
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 IV/19/15

w sprawie udzielenia pomocy finansowej
25.02.2015 Referat FN Przygotowano dokumentację do zawarcia umowy i udzielenia pomocy finansowej.

2
Nr IV/20/15

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2015 rok
25.02.2015 Referat FN Wprowadzono zmiany do budżetu miasta na 2015 rok zgodnie z uchwałą.

3

Nr IV/21/15
w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do przedszkoli
prowadzonych przez miasto Hajnówka, które będą brane

pod uwagę na drugim etapie postępowania
rekrutacyjnego, określenia liczby punktów za każde z

tych kryteriów i dokumentów niezbędnych do ich
potwierdzenia

19.03.2015
ZOK

Jolanta Stefaniuk

Przekazano zainteresowanym podmiotom oraz rozpowszechniono wśród 
mieszkańców miasta informację o kryteriach rekrutacji do przedszkoli 
prowadzonych przez miasto Hajnówka, które będą brane pod uwagę na drugim 
etapie postępowania rekrutacyjnego.

4
Nr IV/22/15

w sprawie przyjęcia Lokalnego programu wspierania
edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży

25.02.2015
ZOK

Jolanta Stefaniuk
Referat FN

Przekazano zainteresowanym podmiotom oraz rozpowszechniono wśród 
mieszkańców miasta informacji o kryteriach rekrutacji do przedszkoli 
prowadzonych przez miasto Hajnówka, które będą brane pod uwagę na drugim 
etapie postępowania rekrutacyjnego.

5

Nr IV/23/15
w sprawie przystąpienia do zmiany studium

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego miasta Hajnówka

25.02.2015 Referat BI
Przystąpiono do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego miasta Hajnówka zgodnie z uchwałą.

6

Nr IV/24/15
w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego części miasta

Hajnówka – dla terenów położonych w rejonie ul. Szosa
Kleszczelowska

25.02.2015 Referat BI
Przystąpiono do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego części miasta Hajnówka – dla terenów położonych w rejonie        
ul. Szosa Kleszczelowska zgodnie z uchwałą.

7
Nr IV/25/15

w sprawie wyrażenia zgody na przejęcia przez Gminę
nieruchomości

25.02.2015 Referat GGR Przygotowano dokumentację formalno-prawną do zawarcia aktu notarialnego.

8

Nr IV/26/15
w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za

gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia
stawki opłaty

1.04.2015 Referat GKM
Naliczano opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z uwzględnieniem 
stawek ustalonych uchwałą.

9
Nr IV/27/15

w sprawie planu pracy Rady Miasta Hajnówka oraz
stałych komisji Rady Miasta Hajnówka na 2015 r.

25.02.2015
Rada Miasta Hajnówka oraz stałe komisje Rady Miasta Hajnówka pracują zgodnie 
z przyjętym planem.

10
Nr IV/28/15

w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta
Hajnówka na 2015 r.

25.02.2015 Komisja Rewizyjna Rady Miasta Hajnówka pracuje zgodnie z przyjętym planem.
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11
Nr V/29/15

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2015 rok
25.03.2015 Referat FN Wprowadzono zmiany do budżetu miasta na 2015 rok zgodnie z uchwałą.

12
Nr V/30/15

w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie
w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.

25.03.2015
Referat GKM

PWiK Sp. z o.o.

Przekazano zainteresowanym podmiotom oraz rozpowszechniono wśród 
mieszkańców miasta informację o taryfach za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i 
zbiorowe odprowadzanie ścieków.
Ustalono wysokość opłat za zbiorcze zaopatrzenie w wodę i zbiorowe 
odprowadzanie ścieków.
Pobierane są opłaty za wykonywanie zadań wg obowiązujących stawek.

13

Nr V/31/15
w sprawie programu opieki nad zwierzętami

bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na
terenie miasta Hajnówka na 2015 rok

14.04.2015 Referat GKM
Realizacja założeń programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Hajnówka na 2015 rok 
odbywa się zgodnie z uchwałą.

14

Nr V/32/15
w sprawie uchwalenia Gminnego Programu

Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony
Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2015-2021.

25.03.2015
MOPS w Hajnówce

Joanna Wróbel

Realizacja założeń Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 
oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2015-2021 odbywa się zgodnie z
uchwałą.

15

Nr V/33/15
zmieniająca uchwałę w sprawie podziału miasta

Hajnówka na stałe obwody głosowania, ustalenia ich
numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji

wyborczych

25.03.2015
Halina Stepaniuk

BRM

Umieszczono treść uchwały na tablicach ogłoszeń, w Biuletynie Informacji 
Publicznej gminy miejskiej Hajnówka i Dzienniku Urzędowym Województwa 
Podlaskiego oraz przekazano uchwałę Wojewodzie Podlaskiemu i Komisarzowi 
Wyborczemu w Białymstoku.

