
ZARZĄDZENIE Nr 26/2020

BURMISTRZA MIASTA HAJNÓWKA

z dnia 27 lutego 2020 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 XIV sesji Rady Miasta w dniu

26 lutego 2020 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 26/2020
Burmistrza Miasta Hajnówka

z dnia 27 lutego 2020 roku

Harmonogram
Realizacji uchwał Rady Miasta Hajnówka z XIV sesji, która odbyła się 26 lutego 2020 roku

Uchwała Rady Miasta Hajnówka Sposób wykonania uchwały Termin realizacji
Odpowiedzialny za

realizację
Nadzorujący

realizację

1 2 3 4 5

Nr XIV/112/20
w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt
dziecka oraz maksymalnej wysokości opłaty za
wyżywienie dziecka w Żłobku Samorządowym

w Hajnówce

Przekazanie zainteresowanym podmiotom oraz rozpowszechnienie wśród 
mieszkańców miasta informacji o wysokości opłat za pobyt dziecka oraz 
maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie dziecka w Żłobku Samorządowym w
Hajnówce.
Pobieranie opłat za  pobyt dziecka oraz opłat za wyżywienie dziecka w Żłobku 
Samorządowym w Hajnówce wg obowiązujących stawek.

2020 r.
ZOK

Jolanta Stefaniuk
Referat FN

Ireneusz Kiendyś –
Zastępca Burmistrza

Nr XIV/113/20
w sprawie zmiany uchwały Nr XII/85/19 Rady
Miasta Hajnówka z dnia 27 listopada 2019 r. 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.

2020 r.
ZOK

Jolanta Stefaniuk
Referat FN

Ireneusz Kiendyś –
Zastępca Burmistrza

Nr XIV/114/20
w sprawie określenia średniej ceny jednostki
paliwa w Gminie Miejskiej Hajnówka w roku

szkolnym 2019/2020

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

2020 r.
ZOK

Jolanta Stefaniuk
Referat FN

Ireneusz Kiendyś –
Zastępca Burmistrza

Nr XIV/115/20
w sprawie Programu opieki nad zwierzętami
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt na terenie miasta Hajnówka na 2020

rok

Realizacja założeń programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Hajnówka na 2020 rok 
zgodnie z uchwałą.

2020 r. Referat GKM
Ireneusz Kiendyś –

Zastępca Burmistrza

Nr XIV/116/20
w sprawie uchwalenia zmiany Programu

usuwania wyrobów zawierających azbest z
terenu miasta Hajnówka

Realizacja założeń Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu 
miasta Hajnówka zgodnie z uchwałą.

2020 r. Referat GKM
Ireneusz Kiendyś –

Zastępca Burmistrza

Nr XIV/117/20
w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz

ustalenia stawki opłaty

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

2020 r. Referat GKM
Ireneusz Kiendyś –

Zastępca Burmistrza



Uchwała Rady Miasta Hajnówka Sposób wykonania uchwały Termin realizacji
Odpowiedzialny za

realizację
Nadzorujący

realizację

1 2 3 4 5

Nr XIV/118/20
w sprawie określenia wzoru deklaracji o

wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi składanej przez właściciela

nieruchomości

Przygotowanie niezbędnej ilości deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości oraz 
rozpowszechnienie deklaracji wśród mieszkańców.

2020 r. Referat GKM
Ireneusz Kiendyś –

Zastępca Burmistrza

Nr XIV/120/20
w sprawie udzielenia pomocy finansowej

Powiatowi Hajnowskiemu

Przygotowanie dokumentacji do podpisania umowy z Samorządem Powiatu 
Hajnowskiego.

2020 r. Referat FN
Agnieszka Zabrocka –

Skarbnik Miasta

Nr XIV/121/20
w sprawie zmiany uchwały Nr XII/90/19 Rady
Miasta Hajnówka z dnia 27 listopada 2019 r. 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.

2020 r. Referat GKM
Ireneusz Kiendyś –

Zastępca Burmistrza


