ZARZĄDZENIE NR 156/2020
WÓJTA GMINY HAJNÓWKA
z dnia 3 lutego 2020 r.

w sprawie określenia sposobu wykonywania uchwał

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz.506 z pózn.zm. ) zarządzam, co następuje:

§ 1. Sposób wykonania uchwał Rady Gminy Hajnówka podjętych na XVI sesji z dnia
31 stycznia 2020 r. określa harmonogram stanowiący załącznik do zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT GMINY
mgr Lucyna Smoktunowicz

Załącznik do Zarządzenia Nr 156/2020
Wójta Gminy Hajnówka
z dnia 3 lutego 2020 r.

Harmonogram
realizacji uchwał Rady Gminy Hajnówka
Nr uchwały w sprawie

Termin
realizacji

Odpowiedzialny
za realizację

Nadzorujący
realizację

Przekazać do realizacji dyrektorom szkół

Niezwłocznie

A.Pucinik

Wójt Gminy

Stosować przy realizacji zadań

Niezwłocznie

M.Gawryluk

Wójt Gminy

Stosować przy realizacji zadań

Na bieżąco

M.Gawryluk

Wójt Gminy

Niezwłocznie

A.Kulik

Wójt Gminy

Na bieżąco

A.Kulik

Wójt Gminy

Sposób realizacji i zadania wynikające
z uchwały

XVI/108/20 w sprawie ustalenia planu dofinansowania form
doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia maksymalnej
kwoty dofinansowania opłat oraz specjalności i form kształcenia
nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem
prowadzącym jest Gmina Hajnówka w 2020 roku
XVI/109/20 w sprawie zmian w Statucie Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Hajnówce
XVI/110/20 w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i
odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi
opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych
dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz warunków całkowitego
lub częściowego zwolnienia od opat oraz trybu ich pobierania
XVI/111/20 w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody dla
pomnika przyrody

Wykonać i znieść formy ochrony

XVI/112/20 w sprawie zmiany uchwały Nr XV/103/19 Rady
Gminy Hajnówka z dnia 20 grudnia 2019r. w sprawie wyboru
metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi oraz stawki tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za
pojemnik o określonej pojemności

Zastosować zmienione stawki

XVI/113/20 w sprawie zmiany uchwały Nr XV/104/19 Rady
Gminy Hajnówka z dnia 20 grudnia 2019r. w sprawie wzoru
deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości

Stosować nowy wzór deklaracji

Na bieżąco

A.Kulik

Wójt Gminy

XVI/114/20 w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w
Nowokorninie

Wykonać czynności związane z podjęciem uchwały

Niezwłocznie

A.Pucinik

Wójt Gminy

XVI/115/20 w sprawie zamiaru likwidacji Punktu Przedszkolnego
,,Kraina Radosnych Maluchów” przy Szkole Podstawowej w
Dubinach

Wykonać czynności związane z podjęciem uchwały

Niezwłocznie

A.Pucinik

Wójt Gminy

Wszcząć dalszą procedurę po wydaniu Zarządzenia

Niezwłocznie

A.Kulik

Wójt Gminy

XVI/116/20 w sprawie przyjęcia Programu „ Karta Mieszkańca
Gminy Hajnówka"

Opracowała: Taisa Własiuk

Wójta

ZATWIERDZIŁ:

Wójt Gminy
mgr Lucyna Smoktunowicz

