ZARZĄDZENIE NR 374/17
BURMISTRZA MIASTA KOŚCIANA
z dnia 27 lutego 2017 r.
w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Miejskiej Kościana podjętych na XXI
sesji w dniu 23 lutego 2017 r.
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
2016 r., poz. 446, zm. poz. 1579) oraz § 9 ust. 2 pkt 3 regulaminu organizacyjnego Urzędu
Miejskiego Kościana zarządza się, co następuje:
§ 1. 1. Zobowiązuje się naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej do
wykonania uchwał:
1) nr XXI/236/17 w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów
prowadzonych przez Gminę Miejską Kościan do nowego ustroju szkolnego;
2) nr XXI/237/17 w sprawie kryteriów stosowanych na drugim etapie postępowania
rekrutacyjnego prowadzonego do publicznych szkół i przedszkoli i oddziałów przedszkolnych
w szkołach podstawowych;
3) nr XXI/238/17 w sprawie kryteriów stosowanych w postępowaniach rekrutacyjnych
przeprowadzanych do klasy pierwszej dla kandydatów spoza obwodów szkół prowadzonych
przez Gminę Miejską Kościan;
4) nr XXI/239/17 w sprawie utraty mocy uchwały nr X/109/15 Rady Miejskiej Kościana z dnia
26 listopada 2015 roku w sprawie kryteriów stosowanych w postępowaniu rekrutacyjnym
przeprowadzanym do klasy pierwszej dla kandydatów spoza obwodu gimnazjów prowadzonych
przez Gminę Miejską Kościan;
5) nr XXI/240/17 zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Rady Społecznej Ośrodka
Rehabilitacyjnego w Kościanie.
2. Sprawozdanie z wykonania uchwał przygotuje naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury
i Kultury Fizycznej.
§ 2. 1. Zobowiązuje się kierownika Biura Rady do wykonania uchwały nr XXI/241/17
w sprawie przystąpienia do procedury zmiany granic Gminy Miejskiej Kościan i przeprowadzenia
konsultacji z mieszkańcami.
2. Sprawozdanie z wykonania uchwały przygotuje kierownik Biura Rady.

§ 3. 1. Zobowiązuje się naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska i Działalności Gospodarczej
do wykonania uchwały nr XXI/242/17 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miejskiej Kościan
w 2016 r.
2. Sprawozdanie z wykonania uchwały przygotuje naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska
i Działalności Gospodarczej.
§ 4. Sprawozdania z wykonania uchwał należy przedłożyć Sekretarzowi Gminy Miejskiej
Kościan za pośrednictwem Biura Rady w terminie do 14 marca 2017 r. na piśmie w 1 egzemplarzu
oraz przesłać pocztą elektroniczną.
§ 5. Zobowiązuje się Biuro Rady do przekazania do wiadomości i stosowania naczelnikom
wydziałów i kierownikom biur Urzędu Miejskiego oraz kierownikom i dyrektorom jednostek
organizacyjnych uchwał:
1) nr XXI/240/17 - Ośrodek Rehabilitacyjny w Kościanie;
2) nr XXI/241/17 - Wydział Gospodarki Przestrzennej i Mienia Gminnego;
3) nr XXI/242/17 - Straż Miejska.
§ 6. Ewentualne wprowadzenie uzupełnień lub zmian do informacji o wykonaniu uchwał
możliwe jest na 7 dni przed planowanym terminem sesji.
§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
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