
 

 

 

 

 

                                                 ZARZĄDZENIE  NR    43 /2017 

WÓJTA  GMINY  PRZEROŚL 

z dnia   30  czerwca  2017r 

 

w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał  

 
    Na  podstawie art.30  ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca  1990 roku o samorządzie 

gminnym ( Dz.U. z 2016 r ,poz. 446 z póź.zm.)  zarządza się co następuje : 

 

 

  § 1. Określa się sposób wykonania uchwał Rady Gminy Przerośl podjętych na  
 

          XXIII  Zwyczajnej Sesji Rady Gminy Przerośl w dniu  27 czerwca  2017r.   
 

          według  harmonogramu stanowiącego załącznik do niniejszego Zarządzenia. 

 

  §  2.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Załącznik do Zarządzenia Wójta Gminy Przerośl                                                                                                                                                                                                                                                                 

Nr  43 /2017  z dnia 30.06.2017r. 

HARMONOGRAM 

REALIZACJI  UCHWAŁ RADY GMINY PRZEROŚL PODJĘTYCH NA  
XXIII  ZWYCZAJNEJ  SESJI  RADY GMINY W DNIU  27  czerwca  2017r. 

 Nr uchwały Tytuł uchwały 
Zadania  wynikające z 

uchwały 
Sposób realizacji zadania 

Termin 
realizacji 

Odpowiedzialny 
za realizację 

(symbol stanow) 
Nadzorujący 

1. XXIII/158/2017 
Uchwała w sprawie zmian w 
budżecie gminy Przerośl na 2017r.   

 Dokonanie  zmian 
Dokonano zmian w planie dochodów i wydatków 
budżetowych gminy na rok 2017  

        2017 

Grażyna Franko 
Skarbnik Gminy 

Fn 
 

Wójt Gminy  
 

2. XXIII/159/2017 
Uchwała w sprawie zmiany 
Wieloletniej Prognozy Finansowej 
na lata 2017 – 2023 

Dokonanie  zmian Wieloletniej 
Prognozy Finansowej Gminy 
Przerośl  na lata 2017-2013 

Dokonano zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Gminy Przerośl na lata 2017-2023 wraz z prognozą 
kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2017-2023 

2017- 
2023 

Grażyna Franko 
Skarbnik Gminy 

Fn 
 

Wójt Gminy 

3. XXIII/160/2017 
Uchwała w sprawie uzgodnienia 
projektu uchwał Sejmiku 
Województwa Podlaskiego 

Dokonanie uzgodnienia projektu 
zmieniającego uchwały Sejmiku 
Woj. Podlaskiego 

Pozytywnie uzgodniono projekty zmieniające 
uchwały Sejmiku Województwa Podlaskiego  

2017 
Aneta Dyczewska 

Bo 
Wójt Gminy 

4. XXIII/161/2017 
Uchwała w sprawie przedłużenia 
taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia 
w wodę 

Dokonanie przedłużenia taryfy 
dla zbiorowego zaopatrzenia w 
wodę  

Przedłużono o jeden rok  od dnia 1 sierpnia 2017r. 
dotychczasową taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia 
w wodę na terenie Gminy Przerośl 

2017  
Aneta Dyczewska  

Bo  
Wójt Gminy 

5. XXIII/162/2017 

Uchwała w sprawie ustalenia 
wysokości ekwiwalentu członkom 
ochotniczej straży pożarnej za 
uczestnictwo w działaniu 
ratowniczym lub szkoleniu 
pożarniczym 

Ustalenie ekwiwalentu członkom 
ochotniczej straży pożarnej z 
terenu Gminy Przerośl 

Ustalono wysokość ekwiwalentu członkom 
ochotniczej straży pożarnej z terenu Gminy Przerośl  

2017 
Bogumiła 

Jankowska 
Oc 

Wójt Gminy 

6. XXIII/163/2017 
Uchwała w sprawie wyrażenia 
zgody na sprzedaż nieruchomości 
niezabudowanych (Zusenko) 

Wyrażenie zgody na sprzedaż 
nieruchomości 
niezabudowanych 

 Wyrażono zgodę na sprzedaż w formie przetargu 
ustnego nieograniczonego nieruchomość gruntową 
niezabudowaną  - (  działki  Obręb Zusenko )  

2017 
Teresa 

Boguszewska   
Rg 

Wójt Gminy 

7. XXIII/164/2017 
Uchwała w sprawie wyrażenia 
zgody na sprzedaż nieruchomości 
niezabudowanych (Romanówka) 

Wyrażenie zgody na sprzedaż 
nieruchomości 
niezabudowanych 

 Wyrażono zgodę na sprzedaż w formie przetargu 
ustnego nieograniczonego nieruchomość gruntową 
niezabudowaną  - (  działka  Obręb Romanówka ) 

2017 
Teresa 

Boguszewska   
Rg 

Wójt Gminy 

8. XXIII/165/2017 
Uchwała w sprawie wyrażenia 
zgody na sprzedaż nieruchomości 
niezabudowanych (Hańcza) 

Wyrażenie zgody na sprzedaż 
nieruchomości 
niezabudowanych 

 Wyrażono zgodę na sprzedaż w formie przetargu 
ustnego nieograniczonego nieruchomość gruntową 
niezabudowaną  - (  działki  Obręb Hańcza )  

