
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 IV/25/19
w sprawie przyjęcia stanowiska Rady Miasta Hajnówka

o zgromadzeniu publicznym w Hajnówce w dniu 23
lutego 2019 r.

7.02.2019 Przyjęto stanowisko Rady Miasta Hajnówka o zgromadzeniu publicznym.

2

Nr V/26/19
w sprawie programu opieki nad zwierzętami

bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na
terenie miasta Hajnówka na 2019 rok

27.03.2019 Referat GKM
Realizacja założeń programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Hajnówka na 2019 rok 
odbywała się zgodnie z uchwałą.

3
Nr V/27/19

w sprawie ustanowienia użytku ekologicznego
„Judzianka”

27.03.2019 Referat GKM
Rozpowszechniono informacje o ustanowieniu użytku ekologicznego „Judzianka” 
wśród mieszkańców miasta. Oznakowano użytek ekologiczny „Judzianka”.

4
Nr V/28/19

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2019 rok
27.03.2019 Referat FN Wprowadzono zmiany do budżetu miasta na 2019 rok zgodnie z uchwałą.

5

Nr V/29/19
w sprawie ustalenia planu dofinansowania form

doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w
szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych

przez Gminę Miejską Hajnówka, ustalenia maksymalnej
kwoty dofinansowania opłat pobieranych przez uczelnie i

placówki doskonalenia nauczycieli oraz specjalności i
formy kształcenia, na które dofinansowanie jest

przyznawane w 2019 roku

27.03.2019
ZOK

Referat FN

Rozpowszechniono informacje o ustalonym planie dofinansowania form 
doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach 
oświatowych prowadzonych przez Gminę Miejską Hajnówka, ustalonej 
maksymalnej kwocie dofinansowania opłat pobieranych przez uczelnie i placówki 
doskonalenia nauczycieli oraz specjalnościach i formach kształcenia, na które 
dofinansowanie jest przyznawane w 2019 roku wśród placówek oświatowych.

6
Nr V/30/19

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia
międzygminnego z Gminą Hajnówka

27.03.2019
ZOK

Referat FN
Przygotowano dokumentację do zawarcia porozumienia międzygminnego z Gminą
Hajnówka.

7

Nr V/31/19
w sprawie określenia warunków udzielania bonifikat i

wysokości stawek procentowych od jednorazowej opłaty
z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego
gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo

własności

27.03.2019 Referat GGR

Rozpowszechniono informacje o warunkach udzielania bonifikat i wysokości 
stawek procentowych od jednorazowej opłaty z tytułu przekształcenia prawa 
użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo 
własności.

8
Nr V/32/19

w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych
miasta Hajnówka oraz nadania nazwy ulicy

27.03.2019 Referaty UM
Oznakowano ulicę poprzez umieszczenie tablic z nazwą ulicy.
Wprowadzono nazwę ulicy we wszelkich dokumentach urzędowych.
Przemeldowano zainteresowane osób.

9

Nr V/33/19
w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny

nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej
Hajnówka

27.03.2019 Referat GGR Przygotowano dokumentację do sporządzenia aktu notarialnego.
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Lp. Nr uchwały
Termin realizacji
(wejścia w życie)

Odpowiedzialny za
realizację

Sposób realizacji

1 2 3 4 5

10

Nr V/34/19
w sprawie przyjęcia stanowiska w sprawie likwidacji

przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych wiz
zakupowych dla obywateli Republiki Białorusi

27.03.2019 Referat PG Przekazano stanowisko do Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

11
Nr V/35/19

w sprawie zmiany Statutu Miasta Hajnówka
27.03.2019 BRM

Prowadzono działalność przez Gminę Miejską Hajnówka oraz jej jednostki 
organizacyjne zgodnie z uchwalonym Statutem.

12

Nr V/36/19
w sprawie przystąpienia do zmiany studium

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego miasta Hajnówka

27.03.2019 Referat BI
Rozpowszechniono informacje o przystąpieniu do zmiany studium uwarunkowań i 
kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Hajnówka.

13

Nr V/37/19
w sprawie utworzenia Placówki Wsparcia Dziennego

prowadzonej w formie opiekuńczej przez Miejski
Ośrodek Pomocy Społecznej w Hajnówce

27.03.2019 MOPS w Hajnówce
Utworzono Placówkę Wsparcia Dziennego prowadzonej w formie opiekuńczej 
przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Hajnówce.

