
REJESTR

ZARZĄDZEŃ  BURMISTRZA  MIASTA  HAJNÓWKA  –  2011 rok

NR Z DNIA
/link do

zarządzenia/

W SPRAWIE AUTOR UWAGI

1.
03 stycznia

w sprawie: powołania komisji przetargowej Agnieszka Parfieniuk

2.
03 stycznia

w sprawie powołania Komisji Konkursowej oceniającej oferty 
organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust.
3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie realizacji zadań publicznych Gminy Miejskiej 
Hajnówka w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej 

Barbara Dmitruk

3.
12 stycznia

w sprawie planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej 
oraz innych zadań zleconych gminie na 2011 rok 

Halina Nowik 

4.
12 stycznia

w sprawie przyznania dotacji na realizację w 2011 r. zadań własnych 
Gminy Miejskiej Hajnówka w zakresie wspierania i upowszechniania 
kultury fizycznej 

Barbara Dmitruk

5.
12 stycznia

w sprawie powołania Komisji Konkursowych oceniających oferty 
organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust.
3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie realizacji zadań publicznych Gminy Miejskiej 
Hajnówka w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony 
dziedzictwa przyrodniczego, ochrony i promocji zdrowia oraz 
wypoczynku dzieci i młodzieży 

Barbara Dmitruk

6.
14 stycznia

w sprawie przyznania dotacji na realizację w 2011 r. zadań własnych 
Gminy Miejskiej Hajnówka w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz
ochrony dziedzictwa przyrodniczego; ochrony i promocji zdrowia oraz 
wypoczynku dzieci i młodzieży 

Barbara Dmitruk

7.
14 stycznia

w sprawie planu finansowego Urzędu Miasta jako jednostki budżetowej
na 2011 rok 

Halina Nowik

8.
19 stycznia

w sprawie zasad udzielania pomocy mieszkańcom miasta na usuwanie 
(demontaż, transport, składowanie) z obiektów budowlanych wyrobów 

Marta Wilson-
Trochimczyk 

http://bip.hajnowka.pl/article/zarzadzenie-nr-01-11-burmistrza-miasta-hajnowka-z-dnia-03-stycznia-2011-r
http://bip.hajnowka.pl/article/zarzadzenie-nr-08-11-burmistrza-miasta-hajnowka-z-dnia-19-stycznia-2011-r
http://bip.hajnowka.pl/article/zarzadzenie-nr-07-11-burmistrza-miasta-hajnowka-z-dnia-14-stycznia-2011-r
http://bip.hajnowka.pl/article/zarzadzenie-nr-06-11-burmistrza-miasta-hajnowka-z-dnia-14-stycznia-2011-r
http://bip.hajnowka.pl/article/zarzadzenie-nr-05-11-burmistrza-miasta-hajnowka-z-dnia-12-stycznia-2011-r
http://bip.hajnowka.pl/article/zarzadzenie-nr-04-11-burmistrza-miasta-hajnowka-z-dnia-12-stycznia-2011-r
http://bip.hajnowka.pl/article/zarzadzenie-nr-03-11-burmistrza-miasta-hajnowka-z-dnia-12-stycznia-2011-r
http://bip.hajnowka.pl/article/zarzadzenie-nr-02-11-burmistrza-miasta-hajnowka-z-dnia-03-stycznia-2011-r


zawierających azbest, na terenie miasta Hajnówka. 

9.
27 stycznia

w sprawie przeznaczenia nieruchomości stanowiącej własność Gminy 
Miejskiej Hajnówka do sprzedaży 

Urszula Tokarczuk

10.
27 stycznia

w sprawie powołania Komisji Konkursowej oceniającej oferty 
organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust.
3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie realizacji zadań publicznych Gminy Miejskiej 
Hajnówka w sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa 
narodowego oraz działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym 

Barbara Dmitruk

11.
31 stycznia

w sprawie przyznania dotacji na realizację w 2011 r. zadań publicznych 
należących do Gminy Miejskiej Hajnówka w sferze kultury, sztuki, 
ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego 

Barbara Dmitruk

12.
31 stycznia

w sprawie przyznania dotacji na realizację w 2011 r. zadań publicznych 
należących do Gminy Miejskiej Hajnówka w sferze działalności na 
rzecz osób w wieku emerytalnym 

