
Tytuł przedłożonego materiału Referent
Rozpatrzenie sprawozdania finansowego za  2010 r. wraz ze sprawozdaniem z 
wykonania  budżetu za 2010 r. oraz  podjęcie uchwały  w sprawie zatwierdzenia 
sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu .    

– HALINA NOWIK      

Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi 
Miasta Hajnówka za 2010 r.

– HALINA NOWIK      

Zbiorcza informacja o dokonanych umorzeniach oraz udzielonych ulgach  w 2010 r -MIKOŁAJ KIENDYŚ
Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Hajnowskiego Domu Kultury za 
2010 r.

- DYREKTOR HDK

Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej 
za 2010 r. 

-DYREKTOR MBP

Sprawozdanie z realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych oraz Programu Przeciwdziałania Narkomanii Gminy 
Miejskiej Hajnówka za 2010 rok

- JOANNA WRÓBEL

Sprawozdanie z realizacji „ Programu współpracy miasta Hajnówka  z organizacjami 
pozarządowymi  oraz podmiotami , o których mowa  w art. 3 ust . 3 ustawy  z dnia 24 
kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za 2010 r.-

-BARBARA DMITRUK

Sprawozdanie z wykonania Uchwały Nr XVIII/106/04 Rady Miasta Hajnówka z dnia 
29 czerwca 2004 r. w sprawie Programu Ochrony Środowiska na lata 2004-2012

-MARTA WILSON - 
TROCHIMCZYK



Projekt uchwały w sprawie Referent
Zmian w budżecie miasta na 2011 r. -HALINA NOWIK      
Upoważnienia  Burmistrza  Miasta  do  podpisywania  zobowiązań  wekslowych 
zabezpieczających planowane do zaciągnięcia kredyty 

-HALINA NOWIK      

ustalenia  jednostkowej  stawki  dotacji  przedmiotowej  na  2011  rok  dla  zakładu 
budżetowego "Park Wodny" w Hajnówce

-DYREKTOR PARKU 
WODNEGO

Uchwalenia  zmiany   studium  uwarunkowań  i  kierunków  zagospodarowania 
przestrzennego MIASTA HAJNÓWKA,

-ANNA ŁUKSZA-
LEBIEDZIŃSKA

Wymagań  jakie  w  powinien  spełniać  przedsiębiorca  ubiegający  się  o  uzyskanie 
zezwolenia  na  prowadzenie  działalności  w  zakresie   ochrony  przed  bezdomnymi 
zwierzętami  oraz  prowadzenia  schroniska  dla  bezdomnych  zwierząt  a  także 
grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części, 

-MARTA WILSON - 
TROCHIMCZYK

Wymagań  jakie   powinien  spełniać  przedsiębiorca  ubiegający  się  o  uzyskanie 
zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych 
od  właścicieli  nieruchomości  oraz  opróżniania  zbiorników  bezodpływowych  i 
transportu nieczystości ciekłych , 

-MARTA WILSON - 
TROCHIMCZYK

Wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego i od 
pierwszej opłaty za oddanie w użytkowanie ułamkowej części  gruntu związanego z 
nabywaną własnością lokalu mieszkalnego przez dotychczasowego najemcę 

-AGNIESZKA MASALSKA

Przyjęcia Regulaminu korzystania z kompleksu boisk sportowych „ Orlik 2012” w 
Hajnówce

-JOLANTA STEFANIUK
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