
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 XII/95/16

w sprawie udzielenia pomocy finansowej
10.02.2016 Referat FN

Przygotowano dokumentację do podpisania umowy z Samorządem Województwa 
Podlaskiego.

2
Nr XII/96/16

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2016 rok
10.02.2016 Referat FN Wprowadzono zmiany do budżetu miasta na 2016 rok zgodnie z uchwałą.

3

Nr XII/97/16
w sprawie zmiany uchwały Nr V/32/15 Rady Miasta

Hajnówka z dnia 25 marca 2015 roku w sprawie
uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania

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

10.02.2016 MOPS w Hajnówce
Realizacja założeń Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 
oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2015-2021 odbywa się zgodnie z
uchwałą.

4
Nr XII/98/16

w sprawie uchwalenia Programu Wspierania Rodziny
Gminy Miejskiej Hajnówka na lata 2016-2018.

10.02.2016 MOPS w Hajnówce
Realizacja założeń Programu Wspierania Rodziny Gminy Miejskiej Hajnówka na 
lata 2016-2018 odbywa się zgodnie z uchwałą.

5

Nr XII/99/16
w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w

postępowaniu rekrutacyjnym do klasy pierwszej szkół
podstawowych prowadzonych przez miasto Hajnówka

dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem wybranej
szkoły podstawowej, określenia dokumentów

niezbędnych do potwierdzenia spełniania kryteriów oraz
przyznania liczby punktów każdemu kryterium

10.02.2016
Zespół oświaty, kultury i

sportu

Prowadzenie postępowania rekrutacyjnego do klasy pierwszej szkół 
podstawowych prowadzonych przez miasto Hajnówka dla kandydatów 
zamieszkałych poza obwodem wybranej szkoły podstawowej odbyło się zgodnie z 
uchwałą.

6

Nr XII/100/16
w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w
postępowaniu rekrutacyjnym do klasy pierwszej

publicznych gimnazjów prowadzonych przez miasto
Hajnówka dla kandydatów zamieszkałych poza
obwodem wybranego gimnazjum, określenia

dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania
kryteriów oraz przyznania liczby punktów każdemu

kryterium

10.02.2016
Zespół oświaty, kultury i

sportu

Prowadzenie postępowania rekrutacyjnego do klasy pierwszej publicznych 
gimnazjów prowadzonych przez miasto Hajnówka dla kandydatów zamieszkałych 
poza obwodem wybranego gimnazjum odbyło się zgodnie z uchwałą.

7

Nr XII/101/16
w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładu

niepieniężnego (aportu) na rzecz Przedsiębiorstwa Usług
Komunalnych Spółka z o.o. w Hajnówce

10.02.2016 Referat GGR Przygotowano dokumentację do zawarcia aktu notarialnego.

8

Nr XII/102/16
w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładu

niepieniężnego (aportu) na rzecz Przedsiębiorstwa Usług
Komunalnych Spółka z o.o. w Hajnówce

10.02.2016 Referat GGR Przygotowano dokumentację do zawarcia aktu notarialnego.
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9
Nr XII/103/16

w sprawie planu pracy Rady Miasta Hajnówka oraz
stałych komisji Rady Miasta Hajnówka na 2016 r.

10.02.2016
Rada Miasta Hajnówka oraz stałe komisje Rady Miasta Hajnówka pracują zgodnie 
z przyjętym planem.

10
Nr XII/104/16

w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta
Hajnówka na 2016 r.

10.02.2016 Komisja Rewizyjna Rady Miasta Hajnówka pracuje zgodnie z przyjętym planem.

11
Nr XIII/105/16

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2016 rok
30.03.2016 Referat FN Wprowadzono zmiany do budżetu miasta na 2016 rok zgodnie z uchwałą.

12

Nr XIII/106/16
w sprawie programu opieki nad zwierzętami

bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na
terenie miasta Hajnówka na 2016 rok

30.03.2016 Referat GKM
Realizacja założeń programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Hajnówka na 2016 rok 
odbywa się zgodnie z uchwałą.

13

Nr XIII/107/16
w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania

dotychczasowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę
i zbiorowe odprowadzanie ścieków.

30.03.2016
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.
Trwa pobieranie opłat za wykonywanie zadań wg obowiązujących stawek.

14

Nr XIV/108/16
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za
2015 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu

za 2015 rok

25.05.2016
Zatwierdzono sprawozdanie finansowe za 2015 rok wraz ze sprawozdaniem z 
wykonania budżetu za 2015 rok.

15
Nr XIV/109/16

w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta
Hajnówka

25.05.2016 Udzielono absolutorium Burmistrzowi Miasta Hajnówka.

16
Nr XIV/110/16

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi
Hajnowskiemu

25.05.2016 Referat FN Przygotowano dokumentację do podpisania umowy z Powiatem Hajnowskim.

17
Nr XIV/111/16

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2016 rok
25.05.2016 Referat FN Wprowadzono zmiany do budżetu miasta na 2016 rok zgodnie z uchwałą.

18

Nr XIV/112/16
w sprawie przeprowadzenia na terenie miasta Hajnówka

konsultacji społecznych dotyczących Budżetu
Obywatelskiego na 2017 rok

25.05.2016 Referat FN

Rozpowszechniono wśród mieszkańców miasta informację o przeprowadzeniu na 
terenie miasta Hajnówka konsultacji społecznych dotyczących Budżetu 
Obywatelskiego na 2017 rok.
Obecnie trwa procedura konsultacji społecznych dotyczących Budżetu 
Obywatelskiego na 2017 rok.