Barbara Dmitruk

13.
07 lutego

w sprawie upoważnienia pracownika Miejskiego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Hajnówce do przekazywania do biura informacji 
gospodarczej, informacji gospodarczej o zobowiązaniu lub 
zobowiązaniach dłużnika alimentacyjnego 

Barbara Zdzisława
Wasiluk 

14.
10 lutego

w sprawie ogłoszenia żałoby na terenie Gminy Miejskiej Hajnówka w 
dniach 10-12 lutego 2011 roku 

Jarosław Grygoruk

15.
10 lutego

w sprawie nabycia nieruchomości w drodze darowizny do zasobu 
gruntów miasta Hajnówka 

Janusz Woszczenko

16.
21 lutego

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2011 rok Halina Nowik

17.
21 lutego

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

Jarosław Grygoruk

18.
25 lutego

w sprawie określenia sposobu wykonywania uchwał Rady Miasta 
Hajnówka 

Jarosław Grygoruk

19.
28 lutego

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

Barbara Dmitruk

http://bip.hajnowka.pl/article/zarzadzenie-nr-19-11-burmistrza-miasta-hajnowka-z-dnia-28-lutego-2011-r
http://bip.hajnowka.pl/article/zarzadzenie-nr-18-slash-11-burmistrza-miasta-hajnowka-z-dnia-25-lutego-2011-r
http://bip.hajnowka.pl/article/zarzadzenie-nr-17-11-burmistrza-miasta-hajnowka-z-dnia-21-lutego-2011-r
http://bip.hajnowka.pl/article/zarzadzenie-nr-16-11-burmistrza-miasta-hajnowka-z-dnia-21-lutego-2011-r
http://bip.hajnowka.pl/article/zarzadzenie-nr-15-2011-burmistrza-miasta-hajnowka-z-dnia-10-lutego-2011-r
http://bip.hajnowka.pl/article/zarzadzenie-nr-14-2011-burmistrza-miasta-hajnowka-z-dnia-10-lutego-2011-r
http://bip.hajnowka.pl/article/zarzadzenie-nr-13-2011-burmistrza-miasta-hajnowka-z-dnia-07-lutego-2011-r
http://bip.hajnowka.pl/article/zarzadzenie-nr-12-11-burmistrza-miasta-hajnowka-z-dnia-31-stycznia-2011-r
http://bip.hajnowka.pl/article/zarzadzenie-nr-11-11-burmistrza-miasta-hajnowka-z-dnia-31-stycznia-2011-r
http://bip.hajnowka.pl/article/zarzadzenie-nr-10-11-burmistrza-miasta-hajnowka-z-dnia-27-stycznia-2011-r
http://bip.hajnowka.pl/article/zarzadzenie-nr-09-2011-burmistrza-miasta-hajnowka-z-dnia-27-stycznia-2011-r


kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, w 
sferze działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności 
lokalnych oraz w sferze działalności na rzecz mniejszości narodowych i
etnicznych oraz języka regionalnego 

20.
28 lutego

w sprawie wprowadzenia Kodeksu Etyki Pracowników Urzędu Miasta 
Hajnówka 

Jarosław Grygoruk

21.
02 marca

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego 
Miejskiej Biblioteki Publicznej za 2010 rok 

Halina Nowik 

22.
02 marca

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego 
Hajnowskiego Domu Kultury za 2010 rok 

Halina Nowik

23.
02 marca

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu za 2010 rok Halina Nowik

24.
04 marca

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

Urszula Tokarczuk

25.
15 marca

w sprawie organizacji i działania Systemu Wczesnego Ostrzegania o 
zagrożeniach w mieście Hajnówka 

Bazyl Wawreszuk

26.
23 marca

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Szkół Nr 2 
z Oddziałami Integracyjnymi w Hajnówce 

Teresa Pełka

27.
24 marca

w sprawie powołania Komisji do Spraw Socjalnych Teresa Pełka

28.
31 marca

w sprawie wprowadzenia procedur i zasad sprawowania oraz oceny 
Kontroli Zarządczejw Urzędzie Miasta Hajnówka w oparciu o 
ustanowione przez Ministra Finansów Standardy Kontroli Zarządczej 

Piotr Karpiuk

29.
31 marca

w sprawie powołania Komisji Konkursowej oceniającej oferty 
organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust.
3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie realizacji zadań publicznych Gminy Miejskiej 
Hajnówka w sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa 
narodowego, w sferze działalności wspomagającej rozwój wspólnot i 
społeczności lokalnych oraz w sferze działalności na rzecz mniejszości 
narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego 

