Elektronicznie podpisany przez:
Artur Wierzbowski
dnia 7 maja 2020 r.

ZARZĄDZENIE NR 35.2020
WÓJTA GMINY PIĄTNICA
z dnia 7 maja 2020 r.
w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy Piątnica
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2020 r.
poz.713) zarzadzam, co następuje:
§ 1. Określa się następujący sposób wykonania uchwał podjętych podczas obrad XVII sesji Rady Gminy
Piątnica odbytej w dniu 30 kwietnia 2020 r:
1) uchwały Nr 107/XVII/2020 zmieniającą uchwałę w sprawie Regulaminu przyznawania Stypendium Wójta
Gminy Piątnica

᠆ zobowiązuje się Dyrektora Centrum Usług Samorządowych do stosowania zmian zawartych w uchwale,
w terminie od dnia wejścia jej w życie;
2) uchwały Nr 108/XVII/2020 w sprawie ustalenia Regulaminu Funduszu Zdrowotnego dla nauczycieli
zatrudnionych w szkołach podstawowych i przedszkolu, dla których organem prowadzącym jest Gmina
Piątnica

᠆ zobowiązuje się Dyrektora Centrum Usług Samorządowych do stosowania postanowień uchwały, od
dnia wejścia w życie uchwały;
3) uchwały Nr 109/XVII/2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy

᠆ zobowiązuje się Skarbnika Gminy do podejmowania działań mających na celu realizację postanowień
uchwały, niezwłocznie po jej otrzymaniu;
4) uchwały Nr 110/XVII/2020 zmieniającą uchwałę w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty dla nieruchomości, na których
zamieszkują mieszkańcy

᠆ zobowiązuje się Naczelnika Wydziału Rolnictwa, Podatków i Usług do stosowania zmian zawartych
w uchwale, w terminie od dnia wejścia w życie uchwały;
5) uchwał:
a) Nr 111/XVII/2020 w sprawie aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy Piątnica oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego;
b) Nr 112/XVII/2020 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego gminy Piątnica w części obrębu geodezyjnego Kisielnica;
c) Nr 113/XVII/2020 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego gminy Piątnica w części obrębów ewidencyjnych: Kalinowo, Drozdowo, Niewodowo,
Rakowo-Czachy, Rakowo-Boginie , Krzewo

᠆ zobowiązuje się Naczelnika Wydziału Gospodarki Przestrzennej i Terenowej do stosowania
postanowień Studium przy prowadzeniu spraw Gminy w zakresie zagospodarowania przestrzennego
i innych prac planistycznych, niezwłocznie po ich otrzymaniu;
6) uchwał:
a) Nr 114/XVII/2020 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łomżyńskiemu;
b) Nr 115/XVII/2020 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łomżyńskiemu

᠆ zobowiązuje się Skarbnika Gminy do zabezpieczenia środków finansowych w budżecie gminy na
wymienione cele, a Naczelnika Wydziału Gospodarki Przestrzennej i Terenowej
czynności zapewniających realizację uchwał, niezwłocznie po ich otrzymaniu;
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do podjęcia

7) uchwały Nr 116/XVII/2020 w sprawie przekazania wniosku Radnej Rady Gminy Piątnica z dnia
6 kwietnia 2020 r. Wójtowi Gminy Piątnica zgodnie z właściwością

᠆ zobowiązuje się Skarbnika Gminy do podjęcia działań mających na celu realizację uchwały,
niezwłocznie po jej otrzymaniu.
§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt
Artur Wierzbowski
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