Zarządzenie nr 18/07
Burmistrza Miasta Kościana
z dnia 02 stycznia 2007 r.
w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Miejskiej Kościana podjętych na
IV sesji w dniu 28 grudnia 2006 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 § 7 ust. 2
regulaminu organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Kościanie zarządza się, co następuje:

§ 1.1. Zobowiązuje się Skarbnika Miejskiego do wykonania następujących uchwał
podjętych w dniu 28.12.2006 r.:
-

Uchwały nr IV/20/06 w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości na terenie
miasta Kościana,

-

Uchwały nr IV/21/06 w sprawie zmian budŜetu miasta Kościana na 2006 rok.

-

Uchwały nr IV/22/06 w sprawie wykazu wydatków w budŜecie Miasta Kościana,
których nie zrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku
budŜetowego 2006,

-

Uchwały nr IV/27/06 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,

-

Uchwały nr IV/28/06 w sprawie uchwalenia budŜetu Miasta Kościana na rok 2007.

2. Zobowiązuje się Skarbnika Miejskiego do ogłoszenia ww. uchwał w sposób
zwyczajowo przyjęty oraz do opublikowania uchwał na stronie BIP.
3. Sprawozdanie z wykonania uchwał przygotuje Skarbnik Miejski.
§ 2.1. Zobowiązuje się Naczelnika Wydziału Gospodarki Przestrzennej i Mienia Gminnego
do wykonania Uchwały nr IV/23/06 z dnia 28.12.2006 r. w sprawie zmiany Uchwały nr
XLV/536/06 Rady Miejskiej Kościana z dnia 14 września 2006 r. w sprawie zasad
wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy.
2. Sprawozdanie z wykonania uchwały przygotuje Naczelnik Wydziału GM.
§ 3. 1. Zobowiązuje się Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej do
wykonania następujących uchwał podjętych w dniu 28.12.2006 r.:

-

Uchwały nr IV/24/06 w sprawie programu współpracy Gminy Miejskiej Kościan z
organizacjami pozarządowymi, podmiotami prowadzącymi działalność poŜytku
publicznego i stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego na 2007 rok,

-

Uchwały nr IV/25/06 w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu profilaktyki i
rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2007,

-

Uchwały nr IV/26/06 w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Przeciwdziałania
Narkomanii na rok 2007.

2. Zobowiązuje się Naczelnika EK do opublikowania ww. uchwał na stronie BIP.
3. Sprawozdanie z wykonania uchwał przygotuje Naczelnik EK.
§ 4. Sprawozdania z wykonania uchwał naleŜy przedłoŜyć Sekretarzowi Gminy Miejskiej
Kościan za pośrednictwem Wydziału Obsługi Rady Miejskiej w terminie do dnia 9 stycznia
2007 r. na piśmie w 1 egzemplarzu oraz na nośniku elektronicznym.
§ 5. Zobowiązuje się Wydział Obsługi Rady Miejskiej do przekazania kompletu uchwał
Burmistrzowi Miasta, Sekretarzowi i Skarbnikowi Gminy Miejskiej Kościan.
§ 6. Zobowiązuje się Wydział Obsługi Rady Miejskiej do przekazania do wiadomości i
stosowania naczelnikom

wydziałów Urzędu

Miejskiego

i

kierownikom

jednostek

organizacyjnych następujących uchwał:
1) Uchwałę nr IV/20/06 - FN – Referat podatków i opłat,
2) Uchwałę nr IV/21/06 – BZP,
3) Uchwałę nr IV/22/06 – BZP, ZDM, EK,GM, PI,
§ 7. Ewentualne wprowadzenie uzupełnień lub zmian do informacji o wykonaniu
uchwał moŜliwe jest na 7 dni przed planowanym terminem sesji.
§ 8. Zarządzenie wchodzi w Ŝycie z dniem podpisania.
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