
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 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.

2

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.

3

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”.

4

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.

5

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.
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Lp. Nr uchwały
Termin realizacji
(wejścia w życie)

Odpowiedzialny za
realizację

Sposób realizacji

1 2 3 4 5

6

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.

7

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.

8

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.

9

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

Przygotowano dokumentację do złożenia wniosku o dofinansowanie.

10
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.

11
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.

12
Nr XXXVII/258/18

w sprawie udzielenia pomocy finansowej
21.02.2018 Referat FN

Przygotowano dokumentację do podpisania umowy z Samorządem Województwa 
Podlaskiego.

13
Nr XXXVII/259/18

w sprawie udzielenia pomocy finansowej
21.02.2018 Referat FN

Przygotowano dokumentację do podpisania umowy z Samorządem Powiatu 
Hajnowskiego.

14
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.

15
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.

2



Lp. Nr uchwały
Termin realizacji
(wejścia w życie)

Odpowiedzialny za
realizację

Sposób realizacji

1 2 3 4 5

16
Nr XXXVIII/262/18

w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku
na terenie miasta Hajnówka

27.03.2018 Referat GKM
Realizacja założeń Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta 
Hajnówka odbywa się zgodnie z uchwałą.

17

Nr XXXVIII/263/18
w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia
usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od

właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują
mieszkańcy

27.03.2018 Referat GKM
Rozpowszechniono informację o szczegółowym sposobie i zakresie świadczenia 
usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, 
na których zamieszkują mieszkańcy.

18

Nr XXXVIII/264/18
w sprawie programu opieki nad zwierzętami

bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na
terenie miasta Hajnówka na 2018 rok

27.03.2018 Referat GKM
Realizacja założeń programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Hajnówka na 2018 rok 
odbywa się zgodnie z uchwałą.

19

Nr XXXVIII/265/18
w sprawie powierzenia bezpośrednio Przedsiębiorstwu

Usług Komunalnych Spółce z ograniczoną odpowiedzial-
nością z siedzibą w Hajnówce, jako podmiotowi we-
wnętrznemu, zadania własnego Gminy Miejskiej Haj-

nówka w zakresie lokalnego transporu zbiorowego

27.03.2018 Referat GKM
Przygotowano dokumentację do podpisania umowy z Przedsiębiorstwem Usług 
Komunalnych Sp. z o.o. w Hajnówce.

20
Nr XXXVIII/266/18

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2018 rok
27.03.2018 Referat FN Wprowadzono zmiany do budżetu miasta na 2018 rok zgodnie z uchwałą.

21
Nr XXXVIII/267/18

w sprawie nadania imienia Przedszkolu Nr 2 w
Hajnówce

27.03.2018
ZOK

Dyrektor Przedszkola Nr
2 w Hajnówce

Wprowadzono nazwę Przedszkola we wszelkich dokumentach urzędowych.

22
Nr XXXVIII/268/18

w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej Nr 3 w
Hajnówce

27.03.2018

ZOK
Dyrektor Szkoły

Podstawowej Nr 3 w
Hajnówce

Wprowadzono nazwę Szkoły we wszelkich dokumentach urzędowych.

23

Nr XXXVIII/269/18
w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVII/251/18 Rady
Miasta Hajnówka dnia 21 lutego 2018 r. 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

27.03.2018
ZOK

Jolanta Stefaniuk
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.
Pobierano opłatę 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.

24

Nr XXXVIII/270/18
w sprawie wyrażenia opinii na temat wniesienia wkładu

niepieniężnego
27.03.2018 Referat GGR Przygotowano dokumentację do sporządzenia aktu notarialnego.
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Lp. Nr uchwały
Termin realizacji
(wejścia w życie)

Odpowiedzialny za
realizację

Sposób realizacji

1 2 3 4 5

25
Nr XXXVIII/271/18

w sprawie wyrażenia zgody na udzienie bonifikaty
27.03.2018 Referat GGR Przygotowano dokumentację do sporządzenia aktu notarialnego.

26
Nr XXXVIII/272/18

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

27.03.2018
Referaty UM
Referat GKM

Alicja Siemieniuk

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

27

Nr XXXVIII/273/18
w sprawie podziału miasta Hajnówka na stałe okręgi
wyborcze, ustalenia ich numerów, granic oraz liczby

radnych wybieranych w każdym okręgu

27.03.2018
Halina Stepaniuk

BRM

Umieszczeno treść uchwały na tablicach ogłoszeń, w Biuletynie Informacji 
Publicznej gminy miejskiej Hajnówka i Dzienniku Urzędowym Województwa 
Podlaskiego oraz przekazano uchwałę Wojewodzie Podlaskiemu i Komisarzowi 
Wyborczemu.

