Elektronicznie podpisany przez:
Bogdan Bieńczyk
dnia 6 października 2020 r.

ZARZĄDZENIE NR 60.2020
WÓJTA GMINY PIĄTNICA
z dnia 6 października 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 i 1378) zarządzam, co następuje:
§ 1. Określa się następujący sposób wykonania uchwał podjętych podczas obrad XXI sesji Rady Gminy
Piątnica odbytej w dniu 30 września 2020 r.:
1) uchwały Nr 136/XXI/2020 w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego
współdziałania Gminy Piątnica i Miasta Łomża przy realizacji zadania polegającego na zmianie obszaru
i granic aglomeracji Łomża

᠆ zobowiązuje się Naczelnika Wydziału Gospodarki Przestrzennej i Terenowej do podjęcia działań
mających na celu realizację postanowień uchwały, a Skarbnika Gminy do zabezpieczenia środków
finansowych w budżecie na ten cel, niezwłocznie po jej otrzymaniu;
2) uchwały Nr 137/XXI/2020 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia "Programu opieki nad zwierzętami
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Piątnica w 2020 roku"

᠆ zobowiązuje się Naczelnika Wydziału Rolnictwa, Podatków i Usług do stosowania zmian zawartych
w uchwale, w terminie od dnia wejścia jej w życie;
3) uchwały Nr 138/XXI/2020 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy

᠆ zobowiązuje się Naczelników Wydziałów oraz Kierowników komórek organizacyjnych Urzędu Gminy
do zapoznania pracowników ze zmianami i stosowanie ich przy prowadzeniu spraw gminy, od dnia
wejścia w życie uchwały;
4) uchwały Nr 139/XXI/2020 w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Wójta Gminy Piątnica Artura
Wierzbowskiego

᠆ zobowiązuje się inspektora do obsługi Rady Gminy do przekazania po jednym egzemplarzu uchwały
wnoszącemu skargę oraz Wójtowi Gminy, niezwłocznie po jej otrzymaniu;
5) uchwały Nr 140/XXI/2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy oraz uchwały 141/XXI/2020 w sprawie
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2031

᠆ zobowiązuje się Skarbnika Gminy do podejmowania działań mających na celu realizację postanowień
uchwał, niezwłocznie po ich otrzymaniu.
§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

z up. Wójta Gminy Piątnica
Zastępca Wójta
Bogdan Bieńczyk
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