
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 XXVI/159/17
w sprawie przyjęcia stanowiska Rady Miasta Hajnówka
o zgromadzeniu publicznym z okazji zbliżającego się

Narodowego Dnia Żołnierzy Wyklętych

17.02.2017
Przyjęto stanowisko Rady Miasta Hajnówka o zgromadzeniu publicznym z okazji 
zbliżającego się Narodowego Dnia Żołnierzy Wyklętych.

2

Nr XXV/160/17
w sprawie projektu dostosowania sieci szkół

podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju
szkolnego

22.02.2017
Zespół Oświaty, Kultury i

Sportu
Dostosowano sieć szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego 
z zastosowaniem zapisów podjętej uchwały.

3

Nr XXV/161/17
w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVI/276/14 z dnia 14

maja 2014 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia
udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez

Miasto Hajnówka

22.02.2017
Zespół Oświaty, Kultury i

Sportu

Przekazano zainteresowanym podmiotom oraz rozpowszechniono wśród 
mieszkańców miasta informację o opłatach za świadczenia udzielane przez 
przedszkola publiczne prowadzone przez Miasto Hajnówka.
Pobieranie opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne 
prowadzone przez Miasto Hajnówka odbywa się wg obowiązujących stawek.

4
Nr XXV/162/17

w sprawie udzielenia pomocy finansowej
22.02.2017 Referat FN

Przygotowano dokumentację do podpisania umowy z Samorządem Województwa 
Podlaskiego.

5
Nr XXV/163/17

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2017 rok
22.02.2017 Referat FN Wprowadzono zmiany do budżetu miasta na 2017 rok zgodnie z uchwałą.

6
Nr XXV/164/17

w sprawie zmiany Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Hajnówce

22.02.2017 MOPS w Hajnówce
Prowadzenie działalności przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Hajnówce 
odbywa się zgodnie z uchwalonym Statutem.

7

Nr XXV/165/17
w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny

nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej
Hajnówka

22.02.2017 Referat GGR Przygotowano dokumentację formalno-prawną do zawarcia aktu notarialnego.

8
Nr XXV/166/17

w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych
miasta Hajnówka oraz nadania nazwy ulicy

22.02.2017
Referaty UM
Referat GKM

Alicja Siemieniuk

Oznakowano ulicę poprzez umieszczenie tablic z nazwą ulicy.
Wprowadzono nazwę ulicy we wszelkich dokumentach urzędowych.
Zameldowano zainteresowane osoby.

9

Nr XXV/167/17
w sprawie przyjęcia stanowiska Rady Miasta Hajnówka
dotyczącego kolejności realizacji inwestycji drogowych

na terenie miasta Hajnówka

22.02.2017
Przyjęto stanowisko Rady Miasta Hajnówka dotyczące kolejności realizacji 
inwestycji drogowych na terenie miasta Hajnówka.

10
Nr XXV/168/17

w sprawie planu pracy Rady Miasta Hajnówka oraz
stałych komisji Rady Miasta Hajnówka na 2017 r.

22.02.2017
Rada Miasta Hajnówka oraz stałe komisje Rady Miasta Hajnówka pracują zgodnie 
z przyjętym planem.

11
Nr XXV/169/17

w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta
Hajnówka na 2017 r.

22.02.2017 Komisja Rewizyjna Rady Miasta Hajnówka pracuje zgodnie z przyjętym planem.
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Lp. Nr uchwały
Termin realizacji
(wejścia w życie)

Odpowiedzialny za
realizację

Sposób realizacji

1 2 3 4 5

12
Nr XXVII/170/17

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2017 rok
22.02.2017 Referat FN Wprowadzono zmiany do budżetu miasta na 2017 rok zgodnie z uchwałą.

13

Nr XXVII/171/17
w sprawie programu opieki nad zwierzętami

bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na
terenie miasta Hajnówka na 2017 rok

22.02.2017 Referat GKM
Realizacja założeń programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Hajnówka na 2017 rok 
odbywa się zgodnie z uchwałą.

14
Nr XXVII/172/17

w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie
w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.

22.02.2017
Referat GKM

PWiK Sp. z o.o.

Przekazano zainteresowanym podmiotom oraz rozpowszechniono wśród 
mieszkańców miasta informację o taryfach za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i 
zbiorowe odprowadzanie ścieków.
Ustalono wysokości opłat za zbiorcze zaopatrzenie w wodę i zbiorowe 
odprowadzanie ścieków.
Pobierano opłaty za wykonywanie zadań wg obowiązujących stawek.

