
ZARZĄDZENIE Nr 162/18

BURMISTRZA MIASTA HAJNÓWKA

z dnia 31 grudnia 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 2018 r. poz. 994, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432) zarządzam, co następuje:

§1. Sposób wykonania uchwał Rady Miasta Hajnówka podjętych na III sesji Rady Miasta w dniu 28

grudnia 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 162/18
Burmistrza Miasta Hajnówka

z dnia 31 grudnia 2018 roku

Harmonogram
Realizacji uchwał Rady Miasta Hajnówka z III sesji, która odbyła się 28 grudnia 2018 roku

Uchwała Rady Miasta Hajnówka Sposób wykonania uchwały Termin realizacji
Odpowiedzialny za

realizację
Nadzorujący

realizację

1 2 3 4 5

Nr III/9/18
w sprawie zmian w budżecie miasta na 2018

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

Halina Nowik –
Skarbnik Miasta

Nr III/10/18
w sprawie ustalenia jednostkowej stawki

dotacji przedmiotowej na 2019 rok dla zakładu
budżetowego „Park Wodny” w Hajnówce

Realizowanie dopłat do jednej osoby korzystającej z usług pływalni za godzinę 
zgodnie z uchwałą.

2019 r. Referat FN
Halina Nowik –
Skarbnik Miasta

Nr III/11/18
w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu

Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych na rok 2019

Realizacja założeń Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych na rok 2019 zgodnie z podjętą uchwałą.

2019 r. Referat PG
Jarosław Grygoruk-

Sekretarz Miasta

Nr III/12/18
w sprawie uchwalenia budżetu miasta

Hajnówka na rok 2019
Realizacja założeń budżetu zgodnie z uchwałą. 2019 r.

Jednostki
organizacyjne

Gminy Miejskiej
Hajnówka

Halina Nowik –
Skarbnik Miasta

Nr III/13/18
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy
Finansowej Miasta Hajnówka na lata 2019-

2029

Realizacja założeń Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Hajnówka na lata 
2019-2029 zgodnie z uchwałą.

2019 r. Referat FN
Halina Nowik –
Skarbnik Miasta

Nr III/14/18
w sprawie zmiany uchwały nr XXV/144/09

Rady Miasta Hajnówka z dnia 31 marca 2009
r. w sprawie regulaminu wynagradzania

nauczycieli określającego wysokość i
szczegółowe warunki przyznawania

nauczycielom dodatku motywcyjnego,
funkcyjnego i za warunki pracy oraz

niektórych innych składników wynagradzania
nauczycieli zatrudnionych w szkołach i

placówkach oświatowych prowadzonych przez
Gminę Miejską Hajnówka

Przyznawanie nauczycielom dodatku motywcyjnego, funkcyjnego i za warunki 
pracy oraz niektórych innych składników wynagradzania nauczycieli zatrudnionych 
w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Miejską 
Hajnówka zgodnie ze zmianami wprowadzonymi uchwałą.

2019 r. ZOK Kierownik ZOK



Uchwała Rady Miasta Hajnówka Sposób wykonania uchwały Termin realizacji
Odpowiedzialny za

realizację
Nadzorujący

realizację

1 2 3 4 5

Nr III/15/18
w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz

ustalenia stawki tej opłaty

Naliczanie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z uwzględnieniem 
stawek ustalonych uchwałą.
Przekazanie zainteresowanym podmiotom oraz rozpowszechnienie wśród 
mieszkańców miasta informacji o stawkach uchwalonych uchwałą

Po 14 dniach od dnia
ogłoszenia w Dzienniku

Urzędowym
Województwa
Podlaskiego

Referat GKM

Marta Wilson-
Trochimczyk –

Kierownik Referatu
GKM

Nr III/16/18
w sprawie określenia wzoru deklaracji o

wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi składanej przez właściciela

nieruchomości

Przygotowanie niezbędnej ilości deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości oraz 
rozpowszechnienie deklaracji wśród mieszkańców.

Po 14 dniach od dnia
ogłoszenia w Dzienniku

Urzędowym
Województwa
Podlaskiego

Referat GKM

Marta Wilson-
Trochimczyk –

Kierownik Referatu
GKM

Nr III/17/18
w sprawie przyjęcia Programu Wspierania

Rodziny w Gminie Miejskiej Hajnówka na lata
2019-2021

Realizacja założeń Programu Wspierania Rodziny w Gminie Miejskiej Hajnówka na
lata 2019-2021 zgodnie z podjętą uchwałą.

2019 r. - 2021 r. MOPS w Hajnówce
Jarosław Grygoruk-

Sekretarz Miasta

Nr III/18/18
w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków
w zakresie dożywiania w formie posiłku albo
świadczenia rzeczowego w postaci produktów
żywnościowych dla osób objętych wieloletnim
rządowym programem „Posiłek w szkole i w

domu” na lata 2019-2023

Realizacja założeń wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”
na lata 2019-2023 w zakresie dożywiania dzieci i uczniów zamieszkałych na terenie 
miasta Hajnówka przy zastosowaniu zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania
w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów 
żywnościowych zgodnie z uchwałą.

2019 r. - 2023 r. MOPS w Hajnówce
Halina Nowik –
Skarbnik Miasta

Nr III/19/18
w sprawie ustanowienia wieloletniego

rządowego programu osłonowego w zakresie
dożywiania na terenie miasta Hajnówka

„Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023

Realizacja założeń wieloletniego rządowego programu osłonowego w zakresie 
dożywiania na terenie miasta Hajnówka „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-
2023 zgodnie z uchwałą.

2019 r. - 2023 r. MOPS w Hajnówce
Halina Nowik –
Skarbnik Miasta

Nr III/20/18
w sprawie podwyższenia kryterium

dochodowego uprawniającego do przyznania
nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w

formie świadczenia piniężnego na zakup
posiłku lub żywności dla osób objętych

wieloletnim rządowym programem „Posiłek w
szkole i w domu” na lata 2019-2023

Realizacja założeń wieloletniego rządowego programu osłonowego w zakresie 
dożywiania na terenie miasta Hajnówka „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-
2023 zgodnie z uchwałą.

2019 r. - 2023 r. MOPS w Hajnówce
Halina Nowik –
Skarbnik Miasta

Nr III/21/18
w sprawie Wieloletniego Programu

Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem
Gminy Miejskiej Hajnówka na lata 2019-2023

Realizacja założeń Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym 
Zasobem Gminy Miejskiej Hajnówka na lata 2019-2023 zgodnie z uchwałą.

Po 14 dniach od dnia
ogłoszenia w Dzienniku

Urzędowym
Województwa
Podlaskiego

Referat GKM
ZGM

Marta Wilson-
Trochimczyk –

Kierownik Referatu
GKM


