
Sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Miasta Hajnówka.

Lp. Nr uchwały
Termin realizacji
(wejścia w życie)

Odpowiedzialny za
realizację

Sposób realizacji

1 2 3 4 5

1

Nr XIX/130/16
w sprawie intencji Rady Miasta Hajnówka przystąpienia
do realizacji inwestycji drogowej w ramach „Programu
rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej

na lata 2016-2019”

12.09.2016 Referat PG Przygotowano dokumentację i podpisano umowę z Powiatem Hajnowskim.

2

Nr XIX/131/16
w sprawie intencji Rady Miasta Hajnówka przystąpienia
do realizacji inwestycji drogowej w ramach „Programu
rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej

na lata 2016-2019”

12.09.2016 Referat PG Przygotowano dokumentację i podpisano umowę z Gminą Hajnówka.

.3

Nr XIX/132/16
w sprawie intencji Rady Miasta Hajnówka przystąpienia
do realizacji inwestycji drogowej w ramach „Programu
rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej

na lata 2016-2019”

12.09.2016 Referat PG Przygotowano dokumentację i podpisano umowę z Gminą Białowieża.

4
Nr XX/133/16

w sprawie udzielenia pomocy finansowej
28.09.2016 Referat GKM Przygotowano dokumentację i podpisano umowę z Gminą Hajnówka

5
Nr XX/134/16

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2016 rok
28.09.2016 Referat FN Wprowadzono zmiany do budżetu miasta na 2016 rok zgodnie z uchwałą.

6

Nr XX/135/16
w sprawie powierzenia Gminie Miejskiej Hajnówka
zadania publicznego w zakresie lokalnego transportu

zbiorowego

28.09.2016 Referat GKM Przygotowano dokumentację do podpisania porozumienia z Gminą Hajnówka.

7

Nr XXI/136/16
w sprawie przyjęcia rezygnacji Pana Jana

Giermanowicza z funkcji Wiceprzewodniczącego Rady
Miasta Hajnówka

26.10.2016
Przyjęto rezygnację Pana Jana Giermanowicza z funkcji Wiceprzewodniczącego 
Rady Miasta Hajnówka.

8
Nr XXI/137/16

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2016 rok
26.10.2016 Referat FN Wprowadzono zmiany do budżetu miasta na 2016 rok zgodnie z uchwałą.

9
Nr XXI/138/16

w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Rozwoju
Miasta Hajnówka na lata 2016-2026

26.10.2016
Referaty Urzędu Miasta i
jednostki organizacyjne

miasta Hajnówka
Realizacja założeń Programu odbywa się zgodnie z przyjętą uchwałą.

10
Nr XXI/139/16

w sprawie opłaty targowej
26.10.2016

Referat GKM
Referat FN

Przekazano zainteresowanym podmiotom oraz rozpowszechniono wśród 
mieszkańców miasta informację o zasadach ustalenia stawek i poboru opłaty 
targowej.

11
Nr XXI/140/16

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od
nieruchomości

26.10.2016 Referat FN
Naliczanie podatku od nieruchomości na 2017 rok odbywa się z uwzględnieniem 
nowych stawek ustalonych uchwałą.
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12
Nr XXI/141/16

w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i
deklaracji podatkowych

26.10.2016 Referat FN
Przygotowano niezbędną ilość formularzy do rozpowszechnienia ich wśród 
podatników.

13

Nr XXI/142/16
w sprawie uchwalenia Rocznego programu współpracy
miasta Hajnówka z organizacjami pozarządowymi oraz
innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku

publicznego na 2017 rok

26.10.2016 Referat PG

Powierzanie wykonania zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na ich 
realizację oraz wsparcie wykonania zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji 
na częściowe dofinansowanie ich realizacji odbywa się zgodnie z uchwałą.
Podejmowanie współpracy o charakterze pozafinansowym odbywa się zgodnie z 
uchwałą.

14
Nr XXII/143/16

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od
środków transportowych.

30.11.2016 Referat FN
Naliczanie podatku od nieruchomości na 2016 rok odbywa się z uwzględnieniem 
nowych stawek ustalonych uchwałą.

15
Nr XXII/144/16

w sprawie wyrażenia opinii na temat wniesienia wkładu
niepieniężnego

30.11.2016 Referat GGR Przygotowano dokumentację formalno-prawną i zawarto akt notarialny.

16
Nr XXII/145/16

w sprawie wyrażenia opinii na temat wniesienia wkładu
niepieniężnego

30.11.2016 Referat GGR Przygotowano dokumentację formalno-prawną i zawarto akt notarialny.

17

Nr XXIII/146/16
w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania

w referendum wojewódzkim w sprawie budowy w
województwie podlaskim regionalnego portu lotniczego

zarządzonym na dzień 15 stycznia 2017 roku

12.12.2016
Halina Stepaniuk

BRM

Umieszczono treść uchwały na tablicach ogłoszeń, w Biuletynie Informacji 
Publicznej gminy miejskiej Hajnówka i Dzienniku Urzędowym Województwa 
Podlaskiego oraz przekazano uchwałę Wojewodzie Podlaskiemu i Komisarzowi 
Wyborczemu w Białymstoku.