15

Nr XXVII/173/17
w sprawie likwidacji samorządowego zakładu

budżetowego – Zakładu Komunikacji Miejskiej w
Hajnówce

22.02.2017

Referat GKM
PUK Sp. z o.o.

Prowadzenie czynności likwidacyjnych odbywa się zgodnie z uchwałą.

16

Nr XXVII/174/17
w sprawie Miejscowego planu zagospodarowania

przestrzennego części miasta Hajnówka – dla terenów
położonych w rejonie ul. Słowackiego

22.02.2017 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. 
Słowackiego.

17 Nr XXVII/175/17
w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i

gimnazjów do nowego ustroju szkolnego

22.02.2017
Zespół Oświaty, Kultury i

Sportu
Dostosowano sieć szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego 
z zastosowaniem zapisów podjętej uchwały.

18

Nr XXVII/176/17
w sprawie określenia kryteriów rekrutacji na rok szkolny
2017/2018 do przedszkoli prowadzonych przez miasto

Hajnówka, które będą brane pod uwagę na drugim etapie
postępowania rekrutacyjnego, określenia liczby punktów
za każde z tych kryteriów i dokumentów niezbędnych do

ich potwierdzenia

22.02.2017
ZOK

Jolanta Stefaniuk

Przekazano zainteresowanym podmiotom oraz rozpowszechniono wśród 
mieszkańców miasta informację o kryteriach rekrutacji do przedszkoli 
prowadzonych przez miasto Hajnówka, które będą brane pod uwagę na drugim 
etapie postępowania rekrutacyjnego.

19

Nr XXVII/177/17
w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w

postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2017/2018
do klasy pierwszej szkół podstawowych  prowadzonych
przez miasto Hajnówka, dla kandydatów zamieszkałych

poza obwodem wybranej szkoły podstawowej, określenia
dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania

kryteriów oraz przyznania liczby punktów każdemu
kryterium

22.02.2017
ZOK

Jolanta Stefaniuk

Przekazano zainteresowanym podmiotom oraz rozpowszechniono wśród 
mieszkańców miasta informację o kryteriach rekrutacji do klasy pierwszej szkół 
podstawowych  prowadzonych przez miasto Hajnówka, dla kandydatów 
zamieszkałych poza obwodem wybranej szkoły podstawowej.
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Lp. Nr uchwały
Termin realizacji
(wejścia w życie)

Odpowiedzialny za
realizację
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20
Nr XXVII/178/17

w sprawie zmiany nazwy ulicy
22.02.2017

Referaty UM
Referat GKM

Alicja Siemieniuk

Oznakowano ulicę poprzez umieszczenie tablic z nazwą ulicy Agatowa.
Wprowadzono nazwę ulicy we wszelkich dokumentach urzędowych.
Przemeldowano zainteresowane osób.

21
Nr XXVII/179/17

w sprawie zmiany nazwy ulicy

22.02.2017 Referaty UM
Referat GKM

Alicja Siemieniuk

Oznakowano ulicę poprzez umieszczenie tablic z nazwą ulicy Brylantowa.
Wprowadzono nazwę ulicy we wszelkich dokumentach urzędowych.
Przemeldowano zainteresowane osób.

22
Nr XXVII/180/17

w sprawie zmiany nazwy ulicy

22.02.2017 Referaty UM
Referat GKM

Alicja Siemieniuk

Oznakowano ulicę poprzez umieszczenie tablic z nazwą ulicy Kryształowa.
Wprowadzono nazwę ulicy we wszelkich dokumentach urzędowych.
Przemeldowano zainteresowane osób.

23
Nr XXVII/181/17

w sprawie zmiany nazwy ulicy

22.02.2017 Referaty UM
Referat GKM

Alicja Siemieniuk

Oznakowano ulicę poprzez umieszczenie tablic z nazwą ulicy Diamentowa.
Wprowadzono nazwę ulicy we wszelkich dokumentach urzędowych.
Przemeldowano zainteresowane osób.

24
Nr XXVII/182/17

w sprawie zmiany nazwy ulicy

22.02.2017 Referaty UM
Referat GKM

Alicja Siemieniuk

Oznakowano ulicę poprzez umieszczenie tablic z nazwą ulicy Bursztynowa.
Wprowadzono nazwę ulicy we wszelkich dokumentach urzędowych.
Przemeldowano zainteresowane osób.

