Skąd pochodzą
pieniądze składające
się na budżet
miasta?

Burmistrz Miasta Hajnówka

subwencja ogólna;
17 374 956 zł (21,4%)
dotacje celowe i środki
przeznaczone na cele
bieżące;
21 677 463 zł (26,6%)

		

podatki i opłaty lokalne;
13 876 200 zł (17,1%)

Z poważaniem

wpływy z opłat za
gospodarowanie odpadami;
1 992 000 zł (2,4%)

		
		

dochody majątkowe, w tym
dotacje i środki
przeznaczone na inwestycje;
6 443 050 zł (7,9%)

Mam nadzieję, że dzięki transparentności naszych
działań oraz większej wiedzy o finansach miasta,
będziemy mogli w kolejnych latach wspólnie
rozwijać nasze miasto.

pozostałe dochody
jednostek budżetowych;
485 814 zł (0,6%)

Niejednokrotnie zastanawiacie się zapewne,
na co przeznaczamy pieniądze z budżetu naszego
miasta. Jakie kwoty są przeznaczane na drogi lokalne,
komunikację publiczną, edukację, sport czy kulturę?
Przygotowany przez nas informator w krótki,
lecz przejrzysty sposób powinien odpowiedzieć
na Wasze pytania. Zawarte w niej informacje ukażą
Wam, na co wydawana jest każda złotówka w mieście.
Staramy się zarządzać miejskimi finansami rozsądnie,
w taki sposób, by w jak największym stopniu zaspokoić
Wasze potrzeby.

Wpływy
do budżetu
miasta
Hajnówka

udziały w podatku
dochodowym PIT i CIT;
19 500 000 zł (24%)

Drodzy
Mieszkańcy

Łączne dochody Miasta Hajnówka – 81.349.483 zł

INFORMATOR
BUDŻETOWY
MIASTA
HAJNÓWKA

pomoc społeczna;
6 530 600 zł (7,0%)

Na co przeznaczamy
1 złotówkę
mieszkańca miasta?

www.bip.hajnowka.pl













transport i drogi 			
0,08 zł
administrację publiczną			0,06 zł
obsługę długu				0,01 zł
oświatę i wychowanie 			
0,28 zł
ochronę zdrowia			0,01 zł
pomoc społeczną			0,07 zł
rodzinę				0,19 zł
gospodarkę komunalną i ochronę środowiska 0,11 zł
kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego 0,03 zł
kulturę fizyczną				0,14 zł
turystykę, gospodarkę mieszkaniową,
bezpieczeństwo 			
0,02 zł

rodzina; 18 136 000 zł
(19,5%)
gospodarka komunalna i
ochrona środowiska;
10 119 136 zł (10,9%)

kultura i ochrona
dziedzictwa narodowego;
2 555 000 zł (2,7%)

turystyka, gospodarka
mieszkaniowa,bezpieczeń
stwo;
1 926 686 zł (2,1%)
kultura fizyczna;
13 555 600 zł (14,6%)

ochrona zdrowia;
530 900 zł (0,6%)

oświata i wychowanie;
26 454 020 zł (28,4%)

obsługa długu;
560 000 zł (0,6%)

transport i drogi;
7 352 533 zł (7,9%)

administracja publiczna;
5 305 140 zł (5,7%)

Na co wydajemy pieniądze?
Łącznie 93.025.615 zł

Pełną wersję uchwały
budżetowej oraz inne
uchwały, wprowadzające
zmiany w budżecie,
dostępne są w Biuletynie
Informacji Publicznej

Planowane do zaciągnięcia
kredyty – 15.316.144 zł
Spłata kredytów i pożyczek
– 3.640.012 zł

Opracowanie:
Urząd Miasta Hajnówka

ul. Aleksego Zina 1
17-200 Hajnówka
tel. 85 682 21 80; fax 85 674 37 46
e-mail: hajnowka@hajnowka.pl

Zadłużenie miasta
na koniec 2019 roku
wyniesie 32.721.463 zł,
stanowi to 40,2%
planowanych dochodów
www.hajnowka.pl

Łącznie na inwestycje przeznaczono
22.276.537 zł
Jakie inwestycje planujemy
zrealizować?

 przebudowa ulic i opracowanie
dokumentacji – 4.856.533 zł
 opracowanie dokumentacji na budowę sali
gimnastycznej i rozbudowę Szkoły Podstawowej
Nr 3 – 150.000 zł
 montaż indywidualnych źródeł energii na budynkach
Szkoły Podstawowej nr 1 i Szkoły Podstawowej
nr 4 – 481.668 zł
 budowa mikroinstalacji fotowoltaicznej – 1.364.960 zł
 wymiana oświetlenia ulicznego na energooszczędne
oraz modernizacja indywidualnych źródeł ciepła
– 3.466.376 zł
 rewitalizacja strefy urbanistycznej „Chemiczna”
(plac zabaw przy hajnowskim Domu Kultury,
zagospodarowanie terenu, modernizacja stadionu
i basenów kąpielowych) – 11.050.000 zł
 budżet obywatelski (centrum zabaw os. Lipowa, kino
letnie plenerowe, ścianka wspinaczkowa) – 150.000 zł
 fontanna w parku – 262.000 zł
 monitoring wizyjny miasta – 380.000 zł
 nabycie gruntów oraz koncepcja zagospodarowania
centrum miasta – 115.000 zł