Barbara Dmitruk

http://bip.hajnowka.pl/article/zarzadzenie-nr-21-ukosnik-11-burmistrza-miasta-hajnowka-z-dnia-24-marca-2010r
http://bip.hajnowka.pl/article/zarzadzenie-nr-26-ukosnik-11-burmistrza-miasta-hajnowka-z-dnia-23-marca-2011r
http://bip.hajnowka.pl/article/zarzadzenie-nr-29-11-burmistrza-miasta-hajnowka-z-dnia-31-marca-2011-r
http://bip.hajnowka.pl/article/zarzadzenie-nr-28-11-burmistrza-miasta-hajnowka-z-dnia-31-marca-2011-r
http://bip.hajnowka.pl/article/zarzadzenie-nr-25-2011-burmistrza-miasta-hajnowka-z-dnia-15-marca-2011-r
http://bip.hajnowka.pl/article/zarzadzenie-nr-24-2011-burmistrza-miasta-hajnowka-z-dnia-04-marca-2011-r
http://bip.hajnowka.pl/article/zarzadzenie-nr-23-11-burmistrza-miasta-hajnowka-z-dnia-02-marca-2011-r
http://bip.hajnowka.pl/article/zarzadzenie-nr-22-11-burmistrza-miasta-hajnowka-z-dnia-02-marca-2011-r
http://bip.hajnowka.pl/article/zarzadzenie-nr-21-11-burmistrza-miasta-hajnowka-z-dnia-02-marca-2011-r
http://bip.hajnowka.pl/article/zarzadzenie-nr-20-11-burmistrza-miasta-hajnowka-z-dnia-28-lutego-2011-r


30.
1 kwietnia

w sprawie przyznania dotacji na realizację w 2011 r. zadań publicznych 
należących do Gminy Miejskiej Hajnówka w sferze kultury, sztuki, 
ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, w sferze działalności 
wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz w sferze 
działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka 
regionalnego 

Barbara  Dmitruk

31.
04 kwietnia

w sprawie określenia sposobu wykonywania uchwał Rady Miasta 
Hajnówka 

Jarosław Grygoruk

32.
05 kwietnia

w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego Halina Nowik

33.
12 kwietnia

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2011 rok. Halina Nowik  

34.
15 kwietnia

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

Agnieszka Masalska

35.
15 kwietnia

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

Agnieszka Masalska

36.
18 kwietnia

w sprawie ustalenia wysokości cen i opłat za korzystanie z Parku 
Wodnego. 

Mirosław
Chilimoniuk

37.
18 kwietnia

w sprawie sprawozdania finansowego za 2010 rok Halina Nowik

38.
21 kwietnia

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

Barbara Dmitruk

39.
28 kwietnia

w sprawie informacji o wykonaniu budżetu miasta za I kwartał 2011 
roku 

Halina Nowik

40.
12 maja

w sprawie informacji o wykonaniu budżetu miasta za 2010 rok Halina Nowik

41.
30 maja

w sprawie określenia sposobu wykonywania uchwał Rady Miasta 
Hajnówka 

Jarosąłw Grygoruk

http://bip.hajnowka.pl/article/zarzadzenie-nr-41-11-burmistrza-miasta-hajnowka-z-dnia-30-maja-2011-r
http://bip.hajnowka.pl/article/zarzadzenie-nr-40-11-burmistrza-miasta-hajnowka-z-dnia-12-maja-2011-r
http://bip.hajnowka.pl/article/zarzadzenie-nr-39-11-burmistrza-miasta-hajnowka-z-dnia-28-kwietnia-2011-r
http://bip.hajnowka.pl/article/zarzadzenie-nr-38-11-burmistrza-miasta-hajnowka-z-dnia-21-kwietnia-2011-r
http://bip.hajnowka.pl/article/zarzadzenie-nr-37-11-burmistrza-miasta-hajnowka-z-dnia-18-kwietnia-2011-r
http://bip.hajnowka.pl/article/zarzadzenie-nr-36-11-burmistrza-miasta-hajnowka-z-dnia-18-kwietnia-2011-r
http://bip.hajnowka.pl/article/zarzadzenie-nr-35-2011-burmistrza-miasta-hajnowka-z-dnia-15-kwietnia-2011-r
http://bip.hajnowka.pl/article/zarzadzenie-nr-34-2011-burmistrza-miasta-hajnowka-z-dnia-15-kwietnia-2011-r
http://bip.hajnowka.pl/article/zarzadzenie-nr-33-11-burmistrza-miasta-hajnowka-z-dnia-12-kwietnia-2011-r
http://bip.hajnowka.pl/article/zarzadzenie-nr-32-11-burmistrza-miasta-hajnowka-z-dnia-05-kwietnia-2011-r
http://bip.hajnowka.pl/article/zarzadzenie-nr-31-11-burmistrza-miasta-hajnowka-z-dnia-04-kwietnia-2011-r
http://bip.hajnowka.pl/article/zarzadzenie-nr-30-11-burmistrza-miasta-hajnowka-z-dnia-1-kwietnia-2011-r