25
Nr XXVII/183/17

w sprawie zmiany nazwy ulicy

22.02.2017 Referaty UM
Referat GKM

Alicja Siemieniuk

Oznakowano ulicę poprzez umieszczenie tablic z nazwą ulicy Szmaragdowa.
Wprowadzono nazwę ulicy we wszelkich dokumentach urzędowych.
Przemeldowano zainteresowane osób.

26

Nr XXVIII/184/17
w sprawie skargi mieszkanki miasta Hajnówka na
Burmistrza Miasta Hajnówka i Dyrektora Zakładu

Gospodarki Mieszkaniowej w Hajnówce

26.04.2017
Przekazano uchwałę Skarżącej, Wojewodzie Podlaskiemu, Najwyższej Izbie 
Kontroli Delegatura w Białymstoku, Burmistrzowi Miasta Hajnówka, Dyrektorowi
Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Hajnówce.

27 Nr XXVIII/185/17
w sprawie stwierdzenia wyboru Wiceprzewodniczącego

Rady Miasta Hajnówka

26.04.2017
Stwierdzono wybór Pana Tomasza Androsiuka na Wiceprzewodniczącego Rady 
Miasta Hajnówka.

28
Nr XXVIII/186/17

w sprawie udzielenia pomocy finansowej
26.04.2017 Referat FN

Przygotowano dokumentację do podpisania umowy z Samorządem Województwa 
Podlaskiego.

29
Nr XXVIII/187/17

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2017 rok
26.04.2017 Referat FN Wprowadzono zmiany do budżetu miasta na 2017 rok zgodnie z uchwałą.

30

Nr XXVIII/188/17
w sprawie przeprowadzenia na terenie miasta Hajnówka

konsultacji społecznych dotyczących Budżetu
Obywatelskiego na 2018 rok

26.04.2017 Referat FN

Rozpowszechniono wśród mieszkańców miasta informację o przeprowadzeniu na 
terenie miasta Hajnówka konsultacji społecznych dotyczących Budżetu 
Obywatelskiego na 2018 rok.
Przeprowadzono na terenie miasta Hajnówka procedurę konsultacji społecznych 
dotyczących Budżetu Obywatelskiego na 2018 rok.

31

Nr XXVIII/189/17
w sprawie przyjęcia Programu Aktywności Lokalnej dla

Gminy Miejskiej Hajnówka na lata 2017-2021
26.04.2017 MOPS w Hajnówce Realizacja założeń Programu odbywa się zgodnie z przyjętą uchwałą.
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Lp. Nr uchwały
Termin realizacji
(wejścia w życie)

Odpowiedzialny za
realizację

Sposób realizacji

1 2 3 4 5

32

Nr XXVIII/190/17
w sprawie przyjęcia przez Gminę Miejską Hajnówka
zadania publicznego z zakresu bieżącego utrzymania
dróg powiatowych zlokalizowanych na terenie miasta

Hajnówka

26.04.2017 Referat FN
Przygotowano dokumentacji i podpisano umowę z Samorządem Powiatu 
Hajnowskiego.

33

Nr XXIX/191/17
w sprawie podtrzymania stanowiska wyrażonego w

uchwale nr XXVIII/184/17 Rady Miasta Hajnówka z
dnia 26 kwietnia 2017 roku w sprawie skargi mieszkanki

miasta na Burmistrza Miasta Hajnówka i Dyrektora
Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Hajnówce

28.06.2017 Przekazano uchwałę Skarżącej.

34

Nr XXIX/192/17
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za
2016 rok oraz sprawozdania z wykonania budżetu za

2016 rok

28.06.2017

Zatwierdzono sprawozdanie finansowe za 2016 rok oraz sprawozdanie z 
wykonania budżetu za 2016 rok.

35 Nr XXIX/193/17
w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta

Hajnówka

28.06.2017 Udzielono absolutorium Burmistrzowi Miasta Hajnówka.

36 Nr XXIX/194/17
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi

Hajnowskiemu

28.06.2017 Referat FN
Przygotowano dokumentację do podpisania umowy z Samorządem Powiatu 
Hajnowskiego.

37 Nr XXIX/195/17
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie

Hajnówka

28.06.2017 Referat FN
Przygotowano dokumentację do podpisania umowy z Samorządem Gminy 
Hajnówka.

38 Nr XXIX/196/17
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie

Białowieża

28.06.2017 Referat FN
Przygotowano dokumentację do podpisania umowy z Samorządem Gminy 
Białowieża.

39 Nr XXIX/197/17
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej

Miasta Hajnówka na lata 2017-2027

28.06.2017 Referat FN
Realizacja założeń Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Hajnówka na lata 
2017-2027 odbywa się zgodnie z uchwałą.

