
REJESTR

ZARZĄDZEŃ  BURMISTRZA  MIASTA  HAJNÓWKA  –  2015 rok

NR Z DNIA
/link do

zarządzenia/

W SPRAWIE AUTOR UWAGI

1.
5 stycznia 

w sprawie powołania Zastępcy Burmistrza Miasta Hajnówka Teresa Pełka

2.
5 stycznia

w sprawie powołania Komisji Konkursowych opiniujących oferty 
realizacji zadań publicznych należących do Gminy Miejskiej Hajnówka 

Barbara Dmitruk

3.
8 stycznia

w sprawie naboru wniosków na realizację zadań z zakresu sportu Barbara Dmitruk

4.
12 stycznia

w sprawie zmiany zarządzenia Nr 107/14 Burmistrza Miasta Hajnówki 
z dnia 

Agnieszka Masalska

5.
12 stycznia

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

Barbara Dmitruk

6.
12 stycznia

w sprawie powołania Komisji Konkursowej opiniującej oferty realizacji
zadań publicznych należących do Gminy Miejskiej Hajnówka 

Barbara Dmitruk

7.
12 stycznia

w sprawie zasad udzielania pomocy mieszkańcom miasta na usuwanie z
obiektów budowlanych wyrobów zawierających azbest na terenie 
miasta Hajnówka na 2015 rok

Marta Kościeńczuk

8.
14 stycznia

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

Barbara Dmitruk

9.
14 stycznia

w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta 
Hajnówka 

Jarosław Grygoruk

10.
15 stycznia

w sprawie planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej 
oraz innych zadań zleconych gminie na 2015 rok 

Halina Nowik

http://bip.hajnowka.pl/article/zarzadzenie-nr-1-slash-15-burmistrza-miasta-hajnowka-z-dnia-05-stycznia-2015r
http://bip.hajnowka.pl/article/zarzadzenie-nr-10-slash-15-burmistrza-miasta-hajnowka-z-dnia-15-stycznia-2015r
http://bip.hajnowka.pl/article/zarzadzenie-nr-9-slash-15-burmistrza-miasta-hajnowka-z-dnia-14-stycznia-2015r
http://bip.hajnowka.pl/article/zarzadzenie-nr-8-slash-15-burmistrza-miasta-hajnowka-z-dnia-14-stycznia-2015r
http://bip.hajnowka.pl/article/zarzadzenie-nr-7-slash-15-burmistrza-miasta-hajnowka-z-dnia-12-stycznia-2015r
http://bip.hajnowka.pl/article/zarzadzenie-nr-6-slash-15-burmistrza-miasta-hajnowka-z-dnia-12-stycznia-2015r
http://bip.hajnowka.pl/article/zarzadzenie-nr-5-slash-15-burmistrza-miasta-hajnowka-z-dnia-12-stycznia-2015r
http://bip.hajnowka.pl/article/zarzadzenie-nr-4-slash-15-burmistrza-miasta-hajnowka-z-dnia-12-stycznia-2015r
http://bip.hajnowka.pl/article/zarzadzenie-nr-3-slash-15-burmistrza-miasta-hajnowka-z-dnia-8-stycznia-2015r
http://bip.hajnowka.pl/article/zarzadzenie-nr-2-slash-15-burmistrza-miasta-hajnowka-z-dnia-05-stycznia-2015-r


11.
15 stycznia

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

Teresa Pełka

12.
15 stycznia

w sprawie  upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych w 
imieniu Burmistrza Miasta oraz prowadzenia spraw Gminy Miejskiej 
Hajnówka w imieniu Burmistrza. 

Teresa Pełka

13.
17 stycznia

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

Barbara Dmitruk

14.
19 stycznia

w sprawie ustanowienia Honorowej Nagrody Burmistrza Miasta 
Hajnówka 

Jarosław Grygoruk

15.
21 stycznia

w sprawie nabycia nieruchomości do zasobu gruntów miasta Hajnówka Agnieszka Masalska

16.
21 stycznia

w sprawie planu finansowego Urzędu Miasta jako jednostki budżetowej
na 2015 rok 

Halina Nowik

17.
23 stycznia

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2015 rok Halina Nowik

18.
23 stycznia

w sprawie nabycia nieruchomości do zasobu gruntów miasta Hajnówka Agnieszka Masalska

19.
28 stycznia

w sprawie nabycia nieruchomości do zasobu gruntów miasta Hajnówka Agnieszka Masalska

20.
2 lutego

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

Barbara Dmitruk

21.
6 lutego

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

Barbara Dmitruk

22.
6 lutego

w sprawie wprowadzenia procedury przekazywania składników 
majątkowych, dokumentacji księgowej, akt osobowych i spraw 
kadrowych oraz dokumentacji dotyczącej organizacji pracy jednostki, w
przypadku zmiany dyrektora szkoły lub przedszkola 

Jolanta Stefaniuk

23.
6 lutego

w sprawie upoważnienia Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Hajnówce do realizacji zadań wynikających z ustawy o 
Karcie Dużej Rodziny 

