
ZARZĄDZENIE Nr 33/2019

BURMISTRZA MIASTA HAJNÓWKA

z dnia 1 kwietnia 2019 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, poz. 2500) zarządzam, co następuje:

§1. Sposób wykonania uchwał Rady Miasta Hajnówka podjętych na V sesji Rady Miasta w dniu 27

marca 2019 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 33/2019
Burmistrza Miasta Hajnówka

z dnia 1 kwietnia 2019 roku

Harmonogram
Realizacji uchwał Rady Miasta Hajnówka z V sesji, która odbyła się 27 marca 2019 roku

Uchwała Rady Miasta Hajnówka Sposób wykonania uchwały Termin realizacji
Odpowiedzialny za

realizację
Nadzorujący

realizację

1 2 3 4 5

Nr V/26/19
w sprawie programu opieki nad zwierzętami
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt na terenie miasta Hajnówka na 2019

rok

Realizacja założeń programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Hajnówka na 2019 rok 
zgodnie z uchwałą.

Po 14 dniach od dnia
ogłoszenia w Dzienniku

Urzędowym
Województwa
Podlaskiego

Referat GKM
Ireneusz Kiendyś –

Zastępca Burmistrza

Nr V/27/19
w sprawie ustanowienia użytku ekologicznego

„Judzianka”

Rozpowszechnienie informacji o ustanowieniu użytku ekologicznego „Judzianka” 
wśród mieszkańców miasta. Oznakowanie użytku ekologicznego „Judzianka”.

Po 14 dniach od dnia
ogłoszenia w Dzienniku

Urzędowym
Województwa
Podlaskiego

Referat GKM
Ireneusz Kiendyś –

Zastępca Burmistrza

Nr V/28/19
w sprawie zmian w budżecie miasta na 2019

rok
Wprowadzenie zmian do budżetu miasta na 2019 rok zgodnie z uchwałą. Marzec 2019 r. Referat FN

Halina Nowik –
Skarbnik Miasta

Nr V/29/19
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
uczelnie i placówki doskonalenia nauczycieli
oraz specjalności i formy kształcenia, na które
dofinansowanie jest przyznawane w 2019 roku

Rozpowszechnienie informacji o ustalonym planie dofinansowania form 
doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach 
oświatowych prowadzonych przez Gminę Miejską Hajnówka, ustalonej 
maksymalnej kwocie dofinansowania opłat pobieranych przez uczelnie i placówki 
doskonalenia nauczycieli oraz specjalnościach i formach kształcenia, na które 
dofinansowanie jest przyznawane w 2019 roku wśród placówek oświatowych.

Po 14 dniach od dnia
ogłoszenia w Dzienniku

Urzędowym
Województwa
Podlaskiego

ZOK
Jolanta Stefaniuk

Referat FN

Halina Nowik –
Skarbnik Miasta

Nr V/30/19
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie
porozumienia międzygminnego z Gminą

Hajnówka

Przygotowanie dokumentacji do zawarcia porozumienia międzygminnego z Gminą 
Hajnówka.

Kwiecień 2019 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 V/31/19
w sprawie określenia warunków udzielania

bonifikat i wysokości stawek procentowych od
jednorazowej opłaty z tytułu przekształcenia

prawa użytkowania wieczystego gruntów
zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo

własności

Rozpowszechnienie informacji o warunkach udzielania bonifikat i wysokości 
stawek procentowych od jednorazowej opłaty z tytułu przekształcenia prawa 
użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo 
własności.

Po 14 dniach od dnia
ogłoszenia w Dzienniku

Urzędowym
Województwa
Podlaskiego

Referat GGR
Ireneusz Kiendyś –

Zastępca Burmistrza

Nr V/32/19
w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg

gminnych miasta Hajnówka oraz nadania
nazwy ulicy

Oznakowanie ulicy poprzez umieszczenie tablic z nazwą ulicy.
Wprowadzenie nazwy ulicy we wszelkich dokumentach urzędowych.
Przemeldowanie zainteresowanych osób.

Po 14 dniach od dnia
ogłoszenia w Dzienniku

Urzędowym
Województwa
Podlaskiego

Referaty UM
Referat GKM

Alicja Siemieniuk

Ireneusz Kiendyś –
Zastępca Burmistrza

Nr V/33/19
w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie

darowizny nieruchomości stanowiącej
własność Gminy Miejskiej Hajnówka

Przygotowanie dokumentacji do sporządzenia aktu notarialnego. Kwiecień 2019 r. Referat GGR
Ireneusz Kiendyś –

Zastępca Burmistrza

Nr V/34/19
w sprawie przyjęcia stanowiska w sprawie

likwidacji przez Ministerstwo Spraw
Zagranicznych wiz zakupowych dla obywateli

Republiki Białorusi

Przekazanie stanowiska do Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Kwiecień 2019 r. Referat PG
Jarosław Grygoruk-

Sekretarz Miasta

Nr V/35/19
w sprawie zmiany Statutu Miasta Hajnówka

Prowadzenie działalności przez Gminę Miejską Hajnówka oraz jej jednostki 
organizacyjne zgodnie z uchwalonym Statutem.

Po 14 dniach od dnia
ogłoszenia w Dzienniku

Urzędowym
Województwa
Podlaskiego

Halina Stepaniuk
BRM

Jarosław Grygoruk –
Sekretarz Miasta

Nr V/36/19
w sprawie przystąpienia do zmiany studium

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego miasta Hajnówka

Rozpowszechnienie informacji o przystąpieniu do zmiany studium uwarunkowań i 
kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Hajnówka.

Kwiecień 2019 r. Referat BI
Ireneusz Kiendyś –

Zastępca Burmistrza

Nr V/37/19
w sprawie utworzenia Placówki Wsparcia

Dziennego prowadzonej w formie opiekuńczej
przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w

Hajnówce

Utworzenie Placówki Wsparcia Dziennego prowadzonej w formie opiekuńczej 
przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Hajnówce.

Po 14 dniach od dnia
ogłoszenia w Dzienniku

Urzędowym
Województwa
Podlaskiego

MOPS w Hajnówce
Jarosław Grygoruk –

Sekretarz Miasta


