
Projekt 
 
z dnia  10 marca 2022 r. 
Zatwierdzony przez ......................... 
 
 

 
UCHWAŁA NR .................... 

RADY MIASTA HAJNÓWKA 

z dnia .................... 2022 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Rocznego programu współpracy miasta Hajnówka 
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 

publicznego na 2022 rok 

Na podstawie art. 5a ust 1 i 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o 
wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, z 2021 r. poz. 1038, poz.1243, poz.1535) uchwala się, co następuje: 

§ 1. W Rocznym programie współpracy miasta Hajnówka z organizacjami pozarządowymi oraz innymi 
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 rok stanowiącym załącznik do uchwały 
nr XXX/231/21 Rady Miasta Hajnówka z dnia 27 października 2021 r. (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2021 r. 
poz. 4179) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w §8: 

a) pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

„1) działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego: 

a) wspieranie inicjatyw kulturalnych mniejszości narodowych i etnicznych zamieszkujących na 
terenie miasta Hajnówka, 

b) zorganizowanie dnia gwary lokalnej;”, 

b) w pkt 7 dodaje się lit. d i e w brzmieniu: 

„d) popularyzacja wiedzy z zakresu tożsamości oraz dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego poprzez 
odkrywanie historii życia i twórczości znanych kobiet związanych z miastem (organizacja wydarzeń 
pod hasłem "Hajnówka jest Kobietą"), 

e) Koncertowy Park Kolejowy”;, 

c) pkt 10 otrzymuje brzmienie: 

„10) rewitalizacja: 

a) przedsięwzięcia i działania animacyjne kierowane do mieszkańców, w tym dzieci i młodzieży, 
realizowane w obszarze rewitalizacji miasta Hajnówka, 

b) włączanie i partycypacja mieszkańców w planowanie rozwoju miasta (akcja "Zgłoś pomysł na 
Miasto");”, 

d) dodaje się pkt 11-16 w brzmieniu: 

„11) upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także 
działania wspomagające rozwój demokracji poprzez zwiększenie dostępu mieszkańców do 
informacji i danych o mieście/stanie miasta ("Dni Otwarte"); 

12) działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości: 

a) zorganizowanie cyklicznych spotkań pn. "Śniadania biznesowe" w celu konsultacji 
i zaplanowania kompleksowych działań, które sprzyjają rozwojowi przedsiębiorczości 
i osiąganiu sukcesów przez lokalnych przedsiębiorców, 

b) zorganizowanie konkursu na Biznes Plan dla uczniów hajnowskich szkół; 
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13) turystyka i krajoznawstwo poprzez wspieranie działań zwiększających zastosowanie narzędzi IT 
w ofercie turystycznej miasta; 

14) nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie w formie organizacji warsztatów, 
podczas których rozwijane będą umiejętności indywidualnej i samodzielnej pracy ucznia 
(utworzenie Biura Pracy Indywidualnej - ogólnomiejskiej sieci wsparcia uczniów szkół 
podstawowych); 

15) działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych poprzez organizację 
i prowadzenie hajnowskiej szkoły lidera społecznego; 

16) działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych 
w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie poprzez 
przeprowadzenie działań sieciujących wszystkie hajnowskie NGO.”; 

2) §12 otrzymuje brzmienie: 

„§ 12. Samorząd miasta Hajnówka planuje przeznaczyć na realizację Programu współpracy środki 
budżetowe w wysokości 866 100 zł.”; 

3) w harmonogramie otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych należących do Gminy 
Miejskiej Hajnówka w 2022 roku stanowiącym załącznik do Programu współpracy w tabeli: 

a) Lp. 1 otrzymuje brzmienie: 

a) Wspieranie inicjatyw kulturalnych 
mniejszości narodowych i etnicznych 
zamieszkujących na terenie miasta 
Hajnówka 

45 000,00 zł listopad/ 
grudzień 2021 
r. 

