z ApZ, ĄDZENIE NR 21 6 l 2020
BURMISTRZA WASILKOWA
z

dnia 5 lutego 2020 r.

w sprawie określeniasposobu wykonania uchwał Rady Miejskiej

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samofządzie gminnym (Dz. |J,
zm.) zarządza się, co następuje:
§ 1. Określasię sposób wykonania uchwał Rady Miejskiej powziętych na

XVII

z20l9

r. poz.506 zę

sesji w dniu 30 sĘcznia2020 roku.

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierza się kierownikom wydziałów i jednostek określonych w harmonogramie.

§3.Zarządzenie wchodziw życie z dniem wydania,
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Zalącznl,k do zat,ządzenia Nr 21612020
Burmistrza wasilkowa
z tlnia 5 lutego 2020

r,

Harmonogram realizacji uchwał Rady Miejskiej w Wasilkowie powzięĘch na:
XVIII sesji w dniu 30 §tycznia 2020 roku:

Nr uchwaly (w sprawie)

Sposób realizacji

Termin realizacji

Odpowiedzialny za

Nadzorujący realizację

BGGN

Kierownik Wydziału BGGN

Dyrektor
przędszkola

Sękretatz

realizację

l.

UcHwAŁA NR xvl|vl94l20

RADY MIEJSKIEJ W
WA§ILKOWIE z dnia 30 stycznia

Realizacja procedury
planistycznej

2020

r.

2020t, wsprawiezmiany

miejscowego planu
zagospodarowania pze§trzerurego
częścigruntów gminy Wasilków

(Ęonwsi Sfu&ianki)

)

UCHWAŁA NR xvl|Il19s/20

RADY MIEJSKIEJW
WASILKOWIE z dnia 30 stycznia

r,

2020
zmieniająca uchwałę
w spfawie określenia wysokości olat
za korzystanie z wychowania
nrzedszkolnepo

Id: 8B9O8DOD-D

l

8ó-499F-A5C1

-5BF3 8D6A4254, Podpisany

Stosowanie uchwaly ze zmianami

od dnia wejścia w
życie

oSo

3.

UctIvyAŁA NR xv IU l 19 6 l20

RADYMIEJSKIEJW

WASILKOWIE z dnia 30 §tycznia
2020 r. zmieniająca uchwałę

Stosowanie uchwaly ze zmianami

Od dnia wejścia w

życie

oso

sekretarz

w sprawie wysokości i zasad ustalania
oruz rozliazania dotaoj i celowej dla
podmiotów prowadzących żłobkina
terenie Gminy

4,

wasilków

UCIIWAŁA NR xv IIv l97 l 20

RADYMIEJSKIEJW

WASILKOWIE z dnia 30 sĘoznia
2020 r. zmieniająca uchwałę

Stosowanie uchwały ze zmianami

Od dnia wejścia w

życie

jednostek oświaty

Dyrektorzy

Skarbnik

Od dnia wejścia w

BGGN

Kierownik Wydziału BGGN

w sprawie wydzielonego rachunku
dochodów i wydatków nimi
fi nansowanych dla jednostek
budżetowyoh prowadząoych
działalnośćokeśtonąw ustawie
z dnia 14 grudnia 20 l 6 r. - Prawo
oświatowe
5.

UctIwAŁA NR xvIIV198/20

RADYMIEJSKIEJW

WASILKOWIE z dnia 30 sĘcznia
2020 r. w sprawie ustalenia
wysokości stawek opłaĘ za zajęoie
pasa drogowego dróg publicznyoh
będąay oh w zarządzie Burmistrza
Wasilkowa na cele niezwiązane
z budową przebudową remontem,
utrzvmaniem i ochrona drós

Id|

8B9O8DOD-Dl86.499F-A5cI-5BF]SDóA4254

Podpisany

Stosowanie uchwały

zycie

UcrMAŁANRxvw§9l20

6.

RADYMIEJSKIEJW

WASILKOWIE z dnia30 stycznia
2020 r, w sprawie zbycia
nieruchomości

UctIwAŁA NR xv llv

1

200 l 20

RADYMIEJSKIEJW

WASILKOWIE z

dnia 30 stycznia

2020 r. w sprawie nadania nazły
ulicy we wsi Nowodworce

Uct{wAŁA NR Xy lII l20l lż0

8.

RADYMIEJSKIEJW

WASILKOWIE z dnia
2020 r.

30 stycznia
w sprawie nadzuria nazwy

Przeprowadzenie procedury
zbycia nieruchomości

stosnwnnie nazwv rrlicv.

2020

r.

BGGN

Kierownik Wydziału BGGN

BGGN

Kierownik Wydziału BGGN

g1lIg5262ęnie we właściwvch

Od dnia wejścia w

rejestrach

życie

stnsowanie nazwv tllicv
ulnieszczenie we właściwvch
Iejestlach

Od dnia wejścia w

BGGN

Kierownik Wydziału BGGN

§tosowanie uchwały

Od dnia wejścia w

BGGN

Kierownik Wydziału BGGN

życie

ulicy w mieście Wasilków

UctIwAŁA NR xv III l 202 l 20
RADYMIEJSKIEJW

9.

WASILKOWIE z dnia 30 stycznia
2020 r. w sprawie górnych stawek

opłat ponoszonych przez właścicieli
nieruchomości za usługi odbierania
odpadów komunalnych od właśoioieli

nieruchomości oraz opróżniania

zbiomików bezodpływowych

i transportu nieozystości ciekłych,
świadczonych na terenie gminy

Wasilków

kl: 8B9O8DOD_D

l

86-499F-A5C l -5BF3 8D6A4254, l'odpisany

życię

Fn

Skarbnik

UCIIWAŁANR xvilln0,3nD

10.

RADYMIEJSKIEJW

WASILKOWIE z dnia 30 stycznia

Realizacja budZetu ze zmianami

2020

r.

Fn

Skarbnik

Fn

Skarbnik

BGGN

Kierownik Wydziału BGGN
Skarbnik

2020 r. w sprawie zmian do budzetu
gminy na 2020 rok

UctIwAŁA NR xv IIv 20 4 l 20

11

RADYMIEJSKIEJW

WASILKOWIE z dnia 30 stycznia

2020 r. w sprawie zmiany
Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Wasilków na lata 2020-203 4

Stosowanie Wieloletniej

Prognozy Finansowej przy
planowaniu budzetów gminy

lata2020 -2034

UCIIWAŁANR xvnw05l20

12.

RADYMIEJ§KIEJW

WAS|LKOWIE z

dnia 30 stycznia

2020 r. w sprawie udzielenia pomocy
fi nansowej

Powiatowi Białostockiemu
inwesĘoji drogowych

na realizację

Id: 8B9O8DOD-D

l

86-499F.A5 c l -5BF3 8D6A4254. Podpisany

Zawarcię unlowy z Zarządenl
Powiatu Białostockiego,
przękazanię środków

2020

r.

Fn