28

Nr XXXVIII/274/18
w sprawie podziału miasta Hajnówka na stałe obwody
głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz liczby

siedzib obwodowych komisji wyborczych

27.03.2018
Halina Stepaniuk

BRM

Umieszczono treść uchwały na tablicach ogłoszeń, w Biuletynie Informacji 
Publicznej gminy miejskiej Hajnówka i Dzienniku Urzędowym Województwa 
Podlaskiego oraz przekazano uchwałę Wojewodzie Podlaskiemu i Komisarzowi 
Wyborczemu.

29
Nr XXXVIII/275/18

w sprawie odwołania ze składu Komisji Rewizyjnej
Rady Miasta Hajnówka radnego

27.03.2018
Odwołano ze składu Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Hajnówka radnego 
Bogusława Szczepana Łabędzkiego.

30

Nr XXXIX/276/18
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za
2017 rok oraz sprawozdania z wykonania budżetu za

2017 rok

30.05.2018
Zatwierdzono sprawozdanie finansowe za 2017 rok oraz sprawozdanie z 
wykonania budżetu za 2017 rok.

31
Nr XXXIX/277/18

w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta
Hajnówka

30.05.2018 Udzielono absolutorium Burmistrzowi Miasta Hajnówka.

32
Nr XXXIX/278/18

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi
Hajnowskiemu

30.05.2018 Referat FN
Przygotowano dokumentację do podpisania umowy z Samorządem Powiatu 
Hajnowskiego.

33
Nr XXXIX/279/18

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2018 rok
30.05.2018 Referat FN Wprowadzono zmiany do budżetu miasta na 2018 rok zgodnie z uchwałą.

34
Nr XXXIX/280/18

w sprawie utworzenia jednostki budżetowej o nazwie
Żłobek Samorządowy w Hajnówce

30.05.2018
ZOK

Jolanta Stefaniuk
Referat FN

Przygotowano dokumentację do utworzenia jednostki budżetowej o nazwie Żłobek
Samorządowy w Hajnówce oraz powołania dyrektora jednostki.

35

Nr XXXIX/281/18
w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego

wymiaru godzin zajęć pedagoga, psychologa, logopedy,
terapeuty pedagogicznego i doradcy zawodowego oraz

zasad udzielania i rozmiaru obniżek godzin zajęć
nauczycielom, którym powierzono stanowiska

kierownicze w szkołach i przedszkolach, dla których
organem prowadzącym jest Gmina Miejska Hajnówka

30.05.2018
ZOK

Jolanta Stefaniuk
Referat FN

Rozpowszechniono informację o uchwale w szkołach i przedszkolach, dla których 
organem prowadzącym jest Gmina Miejska Hajnówka.
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Lp. Nr uchwały
Termin realizacji
(wejścia w życie)

Odpowiedzialny za
realizację

Sposób realizacji

1 2 3 4 5

36

Nr XXXIX/282/18
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

30.05.2018

Zespół oświaty, kultury i
sportu

Dyrektorzy placówek
oświatowych w Hajnówce

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

37

Nr XXXIX/283/18
w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na

sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Miasta
Hajnówka oraz w sprawie zasad usytuowania na terenie

Miasta Hajnówka miejsc sprzedaży i podawania napojów
alkoholowych

30.05.2018 Referat PG
Wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych odbywa się zgodnie z 
uchwałą.

38

Nr XXXIX/284/18
w sprawie zmiany programu opieki nad zwierzętami

bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na
terenie miasta Hajnówka na 2018 r.

30.05.2018 Referat GKM
Realizacja założeń programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Hajnówka na 2018 rok 
odbywa się zgodnie z uchwałą.

39

Nr XXXIX/285/18
w sprawie przeprowadzenia na terenie miasta Hajnówka

konsultacji społecznych dotyczących Budżetu
Obywatelskiego na 2019 rok

30.05.2018 Referat FN

Rozpowszechnioni wśród mieszkańców miasta informację o przeprowadzeniu na 
terenie miasta Hajnówka konsultacji społecznych dotyczących Budżetu 
Obywatelskiego na 2019 rok.
Przeprowadzono na terenie miasta Hajnówka procedurę konsultacji społecznych 
dotyczących Budżetu Obywatelskiego na 2019 rok.