14
Nr V/38/19

w sprawie planu pracy Rady Miasta Hajnówka oraz
stałych komisji Rady Miasta Hajnówka na 2019 r.

27.03.2019
Rada Miasta oraz komisje stałe Rady Miasta Hajnówka pracowały zgodnie z 
przyjętym planem.

15
Nr V/39/19

w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta
Hajnówka na 2019 r.

27.03.2019
Komisja Rewizyjna Rady Miasta Hajnówka pracowała zgodnie z przyjętym 
planem.

16
Nr VI/40/19

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność dyrektora
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Hajnówce

24.04.2019 Uchwałę przekazano skarżącemu.

17
Nr VI/41/19

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2019 rok
24.04.2019 Referat FN Wprowadzono zmiany do budżetu miasta na 2019 rok zgodnie z uchwałą.

18
Nr VI/42/19

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Miasta Hajnówka na lata 2019-2029

24.04.2019 Referat FN
Realizacja założeń Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Hajnówka na lata 
2019-2029 odbywa się zgodnie z uchwałą.

19
Nr VI/43/19

w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać
projekt budżetu obywatelskiego

24.04.2019 Referat PG

Rozpowszechniono wśród mieszkańców miasta informacje o przeprowadzeniu na 
terenie miasta Hajnówka konsultacji społecznych dotyczących Budżetu 
Obywatelskiego na 2020 rok.
Przeprowadzono na terenie miasta Hajnówka procedurę konsultacji społecznych 
dotyczących Budżetu Obywatelskiego na 2020 rok.

20
Nr VI/44/19

w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet radnym
24.04.2019 Diety radnym Rady Miasta Hajnówka są przyznawane zgodnie z uchwałą.

21

Nr VI/45/19
w sprawie wskazania przedstawicieli Rady Miasta

Hajnówka do Zespołu ds. opracowania Gminnej Strategii
Rozwiązywania Problemów Społecznych

24.04.2019

Jako przedstawicieli Rady Miasta Hajnówka do Zespołu ds. opracowania Gminnej 
Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych wskazano: Jadwigę Dąbrowską,
Jerzego Charytoniuka, Mieczysława Stanisława Gmitra, Sławomira Golonko, 
Małgorzatę Celinę Zaborną.
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Lp. Nr uchwały
Termin realizacji
(wejścia w życie)

Odpowiedzialny za
realizację

Sposób realizacji

1 2 3 4 5

22
Nr VI/46/19

w sprawie przyjęcia Regulaminu dostarczania wody i
odprowadzania ścieków na terenie Miasta Hajnówka

24.04.2019
Rozpowszechniono wśród mieszkańców miasta informację o Regulaminie 
dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta Hajnówka.

23

Nr VI/47/19
w sprawie przyjęcia stanowiska w sprawie gospodarki

leśnej na terenie Puszczy Białowieskiej i zmian w Planie
Urządzania Lasu Nadleśnictw Białowieża, Browsk,

Hajnówka

24.04.2019
Przyjęto stanowisko Rady Miasta Hajnówka w sprawie gospodarki leśnej na 
terenie Puszczy Białowieskiej i zmian w Planie Urządzania Lasu Nadleśnictw 
Białowieża, Browsk, Hajnówka.

24
Nr VII/48/19

w sprawie udzielenia pomocy finansowej
29.05.2019 Referat FN

Przygotowano dokumentację do podpisania umowy z Samorządem Województwa 
Podlaskiego.

25
Nr VII/49/19

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2019 rok
29.05.2019 Referat FN Wprowadzono zmiany do budżetu miasta na 2019 rok zgodnie z uchwałą.

26
Nr VII/50/19

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Miasta Hajnówka na lata 2019-2029

29.05.2019 Referat FN
Realizacja założeń Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Hajnówka na lata 
2019-2029 odbywa się zgodnie z uchwałą.

27

Nr VII/51/19
w sprawie ustalenia trybu udzielenia i rozliczania dotacji

dla szkół, przedszkoli i innych form wychowania
przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne lub
prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego na
terenie Miasta Hajnówka oraz trybu przeprowadzania
kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania

29.05.2019
ZOK

Referat FN

Udzielanie i rozliczanie dotacji dla szkół, przedszkoli i innych form wychowania 
przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne lub prawne inne niż jednostka
samorządu terytorialnego na terenie Miasta Hajnówka oraz przeprowadzanie 
kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania odbywało się zgodnie z 
podjętą uchwałą.

