
Hajnówka , dnia 2011-06-14 
Rada Miasta 
Hajnówka 
BRM.0002.5.2011 

Radni Rady Miasta Hajnówka 
 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  o samorządzie gminnym            
/ Dz. U z 2001 r. Nr 142 poz.1591 z późniejszymi zmianami / zwołuję obrady VIII sesji 
Rady Miasta Hajnówka na dzień 29 czerwca 2011 roku / środa / godz. 13.00  w sali 
konferencyjnej Urzędu Miasta Hajnówka / sala nr 12 – parter/ przy ul. Aleksego Zina 1. 
Porządek obrad : 

1. Otwarcie sesji. 
2. Przyjęcie porządku obrad. 
3. Przyjęcie protokołu z VII sesji Rady Miasta Hajnówka . 
4. Interpelacje. 
5. Informacja o działalności Burmistrza Miasta Hajnówka w okresie od dnia                          

10 maja 2011 do dnia 14 czerwca 2011 r. 
6. Informacja dot. stanu bezpieczeństwa miasta i jego mieszkańców. 
7. Sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Miasta Hajnówka. 
8. Informacja Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Hajnówka  z kontroli problemowej 

przeprowadzonej w dniu 29 kwietnia 2011 r. w zakładzie budŜetowym „ Park 
Wodny” w Hajnówce. 

9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawach : 
A/ Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Hajnówka 

obejmującego obszar połoŜony  w Hajnówce przy ul. śabia Górka  , na działkach  o nr 
geodezyjnych : 1012/25,1012/17 , 1012/27 , 1012/26 , 1012/9, 

B/ Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Hajnówka 
obejmującego obszar połoŜony  w Hajnówce przy ul. Słowackiego  , na działkach o nr 
geodezyjnych : 2680/24, 2680/25 , 

C/ Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Hajnówka 
obejmującego obszar połoŜony  w Hajnówce przy  ul. Warszawskiej  , na działkach o 
nr  geodezyjnych 2676/13, 2678 , 2676/4 , 2676/10 

D/ zmiany uchwały Nr XI/55/07 Rady Miasta Hajnówka z dnia 25 października 2007 r. w 
sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy 
Miejskiej Hajnówka. 

E/ określenia warunków udzielania bonifikat i wysokości stawek procentowych przy 
sprzedaŜy nieruchomości jako lokal mieszkalny. 

F/ powołania zespołu do spraw wyboru ławników 
G/ ustalenia czasu zajęć  dydaktyczno – wychowawczo- opiekuńczych przeznaczonych na 

realizację  podstawy programowej  wychowania przedszkolnego  oraz ustalenia  opłat  
za świadczenia wykraczające  poza podstawę programową  wychowania 
przedszkolnego  udzielane przez przedszkola  , dla których  organem prowadzącym  
jest Miasto Hajnówka ,  

H/ zmiany uchwały  Nr XXVIII/164/09 Rady Miasta Hajnówka  z dnia 30 czerwca 2009 r. 
w sprawie ustanowienia stypendium  Burmistrza Miasta  Hajnówka. 

10.Wolne wnioski zapytania 
11.Odpowiedzi na interpelacje , wolne wnioski , zapytania. 
12.Zamknięcie obrad. 

Przewodniczący Rady  
         Eugeniusz Saczko 



 
 

Terminy posiedzeń komisji Rady Miasta Hajnówka  
– rozpatrzenie i zaopiniowanie materiałów  

– na VIII sesję Rady Miasta Hajnówka                                                          
zwołaną na dzień 29 czerwca 2011 r. 

 
20 czerwca 2011 r. godz. 13.00 sala nr 210 Urzędu Miasta 
Hajnówka / sala konferencyjna Biura Rady Miasta 
Hajnówka / II piętro / 

Komisja Polityki Gospodarczej 

20 czerwca 2011 r. godz. 14.00 pokój  nr 217 Urzędu Miasta 
Hajnówka / II piętro / 

Komisja Infrastruktury 
Komunalnej i Samorządu 

20 czerwca 2011 r. godz. 13.00 sala nr 12 Urzędu Miasta 
Hajnówka / parter/ 

Komisja Spraw Społecznych 

 



Hajnówka, 2011.06.14 
 

BRM.0004.5.2011 
 
 

Radni Rady Miasta Hajnówka 
 
Szanowni Państwo na obrady sesji zaprosiłem Komendanta Powiatowego Policji w celu 
przedstawienia pkt. 6 porządku obrad  - Informacja dot. stanu bezpieczeństwa miasta i 
jego mieszkańców.  W związku z tym punkt ten będzie przedstawiony na sesji. 


