SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI UCHWAŁ RADY GMINY SMOŁDZINO
PODJĘTYCH W I PÓŁROCZU 2017 ROKU

W okresie od stycznia 2017 roku do czerwca 2017 roku Rada Gminy Smołdzino podjęła ogółem 34 uchwały.

Stan realizacji uchwał:






zrealizowane

– 28 uchwał,

w trakcie realizacji

– 4 uchwały,

uchylone

– 1 uchwała,

utraciły moc

– 1 uchwała.

L.p. Numer uchwały

Data
podjęcia

Tytuł uchwały

Przebieg realizacji

1.

XXIX/173/2017 26.01.2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Smołdzino na 2017 Uchwała zrealizowana.
rok
Wprowadzono aktualizacje planów finansowych.

2.

XXIX/174/2017 26.01.2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLII/330/2013 Rady Uchwała zrealizowana.
Gminy Smołdzino z dnia 09 września 2013 roku Opłaty pobierane za pobyt dzieci w przedszkolach
w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez na terenie Gminy Smołdzino zostały dostosowane
Gminne Przedszkole w Smołdzinie
do Uchwały Rady Gminy.
W dniu 31.01.2017 r. uchwałę opublikowano
w Dzienniku Urzędowym Województwa
Pomorskiego pod pozycją 421.

3.

XXX/175/2017

28.02.2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Smołdzino na 2017 Uchwała zrealizowana.
rok
Wprowadzono aktualizacje planów finansowych.

4.

XXX/176/2017

28.02.2017 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie Uchwała zrealizowana.
w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Taryfy obowiązują od dnia 1 kwietnia 2017 r. do
Gminy Smołdzino
31 marca 2018 r.

5.

XXX/177/2017

28.02.2017 r. w sprawie projektu dostosowania sieci szkół Uchwała zrealizowana.
podstawowych oraz gimnazjów do nowego ustroju Rada Gminy Smołdzino podjęła uchwałę w sprawie
szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe
projektu dostosowania sieci szkół w celu
przekazania do zaopiniowania Pomorskiemu
Kuratorowi Oświaty oraz związkom zawodowym.

6.

XXX/178/2017

w

sprawie

określenia

kryteriów

obowiązujących

Uchwała zrealizowana.

28.02.2017 r.

Kryteria obowiązujące w postępowaniu
w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych
rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli i szkół
przedszkoli i szkół podstawowych dla których organem
podstawowych dla których organem jest Gmina
prowadzącym jest Gmina Smołdzino
Smołdzino zostały zastosowane przez Zespół
Szkolno – Przedszkolny w Smołdzinie podczas
rekrutacji na rok szkolny 2017/2018.
W dniu 03.03.2017 r. uchwałę opublikowano
w Dzienniku Urzędowym Województwa
Pomorskiego pod pozycją 874.

7.

XXX/179/2017

28.02.2017 r. w sprawie przyjęcia ,,Programu opieki nad zwierzętami Uchwała w trakcie realizacji.
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na Wydatkowanie środków finansowych na realizację
terenie Gminy Smołdzino na 2017r."
zadań wynikających z Programu przedstawia się
następująco:
Plan: 17 000,00 zł
Wykonanie: 632,70 zł – zakup karmy, leków
347,20 zł – zakup usług weterynaryjnych
Razem:
979,90 zł

8.

XXX/180/2017

28.02.2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VIII/38/2015 Rady
Gminy Smołdzino z dnia 25 marca 2015 roku w sprawie
zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia
inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za
inkaso na terenie Gminy Smołdzino

9.

XXX/181/2017

Uchwała zrealizowana.
W związku z wyborem nowego sołtysa sołectwa
Gardna Mała/Wysoka należało zmienić dane
inkasenta opłaty za gospodarowanie odpadami.
W dniu 03.03.2017 r. uchwałę opublikowano
w Dzienniku Urzędowym Województwa
Pomorskiego pod pozycją 875.

28.02.2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr II/4/2014 Rady Gminy Uchwała zrealizowana.
Smołdzino z dnia 05 grudnia 2014 r. w sprawie Do składu Komisji Rewizyjnej dołączył radny
powołania stałej Komisji Rewizyjnej
Tomasz Bielecki.

10.

XXXI/182/2017 28.03.2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Smołdzino na 2017 Uchwała zrealizowana.
rok
Wprowadzono aktualizacje planów finansowych.

11.