28

Nr VII/52/19
w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIX/280/18 w sprawie

utworzenia jednostki budżetowej o nazwie Żłobek
Samorządowy w Hajnówce

29.05.2019
ZOK

Referat FN
Przygotowano dokumentację do utworzenia jednostki budżetowej o nazwie Żłobek
Samorządowy w Hajnówce oraz powołano dyrektora jednostki.

29

Nr VII/53/19
w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli, dla
których organem prowadzącym jest Gmina Miejska

Hajnówka

29.05.2019 ZOK
Prowadzono sieć publicznych przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest 
Gmina Miejska Hajnówka.

30

Nr VII/54/19
w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół

podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską
Hajnówka oraz określenia granic obwodów publicznych

szkół podstawowych

29.05.2019 ZOK
Prowadzono sieć publicznych szkół podstawowych, dla których organem 
prowadzącym jest Gmina Miejska Hajnówka.
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Lp. Nr uchwały
Termin realizacji
(wejścia w życie)

Odpowiedzialny za
realizację

Sposób realizacji

1 2 3 4 5

31

Nr VII/55/19
w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z

wychowania przedszkolnego uczniów objętych
wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego

w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w
przedszkolach publicznych prowadzonych przez Miasto

Hajnówka

29.05.2019
ZOK

Referat FN

Przekazano zainteresowanym podmiotom oraz rozpowszechniono wśród 
mieszkańców miasta informacje o wysokości opłat za korzystanie z wychowania 
przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku 
szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w przedszkolach 
publicznych prowadzonych przez Miasto Hajnówka.
Pobierano opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych 
wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w
którym kończą 6 lat w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Miasto 
Hajnówka wg obowiązujących stawek.

32

Nr VII/56/19
w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego

wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów,
logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców

zawodowych, nauczycieli przedszkoli prowadzących
zajęcia w grupach mieszanych oraz zasad udzielania i
rozmiaru obniżek godzin zajęć nauczycielom, którym

powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i
przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest

Gmina Miejska Hajnówka

29.05.2019
ZOK

Referat FN
Rozpowszechniono informacje o uchwale w szkołach i przedszkolach, dla których 
organem prowadzącym jest Gmina Miejska Hajnówka.

33

Nr VII/57/19
w sprawie zmiany uchwały Nr VI/43/19 Rady Miasta

Hajnówka z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie
określenia wymagań jakie powinien spełniać projekt

budżetu obywatelskiego

29.05.2019 Referat PG

Rozpowszechniono wśród mieszkańców miasta informacje o przeprowadzeniu na 
terenie miasta Hajnówka konsultacji społecznych dotyczących Budżetu 
Obywatelskiego na 2020 rok.
Przeprowadzono na terenie miasta Hajnówka procedurę konsultacji społecznych 
dotyczących Budżetu Obywatelskiego na 2020 rok.

34
Nr VIII/58/19

w sprawie nieudzielenia Burmistrzowi Miasta Hajnówka
wotum zaufania

24.06.2019 Nie udzielono wotum zaufania Burmistrzowi Miasta Hajnówka.

35

Nr VIII/59/19
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za
2018 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu

za 2018 rok

24.06.2019
Zatwierdzono sprawozdanie finansowe za 2018 rok oraz sprawozdanie z 
wykonania budżetu za 2018 rok.

36
Nr VIII/60/19

w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta
Hajnówka

24.06.2019 Udzielono absolutorium Burmistrzowi Miasta Hajnówka.

37
Nr VIII/61/19

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność dyrektora
Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Hajnówce

24.06.2019 Uchwałę przekazano skarżącemu.

38
Nr VIII/62/19

w sprawie zniesienia formy ochrony z drzewa uznanego
za pomnik przyrody

24.06.2019 Referat GKM
Rozpowszechniono informacje o zniesieniu formy ochrony z drzewa uznanego za 
pomnik przyrody. Usunięto drzewo.
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Lp. Nr uchwały
Termin realizacji
(wejścia w życie)

Odpowiedzialny za
realizację

Sposób realizacji

1 2 3 4 5

39

Nr VIII/63/19
w sprawie przyjęcia stanowiska w sprawie planowanej

inwestycji polegającej na budowie zakładu pirolizy gumy
w Dubiczach Osocznych, gm Hajnówka.

