
REJESTR

ZARZĄDZEŃ  BURMISTRZA  MIASTA  HAJNÓWKA  –  2016 rok

NR Z DNIA
/link do

zarządzenia/

W SPRAWIE AUTOR UWAGI

1.
14 stycznia

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2016 rok Halina Nowik

2.
14 stycznia

w sprawie przyznania dotacji celowych z budżetu miasta Hajnówka na 
rozwój sportu 

Barbara Dmitruk

3.
14 stycznia

w sprawie rozstrzygnięcia otwartych konkursów ofert na realizację 
zadań publicznych należących do Gminy Miejskiej Hajnówka 

Barbara Dmitruk

4.
15 stycznia

w sprawie planu finansowego Urzędu Miasta jako jednostki budżetowej
na 2016 rok 

Halina Nowik

5.
22 stycznia

w sprawie przeznaczenia nieruchomości stanowiącej własność Gminy 
Miejskiej Hajnówka do sprzedaży 

Agnieszka Masalska

6.
27 stycznia

w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu 
rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli i 
szkół podstawowych na rok szkolny 2016/2017 

Jolanta Stefaniuk

7.
16 lutego

w sprawie określenia sposobu wykonywania uchwał Rady Miasta 
Hajnówka 

Jarosław Grygoruk

8.
29 lutego

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2016 rok Halina Nowik

9.
1 marca

w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację zadań 
publicznych należących do Gminy Miejskiej Hajnówka 

Barbara Dmitruk

10.
4 marca

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego 
Hajnowskiego Domu Kultury za 2015 rok 

Halina Nowik

11.
4 marca

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego 
Miejskiej Biblioteki Publicznej za 2015 rok 

Halina Nowik

http://bip.hajnowka.pl/article/zarzadzenie-nr-1-slash-16-burmistrza-miasta-hajnowka-z-dnia-14-stycznia-2016r
http://bip.hajnowka.pl/article/zarzadzenie-nr-11-slash-16-burmistrza-miasta-hajnowka-z-dnia-04-marca-2016r
http://bip.hajnowka.pl/article/zarzadzenie-nr-10-slash-16-burmistrza-miasta-hajnowka-z-dnia-04-marca-2016r
http://bip.hajnowka.pl/article/zarzadzenie-nr-9-slash-16-burmistrza-miasta-hajnowka-z-dnia-1-marca-2016-roku
http://bip.hajnowka.pl/article/zarzadzenie-nr-8-slash-16-burmistrza-miasta-hajnowka-z-dnia-29-lutego-2016r
http://bip.hajnowka.pl/article/zarzadzenie-nr-7-slash-16-burmistrz-miasta-hajnowka-z-dnia-16-lutego-2016r
http://bip.hajnowka.pl/article/zarzadzenie-nr-6-slash-2016-burmistrza-miasta-hajnowka-z-dnia-27-dot-01-dot-2016-r
http://bip.hajnowka.pl/article/zarzadzenie-nr-5-slash-16-burmistrza-miasta-hajnowka-z-dnia-22-stycznia-2016r
http://bip.hajnowka.pl/article/zarzadzenie-nr-4-slash-16-burmistrza-miasta-hajnowka-z-dnia-15-stycznia-2016r
http://bip.hajnowka.pl/article/zarzadzenie-nr-3-slash-16-burmistrza-miasta-hajnowka-z-dnia-14-stycznia-2016r
http://bip.hajnowka.pl/article/zarzadzenie-nr-2-slash-16-burmistrza-miasta-hajnowka-z-dnia-14-stycznia-2016r


12.
8 marca

w sprawie nabycia nieruchomości do zasobu gruntów miasta Hajnówka Agnieszka Masalska

13.
8 marca

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu za 2015 rok Halina Nowik

14.
8 marca

w sprawie przeznaczenia nieruchomości stanowiącej własność Gminy 
Miejskiej Hajnówka do sprzedaży 

Agnieszka Masalska

15.
8 marca

w sprawie przeznaczenia nieruchomości stanowiącej własność Gminy 
Miejskiej Hajnówka do sprzedaży 

Agnieszka Masalska

16.
8 marca

w sprawie ustalenia wysokości pożyczek mieszkaniowych udzielanych 
z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w 2016 r. 

Teresa Pełka

17.
8 marca

w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty dopłat do poszczególnych 
rodzajów pomocy socjalnej z Zakładowego Funduszu Świadczeń 
Socjalnych w 2016 r. 

