ZARZĄDZENIE Nr 359/18
WÓJTA GMINY SUWAŁKI
z dnia 29 sierpnia 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. 2018 r. poz. 994, poz. 1000, poz. 1349 i poz. 1432) zarządza się, co
następuje:
§ 1. Określa się sposób wykonania uchwał Rady Gminy podjętych na XLVI Sesji Rady
Gminy Suwałki w dniu 24 sierpnia 2018 roku według harmonogramu stanowiącego
załącznik do niniejszego zarządzenia.
§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt
Tadeusz Chołko

Załącznik
do Zarządzenia Nr 359/18
Wójta Gminy Suwałki
z dnia 29 sierpnia 2018 r.
HARMONOGRAM
REALIZACJI UCHWAŁ RADY GMINY PODJĘTYCH NA XLVI SESJI RADY GMINY SUWAŁKI W DNIU 24 SIERPNIA 2018 ROKU
Lp.

1

Nr uchwały

2

Tytuł uchwały

3

Zadania wynikające
z uchwały
4

1.

XLVI/396/18

w sprawie zmian w budżecie
Gminy Suwałki na 2018 rok

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

2.

XLVI/397/18

w sprawie zmiany Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy
Suwałki na lata 2018-2024

Wprowadzono zmiany do
Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Suwałki

3.

XLVI/398/18

w sprawie określenia zasad
dowozu dzieci do placówek
wychowania przedszkolnego
i szkół, wobec których Gmina
Suwałki nie ma obowiązku
zapewnienia bezpłatnego
transportu i opieki w czasie
przewozu

Zapewnienie bezpłatnego
transportu i opieki w czasie
przewozu dzieciom zamieszkałych
na terenie Gminy Suwałki wobec,
których gmina na ma ustawowego
obowiązku 0

4.

XLVI/399/18

w sprawie miejscowego planu Opracowano plan na podstawie
zagospodarowania
którego będą wydawane decyzję
przestrzennego części obrębów o pozwoleniu na budowę
geodezyjnych Dubowo Drugie,
Zielone Kamedulskie,
Wychodne, Przebród, Kuków
i Trzciane w Gminie Suwałki

Sposób realizacji zadania

5

Realizacja dochodów
i wydatków
w poszczególnych
jednostkach Gminy Suwałki
Obowiązek zachowania
regulacji zawartej
w Wieloletniej Prognozie
Finansowej Gminy przy
realizacji budżetu w 2018 r.
i w kolejnych latach
Zakup biletów
miesięcznych

Przekazanie dokumentacji
prac planistycznych do
Wojewody Podlaskiego
w celu sprawdzenia
procedury formalnoprawnej i po opublikowaniu
w Dz. Urz. Woj.
Podlaskiego wejdą w życie

Termin
realizacji

Odpowiedzialny
za realizację

6

7

Nadzorujący
realizację
8

Działalność
bieżąca

Skarbnik Gminy

Wójt Gminy

Działalność
bieżąca

Skarbnik Gminy

Wójt Gminy

GZEAS

Wójt Gminy

Ref. ds.
Planowania
Przestrzennego

Wójt Gminy

od 01.09.
2018 r.

Działalność
bieżąca

po upływie 14 dni
Wydawanie zezwoleń na
sprzedaż i podawanie
napojów alkoholowych

Działalność
bieżąca

Zamiana nieruchomości nr 57/3
o pow. 0,239 ha położonej
w obrębie ew. Leszczewo na
nieruchomość nr 104/12 o pow.
0,0239 ha w obrębie Leszczewo

- Sporządzenie wyceny,
- Sporządzenie protokołu,
- Spisanie aktu notarialnego

30.11.2018 r. Referat ds.
InwestycyjnoGospodarczych

Wójt Gminy

w sprawie nabycia
nieruchomości w obrębie
ewidencyjnym Okuniowiec

Nabycie nieruchomości gruntowej
nr 45/19 o pow. 0,0112 ha,
położonej w obrębie Okuniowiec