19
Nr XIV/113/16

w sprawie uchwalenia Statutu Miejskiego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Hajnówce

25.05.2016 MOPS w Hajnówce
Prowadzenie działalności przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Hajnówce 
odbywa się zgodnie z uchwalonym Statutem.
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20
Nr XIV/114/16

w sprawie przyjęcia „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej
dla Gminy Miejskiej Hajnówka”

25.05.2016
Referaty Urzędu Miasta i
jednostki organizacyjne

miasta Hajnówka
Realizacja założeń Planu odbywa się zgodnie z przyjętą uchwałą.

21

Nr XIV/115/16
w sprawie określenia zasad wnoszenia, cofania i

zbywania udziałów i akcji przez Burmistrza Miasta
Hajnówka

25.05.2016 Referat PG
Wnoszenie, cofanie i zbywanie udziałów i akcji przez Burmistrza Miasta 
Hajnówka w spółkach gminy miejskiej Hajnówka odbywa się zgodnie z zasadami 
określonymi uchwałą.

22

Nr XIV/116/16
w sprawie wyrażenia zgody na zawieranie rocznych

porozumień z Miastem Białystok w sprawie
przyjmowania przez Izbę wytrzeźwień w Białymstoku

osób nietrzeźwych dowożonych z terenu Miasta
Hajnówka

25.05.2016 Referat PG Przygotowano dokumentację do podpisania porozumienia z Miastem Białystok.

23

Nr XIV/117/16
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia
międzygminnego pomiędzy Gminą Hajnówka i Gminą

Miejską Hajnówka.

25.05.2016 Referat GKM Przygotowano dokumentację do podpisania porozumienia z Gminą Hajnówka.

24

Nr XV/118/16
w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od

przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy
nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy

Miejskiej Hajnówka.

6.06.2016 Referat GGR Przygotowano dokumentację do podpisania umowy dzierżawy.

25

Nr XV/119/16
w sprawie 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.

6.06.2016 Referat GGR
Gospodarowanie nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Miejskiej 
Hajnówka odbywa się zgodnie z zasadami określonymi uchwałą.

26

Nr XVI/120/16
w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli, dla
których organem prowadzącym jest Gmina Miejska

Hajnówka

29.06.2016
Zespół oświaty, kultury i

sportu
Prowadzenie sieci publicznych przedszkoli, dla których organem prowadzącym 
jest Gmina Miejska Hajnówka odbywa się zgodnie z przyjętę uchwałą.

27

Nr XVI/121/16
w sprawie określenia regulaminu otwartego konkursu

ofert na realizację zadania publicznego z zakresu
wychowania przedszkolnego oraz kryteriów wyboru

ofert

29.06.2016
Zespół oświaty, kultury i

sportu
Przeprowadzenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z 
zakresu wychowania przedszkolnego odbywa się zgodnie z przyjętę uchwałą.

28
Nr XVI/122/16

w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Rozwoju
Miasta Hajnówka na lata 2016-2025

29.06.2016
Referaty Urzędu Miasta i
jednostki organizacyjne

miasta Hajnówka

Realizacja założeń Programu odbywa się zgodnie z przyjętą uchwałą.
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29
Nr XVI/123/16

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2016 rok
29.06.2016 Referat FN Wprowadzono zmiany do budżetu miasta na 2016 rok zgodnie z uchwałą.

30

Nr XVI/124/16
w sprawie programu opieki nad zwierzętami

bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na
terenie miasta Hajnówka na 2016 rok.

29.06.2016 Referat GKM
Realizacja założeń programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Hajnówka na 2016 rok 
odbywa się zgodnie z uchwałą.

31
Nr XVII/125/16

w sprawie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego miasta Hajnówka

18.07.2016 Referat BI
Przekazano zainteresowanym podmiotom oraz rozpowszechniono wśród 
mieszkańców miasta informację o zmianie Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego miasta Hajnówka.

32
Nr XVIII/126/16

w sprawie udzielenia pomocy finansowej
27.07.2016 Referat FN Przygotowano dokumentację do podpisania umowy z Gminą Hajnówka.

33
Nr XVIII/127/16

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2016 rok
27.07.2016 Referat FN Wprowadzono zmiany do budżetu miasta na 2016 rok zgodnie z uchwałą.

34
Nr XVIII/128/16

w sprawie przyjęcia przez Miasto Hajnówkja zadań w
zakresie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej

27.07.2016
Zespół oświaty, kultury i

sportu
Przygotowano dokumentację do podpisania umowy z Powiatem Hajnowskim.

35

Nr XVIII/129/16
w sprawie Miejscowego planu zagospodarowania

przestrzennego części miasta Hajnówka – dla terenów
położonych w rejonie ul. Rakowieckiego i ul. Lipowej

27.07.2016 Referat BI

Przekazano zainteresowanym podmiotom oraz rozpowszechniono wśród 
mieszkańców miasta informację o zmianie Miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego części miasta Hajnówka – dla terenów położonych w rejonie ul. 
Rakowieckiego i ul. Lipowej.

Hajnówka, 12 sierpnia 2016 roku.
Burmistrz Miasta Hajnówka

Jerzy Sirak
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