2017 
Teresa 

Boguszewska   
Rg 

Wójt Gminy 



 

9. XXIII/166/2017 
Uchwała w sprawie wyrażenia 
zgody na sprzedaż nieruchomości 
niezabudowanych ( Rakówek) 

Wyrażenie zgody na sprzedaż 
nieruchomości 
niezabudowanych 

 Wyrażono zgodę na sprzedaż w formie przetargu 
ustnego nieograniczonego nieruchomość gruntową 
niezabudowaną  - (  działka  Obręb Rakówek ) 

2017 
Teresa 

Boguszewska   
Rg 

Wójt Gminy 

10 XXIII/167/2017 
Uchwała w sprawie wyrażenia 
zgody na sprzedaż nieruchomości 
niezabudowanych ( Nowa Przerośl) 

Wyrażenie zgody na sprzedaż 
nieruchomości 
niezabudowanych 

 Wyrażono zgodę na sprzedaż w formie przetargu 
ustnego nieograniczonego nieruchomość gruntową 
niezabudowaną  - (  działki  Obręb Przerośl ) 

2017 
Teresa 

Boguszewska   
Rg 

Wójt Gminy 

11 XXIII/168/2017 
Uchwała w sprawie wyrażenia 
zgody na sprzedaż nieruchomości 
niezabudowanych ( Przerośl) 

Wyrażenie zgody na sprzedaż 
nieruchomości 
niezabudowanych 

 Wyrażono zgodę na sprzedaż w formie przetargu 
ustnego nieograniczonego nieruchomość gruntową 
niezabudowaną  - (  działki  Obręb Przerośl )   

2017 
Teresa 

Boguszewska   
Rg 

Wójt Gminy 

12 XXIII/169/2017 
Uchwała w sprawie wyrażenia 
zgody na sprzedaż nieruchomości 
niezabudowanych (Łanowicze Duże) 

Wyrażenie zgody na sprzedaż 
nieruchomości 
niezabudowanych 

Nie wyrażono zgody na sprzedaż a na 
wydzierżawienie na okres do 31 sierpnia 2021r. w 
formie przetargu ustnego nieograniczonego 
nieruchomość gruntową niezabudowaną  ( działka  
Obręb Łanowicze Duże )     

2017 
Teresa 

Boguszewska   
Rg 

Wójt Gminy 

13 XXIII/170/2017 
Uchwała w sprawie wyrażenia 
zgody na przyjęcie darowizny 
nieruchomości  

Wyrażenie zgody na przyjęcie 
darowizny nieruchomości   

Wyrażono zgodę na nieodpłatne przyjęcie  w 
drodze darowizny na rzecz Gminy Przerośl  
nieruchomości gruntowych niezabudowanych, 
których właścicielem jest Skarb Państwa ( działki  
obręb  Przerośl )  

2017 
Teresa 

Boguszewska        
Rg 

Wójt Gminy 

  
14 

 XXIII/171/2017 
Uchwała w sprawie określenia 
zasad zwrotu wydatków za 
świadczenia z pomocy społecznej 

Określenie zasad zwrotu 
wydatków za świadczenia z 
pomocy społecznej 

Określono zasady zwrotu wydatków  na 
świadczenia z pomocy społecznej  

   2017  
Kierownik GOPS 

Rafał  Lejmel  

 
Wójt Gminy  

 

15 XXIII/172/2017 

Uchwała w sprawie szczegółowych 
zasad udzielania i rozmiaru zniżek 
tygodniowego wymiaru zajęć 
nauczycielom, którym powierzono 
stanowiska kierownicze w szkołach 
oraz tygodniowego obowiązkowego 
wymiaru zajęć nauczycieli nie 
wymienionych w art. 42 ust.3 Karty 
Nauczyciela 

Uchwalenie  szczegółowych 
zasad udzielania i rozmiaru 
zniżek tygodniowego wymiaru 
zajęć nauczycielom, którym 
powierzono stanowiska 
kierownicze w szkołach . 

 Podjęto uchwałę  w sprawie szczegółowych zasad 
udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego wymiaru 
zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska 
kierownicze w szkołach oraz tygodniowego 
obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli nie 
wymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela.   

  2017 
Aneta Dyczewska 

Bo 
Wójt Gminy 

16 XXIII/173/2017 

Uchwała w sprawie przekazania do 
Wojewódzkiego Sądu 
Administracyjnego  w Białymstoku 
skargi wraz z odpowiedzią na skargę 

Przekazanie skargi do 
Wojewódzkiego Sądu 
Administracyjnego w 
Białymstoku  

Postanowiono przekazać do Woj. Sądu 
Administracyjnego w Białymstoku  skargę z dnia 7 
maja 2017r.   na uchwałę Nr  XX/142/2017 Rady 
Gminy Przerośl z dnia 23 lutego 2017r.  

      - 
Aneta Dyczewska  

Bo 
Wójt Gminy 

 