Barbara Wasiluk

http://bip.hajnowka.pl/article/zarzadzenie-nr-23-slash-15-burmistrza-miasta-hajnowka-z-dnia-6-lutego-2015r
http://bip.hajnowka.pl/article/zarzadzenie-nr-22-slash-15-burmistrza-miasta-hajnowka-z-dnia-6-lutego-2015-r
http://bip.hajnowka.pl/article/zarzadzenie-nr-21-slash-15-burmistrza-miasta-hajnowka-z-dnia-6-lutego-2015r
http://bip.hajnowka.pl/article/zarzadzenie-nr-20-slash-15-burmistrza-miasta-hajnowka-z-dnia-2-lutego-2015-r
http://bip.hajnowka.pl/article/zarzadzenie-nr-19-slash-15-burmistrza-miasta-hajnowka-z-dnia-28-stycznia-2015r
http://bip.hajnowka.pl/article/zarzadzenie-nr-18-slash-15-burmistrza-miasta-hajnowka-z-dnia-23-stycznia-2015r
http://bip.hajnowka.pl/article/zarzadzenie-nr-17-slash-15-burmistrza-miasta-hajnowka-z-dnia-23-stycznia-2015r
http://bip.hajnowka.pl/article/zarzadzenie-nr-16-slash-15-burmistrza-miasta-hajnowka-z-dnia-21-stycznia-2015r
http://bip.hajnowka.pl/article/zarzadzenie-nr-15-slash-15-burmistrza-miasta-hajnowka-z-dnia-21-stycznia-2015-r
http://bip.hajnowka.pl/article/zarzadzenie-nr-14-slash-15-burmistrza-miasta-hajnowka-z-dnia-19-stycznia-2015r
http://bip.hajnowka.pl/article/zarzadzenie-nr-13-slash-15-burmistrza-miasta-hajnowka-z-dnia-17-stycznia-2015r
http://bip.hajnowka.pl/article/zarzadzenie-nr-12-slash-15-burmistrza-miasta-hajnowka-z-dnia-15-stycznia-2015-r
http://bip.hajnowka.pl/article/zarzadzenie-nr-11-slash-15-burmistrza-miasta-hajnowka-z-dnia-15-stycznia-2015-r


24.
23 lutego

w sprawie wyznaczenia na obszarze Miasta Hajnówka miejsc 
przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń 
wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r. 

Halina Stepaniuk

25.
3 marca

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

Barbara Dmitruk

26.
3 marca

w sprawie określenia sposobu wykonywania uchwał Rady Miasta 
Hajnówka 

Jarosław Grygoruk

27.
3 marca

w sprawie upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych i 
prowadzenia spraw w imieniu Burmistrza Miasta Hajnówka 

Teresa Pełka

28.
5 marca

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego 
Hajnowskiego Domu Kultury za 2014 rok 

Halina Nowik

29.
5 marca

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego 
Miejskiej Biblioteki Publicznej za 2014 rok 

Halina Nowik

30.
6 marca

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2015 rok Halina Nowik

31.
10 marca

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu za 2014 rok Halina Nowik

32.
10 marca

w sprawie określenia sposobu wykonywania uchwał Rady Miasta 
Hajnówka 

Jarosław Grygoruk

33.
17 marca

w sprawie powołania Komisji do spraw brakowania druków ścisłego 
zarachowania wykorzystywanych na potrzeby wydawania dowodów 
osobistych 

34.
19 marca

w sprawie powołania Komisji Przetargowej Eugeniusz Wiluk

35.
23 marca

przeznaczenia nieruchomości stanowiącej własność gminy do sprzedaży
na własność 

Agnieszka Masalska

http://bip.hajnowka.pl/article/zarzadzenie-nr-35-slash-15-burmistrza-miasta-hajnowki-z-dnia-23-marca-2015r
http://bip.hajnowka.pl/article/zarzadzenie-nr-34-slash-15-burmistrza-miasta-hajnowka-z-dnia-19-marca-2015-r-w-sprawie-powolania-komisji-przetargowej
http://bip.hajnowka.pl/article/zarzadzenie-nr-33-slash-2015-burmistrza-miasta-hajnowka-z-dnia-17-marca-2015r
http://bip.hajnowka.pl/article/zarzadzenie-nr-32-slash-15-burmistrza-miasta-hajnowka-z-dnia-10-marca-2015r
http://bip.hajnowka.pl/article/zarzadzenie-nr-31-slash-15-burmistrza-miasta-hajnowka-z-dnia-10-marca-2015r
http://bip.hajnowka.pl/article/zarzadzenie-nr-30-slash-15-burmistrza-miasta-hajnowka-z-dnia-06-marca-2015r
http://bip.hajnowka.pl/article/zarzadzenie-nr-29-slash-15-burmistrza-miasta-hajnowka-z-dnia-05-marca-2015r
http://bip.hajnowka.pl/article/zarzadzenie-nr-28-slash-15-burmistrza-miasta-hajnowka-z-dnia-05-marca-2015r
http://bip.hajnowka.pl/article/zarzadzenie-nr-27-slash-15-burmistrza-miasta-hajnowka-z-dnia-3-marca-2015r
http://bip.hajnowka.pl/article/zarzadzenie-nr-26-slash-15-burmistrza-miasta-hajnowka-z-dnia-3-marca-2015r
http://bip.hajnowka.pl/article/zarzadzenie-nr-25-slash-15-burmistrza-miasta-hajnowka-z-dnia-03-marca-2015r
http://bip.hajnowka.pl/article/zarzadzenie-nr-24-slash-15-burmistrza-miasta-hajnowka-z-dnia-23-lutego-2015r


36.
23 marca

w sprawie ustalenia dnia 13 kwietnia 2015 r. dniem wolnym od pracy w
Urzędzie Miasta Hajnówka 