40
Nr XXIX/198/17

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2017 rok
28.06.2017 Referat FN Wprowadzono zmiany do budżetu miasta na 2017 rok zgodnie z uchwałą.

41 Nr XXIX/199/17
w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych

miasta Hajnówka oraz nadania nazwy ulicy

28.06.2017 Referaty UM
Referat GKM

Alicja Siemieniuk

Oznakowano ulicę poprzez umieszczenie tablic z nazwą ulicy Tęczowa.
Wprowadzono nazwę ulicy we wszelkich dokumentach urzędowych.
Przemeldowano zainteresowane osób.

42
Nr XXIX/200/17

w sprawie zmiany nazwy ulicy

28.06.2017 Referaty UM
Referat GKM

Alicja Siemieniuk

Oznakowano ulicę poprzez umieszczenie tablic z nazwą ulicy Stanisława Lema.
Wprowadzono nazwę ulicy we wszelkich dokumentach urzędowych.
Przemeldowano zainteresowane osób.

43
Nr XXIX/201/17

w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty
28.06.2017 Referat GGR

Przygotowano dokumentację do sprzedaży nieruchomości gruntowej stanowiącej 
własność Gminy Miejskiej Hajnówka.
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Lp. Nr uchwały
Termin realizacji
(wejścia w życie)

Odpowiedzialny za
realizację

Sposób realizacji
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44
Nr XXIX/202/17

w sprawie wyrażenia opinii na temat wniesienia wkładu
niepieniężnego

28.06.2017 Referat GGR
Przygotowano dokumentację do wniesienia wkładu niepieniężnego na rzecz PUK 
Sp. z o.o. w Hajnówce w postaci nieruchomości gruntowej stanowiącej własność 
Gminy Miejskiej Hajnówka.

45
Nr XXIX/203/17

w sprawie upoważnienia Burmistrza Miasta Hajnówka
do złożenia wniosku aplikacyjnego

28.06.2017 Referat GKM

Przygotowano dokumentację do złożenia wniosku aplikacyjnego, którego 
przedmiotem będzie modernizacja oświetlenia ulicznego w granicach 
administracyjnych miasta Hajnówka oraz modernizacja indywidualnych źródeł 
ciepła tj. likwidacja indywidualnych kotłowni lub palenisk węglowych, zastąpienie
ich źródłami o wyższej niż dotychczas sprawności wytwarzania ciepła, z 
wyłączeniem montażu pieców węglowych.

46

Nr XXIX/204/17
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego części miasta

Hajnówka – dla terenów położonych w rejonie ul.
Warszawskiej

28.06.2017 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. 
Warszawskiej.

47
Nr XXX/205/17

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2017 rok
28.06.2017 Referat FN Wprowadzono zmiany do budżetu miasta na 2017 rok zgodnie z uchwałą.

48 Nr XXX/206/17
w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji

Miasta Hajnówka

28.06.2017 Referaty UM Hajnówka
Gminne jednostki

organizacyjne

Realizacja założeń Programu odbywa się zgodnie z przyjętą uchwałą.

49 Nr XXX/207/17
w sprawie zgłoszenia kandydata na etatowego członka

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

28.06.2017 Referat FN
Przekazano treść uchwały do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w 
Białymstoku.

50 Nr XXXI/208/17
w sprawie skargi mieszkanki miasta Hajnówka na

Burmistrza Miasta Hajnówka

27.09.2017 Przekazano uchwałę Skarżącej.

51 Nr XXXI/209/17
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie

Parchowo

27.09.2017 Referat FN
Przygotowano dokumentację do podpisania umowy z Samorządem Gminy 
Parchowo.

52

Nr XXXI/210/17
w sprawie intencji Rady Miasta Hajnówka

zabezpieczenia środków finansowych na opracowanie
dokumentacji technicznej budowy ścieżki rowerowej

27.09.2017 Referat FN

Przygotowano dokumentację do podpisania umowy z Samorządem Województwa 
Podlaskiego.

53

Nr XXXI/211/17
w sprawie zasad ustalania i przekazywania z budżetu

miasta środków finansowych wynikających z rozliczenia
podatku od towarów i usług związanego z
samorządowymi zakładami budżetowymi

27.09.2017 Referat FN

Przekazano treść uchwały samorządowym zakładom budżetowym oraz trwa 
przekazywanie z budżetu miasta środków finansowych wynikających z rozliczenia 
podatku od towarów i usług związanego z samorządowymi zakładami 
budżetowymi zgodnie z uchwałą.

