Podpisany przez:
Artur Wierzbowski
dnia 17 lutego 2021 r.

ZARZĄDZENIE NR 17.2021
WÓJTA GMINY PIĄTNICA
z dnia 17 lutego 2021 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 XXVI sesji Rady Gminy
Piątnica odbytej w dniu 9 lutego 2021:
1) uchwał:
a) Nr 157/XXVI/2021 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2031;
b) Nr 158/XXVI/2021 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Piątnica na 2021 rok;
- zobowiązuje się Skarbnika Gminy do podejmowania działań mających na celu realizację postanowień
uchwał, niezwłocznie po ich otrzymaniu;
2) uchwały Nr 159/XXVI/2021 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021
- zobowiązuje się Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej do przekazania wyciągów z Programu
kierownikom instytucji kultury, dyrektorom szkół podstawowych, realizatorom zadań niezwłocznie po
otrzymaniu uchwały oraz zapewnienie jej realizacji przez cały rok i złożenia sprawozdania;
3) uchwały Nr 160/XXVI/2021 w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego
- zobowiązuje się Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Piątnicy do podejmowania działań
mających na celu realizację postanowień uchwały, od dnia wejścia jej w życie;
4) uchwały Nr 161/XXVI/2021 zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniego programu gospodarowania
mieszkaniowym zasobem Gminy Piątnica na lata 2021-2025
- zobowiązuje się podinspektora prowadzącego sprawy do stosowania zmian zawartych w uchwale, od
dnia wejścia jej w życie;
5) uchwały Nr 162/XXVI/2021 w sprawie wyboru metody ustalenia 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 postanowień
zawartych w uchwale, od dnia 1 kwietnia 2021 r.
6) uchwały Nr 163/XXVI/2021 w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy oraz
warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
- zobowiązuje się Naczelnika Wydziału Rolnictwa, Podatków i Usług do podjęcia czynności
zapewniających realizację uchwały oraz koordynację kampanii informacyjnej dotyczącej praw
i obowiązków właścicieli nieruchomości, określonych w uchwale Rady Gminy wynikających z ustawy
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, od dnia 1 kwietnia 2021 r.
7) uchwały Nr 164/XXVI/2021 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łomżyńskiemu
- zobowiązuje się Skarbnika Gminy do zabezpieczenia środków finansowych w budżecie gminy na
wymieniony cel, a podinspektora prowadzącego sprawę do podjęcia czynności zapewniających realizację
uchwały, niezwłocznie po jej otrzymaniu;
8) uchwały Nr 165/XXVI/2021 w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości gruntów, budynków i
budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, wskazanym grupom przedsiębiorców,
których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji
ekonomicznych z powodu COVID-19
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- zobowiązuje się Naczelnika Wydziału Rolnictwa, Podatków i Usług do podejmowania działań mających
na celu realizację postanowień uchwały, od dnia wejścia jej w życie;
9) uchwały Nr 166/XXVI/2021 w sprawie rozpatrzenia petycji
- zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Gminy Piątnica do przekazania niniejszej uchwały
wnoszącemu petycję, niezwłocznie po jej otrzymaniu;
10) uchwał:
a) Nr 167/XXVI/2021 w sprawie uchwalenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Piątnica
na 2021 rok;
b) Nr 168/XXVI/2021 w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy Piątnica na
2021 rok
- 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 ich otrzymaniu;
11) uchwały Nr 169/XXVI/2021 zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa dróg
gminnych
- zobowiązuje się podinspektora prowadzącego sprawy do stosowania zmian zawartych w uchwale przy
naliczaniu opłat za zajęcie pasa dróg gminnych, a Skarbnika Gminy do sprawowania nadzoru nad
pobieraniem tych opłat, w terminie od dnia wejścia w życie uchwały.
§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt
Artur Wierzbowski
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