Teresa Pełka

18.
8 marca

w sprawie wprowadzenia zasad Polityki Antykorupcyjnej w Urzędzie 
Miasta Hajnówka 

Piotr Karpiuk

19.
16 marca

w sprawie sposobu postępowania w Urzędzie Miasta Hajnówka przy 
załatwianiu spraw z zakresu działalności lobbingowej 

Piotr Karpiuk

20.
17 marca

w sprawie zmiany Regulaminu Wynagradzania Pracowników Urzędu 
Miasta Hajnówka 

Teresa Pełka

21.
17 marca

w sprawie wyznaczenia Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w 
Hajnówce do realizacji zadań z zakresu świadczenia wychowawczego 

Barbara Wasiluk

22.
17 marca

w sprawie upoważnienia Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Hajnówce do prowadzenia postępowań oraz wydawania 
decyzji administracyjnych z zakresu świadczenia wychowawczego 

Barbara Wasiluk

23.
17 marca

w sprawie udzielenia upoważnienia pracownikowi Miejskiego Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Hajnówce 

Barbara Wasiluk

24.
17 marca

w sprawie udzielenia upoważnienia pracownikowi Miejskiego Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Hajnówce 

Barbara Wasiluk

http://bip.hajnowka.pl/article/zarzadzenie-nr-24-slash-16-burmistrza-miasta-hajnowkaz-dnia-17-marca-2016r
http://bip.hajnowka.pl/article/zarzadzenie-nr-23-slash-16-burmistrza-miasta-hajnowka-z-dnia-17-marca-2016r
http://bip.hajnowka.pl/article/zarzadzenie-nr-22-slash-16-burmistrza-miasta-hajnowka-z-dnia-17-marca-2016r
http://bip.hajnowka.pl/article/zarzadzenie-nr-21-slash-16-burmistrza-miasta-hajnowka-z-dnia-17-marca-2016r
http://bip.hajnowka.pl/article/zarzadzenie-nr-20-slash-16-burmistrza-miasta-hajnowka-z-dnia-17-marca-2016r
http://bip.hajnowka.pl/article/zarzadzenie-nr-19-slash-16-burmistrza-miasta-hajnowka-z-dnia-16-marca-2016r
http://bip.hajnowka.pl/article/zarzadzenie-nr-18-slash-16-burmistrza-miasta-hajnowka-z-dnia-8-marca-2016r
http://bip.hajnowka.pl/article/zarzadzenie-nr-17-slash-16-burmistrza-miasta-hajnowka-z-dnia-08-marca-2016r
http://bip.hajnowka.pl/article/zarzadzenie-nr-16-slash-16-burmistrza-miasta-hajnowka-z-dnia-08-marca-2016r
http://bip.hajnowka.pl/article/zarzadzenie-nr-15-slash-16-burmistrza-miasta-hajnowka-z-dnia-8-marca-2016r
http://bip.hajnowka.pl/article/zarzadzenie-nr-14-slash-16-burmistrza-miasta-hajnowka-z-dnia-8-marca-2016-r
http://bip.hajnowka.pl/article/zarzadzenie-nr-13-slash-16-burmistrza-miasta-hajnowka-z-dnia-08-marca-2016r
http://bip.hajnowka.pl/article/zarzadzenie-nr-12-slash-16-burmistrza-miasta-hajnowka-z-dnia-08-marca-2016r


25.
17 marca

w sprawie udzielenia upoważnienia pracownikowi Miejskiego Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Hajnówce 

Barbara Wasiluk

26.
17 marca

w sprawie udzielenia upoważnienia pracownikowi Miejskiego Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Hajnówce 

Barbara Wasiluk

27.
31 marca

w sprawie powołania Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych w Hajnówce 

Joanna Wróbel-
Siemiacka 

28.
31 marca

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2016 rok Halina Nowik

29.
31 marca

w sprawie ustalenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia 
dyrektorów jednostek budżetowych i zakładów budżetowych Gminy 
Miejskiej Hajnówka 

Teresa Pełka

30.
5 kwietnia

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań 
własnych Gminy Miejskiej Hajnówka w sferze wypoczynku dzieci i 
młodzieży 

Barbara Dmitruk

31.
6 kwietnia

w sprawie udzielenia upoważnienia pracownikowi Miejskiego Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Hajnówce 