40
Nr XXXIX/286/18

w sprawie wyrażenia zgody na udzienie bonifikaty
30.05.2018 Referat GGR Przygotowano dokumentację do sporządzenia aktu notarialnego.

41
Nr XXXIX/287/18

w sprawie wyrażenia opinii na temat wniesienia wkładu
niepieniężnego

30.05.2018 Referat GGR Przygotowano dokumentację do sporządzenia aktu notarialnego.

42
Nr XXXIX/288/18

w sprawie wskazania przedstawiciela Rady Miasta
Hajnówka do Społecznej Komisji Mieszkaniowej

30.05.2018
Na przedstawiciela Rady Miasta Hajnówka do Społecznej Komisji Mieszkaniowej 
wskazano Panią Ewę Rygorowicz.

43
Nr XXXIX/289/18

w sprawie uzupełnienia składu komisji rewizyjnej
30.05.2018 Do składu komisji rewizyjnej powołano Pana Sławomira Golonko.

44

Nr XXXIX/290/18
w sprawie planu pracy Komisji Infrastruktury

Komunalnej i Samorządu Rady Miasta Hajnówka na
2018 r.

30.05.2018
Komisja Infrastruktury Komunalnej i Samorządu Rady Miasta Hajnówka pracuje 
zgodnie z przyjętym planem.

45

Nr XL/291/18
w sprawie przyjęcia „Programu szczepień

profilaktycznych przeciw grypie dla mieszkańców
Hajnówki po 65 roku życia” na lata 2018-2019.

20.06.2018
ZOK

Referat FN

Realizacja założeń „Programu szczepień profilaktycznych przeciw grypie dla 
mieszkańców Hajnówki po 65 roku życia” na lata 2018-2019 odbywa się zgodnie z
uchwałą.
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Lp. Nr uchwały
Termin realizacji
(wejścia w życie)

Odpowiedzialny za
realizację

Sposób realizacji

1 2 3 4 5

46

Nr XL/292/18
w sprawie wysokości opłaty za pobyt dziecka oraz

maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie dziecka w
Żłobku Samorządowym w Hajnówce

20.06.2018
ZOK

Referat FN

Przekazano zainteresowanym podmiotom oraz rozpowszechniono wśród 
mieszkańców miasta informacje o wysokości opłat za pobyt dziecka oraz 
maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie dziecka w Żłobku Samorządowym 
w Hajnówce.
Pobieranie opłat za  pobyt dziecka oraz opłat za wyżywienie dziecka w Żłobku 
Samorządowym w Hajnówce odbywa się wg obowiązujących stawek.

47
Nr XL/293/18

w sprawie wynagrodzenia Burmistrza Miasta Hajnówka
20.06.2018 Ustalono wynagrodzenie Burmistrza Miasta Hajnówka.

48

Nr XL/294/18
w sprawie przyjęcia projektu regulaminu dostarczania

wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta
Hajnówka

9.08.2018
Przewodniczący Rady

Miasta Hajnówka
Przyjęto projekt regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na 
terenie Miasta Hajnówka i przekazano do zaopiniowania organowi regulacyjnemu.

49
Nr XLI/295/18

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2018 rok
9.08.2018 Referat FN Wprowadzono zmiany do budżetu miasta na 2018 rok zgodnie z uchwałą.

50
Nr XLI/296/18

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

9.08.2018 Referat FN
Realizacja założeń Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Hajnówka na lata 
2018-2027 odbywa się zgodnie z uchwałą.

51
Nr XLI/297/18

w sprawie przyjęcia stanowiska Rady Miasta Hajnówka
dotyczącego remontu „Drogi Narewkowskiej”

9.08.2018 Stanowisko przekazano podmiotom wymienionym w uchwale.

52

Nr XLII/298/18
w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania

w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików
województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz

wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast
zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

3.09.2018
Halina Stepaniuk

BRM

Umieszczono treść uchwały na tablicach ogłoszeń, w Biuletynie Informacji 
Publicznej gminy miejskiej Hajnówka i Dzienniku Urzędowym Województwa 
Podlaskiego oraz przekazano uchwałę Wojewodzie Podlaskiemu i Komisarzowi 
Wyborczemu w Białymstoku.