Teresa Pełka

37.
23 marca

w sprawie przeznaczenia nieruchomości stanowiącej własność Gminy 
Miejskiej Hajnówka do sprzedaży 

Agnieszka Masalska

38.
27 marca

w sprawie określenia sposobu wykonywania uchwał Rady Miasta 
Hajnówka 

Jarosław Grygoruk

39.
31 marca

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2015 rok Halina Nowik

40.
2 kwietnia

w sprawie powołania Komisji Konkursowej Barbara Dmitruk

41.
3 kwietnia

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

Barbara Dmitruk

42.
7 kwietnia

w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami miasta 
Hajnówka dotyczących projektów uchwał w sprawach: określenia 
numerów i granic osiedli, okręgów wyborczych i obwodów głosowania,
określenia zasad i trybu przeprowadzenia wyborów do rad osiedli, 
uchwalenia Statutów Osiedli 

Halina Stepaniuk

43.
09 kwietnia

w sprawie sprawozdania finansowego za 2014 rok Halina Nowik

44.
10 kwietnia

w sprawie powołania komisji likwidacyjnej Jarosław Grygoruk

45.
15 kwietnia

w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora 
Zespołu Szkół Nr 3 w Hajnówce 

Jolanta Stefaniuk

46.
16 kwietnia

w sprawie określenia sposobu wykonywania uchwał Rady Miasta 
Hajnówka 

Jarosław Grygoruk

47.
17 kwietnia

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

Barbara Dmitruk

http://bip.hajnowka.pl/article/zarzadzenie-nr-47-slash-15-burmistrza-miasta-hajnowka-z-dnia-17-kwietnia-2015r
http://bip.hajnowka.pl/article/zarzadzenie-nr-46-slash-15-burmistrza-miasta-hajnowka-z-dnia-16-kwietnia-2015r
http://bip.hajnowka.pl/article/zarzadzenie-nr-45-slash-15-burmistrz-miasta-hajnowka-z-dnia-15-kwietnia-2015r
http://bip.hajnowka.pl/article/zarzadzenie-nr-44-slash-15-burmistrz-miasta-hajnowka-z-dnia-10-kwietnia-2015r
http://bip.hajnowka.pl/article/zarzadzenie-nr-43-slash-15-burmistrza-miasta-hajnowka-z-dnia-09-kwietnia-2015r
http://bip.hajnowka.pl/article/zarzadzenie-nr-42-slash-15-burmistrza-miasta-hajnowka-z-dnia-7-kwietnia-2015r
http://bip.hajnowka.pl/article/zarzadzenie-nr-41-slash-15-burmistrza-miasta-hajnowka-z-dnia-3-kwietnia-2015r
http://bip.hajnowka.pl/article/zarzadzenie-nr-40-slash-15-burmistrza-miasta-hajnowka-z-dnia-2-kwietnia-2015-r-w-sprawie-powolania-komisji-konkursowej
http://bip.hajnowka.pl/article/zarzadzenie-nr-39-slash-15-burmistrza-miasta-hajnowka-z-dnia-31-marca-2015r
http://bip.hajnowka.pl/article/zarzadzenie-nr-38-slash-15-burmistrza-miasta-hajnowka-z-dnia-27-marca-2015r
http://bip.hajnowka.pl/article/zarzadzenie-nr-37-slash-15-burmistrza-miasta-hajnowka-z-dnia-23-marca-2015r
http://bip.hajnowka.pl/article/zarzadzenie-nr-36-slash-15-burmistrza-miasta-hajnowka-z-dnia-23-marca-2015r


48.
17 kwietnia

w sprawie przeznaczenia nieruchomości stanowiącej własność Gminy 
Miejskiej Hajnówka do sprzedaży

Agnieszka Masalska

49.
20 kwietnia

w sprawie powołania składów osobowych obwodowych komisji 
wyborczych na terenie miasta Hajnówka w wyborach na Prezydenta 
Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r. 

Halina Stepaniuk

50.
20 kwietnia

w sprawie powołania koordynatora gminnego obsługi informatycznej 
wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 
10 maja 2015 r. 

Teresa Pełka

51.
20 kwietnia

w sprawie powołania koordynatora gminnego obsługi informatycznej 
wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 
10 maja 2015 r. 

Teresa Pełka

52.
30 kwietnia

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2015 rok Halina Nowik

53.
30 kwietnia

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta 
Hajnówka na lata 2015 – 2024

Halina Nowik

54.
4 maja

w sprawie określenia sposobu wykonywania uchwał Rady Miasta 
Hajnówka 

Jarosław Grygoruk

55.
6 maja

w sprawie informacji o wykonaniu budżetu miasta za 2014 rok Halina Nowik

56.
6 maja

w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia 
konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Nr 3 w 
Hajnówce 

Jolanta Stefaniuk

57.
8 maja

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2015 rok Halina Nowik

58.
8 maja

w sprawie wygaśnięcia członkostwa w obwodowej komisji wyborczej 
Nr 10 w Hajnówce w wyborach na Prezydenta Rzeczypospolitej 
Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r. 

