ZARZĄDZENIE Nr 319/18
WÓJTA GMINY SUWAŁKI
z dnia 3 kwietnia 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 XLI Sesji Rady
Gminy Suwałki w dniu 27 marca 2018 roku według harmonogramu stanowiącego załącznik
do niniejszego zarządzenia.
§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt
Tadeusz Chołko

Załącznik
do ZarządzeniaNr 319/18
Wójta Gminy Suwałki
z dnia 3 kwietnia 2018 r.
HARMONOGRAM
REALIZACJI UCHWAŁ RADY GMINY PODJĘTYCH NA XLI SESJI RADY GMINY SUWAŁKI W DNIU 3 KWIETNIA 2018 ROKU
Lp.

1

Nr uchwały

2

Tytuł uchwały

3

Zadania wynikające
z uchwały

Sposób realizacji zadania

Termin
realizacji

4

5

6

Udzielenie pomocy finansowej dla
Województwa Podlaskiego
z przeznaczeniem na
dofinasowanie wykonania
dokumentacji projektowej budowy
ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż
drogi wojewódzkiej nr 653, od
miejscowości Malinówka Gmina
Bakałarzewo do miejscowości
Przebród Gmina Suwałki
Wprowadzono zmiany
w planie dochodów, wydatków
i przychodów gminy na 2018 rok

Zawarcie umowy pomiędzy
Gminą Suwałki
a Województwem
Podlaskim

30.05.2018 r.

1.

XLI/352/18

w sprawie udzielenia pomocy
finansowej dla Województwa
Podlaskiego

2.

XLI/353/18

w sprawie zmian w budżecie
Gminy Suwałki na 2018 rok

3.

XLI/354/18

w sprawie podziału Gminy
Suwałki na okręgi wyborcze,
ustalenia ich granic i numerów
oraz liczby radnych
wybieranych w każdym okręgu
wyborczym

Dokonano podziału Gminy
Suwałki na okręgi wyborcze
ustalenia ich granic i numerów
oraz liczby radnych wybieranych
w każdym okręgu wyborczym

4.

XLI/355/18

w sprawie podziału Gminy
Suwałki na stałe obwody
głosowania, ustalenia ich

Dokonano podziału Gminy
Wdrożenie przyjętego
Suwałki na stałe obwody
zadania do realizacji.
głosowania ustalenia ich numerów, Przekazanie uchwały do

Realizacja dochodów
i wydatków
w poszczególnych
jednostkach Gminy Suwałki
Wdrożenie przyjętego
zadania do realizacji.
Przekazanie uchwały do
Wojewody Podlaskiego
i Komisarza Wyborczego
w Suwałkach.

Odpowiedzialny Nadzorujący
za realizację
realizację
7

8

Referat ds.
InwestycyjnoGospodarczy

Wójt Gminy

Działalność
bieżąca

Skarbnik Gminy

Wójt Gminy

Działalność
bieżąca

Ref. ds.
Wójt Gminy
Organizacyjnych

Działalność
bieżąca

Ref. ds.
Wójt Gminy
Organizacyjnych

5.

XLI/356/18

6.

XLI/357/18

numerów, granic oraz siedzib
obwodowych komisji
wyborczych

granic oraz siedzib obwodowych
komisji wyborczych

w sprawie nie wyrażenia
zgody na wyodrębnienie w
budżecie gminy środków
stanowiących fundusz sołecki
w sprawie wyrażenia zgody na
zbycie nieruchomości
położonej w obrębie
ewidencyjnym Krzywe

Nie wyodrębniono w budżecie
gminy na rok 2018 środków
stanowiących fundusz sołecki.
Zbycie nieruchomości gruntowej
nr 449/6 o pow. 0,2116 ha
położonej w obrebie Krzywe

Wojewody Podlaskiego
i Komisarza Wyborczego
w Suwałkach.
-

-

- Sporządzenie wyceny
- Sporządzenie wykazu do 30.06.2018 r.
sprzedaży
- Sporządzenie protokołu
- Spisanie aktu notarialnego

Skarbnik Gminy

Wójt Gminy

Referat ds.
InwestycyjnoGospodarczy

Wójt Gminy