XXXI/183/2017 28.03.2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych oraz Uchwała zrealizowana.
gimnazjów
do
nowego
ustroju
szkolnego, Rada Gminy Smołdzino zrealizowała ustawowy
wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe
obowiązek dot. wprowadzonej reformy ustroju
szkolnego i podjęła uchwałę dot. dostosowania sieci
szkół podstawowych i gimnazjów, po uzyskaniu
pozytywnej opinii Pomorskiego Kuratora Oświaty.
W dniu 13.04.2017 r. uchwałę opublikowano
w Dzienniku Urzędowym Województwa
Pomorskiego pod pozycją 1316.

12.

XXXI/184/2017 28.03.2017 r. w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie Uchwała zrealizowana.
funduszu sołeckiego w 2018 roku
Brak zgody był uwzględniony na etapie
opracowywania projektu uchwały budżetowej na rok
2018.

13.

Uchwała zrealizowana.
XXXI/185/2017 28.03.2017 r. w sprawie wystąpienia Gminy Smołdzino ze
Stowarzyszenia pod nazwą ,,Związek Gmin Pomorskich" Wysłano uchwałę do Stowarzyszenia ,,Związek
Gmin Pomorskich" – uchwała stanowi podstawę do
wystąpienia ze stowarzyszenia.

14.

XXXI/186/2017 28.03.2017 r. w sprawie wystąpienia Gminy Smołdzino ze Uchwała zrealizowana.
Stowarzyszenia pod nazwą ,,Polska Unia Mobilności
Wysłano uchwałę do Stowarzyszenia ,,Polska Unia
Aktywnej"
Mobilności Aktywnej" – uchwała stanowi podstawę
do wystąpienia ze stowarzyszenia.

15.

XXXI/187/2017 28.03.2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII/168/2016 Rady Uchwała zrealizowana.

Przedmiotową uchwałą dokonano zmian w planie
Gminy Smołdzino z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie pracy Komisji Rewizyjnej poprzez przeniesienie
zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady z I kwartału 2017 r. na II kwartał 2017 r. kontroli
Gminy Smołdzino na 2017 r.
kompleksowej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym
w Smołdzinie. Komisja Rewizyjna przeprowadziła
kontrolę w dniach 24-28.04.2017 r.
16.

XXXI/188/2017 28.03.2017 r. w sprawie wyłączenia Przewodniczącej Komisji Uchwała zrealizowana.
Rewizyjnej Rady Gminy Smołdzino od udziału
w kontroli kompleksowej za 2016 r. w Zespole Szkolno Przedszkolnym w Smołdzinie

17.

XXXII/189/2017 26.04.2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Smołdzino na 2017 Uchwała zrealizowana.
rok
Wprowadzono aktualizacje planów finansowych.

18.

XXXII/190/2017 26.04.2017 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Uchwała zrealizowana.
Gminy Smołdzino na lata 2017-2021
Wprowadzono aktualizacje planów finansowych.

19.

XXXII/191/2017 26.04.2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze Uchwała w trakcie realizacji.
bezprzetargowej działek nr 35/26, 35/28, 35/29, 35/30, Podjęto Zarządzenie Nr 63/2017 Wójta Gminy
35/31, 35/32, 35/33, 35/34, 35/35, 35/36, 35/37, 35/38, Smołdzino z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie
35/39, 35/40, 35/41 położonych w obrębie Smołdzino, przeznaczenia do sprzedaży w drodze
Gmina Smołdzino dla współwłaścicieli działek nr 35/8, bezprzetargowej działek nr 35/26, 35/28, 35/29,
35/9 położonych w obrębie Smołdzino będących 35/30, 35/31, 35/32, 35/33, 35/34, 35/35, 35/36,
w wspólnotach mieszkaniowych
35/37, 35/38, 35/39, 35/40, 35/41 położonych
w obrębie Smołdzino, Gmina Smołdzino dla
współwłaścicieli działek nr 35/8, 35/9 położonych
w obrębie Smołdzino będących w wspólnotach
mieszkaniowych. Sprzedaż działek w trakcie
realizacji.

20.

XXXII/192/2017 26.04.2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze Uchwała w trakcie realizacji.
bezprzetargowej działki nr 172/2 położonej w obrębie Zlecono wycenę działki niezbędną do podjęcia
Smołdzino, Gmina Smołdzino
zarządzenia.

21.

XXXII/193/2017 26.04.2017 r. w sprawie poparcia idei wykorzystania zasobów Uchwała zrealizowana.
W
geotermalnych na potrzeby społeczności lokalnych
dniu 10 maja 2017 r. uchwała została przesłana do
Prezesa Oddziału Regionu Słupskiego
Stowarzyszenia ,,Zrównoważony Rozwój –
Geotermia w Polsce” im. Św. Królowej Jadwigi.