Barbara Wasiluk

32.
7 kwietnia

w sprawie sprawozdania finansowego za 2015 rok Halina Nowik

33.
7 kwietnia

w sprawie określenia sposobu wykonywania uchwał Rady Miasta 
Hajnówka 

Jarosław Grygoruk

34.
8 kwietnia

w sprawie powołania Komisji Konkursowej Jarosław Grygoruk

35.
11 kwietnia

w sprawie rozstrzygnięcia otwartych konkursów ofert na realizację 
zadań publicznych należących do Gminy Miejskiej Hajnówka 

Barbara Dmitruk

36.
12 kwietnia

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży spółdzielczego własnościowego 
prawa do lokalu mieszkalnego 

Agnieszka Masalska

37.
12 kwietnia

w sprawie ustalenia dnia 02 maja 2016 r. dniem wolnym od pracy w 
Urzędzie Miasta Hajnówka 

Teresa Pełka

http://bip.hajnowka.pl/article/zarzadzenie-nr-37-slash-16-burmistrz-miasta-hajnowka-z-dnia-12-kwietnia-2016r
http://bip.hajnowka.pl/article/zarzadzenie-36-slash-16-burmistrza-miasta-hajnowka-z-dnia-12-kwietnia-2016r
http://bip.hajnowka.pl/article/zarzadzenie-nr-33-slash-16-burmistrza-miasta-hajnowka-z-dnia-11-kwietnia-2016r
http://bip.hajnowka.pl/article/zarzadzenie-nr-34-slash-16-burmistrza-miasta-hajnowka-z-dnia-8-kwietnia-2016r
http://bip.hajnowka.pl/article/zarzadzenie-nr-33-slash-16-burmistrza-miasta-hajnowka-z-dnia-07-kwietnia-2016r
http://bip.hajnowka.pl/article/zarzadzenie-nr-32-slash-16-burmistrza-miasta-hajnowka-z-dnia-07-kwietnia-2016r
http://bip.hajnowka.pl/article/zarzadzenie-nr-31-slash-16-burmistrza-miasta-hajnowka-z-dnia-6-kwietnia-2016r
http://bip.hajnowka.pl/article/zarzadzenie-nr-30-slash-16-burmistrza-miasta-hajnowka-z-dnia-5-kwietnia-2016r
http://bip.hajnowka.pl/article/zarzadzenie-nr-29-slash-16-burmistrza-miasta-hajnowka-z-dnia-31-marca-2016r
http://bip.hajnowka.pl/article/zarzadzenie-nr-28-slash-16-burmistrza-miasta-hajnowka-z-dnia-31-marca-2016r
http://bip.hajnowka.pl/article/zarzadzenie-nr-27-slash-16-burmistrza-miasta-hajnowka-z-dnia-31-marca-2016r
http://bip.hajnowka.pl/article/zarzadzenie-nr-26-slash-16-burmistrza-miasta-hajnowka-z-dnia-17-marca-2016r
http://bip.hajnowka.pl/article/zarzadzenie-nr-25-slash-16-burmistrza-miasta-hajnowka-z-dnia-17-marca-2016r


38.
14 kwietnia

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2016 rok Halina Nowik

39.
15 kwietnia

w sprawie przeznaczenia nieruchomości stanowiącej własność Gminy 
Miejskiej Hajnówka do sprzedaży 

Agnieszka Masalska

40.
15 kwietnia

w sprawie udzielenia upoważnienia pracownikowi Miejskiego Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Hajnówce 

Barbara Wasiluk

41.
15 kwietnia

w sprawie udzielenia upoważnienia pracownikowi Miejskiego Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Hajnówce 

Barbara Wasiluk

42.
15 kwietnia

w sprawie udzielenia upoważnienia pracownikowi Miejskiego Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Hajnówce 

Barbara Wasiluk

43.
26 kwietnia

w sprawie nabycia nieruchomości do zasobu gruntów miasta Hajnówka Agnieszka Masalska

44.
28 kwietnia

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2016 rok Halina Nowik

45.
6 maja

w sprawie informacji o wykonaniu budżetu miasta za 2015 rok Halina Nowik

46.
9 maja

w sprawie ustalenia Regulaminu Pracy Urzędu Miasta Hajnówka Teresa Pełka

47.
13 maja

w sprawie powołania Komisji Konkursowej Barbara Dmitruk

48.
17 maja

w sprawie rozstrzygnięcia otwartych konkursów ofert na realizację 
zadań publicznych należących do Gminy Miejskiej Hajnówka 