42.
31 maja

w sprawie przekazania środka trwałego dla Zespołu Szkól Nr 1 w 
Hajnówce 

Halina Nowik

43.
06 czerwca

w sprawie powołania Komisji Konkursowej oceniającej oferty 
organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust.
3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie realizacji zadań publicznych Gminy Miejskiej 
Hajnówka w sferze wypoczynku dzieci i młodzieży 

Barbara Dmitruk

44.
09 czerwca

w sprawie przyznania dotacji na realizację zadań publicznych w sferze 
wypoczynku dzieci i młodzieży 

Barbara Dmitruk

45.
24 czerwca

w sprawie uchylenia zarządzenia Nr 26 /06 Burmistrza Miasta 
Hajnówka z dnia 12 kwietnia 2006 r. w sprawie określenia wymagań, 
jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie 
zezwolenia na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów 
komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników 
bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Miasta 
Hajnówka. 

Marta Kościeńczuk

46.
24 czerwca

w sprawie uchylenia zarządzenia Nr 27/06 Burmistrza Miasta 
Hajnówka z dnia 12 kwietnia 2006 r. w sprawie wymagań jakie 
powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia
na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi 
zwierzętami oraz prowadzenia schroniska dla bezdomnych zwierząt a 
także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części. 

Marta Kościeńczuk

47.
24 czerwca

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

Agnieszka Masalska

48.
24 czerwca

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

Agnieszka Masalska

49.
27 czerwca

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2011 rok Halina Nowik

50.
27 czerwca

w sprawie powołania i składu zespołu interdyscyplinarnego Barbara Zdzisława
Wasiluk 

51.
30 czerwca

w sprawie upoważnienia do reprezentowania w imieniu Burmistrza 
Miasta Hajnówka w sprawach związanych ze sporządzeniem gminnej 

Marta Wilson-
Trochimczyk 

http://bip.hajnowka.pl/article/zarzadzenie-nr-51-slash-11-burmistrza-miasta-hajnowka-z-dnia-30-czerwca-2011r
http://bip.hajnowka.pl/article/zarzadzenie-nr-50-11-burmistrza-miasta-hajnowka-z-dnia-27-czerwca-2011-r
http://bip.hajnowka.pl/article/zarzadzenie-nr-49-11-burmistrza-miasta-hajnowka-z-dnia-27-czerwca-2011r
http://bip.hajnowka.pl/article/zarzadzenie-nr-48-2011-burmistrza-miasta-hajnowka-z-dnia-24-czerwca-2011-r
http://bip.hajnowka.pl/article/zarzadzenie-nr-47-2011-burmistrza-miasta-hajnowka-z-dnia-24-czerwca-2011-r
http://bip.hajnowka.pl/article/zarzadzenie-nr-46-11-burmistrza-miasta-hajnowka-z-dnia-24-czerwca-2011-r
http://bip.hajnowka.pl/article/zarzadzenie-nr-45-11-burmistrza-miasta-hajnowka-z-dnia-24-czerwca-2011-r-w-sprawie-uchylenia-zarzad
http://bip.hajnowka.pl/article/zarzadzenie-nr-44-11-burmistrza-miasta-hajnowka-z-dnia-09-czerwca-2011-r
http://bip.hajnowka.pl/article/zarzadzenie-nr-43-11-burmistrza-miasta-hajnowka-z-dnia-06-czerwca-2011-r
http://bip.hajnowka.pl/article/zarzadzenie-nr-42-slash-11-burmistrza-miasta-hajnowka-z-dnia-31-maja-2011-r


ewidencji zabytków dla miasta Hajnówka, woj. podlaskie oraz 
sporządzeniem Programu Opieki na Zabytkami Miasta Hajnówka na 
lata 2012 – 2015. 

