ZARZĄDZENIE NR 298/2020
WÓJTA GMINY HAJNÓWKA
z dnia 2 lutego 2021 r.

w sprawie określenia sposobu wykonywania uchwał

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z pózn.zm. ) zarządzam, co następuje:

§ 1. Sposób wykonania uchwał Rady Gminy Hajnówka podjętych na XXII sesji w dniu
29 stycznia 2021 r. określa harmonogram stanowiący załącznik do zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT GMINY
mgr Lucyna Smoktunowicz

Załącznik do Zarządzenia Nr 298/2021
Wójta Gminy Hajnówka
z dnia 2 lutego 2021 r.

Harmonogram
realizacji uchwał Rady Gminy Hajnówka
Nr uchwały

Termin
realizacji

Odpowiedzialny
za realizację

Nadzorujący
realizację

XXII/162/21 w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania
Przestrzegać zasady określone w regulaminie
czystości i porządku na terenie Gminy Hajnówka

Na bieżąco

I.Dmitruk

Wójt Gminy

XXII/163/21 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za
Realizować pobór naliczanie opłaty zgodnie z
gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki tej opłaty i
ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności
uchwałą

Na bieżąco

I.Dmitruk

Wójt Gminy

XXII/164/21 w sprawie określenia szczegółowego sposobu i
Realizować zgodnie z podjętą uchwałą
zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania
tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela
nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na bieżąco

I.Dmitruk

Wójt Gminy

w sprawie

Sposób realizacji i zadania wynikające
z uchwały

XXII/165/21 w sprawie uzgodnienia prac wykonywanych na Przekazać do realizacji do Nadleśnictwa
potrzeby ochrony przyrody
Hajnówka

Niezwłocznie

P.Chilimoniuk

Wójt Gminy

XXII/166/21 w sprawie aktualizacji Strategii Rozwiązywania Realizować zgodnie z przyjętą strategią
Problemów Społecznych Gminy Hajnówka na rok 2021

Na bieżąco

M.Gawryluk

Wójt Gminy

XXII/167/21 w sprawie rozpatrzenia petycji „W obronie prawdy,
Przekazać podjętą uchwałę podmiotowi
godności i wolności człowieka”
wnoszącemu petycję

Na bieżąco

T.Własiuk

Wójt Gminy

Opracowała: Taisa Własiuk

ZATWIERDZIŁ:

Wójt Gminy

mgr Lucyna Smoktunowicz

