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z dnia  11 lutego 2020 r. 
Zatwierdzony przez ......................... 
 
 

 
UCHWAŁA NR .................... 

RADY MIASTA HAJNÓWKA 

z dnia 24 stycznia 2020 r. 

w sprawie planu pracy Rady Miasta Hajnówka oraz stałych komisji Rady Miasta Hajnówka na 2020 r. 

Na podstawie § 2 ust. 2 oraz § 41 ust. 2 Regulaminu Rady Miasta  stanowiącego załącznik Nr 2 do Statutu 
Miasta Hajnówka stanowiącego załącznik do uchwały Nr X/47/07 Rady Miasta Hajnówka z dnia 27 września 
2007 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Hajnówka / Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 225 poz.2304, z 2008 r. 
Nr 108, poz. 1121, z 2009 r. Nr 93, poz. 1005, z 2010 r. Nr 5, poz. 78, Nr 213, poz. 2627, z 2011 r. Nr 68, 
poz. 781, z 2018 r. poz.4408/ Rada Miasta uchwala co następuje: 

§ 1. Ustala się plan pracy  Rady Miasta Hajnówka na 2020 rok stanowiący załącznik nr 1 do uchwały. 

§ 2. Ustala się plan pracy  Komisji   Spraw Społecznych Rady Miasta Hajnówka na 2020 rok stanowiący 
załącznik nr 2 do uchwały. 

§ 3. Ustala się plan pracy  Komisji Polityki Gospodarczej Rady Miasta Hajnówka na 2020 rok stanowiący 
załącznik nr 3 do uchwały. 

§ 4. Ustala się plan pracy  Komisji Infrastruktury Komunalnej   i Samorządu Rady Miasta Hajnówka na 
2020 rok stanowiący załącznik   nr 4 do uchwały. 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

  
 

Przewodnicząca Rady 
 
 

Walentyna Pietroczuk 
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Załącznik Nr 1 do uchwały Nr .................... 

Rady Miasta Hajnówka 

z dnia 24 stycznia 2020 r. 

Plan pracy Rady Miasta Hajnówka na 2020 rok 

I półrocze 

1. Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta 
Hajnówka na 2020 rok. 

2. Zmiany Programu usuwania wyrobów zawierających azbest   z terenu miasta Hajnówka. 

3. Wybór metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty. 

4. Określenie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej 
przez właściciela nieruchomości. 

5. Wynajem lokali. 

6. Opłaty za zajęcie pasa drogowego. 

7. Dotacje mieszkańców miasta na zadanie z zakresu usuwania wyrobów zawierających azbest. 

8. Sprawozdanie z realizacji projektów w ramach Budżetu Obywatelskiego 2019 roku. 

9. Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Hajnówce za 2019 rok. 

10. Ocena zasobów pomocy społecznej za 2019 rok dla Gminy Miejskiej Hajnówka. 

11. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu 
zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Miejską Hajnówka w 2019 r. 

12. Opracowanie projektu statutu Gminy Miejskiej Hajnówka. 

13. Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta za 2019 rok i absolutorium. 

14. Raport o stanie gminy. 

15. Rozwój sportu w Gminie Miejskiej Hajnówka, określenia warunków i trybu finansowania rozwoju 
sportu. 

16. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Opieki nad zabytkami Miasta Hajnówka na lata 2016-
2019. 

17. Uchwalenie Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Miasta Hajnówka na lata 2020-2023. 

18. Sprawozdanie z realizacji Rocznego programu współpracy miasta Hajnówka z organizacjami 
pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2019 rok. 

19. Sprawozdanie z realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych oraz Programu Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Miejskiej Hajnówka za 2019 rok. 

20. Informacja o umorzeniach, odroczeniach lub rozłożeniu na raty wierzytelności miasta i jednostek 
organizacyjnych w 2019 roku. 

21. Rozpatrywanie projektów uchwał, informacji, sprawozdań wniesionych pod obrady Rady Miasta 
Hajnówka. 

II półrocze 

1. Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta za I półrocze 2020 roku. 

2. Informacja o złożonych oświadczeniach majątkowych. 
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3. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2019/2020 w tym o wynikach egzaminu 
ósmoklasisty oraz nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez właściwego kuratora oświaty lub właściwego 
ministra. 

4. Podatki i opłaty lokalne. 

5. Uchwalenie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2021 rok. 

6. Uchwalenie Rocznego programu współpracy miasta Hajnówka z organizacjami pozarządowymi oraz 
innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok. 

7. Informacja o dostępności obiektów użyteczności publicznej oraz przestrzeni publicznej dla osób 
niepełnosprawnych, osób starszych i osób z małymi dziećmi. 

8. Budżet Gminy Miejskiej Hajnówka na 2021 rok. 

9. Aktualizacja Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i zmiana 
planu zagospodarowania przestrzennego. 

10. Informacja Powiatowego Komendanta Policji o stanie bezpieczeństwa w mieście. 

11. Rozpatrywanie projektów uchwał, informacji, sprawozdań wniesionych pod obrady Rady Miasta 
Hajnówka.
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Załącznik Nr 2 do uchwały Nr .................... 