18
Nr XXIV/147/16

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2016 rok
28.12.2016 Referat FN Wprowadzono zmiany do budżetu miasta na 2016 rok zgodnie z uchwałą.

19

Nr XXIV/148/16
w sprawie określenia terminów i sposobu ustalania
zaliczkowych wpłat nadwyżki środków obrotowych

dokonanych przez samorządowe zakłady budżetowe do
budżetu gminy oraz sposobu i terminów rocznych

rozliczeń i dokonywania wpłat do budżetu

28.12.2016

ZKM w Hajnówce
ZGM w Hajnówce

Park Wodny w Hajnówce
Referat FN

Ustalanie i donywanie zaliczkowych wpłat nadwyżki środków obrotowych przez 
samorządowe zakłady budżetowe do budżetu gminy odbywa się zgodnie z podjętą 
uchwałą.

20

Nr XXIV/149/16
w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji
dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych na terenie

Miasta Hajnówka oraz zakresu i trybu kontroli
prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania

28.12.2016
Zespół Oświaty, Kultury i

Sportu
Referat FN

Udzielanie i rozliczanie dotacji dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych na 
terenie Miasta Hajnówka oraz kontrola prawidłowości ich pobrania i 
wykorzystywania odbywa się zgodnie z podjętą uchwałą.

21

Nr XXIV/150/16
w sprawie ustalenia jednostkowej stawki dotacji

przedmiotowej na 2017 rok dla Zakładu Komunikacji
Miejskiej

28.12.2016 Referat FN
Realizowanie dopłat do jednego wozokilometra za świadczone usługi komunikacji 
miejskiej odbywa się zgodnie z uchwałą.
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22

Nr XXIV/151/16
w sprawie ustalenia jednostkowej stawki dotacji

przedmiotowej na 2017 rok dla zakładu budżetowego
Park Wodny w Hajnówce

28.12.2016 Referat FN
Realizowanie dopłat do jednej osoby korzystającej z usług pływalni za godzinę 
odbywa się zgodnie z uchwałą.

23
Nr XXIV/152/16

w sprawie uchwalenia budżetu miasta Hajnówka na rok
2017

28.12.2016
Jednostki organizacyjne

Gminy Miejskiej
Hajnówka

Realizacja założeń budżetu odbywa się zgodnie z uchwałą.

24
Nr XXIV/153/16

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej
Miasta Hajnówka na lata 2017-2027

28.12.2016 Referat FN
Założenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Hajnówka na lata 2017-2027 
są realizowane zgodnie z uchwałą.

25
Nr XXIV/154/16

w sprawie uchwalenia Programu Przeciwdziałania
Narkomanii Miasta Hajnówka na lata 2017-2019

28.12.2016 Referat PG
Realizacja założeń Programu Przeciwdziałania Narkomanii Miasta Hajnówka na 
lata 2017-2019 odbywa się zgodnie z podjętą uchwałą.

26
Nr XXIV/155/16

w sprawie Miejskiego Programu Profilaktyki i
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2017

28.12.2016 Referat PG
Realizacja założeń Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych na rok 2017 odbywa się zgodnie z podjętą uchwałą.

27
Nr XXIV/156/16

w sprawie wyrażenia opinii na temat wniesienia wkładu
niepieniężnego

28.12.2016 Referat GGR Przygotowano dokumentację formalno-prawną i zawarto akt notarialny.

28
Nr XXIV/157/16

w sprawie nadania Statutu Miejskiej Bibliotece
Publicznej im. dr. Tadeusza Rakowieckiego w Hajnówce

28.12.2016
MBP w Hajnówce

Zespół Oświaty, Kultury i
Sportu

Prowadzenie działalności przez Miejską Bibliotekę Publiczną im. dr. Tadeusza 
Rakowieckiego w Hajnówce odbywa się zgodnie z uchwalonym Statutem.

29

Nr XXIV/158/16
w sprawie Miejscowego planu zagospodarowania

przestrzennego części miasta Hajnówka – dla terenów
położonych w rejonie ul. Rakowieckiego i ul. Lipowej

28.12.2016 Referat BI

Przekazano zainteresowanym podmiotom oraz rozpowszechniono wśród 
mieszkańców miasta informację o zmianie Miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego części miasta Hajnówka – dla terenów położonych w rejonie ul. 
Rakowieckiego i ul. Lipowej.

Hajnówka, 6 luty 2017 roku.
Burmistrz Miasta Hajnówka

Jerzy Sirak
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