52.
30 czerwca

w sprawie określenia sposobu wykonywania uchwał Rady Miasta 
Hajnówka 

Jarosław Grygoruk

53.
18 lipca

w sprawie ustalenia ceny jednostkowej za sprzedane składniki majątku 
Gminy Miejskiej Hajnówka 

Halina Nowik

54.
18 lipca

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

Jolanta Stefaniuk

55.
18 lipca

w sprawie: ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy 
finansowej uczniom na zakup podręczników w 2011 roku 

Jolanta Stefaniuk

56.
22 lipca

w sprawie określenia sposobu wykonywania uchwał Rady Miasta 
Hajnówka 

Jarosław Grygoruk 

57.
27 lipca

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2011 rok
Halina Nowik

58.
28 lipca

w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta 
Hajnówka za I półrocze 2011 roku 

Halina Nowik

59.
29 lipca

w sprawie informacji  o wykonaniu budżetu miasta za II kwartał 2011 
roku 

Halina Nowik

60.
17 sierpnia

w sprawie powołania Komisji Stypendialnej. Sylwia Koczuk

61.
17 sierpnia

w sprawie ustalenia miesięcznej wysokości kwoty stypendium 
szkolnego na okres 01 wrzesień 2011r. –  30 czerwiec 2012r. w 
granicach progów  dochodowych, określających wysokość dochodu na 
osobę w rodzinie 

Sylwia Koczuk

62.
24 sierpnia

w sprawie wyznaczenia na obszarze Miasta Hajnówka miejsc 
przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń 
wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach do Sejmu 
Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 
zarządzonych na dzień 9 października 2011 r. 

Halina Stepaniuk

http://bip.hajnowka.pl/article/zarzadzenie-nr-62-slash-11-burmistrza-miasta-hajnowka-z-dnia-24-sierpnia-2011-r
http://bip.hajnowka.pl/article/zarzadzenie-nr-61-2011-burmistrza-miasta-hajnowka-z-dnia-17-sierpnia-2011r
http://bip.hajnowka.pl/article/zarzadzenie-nr-60-2011-burmistrza-miasta-hajnowka-z-dnia-17-sierpnia-2011-r
http://bip.hajnowka.pl/article/zarzadzenie-nr-59-slash-11-burmistrza-miasta-hajnowka-z-dnia-29-lipca-2011-r
http://bip.hajnowka.pl/article/zarzadzenie-nr-58-11-burmistrza-miasta-hajnowka-z-dnia-28-lipca-2011-r
http://bip.hajnowka.pl/article/zarzadzenie-nr-57-11-burmistrza-miasta-hajnowka-z-dnia-27-lipca-2011-r
http://bip.hajnowka.pl/article/zarzadzenie-nr-56-slash-11-burmistrza-miasta-hajnowka-z-dnia-22-lipca-2011-r
http://bip.hajnowka.pl/article/zarzadzenie-nr-55-11-burmistrz-miasta-hajnowka-z-dnia-18-lipca-2011r
http://bip.hajnowka.pl/article/zarzadzenie-nr-54-11-burmistrza-miasta-hajnowka-z-dnia-18-lipca-2011r
http://bip.hajnowka.pl/article/zarzadzenie-nr-53-slash-11-burmistrza-miasta-hajnowka-z-dnia-18-lipca-2011-r
http://bip.hajnowka.pl/article/zarzadzenie-nr-52-slash-11-burmistrza-miasta-hajnowka-z-dnia-30-czerwca-2011-r


63.
26 sierpnia

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2011 rok Halina Nowik

64.
26 sierpnia

w sprawie określenia sposobu wykonywania uchwał Rady Miasta 
Hajnówka 

Jarosław Grygoruk

65.
12 września

w sprawie: zmiany zarządzenia dotyczącego powołania Społecznej 
Komisji Mieszkaniowej przy Burmistrzu Miasta Hajnówka oraz 
określenia regulaminu jej pracy 

Ewa Ławnicka

66.
12 września

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych  Rocznego 
programu współpracy miasta Hajnówka z organizacjami 
pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy 
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o 
wolontariacie na 2012 rok 

Barbara Dmitruk

67.
12 września

w sprawie określenia sposobu wykonywania uchwał Rady Miasta 
Hajnówka 

Jarosław Grygoruk

68.
12 września

w sprawie regulaminu pracy Komisji Stypendialnej Jolanta Stefaniuk

69.
19 września

w sprawie powołania składów osobowych obwodowych komisji 
wyborczych na terenie miasta Hajnówka w wyborach do Sejmu 
Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 
zarządzonych na dzień 9 października 2011 r. 