Rady Miasta Hajnówka 

z dnia 24 stycznia 2020 r. 

Plan pracy Komisji Spraw Społecznych Rady Miasta Hajnówka na 2020 rok 

I półrocze 

1. Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta 
Hajnówka na 2020 rok. 

2. Zmiany Programu usuwania wyrobów zawierających azbest   z terenu miasta Hajnówka. 

3. Wybór metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty. 

4. Określenie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej 
przez właściciela nieruchomości. 

5. Wynajem lokali. 

6. Opłaty za zajęcie pasa drogowego. 

7. Dotacje mieszkańców miasta na zadanie z zakresu usuwania wyrobów zawierających azbest. 

8. Sprawozdanie z realizacji projektów w ramach Budżetu Obywatelskiego 2019 roku. 

9. Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Hajnówce za 2019 rok. 

10. Ocena zasobów pomocy społecznej za 2019 rok dla Gminy Miejskiej Hajnówka. 

11. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu 
zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Miejską Hajnówka w 2019 r. 

12. Opracowanie projektu statutu Gminy Miejskiej Hajnówka. 

13. Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta za 2019 rok i absolutorium. 

14. Raport o stanie gminy. 

15. Rozwój sportu w Gminie Miejskiej Hajnówka, określenia warunków i trybu finansowania rozwoju 
sportu. 

16. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Opieki nad zabytkami Miasta Hajnówka na lata 2016-
2019. 

17. Uchwalenie Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Miasta Hajnówka na lata 2020-2023. 

18. Sprawozdanie z realizacji Rocznego programu współpracy miasta Hajnówka z organizacjami 
pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2019 rok. 

19. Sprawozdanie z realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych oraz Programu Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Miejskiej Hajnówka za 2019 rok. 

20. Informacja o umorzeniach, odroczeniach lub rozłożeniu na raty wierzytelności miasta i jednostek 
organizacyjnych w 2019 roku. 

21 Rozpatrywanie projektów uchwał, informacji, sprawozdań wniesionych pod obrady Rady Miasta 
Hajnówka. 

II półrocze 

1. Przygotowanie szkół i przedszkoli do roku szkolnego 2020/2021 ( sierpień ). 

2. Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta za I półrocze 2020 roku. 

3. Informacja o złożonych oświadczeniach majątkowych. 
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4. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2019/2020 w tym o wynikach egzaminu 
ósmoklasisty oraz nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez właściwego kuratora oświaty lub właściwego 
ministra. 

5. Podatki i opłaty lokalne. 

6. Uchwalenie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2021 rok. 

7. Uchwalenie Rocznego programu współpracy miasta Hajnówka z organizacjami pozarządowymi oraz 
innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok. 

8. Informacja o dostępności obiektów użyteczności publicznej oraz przestrzeni publicznej dla osób 
niepełnosprawnych, osób starszych i osób z małymi dziećmi. 

9. Budżet Gminy Miejskiej Hajnówka na 2021 rok. 

10. Aktualizacja Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i zmiana 
planu zagospodarowania przestrzennego. 

11. Informacja Powiatowego Komendanta Policji o stanie bezpieczeństwa w mieście. 

12. Rozpatrywanie projektów uchwał, informacji, sprawozdań wniesionych pod obrady Rady Miasta 
Hajnówka.

Id: 199AC9EA-9419-455D-9188-BD4B1B17A733. Projekt Strona 2



Załącznik Nr 3 do uchwały Nr .................... 

Rady Miasta Hajnówka 

z dnia 24 stycznia 2020 r. 

Plan pracy Komisji Polityki Gospodarczej Rady Miasta Hajnówka na 2020 rok 

I półrocze 

1. Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta 
Hajnówka na 2020 rok. 

2. Zmiany Programu usuwania wyrobów zawierających azbest   z terenu miasta Hajnówka. 

3. Wybór metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty. 

4. Określenie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej 
przez właściciela nieruchomości. 

5. Wynajem lokali. 

6. Opłaty za zajęcie pasa drogowego. 

7. Dotacje mieszkańców miasta na zadanie z zakresu usuwania wyrobów zawierających azbest. 

8. Sprawozdanie z realizacji projektów w ramach Budżetu Obywatelskiego 2019 roku. 

9. Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Hajnówce za 2019 rok. 

10. Ocena zasobów pomocy społecznej za 2019 rok dla Gminy Miejskiej Hajnówka. 

11. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu 
zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Miejską Hajnówka w 2019 r. 

12. Opracowanie projektu statutu Gminy Miejskiej Hajnówka. 

13. Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta za 2019 rok i absolutorium. 

14. Raport o stanie gminy. 

15. Rozwój sportu w Gminie Miejskiej Hajnówka, określenia warunków i trybu finansowania rozwoju 
sportu. 

16. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Opieki nad zabytkami Miasta Hajnówka na lata 2016-
2019. 

17. Uchwalenie Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Miasta Hajnówka na lata 2020-2023. 

18. Sprawozdanie z realizacji Rocznego programu współpracy miasta Hajnówka z organizacjami 
pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2019 rok. 