Halina Stepaniuk

59.
11 maja

w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola Nr 2 w 
Hajnówce 

Jolanta Stefaniuk

http://bip.hajnowka.pl/article/zarzadzenie-nr-59-slash-15-burmistrza-miasta-hajnowka-z-dnia-11-maja-2015r
http://bip.hajnowka.pl/article/zarzadzenie-nr-58-slash-15-burmistrza-miasta-hajnowka-z-dnia-8-maja-2015r
http://bip.hajnowka.pl/article/zarzadzenie-nr-57-slash-15-burmistrza-miasta-hajnowka-z-dnia-08-maja-2015r
http://bip.hajnowka.pl/article/zarzadzenie-nr-56-slash-15-burmistrza-miasta-hajnowka-z-dnia-06-maja-2015r
http://bip.hajnowka.pl/article/zarzadzenie-nr-55-slash-15-burmistrza-miasta-hajnowka-z-dnia-06-maja-2015r
http://bip.hajnowka.pl/article/zarzadzenie-nr-54-slash-15-burmistrza-miasta-hajnowka-z-dnia-4-maja-2015r
http://bip.hajnowka.pl/article/zarzadzenie-nr-53-slash-15-burmistrza-miasta-hajnowka-z-dnia-30-kwietnia-2015r
http://bip.hajnowka.pl/article/zarzadzenie-nr-52-slash-15-burmistrza-miasta-hajnowka-z-dnia-30-kwietnia-2015r
http://bip.hajnowka.pl/article/zarzadzenie-nr-51-slash-15-burmistrza-miasta-hajnowka-z-dnia-20-kwietnia-2015r
http://bip.hajnowka.pl/article/zarzadzenie-nr-50-slash-15-burmistrza-miasta-hajnowka-z-dnia-20-kwietnia-2015r
http://bip.hajnowka.pl/article/zarzadzenie-nr-49-slash-15-burmistrza-miasta-hajnowka-z-dnia-20-kwietnia-2015-r
http://bip.hajnowka.pl/article/zarzadzenie-nr-48-slash-15-burmistrza-miasta-hajnowka-z-dnia-17-kwietnia-2015-r


60.
18 maja

w sprawie zatwierdzenia konkursu na kandydata na stanowisko 
dyrektora Zespołu Szkół Nr 3 w Hajnówce 

Jolanta Stefaniuk

61.
19 maja

w sprawie wygaśnięcia członkostwa w obwodowej komisji wyborczej 
Nr 7 w Hajnówce w wyborach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 
zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r. 

Halina Stepaniuk

62.
19 maja

w sprawie przeznaczenia nieruchomości stanowiącej własność Gminy 
Miejskiej Hajnówka do sprzedaży 

Agnieszka Masalska

63.
20 maja

w sprawie wygaśnięcia członkostwa w obwodowej komisji wyborczej 
Nr 11 w Hajnówce w wyborach na Prezydenta Rzeczypospolitej 
Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r. 

Halina Stepaniuk

64.
21 maja 2015r.

w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień 
publicznych, których wartość wyrażona w złotych przekracza 
równowartość kwoty 14.000 euro. i jest mniejsza od  równowartości 
kwoty 30.000 euro 

Eugeniusz Wiluk

65.
22 maja

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2015 rok Halina Nowik

66.
9 czerwca

w sprawie powołania Komisji Konkursowej Barbara Dmitruk

67.
11 czerwca

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań 
publicznych należących do Gminy Miejskiej Hajnówka 

Barbara Dmitruk

68.
16 czerwca

w sprawie upoważnienia do reprezentowania w imieniu Burmistrza 
Miasta Hajnówka w sprawach związanych ze sporządzeniem Programu 
Opieki nad zabytkami Miasta Hajnówka na lata 2016-2019 

Marta Wilson-
Trochimczyk

69.
25 czerwca

w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Szkół Nr 3 w 
Hajnówce 

Jolanta Stefaniuk

70.
29 czerwca

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2015 rok Halina Nowik

71.
30 czerwca

w sprawie ustalenia stawek czynszu najmu za 1 m² powierzchni 
użytkowej lokali mieszkalnych w zasobach mieszkaniowych Gminy 
Miejskiej Hajnówka

Anatol Łapiński

http://bip.hajnowka.pl/article/zarzadzenie-nr-71-slash-15-burmistrza-miasta-hajnowka-z-dnia-30-czerwca-2015r
http://bip.hajnowka.pl/article/zarzadzenie-nr-70-slash-15-burmistrza-miasta-hajnowka-z-dnia-29-czerwca-2015r
http://bip.hajnowka.pl/article/zarzadzenie-nr-69-slash-15-burmistrza-miasta-hajnowka-z-dnia-25-czerwca-2015r
http://bip.hajnowka.pl/article/zarzadzenie-nr-68-slash-15-burmistrza-miasta-hajnowka-z-dnia-16-czerwca-2015r
http://bip.hajnowka.pl/article/zarzadzenie-nr-slash-15-burmistrza-miasta-hajnowka-z-dnia-11-czerwca-2015r
http://bip.hajnowka.pl/article/zarzadzenie-nr-66-slash-15-burmistrza-miasta-hajnowka-z-dnia-9-czerwca-2015r
http://bip.hajnowka.pl/article/zarzadzenie-nr-65-slash-15-burmistrza-miasta-hajnowka-z-dnia-22-maja-2015r
http://bip.hajnowka.pl/article/zarzadzenie-nr-64-slash-15-burmistrza-miasta-hajnowka-z-dnia-21-maja-2015r
http://bip.hajnowka.pl/article/zarzadzenie-nr-63-slash-15-burmistrza-miasta-hajnowka-z-dnia-20-maja-2015r
http://bip.hajnowka.pl/article/zarzadzenie-nr-62-slash-15-burmistrza-miasta-hajnowka-z-dnia-19-maja-2015r
http://bip.hajnowka.pl/article/zarzadzenie-nr-61-slash-15-burmistrza-miasta-hajnowka-z-dnia-19-maja-2015r
http://bip.hajnowka.pl/article/zarzadzenie-nr-60-slash-15-burmistrza-miasta-hajnowka-z-dnia-18-maja-2015-r


72.
30 czerwca

w sprawie określenia sposobu wykonywania uchwał Rady Miasta 
Hajnówka 

Jarosław Grygoruk

73.
1 lipca

w sprawie wyznaczenia na obszarze Miasta Hajnówka miejsc 
przeznaczonych na na bezpłatne umieszczenie urzędowych 
obwieszczeń referendalnych i plakatów podmiotów uprawnionych do 
udziału w referendum zarządzonym na dzień 6 września 2015 r. 