Barbara Dmitruk

49.
30 maja

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2016 rok Halina Nowik

50.
30 maja

w sprawie określenia sposobu wykonywania uchwał Rady Miasta 
Hajnówka 

Jarosław Grygoruk

http://bip.hajnowka.pl/article/zarzadzenie-nr-50-slash-16-burmistrza-miasta-hajnowka-z-dnia-30-maja-2016r
http://bip.hajnowka.pl/article/zarzadzenie-nr-49-slash-16-burmistrza-miasta-hajnowka-z-dnia-30-maja-2016r
http://bip.hajnowka.pl/article/zarzadzenie-nr-48-slash-16-burmistrza-miasta-hajnowka-z-dnia-17-maja-2016r
http://bip.hajnowka.pl/article/zarzadzenie-nr-47-slash-16-burmistrza-miasta-hajnowka-z-dnia-13-maja-2016-r
http://bip.hajnowka.pl/article/zarzadzenie-nr-46-slash-16-burmistrza-miasta-hajnowka-z-dnia-9-maja-2016r
http://bip.hajnowka.pl/article/zarzadzenie-nr-45-slash-16-burmistrza-miasta-hajnowka-z-dnia-06-maja-2016r
http://bip.hajnowka.pl/article/zarzadzenie-nr-44-slash-16-burmistrza-miasta-hajnowka-z-dnia-28-kwietnia-2016r
http://bip.hajnowka.pl/article/zarzadzenie-nr-43-slash-16-burmistrza-miasta-hajnowka-z-dnia-26-kwietnia-2016r
http://bip.hajnowka.pl/article/zarzadzenie-nr-42-slash-16-burmistrza-miasta-hajnowka-z-dnia-15-kwietnia-2016r
http://bip.hajnowka.pl/article/zarzadzenie-nr-41-slash-16-burmistrza-miasta-hajnowka-z-dnia-15-kwietnia-2016r
http://bip.hajnowka.pl/article/zarzadzenie-nr-40-slash-16-burmistrza-miasta-hajnowka-z-dnia-15-kwietnia-2016r
http://bip.hajnowka.pl/article/zarzadzenie-nr-39-slash-16-burmistrza-miasta-hajnowka-z-dnia-15-kwietnia-2016r
http://bip.hajnowka.pl/article/zarzadzenie-nr-38-slash-16-burmistrza-miasta-hajnowka-z-dnia-14-kwietnia-2016r


51.
2 czerwca

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta 
Hajnówka na lata 2016-2026 

Halina Nowik

52.
24 czerwca

w sprawie przeznaczenia nieruchomości stanowiącej własność Gminy 
Miejskiej Hajnówka do dzierżawy 

Urszula Kazimiruk

53.
24 czerwca

w sprawie określenia sposobu wykonywania uchwał Rady Miasta 
Hajnówka 

Jarosław Grygoruk

54.
1 lipca

w sprawie określenia sposobu wykonywania uchwał Rady Miasta 
Hajnówka 

Jarosław Grygoruk

55.
1 lipca

w sprawie powołania i regulaminu prac Zespołu ds. Budżetu 
Obywatelskiego, zasad dokonywania analizy formalnej i merytorycznej 
zgłoszonych projektów (zadań) oraz zasad postępowania przy ustalaniu 
wyników głosowania w konsultacjach społecznych Budżetu 
Obywatelskiego na 2017 r. 

Piotr Karpiuk

56.
11 lipca

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2016 rok Halina Nowik

57.
11 lipca

w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnych dla nauczycieli 
ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego 

Jolanta Stefaniuk

58.
12 lipca

w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia 
naboru na stanowisko referenta w referacie Finansowo-Budżetowym w 
Urzędzie Miasta Hajnówka 

Teresa Pełka

59.
15 lipca

w sprawie nabycia nieruchomości do zasobu gruntów miasta Hajnówka Agnieszka Masalska

60.
20 lipca

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania 
publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego 

Jolanta Stefaniuk

61.
27 lipca

w sprawie nabycia nieruchomości do zasobu gruntów miasta Hajnówka Agnieszka Masalska

62.
27 lipca

w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy 
finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych
– „Wyprawka szkolna” 2016   

