
 

Uzasadnienie celu podjęcia uchwały w sprawie planu pracy Rady Miasta 

Hajnówka oraz komisji na 2015 r. 

 

Rada Miasta i komisje stałe zgodnie z Regulaminem  Rady Miasta Hajnówka 

stanowiącym załącznik Nr 2 do Statutu Miasta Hajnówka stanowiącego załącznik 

do uchwały Nr X/47/07 Rady Miasta Hajnówka  dnia 27 września 2007  r.                            

w sprawie uchwalenia Statutu Miasta działają na podstawie planów                                

pracy .Przewodniczący Rady , Zastępcy Przewodniczącego Rady oraz 

Przewodniczący Komisji przedstawiają pod dyskusję projekt uchwały                                    

w przedmiotowej sprawie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Uchwała Nr  ……………… 

Rady Miasta  Hajnówka 

z dnia ……………………  

 

w sprawie  planu pracy Rady Miasta Hajnówka oraz stałych komisji Rady 

Miasta Hajnówka na 2015 r. 

 

 

Na podstawie § 2 ust. 2 oraz § 41 ust. 2 Regulaminu  Rady Miasta 

Hajnówka 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. 780/ Rada Miasta uchwala co następuje : 

 

§ 1.Ustala się plan pracy  Rady Miasta Hajnówka na 2015 rok stanowiący 

załącznik nr 1 do uchwały. 

§ 2.Ustala się plany pracy  Komisji  Spraw Społecznych Rady Miasta 

Hajnówka na 2015 rok stanowiący załącznik nr 2 do uchwały. 

§ 3.Ustala się plany pracy  Komisji Polityki Gospodarczej Rady Miasta 

Hajnówka na 2015 rok stanowiący załącznik nr 3 do uchwały. 

§ 4.Ustala się plan pracy  Komisji Infrastruktury Komunalnej  i Samorządu 

Rady Miasta Hajnówka na 2015 rok stanowiący załącznik  nr 4 do uchwały. 

§ 5.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

      Przewodniczący Rady 

        Jakub Ostapczuk 



Załącznik nr 1  

do uchwały Nr …………….. Rady Miasta Hajnówka 

 z dnia …………….. r.  

 

Plan pracy Rady Miasta Hajnówka na 2015 rok 

 

LUTY 

1.Plan pracy Komisji Rewizyjnej na 2015 rok.  

2.Plan pracy Rady Miasta Hajnówka i stałych Komisji na 2015 rok.                                                                             

3.Raport z realizacji programu ochrony środowiska dla miasta Hajnówka                       

w latach 2012-2013.                                                                                                                 

4. Rozpatrywanie projektów uchwał , informacji , sprawozdań wniesionych pod 

obrady Rady Miasta Hajnówka. 

MARZEC  

1.Informacja Komendanta Powiatowego Policji o stanie bezpieczeństwa                           

i porządku publicznego na terenie miasta za 2014 rok.  

2.Informacja Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej za 2014 

rok.  

3.Informacja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego                                    

o bezpieczeństwie sanitarnym miasta za 2014 rok.                                                  

4.Informacja o realizacji akcji zimowego wypoczynku dzieci i młodzieży                      

w placówkach oświatowych, jednostkach kultury oraz jednostkach 

organizacyjnych gminy miejskiej.                                                                                     

5. Rozpatrywanie projektów uchwał , informacji , sprawozdań wniesionych pod 

obrady Rady Miasta Hajnówka. 

KWIECIEŃ  

1.Informacja z działalności miejskich jednostek i zakładów budżetowych za 

2014 rok:  

a)Hajnowskiego Domu Kultury w Hajnówce,  

b)Miejskiej Biblioteki Publicznej w Hajnówce,  

c)Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Hajnówce,  

d)Park Wodny w Hajnówce,  

e)Ośrodka Sportu i Rekreacji w  Hajnówce ,                                                                            

f)Zakład Komunikacji Miejskiej w Hajnówce,                                                                         

g)Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Hajnówce. 

 



2.Informacja o wynikach ekonomiczno-finansowych za 2014 rok miejskich 

spółek prawa handlowego: 

a)Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej sp. z o.o w Hajnówce, 

b) Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o w Hajnówce, 

c) Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych sp. z o.o w Hajnówce.                                                                                                                                  

3. Rozpatrywanie projektów uchwał , informacji , sprawozdań wniesionych pod 

obrady Rady Miasta Hajnówka. 

CZERWIEC  

1.Informacja o umorzeniach, odroczeniach lub rozkładaniach na raty 

wierzytelności miasta i jednostek organizacyjnych w 2014 roku.          