Halina Stepaniuk

74.
3 lipca

w sprawie upoważnienia Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Hajnówce 

Barbara Wasiluk

75.
15 lipca

w sprawie powołania i regulaminu prac Zespołu ds. Budżetu 
Obywatelskiego, zasad dokonywania analizy formalnej i merytorycznej 
zgłoszonych projektów (zadań) oraz szczegółowych zasad 
postępowania przy ustalaniu wyników głosowania w konsultacjach 
społecznych w ramach procesu realizacji Budżetu Obywatelskiego na 
2016 r. 

Piotr Karpiuk

76.
15 lipca

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2015 rok Halina Nowik

77.
15 lipca

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

Jolanta Stefaniuk

78.
15 lipca

w sprawie powołania Komisji Stypendialnej Jolanta Stefaniuk

79.
15 lipca

w sprawie regulaminu pracy Komisji Stypendialnej Jolanta Stefaniuk

80.
27 lipca

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

Jolanta Stefaniuk

81.
29 lipca

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2015 rok Halina Nowik

82.
4 sierpnia

w sprawie zmiany Zarządzenia Jolanta Stefaniuk

http://bip.hajnowka.pl/article/zarzadzenie-nr-82-slash-15-burmistrza-miasta-hajnowka-z-dnia-4-sierpnia-2015r
http://bip.hajnowka.pl/article/zarzadzenie-nr-81-slash-15-burmistrza-miasta-hajnowka-z-dnia-29-lipca-2015r
http://bip.hajnowka.pl/article/zarzadzenie-nr-80-slash-15-burmistrza-miasta-hajnowka-z-dnia-27-lipca-2015r
http://bip.hajnowka.pl/article/zarzadzenie-nr-79-slash-15-burmistrza-miasta-hajnowka-z-dnia-15-lipca-2015r
http://bip.hajnowka.pl/article/zarzadzenie-nr-78-slash-15-burmistrza-miasta-hajnowka-z-dnia-15-lipca-2015r
http://bip.hajnowka.pl/article/zarzadzenie-nr-77-slash-15-burmistrza-miasta-hajnowka-z-dnia-15-lipca-2015-r
http://bip.hajnowka.pl/article/zarzadzenie-nr-76-slash-15-burmistrza-miasta-hajnowka-z-dnia-15-lipca-2015r
http://bip.hajnowka.pl/article/zarzadzenie-nr-75-slash-15-burmistrza-miasta-hajnowka-z-dnia-15-lipca-2015r
http://bip.hajnowka.pl/article/zarzadzenie-nr-74-slash-15-burmistrza-miasta-hajnowka-z-dnia-3-lipca-2015r
http://bip.hajnowka.pl/article/zarzadzenie-nr-73-slash-15-burmistrza-miasta-hajnowka-z-dnia-1-lipca-2015-r
http://bip.hajnowka.pl/article/zarzadzenie-nr-72-slash-15-burmistrz-miasta-hajnowka-z-dnia-30-czerwca-2015r


83.
7 sierpnia

w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta 
Hajnówka za I półrocze  2015 roku 

Halina Nowik

84.
12 sierpnia

w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy 
finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych
w 2015 roku 

Sylwia Koczuk

85.
14 sierpnia

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2015 rok Halina Nowik

86.
14 sierpnia

w sprawie powołania składów osobowych obwodowych komisji 
wyborczych do spraw referendum na terenie miasta Hajnówka 

Agnieszka Masalska

87.
14 sierpnia

w sprawie przeznaczenia nieruchomości stanowiącej własność gminy 
do sprzedaży na własność 

Agnieszka Masalska

88.
14 sierpnia

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

Agnieszka Masalska

89.
17 sierpnia

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

Agnieszka Masalska

90.
17 sierpnia

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Miejskiego 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Hajnówce 

Barbara Zdzisława
Wasiluk

91.
4 września

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych Rocznego 
programu współpracy miasta Hajnówka z organizacjami 
pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność 
pożytku publicznego na 2016 rok 

Barbara Dmitruk

92.
4 sierpnia

w sprawie odwołania członków obwodowych komisji do spraw 
referendum Nr 5 i 7 w Hajnówce 

Halina Stepaniuk

93.
4 września

ZARZĄDZENIE Nr 92/15 w sprawie upoważnienia do wydawania 
decyzji administracyjnych w imieniu Burmistrza Miasta oraz 
prowadzenia spraw Gminy Miejskiej Hajnówka w imieniu Burmistrza 