24.06.2019
Przyjęto stanowisko w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie 
zakładu pirolizy gumy w Dubiczach Osocznych, gm Hajnówka.

40
Nr VIII/64/19

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2019 rok
24.06.2019 Referat FN Wprowadzono zmiany do budżetu miasta na 2019 rok zgodnie z uchwałą.

41
Nr VIII/65/19

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Miasta Hajnówka na lata 2019-2029

24.06.2019 Referat FN
Realizacja założeń Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Hajnówka na lata 
2019-2029 odbywa się zgodnie z uchwałą.

42
Nr VIII/66/19

w sprawie powołania zespołu do spraw wyboru
ławników

24.06.2019
Powołano zespół do spraw wyboru ławników w składzie: Jadwiga Dąbrowska, 
Aniela Kot, Lucyna Lewczuk, Artur Tumiel.

43
Nr VIII/67/19

w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku
energetycznego

24.06.2019 Referat GKM
Przekazano zainteresowanym podmiotom oraz rozpowszechniono wśród 
mieszkańców miasta informacje o wzorze wniosku o wypłatę dodatku 
energetycznego.

44

Nr IX/68/19
w sprawie zakwalifikowania zagospodarowania frakcji
odpadów komunalnych wysortowanych ze strumienia

zmieszanych odpadów komunalnych i
nieprzeznaczonych do składowania („frakcja

wysokoenergetyczna”) do zadań własnych gminy

27.08.2019 Referat GKM Prowadzono gospodarkę odpadami zgodnie z postanowieniami uchwały.

45
Nr IX/69/19

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi
Hajnowskiemu

27.08.2019 Referat FN
Przygotowano dokumentację do podpisania umowy z Samorządem Powiatu 
Hajnowskiego.

46
Nr IX/70/19

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2019 rok
27.08.2019 Referat FN Wprowadzono zmiany do budżetu miasta na 2019 rok zgodnie z uchwałą.

47
Nr IX/71/19

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Miasta Hajnówka na lata 2019-2029

27.08.2019 Referat FN
Realizacja założeń Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Hajnówka na lata 
2019-2029 odbywa się zgodnie z uchwałą.

48
Nr IX/72/19

w sprawie odwołania skarbnika Gminy Miejskiej
Hajnówka

27.08.2019 Referat SAO Odwołano skarbnika Gminy Miejskiej Hajnówka.

49
Nr IX/73/19

w sprawie powołania skarbnika Gminy Miejskiej
Hajnówka

27.08.2019 Referat SAO Powołano skarbnika Gminy Miejskiej Hajnówka.

50

Nr X/74/19
w sprawie Miejscowego planu zagospodarowania

przestrzennego części miasta Hajnówka – dla terenów
położonych w rejonie ul. Warszawskiej

15.10.2019 Referat BI

Przekazano zainteresowanym podmiotom oraz rozpowszechniono wśród 
mieszkańców miasta informacje o zmianie miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego części miasta Hajnówka – dla terenów położonych w rejonie ul. 
Warszawskiej.
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Termin realizacji
(wejścia w życie)
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51

Nr XI/75/19
w sprawie stwierdzenia wyboru ławników do Sądu
Rejonowego w Białymstoku w sprawach pracy i

ubezpieczeń społecznych na kadencję 2020-2023.

30.10.2019 BRM

Przekazano zainteresowanym podmiotom oraz rozpowszechniono wśród 
mieszkańców miasta informacje o stwierdzeniu wyboru ławników do Sądu 
Rejonowego w Białymstoku w sprawach pracy i ubezpieczeń społecznych na 
kadencję 2020-2023

52
Nr XI/76/19

w sprawie uchwalenia Statutu Miejskiego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Hajnówce

30.10.2019 MOPS w Hajnówce
Prowadzenie działalności przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Hajnówce 
odbywało się zgodnie z uchwalonym Statutem.

53

Nr XI/77/19
w sprawie zmiany Strategii Integracji i Rozwiązywania
Problemów Społecznych Gminy Miejskiej Hajnówka na

lata 2013-2021

30.10.2019 MOPS w Hajnówce
Realizacja założeń Strategii Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych 
Gminy Miejskiej Hajnówka na lata 2013-2021 odbywa się zgodnie z uchwałą.

