
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 XXIX/218/13

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2013 rok
25.09.2013 Referat FN Wprowadzono zmiany do budżetu miasta na 2013 rok zgodnie z uchwałą.

2
Nr XXIX/219/13

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Miasta Hajnówka na lata 2013-2024

25.09.2013 Referat FN
Realizowano założenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Hajnówka na 
lata 2013-2024 zgodnie z uchwałą.

3
Nr XXIX/220/13

w sprawie uchwalenia Statutu Miejskiego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Hajnówce

Dz.U.W.P. z 2013 r., poz.
3550, wwż 16.10.2013

MOPS w Hajnówce
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Hajnówce prowadzi działalność zgodnie z 
uchwalonym Statutem.

4

Nr XXIX/221/13
w sprawie Programu działań wspierających rodziny
wielodzietne zamieszkałe i zameldowane na terenie

miasta Hajnówka

Dz.U.W.P. z 2013 r., poz.
3551, wwż 16.10.2013

MOPS w Hajnówce
Wydawano karty dużej rodziny Hajnowskiej przez Miejski Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Hajnówce zgodnie z uchwałą.

5
Nr XXIX/222/13

w sprawie zakazu prowadzenia handlu poza miejscami
wyznaczonymi

Dz.U.W.P. z 2013 r., poz.
3552, wwż 16.10.2013

Referat FN
Referat GKM

Rozpowszechniono informację o zakazie prowadzenia handlu poza miejscami 
wyznaczonymi na terenie miasta Hajnówka.

6
Nr XXIX/223/13

w sprawie przyjęcia stanowiska Rady Miasta Hajnówka
dotyczącego ograniczeń w połączeniach kolejowych

25.09.2013 Przekazano stanowisko właściwym jednostkom i organizacjom.

7
Nr XXX/224/13

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2013 rok
30.10.2013 Referat FN Wprowadzono zmiany do budżetu miasta na 2013 rok zgodnie z uchwałą.

8

Nr XXX/225/13
w sprawie określenia wzoru deklaracji o  wysokości
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

składanej przez właściciela nieruchomości

1.01.2014
Referat GKM

Referat FN

Przygotowano niezbędną ilość deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości. oraz 
rozpowszechniono deklarację wśród mieszkańców.

9

Nr XXX/226/13
w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania

opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez
właścicieli nieruchomości na terenie miasta Hajnówka

1.01.2014
Referat GKM

Referat FN

Rozpowszechniono informację o terminie, częstotliwości i trybie uiszczania opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na 
terenie miasta Hajnówka.

10
Nr XXX/227/13

w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do opracowania
i wdrażania planu gospodarki niskoemisyjnej

30.10.2013 Referat GKM Przygotowano dokumentację i złożono wniosek zgodnie z uchwałą.

11
Nr XXXI/228/13

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2013 rok
27.11.2013 Referat FN Wprowadzono zmiany do budżetu miasta na 2013 rok zgodnie z uchwałą.
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12

Nr XXXI/229/13
w sprawie ustanowienia dopłaty do opłaty za

gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli
nieruchomości

Dz.U.W.P. z 2013 r., poz.
4315, wwż 23.12.2013

Referat GKM
Przyjmowane są wnioski i przygotowywane decyzje w sprawie ustanowienia 
dopłaty do opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli 
nieruchomości.

13
Nr XXXI/230/13

w sprawie zniesienia statusu pomnika przyrody
Dz.U.W.P. z 2013 r., poz.

4316, wwż 23.12.2013
Referat GKM

Trwają procedury zmierzające do wycięcia drzew, którym zniesiono status 
pomnika przyrody.

14
Nr XXXI/231/13

w sprawie ustalenia cen za przyjęcie odpadów do
Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Hajnówce

27.11.2013 Referat GKM
Rozpowszechniono informację o cenach za przyjęcie odpadów do Zakładu 
Zagospodarowania Odpadów w Hajnówce.