1 działalność na rzecz 
mniejszości narodowych 
i etnicznych oraz języka 
regionalnego 

b) Zorganizowanie dnia gwary lokalnej 10 000,00 zł kwiecień/maj 
2022 r. 

b) Lp. 7 otrzymuje brzmienie: 

a) Popularyzacja i prezentacja wartości 
duchowych oraz promocja walorów 
artystycznych muzyki kameralnej i 
organowej w Hajnówce 

8 000,00 zł marzec 2022 r. 

b) Popularyzacja i  prezentacja wartości 
duchowych oraz promocja walorów 
artystycznych muzyki cerkiewnej w  
Hajnówce  

50 000,00 zł  marzec 2022 r.  

c) Szerzenie i upowszechnianie kultury 
muzycznej poprzez prowadzenie 
orkiestry dętej oraz edukacji muzycznej  

50 000,00 zł listopad/ 
grudzień 2021 
r. 

d) Popularyzacja wiedzy z zakresu 
tożsamości oraz dziedzictwa 
kulturowego i przyrodniczego poprzez 
odkrywanie historii życia i twórczości 
znanych kobiet związanych z miastem 
(organizacja wydarzeń pod hasłem 
"Hajnówka jest Kobietą") 

35 000,00 zł kwiecień/maj 
2022 r. 

7 kultura, sztuka, ochrona 
dóbr kultury i 
dziedzictwa narodowego 

e) Koncertowy Park Kolejowy 25 000,00 zł kwiecień/maj 
2022 r. 

c) Lp. 10 otrzymuje brzmienie: 

a) Przedsięwzięcia i działania 
animacyjne kierowane do 
mieszkańców, w tym dzieci 
i młodzieży, realizowane w obszarze 
rewitalizacji miasta Hajnówka 

10 000,00 zł marzec 2022 r. 10 rewitalizacja 

b) Włączanie i partycypacja 
mieszkańców w planowanie rozwoju 

8 000,00 zł kwiecień/maj 
2022 r. 
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miasta (akcja "Zgłoś pomysł na 
Miasto") 

d) dodaje się Lp. 11-16 w brzmieniu: 

11 upowszechnianie 
i ochrona wolności 
i praw człowieka oraz 
swobód obywatelskich, 
a także działania 
wspomagające rozwój 
demokracji 

Zwiększenie dostępu mieszkańców do 
informacji i danych o mieście/stanie 
miasta ("Dni Otwarte") 

10 000,00 zł kwiecień/maj 
2022 r. 

a) Zorganizowanie cyklicznych spotkań 
pn. "Śniadania biznesowe" w celu 
konsultacji i zaplanowania 
kompleksowych działań, które 
sprzyjają rozwojowi przedsiębiorczości 
i osiąganiu sukcesów przez lokalnych 
przedsiębiorców 

6 000,00 zł kwiecień/maj 
2022 r. 

12 działalność 
wspomagająca rozwój 
gospodarczy, w tym 
rozwój 
przedsiębiorczości 

b) Zorganizowanie konkursu na Biznes 
Plan dla uczniów hajnowskich szkół 

50 000,00 zł kwiecień/maj 
2022 r. 

13 turystyka 
i krajoznawstwo 

Wspieranie działań zwiększających 
zastosowanie narzędzi IT w ofercie 
turystycznej miasta 

8 000,00 zł kwiecień/maj 
2022 r. 

14 nauka, szkolnictwo 
wyższe, edukacja, 
oświata i wychowanie 

Organizacja warsztatów, podczas 
których rozwijane będą umiejętności 
indywidualnej i samodzielnej pracy 
ucznia (utworzenie Biura Pracy 
Indywidualnej - ogólnomiejskiej sieci 
wsparcia uczniów szkół 
podstawowych) 

20 000,00 zł kwiecień/maj 
2022 r. 

15 działalność 
wspomagająca rozwój 
wspólnot i społeczności 
lokalnych 

Organizacja i prowadzenie hajnowskiej 
szkoły lidera społecznego 

15 000,00 zł kwiecień/maj 
2022 r. 

16 działalność na rzecz 
organizacji 
pozarządowych oraz 
podmiotów 
wymienionych 
w art. 3 ust. 3 ustawy 
o działalności pożytku 
publicznego i o 
wolontariacie 

Przeprowadzenie działań sieciujących 
wszystkie hajnowskie NGO 

10 000,00 zł kwiecień/maj 
2022 r. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Hajnówka. 
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§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Podlaskiego. 

 

   

Przewodnicząca Rady 
 
 

Walentyna Pietroczuk 
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