ZARZĄDZENIE NR 186/2020
WÓJTA GMINY HAJNÓWKA
z dnia 16 kwietnia 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 XVII sesji z dnia
25 marca 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 186/2020
Wójta Gminy Hajnówka
z dnia 25 marca 2020 r.

Harmonogram
realizacji uchwał Rady Gminy Hajnówka

Nr uchwały

Sposób realizacji i zadania wynikające

w sprawie

z uchwały

XVII/117/20 w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie
dotacji celowej dla Powiatu Hajnowskiego
XVII/118/20 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok

Termin
realizacji

Odpowiedzialny
za realizację

Nadzorujący
realizację

Przygotować projekt umowy

niezwłocznie

I.Szwarc

Wójt Gminy

Dokonać zmian w planie dochodów i wydatków w

niezwłocznie

I.Szwarc

Wójt Gminy

niezwłocznie

I.Szwarc

Wójt Gminy

Nie dotyczy

T.Własiuk

Wójt Gminy

sukcesywnie

I.Dmitruk

Wójt Gminy

budżecie gminy Hajnówka
XVII/119/20 sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Hajnówka na lata 2020 – 2028
XVII/120/20 w sprawie niewyrażenia zgody na utworzenie
funduszu sołeckiego

Zaakceptowane
W związku z niewyrażeniem zgody na utworzenie
funduszu sołeckiego nie zachodzi potrzeba podjęcia
działań organizacyjnych dot. utworzenia funduszu
sołeckiego

XVII/121/20 w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami Przestrzegać stosowania Programu w trakcie
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie
realizacji działań
gminy Hajnówka w 2020 roku

XVII/122/20 w sprawie wymagań jakie powinien spełniać
przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie pozwolenia w zakresie
ochrony przed bezdomnymi zwierzętami

Wydać pozwolenie zgodnie z wymogami

Niezwłocznie

Wójt Gminy

Wójt Gminy

XVII/123/20 w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w
Nowokorninie

Wdrożyć dalsze procedury do likwidacji

sukcesywnie

A.Pucinik

Wójt Gminy

XVII/124/20 w sprawie likwidacji Punktu Przedszkolnego ,,Kraina
Radosnych Maluchów” przy Szkole Podstawowej w Dubinach

Wdrożyć procedury likwidacji

sukcesywnie

A.Pucinik

Wójt Gminy

XVII/125/20 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

Stosować w ciągu roku zgodnie z podjęta uchwałą

sukcesywnie

A.Pucinik

Wójt Gminy

Stosować po zmianach

Niezwłocznie

A.Pucinik

Wójt Gminy

Niezwłocznie

J.Iwaniuk

Wójt Gminy

XVII/126/20 w sprawie zmiany uchwały w sprawie wysokości i
zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów
prowadzących żłobki i kluby dziecięce na terenie Gminy Hajnówka
XVII/127/20 w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych i
merytorycznych instytucji kultury za 2019rok

Opracowała: Taisa Własiuk

Przekazać do Urzędu Skarbowego w Hajnówce do
rozliczania podatku dochodowego od osób
prawnych

ZATWIERDZIŁ:

Wójt Gminy
mgr Lucyna Smoktunowicz