Sylwia Koczuk

http://bip.hajnowka.pl/article/zarzadzenie-nr-62-slash-16-burmistrza-miasta-hajnowka-z-dnia-27-lipca-2016r
http://bip.hajnowka.pl/article/zarzadzenie-nr-61-slash-16-burmistrza-miasta-hajnowka-z-dnia-27-lipca-2016r
http://bip.hajnowka.pl/article/zarzadzenie-nr-60-slash-16-burmistrza-miasta-hajnowka-z-dnia-20-lipca-2016r
http://bip.hajnowka.pl/article/zarzadzenie-nr-59-slash-16-burmistrza-miasta-hajnowka-z-dnia-15-lipca-2016r
http://bip.hajnowka.pl/article/zarzadzenie-nr-58-slash-16-burmistrza-miasta-hajnowka-z-dnia-12-lipca-2016r
http://bip.hajnowka.pl/article/zarzadzenie-nr-57-slash-16-burmistrza-miasta-hajnowka-z-dnia-11-lipca-2016r
http://bip.hajnowka.pl/article/zarzadzenie-nr-56-slash-16-burmistrza-miasta-hajnowka-z-dnia-11-lipca-2016r
http://bip.hajnowka.pl/article/zarzadzenie-nr-55-slash-16-burmistrza-miasta-hajnowka-z-dnia-1-lipca-2016r
http://bip.hajnowka.pl/article/zarzadzenie-nr-54-slash-16-burmistrza-miasta-hajnowka-z-dnia-1-lipca-2016r
http://bip.hajnowka.pl/article/zarzadzenie-nr-53-slash-16-burmistrza-miasta-hajnowka-z-dnia-24-czerwca-2016r
http://bip.hajnowka.pl/article/zarzadzenie-nr-52-slash-16-burmistrza-miasta-hajnowka-z-dnia-24-czerwca-2016-r
http://bip.hajnowka.pl/article/zarzadzenie-nr-51-slash-16-burmistrza-miasta-hajnowka-z-dnia-02-czerwca-2016-r


63.
29 lipca

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2016 rok Halina Nowik

64.
2 sierpnia

w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta 
Hajnówka za I półrocze 2016 roku 

Halina Nowik

65.
3 sierpnia

w sprawie określenia sposobu wykonywania uchwał Rady Miasta 
Hajnówka 

Jarosław Grygoruk

66.
5 sierpnia

w sprawie przeznaczenia nieruchomości stanowiącej własność Gminy 
Miejskiej Hajnówka do sprzedaży 

Agnieszka Masalska

67.
5 sierpnia

w sprawie określenia sposobu wykonywania uchwał Rady Miasta 
Hajnówka 

Jarosław Grygoruk

68.
10 sierpnia

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2016 rok Halina Nowik

69.
10 sierpnia

w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia 
konkursu i wyboru najkorzystniejszych ofert na realizację zadania 
publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego 

Jolanta Stefaniuk

70.
12 sierpnia

w sprawie zmiany Zarządzenia Jolanta Stefaniuk

71.
16 sierpnia

w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizację zadania 
publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego i zlecenia realizacji 
zadania publicznego 

Jolanta Stefaniuk

72.
5 września

w sprawie powołania Komisji Wyborczej do ustalenia wyników 
głosowania w konsultacjach społecznych Budżetu Obywatelskiego na 
2017 r. 

Piotr Karpiuk

73.
5 września

w sprawie przeznaczenia nieruchomości stanowiącej własność Gminy 
Miejskiej Hajnówka do sprzedaży 

Agnieszka Masalska

74.
5 września

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych Rocznego 
programu współpracy miasta Hajnówka z organizacjami 
pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność 
pożytku publicznego na 2017 rok 

Barbara Dmitruk

http://bip.hajnowka.pl/article/zarzadzenie-nr-74-slash-16-burmistrza-miasta-hajnowka-z-dnia-5-wrzesnia-2016r
http://bip.hajnowka.pl/article/zarzadzenie-nr-73-slash-16-burmistrza-miasta-hajnowka-z-dnia-05-wrzesnia-2016r
http://bip.hajnowka.pl/article/zarzadzenie-nr-72-slash-16-burmistrza-miasta-hajnowka-z-dnia-5-wrzesnia-2016r
http://bip.hajnowka.pl/article/zarzadzenie-nr-71-slash-16-burmistrza-miasta-hajnowka-z-dnia-16-sierpnia-2016r
http://bip.hajnowka.pl/article/zarzadzenie-nr-70-slash-16-burmistrza-miasta-hajnowka-z-dnia-12-sierpnia-2016r
http://bip.hajnowka.pl/article/zarzadzenie-nr-69-slash-16-burmistrza-miasta-hajnowka-z-dnia-10-sierpnia-2016r
http://bip.hajnowka.pl/article/zarzadzenie-nr-68-slash-16-burmistrza-miasta-hajnowka-z-dnia-10-sierpnia-2016r
http://bip.hajnowka.pl/article/zarzadzenie-nr-67-slash-16-burmistrza-miasta-hajnowka-z-dnia-5-sierpnia-2016r
http://bip.hajnowka.pl/article/zarzadzenie-nr-66-slash-16-burmistrza-miasta-hajnowka-z-dnia-5-sierpnia-2016r
http://bip.hajnowka.pl/article/zarzadzenie-nr-65-slash-16-burmistrza-miasta-hajnowka-z-dnia-3-sierpnia-2016r
http://bip.hajnowka.pl/article/zarzadzenie-nr-64-slash-16-burmistrza-miasta-hajnowka-z-dnia-02-sierpnia-2016r
http://bip.hajnowka.pl/article/zarzadzenie-nr-63-slash-16-burmistrza-miasta-hajnowka-z-dnia-29-lipca-2016r