54
Nr XXXI/212/17

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2017 rok

27.09.2017 Referat FN
Wprowadzono zmiany do budżetu miasta na 2017 rok zgodnie z uchwałą.
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55
Nr XXXI/213/17

w sprawie zgłoszenia kandydata na etatowego członka
Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

27.09.2017 Referat FN
Przekazano treść uchwały do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w 
Białymstoku.

56

Nr XXXI/214/17
w sprawie stwierdzenia przekształcenia

dotychczasowego Zespołu Szkół Nr 1 w Hajnówce w
ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 1 imienia Janusza

Kusocińskiego w Hajnówce

27.09.2017
ZOK

Jolanta Stefaniuk

Przekazano zainteresowanym podmiotom oraz rozpowszechniono wśród 
mieszkańców miasta informację o przekształceniu dotychczasowego Zespołu 
Szkół Nr 1 w Hajnówce w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 1 imienia Janusza 
Kusocińskiego w Hajnówce.

57

Nr XXXI/215/17
w sprawie stwierdzenia przekształcenia

dotychczasowego Zespołu Szkół Nr 2 z Oddziałami
Integracyjnymi w Hajnówce w ośmioletnią Szkołę
Podstawową Nr 2 imienia Władysława Jagiełły w

Hajnówce

27.09.2017
ZOK

Jolanta Stefaniuk

Przekazano zainteresowanym podmiotom oraz rozpowszechniono wśród 
mieszkańców miasta informację o przekształceniu dotychczasowego Zespołu 
Szkół Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Hajnówce w ośmioletnią Szkołę 
Podstawową Nr 2 imienia Władysława Jagiełły w Hajnówce.

58

Nr XXXI/216/17
w sprawie stwierdzenia przekształcenia

dotychczasowego Zespołu Szkół Nr 3 w Hajnówce w
ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 4 imienia Henryka

Sienkiewicza w Hajnówce

27.09.2017
ZOK

Jolanta Stefaniuk

Przekazano zainteresowanym podmiotom oraz rozpowszechniono wśród 
mieszkańców miasta informację o przekształceniu dotychczasowego Zespołu 
Szkół Nr 3 w Hajnówce w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 4 imienia Henryka 
Sienkiewicza w Hajnówce.

59

Nr XXXI/217/17
w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej
sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 3 w Hajnówce w

ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 3 w Hajnówce

27.09.2017
ZOK

Jolanta Stefaniuk

Przekazano zainteresowanym podmiotom oraz rozpowszechniono wśród 
mieszkańców miasta informację o przekształceniu dotychczasowej sześcioletniej 
Szkoły Podstawowej Nr 3 w Hajnówce w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 3 w 
Hajnówce.

60

Nr XXXI/218/17
w sprawie nieodpłatnego nabycia przez Gminę Miejską

Hajnówka od Polskich Kolei Państwowych Spółka
Akcyjna prawa użytkowania wieczystego nieruchomości

położonej w Hajnówce wraz z prawem własności
budynków

27.09.2017 Referat GGR Przygotowano dokumentację do sporządzenia aktu notarialnego.

61

Nr XXXI/219/17
w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/114/16 Rady Miasta

Hajnówka z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie przyjęcia
„Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Miejskiej

Hajnówka”

27.09.2017
Referaty Urzędu Miasta i
jednostki organizacyjne

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

62
Nr XXXI/220/17

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

27.09.2017 Referat FN
Realizacja założeń Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Hajnówka na lata 
2017-2027 odbywa się zgodnie z uchwałą.

63
Nr XXXII/221/17

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2017 rok
25.10.2017 Referat FN Wprowadzono zmiany do budżetu miasta na 2017 rok zgodnie z uchwałą.
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Lp. Nr uchwały
Termin realizacji
(wejścia w życie)

Odpowiedzialny za
realizację

Sposób realizacji
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64

Nr XXXII/222/17
w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia

odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i
mieszkaniach chronionych udzielających schronienia

osobom tego pozbawionym

25.10.2017 MOPS w Hajnówce
Ponoszenie odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach 
chronionych udzielających schronienia osobom tego pozbawionym odbywa się 
zgodnie z przyjętą uchwałą.

65
Nr XXXIII/223/17

zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Lokalnego
Programu Rewitalizacji Miasta Hajnówka

20.11.2017
Referaty UM Hajnówka

Gminne jednostki
organizacyjne

Realizacja założeń Programu odbywa się zgodnie z przyjętą uchwałą.

