
Sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Miasta Hajnówka.

Lp. Nr uchwały Termin realizacji
(wejścia w życie)

Odpowiedzialny za 
realizację Sposób realizacji

1 2 3 4 5

1
Nr XIV/96/11

w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta 
Hajnówka na 2012 r.

28.12.2011 Komisja Rewizyjna Rady Miasta Hajnówka pracuje zgodnie z przyjętym 
harmonogramem.

2

Nr XIV/97/11
w sprawie zmiany uchwały Nr V/20/11 Rady Miasta 

Hajnówka z dnia 23 lutego 2011 r. w sprawie ustalenia 
składów osobowych komisji stałych Rady Miasta 

Hajnówka

28.12.2011 Zmieniono skład osobowy Komisji Infrastruktury Komunalnej i Samorządu Rady 
Miasta Hajnówka.

3

Nr XIV/98/11
w sprawie zmiany uchwały Nr V/21/11 Rady Miasta 

Hajnówka z dnia 23 lutego 2011 r. w sprawie powołania 
komisji rewizyjnej

28.12.2011 Zmieniono skład osobowy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Hajnówka.

4
Nr XV/99/12

w sprawie programu opieki nad zwierzętami 
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt

30.05.2012 Referat GKM
Realizacja założeń programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Hajnówka odbywa się 
zgodnie z uchwałą.

5
Nr XV/100/12

w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie 
w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków

28.03.2012 Referat GKM
PWiK Sp. z o.o.

Przekazano zainteresowanym podmiotom oraz rozpowszechniono wśród 
mieszkańców miasta informację o obowiązujących taryfach.
Ustalono wysokości opłat za zbiorcze zaopatrzenie w wodę i zbiorowe 
odprowadzanie ścieków.
Pobierane są opłaty za wykonywanie zadań wg obowiązujących stawek.

6
Nr XV/101/12

w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zamiany 
nieruchomości

28.03.2012 Referat GGR Przygotowano dokumentację formalno-prawną do zamiany nieruchomości.

7
Nr XV/102/12

w sprawie planu pracy Rady Miasta Hajnówka oraz 
komisji na 2012 r.

28.03.2012 Rada Miasta Hajnówka oraz komisje pracują zgodnie z przyjętym 
harmonogramem.

8
Nr XV/103/12

w sprawie wykorzystania wizerunku herbu miasta 
Hajnówka

28.03.2012 Przesłano informację podmiotowi zainteresowanemu wykorzystaniem wizerunku 
herbu miasta Hajnówka.

9 Nr XV/104/12
w sprawie udzielenia pomocy finansowej 28.03.2012 Referat FN Przygotowano dokumentację formalno-prawną do zawarcia porozumienia.

10 Nr XV/105/12
w sprawie mian w budżecie miasta na 2012 rok 28.03.2012 Referat FN Wprowadzono zmiany do budżetu miasta na 2012 rok zgodnie z uchwałą.

11

Nr XV/106/12
w sprawie zmiany Uchwały Nr XIV/85/11 Rady Miasta 

Hajnówka z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie 
uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta 

Hajnówka na lata 2012-2022

28.03.2012 Referat FN Realizowano założenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Hajnówka na 
lata 2012-2022 zgodnie z uchwałą.
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12

Nr XV/107/12
w sprawie nadania imienia Gimnazjum nr 3 z 

Oddziałami Integracyjnymi w Zespole Szkół nr 2 z 
Oddziałami Integracyjnymi w Hajnówce

28.03.2012

Jolanta Stefaniuk
Zespół oświaty, kultury i 

sportu 
Dyrektor Zespołu Szkół 

nr 2 z Oddziałami 
Integracyjnymi w 

Hajnówce

Wprowadzono nazwę szkoły we wszelkich dokumentach urzędowych.

13

Nr XVI/108/12
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego 

wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2011 
rok.

30.05.2012 Halina Nowik – Skarbnik 
Miasta

Przekazano sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu 
oraz uchwałę do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku.

14
Nr XVI/109/12

w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta 
Hajnówka za 2010 r.

30.05.2012 Udzielono absolutorium Burmistrzowi Miasta Hajnówka za 2011 rok.

15

Nr XVI/110/12
w sprawie skargi nauczycieli Przedszkola 

Samorządowego Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w 
Hajnówce

30.05.2012
Jolanta Stefaniuk

Zespół oświaty, kultury i 
sportu 

Zwrócono skargę oraz podjęto działania zmierzające do polubownego rozwiązania 
konfliktu w drodze mediacji.

16 Nr XVI/111/12
w sprawie zmian w budżecie miasta na 2012 rok 30.05.2012 Referat FN Wprowadzono zmiany do budżetu miasta na 2012 rok zgodnie z uchwałą.

17
Nr XVI/112/12

w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej 
Miasta Hajnówka na lata 2012-2022

30.05.2012 Referat FN Realizowano założenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Hajnówka na 
lata 2012-2022 zgodnie z uchwałą.

