Elektronicznie podpisany przez:
Artur Wierzbowski
dnia 5 lutego 2019 r.

ZARZĄDZENIE NR 10.2019
WÓJTA GMINY PIĄTNICA
z dnia 5 lutego 2019 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 2018 r.
poz. 994, 1000, 1349, 1432 i 2500) zarządzam, co następuje:
§ 1. Określa się następujący sposób wykonania uchwał podjętych podczas obrad V sesji Rady Gminy
Piątnica odbytej w dniu 29 stycznia 2019 r.
1) uchwały Nr 19/V/2019 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2031 oraz uchwały
20/V/2019 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Piątnica na 2019 rok
- zobowiązuje się Skarbnika Gminy do podejmowania działań mających na celu realizację postanowień
uchwał, niezwłocznie po ich otrzymaniu;
2) uchwały Nr 21/V/2019 w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej
- zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Gminy do stosowania poostanowień uchwały, w terminie od
dnia wejścia jej w życie;
3) uchwał:
a) Nr 22/V/2019 w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku
albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób i rodzin objętych
wieloletnim programem rządowym "Posiłek w domu i w szkole" na lata 2019-2023
b) Nr 23/V/2019 zmieniająca uchwałę w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego w celu udzielenia
wsparcia w ramach wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023
c) Nr 24/V/2019 w sprawie przyjącia do realizacji Programu Aktywności Lokalnej Gminy Piątnica pn.
"MŁODZI AKTYWNI" na lata 2019-2020
- zobowiązuje się Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej do podejmowania działań mających na celu
realizację postanowień uchwał, od dnia wejścia ich w życie;
4) uchwały 25/V/2019 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Piątnica aneksu do porozumienia
międzygminnego w sprawie wspólnego wykonywania przez Miasto Łomża i Gminę Piątnica zadań
z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków z dnia 1 lutego 2011 roku
- zobowiązuje się Naczelnika Wydziału Gospodarki Przestrzennej i Terenowej do stosowania postanowień
uchwały, niezwłocznie po jej otrzymaniu;
5) uchwały 26/V/2019 zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie
odpadmi komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty dla nieruchomości, na której zamieszkują
mieszkańcy
- zobowiązuje się Naczelnika Wydziału Rolnictwa, Podatków i Usług do stosowania zmian zawartych
w uchwale, od dnia wejścia jej w życie;
6) uchwały Nr 27/V/2019 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łomżyńskiemu
- zobowiązuje się Skarbnika Gminy do zabezpieczenia środków finansowych w budżecie gminy na
wymieniony cel, a Naczelnika Wydziału Gospodarki Przestrzennej i Terenowej do podjęcia czynności
zapewniajacych realizację uchwały, niezwłocznie po jej otrzymaniu;
7) uchwały Nr 28/V/2019 w sprawie uchwalenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Piątnica na
2019 rok oraz uchwały Nr 29/V/2019 w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy
Piątnica na 2019 rok
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- zobowiązuje się inspektora do obsługi Rady Gminy do zawiadamiania Naczelników Wydziałów
w Urzędzie Gminy oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych o obowiązku przygotowania
i przedłożenia w wyznaczonym terminie materiałów niezbędnych do przeprowadzenia kontroli oraz
realizacji planu pracy poszczególnych komisji, niezwłocznie po otrzymaniu uchwał.
§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt
Artur Wierzbowski
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