Teresa Pełka

94.
22 września

w sprawie określenia sposobu wykonywania uchwał Rady Miasta 
Hajnówka 

Jarosław Grygoruk

95.
28 września

w sprawie ustalenia miesięcznej wysokości kwoty stypendium 
szkolnego na okres 

Sylwia Koczuk

http://bip.hajnowka.pl/article/zarzadzenie-nr-95-slash-15-burmistrza-miasta-hajnowka-z-dnia-28-wrzesnia-2015r
http://bip.hajnowka.pl/article/zarzadzenie-nr-94-slash-15-burmistrza-miasta-hajnowka-z-dnia-22-wrzesnia-2015r
http://bip.hajnowka.pl/article/zarzadzenie-nr-92-slash-15-burmistrza-miasta-hajnowka-z-dnia-04-wrzesnia-2015r
http://bip.hajnowka.pl/article/zarzadzenie-nr-92-slash-15-burmistrza-miasta-hajnowka-z-dnia-4-sierpnia-2015r
http://bip.hajnowka.pl/article/zarzadzenie-nr-91-slash-15-burmistrza-miasta-hajnowka-z-dnia-4-wrzesnia-2015r
http://bip.hajnowka.pl/article/zarzadzenie-nr-90-slash-15-burmistrza-miasta-hajnowka-z-dnia-17-sierpnia-2015r
http://bip.hajnowka.pl/article/zarzadzenie-nr-88-slash-15-burmistrza-miasta-hajnowka-z-dnia-14-sierpnia-2015r
http://bip.hajnowka.pl/article/zarzadzenie-nr-89-slash-15-burmistrza-miasta-hajnowka-z-dnia-17-sierpnia-2015r
http://bip.hajnowka.pl/article/zarzadzenie-nr-87-slash-15-burmistrza-miasta-hajnowki-z-dnia-14-sierpnia-2015r
http://bip.hajnowka.pl/article/zarzadzenie-nr-86-slash-15-burmistrza-miasta-hajnowka-z-dnia-14-sierpnia-2015r
http://bip.hajnowka.pl/article/zarzadzenie-nr-85-slash-15-burmistrza-miasta-hajnowka-z-dnia-14-sierpnia-2015r
http://bip.hajnowka.pl/article/zarzadzenie-nr-84-slash-2015-burmistrza-miasta-hajnowka-z-dnia-12-sierpnia-2015r
http://bip.hajnowka.pl/article/zarzadzenie-nr-83-slash-15-burmistrza-miasta-hajnowka-z-dnia-07-sierpnia-2015r


96.
28 września

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2015 rok Halina Nowik

97.
30 września

w sprawie wyznaczenia na obszarze Miasta Hajnówka miejsc 
przeznaczonych na na bezpłatne umieszczenie urzędowych 
obwieszczeń w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 
2015r. 

Urząd Miasta
Hajnówka

98.
5 października

w sprawie powołania składów osobowych obwodowych komisji 
wyborczych na terenie miasta Hajnówka w wyborach do Sejmu 
Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 
zarządzonych na dzień 25 października 2015 r. 

Halina Stepaniuk

99.
9 października

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2015 rok Halina Nowik

100.
12 października

w sprawie powołania Zespołu ds. opracowania Strategii Rozwoju 
Miasta Hajnówka  na lata 2016-2035 plus 

Magdalena Chirko

101.
12 października

w sprawie nabycia nieruchomości do zasobu gruntów miasta Hajnówka Agnieszka Masalska

102.
14 października

w sprawie powołania koordynatora gminnego obsługi informatycznej 
wyborów  do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej,  zarządzonych 
na dzień  25 października 2015 r. 

Teresa Pełka

103.
14 października

w sprawie powołania operatorów informatycznych obsługi 
obwodowych komisji wyborczych wyborów  do Sejmu 
Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, 
zarządzonych na dzień  25 października  2015 r. 

Teresa Pełka

104.
16 października

w sprawie sprostowania omyłki pisarskiej w zarządzeniu Nr 92/15 
Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 4 sierpnia 2015 roku w sprawie 
odwołania członków obwodowych komisji do spraw referendum Nr 5 i 
7 w Hajnówce 

Jarosław Grygoruk

105.
20 października

w sprawie przeznaczenia nieruchomości stanowiącej własność Gminy 
Miejskiej Hajnówka do sprzedaży 

Agnieszka Masalska

106.
20 października

w sprawie przeznaczenia nieruchomości stanowiącej własność Gminy 
Miejskiej Hajnówka do sprzedaży Agnieszka Masalska

http://bip.hajnowka.pl/article/zarzadzenie-nr-106-slash-15-burmistrza-miasta-hajnowka-z-dnia-20-pazdziernika-2015r
http://bip.hajnowka.pl/article/zarzadzenie-nr-105-slash-15-burmistrza-miasta-hajnowka-z-dnia-20-pazdziernika-2015r
http://bip.hajnowka.pl/article/zarzadzenie-nr-104-slash-15-burmistrza-miasta-hajnowka-z-dnia-16-pazdziernika-2015r
http://bip.hajnowka.pl/article/zarzadzenie-nr-103-slash-15-burmistrza-miasta-hajnowka-z-dnia-14-pazdziernika-2015r
http://bip.hajnowka.pl/article/zarzadzenie-nr-102-slash-15-burmistrz-miasta-hajnowka-z-dnia-14-pazdziernika-2015r
http://bip.hajnowka.pl/article/zarzadzenie-nr-101-slash-15-burmistrza-miasta-hajnowka-z-dnia-12-pazdziernika-2015r
http://bip.hajnowka.pl/article/zarzadzenie-nr-100-slash-2015-burmistrza-miasta-hajnowka-z-dnia-12-pazdziernika-2015r
http://bip.hajnowka.pl/article/zarzadzenie-nr-99-slash-15-burmistrza-miasta-hajnowka-z-dnia-09-pazdziernika-2015r
http://bip.hajnowka.pl/article/zarzadzenie-nr-98-slash-15-burmistrza-miasta-hajnowka-z-dnia-5-pazdziernika-2015r
http://bip.hajnowka.pl/article/zarzadzenie-nr-97-slash-15-burmistrza-miasta-hajnowka-z-dnia-30-wrzesnia-2015-r
http://bip.hajnowka.pl/article/zarzadzenie-nr-96-slash-15-burmistrza-miasta-hajnowka-z-dnia-28-wrzesnia-2015r