54
Nr XI/78/19

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2019 rok
30.10.2019 Referat FN Wprowadzono zmiany do budżetu miasta na 2019 rok zgodnie z uchwałą.

55
Nr XI/79/19

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Miasta Hajnówka na lata 2019-2029

30.10.2019 Referat FN
Realizacja założeń Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Hajnówka na lata 
2019-2029 odbywa się zgodnie z uchwałą.

56
Nr XI/80/19

w sprawie wskazania przedstawiciela Rady Miasta
Hajnówka do Społecznej Komisji Mieszkaniowej

30.10.2019
Jako przedstawiciela Rady Miasta Hajnówka do Społecznej Komisji 
Mieszkaniowej wskazano: Artura Tumiela.

57
Nr XI/81/19

w sprawie przyjęcia stanowiska w sprawie ograniczenia
działalności Inspektoratu ZUS w Hajnówce

27.11.2019
Przyjęto stanowisko w sprawie ograniczenia działalności Inspektoratu ZUS w 
Hajnówce.

58
Nr XII/82/19

w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności
Gimnazjum Nr 1 w Hajnówce

27.11.2019 ZOK
Rozpowszechniono informacje o uchwale oraz zakończeniu działalności 
Gimnazjum Nr 1 w Hajnówce zgodnie z uchwałą.

59
Nr XII/83/19

w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności
Gimnazjum Nr 2 w Hajnówce

27.11.2019 ZOK
Rozpowszechniono informacje o uchwale oraz zakończeniu działalności 
Gimnazjum Nr 2 w Hajnówce zgodnie z uchwałą.

60
Nr XII/84/19

w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności
Gimnazjum Nr 3 w Hajnówce

27.11.2019 ZOK
Rozpowszechniono informacje o uchwale oraz zakończeniu działalności 
Gimnazjum Nr 3 w Hajnówce zgodnie z uchwałą.

61

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

27.11.2019
ZOK

Referat FN
Rozpowszechniono informacje o uchwale w szkołach i placówkach oświatowych 
prowadzonych przez Gminę Miejską Hajnówka.

62
Nr XII/86/19

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od
nieruchomości

27.11.2019 Referat FN
Naliczanie podatku od nieruchomości na 2020 rok odbywało się z uwzględnieniem
nowych stawek ustalonych uchwałą.
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63

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

27.11.2019 Referat PG

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 odbywało się zgodnie z uchwałą.
Podejmowano współpracę o charakterze pozafinansowym wskazanym w uchwale.

64
Nr XII/88/19

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2019 rok
27.11.2019 Referat FN Wprowadzono zmiany do budżetu miasta na 2019 rok zgodnie z uchwałą.

65
Nr XII/89/19

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

27.11.2019 Referat FN
Realizowanie dopłat do jednej osoby korzystającej z usług pływalni za godzinę 
zgodnie z uchwałą.

66

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

27.11.2019 Referat GKM

Przekazano zainteresowanym podmiotom oraz rozpowszechniono wśród 
mieszkańców miasta informacje o uchwale.
Pobieranie opłat za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym 
odbywało się zgodnie z uchwałą.

67

Nr XII/91/19
w sprawie uchwalenia przepisów porządkowych
przewozu osób, bagażu i zwierząt domowych w

publicznym transporcie zbiorowym w mieście Hajnówka

27.11.2019 Referat GKM
Przekazano zainteresowanym podmiotom oraz rozpowszechniono wśród 
mieszkańców miasta informacje o uchwale.

68

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

27.11.2019 Referat GGR
Zbierano wnioski i przygotowywano dokumentacje formalno-prawne do 
sporządzenia aktów notarialnych.

69
Nr XII/93/19

w sprawie wyrażenia opinii na temat wniesienia wkładu
niepieniężnego

27.11.2019 Referat GGR Przygotowano dokumentację formalno-prawną do sporządzenia aktu notarialnego.

70

Nr XII/94/19
w sprawie podtrzymania stanowiska wyrażonego w
uchwale VI/40/19 Rady Miasta Hajnówka z dnia 24
kwietnia 2019 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na
działalność dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy

Społecznej w Hajnówce

27.11.2019 Uchwałę przekazano skarżącemu.

71
Nr XII/95/19

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność dyrektora
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Hajnówce

