
ZARZĄDZENIE NR 255.2018 

WÓJTA GMINY JELENIEWO 
z dnia 2 marca 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. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.) zarządza się, co następuje: 

 

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

podczas obrad XXX sesji z dnia 27 lutego 2018 r.: 

 

1) uchwała Nr XXX.169.2018 w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji 

udzielanych z budżetu Gminy Jeleniewo dla prowadzonych na terenie Gminy 

Jeleniewo publicznych i niepublicznych szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych 

zorganizowanych w szkołach podstawowych i innych form wychowania 

przedszkolnego przez podmioty inne niż jednostka samorządu terytorialnego oraz 

trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania – 

zobowiązano Skarbnika Gminy 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 Jeleniewo oraz na stronie Biuletynu Informacji 

Publicznej Gminy Jeleniewo; 

2) uchwała Nr XXX.170.2018 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami 

bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Jeleniewo w 

2018 roku – zobowiązano Inspektora ds. rolnictwa i gospodarki ziemią do 

zapewnienia realizacji uchwały. Uchwała została przekazana do Wojewody 

Podlaskiego w Białymstoku, ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa 

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

stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Jeleniewo; 

3) uchwała Nr XXX.171.2018 w sprawie zwolnienia z obowiązku dokonania wpłaty do 

budżetu Gminy Jeleniewo nadwyżki środków obrotowych za 2017 rok 

samorządowego zakładu budżetowego–Zakład Gospodarki Komunalnej i 

Mieszkaniowej w Jeleniewie – zobowiązano Skarbnika Gminy 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 

Jeleniewo oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Jeleniewo; 

4) uchwała Nr XXX.172.2018 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Gminy Jeleniewo na lata 2018-2025 – zobowiązano Skarbnika Gminy do zapewnienia 

realizacji uchwały. Uchwała została przekazana do Regionalnej Izby Obrachunkowej 

w Białymstoku Zespół w Suwałkach i ogłoszona na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy 

Jeleniewo oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Jeleniewo; 

5) uchwała Nr XXX.173.2018 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok – 

zobowiązano Skarbnika Gminy 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 Jeleniewo oraz na stronie Biuletynu Informacji 

Publicznej Gminy Jeleniewo. 



 

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy. 

 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 
WÓJT GMINY JELENIEWO 

/-/ Kazimierz Urynowicz  

 
 
 

 

 
Sp.MW 

dn.02.03.2018 r. 


