
ZARZĄDZENIE NR 31/2018
WÓJTA GMINY PRZEROŚL

z dnia 30 maja 2018 r.

w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał

Na podstawie art.30  ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca  1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. 
z 2018 r. poz. 994, 1000)  zarządza się co następuje :

§ 1. Określa się sposób wykonania uchwał Rady Gminy Przerośl podjętych na XXIX  Zwyczajnej Sesji 
Rady Gminy Przerośl  w dniu  29 maja 2018r.  według  harmonogramu stanowiącego załącznik do 
niniejszego Zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Wójt Gminy

Sławomir Renkiewicz
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Załącznik do Zarządzenia Wójta Gminy Przerośl                                                                                                                                                                                                                                                                  

Nr   31/2018  z dnia   30.05.2018r. 

HARMONOGRAM 
REALIZACJI  UCHWAŁ RADY GMINY PRZEROŚL PODJĘTYCH NA XXIX  ZWYCZAJNEJ  SESJI  RADY GMINY W DNIU  29 maja  2018r. 

 Nr uchwały Tytuł uchwały 
Zadania  wynikające z 

uchwały 
Sposób realizacji zadania 

Termin 
realizacji 

Odpowiedzialny za 
realizację 

Nadzorujący 

1. XXIX/218/2018 
Uchwała w sprawie zmian w 
budżecie gminy Przerośl na 2018r.   

 Dokonanie  zmian    
Dokonano zmian w planie dochodów i wydatków 
budżetowych gminy na rok 2018  

        2018 
Grażyna Franko 
Skarbnik Gminy 

Fn 

Wójt Gminy  
 

2. XXIX/219/2018 
Uchwała w sprawie zmiany 
Wieloletniej Prognozy Finansowej 
na lata 2018 – 2023 

Dokonanie  zmian Wieloletniej 
Prognozy Finansowej Gminy 
Przerośl  na lata 2018-2023 

Dokonano zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Gminy Przerośl na lata 2018-2023 wraz z prognozą 
kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2018-2023 

2018- 
2023 

Grażyna Franko 
Skarbnik Gminy 

Fn 
Wójt Gminy 

3. XXIX/220/2018 

Uchwała w sprawie wprowadzenia 
odstępstwa od zakazu spożywania 
napojów alkoholowych w miejscach 
publicznych na terenie gminy 
Przerośl 

Wprowadzenie odstępstw od 
zakazu spożywania napojów 
alkoholowych 

Wprowadzono odstępstwa od zakazu spożywania 
napojów alkoholowych w miejscach publicznych na 
terenie gminy Przerośl 

2018 
Aneta Dyczewska   

Bo 
Wójt Gminy 

4. XXIX/221/2018 

Uchwała w sprawie ustalenia liczby 
punktów sprzedaży napojów 
alkoholowych, zasad usytuowania 
na terenie gminy miejsc sprzedaży 
oraz warunków sprzedaży tych 
napojów  

Ustalenie liczby punktów 
sprzedaży napojów 
alkoholowych  

Ustalono liczbę punktów sprzedaży napojów 
alkoholowych, zasad usytuowania na terenie gminy 
miejsc sprzedaży oraz warunków sprzedaży tych 
napojów  

2018 
Aneta Dyczewska   

Bo 
Wójt Gminy 

5. XXIX/222/2018 

Uchwała w sprawie  ustalenia trybu 
udzielania i rozliczania dotacji dla 
publicznych i niepublicznych szkół, 
przedszkoli oraz innych form 
wychowania przedszkolnego 
prowadzonych na terenie Gminy 
oraz trybu i zakresu kontroli 
prawidłowości ich pobrania i 
wykorzystywania 

Ustalenie trybu udzielania i 
rozliczania dotacji dla 
publicznych i  niepublicznych 
szkół, przedszkoli oraz innych 
form wychowania 
przedszkolnego  

Ustalono tryb udzielania i rozliczania dotacji dla 
publicznych i niepublicznych szkół, przedszkoli oraz 
innych form wychowania przedszkolnego 
prowadzonych na terenie Gminy oraz trybu i 
zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i 
wykorzystywania  

2018 
Aneta Dyczewska    

Bo 
Wójt Gminy 

 

6. XXIX/223/2018 

Uchwała w sprawie określenia 
zasad udzielania dotacji na prace 
konserwatorskie, restauratorskie 
lub roboty budowlane przy zabytku 
wpisanym do rejestru zabytków 

Określenie zasad udzielania 
dotacji na prace konserwatorskie 
przy zabytku wpisanym do 
rejestru zabytków 

Określono zasady udzielania dotacji na prace 
konserwatorskie , restauratorskie lub roboty 
budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru 
zabytków 

2018 
 Teresa Boguszewska       
               Rg 

Wójt Gminy 

7. XXIX/224/2018 

Uchwała  w sprawie zaopiniowania 
połączenia gmin w celu utworzenia 
okręgu wyborczego do Rady 
Powiatu Suwalskiego 

Zaopiniowanie połączenia gmin 
w celu utworzenia okręgu 
wyborczego  

Zaopiniowano połączenie gmin w celu utworzenia 
okręgu wyborczego do Rady Powiatu Suwalskiego 

2018 
Iwona Tertel              

Or 
Wójt Gminy 

8. XXIX/225/2018 

Uchwała w sprawie przyjęcia 
projektu Regulaminu dostarczania 
wody i odprowadzania ścieków na 
terenie Gminy Przerośl   
 

Przyjęcie projektu Regulaminu 
dostarczania wody i 
odprowadzania ścieków  na 
terenie Gminy Przerośl  

Przyjęto projekt Regulaminu dostarczania wody i 
odprowadzania ścieków na terenie Gminy Przerośl  

2018 
Aneta Dyczewska   

Bo 
Wójt  Gminy 
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