27.11.2019 Uchwałę przekazano skarżącemu.

72
Nr XII/96/19

w sprawie zniesienia jednostek pomocniczych na terenie
miasta Hajnówka

27.11.2019 BRM Rozpowszechniono wśród mieszkańców miasta informacje o uchwale.
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73

Nr XII/97/19
w sprawie zmiany uchwały nr II/4/18 Rady Miasta

Hajnówka z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie
powołania komisji stałych Rady Miasta Hajnówka

27.11.2019 Powołano do komisji Rady Miasta Hajnówka radną Grażynę Pawluczuk.

74

Nr XII/98/19
w sprawie przyjęcia rezygnacji radnego ze składu
Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta

Hajnówka

27.11.2019 Przyjęto rezygnację radnego Artura Tumiela.

75

Nr XII/99/19
w sprawie zmiany uchwały nr III/23/18 Rady Miasta

Hajnówka z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie
powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Hajnówka

27.11.2019 Powołano do komisji Rady Miasta Hajnówka radną Grażynę Pawluczuk.

76

Nr XII/100/19
w sprawie zmiany uchwały nr III/24/18 Rady Miasta

Hajnówka z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie
powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

27.11.2019 Powołano do komisji Rady Miasta Hajnówka radnego Marcina Bołtryka.

77

Nr XIII/101/19
w sprawie ustalenia jednostkowej stawki dotacji

przedmiotowej na 2020 rok dla zakładu budżetowego
„Park Wodny” w Hajnówce

30.12.2019 Referat FN
Realizowanie dopłat do jednej osoby korzystającej z usług pływalni odbywało się 
zgodnie z uchwałą.

78
Nr XIII/102/19

w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2020

30.12.2019 Referat PG
Realizacja założeń Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych na rok 2019 realizowano zgodnie z podjętą uchwałą.

79
Nr XIII/103/19

w sprawie uchwalenia budżetu miasta Hajnówka na rok
2020

30.12.2019
Jednostki organizacyjne

Gminy Miejskiej
Hajnówka

Realizację założeń budżetu prowadzono zgodnie z uchwałą.

80
Nr XIII/104/19

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej
Miasta Hajnówka na lata 2020-2029

30.12.2019 Referat FN
Realizacja założeń Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Hajnówka na lata 
2019-2029 odbywa się zgodnie z uchwałą.

81
Nr XIII/105/19

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2019 rok
30.12.2019 Referat FN Wprowadzono zmiany do budżetu miasta na 2019 rok zgodnie z uchwałą.

82
Nr XIII/106/19

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Miasta Hajnówka na lata 2019-2029

30.12.2019 Referat FN
Realizacja założeń Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Hajnówka na lata 
2019-2029 odbywa się zgodnie z uchwałą.

83
Nr XIII/107/19

w sprawie przyjęcia Programu „Hajnowska Karta
Mieszkańca”

30.12.2019 Referat SAO
Przekazanie zainteresowanym podmiotom oraz rozpowszechnienie wśród 
mieszkańców miasta informacji o Programie.
Realizacja założeń Programu „Hajnowska Karta Mieszkańca” zgodnie z uchwałą.

84
Nr XIII/108/19

w sprawie powierzenia Gminie Czyże realizacji zadania
publicznego w zakresie publicznego transportu

30.12.2019 Referat GKM
Przekazano zainteresowanym podmiotom oraz rozpowszechniono wśród 
mieszkańców miasta informacje o uchwale.
Zawarto porozumienie międzygminne.
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zbiorowego w ramach porozumienia międzygminnego.

85

Nr XIII/109/19
w sprawie przyjęcia stanowiska w sprawie

wyeliminowania szkodliwych emisji wprowadzanych do
atmosfery przez zakład Gryfskand Sp. z o.o. Oddział w

Hajnówce – Zakład Węgli Aktywnych

30.12.2019
Przyjęto stanowisko w sprawie wyeliminowania szkodliwych emisji 
wprowadzanych do atmosfery przez zakład Gryfskand Sp. z o.o. Oddział w 
Hajnówce – Zakład Węgli Aktywnych.

86

Nr XIII/110/19
w sprawie przyjęcia rezygnacji radnych ze składu
Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta

Hajnówka.

30.12.2019 Przyjęto rezygnację radnych: Jadwigi Dąbrowskiej i Małgorzaty Celiny Zabornej.

Hajnówka, 29 maja 2020 roku.
Burmistrz Miasta Hajnówka

Jerzy Sirak
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