Elektronicznie podpisany przez:
Artur Wierzbowski
dnia 3 kwietnia 2019 r.

ZARZĄDZENIE NR 25.2019
WÓJTA GMINY PIĄTNICA
z dnia 3 kwietnia 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 2019 r.
poz. 506) zarządzam, co następuje:
§ 1. Określa się następujący sposób wykonania uchwał podjętych podczas obrad VI sesji Rady Gminy
Piątnica odbytej w dniu 27 marca 2019 r.
1) uchwały Nr 30/VI/2019 w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej
- zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Gminy do stosowania postanowień uchwały, w terminie od
dnia wejścia jej w życie;
2) uchwały Nr 31/VI/2019 w sprawie określenia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Piątnica w 2019 roku"
- zobowiązuje się Naczelnika Wydziału Rolnictwa, Podatków i Usług do podejmowania działań mających
na celu realizację postanowień uchwały, w terminie od dnia wejścia jej w życie;
3) uchwały Nr 32/VI/2019 w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabyciu zabudowanej nieruchomości
gruntowej stanowiącej podmiot najmu oraz wyrażenie zgody na zbycie tejże nieruchomości stanowiącej
własność Gminy Piątnica w drodze bezprzetargowej
- zobowiązuje się Naczelnika Wydziału Gospodarki Przestrzennej i Terenowej do podjęcia czynności
zapewniających realizację uchwały, niezwłocznie po jej otrzymaniu;
4) uchwał:
a) Nr 33/VI/2019 w sprawie ustalenia sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę
Piątnica
b) Nr 34/VI/2019 w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli
zatrudnionych w szkołach i przedszkolu prowadzonym przez Gminę Piątnica oraz ustalenia maksymalnej
kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia
nauczycieli oraz specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane w 2019 roku
c) Nr 35/VI/2019 w sprawie określenia tygodniowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych
w art. 42 ust 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela oraz zasad udzielania i rozmiaru
obniżek godzin nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach , dla których
organem prowadzącym jest Gmina Piątnica
d) Nr 36/VI/2019 zmieniająca uchwałę w sprawie likwidacji Zespołu Obsługi Szkół w Piątnicy oraz
utworzenia Centrum Usług Samorządowych w Piątnicy i nadania statutu
- zobowiązuje się Dyrektora Centrum Usług Samorządowych do podejmowania działań mających na
celu realizację postanowień uchwał, od dnia wejścia ich w życie;
5) uchwały Nr 37/VI/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 działań
zapewniających realizację uchwały, niezwłocznie po jej otrzymaniu;
6) uchwały Nr 38/VI/2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy
- zobowiązuje się Skarbnika Gminy do zapewnienia realizacji budżetu
uchwały, niezwłocznie po jej otrzymaniu;

zgodnie z postanowieniami

7) uchwały Nr 39/VI/2019 w sprawie przystąpienia do stowarzyszenia o nazwie Związek Gmin Wiejskich
Rzeczypospolitej Polskiej
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- zobowiązuje się Sekretarza Gminy do przekazania uchwały do Związku Gmin Wiejskich w Poznaniu
oraz Skarbnika Gminy do zabezpieczenia środków finansowych na opłaty członkowskie.

Wójt
Artur Wierzbowski
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