107.
03 listopada

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2015 rok Halina Nowik

108.
3 listopada

w sprawie określenia sposobu wykonywania uchwał Rady Miasta 
Hajnówka 

Halina Nowik

109.
5 listopada

w sprawie nabycia nieruchomości do zasobu gruntów miasta Hajnówka Agnieszka Masalska

110.
12 listopada

w sprawie projektu budżetu miasta na 2016 rok Halina Nowik

111.
12 listopada

w sprawie projektu uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta 
Hajnówka na lata 2016-2026 

Halina Nowik

112.
23 listopada

w sprawie zarządzenia wyborów do rad osiedli Halina Stepaniuk

113.
23 listopada

w sprawie naboru wniosków na realizację zadań z zakresu sportu w 
2016 r. 

Barbara Dmitruk

114.
23 listopada

w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację zadań 
publicznych należących do Gminy Miejskiej Hajnówka w 2016 r. 

Barbara Dmitruk

115.
26 listopada

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela 
ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego 

Jolanta Stefaniuk

116.
26 listopada

w sprawie zasad udzielania  pomocy  mieszkańcom miasta na  usuwanie
z obiektów budowlanych wyrobów zawierających azbest na terenie 
miasta Hajnówka na 2016 rok. 

Marta Kościeńczuk

117.
30 listopada

w sprawie określenia sposobu wykonywania uchwał Rady Miasta 
Hajnówka 

Jarosław Grygoruk

118.
30 listopada

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2015 rok Halina Nowik

119.
3 grudnia

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

Agnieszka Masalska

http://bip.hajnowka.pl/article/zarzadzenie-nr-119-slash-15-burmistrza-miasta-hajnowka-z-dnia-3-grudnia-2015r
http://bip.hajnowka.pl/article/zarzadzenie-nr-118-slash-15-burmistrza-miasta-hajnowka-z-dnia-30-listopada-2015r
http://bip.hajnowka.pl/article/zarzadzenie-nr-117-slash-15-burmistrza-miasta-hajn-wka-z-dnia-30-listopada-2015-roku
http://bip.hajnowka.pl/article/zarzadzenie-nr-116-slash-15-burmistrza-miasta-hajnowka-z-dnia-26-listopada-2015r
http://bip.hajnowka.pl/article/zarzadzenie-nr-115-slash-15-burmistrza-miasta-hajnowka-z-dnia-26-listopada-2015-r
http://bip.hajnowka.pl/article/zarzadzenie-nr-114-slash-15-burmistrza-miasta-hajnowka-z-dnia-23-listopada-2015
http://bip.hajnowka.pl/article/zarzadzenie-nr-113-slash-15-burmistrza-miasta-hajnowkaz-dnia-23-listopada-2015r
http://bip.hajnowka.pl/article/zarzadzenie-nr-112-slash-15-burmistrza-miasta-hajnowka-z-dnia-23-listopada-2015r
http://bip.hajnowka.pl/article/zarzadzenie-nr-111-slash-15-burmistrza-miasta-hajnowka-z-dnia-12-listopada-2015r
http://bip.hajnowka.pl/article/zarzadzenie-nr-110-slash-15-burmistrza-miasta-hajnowka-z-dnia-12-listopada-2015r
http://bip.hajnowka.pl/article/zarzadzenie-nr-108-slash-15-burmistrz-miasta-hajnowka-z-dnia-3-listopada-2015r
http://bip.hajnowka.pl/article/zarzadzenie-nr-109-slash-15-burmistrza-miasta-hajnowka-z-dnia-5-listopada-2015r
http://bip.hajnowka.pl/article/zarzadzenie-nr-107-slash-15-burmistrza-miasta-hajnowka-z-dnia-03-listopada-2015r


120.
3 grudnia

w sprawie przeznaczenia nieruchomości stanowiącej własność Gminy 
Miejskiej Hajnówka do sprzedaży

Agnieszka Masalska

121.
7 grudnia

w sprawie zmiany do  Regulaminu Pracy Urzędu Miejskiego w 
Hajnówce. 

