
ZARZĄDZENIE NR 190.2017 

WÓJTA GMINY JELENIEWO 
z dnia 6 kwietnia 2017 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 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) zarządza się, co następuje: 

 

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

obrad XXIII sesji z dnia 31 marca 2017 r.: 

 

1) uchwała Nr XXIII.127.2017 w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów 

do nowego ustroju szkolnego – zobowiązano Sekretarza do zapewnienia realizacji uchwały. 

Uchwała została przekazana do Wojewody Podlaskiego w Białymstoku, Podlaskiego 

Kuratora Oświaty w Białymstoku, ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Podlaskiego w Białymstoku, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy oraz na stronie biuletynu; 

2) uchwała Nr XXIII.128.2017 w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z 

wychowania przedszkolnego dzieci  w wieku do lat 5 w prowadzonych przez Gminę 

Jeleniewo oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych – zobowiązano Sekretarza 

do zapewnienia realizacji uchwały. Uchwała została przekazana do Wojewody Podlaskiego 

w Białymstoku i ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego w 

Białymstoku, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy oraz na stronie biuletynu; 

3) uchwała Nr XXIII.129.2017 w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznych 

przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz 

publicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gmina 

Jeleniewo – zobowiązano Sekretarza do zapewnienia realizacji uchwały. Uchwała została 

przekazana do Wojewody Podlaskiego w Białymstoku i ogłoszona w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Podlaskiego w Białymstoku, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy oraz na 

stronie biuletynu; 

4) uchwała Nr XXIII.130.2017 w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznej szkoły 

podstawowej prowadzonej przez Gminę Jeleniewo – zobowiązano Sekretarza do zapewnienia 

realizacji uchwały. Uchwała została przekazana do Wojewody Podlaskiego w Białymstoku i 

ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego w Białymstoku, na tablicy 

ogłoszeń Urzędu Gminy oraz na stronie biuletynu; 

5) uchwała Nr XXIII.131.2017 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami 

bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności  zwierząt na terenie Gminy Jeleniewo w roku 

2017 – 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 w Białymstoku, na tablicy ogłoszeń 

Urzędu Gminy oraz na stronie biuletynu; 

6) uchwała Nr XXIII.132.2017 w sprawie oddania nieruchomości w dzierżawę na czas dłuższy 

niż 3 lata – zobowiązano Inspektora ds. rolnictwa i gospodarki ziemią do zapewnienia 

realizacji uchwały. Uchwała została przekazana do Wojewody Podlaskiego w Białymstoku i 

ogłoszona na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy oraz na stronie biuletynu; 

7) uchwała Nr XXII.133.2017 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok – zobowiązano 

Skarbnika Gminy Jeleniewo do zapewnienia realizacji uchwały. Uchwała została przekazana 

do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku Zespół w Suwałkach i ogłoszona w 



Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego w Białymstoku, na tablicy ogłoszeń 

Urzędu Gminy oraz na stronie biuletynu. 

 

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy. 

 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 
WÓJT GMINY JELENIEWO 

/-/ Kazimierz Urynowicz  

 
 

 

 
 

 

Sp.MW 
dn.06.04.2017 r. 