15

Nr XXXI/232/13
w sprawie uchwalenia Rocznego programu współpracy
miasta Hajnówka z organizacjami pozarządowymi oraz
innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku

publicznego na 2014 rok

27.11.2013 Barbara Dmitruk

Rozpoczęto 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 w trybie konkursowym.
Podjęto współpracę o charakterze pozafinansowym wskazanym w uchwale.

16
Nr XXXI/233/13

w sprawie ustalenia przebiegu drogi gminnej
Dz.U.W.P. z 2013 r., poz.

4317, wwż 23.12.2013

Referaty UM
Referat GKM

Alicja Siemieniuk

Oznakowano ulicę poprzez umieszczenie tablic z nazwą ulicy.
Wprowadzono nazwę ulicy we wszelkich dokumentach urzędowych.

17
Nr XXXI/234/13

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

Dz.U.W.P. z 2013 r., poz.
4318, wwż 23.12.2013

Referaty UM
Referat GKM

Alicja Siemieniuk

Oznakowano ulicę poprzez umieszczenie tablic z nazwą ulicy.
Wprowadzono nazwę ulicy we wszelkich dokumentach urzędowych.
Przemeldowano zainteresowane osoby.

18
Nr XXXI/235/13

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

Dz.U.W.P. z 2013 r., poz.
4319, wwż 23.12.2013

Referaty UM
Referat GKM

Alicja Siemieniuk

Oznakowano ulicę poprzez umieszczenie tablic z nazwą ulicy.
Wprowadzono nazwę ulicy we wszelkich dokumentach urzędowych.
Przemeldowano zainteresowane osoby.

19
Nr XXXI/236/13

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

Dz.U.W.P. z 2013 r., poz.
4320, wwż 23.12.2013

Referaty UM
Referat GKM

Alicja Siemieniuk

Oznakowano ulicę poprzez umieszczenie tablic z nazwą ulicy.
Wprowadzono nazwę ulicy we wszelkich dokumentach urzędowych.
Przemeldowano zainteresowane osoby.

20
Nr XXXII/237/13

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2013 rok
30.12.2013 Referat FN Wprowadzono zmiany do budżetu miasta na 2013 rok zgodnie z uchwałą.

21
Nr XXXII/238/13

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Miasta Hajnówka na lata 2013-2024

30.12.2013 Referat FN
Realizowano założenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Hajnówka na 
lata 2013-2024 zgodnie z uchwałą.

22

Nr XXXII/239/13
w sprawie ustalenia jednostkowej stawki dotacji

przedmiotowej na 2014 rok dla zakładu budżetowego
„Park Wodny” w Hajnówce

1.01.2014 Referat FN
Realizowano dopłaty do jednej osoby korzystającej z usług pływalni za godzinę 
zgodnie z uchwałą.

23 Nr XXXII/240/13
w sprawie ustalenia jednostkowej stawki dotacji

przedmiotowej na 2014rok dla Zakładu Komunikacji
Miejskiej

1.01.2014 Referat FN
Realizowano dopłaty do jednego wozokilometra za świadczone usługi komunikacji
miejskiej zgodnie z uchwałą.
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24
Nr XXXII/241/13

w sprawie uchwalenia budżetu miasta Hajnówka na rok
2014

1.01.2014
Jednostki organizacyjne

Gminy Miejskiej
Hajnówka

Przystąpiono do realizacji założeń budżetu zgodnie z uchwałą.

25
Nr XXXII/242/13

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej
Miasta Hajnówka na lata 2014-2024

1.01.2014 Referat FN
Realizowano założenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Hajnówka na 
lata 2014-2024 zgodnie z uchwałą.

26
Nr XXXII/243/13

w sprawie Miejskiego Programu Profilaktyki i
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2014

30.12.2013 Joanna Wróbel
Realizacja założeń miejskiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów 
alkoholowych odbywa się zgodnie z preliminarzem dochodów i wydatków na rok 
2014.

27

Nr XXXII/244/13
w sprawie Wieloletniego Programu Gospodarowania

Mieszkaniowym Zasobem Gminy Miejskiej Hajnówka
na lata 2013-2017

Dz.U.W.P. z 2014 r., poz.
143, wwż 24.01.2014

Referat GKM
ZGM

Realizacja założeń Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym 
Zasobem Gminy Miejskiej Hajnówka na lata 2013-2017 odbywa się zgodnie z 
uchwałą.