Teresa Pełka

122.
7 grudnia

w sprawie ustalenia  dnia  07 stycznia 2016 r. dniem wolnym od pracy 
w Urzędzie Miasta Hajnówka

Teresa Pełka

123.
7 grudnia

w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji Emila Bugwin

124.
14 grudnia

w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych 
dotyczących programu pn. „Program Wspierania Rodziny Gminy 
Miejskiej Hajnówka na lata 2016-2018” 

Barbara
Przybyłowska

125.
14 grudnia

w sprawie powołania Miejskiej Komisji Wyborczej w Hajnówce do 
przeprowadzenia wyborów do rad osiedli 

Halina Stepaniuk

126.
15 grudnia

w sprawie zasad postępowania z dokumentacją i wykonania czynności 
kancelaryjnych w Urzędzie Miasta Hajnówka 

Jarosław Grygoruk

127.
17 grudnia

w sprawie nabycia nieruchomości do zasobu gruntów miasta Hajnówka Agnieszka Masalska

128.
17 grudnia

w sprawie nabycia nieruchomości do zasobu gruntów miasta Hajnówka Agnieszka Masalska

129.
18 grudnia

w sprawie nabycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu 
mieszkalnego w drodze darowizny do zasobu gruntów miasta Hajnówka

Agnieszka Masalska

130.
21 grudnia

w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego 
nauczycieli na rok 2016 w Gminie Miejskiej Hajnówka 

Jolanta Stefaniuk

131.
21 grudnia

w sprawie wskazania systemu wykonywania czynności kancelaryjnych 
oraz wyznaczenia koordynatora czynności kancelaryjnych w Urzędzie 
Miasta Hajnówka 

Jarosław Grygoruk

132.
21 grudnia

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

Barbara Dmitruk

http://bip.hajnowka.pl/article/zarzadzenie-nr-132-slash-15-burmistrza-miasta-hajnowka-z-dnia-21-grudnia-2015r
http://bip.hajnowka.pl/article/zarzadzenie-nr-131-slash-15-burmistrza-miasta-hajnowka-z-dnia-21-grudnia-2015r
http://bip.hajnowka.pl/article/zarzadzenie-nr-128-slash-15-burmistrza-miasta-hajnowka-z-dnia-17-grudnia-2015-r-1
http://bip.hajnowka.pl/article/zarzadzenie-nr-129-slash-15-burmistrza-miasta-hajnowka-z-dnia-18-grudnia-2015-r
http://bip.hajnowka.pl/article/zarzadzenie-nr-128-slash-15-burmistrza-miasta-hajnowka-z-dnia-17-grudnia-2015-r
http://bip.hajnowka.pl/article/zarzadzenie-nr-127-slash-15-burmistrza-miasta-hajnowka-z-dnia-17-grudnia-2015-r
http://bip.hajnowka.pl/article/zarzadzenie-nr-126-slash-15-burmistrza-miasta-hajnowka-z-dnia-15-grudnia-2015r
http://bip.hajnowka.pl/article/zarzadzenie-nr-125-slash-15-burmistrza-miasta-hajnowka-z-dnia-14-grudnia-2015-r
http://bip.hajnowka.pl/article/zarzadzenie-nr-124-slash-2015-burmistrza-miasta-hajnowka-z-dnia-14-grudnia-2015-r
http://bip.hajnowka.pl/article/zarzadzenie-nr-123-slash-15-burmistrza-miasta-hajnowka-z-dnia-07-grudnia-2015r
http://bip.hajnowka.pl/article/zarzadzenie-nr-122-slash-15-burmistrza-miasta-hajn-wka-z-dnia-7-grudnia-2015-r-w-sprawie-ustalenia-dnia-07-stycznia-2016-r-dniem-wolnym-od-pracy-w-urzedzie-miasta-hajnowka
http://bip.hajnowka.pl/article/zarzadzenie-nr-121-slash-15-burmistrza-miasta-hajn-wka-z-dnia-7-grudnia-2015-r-w-sprawie-zmiany-do-regulaminu-pracy-urzedu-miejskiego-w-hajnowce
http://bip.hajnowka.pl/article/zarzadzenie-nr-120-slash-15-burmistrza-miasta-hajnowka-z-dnia-3-grudnia-2015r


133.
21 grudnia

w sprawie powołania Komisji Konkursowej Barbara Dmitruk

134.
21 grudnia

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2015 rok Halina Nowik

135.
21 grudnia

w sprawie planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej 
oraz innych zadań zleconych gminie na 2016 rok 

Halina Nowik

136.
21 grudnia

w sprawie zasad i trybu prowadzenia konsultacji społecznych 
dotyczących Wieloletniego Programu Rozwoju Miasta Hajnówka na 
lata 2016-2025 

Magdalena Chirko

137.
21 grudnia

w sprawie określenia sposobu wykonywania uchwał Rady Miasta 
Hajnówka 

Jarosław Grygoruk

138.
21 grudnia

w sprawie przeznaczenia nieruchomości stanowiącej własność Gminy 
Miejskiej Hajnówka do sprzedaży 

Agnieszka Masalska

http://bip.hajnowka.pl/article/zarzadzenie-nr-138-slash-15-burmistrza-miasta-hajnowka-z-dnia-21-grudnia-2015r
http://bip.hajnowka.pl/article/zarzadzenie-nr-137-slash-15-burmistrz-miasta-hajnowka-z-dnia-21-grudnia-2015r
http://bip.hajnowka.pl/article/zarzadzenie-nr-136-slash-15-burmistrza-miasta-hajnowka-z-dnia-21-grudnia-2015r
http://bip.hajnowka.pl/article/zarzadzenie-nr-135-slash-15-burmistrza-miasta-hajnowka-z-dnia-21-grudnia-2015r
http://bip.hajnowka.pl/article/zarzadzenie-nr-134-slash-15-burmistrza-miasta-hajnowka-z-dnia-21-grudnia-2015r
http://bip.hajnowka.pl/article/zarzadzenie-nr-133-slash-15-burmistrza-miasta-hajnowka-z-dnia-21-grudnia-2015r
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