75.
5 września

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2016 rok Halina Nowik

76.
14 września

w sprawie powołania Zespołu ds. Wdrażania i Monitorowania Strategii 
Rozwoju Miasta Hajnówka na lata 2016-2025 

Magdalena Chirko

77.
14 września

w sprawie określenia sposobu wykonywania uchwał Rady Miasta 
Hajnówka 

Jarosław Grygoruk

78.
26 września

w sprawie ustalenia miesięcznej wysokości kwoty stypendium 
szkolnego na okres od 01 września 2016 r. do 30 czerwca 2017 r. w 
granicach progów dochodowych, określających wysokość dochodu na 
osobę w rodzinie ucznia 

Sylwia Koczuk

79.
26 września

w sprawie nabycia nieruchomości do zasobu gruntów miasta Hajnówka

 

Agnieszka Masalska

80.
28 września

w sprawie przeznaczenia nieruchomości gruntowej jako przedmiotu 
prawa użytkowania wieczystego wraz z prawem własności budynku 
stanowiącego własność Gminy Miejskiej Hajnówka do sprzedaży 

Agnieszka Masalska

81.
30 września

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2016 rok Halina Nowik

82.
30 września

w sprawie określenia sposobu wykonywania uchwał Rady Miasta 
Hajnówka 

Jarosław Grygoruk

83.
10 października

w sprawie przeznaczenia nieruchomości stanowiącej własność Gminy 
Miejskiej Hajnówka do sprzedaży 

Agnieszka Masalska

84.
14 października

w sprawie przeznaczenia nieruchomości z gminnego zasobu 
nieruchomości do wniesienia jako wkład niepieniężny do spółki 

85.
14 października

w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji Jarosław Grygoruk

86.
21 października

w sprawie przeznaczenia nieruchomości stanowiącej własność Gminy 
Miejskiej Hajnówka do zamiany 

Agnieszka Masalska

87.
27 października

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2016 rok Halina Nowik

http://bip.hajnowka.pl/article/zarzadzenie-nr-87-slash-16-burmistrza-miasta-hajnowka-z-dnia-27-pazdziernika-2016r
http://bip.hajnowka.pl/article/zarzadzenie-nr-86-slash-16-burmistrza-miasta-hajnowka-z-dnia-21-pazdziernika-2016r
http://bip.hajnowka.pl/article/zarzadzenie-nr-85-slash-16-burmistrza-miasta-hajnowka-z-dnia-14-pazdziernika-2016r
http://bip.hajnowka.pl/article/zarzadzenie-nr-84-slash-16-burmistrza-miasta-hajnowka-z-dnia-14-pazdziernika-2016r
http://bip.hajnowka.pl/article/zarzadzenie-nr-83-slash-16-burmistrza-miasta-hajnowka-z-dnia-10-pazdziernika-2016r
http://bip.hajnowka.pl/article/zarzadzenie-nr-82-slash-16-burmistrza-miasta-hajnowka-z-dnia-30-wrzesnia-2016r
http://bip.hajnowka.pl/article/zarzadzenie-nr-81-slash-16-burmistrza-miasta-hajnowka-z-dnia-30-wrzesnia-2016r
http://bip.hajnowka.pl/article/zarzadzenie-nr-80-slash-16-burmistrza-miasta-hajnowka-z-dnia-28-wrzesnia-2016r
http://bip.hajnowka.pl/article/zarzadzenie-nr-79-slash-16-burmistrza-miasta-hajnowka-dnia-26-wrzesnia-2016r
http://bip.hajnowka.pl/article/zarzadzenie-nr-78-slash-16-burmistrza-miasta-hajnowka-z-dnia-26-wrzesnia-2016r
http://bip.hajnowka.pl/article/zarzadzenie-nr-77-slash-16-burmistrza-miasta-hajnowka-z-dnia-14-wrzesnia-2016r
http://bip.hajnowka.pl/article/zarzadzenie-nr-76-slash-16-burmistrza-miasta-hajnowka-z-dnia-14-wrzesnia-2016r
http://bip.hajnowka.pl/article/zarzadzenie-nr-75-slash-16-burmistrza-miasta-hajnowka-z-dnia-05-wrzesnia-2016r


