
ZARZĄDZENIE Nr 141/2019

BURMISTRZA MIASTA HAJNÓWKA

z dnia 31 grudnia 2019 roku

w sprawie określenia sposobu wykonywania uchwał Rady Miasta Hajnówka

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2019 r. poz. 506, poz. 1309, poz. 1696, poz. 1815) zarządzam, co następuje:

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

27 listopada 2019 roku określa harmonogram stanowiący załącznik do zarządzenia.

§2. Wykonanie zarządzenia powierza się podmiotom wymienionym w kolumnach 4 i 5 załącznika.

§3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta Hajnówka

Jerzy Sirak



Załącznik do zarządzenia Nr 141/2019
Burmistrza Miasta Hajnówka

z dnia 31 grudnia 2019 roku

Harmonogram
Realizacji uchwał Rady Miasta Hajnówka z XII sesji, która odbyła się 27 listopada 2019 roku

Uchwała Rady Miasta Hajnówka Sposób wykonania uchwały Termin realizacji
Odpowiedzialny za

realizację
Nadzorujący

realizację

1 2 3 4 5

Nr XII/82/19
w sprawie stwierdzenia zakończenia

działalności Gimnazjum Nr 1 w Hajnówce

Rozpowszechnienie informacji o uchwale oraz zakończenie działalności Gimnazjum
Nr 1 w Hajnówce zgodnie z uchwałą.

2019 r.
ZOK

Jolanta Stefaniuk
Ireneusz Kiendyś –

Zastępca Burmistrza

Nr XII/83/19
w sprawie stwierdzenia zakończenia

działalności Gimnazjum Nr 2 w Hajnówce

Rozpowszechnienie informacji o uchwale oraz zakończenie działalności Gimnazjum
Nr 2 w Hajnówce zgodnie z uchwałą.

2019 r.
ZOK

Jolanta Stefaniuk
Ireneusz Kiendyś –

Zastępca Burmistrza

Nr XII/84/19
w sprawie stwierdzenia zakończenia

działalności Gimnazjum Nr 3 w Hajnówce

Rozpowszechnienie informacji o uchwale oraz zakończenie działalności Gimnazjum
Nr 3 w Hajnówce zgodnie z uchwałą.

2019 r.
ZOK

Jolanta Stefaniuk
Ireneusz Kiendyś –

Zastępca Burmistrza

Nr XII/85/19
w sprawie ustalenia planu dofinansowania

form doskonalenia zawodowego nauczycieli
zatrudnionych w szkołach i placówkach

oświatowych prowadzonych przez Gminę
Miejską Hajnówka w 2020 roku

Rozpowszechnienie informacji o uchwale w szkołach i placówkach oświatowych 
prowadzonych przez Gminę Miejską Hajnówka.

2019 r.
ZOK

Jolanta Stefaniuk
Referat FN

Ireneusz Kiendyś –
Zastępca Burmistrza

Nr XII/86/19
w sprawie określenia wysokości stawek

podatku od nieruchomości

Naliczanie podatku od nieruchomości na 2020 rok z uwzględnieniem nowych 
stawek ustalonych uchwałą.

2020 r Referat FN
Elżbieta Żornaczuk -
Kierownik Referatu

FN

Nr XII/87/19
w sprawie uchwalenia Rocznego Programu

współpracy miasta Hajnówka z organizacjami
pozarządowymi oraz innymi podmiotami

prowadzącymi działalność pożytku
publicznego na 2020 rok

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.
Podejmowanie współpracy o charakterze pozafinansowym wskazanym w uchwale.

2020 r Referat PG
Jarosław Grygoruk-

Sekretarz Miasta

Nr XII/88/19
w sprawie zmian w budżecie miasta na 2019

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

Agnieszka Zabrocka –
Skarbnik Miasta



Uchwała Rady Miasta Hajnówka Sposób wykonania uchwały Termin realizacji
Odpowiedzialny za

realizację
Nadzorujący

realizację

1 2 3 4 5

Nr XII/89/19
w sprawie zmiany uchwały Nr III/10/18 Rady
Miasta Hajnówka z dnia 28 grudnia 2018 r.

Realizowanie dopłat do jednej osoby korzystającej z usług pływalni za godzinę 
zgodnie z uchwałą.

2019 r. Referat FN
Agnieszka Zabrocka –

Skarbnik Miasta

Nr XII/90/19
w sprawie ustalenia cen i opłat za usługi
przewozowe w publicznym transporcie

zbiorowym oraz ulg i zwolnień w korzystaniu z
usług przewozowych na terenie miasta

Hajnówka

Przekazanie zainteresowanym podmiotom oraz rozpowszechnienie wśród 
mieszkańców miasta informacji o uchwale.
Pobieranie opłat za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym 
zgodnie z uchwałą.

2019 r. Referat GKM
Ireneusz Kiendyś –

Zastępca Burmistrza

Nr XII/91/19
w sprawie uchwalenia przepisów

porządkowych przewozu osób, bagażu i
zwierząt domowych w publicznym transporcie

zbiorowym w mieście Hajnówka

Przekazanie zainteresowanym podmiotom oraz rozpowszechnienie wśród 
mieszkańców miasta informacji o uchwale.

2019 r. Referat GKM
Ireneusz Kiendyś –

Zastępca Burmistrza

Nr XII/92/19
w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/52/11 Rady
Miasta Hajnówka a dnia 29 czerwca 2011 r. w

sprawie określenia warunków udzielania
bonifikat i wysokości stawek procentowych

przy sprzedaży nieruchomości jako lokal
mieszkalny

Zebranie wniosków i przygotowanie dokumentacji formalno-prawnej do 
sporządzenia aktów notarialnych.

2019 r. Referat GGR
Agnieszka Masalska –

kierownik referatu
GGR

Nr XII/93/19
w sprawie wyrażenia opinii na temat
wniesienia wkładu niepieniężnego

Przygotowanie dokumentacji formalno-prawnej do sporządzenia aktu notarialnego. 2019 r. Referat GGR
Agnieszka Masalska –

kierownik referatu
GGR

Nr XII/96/19
w sprawie zniesienia jednostek pomocniczych

na terenie miasta Hajnówka
Rozpowszechnienie wśród mieszkańców miasta informacji o uchwale. 2019 r BRM

Jarosław Grygoruk-
Sekretarz Miasta