Halina Steapniuk

70.
19 września

w sprawie zmiany zarządzenia Nr 13/04 Burmistrza Miasta Hajnówki z 
dnia 05 marca 2004 r. w sprawie określenia wysokości stawek czynszu 
z tytułu dzierżawy na okres do 3 lat gruntów stanowiących gminny 
zasób nieruchomości. 

Agnieszka Masalska

71.
21 września

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2011 rok Halina Nowik

72.
26 września

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 61/2011 Burmistrza Miasta 
Hajnówka z dnia 17 sierpnia 2011r. w sprawie ustalenia miesięcznej 
wysokości kwoty stypendium szkolnego na okres 01 wrzesień 2011r. –  
30 czerwiec 2012r. w granicach progów  dochodowych, określających 
wysokość dochodu na osobę w rodzinie 

Sylwia Koczuk

http://bip.hajnowka.pl/article/zarzadzenie-nr-72-2011-burmistrza-miasta-hajnowka-z-dnia-26-wrzesnia-2011r
http://bip.hajnowka.pl/article/zarzadzenie-nr-71-slash-11-burmistrza-miasta-hajnowka-z-dnia-21-wrzesnia-2011r
http://bip.hajnowka.pl/article/zarzadzenie-nr-70-2011-burmistrza-miasta-hajnowka-z-dnia-19-wrzesnia-2011-r
http://bip.hajnowka.pl/article/zarzadzenie-nr-69-11-burmistrza-miasta-hajnowka-z-dnia-19-wrzesnia-2011-r
http://bip.hajnowka.pl/article/zarzadzenie-nr-68-11-burmistrza-miasta-hajnowka-z-dnia-12-wrzesnia-2011-r
http://bip.hajnowka.pl/article/zarzadzenie-nr-67-slash-11-burmistrza-miasta-hajnowka-z-dnia-12-wrzesnia-2011-r
http://bip.hajnowka.pl/article/zarzadzenie-nr-66-11-burmistrza-miasta-hajnowka-z-dnia-12-wrzesnia-2011-roku
http://bip.hajnowka.pl/article/zarzadzenie-nr-65-slash-11-burmistrza-miasta-hajnowka-z-dnia-12-wrzesnia-2011r
http://bip.hajnowka.pl/article/zarzadzenie-nr-64-slash-11-burmistrza-miasta-hajn-wka-z-dnia-26-sierpnia-2011-r
http://bip.hajnowka.pl/article/zarzadzenie-nr-63-slash-11-burmistrza-miasta-hajnowka-z-dnia-26-sierpnia-2011r


73.
26 września

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały 
Rady Miasta Hajnówka w sprawie określenia warunków i trybu 
finansowania rozwoju sportu przez Gminę Miejską Hajnówka 

Barbara Dmitruk

74.
26 września

w sprawie powołania Komisji do Spraw Socjalnych Teresa Pełka

75.
26 września

w sprawie powołania komisji przetargowej Ewa Ławnicka 

76.
30 września

w sprawie instrukcji dotyczącej systemu funkcjonowania obiegu i 
kontroli dokumentów finansowo - księgowych  w Urzędzie Miasta 
Hajnówka 

Halina Nowik

77.
13 października

w sprawie ustalenia dnia 31 października 2011 r. dniem wolnym od 
pracy w Urzędzie Miasta Hajnówka. 

