
ZARZĄDZENIE Nr 18/18

BURMISTRZA MIASTA HAJNÓWKA

z dnia 26 lutego 2018 roku

w sprawie określenia sposobu wykonywania uchwał Rady Miasta Hajnówka

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2017 r. poz. 1875, poz. 2232, z 2018 r. poz. 130) zarządzam, co następuje:

§1. Sposób wykonania uchwał Rady Miasta Hajnówka podjętych na XXXVII sesji Rady Miasta w

dniu 21 lutego 2018 roku określa harmonogram stanowiący załącznik do zarządzenia.

§2. Wykonanie zarządzenia powierza się podmiotom wymienionym w kolumnach 4 i 5 załącznika.

§3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta Hajnówka

Jerzy Sirak



Załącznik do zarządzenia Nr 18/18
Burmistrza Miasta Hajnówka

z dnia 26 lutego 2018 roku

Harmonogram
Realizacji uchwał Rady Miasta Hajnówka z XXXVII sesji, która odbyła się 21 lutego 2018 roku

Uchwała Rady Miasta Hajnówka Sposób wykonania uchwały Termin realizacji
Odpowiedzialny za

realizację
Nadzorujący

realizację

1 2 3 4 5

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

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 zgodnie z 
podjętą uchwałą.

Luty 2018 r.
ZOK

Jolanta Stefaniuk
Referat FN

Halina Nowik –
Skarbnik Miasta

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

Przekazanie zainteresowanym podmiotom oraz rozpowszechnienie wśród 
mieszkańców miasta informacji 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 wg obowiązujących stawek.

Luty 2018 r.
ZOK

Jolanta Stefaniuk
Referat FN

Halina Nowik –
Skarbnik Miasta

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

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

2018 r.
ZOK

Jolanta Stefaniuk
Referat FN

Halina Nowik –
Skarbnik Miasta



Uchwała Rady Miasta Hajnówka Sposób wykonania uchwały Termin realizacji
Odpowiedzialny za

realizację
Nadzorujący

realizację

1 2 3 4 5

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

Przekazanie zainteresowanym podmiotom oraz rozpowszechnienie wśród 
mieszkańców miasta informacji o zasadach przyznawania stypendium.

Po 14 dniach od dnia
ogłoszenia w Dzienniku

Urzędowym Województwa
Podlaskiego

ZOK
Dyrektorzy
placówek

oświatowych w
Hajnówce

Andrzej Skiepko –
Zastępca Burmistrza 

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

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.
Podejmowanie współpracy o charakterze poza finansowym wskazanym w 
uchwale.

2018 r.
Referat PG
Referat FN

Jarosław Grygoruk-
Sekretarz Miasta

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

Przygotowanie dokumentacji do złożenia wniosku o dofinansowanie. Luty 2018 r.
Referat PG
Referat BI

Jarosław Grygoruk-
Sekretarz Miasta

Nr XXXVII/258/18
w sprawie udzielenia pomocy finansowej

Przygotowanie dokumentacji do podpisania umowy z Samorządem Województwa 
Podlaskiego.

2018 r. Referat FN
Halina Nowik –
Skarbnik Miasta

Nr XXXVII/259/18
w sprawie udzielenia pomocy finansowej

Przygotowanie dokumentacji do podpisania umowy z Samorządem Powiatu 
Hajnowskiego.

2018 r. Referat FN
Halina Nowik –
Skarbnik Miasta

Nr XXXVII/260/18
w sprawie zmian w budżecie miasta na

2018 rok
Wprowadzenie zmian do budżetu miasta na 2018 rok zgodnie z uchwałą. Luty 2018 r. Referat FN

Halina Nowik –
Skarbnik Miasta

Nr XXXVII/261/18
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy

Finansowej Miasta Hajnówka na lata 2018-
2027

Realizacja założeń Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Hajnówka na lata 
2018-2027 zgodnie z uchwałą.

Luty 2018 r. Referat FN
Halina Nowik –
Skarbnik Miasta


