
ZARZĄDZENIE NR 260.2018 

WÓJTA GMINY JELENIEWO 
z dnia 3 kwietnia 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 XXXI sesji z dnia 29 marca 2018 r.: 

 

1) uchwała Nr XXXI.174.2018 w sprawie podziału Gminy Jeleniewo na okręgi 

wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym 

okręgu wyborczym – zobowiązano Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego 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 Jeleniewo oraz na 

stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Jeleniewo; 

2) uchwała Nr XXXI.175.2018 w sprawie podziału Gminy Jeleniewo na stałe obwody 

głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji 

wyborczych – zobowiązano Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego 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 Jeleniewo oraz na stronie Biuletynu 

Informacji Publicznej Gminy Jeleniewo; 

3) uchwała Nr XXXI.176.2018 w sprawie wprowadzenia regulaminu korzystania z boisk 

sportowych zlokalizowanych na terenie Gminy Jeleniewo – zobowiązano Sekretarza 

Gminy 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 Jeleniewo oraz na 

stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Jeleniewo; 

4) uchwała Nr XXXI.177.2018 w sprawie szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru 

obniżek tygodniowego wymiaru zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska 

kierownicze w szkołach oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dla 

pedagoga, logopedy i doradcy zawodowego – zobowiązano Sekretarza Gminy 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 Jeleniewo oraz na 

stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Jeleniewo; 

5) uchwała Nr XXXI.178.2018 w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z 

wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do 

końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w 

prowadzonych przez Gminę Jeleniewo przedszkolu, innych formach wychowania 

przedszkolnego i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych – 

zobowiązano Sekretarza Gminy 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 Jeleniewo oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Jeleniewo;  



6) uchwała Nr XXXI.179.2018 w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania 

dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki – 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; 

7) uchwała Nr XXXI.180.2018 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; 

8) uchwała Nr XXXI.181.2018 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.03.04.2018 r. 