Teresa Pełka

78.
17 października

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

Jarosław Grygoruk

79.
18 października

w sprawie Okolicznościowego Medalu Burmistrza Miasta Hajnówka Magdalena Chirko

80.
18 października

w sprawie zmiany zarządzenia Nr 36/11 Burmistrza Miasta Hajnówka z 
dnia 18 kwietnia 2011 roku w sprawie ustalania wysokości cen i opłat 
za korzystanie z Parku Wodnego 

Mirosław
Chilimoniuk

81.
24 października

w sprawie: zmiany zarządzenia dotyczącego powołania Społecznej 
Komisji Mieszkaniowej przy Burmistrzu Miasta Hajnówka oraz 
określenia regulaminu jej pracy 

Ewa Ławnicka

82.
28 października

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2011 rok Halina Nowik 

83.
03 listopada

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

Jolanta Stefaniuk

84.
15 listopada

w sprawie projektu uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta 
Hajnówka na lata 2012-2022 

Halina Nowik 

http://bip.hajnowka.pl/article/zarzadzenie-nr-84-11-burmistrza-miasta-hajnowka-z-dnia-15-listopada-2011-roku
http://bip.hajnowka.pl/article/zarzadzenie-nr-83-11-burmistrza-miasta-hajnowka-z-dnia-03-listopada-2011r
http://bip.hajnowka.pl/article/zarzadzenie-nr-82-slash-11-burmistrza-miasta-hajnowka-z-dnia-28-pazdziernika-2011r
http://bip.hajnowka.pl/article/zarzadzenie-nr-81-slash-11-burmistrza-miasta-hajnowka-z-dnia-24-pazdziernika-2011r
http://bip.hajnowka.pl/article/zarzadzenie-nr-80-slash-11-burmistrza-miasta-hajnowka-z-dnia-18-pazdziernika-2011-r
http://bip.hajnowka.pl/article/zarzadzenie-nr-79-11-burmistrza-miasta-hajnowka-z-dnia-18-pazdziernika-2011-r
http://bip.hajnowka.pl/article/zarzadzenie-nr-78-slash-11-burmistrza-miasta-hajn-wka-z-dnia-17-pazdziernika-2011-roku
http://bip.hajnowka.pl/article/zarzadzenie-nr-77-11-burmistrza-miasta-hajnowka-z-dnia-13-pazdziernika-2011-r
http://bip.hajnowka.pl/article/zarzadzenie-nr-76-slash-11-burmistrza-miasta-hajnowka-z-dnia-30-wrzesnia-2011-r
http://bip.hajnowka.pl/article/zarzadzenie-nr-75-slash-2011-burmistrza-miasta-hajnowka-z-dnia-26-wrzesnia-2011r
http://bip.hajnowka.pl/article/zarzadzenie-nr-74-slash-11-burmistrza-miasta-hajnowka-z-dnia-26-wrzesnia-2011-r
http://bip.hajnowka.pl/article/zarzadzenie-nr-73-11-burmistrza-miasta-hajnowka-z-dnia-26-wrzesnia-2011-roku


85.
15 listopada w sprawie projektu budżetu miasta na 2012 rok 

Halina Nowik 

86.
15 listopada

w sprawie określenia sposobu wykonywania uchwał Rady Miasta 
Hajnówka 

Jarosław Grygoruk

87.
18 listopada

w sprawie informacji  o wykonaniu budżetu miasta za III kwartał 2011 
roku 

Halina Nowik 

88.
21 listopada

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

Anatol Łapiński

89.
22 listopada

w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację zadań 
publicznych należących do Gminy Miejskiej Hajnówka w zakresie 
wypoczynku dzieci i młodzieży; ekologii i ochrony zwierząt; ochrony i 
promocji zdrowia; kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa 
narodowego oraz działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym 

Barbara Dmitruk

90.
29 listopada

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

91.
2 grudnia

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych Halina Nowik 

92.
5 grudnia

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2011 rok Halina Nowik

93.
05 grudnia

w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta 
Hajnówka 

Teresa Pełka

94.
5 grudnia

w sprawie określenia sposobu wykonywania uchwał Rady Miasta 
Hajnówka 

Jarosław Grygoruk

95.
12 grudnia

w sprawie autopoprawek do projektu budżetu na 2012 rok Halina Nowik

96.
20 grudnia

w sprawie powołania Komisji Konkursowych oceniających oferty 
organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust.
3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego 

