
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 VIII/61/15

w sprawie udzielenia pomocy finansowej 
16.09.2015 Referat FN

Przygotowano dokumentację i podpisano umowę z Samorządem Województwa 
Podlaskiego.

2
Nr VIII/62/15

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2015 rok
16.09.2015 Referat FN Wprowadzono zmiany do budżetu miasta na 2015 rok zgodnie z uchwałą.

3
Nr VIII/63/15

w sprawie zmiany uchwały w sprawie emisji obligacji
16.09.2015 Referat FN Przygotowano dokumenty do zmiany umowy o emisji obligacji zgodnie z uchwałą.

4
Nr VIII/64/15

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Miasta Hajnówka na lata 2015-2026

16.09.2015 Referat FN
Założenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Hajnówka na lata 2015-2026 
są realizowane zgodnie z uchwałą.

5

Nr VIII/65/15
w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania
w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do

Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień
25 października 2015 roku

16.09.2015
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.

6
Nr VIII/66/15

w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika, które
pozostawia się bez dalszego biegu.

16.09.2015
Stwierdzono, że zgłoszenie kandydata nie spełnia wymogów formalnych  i 
pozostawiono bez dalszego biegu.

7
Nr VIII/67/15

w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika, które
pozostawia się bez dalszego biegu.

16.09.2015
Stwierdzono, że zgłoszenie kandydata nie spełnia wymogów formalnych  i 
pozostawiono bez dalszego biegu.

8
Nr VIII/68/15

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

16.09.2015
Referat GKM

Referat FN

Przekazano zainteresowanym podmiotom oraz rozpowszechniono wśród 
mieszkańców miasta informację o zasadach ustalania i poboru stawek opłaty 
targowej.

9
Nr IX/69/15

w sprawie udzielenia pomocy finansowej
28.10.2015 Referat FN Przygotowano dokumentację i podpisano umowę z Gminą Hajnówka.

10
Nr IX/70/15

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2015 rok
28.10.2015 Referat FN Wprowadzono zmiany do budżetu miasta na 2015 rok zgodnie z uchwałą.

11
Nr IX/71/15

w sprawie zmiany uchwały w sprawie emisji obligacji
28.10.2015 Referat FN

Przygotowano dokumenty i podpisano umowę z bankiem w związku ze zmianami 
terminów wykupu obligacji zgodnie z uchwałą.

12

Nr IX/72/15
w sprawie uchwalenia Rocznego programu współpracy
miasta Hajnówka z organizacjami pozarządowymi oraz
innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku

publicznego na 2016 rok

28.10.2015 Referat PG

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 odbywa się zgodnie z uchwałą.
Podejmowanie współpracy o charakterze pozafinansowym odbywa się zgodnie z 
uchwałą.

13
Nr IX/73/15

w sprawie wyboru ławników na kadencję od 2016 roku
do 2019 roku

28.10.2015 Stwierdzono wybór ławników do Sądów: Rejonowego i Okręgowego.
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14
Nr IX/74/15

w sprawie wyrażenia woli ustanowienia herbu oraz
innych symboli Gminy Miejskiej Hajnówka

28.10.2015 Referat PG
Przystąpiono do prac zmierzających do opracowania projektów herbu, flagi i 
pieczęci.

15
Nr IX/75/15

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

19.11.2015
Referaty UM
Referat GKM

Alicja Siemieniuk
Zlecono przygotowanie tablic z nazwą ulicy.

16

Nr IX/76/15
w sprawie intencji Rady Miasta Hajnówka przystąpienia
do realizacji inwestycji drogowych w ramach „Programu
rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej

na lata 2016–2019”

28.10.2015 Referat PG
Przygotowano dokumentację i podpisano umowy z Gminą Hajnówka oraz 
Powiatem Hajnowskim.

17
Nr X/77/15

w sprawie przyjęcia Programu Opieki nad Zabytkami
Miasta Hajnówka na lata 2016-2019

25.11.2015 Referat GKM Realizacja Programu odbywa się zgodnie z przyjętą uchwałą.

18
Nr X/78/15

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2015 rok
25.11.2015 Referat FN Wprowadzono zmiany do budżetu miasta na 2015 rok zgodnie z uchwałą.

19
Nr X/79/15

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od
nieruchomości

15.12.2015 Referat FN
Naliczanie podatku od nieruchomości na 2016 rok odbywa się z uwzględnieniem 
nowych stawek ustalonych uchwałą.

20
Nr X/80/15

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od
środków transportowych.

