Zarządzenie nr 144/07
Burmistrza Miasta Kościana
z dnia 12 października 2007 r.
w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Miejskiej Kościana podjętych
na XIII sesji w dniu 11 października 2007 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz § 8 ust. 2
regulaminu organizacyjnego Urzędu Miejskiego Kościana zarządza się, co następuje:
§ 1. 1. Zobowiązuje się kierownika Biura Rady do wykonania następujących uchwał:
1) nr XIII/128/07 w sprawie wstąpienia kandydata z tej samej listy na miejsce radnego
w związku w wygaśnięciem mandatu,
2) nr XIII/136/07 w sprawie powiadomienia o obowiązku złoŜenia oświadczenia
lustracyjnego przez Skarbnika Gminy Miejskiej Kościan.
2. Zobowiązuje się kierownika do opublikowania uchwały nr XIII/128/07 na stronie
BIP.
3. Sprawozdania z wykonania uchwał przygotuje kierownik BR.
§ 2.1. Zobowiązuje się naczelnika Wydziału Gospodarki Przestrzennej i Mienia
Gminnego do wykonania uchwały nr XIII/133/07 w sprawie sprzedaŜy lokalu mieszkalnego
nr 2 znajdującego się w budynku połoŜonym w Kościanie przy Al. Kościuszki 5-7 oraz
ustanowienia prawa uŜytkowania wieczystego ułamkowej części gruntu,
2. Sprawozdanie z wykonania uchwały przygotuje naczelnik GM.
§ 3. 1. Zobowiązuje się naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska i Działalności
Gospodarczej do wykonania następujących uchwał:
1) nr XIII/130/07 w sprawie uchwalenia załoŜeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię
elektryczną i paliwa gazowe dla miasta Kościana,
2) nr XIII/131/07 w sprawie uchwalenia Regulaminu udzielania dofinansowania ze
środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej osobom
fizycznym na realizację przedsięwzięć polegających na usuwaniu odpadów
powstałych przy likwidacji azbestu z obiektów budowlanych zlokalizowanych na
terenie miasta Kościana.
2. Zobowiązuje się naczelnika do opublikowania uchwały na stronie BIP.
3. Sprawozdania z wykonania uchwał przygotuje naczelnik OŚ.

§ 4. 1. Zobowiązuje się Dyrektora Zespołu Szkół nr 2 w Kościanie do wykonania
Uchwały nr XIII/129/07 w sprawie przyjęcia wyników z kontroli Komisji Rewizyjnej Rady
Miejskiej Kościana przeprowadzonej w Zespole Szkół nr 2 w Kościanie.
2. Sprawozdanie z wykonania uchwały przygotuje dyrektor ZS nr 2.
§ 5. 1. Zobowiązuje się p.o. naczelnika Wydziału Infrastruktury Miasta do wykonania
Uchwały nr XIII/132/07 w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa
drogowego.
2. Zobowiązuje się p.o. naczelnika IM do opublikowania uchwały na stronie BIP.
3. Sprawozdanie z wykonania uchwały przygotuje p.o. naczelnik IM.
§ 6. 1. Zobowiązuje się naczelnika Wydziału Organizacyjnego do wykonania
następujących uchwał:
1) nr XIII/134/07 w sprawie odwołania kierownika Urzędu Stanu Cywilnego,
2) nr XIII/135/07 w sprawie powołania kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w
Kościanie.
2. Zobowiązuje się naczelnika do opublikowania uchwały na stronie BIP.
3. Sprawozdania z wykonania uchwał przygotuje naczelnik OR.
§ 7. 1. Zobowiązuje się Skarbnika Gminy Miejskiej do wykonania Uchwały nr
XIII/137/07 w sprawie zmian budŜetu Miasta Kościana na 2007 rok.
2. Zobowiązuje się Skarbnika do ogłoszenia uchwały w sposób zwyczajowo przyjęty i do
opublikowania uchwały na stronie BIP.
3. Sprawozdanie z wykonania uchwały przygotuje Skarbnik Gminy Miejskiej Kościan.
§ 8. Sprawozdania z wykonania uchwał naleŜy przedłoŜyć Sekretarzowi Gminy Miejskiej
Kościan za pośrednictwem Biura Rady w terminie do dnia 19 października 2007 r. na piśmie
w 1 egzemplarzu oraz na nośniku elektronicznym.
§ 9. Zobowiązuje się Biuro Rady do przekazania kompletu uchwał Burmistrzowi Miasta,
Sekretarzowi i Skarbnikowi Gminy Miejskiej Kościan.
§ 10. Zobowiązuje się Biuro Rady do przekazania do wiadomości i stosowania naczelnikom
wydziałów i kierownikom biur Urzędu Miejskiego oraz kierownikom jednostek
organizacyjnych następujących uchwał:
1) Uchwałę nr XIII/128/07 – WP,
2) Uchwałę nr XIII/129/07 – EK,
3) Uchwałę nr XIII/130/07 – IM, GM, WP, MZGMiD, MZWiK,
4) Uchwałę nr XIII/131/07 – GM,

2

5) Uchwałę nr XIII/132/07 – MZGMiD,
6) Uchwałę nr XIII/133/07 – MZGMiD,
7) Uchwałę nr XIII/134/07 – WP,
8) Uchwałę nr XIII/135/07 – WP,
9) Uchwałę nr XIII/137/07 - BZP.
§ 11. Ewentualne wprowadzenie uzupełnień lub zmian do informacji o wykonaniu uchwał
moŜliwe jest na 7 dni przed planowanym terminem sesji.
§ 12. Zarządzenie wchodzi w Ŝycie z dniem podpisania.

Burmistrz
Miasta Kościana
/-/ Michał Jurga
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