ZARZĄDZENIE Nr 346/18
WÓJTA GMINY SUWAŁKI
z dnia 29 czerwca 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. z 2018 r. poz. 994, poz. 1000) zarządza się, co następuje:
§ 1. Określa się sposób wykonania uchwał Rady Gminy podjętych na XLIV Sesji Rady
Gminy Suwałki w dniu 26 czerwca 2018 roku według harmonogramu stanowiącego
załącznik do niniejszego zarządzenia.
§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt
Tadeusz Chołko

Załącznik
do Zarządzenia Nr 346/18
Wójta Gminy Suwałki
z dnia 29 czerwca 2018 r.
HARMONOGRAM
REALIZACJI UCHWAŁ RADY GMINY PODJĘTYCH NA XLIV SESJI RADY GMINY SUWAŁKI W DNIU 26 CZERWCA 2018 ROKU
Lp.

1

Nr uchwały

2

Tytuł uchwały

Zadania wynikające
z uchwały

3

4

1.

XLIV/377/18

w sprawie zmian w budżecie Wprowadzono zmiany
Gminy Suwałki na 2018 rok
w planie dochodów, wydatków
i przychodów gminy na 2018 rok

2.

XLIV/378/18

w sprawie uchwalenia Studium Opracowano studium, które
uwarunkowań i kierunków
określa kierunki polityki
zagospodarowania
przestrzennej
przestrzennego Gminy
Suwałki.

3.

XLIV/379/18

4.

XLIV/380/18

5.

XLIV/381/18

w sprawie wyrażenia zgody na
utworzenie miejsca
okazjonalnie
wykorzystywanego do kąpieli
zorganizowanego na terenie
Gminy Suwałki
w sprawie wyrażenia zgody na
utworzenie miejsca
okazjonalnie
wykorzystywanego do kąpieli
zorganizowanego na terenie
Gminy Suwałki.
w sprawie wyrażenia zgody na
przystąpienie Gminy Suwałki

Sposób realizacji zadania

Termin
realizacji

5

6

Realizacja dochodów
Działalność
i wydatków
bieżąca
w poszczególnych
jednostkach Gminy Suwałki
Wdrażanie przyjętych
Działalność
wniosków do realizacji

bieżąca

Odpowiedzial
ny za
realizację
7

Nadzorujący
realizację

8

Skarbnik
Gminy

Wójt Gminy

Ref. ds.
Planowania
Przestrzennego

Wójt Gminy

Utworzono miejsce okazjonalnie
wykorzystywane do kąpieli na
jeziorze Czarnym w miejscowości
Krzywe

Wdrażanie przyjętego
zapisu do realizacji

15.07.2018 r. Referat ds.
do 13.08.2018r. Polityki
SpołecznoGospodarczej

Wójt Gminy

Utworzono miejsce okazjonalnie
wykorzystywane do kąpieli w
Ośrodku Polskiego Towarzystwa
Turystyczno-Krajoznawczego
Oddział w Suwałkach im. J.
Klimko w Starym Folwarku nad
jeziorem Wigry
Opracowanie wniosku wraz
z załącznikami.

Wdrażanie przyjętego
zapisu do realizacji

Referat ds.
17.07.2018 r. Polityki
do 15.08.2018r. SpołecznoGospodarczej

Wójt Gminy

Złożenie wniosku
o dofinasowanie projektu

2019-2021

Referat ds.
Polityki

Wójt Gminy

do projektu pn."Nowe usługi
dla biznesu - nowe możliwości
dla regionów przygranicznych"
w sprawie wyrażenia zgody na
przystąpienie Gminy Suwałki
do projektu pn. "Wzmacnianie
współpracy służb ratowniczych
w zakresie ochrony pożarowej
na obszarze Polski i Litwy"
w sprawie wyrażenia zgody na
przystąpienie Gminy Suwałki
do projektu pn."Współpraca
Litwy i Polski w zakresie
ochrony dziedzictwa
kulturowego i promowanie
rozwoju turystyki”
w sprawie wyrażenia zgody na
zbycie nieruchomości
położonej w obrębie
ewidencyjnym Bród Nowy

6.

XLIV/382/18

7.

XLIV/383/18

8.

XLIV/384/18

9.

XLIV/385/18

w sprawie wyrażenia zgody na
zamianę nieruchomości

10.

XLIV/385/18

w sprawie wyrażenia zgody na
zbycie nieruchomości
położonej w obrębie
ewidencyjnym PłocicznoTartak

SpołecznoGospodarczej
Opracowanie wniosku wraz
z załącznikami.

Złożenie wniosku
o dofinasowanie projektu

2019-2020

Referat ds.
Polityki
SpołecznoGospodarczej

Wójt Gminy

Opracowanie wniosku wraz
z załącznikami.

Złożenie wniosku
o dofinasowanie projektu

2019-2020

Referat ds.
Polityki
SpołecznoGospodarczej

Wójt Gminy

Zbycie nieruchomości gruntowej
nr 17 o pow. 0,0700 ha
położonej w obrębie Bród Nowy

- Sporządzenie wyceny,
31.10.2018 r.
- Sporządzenie wykazu do
sprzedaży,
- Ogłoszenie przetargu,
- Spisanie aktu notarialnego
Zamiana nieruchomości nr 82/1
- Sporządzenie wyceny,
30.09.2018 r.
o pow. 0,0042 ha na nieruchomość - Sporządzenie protokołu,
nr 9/38 o pow. 0,0325 ha w
- Spisanie aktu
obrębie ew. Czerwony Folwark
notarialnego.
Zbycie nieruchomości gruntowej
- Sporządzenie wyceny,
31.10. 2018 r.
nr 479/65 o pow. 0,1355 ha
- Sporządzenie wykazu do
położonej w obrębie
sprzedaży,
ewidencyjnym Płociczno-Tartak
- Ogłoszenie przetargu,
- Spisanie aktu notarialnego

Referat ds.
Wójt Gminy
InwestycyjnoGospodarczych

Referat ds.
InwestycyjnoGospodarczych
Referat ds.
Wójt Gminy
InwestycyjnoGospodarczych