66

Nr XXXIII/224/17
w sprawie wyrażenia zgody na współdziałanie Gminy

Miejskiej Hajnówka z Miastem Bielsk Podlaski i
zawarcie Porozumienia w sprawie przygotowania i

realizacji projektu pn. „Budowa Punktu Selektywnego
Zbierania odpadów Komunalnych na terenie Miasta

Bielsk Podlaski i Miasta Hajnówka”, w ramach
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowiska

2014-2020, działania 2.2 Gospodarka odpadami
komunalnymi.

20.11.2017 Referat GKM
Przygotowano dokumentację do podpisania Porozumienia z Samorządem Miasta 
Bielsk Podlaski oraz złożono wniosek o dofinansowanie.

67
Nr XXXIII/225/17

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2017 rok
20.11.2017 Referat FN Wprowadzono zmiany do budżetu miasta na 2017 rok zgodnie z uchwałą.

68
Nr XXXIII/226/17

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

20.11.2017 Referat FN
Realizacja założeń Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Hajnówka na lata 
2017-2027 odbywa się zgodnie z uchwałą.

69
Nr XXXIII/227/17

w sprawie przyjęcia rezygnacji Pani Heleny Kuklik z
funkcji Wiceprzewodniczącej Rady Miasta Hajnówka

20.11.2017
Przyjęto rezygnację Pani Heleny Kuklik z funkcji Wiceprzewodniczącej Rady 
Miasta Hajnówka.

70
Nr XXXIV/228/17

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2017 rok
29.11.2017 Referat FN Wprowadzono zmiany do budżetu miasta na 2017 rok zgodnie z uchwałą.

71

Nr XXXIV/229/17
w sprawie uchwalenia Rocznego programu współpracy
miasta Hajnówka z organizacjami pozarządowymi oraz
innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku

publicznego na 2018 rok

29.11.2017
Referat PG
Referat FN

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 poza finansowym odbywa się zgodnie z 
uchwałą.

72

Nr XXXIII/230/17
w sprawie odwołania ze składu komisji Spraw

Społecznych Rady Miasta Hajnówka radnej Alicji
Chaniło

29.11.2017
W związku z wygaśnięciem mandatu radnej Alicji Chaniło wskutek jej śmierci, 
odwołano radną Alicję Chaniło ze składu komisji Spraw Społecznych Rady Miasta
Hajnówka.

73
Nr XXXIII/231/17

w sprawie odwołania ze składu Komisji Rewizyjnej
Rady Miasta Hajnówka radnej Alicji Chaniło

29.11.2017
W związku z wygaśnięciem mandatu radnej Alicji Chaniło wskutek jej śmierci, 
odwołano radną Alicję Chaniło ze składu Komisji Rewizyjnej Rady Miasta 
Hajnówka.
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74

Nr XXXIV/232/17
w sprawie uzgodnienia przeprowadzenia zabiegów

pielęgnacyjnych i konserwatorskich pomników przyrody
na terenie miasta Hajnówka

29.11.2017 Referat GKM
Przeprowadzenie zabiegów pielęgnacyjnych i konserwatorskich pomników 
przyrody na terenie miasta Hajnówka zgodnie z uchwałą odbędzie się w latach 
2018-2020.

75

Nr XXXV/233/17
w sprawie Programu Ochrony Środowiska dla Miasta

Hajnówka na lata 2017-2022 z uwzględnieniem lat 2023-
2026

27.12.2017
Referaty Urzędu Miasta i
jednostki organizacyjne

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

76
Nr XXXV/234/17

w sprawie skargi na Burmistrza Miasta Hajnówka
27.12.2017 Przekazano uchwałę skarżącej.

77
Nr XXXV/235/17

w sprawie stwierdzenia wyboru Wiceprzewodniczącego
Rady Miasta Hajnówka

27.12.2017
Stwierdzono wybór Pana Tomasza Androsiuka na Wiceprzewodniczącego Rady 
Miasta Hajnówka.

78
Nr XXXV/236/17

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2017 rok
27.12.2017 Referat FN Wprowadzono zmiany do budżetu miasta na 2017 rok zgodnie z uchwałą.

79
Nr XXXV/237/17

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

27.12.2017 Referat FN
Realizacja założeń Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Hajnówka na lata 
2017-2027 odbywa się zgodnie z uchwałą.