18

Nr XVI/113/12
w sprawie upoważnienia Burmistrza Miasta do 

podpisania zobowiązań wekslowych zabezpieczających 
planowane do zaciągnięcia kredyty i pożyczki

30.05.2012 Referat FN Przygotowano dokumentację formalno-prawną do podpisania zobowiązań 
wekslowych zabezpieczających planowane do zaciągnięcia kredyty i pożyczki.

19
Nr XVI/114/12

w sprawie upoważnienia Burmistrza Miasta do przyjęcia 
dotacji

30.05.2012 Referat FN Przygotowano dokumentację formalno-prawną i podpisano umowę.

20

Nr XVI/115/12
w sprawie zmiany uchwały Nr XV/99/12 Rady Miasta 
Hajnówka z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie programu 
opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 

bezdomności zwierząt

30.05.2012 Referat GKM
Realizacja założeń programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Hajnówka odbywa się 
zgodnie z uchwałą.

21

Nr XVI/116/12
w sprawie wyznaczenia Miejskiego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Hajnówce do realizacji zadań z zakresu 
administracji publicznej w zakresie wspierania rodzin

30.05.2012 Miejski Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Hajnówce

Realizację zadań z zakresu administracji publicznej w zakresie wspierania rodzin 
prowadzi MOPS w Hajnówce.
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22

Nr XVI/117/12
w sprawie przyjęcia i realizacji Programu Wsparcia 

Rodziny w Gminie Miejskiej Hajnówka na lata 2012-
2015

30.05.2012 Miejski Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Hajnówce Realizacja założeń Programu odbywa się zgodnie z przyjętą uchwałą.

23

Nr XVI/118/12
w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII/164/09 Rady 

Miasta Hajnówka z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie 
ustanowienia stypendium Burmistrza Miasta Hajnówka

Dz.U.W.P. z 2012 r., poz. 
1811, wwż 05.07.2012.

Dyrektorzy szkół i 
placówek oświatowych

Jolanta Stefaniuk

Zebrano wnioski o przyznanie stypendium według zasad określonych w 
regulaminie stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

24

Nr XVI/119/12
w sprawie upoważnienia Burmistrza Miasta Hajnówki do 

podpisania porozumienia w sprawie przyjęcia do 
prowadzenia przez Gminę Miejską Hajnówka zadań 

publicznych w zakresie oświaty i wychowania 
powierzonych przez zainteresowane Gminy i Powiaty

30.05.2012
Dyrektorzy szkół i 

placówek oświatowych
Jolanta Stefaniuk

Przygotowano dokumentację formalno-prawną do podpisania porozumienia.

25

Nr XVI/120/12
w sprawie upoważnienia Burmistrza Miasta Hajnówki do 

podpisania porozumienia w sprawie przyjęcia do 
prowadzenia przez Gminę Miejską Hajnówka zadań 

publicznych w zakresie oświaty i wychowania 
powierzonych przez zainteresowane Gminy i Powiaty

30.05.2012
Dyrektorzy szkół i 

placówek oświatowych
Jolanta Stefaniuk

Przygotowano dokumentację formalno-prawną do podpisania porozumienia.

26
Nr XVI/121/12

w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zamiany 
nieruchomości

30.05.2012 Referat GGR Przygotowano dokumentację formalno-prawną do zamiany nieruchomości.

27

Nr XVI/122/12
w sprawie przyjęcia Programu Rozwoju 

Przedsiębiorczości miasta Hajnówka na lata 2012-2013 
opracowanego w ramach projektu „Decydujmy Razem”

30.05.2012 Referaty UM Realizacja założeń Programu odbywa się zgodnie z przyjętą uchwałą.

28
Nr XVI/123/12

w sprawie przystąpienia do tworzenia Lokalnej 
Organizacji Turystycznej „Puszcza Białowieska”

30.05.2012 Referat PG Trwają prace nad utworzeniem Lokalnej Organizacji Turystycznej „Puszcza 
Białowieska”.

29

Nr XVI/124/12
w sprawie zmiany Uchwały Nr VI/34/03 Rady Miasta 

Hajnówka z dnia 31 marca 2003 r. w sprawie utworzenia 
Gimnazjum Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w 

Hajnówce

30.05.2012

Jolanta Stefaniuk
Zespół oświaty, kultury i 

sportu 
Dyrektor Zespołu Szkół 

nr 2 z Oddziałami 
Integracyjnymi w 

Hajnówce

Wprowadzono nazwę Gimnazjum we wszelkich dokumentach urzędowych.
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30

Nr XVI/125/12
w sprawie zmiany Uchwały Nr VI/35/03 Rady Miasta 

Hajnówka z dnia 31 marca 2003 r. w sprawie utworzenia 
Zespołu Szkół Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w 

Hajnówce

30.05.2012

Jolanta Stefaniuk
Zespół oświaty, kultury i 

sportu 
Dyrektor Zespołu Szkół 

nr 2 z Oddziałami 
Integracyjnymi w 

Hajnówce

Wprowadzono nazwę Zespołu Szkół we wszelkich dokumentach urzędowych.

