Zarządzenie nr 166/07
Burmistrza Miasta Kościana
z dnia 03 grudnia 2007 r.
w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Miejskiej Kościana podjętych
na XV sesji w dniu 29 listopada 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 XV/150/07 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Kościan na
budowę ścieŜki rowerowej Racot - GryŜyna,
2) nr XV/151/07 w sprawie zmian budŜetu Miasta Kościana na 2007 rok,
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 naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska i Działalności
Gospodarczej do wykonania Uchwały nr XV/149/07 w sprawie określenia górnych stawek
opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi odbierania odpadów
komunalnych oraz opróŜniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości
ciekłych.
2. Zobowiązuje się naczelnika OŚ do opublikowania uchwały na stronie BIP.
3. Sprawozdanie z wykonania uchwały przygotuje naczelnik OŚ.
§ 3.1. Zobowiązuje się naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej do
wykonania następujących uchwał:
1) nr XV/153/07 w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Przeciwdziałania
Narkomanii na rok 2008,
2) nr XV/154/07 w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu profilaktyki i
rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2008,
2. Zobowiązuje się naczelnika do opublikowania uchwał na stronie BIP.
3. Sprawozdania z wykonania uchwał przygotuje naczelnik EK.

§ 4. 1. Zobowiązuje się naczelnika Wydziału Organizacyjnego do wykonania Uchwały nr
XV/155/07 w sprawie wyraŜenia zgody na zawarcie umowy najmu w trybie
bezprzetargowym.
2. Sprawozdanie z wykonania uchwały przygotuje naczelnik OR.
§ 5.1. Zobowiązuje się naczelnika Wydziału Infrastruktury Miasta do wykonania
następujących uchwał:
1) nr XV/156/07 w sprawie utraty mocy uchwały nr XIV/142/07 Rady Miejskiej
Kościana z dnia 30 października 2007 roku,
2) nr XV/157/07 w sprawie zmiany uchwały nr X/99/07 Rady Miejskiej Kościana z 28
czerwca 2007 r. w sprawie zaciągnięcia zobowiązań w zakresie podejmowania
inwestycji na lata 2008-2009 przekraczających granicę ustalona w budŜecie miasta na
rok 2007.
2. Sprawozdania z wykonania uchwał przygotuje naczelnik IM.
§ 6. Sprawozdania z wykonania uchwał naleŜy przedłoŜyć Sekretarzowi Gminy Miejskiej
Kościan za pośrednictwem Biura Rady w terminie do dnia 10 grudnia 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 XV/149/07 – MZGMiD, MZWiK, SM, OR,
2) Uchwałę nr XV/151/07 – BZP,
§ 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

2