88.
27 października

w sprawie określenia sposobu wykonywania uchwał Rady Miasta 
Hajnówka 

Jarosłąw Grygoruk

89.
10 listopada

w sprawie przeznaczenia nieruchomości stanowiącej własność Gminy 
Miejskiej Hajnówka do sprzedaży. 

Agnieszka Masalska

90.
14 listopada

w sprawie projektu budżetu miasta na 2017 rok Halina Nowik

91.
14 listopada

w sprawie projektu uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta 
Hajnówka na lata 2017-2027 

Halina Nowik

92.
16 listopada 

w sprawie instrukcji gospodarki kasowej w Urzędzie Miasta Hajnówka Halina Nowik

93.
24 listopada

w sprawie nabycia nieruchomości do zasobu gruntów miasta Hajnówka. Agnieszka Masalska

94.
28 listopada

w sprawie naboru wniosków na realizację zadań z zakresu sportu w 
2017 r. 

Barbara Dmitruk

95.
28 listopada

w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację zadań 
publicznych należących do Gminy Miejskiej Hajnówka w 2017 r. 

Barbara Dmitruk

96.
28 listopada

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2016 rok Halina Nowik

97.
5 grudnia

w sprawie określenia sposobu wykonywania uchwał Rady Miasta 
Hajnówka 

Jarosław Grygoruk

98.
6 grudnia

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2016 rok Halina Nowik

99.
6 grudnia

w sprawie ustanowienia służebności przesyłu Agnieszka Masalska

100.
8 grudnia

w sprawie przeznaczenia nieruchomości stanowiącej własność Gminy 
Miejskiej Hajnówka do sprzedaży 

Agnieszka Masalska

101.
8 grudnia

w sprawie wyznaczenia na obszarze Miasta Hajnówka miejsc 
przeznaczonych na na bezpłatne umieszczenie urzędowych 

Halina Stepaniuk

http://bip.hajnowka.pl/article/zarzadzenie-nr-101-slash-16-burmistrza-miasta-hajnowka-z-dnia-8-grudnia-2016r
http://bip.hajnowka.pl/article/zarzadzenie-nr-100-slash-16-burmistrza-miasta-hajnowka-z-dnia-8-grudnia-2016r
http://bip.hajnowka.pl/article/zarzadzenie-nr-99-slash-16-burmistrza-miasta-hajnowka-z-dnia-06-grudnia-2016r
http://bip.hajnowka.pl/article/zarzadzenie-nr-98-slash-16-burmistrza-miasta-hajnowka-z-dnia-6-grudnia-2016r
http://bip.hajnowka.pl/article/zarzadzenie-nr-97-slash-16-burmistrza-miasta-hajnowka-z-dnia-5-grudnia-2016r
http://bip.hajnowka.pl/article/zarzadzenie-nr-96-slash-16-burmistrza-miasta-hajnowka-z-dnia-28-listopada-2016r
http://bip.hajnowka.pl/article/zarzadzenie-nr-95-slash-16-burmistrza-miasta-hajnowka-z-dnia-28-listopada-2016r
http://bip.hajnowka.pl/article/zarzadzenie-nr-94-slash-16-burmistrza-miasta-hajnowka-z-dnia-28-listopada-2016r
http://bip.hajnowka.pl/article/zarzadzenie-nr-93-slash-16-burmistrza-miasta-hajnowka-z-dnia-24-listopada-2016r
http://bip.hajnowka.pl/article/zarzadzenie-nr-92-slash-16-burmistrza-miasta-hajnowka-z-dnia-16-listopada-2016r
http://bip.hajnowka.pl/article/zarzadzenie-nr-91-slash-16-burmistrza-miasta-hajnowka-z-dnia-14-listopada-2016r
http://bip.hajnowka.pl/article/zarzadzenie-nr-90-slash-16-burmistrza-miasta-hajnowka-z-dnia-14-listopada-2016r
http://bip.hajnowka.pl/article/zarzadzenie-nr-89-slash-16-burmistrza-miasta-hajnowka-z-dnia-10-listopada-2016r
http://bip.hajnowka.pl/article/zarzadzenie-nr-88-slash-16-burmistrza-miasta-hajnowka-z-dnia-27-pazdziernika-2016r


obwieszczeń dotyczących referendum wojewódzkiego w sprawie 
budowy w województwie podlaskim regionalnego portu lotniczego 
zarządzonym na dzień 15 stycznia 2017 r. 