31

Nr XVI/126/12
w sprawie przyjęcia stanowiska Rady Miasta Hajnówka 

dotyczącego ograniczeń komunikacyjnych na terenie 
Powiatu Hajnowskiego

30.05.2012 Przekazano stanowisko Marszałkowi Województwa Podlaskiego.

32
Nr XVI/127/12

w sprawie przyjęcia Programu Opieki nad Zabytkami 
Miasta Hajnówka na lata 2012-2015

Dz.U.W.P. z 2012 r., poz. 
1808, wwż 04.07.2012. Referat GKM Realizacja założeń Programu odbywa się zgodnie z przyjętą uchwałą.

33

Nr XVII/128/12
w sprawie przyjęcia stanowiska Rady Miasta Hajnówka 

dotyczącego udzielenia bonifikaty od opłaty z tytułu 
przekształcenia w związku z wnioskiem o 

przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w 
prawo własności nieruchomości na podstawie ustawy z 

dnia 29 lipca 2005 roku o przekształceniu prawa 
użytkowania wieczystego w prawo własności 

nieruchomości

27.06.2012

Nie udzielono bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia w związku z 
wnioskiem o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 
nieruchomości na podstawie ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przekształceniu 
prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości

34

Nr XVII/129/12
w sprawie stanowiska Rady Miasta Hajnówka 

dotyczącego wniosku Zespołu Szkół nr 2 z Oddziałami 
Integracyjnymi w Hajnówce

27.06.2012 Nie wyrażono zgody na poprowadzenie w Zespole Szkół nr 2 z Oddziałami 
Integracyjnymi w Hajnówce oddziałów przedszkolnych.

35 Nr XVII/130/12
w sprawie wygaśnięcia mandatu radnej 27.06.2012 Stwierdzono wygaśnięcie mandatu radnej Rady Miasta Hajnówka Pani Ireny 

Siegień.

36

Nr XVII/131/12
w sprawie ustalenia cen urzędowych za usługi 

przewozowe transportu zbiorowego komunikacji 
miejskiej w Hajnówce

Dz.U.W.P. z 2012 r., poz. 
2076, wwż 28.07.2012.

Zakład Komunikacji 
Miejskiej w Hajnówce

Przekazano zainteresowanym podmiotom oraz rozpowszechniono wśród 
mieszkańców miasta informacje o obowiązujących cenach urzędowych.
Pobierano opłaty za usługi przewozowe transportu zbiorowego komunikacji 
miejskiej w Hajnówce wg obowiązujących cen urzędowych.

37

Nr XVII/132/12
w sprawie opłat dodatkowych z tytułu przewozu osób, 
bagażu oraz zwierząt zabieranych ze sobą do środka 

transportowego oraz wysokości opłat manipulacyjnych w 
transporcie zbiorowym komunikacji miejskiej w 

Hajnówce.

Dz.U.W.P. z 2012 r., poz. 
2174, wwż 04.08.2012.

Zakład Komunikacji 
Miejskiej w Hajnówce

Przekazano zainteresowanym podmiotom oraz rozpowszechniono wśród 
mieszkańców miasta informacje o obowiązującej wysokości opłat dodatkowych z 
tytułu przewozu osób, bagażu oraz zwierząt zabieranych ze sobą do środka 
transportowego oraz wysokości opłat manipulacyjnych w transporcie zbiorowym 
komunikacji miejskiej w Hajnówce.
Pobierano opłaty dodatkowe z tytułu przewozu osób, bagażu oraz zwierząt 
zabieranych ze sobą do środka transportowego oraz opłaty manipulacyjne w 
transporcie zbiorowym komunikacji miejskiej w Hajnówce wg obowiązujących 
stawek.
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38 Nr XVII/133/12
w sprawie zmian w budżecie miasta na 2012 rok 27.06.2012 Referat FN Wprowadzono zmiany do budżetu miasta na 2012 rok zgodnie z uchwałą.

39

Nr XVII/134/12
w sprawie zmiany uchwały nr XXV/144/09 Rady Miasta 
Hajnówka z dnia 31 marca 2009 r. w sprawie regulaminu 

wynagradzania nauczycieli określającego wysokość i 
szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom 

dodatku motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy 
oraz niektórych innych składników wynagradzania 
nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach 
oświatowych prowadzonych przez Gminę Miejską 

Hajnówka

Dz.U.W.P. z 2012 r., poz. 
2077, wwż 28.07.2012.

Dyrektorzy szkół i 
placówek oświatowych

Jolanta Stefaniuk

Przeliczono stawki dodatku motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz 
niektórych innych składników wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w 
szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Miejską 
Hajnówka wg zasad ustalonych w regulaminie wynagradzania nauczycieli.

40

Nr XVII/135/12
w sprawie upoważnienia Burmistrza Miasta Hajnówka 

do podpisania porozumienia w sprawie przyjęcia do 
prowadzenia przez Gminę Miejską Hajnówka zadań 

publicznych w zakresie oświaty i wychowania 
powierzonych przez zainteresowane Gminy i Powiaty.

27.06.2012
Dyrektorzy szkół i 

placówek oświatowych
Jolanta Stefaniuk

Przygotowano dokumentację formalno-prawną do podpisania porozumienia.

Hajnówka, dnia 07 sierpnia 2012 roku.
Burmistrz Miasta Hajnówka

Jerzy Sirak
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