
ZARZĄDZENIE NR 8.2018 

WÓJTA GMINY JELENIEWO 
z dnia 6 grudnia 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 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) zarządza się, co następuje: 

 

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

podczas obrad II sesji z dnia 30 listopada 2018 r.: 

 

1) uchwała Nr II.5.2018 w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru 

podatku rolnego – zobowiązano Inspektora ds. podatków i opłat do zapewnienia 

realizacji uchwały. Uchwała została przekazana do Regionalnej Izby Obrachunkowej 

w Białymstoku i ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego, na 

tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Jeleniewo oraz na stronie Biuletynu Informacji 

Publicznej Urzędu Gminy Jeleniewo; 

2) uchwała Nr II.6.2018 w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia wysokości 

stawek podatku od środków transportowych – zobowiązano Inspektora ds. podatków i 

opłat do zapewnienia realizacji uchwały. Uchwała została przekazana do Regionalnej 

Izby Obrachunkowej w Białymstoku i ogłoszona w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Podlaskiego, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Jeleniewo oraz na 

stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Jeleniewo; 

3) uchwała Nr II.7.2018 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od 

nieruchomości – zobowiązano Inspektora ds. podatków i opłat do zapewnienia 

realizacji uchwały. Uchwała została przekazana do Regionalnej Izby Obrachunkowej 

w Białymstoku i ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego, na 

tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Jeleniewo oraz na stronie Biuletynu Informacji 

Publicznej Urzędu Gminy Jeleniewo; 

4) uchwała Nr II.8.2018 w sprawie ustalenia wysokości dopłat do taryfowych grup 

odbiorców zbiorowego odprowadzania ścieków – zobowiązano Skarbnika Gminy do 

zapewnienia realizacji uchwały. Uchwała została przekazana do Wojewody 

Podlaskiego w Białymstoku i ogłoszona na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Jeleniewo 

oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Jeleniewo; 

5) uchwała Nr II.9.2018 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi, oraz ustalenia stawki tej opłaty – zobowiązano Inspektora ds. 

podatków i opłat do zapewnienia realizacji uchwały. Uchwała została przekazana do 

Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku i ogłoszona w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Podlaskiego, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Jeleniewo 

oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Jeleniewo; 

6) uchwała Nr II.10.2018 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, na tablicy ogłoszeń 

Urzędu Gminy Jeleniewo oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu 

Gminy Jeleniewo; 

7) uchwała Nr II.11.2018 w sprawie przyjęcia „Regulaminu dostarczania wody i 

odprowadzania ścieków” – zobowiązano Sekretarza Gminy do zapewnienia realizacji 



uchwały. Uchwała została przekazana do Wojewody Podlaskiego w Białymstoku i 

ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego, na tablicy ogłoszeń 

Urzędu Gminy Jeleniewo oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu 

Gminy Jeleniewo; 

8) uchwała Nr II.12.2018 w sprawie oddania nieruchomości w użyczenie – 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 Jeleniewo oraz na stronie Biuletynu Informacji 

Publicznej Urzędu Gminy Jeleniewo. 

 

 

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy. 

 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 
WÓJT GMINY JELENIEWO 

Kazimierz Urynowicz  

 
 
 

 

 
Sp.MW 

dn.06.12.2018 r. 

 
 


