
ZARZĄDZENIE NR 182/22 
BURMISTRZA MIASTA HAJNÓWKA 

z dnia 7 listopada 2022 r. 

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały w sprawie określenia 
stawki za 1 km przebiegu pojazdu w Gminie Miejskiej Hajnówka 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. 
poz. 559, poz. 1005, poz. 1079, poz. 1561) oraz § 1 ust. 1 pkt 1 i § 2 uchwały Nr XL/253/10 Rady Miasta 
Hajnówka z dnia 26 października 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania 
z organizacjami pozarządowymi lub radami działalności pożytku publicznego oraz podmiotami wymienionymi 
w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa 
miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz. Urz. Woj. Podl. 
Nr 276 poz. 3437), zarządzam co następuje: 

§ 1. Postanawia się przeprowadzić konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie określenia stawki za 
1 km przebiegu pojazdu w Gminie Miejskiej Hajnówka, stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego 
zarządzenia. Konsultacje dotyczą organizacji pozarządowych oraz podmiotów określonych 
w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, 
działających na terenie Gminy Miejskiej Hajnówka, które prowadzą działalność statutową na rzecz osób 
niepełnosprawnych. 

§ 2. Konsultacje będą przeprowadzone w terminie od dnia 15 listopada 2022 r. do 28 listopada 2022 r. do 
godz. 15.30. 

§ 3. Konsultacje będą przeprowadzone w formie pisemnej poprzez przyjmowanie uwag i wniosków na 
„Formularzu zgłaszania uwag i wniosków do projektu uchwały w sprawie określenia stawki za 1 km przebiegu 
pojazdu w Gminie Miejskiej Hajnówka", stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia. 

§ 4. Informacja o rozpoczęciu konsultacji opublikowana zostanie w terminie nie krótszym niż 7 dni przed 
terminem ich rozpoczęcia na stronie internetowej miasta Hajnówka www.hajnowka.pl      oraz na tablicy 
ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Hajnówka. 

§ 5. Projekt uchwały w sprawie określenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu w Gminie Miejskiej 
Hajnówka zostanie opublikowany na stronie internetowej miasta Hajnówka www.hajnowka.pl, w Biuletynie 
Informacji Publicznej oraz będzie dostępny do wglądu w pokoju 11 Urzędu Miasta Hajnówka, ul. Aleksego 
Zina 1, 17-200 Hajnówka. 

§ 6. Wypełnione formularze należy składać w terminie określonym w § 2 w sekretariacie Urzędu Miasta 
Hajnówka lub przesyłać pocztą na adres: Urząd Miasta Hajnówka, ul. A. Zina 1, 17-200 Hajnówka lub pocztą 
elektroniczną na adres: hajnowka@hajnowka.pl. 

§ 7. Formularze anonimowe lub nie zawierające uzasadnienia nie będą rozpatrywane. 

§ 8. Informacja o wynikach przeprowadzonych konsultacji zostanie zamieszczona na stronie internetowej 
miasta oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Hajnówka nie później niż w ciągu 30 dni od zakończenia 
konsultacji. 

§ 9. Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Zespołu Oświaty, Kultury i Sportu. 
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§ 10. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.  

 

   

Burmistrz 
 
 

Jerzy Sirak 
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Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 182/22 

Burmistrza Miasta Hajnówka 

z dnia 7 listopada 2022 r. 

Projekt 

UCHWAŁA NR ............./2022 
Rady Miasta Hajnówka 

z dnia .................................... 2022 r. 
w sprawie określenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu w Gminie Miejskiej Hajnówka 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. 
poz. 559, poz. 1005, poz. 1079, poz. 1561) oraz art. 39a ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo 
oświatowe (Dz. U. 2021r. poz. 1082, 2022 r. poz. 655, poz. 1079, poz. 1116, poz. 1383, poz. 1700, poz. 1730, 
poz. 2089) Rada Miasta Hajnówka uchwala, co następuje: 

§ 1. Określa się stawkę za 1 km przebiegu pojazdu w Gminie Miejskiej Hajnówka w następujących 
wysokościach: 

1) dla samochodu osobowego: 

a) o pojemności skokowej silnika do 900 cm³ - 0,5214 zł, 

b) o pojemności skokowej silnika powyżej 900 cm³ - 0,8358 zł. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Hajnówka. 

§ 3. Traci moc uchwała nr XXXVII/291/22 Rady Miasta Hajnówka z dnia 17 sierpnia 2022 r. w sprawie 
określenia średniej ceny jenostki paliwa w Gminie Miejskiej Hajnówka na rok szkolny 2022/2023 (Dz. Urz. 
Woj. Podl. z 2022 r., poz. 3610). 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Podlaskiego. 

Przewodnicząca Rady 

Walentyna Pietroczuk 
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Formularz zgłaszania uwag i wniosków do projektu uchwały w sprawie określenia stawki za 1 km prze-
biegu pojazdu w Gminie Miejskiej Hajnówka

 

Lp
Stan zapisu w projekcie

programu
wraz z nr paragrafu i punktu

Sugerowana zmiana (konkretny
sugerowany zapis paragrafu i punktu)

Uzasadnienie

Podmiot zgłaszający
propozycje

Adres do
korespondencji

Imię i nazwisko osoby
do kontaktu

Adres poczty
elektronicznej

Nr telefonu

……………………………………
(data, podpis osoby upoważnionej)

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 182/22

Burmistrza Miasta Hajnówka

z dnia 7 listopada 2022 r.
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KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 
2016r. Informuję, iż:

1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Gmina Miejska Hajnówka reprezentowana przez Burmistrza Miasta Hajnówka z sie-
dzibą w Hajnówce (17-200), ul. A. Zina 1, tel. 85-682-21-80, fax. 85-674-37-46, e-mail: hajnowka@hajnowka.pl. Jednostką obsługującą 
pracę Burmistrza Miasta Hajnówka jest Urząd Miasta w Hajnówce w zakresie zadań określonych w Regulaminie Organizacyjnym Urzę-
du Miasta Hajnówka.

2. Z Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie Miasta w Hajnówce można skontaktować się pod adresem e-mail: iod@hajnowka.pl.
3. Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane w celu przeprowadzenia konsultacji w projektu uchwały w sprawie określenia średniej ceny 

jednostki paliwa w Gminie Miejskiej Hajnówka w roku szkolnym 2022/2023 na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. a RODO, ustawy z dnia 14 
grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. 2021r. poz. 1082, poz. 762, 2022 r. poz. 655,  poz. 1116, poz. 1079) na podstawie Pan/Pani 
zgody.

4. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych są upoważnieni pracownicy Urzędu Miasta w Hajnówce oraz podmioty uprawnione do uzy-
skania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

5. Ma Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia prze-
twarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, jak też prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgod-
ność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

6. Dane osobowe będą przetwarzane oraz przechowywane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie ar-
chiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2020 r., poz. 164 ze zm.), a w przypadku przetwarzania danych na podstawie wyrażonej zgody - przez 
okres niezbędny do realizacji wskazanego celu.

7. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, że przetwarzanie 
Pana/Pani danych narusza przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 o ochronie danych osobowych z 
dnia 27 kwietnia 2016r.

8. Podanie danych jest, w zakresie objętym zgodą, dobrowolne, ale konieczne w celu przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w 
sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Miejskiej Hajnówka w roku szkolnym 2022/2023.

9. Pana/Pani dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji oraz nie będą profilowane.
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

Mając powyższe na uwadze wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w formularzu zgłaszania uwag i wniosków 
do projektu.

………………………………………….

Data, podpis
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