53

Nr XLII/299/18
w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIX/280/18 Rady
Miasta Hajnówka z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie
utworzenia jednostki budżetowej o nazwie Żłobek

Samorządowy w Hajnówce

3.09.2018
ZOK

Jolanta Stefaniuk
Referat FN

Przygotowano dokumentację do utworzenia jednostki budżetowej o nazwie Żłobek
Samorządowy w Hajnówce oraz powołano dyrektora jednostki.

54
Nr XLII/300/18

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2018 rok
3.09.2018 Referat FN Wprowadzono zmiany do budżetu miasta na 2018 rok zgodnie z uchwałą.

55
Nr XLII/301/18

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

3.09.2018 Referat FN
Realizacja założeń Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Hajnówka na lata 
2018-2027 odbywa się zgodnie z uchwałą.

56

Nr XLIII/302/18
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi

Hajnowskiemu
26.09.2018 Referat FN

Przygotowano dokumentację do podpisania umowy z Samorządem Powiatu 
Hajnowskiego.

6



Lp. Nr uchwały
Termin realizacji
(wejścia w życie)

Odpowiedzialny za
realizację

Sposób realizacji

1 2 3 4 5

57
Nr XLIII/303/18

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2018 rok
26.09.2018 Referat FN Wprowadzono zmiany do budżetu miasta na 2018 rok zgodnie z uchwałą.

58
Nr XLIII/304/18

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

26.09.2018 Referat FN
Realizacja założeń Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Hajnówka na lata 
2018-2027 odbywa się zgodnie z uchwałą.

59

Nr XLIII/305/18
w sprawie wprowadzenia bezpłatnych usług

przewozowych w transporcie zbiorowym, w komunikacji
miejskiej na terenie miasta Hajnówka.

26.09.2018
Referat GKM

Referat FN

Przekazano zainteresowanym podmiotom oraz rozpowszechniono wśród 
mieszkańców miasta informację o wprowedzeniu bezpłatnych usług 
przewozowych w transporcie zbiorowym, w komunikacji miejskiej na terenie 
miasta Hajnówka zgodnie z uchwałą.

60

Nr XLIII/306/18
w sprawie określenia szczegółowych zasad wnoszenia

obywatelskiej inicjatywy uchwałodaczej, zasady
promocji obywatelskiej inicjatywy uchwałodzawczej

oraz formalnych wymogów, jakimi muszą odpowiadać
składane projekty

26.09.2018 BRM
Przekazano zainteresowanym podmiotom oraz rozpowszechniono wśród 
mieszkańców miasta informację o podjętej uchwale.

61
Nr XLIV/307/18

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2018 rok
30.10.2018 Referat FN Wprowadzono zmiany do budżetu miasta na 2018 rok zgodnie z uchwałą.

62

Nr XLIV/308/18
w sprawie uchwalenia Rocznego programu współpracy
miasta Hajnówka z organizacjami pozarządowymi oraz
innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku

publicznego na 2019 rok

30.10.2018
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.

63
Nr XLIV/309/18

w sprawie zmiany Statutu Miasta Hajnówka
30.10.2018 BRM

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

64
Nr I/1/18

w sprawie stwierdzenia wyboru Przewodniczącego Rady
Miasta Hajnówka

20.11.2018 Na Przewodniczącą Rady Miasta Hajnówka wybrano Panią Walentynę Pietroczuk.

65
Nr I/2/18

w sprawie stwierdzenia wyboru Wiceprzewodniczących
Rady Miasta Hajnówka

20.11.2018
Na Wiceprzewodniczących Rady Miasta Hajnówka wybrano Panią Barbarę 
Laszkiewicz i Pana Janusza Pucha.

66
Nr II/3/18

w sprawie nadania imienia Przedszkolu Nr 3 z
Oddziałami Integracyjnymi w Hajnówce

12.12.2018

ZOK
Dyrektor Przedszkola Nr

3 z Oddziałami
Integracyjnymi w

Hajnówce

Wprowadznono nazwę Przedszkola we wszelkich dokumentach urzędowych.

67
Nr II/4/18

w sprawie powołania komisji stałych Rady Miasta
Hajnówka

12.12.2018 Powołano komisje stałe Rady Miasta Hajnówka.
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68
Nr II/5/18

w sprawie wskazania przedstawiciela Rady Miasta
Hajnówka do Społecznej Komisji Mieszkaniowej

12.12.2018
Na przedstawiciela Rady Miasta Hajnówka do Społecznej Komisji Mieszkaniowej 
wskazano Panią Natalię Tichoniuk.

69
Nr II/6/18

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2018 rok
12.12.2018 Referat FN Wprowadzono zmiany do budżetu miasta na 2018 rok zgodnie z uchwałą.