Barbara Dmitruk

http://bip.hajnowka.pl/article/zarzadzenie-nr-96-11-burmistrza-miasta-hajnowka-z-dnia-20-grudnia-2011-r
http://bip.hajnowka.pl/article/zarzadzenie-nr-95-slash-11-burmistrza-miasta-hajnowka-z-dnia-12-grudnia-2011-r
http://bip.hajnowka.pl/article/zarzadzenie-nr-94-slash-11-burmistrza-miasta-hajnowka-z-dnia-5-grudnia-2011-r
http://bip.hajnowka.pl/article/zarzadzenie-nr-93-11-burmistrza-miasta-hajnowka-z-dnia-05-12-2011-r
http://bip.hajnowka.pl/article/zarzadzenie-nr-92-slash-11-burmistrza-miasta-hajnowka-z-dnia-5-grudnia-2011r
http://bip.hajnowka.pl/article/zarzadzenie-nr-91-11-burmistrza-miasta-hajnowka-z-dnia-2-grudnia-2011-r
http://bip.hajnowka.pl/article/zarzadzenie-nr-90-11-burmistrza-miasta-hajnowka-z-dnia-29-listopada-2011-roku
http://bip.hajnowka.pl/article/zarzadzenie-nr-89-11-burmistrza-miasta-hajnowka-z-dnia-22-listopada-2011-roku
http://bip.hajnowka.pl/article/zarzadzenie-nr-88-slash-11-burmistrza-miasta-hajnowka-z-dnia-21-listopada-2011r
http://bip.hajnowka.pl/article/zarzadzenie-nr-87-slash-11-burmistrza-miasta-hajnowka-z-dnia-18-listopada-2011-r
http://bip.hajnowka.pl/article/zarzadzenie-nr-86-slash-11-burmistrza-miasta-hajnowka-z-dnia-15-listopada-2011-r
http://bip.hajnowka.pl/article/zarzadzenie-nr-85-slash-11-burmistrza-miasta-hajnowka-z-dnia-15-listopada-2011-r


i o wolontariacie realizacji zadań publicznych Gminy Miejskiej 
Hajnówka 

97.
20 grudnia

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

Barbara Dmitruk

98.
28 grudnia

w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji Mikołaj Kiendyś

99.
29 grudnia

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2011 rok Halina Nowik

100.
29 grudnia

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta 
Hajnówka na lata 2011 – 2021 

Halina Nowik

101.
29 grudnia

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

Barbara Dmitruk

102.
29 grudnia

w sprawie rozstrzygnięcia otwartych konkursów ofert na realizację 
zadań publicznych należących do Gminy Miejskiej Hajnówka w 
zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży; ochrony i promocji zdrowia; 
kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz 
działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym 

Barbara Dmitruk

103.
30 grudnia

w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego 
nauczycieli na rok 2012 w Gminie Miejskiej Hajnówka 

Jolanta Stefaniuk

104.
30 grudnia

w sprawie określenia sposobu wykonywania uchwał Rady Miasta 
Hajnówka 

Jarosław Grygoruk

105.
30 grudnia

w sprawie powołania komisji likwidacyjnej Mikołaj Kiendyś

106.
30 grudnia

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Hajnowskiego 
Domu Kultury w Hajnówce Teresa Pełka

http://bip.hajnowka.pl/article/zarzadzenie-nr-106-slash-2011-burmistrza-miasta-hajnowka-z-dnia-30-grudnia-2011-r
http://bip.hajnowka.pl/article/zarzadzenie-nr-105-slash-11-burmistrza-miasta-hajnowka-z-dnia-30-grudnia-2011-r
http://bip.hajnowka.pl/article/zarzadzenie-nr-104-slash-11-burmistrza-miasta-hajnowka-z-dnia-30-grudnia-2011-r
http://bip.hajnowka.pl/article/zarzadzenie-nr-103-11-burmistrza-miasta-hajnowka-z-dnia-30-grudnia-2011r
http://bip.hajnowka.pl/article/zarzadzenie-nr-102-11-burmistrza-miasta-hajnowka-z-dnia-29-grudnia-2011-r
http://bip.hajnowka.pl/article/zarzadzenie-nr-101-11-burmistrza-miasta-hajnowka-z-dnia-29-grudnia-2011-r
http://bip.hajnowka.pl/article/zarzadzenie-nr-100-slash-11-burmistrza-miasta-hajnowka-z-dnia-29-grudnia-2011r
http://bip.hajnowka.pl/article/zarzadzenie-nr-99-slash-11-burmistrza-miasta-hajnowka-z-dnia-29-grudnia-2011r
http://bip.hajnowka.pl/article/zarzadzenie-nr-98-slash-11-burmistrza-miasta-hajnowka-z-dnia-28-grudnia-2011-r
http://bip.hajnowka.pl/article/zarzadzenie-nr-97-11-burmistrza-miasta-hajnowka-z-dnia-20-grudnia-2011-r
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