22. XXXIII/194/2017 30.05.2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Smołdzino na 2017 Uchwała zrealizowana.
rok
Wprowadzono aktualizacje planów finansowych.
23. XXXIII/195/2017 30.05.2017 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Uchwała zrealizowana.
Gminy Smołdzino na lata 2017-2021
Wprowadzono aktualizacje planów finansowych.
24. XXXIII/196/2017 30.05.2017 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Uchwała zrealizowana.
instytucji kultury za rok 2016
Uchwałę przekazano dla Dyrektora Gminnego
Ośrodka Kultury w Smołdzinie.
25. XXXIII/197/2017 30.05.2017 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Uchwała zrealizowana.
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Uchwałę przekazano dla Dyrektora Samodzielnego
w Smołdzinie za rok 2016
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Smołdzinie.

26. XXXIII/198/2017 30.05.2017 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz Uchwała zrealizowana.
ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy

Smołdzino za 2016 rok
Uchwała zrealizowana.
27. XXXIII/199/2017 30.05.2017 r. w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Smołdzino Rada Gminy udzieliła absolutorium dla Wójta
z tytułu wykonania budżetu Gminy Smołdzino za 2016 Gminy Smołdzino z tytułu wykonania budżetu
rok
Gminy za 2016 rok. W dniu 02 czerwca 2017 r.
uchwałę przekazano do Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Gdańsku.
28. XXXIII/200/2017 30.05.2017 r. w sprawie wyrażenia woli udzielenia pomocy finansowej Uchwała utraciła moc - została zmieniona Uchwałą
dla Powiatu Słupskiego na dofinansowanie remontu drogi Nr XXXVII/220/2017 Rady Gminy Smołdzino
powiatowej nr 1120G, 1122G, 1123G
z dnia 28 września 2017 r. w sprawie wyrażenia woli
udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu
Słupskiego na realizację zadania pn. ,,Przebudowa
drogi powiatowej nr 1120G na odcinku od granicy
miejscowości Wysoka do granicy Gminy Smołdzino.
29. XXXIII/201/2017 30.05.2017 r. w sprawie powierzenia Miastu Słupsk wykonywania Uchwała w trakcie realizacji.
zadań publicznych w zakresie zapobiegania bezdomności Wykonanie uchwały zawieszone do czasu podjęcia
zwierząt na terenie Gminy Smołdzino w sprawie zasad decyzji o budowie schroniska.
realizacji i finansowania budowy Schroniska dla Zwierząt
w Słupsku oraz nabycia udziałów w nieruchomości
przeznaczonej pod jego budowę
30. XXXIV/202/2017 06.06.2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Smołdzino na 2017 Uchwała zrealizowana.
rok
Wprowadzono aktualizacje planów finansowych.
31. XXXIV/203/2017 06.06.2017 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Uchwała zrealizowana.
Gminy Smołdzino na lata 2017-2021
Wprowadzono aktualizacje planów finansowych.

32. XXXIV/204/2017 06.06.2017 r. w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy
Smołdzino przeprowadzenia kontroli w sprawie skargi na
działalność Dyrektora oraz Wicedyrektor Zespołu
Szkolno - Przedszkolnego w Smołdzinie

Uchwała uchylona.
W związku z przekazaniem skargi na działalność
Dyrektora oraz Wicedyrektor Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Smołdzinie do Sądu Rejonowego
w Słupsku, III Wydział Rodzinny i Nieletnich, jako
organu właściwego do jej rozpatrzenia, Uchwała
została uchylona Uchwałą Nr XXXV/214/2017
z dnia 04 lipca 2017 r.

33. XXXIV/205/2017 06.06.2017 r. w sprawie umorzenia postępowania skargowego

Uchwała zrealizowana.
Postępowanie skargowe zostało umorzone,
ponieważ skarżąca w dniu 5 czerwca 2017 r. złożyła
oświadczenie wycofujące skargę.

34. XXXIV/206/2017 06.06.2017 r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXV/152/2016 Rady
Gminy Smołdzino z dnia 27 października 2016 r.
w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy
Smołdzino przeprowadzenia kontroli w sprawie skargi na
działalność Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Smołdzinie z siedzibą w Gardnie Wielkiej

Uchwała zrealizowana.
W związku z przekazaniem skargi na działalność
Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Smołdzinie z siedzibą w Gardnie Wielkiej do
Sądu Rejonowego w Słupsku, III Wydział Rodzinny
i Nieletnich, jako organu właściwego do jej
rozpatrzenia, Uchwała Nr XXV/152/2016 Rady
Gminy Smołdzino z dnia 27 października 2016 r.
stała się bezprzedmiotowa i należało ją uchylić.

