
ZARZĄDZENIE NR 111.2016 

WÓJTA GMINY JELENIEWO 
z dnia 21 marca 2016 r.  

 

w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy Jeleniewo 
 

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

(Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 z późn. zm.) zarządza się, co następuje: 

 

§ 1. 1. Określa się następujący sposób wykonania uchwał Rady Gminy Jeleniewo, podjętych podczas 

obrad XIV sesji z dnia 15 marca 2016 r.: 

1) uchwała Nr XIV.79.2016 w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Jeleniewo do 2030 r. 

– zobowiązano Zastępcę Wójta Gminy Jeleniewo do zapewnienia realizacji uchwały. Uchwała 

została przekazana do Wojewody Podlaskiego w Białymstoku i ogłoszona na tablicy ogłoszeń 

Urzędu Gminy oraz na stronie biuletynu; 

2) uchwała Nr XIV.80.2016 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi 

oraz zapobiegania bezdomności  zwierząt na terenie Gminy Jeleniewo – zobowiązano 

Inspektora ds. rolnictwa i gospodarki ziemią do zapewnienia realizacji uchwały. Uchwała 

została przekazana do Wojewody Podlaskiego w Białymstoku i ogłoszona w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Podlaskiego, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy oraz na stronie 

biuletynu; 

3) uchwała Nr XIV.81.2016 w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy na 2016 rok 

Gminy Jeleniewo z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi 

działalność pożytku publicznego – zobowiązano Sekretarza do zapewnienia realizacji uchwały. 

Uchwała została przekazana do Wojewody Podlaskiego w Białymstoku i ogłoszona na tablicy 

ogłoszeń Urzędu Gminy oraz na stronie biuletynu; 

4) uchwała Nr XIV.82.2016 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jeleniewo na 

lata 2016–2025 – zobowiązano Skarbnika do zapewnienia realizacji uchwały. Uchwała została 

przekazana do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku Zespół w Suwałkach  

i ogłoszona na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy oraz na stronie biuletynu; 

5)  uchwała Nr XIV.83.2016 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok – zobowiązano 

Skarbnika do zapewnienia realizacji uchwały. Uchwała została przekazana do Regionalnej 

Izby Obrachunkowej w Białymstoku Zespół w Suwałkach i ogłoszona w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Podlaskiego, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy oraz na stronie 

biuletynu; 

6) uchwała Nr XIV.84.2016 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania 

Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Jeleniewo na lata 

2016–2020 – zobowiązano Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jeleniewie 

do zapewnienia realizacji uchwały. Uchwała została przekazana do Wojewody Podlaskiego w 

Białymstoku i ogłoszona na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy oraz na stronie biuletynu. 

 

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 
 

 

WÓJT GMINY JELENIEWO 

/-/ Kazimierz Urynowicz  

 

 

 
Sp.MW 

dn.21.03.2016 r. 