102.
14 grudnia

w sprawie przeznaczenia nieruchomości stanowiącej własność Gminy 
Miejskiej Hajnówka do sprzedaży 

Agnieszka Masalska

103.
14 grudnia

w sprawie nabycia nieruchomości do zasobu gruntów miasta Hajnówka Agnieszka Masalska

104.
14 grudnia

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2016 rok Halina Nowik

105.
16 grudnia

w sprawie autopoprawek do projektu budżetu miasta na 2017 rok Halina Nowik

106.
16 grudnia

w sprawie zasad centralizacji rozliczeń podatku od towarów i usług 
przez Gminę Miejską Hajnówka Halina Nowik

107.
16 grudnia

w sprawie przeznaczenia nieruchomości stanowiącej własność Gminy 
Miejskiej Hajnówka do zamiany 

Agnieszka Masalska

108.
16 grudnia

w sprawie określenia sposobu wykonywania uchwał Rady Miasta 
Hajnówka 

Jarosław Grygoruk

109.
19 grudnia

w sprawie przyjętych przez Urząd Miasta Hajnówka zasad ewidencji i 
rozliczania środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na 
lata 2014-2020 dla projektu zatytułowanego „Witamy w przedszkolu” 

Agnieszka Zabrocka

110.
23 grudnia

w sprawie powołania Komisji Konkursowej opiniującej wnioski o 
udzielenie dotacji celowej z budżetu miasta Hajnówka na rozwój sportu 

Barbara Dmitruk

111.
28 grudnia

w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego 
nauczycieli na rok 2017 w Gminie Miejskiej Hajnówka 

Jolanta Stefaniuk

112.
30 grudnia

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2016 rok Halina Nowik

113.
30 grudnia

w sprawie określenia sposobu wykonywania uchwał Rady Miasta 
Hajnówka 

Jarosław Grygoruk

http://bip.hajnowka.pl/article/zarzadzenie-nr-113-slash-16-burmistrza-miasta-hajnowka-z-dnia-30-grudnia-2016r
http://bip.hajnowka.pl/article/zarzadzenie-nr-112-slash-16-burmistrza-miasta-hajnowka-z-dnia-30-grudnia-2016r
http://bip.hajnowka.pl/article/zarzadzenie-nr-111-slash-16-burmistrza-miasta-hajnowka-28-grudnia-2016r
http://bip.hajnowka.pl/article/zarzadzenie-nr-110-slash-16-burmistrza-miasta-hajnowka-z-dnia-23-grudnia-2016r
http://bip.hajnowka.pl/article/zarzadzenie-nr-109-slash-16-burmistrza-miasta-hajnowka-z-dnia-19-grudnia-2016r
http://bip.hajnowka.pl/article/zarzadzenie-nr-108-slash-16-burmistrz-miasta-hajnowka-z-dnia-16-grudnia-2016r
http://bip.hajnowka.pl/article/zarzadzenie-nr-107-slash-16-burmistrza-miasta-hajnowka-z-dnia-16-grudnia-2016r
http://bip.hajnowka.pl/article/zarzadzenie-nr-106-ukosnik-16-burmistrza-miasta-hajnowka-z-dnia-16-grudnia-2016r
http://bip.hajnowka.pl/article/zarzadzenie-nr-105-slash-16-burmistrza-miasta-hajnowka-z-dnia-16-grudnia-2016r
http://bip.hajnowka.pl/article/zarzadzenie-nr-104-slash-16-burmistrza-miasta-hajnowka-z-dnia-14-grudnia-2016r
http://bip.hajnowka.pl/article/zarzadzenie-nr-103-slash-16-burmistrza-miasta-hajnowka-z-dnia-14-grudnia-2016r
http://bip.hajnowka.pl/article/zarzadzenie-nr-102-slash-16-burmistrza-miasta-hajnowka-z-dnia-14-grudnia-2016r
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