15.12.2015 Referat FN
Naliczanie podatku odbywa się zgodnie z obowiązującą uchwałą oraz 
wpływającymi deklaracjami.

21

Nr X/81/15
w sprawie warunków udzielenia zwolnień z podatku od

nieruchomości, stanowiących regionalną pomoc
inwestycyjną.

15.12.2015 Referat FN
Trwa zbieranie formularzy zgłoszeniowych od przedsiębiorców, ich weryfikacja i 
kontrola według zasad określonych w uchwale.

22
Nr X/82/15

w sprawie opłaty targowej
15.12.2015

Referat GKM
Referat FN

Przekazano zainteresowanym podmiotom oraz rozpowszechniono wśród 
mieszkańców miasta informację o zasadach ustalania i poboru stawek opłaty 
targowej.

23

Nr X/83/15
w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/52/11 Rady Miasta

Hajnówka z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie
określenia warunków udzielania bonifikat i wysokości

stawek procentowych przy sprzedaży nieruchomości jako
lokal mieszkalny.

15.12.2015 Referat GGR
Przygotowanie dokumentacji formalno-prawnej związanej ze zbyciem lokali 
mieszkalnych w trybie bezprzetargowym odbywa się według zasad określonych w 
zmienionej uchwale.

24
Nr XI/84/15

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2015 rok
16.12.2015 Referat FN Wprowadzono zmiany do budżetu miasta na 2015 rok zgodnie z uchwałą.

25
Nr XI/85/15

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

16.12.2015
Referaty Urzędu Miasta i
jednostki organizacyjne

miasta Hajnówka
Przystąpiono do realizacji Planu zgodnie z przyjętą uchwałą.
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26
Nr XI/86/15

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Miasta Hajnówka na lata 2015-2026

16.12.2015 Referat FN
Założenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Hajnówka na lata 2015-2026 
są realizowane zgodnie z uchwałą.

27

Nr XI/87/15
w sprawie ustalenia jednostkowej stawki dotacji

przedmiotowej na 2016 rok dla Zakładu Komunikacji
Miejskiej

16.12.2015 Referat FN
Realizowanie dopłat do jednego wozokilometra za świadczone usługi komunikacji 
miejskiej odbywa się zgodnie z uchwałą.

28

Nr XI/88/15
w sprawie ustalenia jednostkowej stawki dotacji

przedmiotowej na 2016 rok dla zakładu budżetowego
„Park Wodny” w Hajnówce

16.12.2015 Referat FN
Realizowanie dopłat do jednej osoby korzystającej z usług pływalni za godzinę 
odbywa się zgodnie z uchwałą.

29
Nr XI/89/15

w sprawie Miejskiego Programu Profilaktyki i
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2016

16.12.2015 Referat PG
Realizacja założeń miejskiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów 
alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii odbywa się zgodnie z 
preliminarzem dochodów i wydatków na rok 2015.

30
Nr XI/90/15

w sprawie uchwalenia budżetu miasta Hajnówka na rok
2016

16.12.2015
Jednostki organizacyjne

Gminy Miejskiej
Hajnówka

Realizacja założeń budżetu odbywa się zgodnie z uchwałą.

31
Nr XI/91/15

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej
Miasta Hajnówka na lata 2016-2026

16.12.2015 Referat FN
Założenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Hajnówka na lata 2016-2026 
są realizowane zgodnie z uchwałą.

32
Nr XI/92/15

w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i
deklaracji podatkowych

5.01.2016 Referat FN
Przygotowywane są niezbędne ilości formularzy oraz trwa rozpowszechnianie ich 
wśród podatników.

33

Nr XI/93/15
w sprawie określenia trybu udzielania i rozliczania

dotacji dla niepublicznych przedszkoli, innych form
wychowania przedszkolnego prowadzonym przez osoby
prawne i fizyczne na terenie Miasta Hajnówka oraz trybu

i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i
wykorzystania

6.01.2016
Referat FN

Zespół oświaty, kultury i
sportu

Udzielanie i rozliczanie dotacji dla niepublicznych przedszkoli, innych form 
wychowania przedszkolnego prowadzonym przez osoby prawne i fizyczne na 
terenie Miasta Hajnówka oraz kontrola prawidłowości ich pobrania i 
wykorzystania odbywa się zgodnie z uchwałą.

34

Nr XI/94/15
w sprawie przystąpienia Gminy Miejskiej Hajnówka do

stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Puszcza
Białowieska”

16.12.2015 Referat PG
Przygotowano dokumenty do wstąpienia Gminy Miejskiej Hajnówka do 
stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Puszcza Białowieska”.

Hajnówka, 29 stycznia 2016 roku.
Burmistrz Miasta Hajnówka

Jerzy Sirak
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