80

Nr XXXV/238/17
w sprawie ustalenia jednostkowej stawki dotacji

przedmiotowej na 2018 rok dla Zakładu Komunikacji
Miejskiej

27.12.2017 Referat FN
Realizowanie dopłat do jednego wozokilometra za świadczone usługi komunikacji 
miejskiej odbywa się zgodnie z uchwałą.

81

Nr XXXV/239/17
w sprawie ustalenia jednostkowej stawki dotacji

przedmiotowej na 2018 rok dla zakładu budżetowego
Park Wodny w Hajnówce

27.12.2017 Referat FN
Realizowanie dopłat do jednej osoby korzystającej z usług pływalni za godzinę 
odbywa się zgodnie z uchwałą.

82
Nr XXXV/240/17

w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2018

27.12.2017 Referat PG
Realizacja założeń Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych na rok 2018 odbywa się zgodnie z podjętą uchwałą.

83
Nr XXXV/241/17

w sprawie uchwalenia budżetu miasta Hajnówka na rok
2018

27.12.2017
Jednostki organizacyjne

Gminy Miejskiej
Hajnówka

Realizacja założeń budżetu odbywa się zgodnie z uchwałą.

84
Nr XXXV/242/17

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej
Miasta Hajnówka na lata 2018-2027

27.12.2017 Referat FN
Założenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Hajnówka na lata 2018-2027 
są realizowane zgodnie z uchwałą.

85

Nr XXXV/243/17
zmieniająca uchwałę

w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku
na terenie miasta Hajnówka

27.12.2017 Referat GKM
Realizacja założeń Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta 
Hajnówka odbywa się zgodnie z uchwałą.
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(wejścia w życie)
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86

Nr XXXV/244/17
zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu

i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na

których zamieszkują mieszkańcy

27.12.2017 Referat GKM
Rozpowszechniono informację o szczegółowym sposobie i zakresie świadczenia 
usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, 
na których zamieszkują mieszkańcy.

87
Nr XXXV/245/17

w sprawie uzupełnienia składu komisji rewizyjnej
27.12.2017

Powołano do składu Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Hajnówka Pana Sławomira 
Kulika.

88
Nr XXXV/246/17

w sprawie wskazania przedstawiciela Rady Miasta
Hajnówka do Społecznej Komisji Mieszkaniowej

27.12.2017
Na przedstawiciela Rady Miasta Hajnówka do Społecznej Komisji Mieszkaniowej 
wskazano Panią Ewę Rygorowicz.

89

Nr XXXVI/247/18
w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w

postępowaniu rekrutacyjnym do klasy pierwszej szkół
podstawowych prowadzonych przez Miasto Hajnówka,

dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem wybranej
szkoły podstawowej, określenia dokumentów

niezbędnych do potwierdzenia spełniania kryteriów oraz
przyznania liczby punktów każdemu kryterium

31.01.2018 ZOK

Przekazano zainteresowanym podmiotom oraz rozpowszechniono wśród 
mieszkańców miasta informację o określeniu kryteriów obowiązujących w 
postępowaniu rekrutacyjnym do klasy pierwszej szkół podstawowych 
prowadzonych przez Miasto Hajnówka, dla kandydatów zamieszkałych poza 
obwodem wybranej szkoły podstawowej, określeniu dokumentów niezbędnych do 
potwierdzenia spełniania kryteriów oraz przyznaniu liczby punktów każdemu 
kryterium.

90

Nr XXXVI/248/18
w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do przedszkoli
prowadzonych przez Miasto Hajnówka, które będą brane

pod uwagę na drugim etapie postępowania
rekrutacyjnego, określenia liczby punktów za każde z

tych kryteriów i dokumentów niezbędnych do ich
potwierdzenia

31.01.2018 ZOK

Przekazano zainteresowanym podmiotom oraz rozpowszechniono wśród 
mieszkańców miasta informację o określeniu kryteriów rekrutacji do przedszkoli 
prowadzonych przez Miasto Hajnówka, które będą brane pod uwagę na drugim 
etapie postępowania rekrutacyjnego, określeniu liczby punktów za każde z tych 
kryteriów i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia.

91

Nr XXXVII/249/18
w sprawie przyjęcia stanowiska Rady Miasta Hajnówka
o zgromadzeniu publicznym dotyczącym upamiętnienia

żołnierzy podziemia antykomunistycznego z okazji
zbliżającego się Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy

Wyklętych”

21.02.2018
Przyjęto stanowisko Rady Miasta Hajnówka o zgromadzeniu publicznym 
dotyczącym upamiętnienia żołnierzy podziemia antykomunistycznego z okazji 
zbliżającego się Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”.