70
Nr II/7/18

w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta
Hajnówka

12.12.2018 Ustalono wynagrodzenie Burmistrza Miasta Hajnówka.

71

Nr II/8/18
w sprawie zmiany uchwały nr VII/52/15 Rady Miasta

Hajnówka z dnia 24 czerwca 2015 r. w sprawie
określenia przystanków komunikacyjnych

udostępnionych dla operatorów i przewoźników, których
właścicielem lub zarządzającym jest Miasto Hajnówka,

warunków i zasad korzystania z tych obiektów.

12.12.2018 Referat GKM

Przekazano zainteresowanym podmiotom oraz rozpowszechniono wśród 
mieszkańców miasta informację o przystankach.
Przygotowano dokumentację formalno-prawną do sporządzenia umów z 
operatorami i przewoźnikami.

72
Nr III/9/18

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2018 rok
28.12.2018 Referat FN Wprowadzono zmiany do budżetu miasta na 2018 rok zgodnie z uchwałą.

73

Nr III/10/18
w sprawie ustalenia jednostkowej stawki dotacji

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

28.12.2018 Referat FN
Realizowanie dopłat do jednej osoby korzystającej z usług pływalni za godzinę 
odbywa się zgodnie z uchwałą.

74
Nr III/11/18

w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2019

28.12.2018 Referat PG
Realizacja założeń Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych na rok 2019 odbywa się zgodnie z podjętą uchwałą.

75
Nr III/12/18

w sprawie uchwalenia budżetu miasta Hajnówka na rok
2019

28.12.2018
Jednostki organizacyjne

Gminy Miejskiej
Hajnówka

Realizacja założeń budżetu odbywa się zgodnie z uchwałą.

76
Nr III/13/18

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej
Miasta Hajnówka na lata 2019-2029

28.12.2018 Referat FN
Realizacja założeń Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Hajnówka na lata 
2019-2029 odbywa się zgodnie z uchwałą.

77

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

28.12.2018 ZOK

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 odbywa się zgodnie ze zmianami wprowadzonymi uchwałą.
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78

Nr III/15/18
w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za

gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia
stawki tej opłaty

28.12.2018 Referat GKM

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

79

Nr III/16/18
w sprawie określenia wzoru deklaracji o  wysokości
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

składanej przez właściciela nieruchomości

28.12.2018 Referat GKM
Przygotowano niezbędną ilości deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości oraz 
rozpowszechniono deklaracje wśród mieszkańców.

80
Nr III/17/18

w sprawie przyjęcia Programu Wspierania Rodziny w
Gminie Miejskiej Hajnówka na lata 2019-2021

28.12.2018 MOPS w Hajnówce
Realizacja założeń Programu Wspierania Rodziny w Gminie Miejskiej Hajnówka 
na lata 2019-2021 odbywa się zgodnie z podjętą uchwałą.

81

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

28.12.2018 MOPS w Hajnówce

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 odbywa się zgodnie z uchwałą.

82

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

28.12.2018 MOPS w Hajnówce
Realizacja założeń wieloletniego rządowego programu osłonowego w zakresie 
dożywiania na terenie miasta Hajnówka „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-
2023 odbywa się zgodnie z uchwałą.

83

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

28.12.2018 MOPS w Hajnówce
Realizacja założeń wieloletniego rządowego programu osłonowego w zakresie 
dożywiania na terenie miasta Hajnówka „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-
2023 odbywa się zgodnie z uchwałą.

84

Nr III/21/18
w sprawie Wieloletniego Programu Gospodarowania

Mieszkaniowym Zasobem Gminy Miejskiej Hajnówka
na lata 2019-2023

28.12.2018
Referat GKM

ZGM

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

85

Nr III/22/18
w sprawie wyboru przedstawiciela Gminy Miejskiej

Hajnówka do Rady Społecznej Samodzielnego
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Hajnówce

28.12.2018
Na przedstawiciela Gminy Miejskiej Hajnówka do Rady Społecznej 
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Hajnówce wybrano 
Jerzego Siraka.

86
Nr III/23/18

w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miasta
Hajnówka

28.12.2018 Powołano Komisję Rewizyjną Rady Miasta Hajnówka.
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87
Nr III/24/18

w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
28.12.2018 Powołano Komisję Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Hajnówka.

Hajnówka, 31 maja 2019 roku.
Burmistrz Miasta Hajnówka

Jerzy Sirak
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