16

Nr V/34/15
w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania

w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.

25.03.2015
Halina Stepaniuk

BRM

Umieszczono treść uchwały na tablicach ogłoszeń, w Biuletynie Informacji 
Publicznej gminy miejskiej Hajnówka i Dzienniku Urzędowym Województwa 
Podlaskiego oraz przekazano uchwałę Wojewodzie Podlaskiemu i Komisarzowi 
Wyborczemu w Białymstoku.

17

Nr V/35/15
w sprawie wyrażenia woli o wsparciu działań

Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń
Wodnych w celu polepszenia warunków przepływu wód

rzeki Leśna Prawa

25.03.2015
Referat GKM

Referat FN
Przygotowano dokumentację do zawarcia umowy i udzielenia pomocy finansowej.

18

Nr V/36/15
w sprawie przyjęcia stanowiska Rady Miasta Hajnówka

dotyczącego konieczności wykonania prac
konserwacyjnych w dolinie rzeki Leśna Prawa

25.03.2015
Przekazano stanowiska do Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń 
Wodnych w Białymstoku.

19

Nr V/37/15
w sprawie upoważnienia Burmistrza Miasta do

podpisania zobowiązań wekslowych zabezpieczających
planowaną do zaciągnięcia pożyczkę

25.03.2015 Referat FN
Przygotowano dokumentację do podpisania zobowiązań wekslowych 
zabezpieczających planowaną do zaciągnięcia pożyczkę.
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20

Nr VI/38/15
w sprawie podtrzymania stanowiska wyrażonego w

uchwale Nr XL/304/14 Rady Miasta Hajnówka z dnia 29
października 2014 roku w sprawie skargi mieszkańca

29.04.2015
Rada Miasta podtrzymała stanowisko wyrażone w uchwale Nr XL/304/14 Rady 
Miasta Hajnówka z dnia 29 października 2014 roku w sprawie skargi mieszkańca.

21
Nr VI/39/15

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2015 rok
29.04.2015 Referat FN Wprowadzono zmiany do budżetu miasta na 2015 rok zgodnie z uchwałą.

22

Nr VI/40/15
w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia
usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od

właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują
mieszkańcy

23.05.2015 Referat GKM
Rozpowszechniono informację o szczegółowym sposobie i zakresie świadczenia 
usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, 
na których zamieszkują mieszkańcy.

23
Nr VI/41/15

w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku
na terenie miasta Hajnówka

23.05.2015 Referat GKM
Realizacja założeń Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta 
Hajnówka odbywa się zgodnie z uchwałą.

24

Nr VI/42/15
w sprawie określenia wzoru deklaracji o  wysokości
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

składanej przez właściciela nieruchomości

22.05.2015 Referat GKM
Przygotowano niezbędną ilość deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości oraz 
rozpowszechniono deklaracje wśród mieszkańców.

25
Nr VI/43/15

w sprawie ustanowienia stypendium Burmistrza Miasta
Hajnówka imienia Pelagii Ponieckiej

22.05.2015

Zespół oświaty, kultury i
sportu

Dyrektorzy placówek
oświatowych w Hajnówce

Przekazano zainteresowanym podmiotom oraz rozpowszechniono wśród 
mieszkańców miasta informację o zasadach przyznawania stypendium.

26
Nr VI/44/15

w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej, zasad
ustalania i poboru oraz terminów płatności

22.05.2015
Referat GKM

Referat FN
Przekazano zainteresowanym podmiotom oraz rozpowszechniono wśród 
mieszkańców miasta informację o zasadach  ustalenia stawek opłaty targowej.

27

Nr VI/45/15
w sprawie wyboru przedstawiciela Gminy Miejskiej

Hajnówka do Rady Społecznej Samodzielnego
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Hajnówce

29.04.2015
Na przedstawiciela Gminy Miejskiej Hajnówka do Rady Społecznej 
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Hajnówce wybrano 
Jerzego Siraka.

28
Nr VII/46/15

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego
wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2014 r.

24.06.2015
Zatwierdzono sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania 
budżetu za 2014 r.

29
Nr VII/47/15

w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta
Hajnówka

24.06.2015 Udzielono absolutorium Burmistrzowi Miasta Hajnówka.

30
Nr VII/48/15

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Miasta Hajnówka na lata 2015-2024

24.06.2015 Referat FN
Założenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Hajnówka na lata 2015-2024 
są realizowane zgodnie z uchwałą.
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31
Nr VII/49/15

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Starostwu
Powiatu Hajnowskiego

24.06.2015 Referat FN
Przygotowano dokumentację i podpisano umowę ze Starostwem Powiatu 
Hajnowskiego.

32
Nr VII/50/15

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2015 rok
24.06.2015 Referat FN Wprowadzono zmiany do budżetu miasta na 2015 rok zgodnie z uchwałą.