92

Nr XXXVII/250/18
w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji

dla szkół, przedszkoli i innych form wychowania
przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne lub
prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego na
terenie Miasta Hajnówka oraz trybu przeprowadzania
kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania

21.02.2018
ZOK

Referat FN

Udzielanie i rozliczanie dotacji dla szkół, przedszkoli i innych form wychowania 
przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne lub prawne inne niż jednostka
samorządu terytorialnego na terenie Miasta Hajnówka oraz przeprowadzanie 
kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania odbywa się zgodnie z podjętą
uchwałą.
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93

Nr XXXVII/251/18
w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z

wychowania przedszkolnego uczniów objętych
wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego

w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w
przedszkolach publicznych prowadzonych przez Miasto

Hajnówka

21.02.2018
ZOK

Referat FN

Przekazano zainteresowanym podmiotom oraz rozpowszechniono wśród 
mieszkańców miasta informację o wysokości opłat za korzystanie z wychowania 
przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku 
szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w przedszkolach 
publicznych prowadzonych przez Miasto Hajnówka.
Pobieranie opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych 
wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w
którym kończą 6 lat w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Miasto 
Hajnówka odbywa się wg obowiązujących stawek.

94

Nr XXXVII/252/18
w sprawie ustalenia planu dofinansowania form

doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w
szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych

przez Gminę Miejską Hajnówka, ustalenia maksymalnej
kwoty dofinansowania opłat pobieranych przez szkoły

wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz
specjalności i formy kształcenia, na które

dofinansowanie jest przyznawane w 2018 roku

21.02.2018
ZOK

Referat FN

Dofinansowywanie form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w 
szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Miejską 
Hajnówka odbywa się zgodnie z podjętą uchwałą.

95

Nr XXXVII/253/18
w sprawie zmiany uchwały Nr VI/43/15 Rady Miasta

Hajnówka z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie
ustanowienia stypendium Burmistrza Miasta Hajnówka

imienia Pelagii Ponieckiej

21.02.2018
ZOK

Dyrektorzy placówek
oświatowych w Hajnówce

Przekazano zainteresowanym podmiotom oraz rozpowszechniono wśród 
mieszkańców miasta informację o zasadach przyznawania stypendium.

96

Nr XXXVII/254/18
w sprawie uchwalenia Rocznego programu współpracy
miasta Hajnówka z organizacjami pozarządowymi oraz
innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku

publicznego na 2018 rok

21.02.2018
Referat PG
Referat FN

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 poza finansowym odbywa się zgodnie z 
uchwałą.

97

Nr XXXVII/255/18
w sprawie przystąpienia do Programu „Poprawa jakości
powietrza. Część 6) Budynki użyteczności publicznej o

podwyższonym standardzie energooszczędności”
realizowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony

Środowiska i Gospodarki Wodnej

21.02.2018
Referat PG
Referat BI

Przygotowanie dokumentacji do złożenia wniosku o dofinansowanie.

98
Nr XXXVII/256/18

w sprawie powołania Pani Walentyny Pietroczuk w skład
Komisji Spraw Społecznych Rady Miasta Hajnówka

21.02.2018
Powołano Panią Walentynę Pietroczuk w skład Komisji Spraw Społecznych Rady 
Miasta Hajnówka.

99
Nr XXXVII/257/18

w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta
Hajnówka na 2018 r.

21.02.2018 Komisja Rewizyjna Rady Miasta Hajnówka pracuje zgodnie z przyjętym planem.
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100
Nr XXXVII/258/18

w sprawie udzielenia pomocy finansowej
21.02.2018 Referat FN

Przygotowano dokumentację do podpisania umowy z Samorządem Województwa 
Podlaskiego.

101
Nr XXXVII/259/18

w sprawie udzielenia pomocy finansowej
21.02.2018 Referat FN

Przygotowano dokumentację do podpisania umowy z Samorządem Powiatu 
Hajnowskiego.

102
Nr XXXVII/260/18

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2018 rok
21.02.2018 Referat FN Wprowadzono zmiany do budżetu miasta na 2018 rok zgodnie z uchwałą.

103
Nr XXXVII/261/18

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Miasta Hajnówka na lata 2018-2027

21.02.2018 Referat FN
Realizacja założeń Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Hajnówka na lata 
2018-2027 odbywa się zgodnie z uchwałą.

Hajnówka, 7 marca 2018 roku.
Burmistrz Miasta Hajnówka

Jerzy Sirak
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