28

Nr XXXII/245/13
w sprawie przyjęcia Strategii Integracji i Rozwiązywania
Problemów Społecznych Gminy Miejskiej Hajnówka na

lata 2013-2021

30.12.2013 MOPS w Hajnówce
Realizacja założeń Strategii Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych 
Gminy Miejskiej Hajnówka na lata 2013-2021 odbywa się zgodnie z uchwałą.

29
Nr XXXII/246/13

w sprawie zlecenia kontroli Komisji Rewizyjnej Rady
Miasta Hajnówka

30.12.2013
Przewodnicząca Rady

Miasta Hajnówka
Komisja Rewizyjna Rady Miasta Hajnówka przeprowadziła kontrolę.

30
Nr XXXII/247/13

w sprawie zawiadomienia o niezałatwieniu skargi w
terminie

30.12.2013
Przewodnicząca Rady

Miasta Hajnówka
Przekazano uchwałę skarżącemu.

31
Nr XXXII/248/13

w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta
Hajnówka na 2014 r.

30.12.2013
Komisja Rewizyjna Rady Miasta Hajnówka pracuje zgodnie z przyjętym 
harmonogramem.

32

Nr XXXII/249/13
w sprawie stanowiska Rady Miasta Hajnówka

dotyczącego zmiany granic okręgów wyborczych do
Sejmiku Województwa Podlaskiego

30.12.2013 Przekazano stanowisko właściwym jednostkom i organizacjom.

33

Nr XXXIII/250/14
w sprawie ustanowienia wieloletniego programu

osłonowego w zakresie dożywiania dzieci i uczniów
zamieszkałych na terenie miasta Hajnówka „Pomoc

gminy miejskiej Hajnówka w zakresie dożywiania” na
lata 2014-2020

1.01.2014 MOPS w Hajnówce

Realizacja założeń wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania 
dzieci i uczniów zamieszkałych na terenie miasta Hajnówka „Pomoc gminy 
miejskiej Hajnówka w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 odbywa się 
zgodnie z uchwałą.
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34

Nr XXXIII/251/14
w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego
uprawniającego do przyznania pomocy w formie

świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności
w ramach programu wieloletniego wspierania

finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc
państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020

1.01.2014 MOPS w Hajnówce

Realizacja założeń wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania 
dzieci i uczniów zamieszkałych na terenie miasta Hajnówka „Pomoc gminy 
miejskiej Hajnówka w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 przy zastosowaniu 
podwyższonego kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w
formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności w ramach 
programu wieloletniego wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania 
„Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 odbywa się zgodnie z 
uchwałą.

35

Nr XXXIII/252/14
w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie

dożywiania w formie posiłku albo świadczenia
rzeczowego w postaci produktów żywnościowych w

ramach programu wieloletniego wspierania finansowego
gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie

dożywiania” na lata 2014-2020

1.01.2014 MOPS w Hajnówce

Realizacja założeń wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania 
dzieci i uczniów zamieszkałych na terenie miasta Hajnówka „Pomoc gminy 
miejskiej Hajnówka w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 przy zastosowaniu 
zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia
rzeczowego w postaci produktów żywnościowych w ramach programu 
wieloletniego wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc 
państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 odbywa się zgodnie z uchwałą.

36

Nr XXXIII/253/14
w sprawie intencji Rady Miasta Hajnówka na ustalenie

limitu wydatków na inwestycję pn. „Termomodernizacja
dwóch budynków użyteczności publicznej w Gminie

Miejskiej Hajnówka”

22.01.2014
Referat PG
Referat BI

Przygotowano dokumentację i złożono wniosek o dofinansowanie projektu pn.
„Termomodernizacja dwóch budynków użyteczności publicznej w Gminie 
Miejskiej Hajnówka”

Hajnówka, 04 luty 2014 roku.
Burmistrz Miasta Hajnówka

Jerzy Sirak
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