ZARZĄDZENIE Nr 312/18
WÓJTA GMINY SUWAŁKI
z dnia 2 marca 2018 r.

w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. 2017 r. poz. 1875, poz. 2232, z 2018 r. 130) zarządza się, co następuje:

§ 1. Określa się sposób wykonania uchwał Rady Gminy podjętych na XL Sesji Rady
Gminy Suwałki w dniu 27 lutego 2018 roku według harmonogramu stanowiącego załącznik
do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt
Tadeusz Chołko

Załącznik
do Zarządzenia Nr 312/18
Wójta Gminy Suwałki
z dnia 2 marca 2018 r.
HARMONOGRAM
REALIZACJI UCHWAŁ RADY GMINY PODJĘTYCH NA XL SESJI RADY GMINY SUWAŁKI W DNIU 2 MARCA 2018 ROKU
Lp.

1

Nr uchwały

2

Tytuł uchwały

3

Zadania wynikające
z uchwały
4

Sposób realizacji zadania

5

6

7

Działalność
bieżąca

Skarbnik Gminy

XL/346//18

w sprawie zmian w budżecie
Gminy Suwałki na 2018 rok

Wprowadzono zmiany
w planie dochodów, wydatków
i przychodów gminy na 2018 rok

2.

XL /347/18

zmieniająca uchwałę Nr
V/37/15 Rady Gminy Suwałki
z dnia 24 marca 2015 r.
w sprawie ustalenia
tygodniowego obowiązkowego
wymiaru godzin zajęć
pedagogów, psychologów,
logopedów i doradców
zawodowych zatrudnionych w
szkołach prowadzonych przez
Gminę Suwałki
w sprawieprzyjęcia obowiązku
utrzymania grobów i cmentarzy
wojennych

W uchwale Nr V/37/17 z dnia 25
marca 2015 r. wprowadzono
zmianę § 1 ust. 1, w którym
określono pensum w wymiarze 22
godzin dla pedagoga, psychologa,
logopedy, doradcy zawodowego
zatrudnionych w szkołach
prowadzonych przez Gminę
Suwałki

Utrzymywanie grobów
i cmentarzy wojennych na terenie
Gminy Suwałki.

Zawarcie porozumienia
z Wojewodą Podlaskim.

w sprawie przyjęcia programu
opieki nad zwierzętami
bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na
terenie Gminy Suwałki w 2018
roku

Przyjęto program
opieki nad zwierzętami
bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie
Gminy Suwałki w 2018 roku.

Wdrażanie przyjętych
zadań do realizacji

XL/348/18

4.

XL/349/18

Odpowiedzialny Nadzorujący
za realizację
realizację

Realizacja dochodów
i wydatków
w poszczególnych
jednostkach Gminy Suwałki
Przekazanie uchwały
dyrektorom szkół.
Wdrażanie przyjętego
zapisu do realizacji.

1.

3.

Termin
realizacji

od 01.09.
2018 r.

30.04.2018 r.

2018

8

Wójt Gminy

- Gminny Zespół Wójt Gminy
EkonomicznoAdministracyjny
Szkół
- Dyrektorzy
szkół Gminy
Suwałki

Referat Polityki
SpołecznoGospodarczej

Wójt Gminy

Referat ds.
InwestycyjnoGospodarczy

Wójt Gminy

5.

XL/350/18

w sprawie określenia zasad
udzielania dotacji celowej
z budżetu gminy na zmianę
systemu ogrzewania w
budynkach mieszkalnych na
terenie Gminy Suwałki

6.

XL/351/18

w sprawie przystąpienia do
sporządzenia miejscowego
planu zagospodarowania
przestrzennego części obrębu
geodezyjnego Gawrych Ruda
w Gminie Suwałki

Określono zasady udzielania oraz
rozliczania dotacji na
dofinasowanie kosztów inwestycji
związanych ze zmianą systemu
ogrzewania na ogrzewanie
proekologiczne w budynkach
mieszkalnych położonych na
terenie Gminy Suwałki
Opracowanie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego
części wsi Gawrych Ruda

Udzielanie dotacji
wnioskodawcom

- Ogłoszenie
o przystąpieniu do zmiany
sporządzenia planu;
- Opracowanie projektu
zmiany planu i opracowań
towarzyszących;
- Opiniowanie
i uzgodnienie projektu
zmiany planu;
-Wyłożenie do publicznego
wglądu;
- Przedłożenie projektu
planu radzie gminy do
uchwalenia.

Działalność
bieżąca

Referat ds.
InwestycyjnoGospodarczy

Wójt Gminy

2019 r.

Ref. ds.
Planowania
Przestrzennego

Wójt Gminy

