Zarządzenie nr 155/07
Burmistrza Miasta Kościana
z dnia 31 października 2007 r.
w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Miejskiej Kościana podjętych
na XIV sesji w dniu 30 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 Skarbnika Gminy Miejskiej Kościan do wykonania następujących
uchwał:
1) nr XIV/138/07 w sprawie podatku od nieruchomości na 2008 rok,
2) nr XIV/139/07 w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od
środków transportowych na terenie miasta Kościana,
3) nr XIV/140/07 w sprawie zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności i
wysokości stawek opłaty targowej na terenie miasta Kościana na 2008 rok,
4) nr XIV/143/07 w sprawie zmian budŜetu Miasta Kościana na 2007 rok,
5) nr XIV/148/07 w sprawie zmiany uchwały nr XLV/530/06 Rady Miejskiej Kościana
z dnia 14 września 2006 r. w sprawie określenia procedury uchwalania budŜetu oraz
rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi
budŜetu.
2. Zobowiązuje się Skarbnika do ogłoszenia ww. uchwał w sposób zwyczajowo
przyjęty i do opublikowania na stronie BIP.
3. Sprawozdania z wykonania uchwał przygotuje Skarbnik Gminy Miejskiej Kościan.
§ 2.1. Zobowiązuje się p.o. naczelnika Wydziału Infrastruktury Miasta do wykonania
następujących uchwał:
1) nr XIV/141/07 w sprawie utraty mocy uchwał nr IX/77/07, IX/79/07, IX/81/07 Rady
Miejskiej Kościana z 24 maja 2007 roku,
2) nr XIV/142/07 w sprawie utraty mocy uchwały nr X/99/07 Rady Miejskiej Kościana
z 28.06.2007 r. w sprawie zaciągnięcia zobowiązań w zakresie podejmowania
inwestycji na lata 2008-2009 przekraczających granicę ustalona w budŜecie miasta na
rok 2007,

3) nr XIV/145/07 w sprawie zmiany uchwały nr XXXVIII/451/05 Rady Miejskiej
Kościana z dnia 15 grudnia 2005 r. w sprawie ustalenia przebiegu istniejących dróg
gminnych połoŜonych na terenie miasta Kościana.
2. Zobowiązuje się naczelnika do opublikowania uchwały nr XIV/145/07 na str. BIP.
3. Sprawozdania z wykonania uchwał przygotuje p.o.naczelnik IM.
§ 3. 1. Zobowiązuje się Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej do
wykonania Uchwały nr XIV/144/07 w sprawie programu współpracy Gminy Miejskiej
Kościan z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność
poŜytku publicznego na 2008 rok.
2. Zobowiązuje się naczelnika do opublikowania uchwały na stronie BIP.
3. Sprawozdanie z wykonania uchwały przygotuje naczelnik EK.
§ 4. 1. Zobowiązuje się naczelnika

Wydziału Gospodarki Przestrzennej i Mienia

gminnego do wykonania Uchwały nr XIV/146/07 w sprawie ustalenia wysokości stawki
procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu podziału nieruchomości.
2. Zobowiązuje się naczelnika GM do opublikowania uchwały na stronie BIP.
3. Sprawozdanie z wykonania uchwały przygotuje naczelnik GM.
§ 5. 1. Zobowiązuje się kierownika Biura Rady do wykonania Uchwały nr XIV/147/07 w
sprawie zmiany składu osobowego Komisji BudŜetu i Finansów.
2. Sprawozdanie z wykonania uchwały przygotuje kierownik BR.
§ 6. Sprawozdania z wykonania uchwał naleŜy przedłoŜyć Sekretarzowi Gminy Miejskiej
Kościan za pośrednictwem Biura Rady w terminie do dnia 15 listopada 2007 r. na piśmie w 1
egzemplarzu oraz na nośniku elektronicznym.
§ 7. Zobowiązuje się Biuro Rady do przekazania kompletu uchwał Burmistrzowi Miasta,
Sekretarzowi i Skarbnikowi Gminy Miejskiej Kościan.
§ 8. 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 XIV/138/07 – MZGMiD, MZWiK,
2) Uchwałę nr XIV/140/07 – MZGMiD, SM,
3) Uchwałę nr XIV/143/07 – BZP,
4) Uchwałę nr XIV/145/07 – MZGMiD,
§ 9. Ewentualne wprowadzenie uzupełnień lub zmian do informacji o wykonaniu uchwał
moŜliwe jest na 7 dni przed planowanym terminem sesji.
§ 10. Zarządzenie wchodzi w Ŝycie z dniem podpisania.
Burmistrz
Miasta Kościana
/-/ Michał Jurga
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