33

Nr VII/51/15
w sprawie przeprowadzenia na terenie miasta Hajnówka

konsultacji społecznych w sprawie Budżetu
Obywatelskiego na 2016 rok

16.07.2015 Referat FN

Rozpowszechniono wśród mieszkańców miasta informację o przeprowadzeniu na 
terenie miasta Hajnówka konsultacji społecznych w sprawie Budżetu 
Obywatelskiego na 2016 rok.
Trwa procedura konsultacji społecznych w sprawie Budżetu Obywatelskiego na 
2016 rok.

34

Nr VII/52/15
w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych

udostępnionych dla operatorów i przewoźników, których
właścicielem lub zarządzającym jest Miasto Hajnówka,

warunków i zasad korzystania z tych obiektów.

16.07.2015 Referat GKM

Przekazano zainteresowanym podmiotom oraz rozpowszechniono wśród 
mieszkańców miasta informację o przystankach.
Przygotowano dokumentację formalno-prawną do sporządzenia umów z 
operatorami i przewoźnikami.

35
Nr VII/53/15

w sprawie powołania zespołu do spraw wyboru
ławników

24.06.2015
Przewodniczący Rady

Miasta Hajnówka
Trwa praca zespołu do spraw wyboru ławników – weryfikacja kandydatów.

36

Nr VII/54/15
w sprawie wyrażenia zgody na używanie herbu miasta

Hajnówka na potrzeby funkcjonowania Systemu
Informacji Lokalnej – sil24.pl przez Centrum Kształcenia

i Usług Sp. z o.o. W Oświęcimiu

24.06.2015 Referat PG
Poinformowano stronę o wyrażeniu zgody na używanie herbu miasta Hajnówka na
potrzeby funkcjonowania Systemu Informacji Lokalnej – sil24.pl przez Centrum 
Kształcenia i Usług Sp. z o.o. W Oświęcimiu.

37
Nr VII/55/15

w sprawie określenia numerów i granic osiedli, okręgów
wyborczych i obwodów głosowania

16.07.2015
Halina Stepaniuk

BRM

Umieszczono treść uchwały na tablicach ogłoszeń, w Biuletynie Informacji 
Publicznej gminy miejskiej Hajnówka i Dzienniku Urzędowym Województwa 
Podlaskiego.

38
Nr VII/56/15

w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzenia
wyborów do rad osiedli

16.07.2015
Halina Stepaniuk

BRM

Umieszczono treść uchwały na tablicach ogłoszeń, w Biuletynie Informacji 
Publicznej gminy miejskiej Hajnówka i Dzienniku Urzędowym Województwa 
Podlaskiego.

39
Nr VII/57/15

w sprawie uchwalenia Statutów Osiedli
16.07.2015

Halina Stepaniuk
BRM

Umieszczono treść uchwały na tablicach ogłoszeń, w Biuletynie Informacji 
Publicznej gminy miejskiej Hajnówka i Dzienniku Urzędowym Województwa 
Podlaskiego.

40

Nr VII/58/15
w sprawie przyjęcia stanowiska Rady Miasta Hajnówka

dotyczącego budowy drogi krajowej S19-Kuźnica
-Białystok-Rzeszów oraz drogi krajowej 66-Zambrów-

Połowce.

24.06.2015
Przekazano stanowisko do Marszałka Województwa Podlaskiego oraz do 
Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju.
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41
Nr VII/59/15

w sprawie zmiany siedziby Obwodowej Komisji
Wyborczej Nr 7 w Hajnówce

24.06.2015
Halina Stepaniuk

BRM

Umieszczono treść uchwały na tablicach ogłoszeń, w Biuletynie Informacji 
Publicznej gminy miejskiej Hajnówka i Dzienniku Urzędowym Województwa 
Podlaskiego oraz przekazano uchwałę Wojewodzie Podlaskiemu i Komisarzowi 
Wyborczemu w Białymstoku.

42

Nr VII/6015
w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania
w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6

września 2015 roku

24.06.2015
Halina Stepaniuk

BRM

Umieszczono treść uchwały na tablicach ogłoszeń, w Biuletynie Informacji 
Publicznej gminy miejskiej Hajnówka i Dzienniku Urzędowym Województwa 
Podlaskiego oraz przekazano uchwałę Wojewodzie Podlaskiemu i Komisarzowi 
Wyborczemu w Białymstoku.

Hajnówka, 31 sierpnia 2015 roku.
Burmistrz Miasta Hajnówka

Jerzy Sirak
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