- Sporządzenie wyceny,
- Sporządzenie protokołu,
- Spisanie aktu notarialnego

30.11.2018 r. Referat ds.
InwestycyjnoGospodarczy

Wójt Gminy

XLVI/403/18

w sprawie wyrażenia zgody na
zamianę nieruchomości

Zamiana nieruchomości nr 57/5
o pow. 0,0393 ha położonej w
obrębie ew. Leszczewo na
nieruchomość nr 128/1 o pow.
0,0954 ha oraz nr 128/2 o pow.
0,0339 ha w obrębie Leszczewo

- Sporządzenie wyceny,
- Sporządzenie wykazu do
sprzedaży,
- Spisanie aktu notarialnego

30.11.2018 r. Referat ds.
InwestycyjnoGospodarczych

Wójt Gminy

9.

XLVI/404/18

w sprawie wyrażenia zgody na
zamianę nieruchomości

- Sporządzenie wyceny,
- Sporządzenie wykazu do
sprzedaży,
- Spisanie aktu notarialnego

30.11.2018 r. Referat ds.
InwestycyjnoGospodarczych

Wójt Gminy

10.

XLVI/405/18

Zamiana nieruchomości nr 57/2
o pow. 0,0723 ha położonej w
obrębie ew. Leszczewo na
nieruchomość nr 104/15 o pow.
0,0723 ha w obrębie Leszczewo
w sprawie wyrażenia zgody na Opracowanie wniosku wraz
realizację przez Gminę Suwałki z załącznikami.
projektu pod nazwą: „Zielona
Gmina – zakup i montaż
kolektorów słonecznych i
paneli fotowoltaicznych na

Złożenie wniosku
o dofinasowanie projektu

2018-2019

w sprawie ustalenia
maksymalnej liczby zezwoleń
na sprzedaż napojów
alkoholowych oraz zasad
usytuowania miejsc sprzedaży
i podawania napojów
alkoholowych na terenie
Gminy Suwałki
w sprawie wyrażenia zgody na
zamianę nieruchomości

Ustalenie liczby zezwoleń
sprzedaży napojów alkoholowych

XLVI/402/18

8.

5.

XLI/400/18

6.

XLVI/401/18

7.

Ref. ds. PSG

Wójt Gminy

Referat ds. Polityki Wójt Gminy
SpołecznoGospodarczej

11.

XLVI/406/18

12.

XLVI/407/18

13.

XLVI/408/18

budynkach mieszkalnych w
Gminie Suwałki” w okresie
2018 – 2019
w sprawie przystąpienia Gminy
Suwałki do Stowarzyszeń
Gmin Przyjaznych Energii
Odnawialnej
w sprawie ustanowienia
służebności przesyłu na
nieruchomości o nr geod. 99/7
położonej w obrębie
ewidencyjnym Mała Huta
w sprawie wyrażenia zgody na
realizację projektu „Rozwój
elektronicznych usług
publicznych województwa
podlaskiego”

Przekazanie uchwały do
Stowarzyszenia Gmin
Przyjaznych Energii
Odnawialnej
Ustanowienie służebności przesyłu Spisanie umowy
na nieruchomościach nr geod.
służebności
99/7 w obrębie ew. Mała Huta na
rzecz PGE Dystrybucja S.A.
Oddział Białystok Rejon
Energetyczny Suwałki
-

Przystąpienie Gminy Suwałki do
projektu

Podpisanie umowy
potwierdzającej
zaangażowanie finansowe
gminy w przedmiotowy
projekt

Niezwłocznie

Sekretarz Gminy

30.09.2018 r. Referat ds.
InwestycyjnoGospodarczych

2019- 2020 r.

Referat Polityki
SpołecznoGospodarczej

Wójt Gminy

Wójt Gminy

Wójt Gminy

