Elektronicznie podpisany przez:
Artur Wierzbowski
dnia 2 lipca 2019 r.

ZARZĄDZENIE NR 62.2019
WÓJTA GMINY PIĄTNICA
z dnia 2 lipca 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 VIII sesji Rady Gminy
Piątnica odbytej w dniu 25 czerwca 2019 roku:
1) uchwały Nr 41/VIII/2019 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Piątnica wotum zaufania
- zobowiązuje się inspektora do obsługi Rady Gminy do przekazania uchwały Wojewodzie Podlaskiemu,
niezwłocznie po jej otrzymaniu;
2) uchwały 42/VIII/2019 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem
z wykonania budżetu Gminy Piątnica za 2018 rok oraz uchwały 43/VIII/2019 w sprawie udzielenia
Wójtowi Gminy Piątnica absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Piątnica za 2018 rok
- zobowiązuje się Skarbnika Gminy do przekazania po jednym egzemplarzu uchwał Regionalnej Izbie
Obrachunkowej w Białymstoku, Zespół w Łomży, niezwłocznie po ich otrzymaniu;
3) uchwały Nr 44/VIII/2019 w sprawie powołania Zespołu do spraw opiniowania kandydatów na ławników
sądowych
- zobowiązuje się Przewodniczącego do zorganizowania posiedzenia Zespołu, rozpatrzenia dokumentacji
zgłoszonych kandydatów na ławników i przedstawienie Radzie opinii Zespołu o zgłoszonych
kandydatach;
4) uchwały Nr 45/VIII/2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy
- zobowiązuje się Skarbnika Gminy do zapewnienia realizacji budżetu zgodnie z postanowieniami
uchwały, niezwłocznie po jej otrzymaniu;
5) uchwały Nr 46/VIII/2019 w sprawie przyjęcia Regulaminu Programu udzielania dotacji celowych na
realizację budowy przydomowych oczyszczalni ścieków ze środków budżetu Gminy Piątnica
- zobowiązuje się Naczelnika Wydziału Gospodarki Przestrzennej i Terenowej do podejmowania
czynności zapewniających realizację uchwały, od dnia wejścia w życie uchwały;
6) uchwały Nr 47/VIII/2019 w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej w Olszynach
- zobowiązuje się Dyrektora Centrum Usług Samorządowych w Piątnicy do przekazania uchwały
Dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Olszynach oraz stosowania zmian zawartych w uchwale,
niezwłocznie po otrzymaniu uchwały.
§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
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Artur Wierzbowski
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