19. Sprawozdanie z realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych oraz Programu Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Miejskiej Hajnówka za 2019 rok. 

20. Informacja o umorzeniach, odroczeniach lub rozłożeniu na raty wierzytelności miasta i jednostek 
organizacyjnych w 2019 roku. 

21. Rozpatrywanie projektów uchwał, informacji, sprawozdań wniesionych pod obrady Rady Miasta 
Hajnówka. 

II półrocze 

1. Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta za I półrocze 2020 roku. 

2. Informacja o złożonych oświadczeniach majątkowych. 
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3. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2019/2020 w tym o wynikach egzaminu 
ósmoklasisty oraz nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez właściwego kuratora oświaty lub właściwego 
ministra. 

4. Podatki i opłaty lokalne. 

5. Uchwalenie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2021 rok. 

6. Uchwalenie Rocznego programu współpracy miasta Hajnówka z organizacjami pozarządowymi oraz 
innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok. 

7. Informacja o dostępności obiektów użyteczności publicznej oraz przestrzeni publicznej dla osób 
niepełnosprawnych, osób starszych i osób z małymi dziećmi. 

8. Budżet Gminy Miejskiej Hajnówka na 2021 rok. 

9. Aktualizacja Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i zmiana 
planu zagospodarowania przestrzennego. 

10. Informacja Powiatowego Komendanta Policji o stanie bezpieczeństwa w mieście. 

11. Rozpatrywanie projektów uchwał, informacji, sprawozdań wniesionych pod obrady Rady Miasta 
Hajnówka.
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Załącznik Nr 4 do uchwały Nr .................... 

Rady Miasta Hajnówka 

z dnia 24 stycznia 2020 r. 

Plan pracy Komisji Infrastruktury Komunalnej i Samorządu Rady Miasta Hajnówka na 2020 rok 

I półrocze 

1. Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta 
Hajnówka na 2020 rok. 

2. Zmiany Programu usuwania wyrobów zawierających azbest   z terenu miasta Hajnówka. 

3. Wybór metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty. 

4. Określenie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej 
przez właściciela nieruchomości. 

5. Wynajem lokali. 

6. Opłaty za zajęcie pasa drogowego. 

7. Dotacje mieszkańców miasta na zadanie z zakresu usuwania wyrobów zawierających azbest. 

8. Sprawozdanie z realizacji projektów w ramach Budżetu Obywatelskiego 2019 roku. 

9. Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Hajnówce za 2019 rok. 

10. Ocena zasobów pomocy społecznej za 2019 rok dla Gminy Miejskiej Hajnówka. 

11. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu 
zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Miejską Hajnówka w 2019 r. 

12. Opracowanie projektu statutu Gminy Miejskiej Hajnówka. 

13. Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta za 2019 rok i absolutorium. 

14. Raport o stanie gminy. 

15. Rozwój sportu w Gminie Miejskiej Hajnówka, określenia warunków i trybu finansowania rozwoju 
sportu. 

16. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Opieki nad zabytkami Miasta Hajnówka na lata 2016-
2019. 

17. Uchwalenie Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Miasta Hajnówka na lata 2020-2023. 

18. Sprawozdanie z realizacji Rocznego programu współpracy miasta Hajnówka z organizacjami 
pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2019 rok. 

19. Sprawozdanie z realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych oraz Programu Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Miejskiej Hajnówka za 2019 rok. 

20. Informacja o umorzeniach, odroczeniach lub rozłożeniu na raty wierzytelności miasta i jednostek 
organizacyjnych w 2019 roku. 

21. Wizyta lokalna na osiedlu Podlasie w sprawie systemu odwodnienia ulic oraz przegląd stanu 
technicznego ulic, chodników w mieście. 

22. Rozpatrywanie projektów uchwał, informacji, sprawozdań wniesionych pod obrady Rady Miasta 
Hajnówka. 

II półrocze 

1. Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta za I półrocze 2020 roku. 

2. Informacja o złożonych oświadczeniach majątkowych. 
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3. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2019/2020 w tym o wynikach egzaminu 
ósmoklasisty oraz nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez właściwego kuratora oświaty lub właściwego 
ministra. 

4. Podatki i opłaty lokalne. 

5. Uchwalenie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2021 rok. 

6. Uchwalenie Rocznego programu współpracy miasta Hajnówka z organizacjami pozarządowymi oraz 
innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok. 

7. Informacja o dostępności obiektów użyteczności publicznej oraz przestrzeni publicznej dla osób 
niepełnosprawnych, osób starszych i osób z małymi dziećmi. 

8. Budżet Gminy Miejskiej Hajnówka na 2021 rok. 

9. Aktualizacja Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i zmiana 
planu zagospodarowania przestrzennego. 

10. Informacja Powiatowego Komendanta Policji o stanie bezpieczeństwa w mieście. 

11. Rozpatrywanie projektów uchwał, informacji, sprawozdań wniesionych pod obrady Rady Miasta 
Hajnówka.
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