2.Sprawozdania i informacje dot. zatwierdzenia wykonania budżetu za 2014 rok. 

oraz podjęcie uchwały w sprawie absolutorium Burmistrzowi Miasta za 2014 

rok.                                                                                                                     

3.Działalność szkół i przedszkoli których organem prowadzącym jest Gmina 

Miejska Hajnówka ( baza , kadry, nakłady na oświatę w latach 2010-2014 oraz 

przyszłe potrzeby).                                                                                             

4.Informacja o realizacji inwestycji pn. „Modernizacja systemu oświetlenia 

ulicznego w mieście Hajnówka „/SOWA/.                                                         

5.Sprawozdanie z realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych za 2014 r.                                                                                                      

6.Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy z organizacjami 

pozarządowymi za 2014 r.                                                                                               

7. Rozpatrywanie projektów uchwał , informacji , sprawozdań wniesionych pod 

obrady Rady Miasta Hajnówka. 

WRZESIEŃ  

1.Kierunki i działania Gminy Miejskiej Hajnówka w świetle nowej perspektywy 

finansowej unii europejskiej na lata 2014-2020.                                                    

2.Informacja o przebiegu wykonania budżetu miasta za I półrocze 2015 roku.  

3.Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej miasta 

Hajnówka.  

4. Informacja o realizacji akcji letniego wypoczynku dzieci i młodzieży                          

w placówkach oświatowych, jednostkach kultury oraz jednostkach 

organizacyjnych.                                                                                                                

5. Rozpatrywanie projektów uchwał , informacji , sprawozdań wniesionych pod 

obrady Rady Miasta Hajnówka. 

 

 



PAŹDZIERNIK  

1.Informacja o złożonych oświadczeniach majątkowych.  

2.Informacja Powiatowego Urzędu Pracy w Hajnówce o stanie bezrobocia                    

w mieście w roku 2015.                                                                                               

3.Informacja o przedsiębiorczości w mieście .                                                                          

4. Rozpatrywanie projektów uchwał , informacji , sprawozdań wniesionych pod 

obrady Rady Miasta Hajnówka. 

LISTOPAD  

1.Inwestycje miejskie realizowane ze środków własnych i pozabudżetowych. 

2.Podatki i opłaty lokalne na 2015 rok.                                                                    

3.Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2014/2015                   

w tym o wynikach sprawdzianów w szkołach podstawowych i egzaminów 

gimnazjalnych.                                                                                                          

4.Program współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2016 rok. 

5.Rozpatrywanie projektów uchwał , informacji , sprawozdań wniesionych pod 

obrady Rady Miasta Hajnówka. 

GRUDZIEŃ  

1.Podjęcie uchwały w sprawie planu pracy Rady Miasta Hajnówka na 2016 rok. 

2 Podjęcie uchwały w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2016 rok.  

3.Podjęcie uchwały w sprawie planów pracy stałych Komisji Rady na 2016 rok. 

4. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Miasta Hajnówka oraz budżetu miasta na 2016 rok.                                                 

5.Miejski Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

na 2016 r.                                                                                                                             

6. Rozpatrywanie projektów uchwał , informacji , sprawozdań wniesionych pod 

obrady Rady Miasta Hajnówka. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Załącznik nr 2  

do Uchwały Nr………………….. Rady Miasta Hajnówka 

 z dnia r. 

 

Plan pracy Komisji Spraw Społecznych na 2015 rok 

LUTY                                                                                                                        

1.Plan pracy Komisji Rewizyjnej na 2015 rok.  

2.Plan pracy Rady Miasta Hajnówka i stałych Komisji na 2015 rok.                                                                             

3.Raport z realizacji programu ochrony środowiska dla miasta Hajnówka                       

w latach 2012-2013.                                                                                                                 

4. Rozpatrywanie projektów uchwał , informacji , sprawozdań wniesionych pod 

obrady Rady Miasta Hajnówka. 

MARZEC                                                                                                               

1.Informacja Komendanta Powiatowego Policji o stanie bezpieczeństwa                           

i porządku publicznego na terenie miasta za 2014 rok.  

2.Informacja Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej za 2014 

rok.  

3.Informacja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego                                      

o bezpieczeństwie sanitarnym miasta za 2014 rok.                                                  

4.Informacja o realizacji akcji zimowego wypoczynku dzieci i młodzieży                         

w placówkach oświatowych, jednostkach kultury oraz jednostkach 

organizacyjnych gminy miejskiej.                                                                                     

5. Rozpatrywanie projektów uchwał , informacji , sprawozdań wniesionych pod 

obrady Rady Miasta Hajnówka. 

KWIECIEŃ                                                                                                           

1.Informacja z działalności miejskich jednostek i zakładów budżetowych za 

2014 rok:  

a)Hajnowskiego Domu Kultury w Hajnówce,  

b)Miejskiej Biblioteki Publicznej w Hajnówce,  

c)Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Hajnówce,  

d)Park Wodny w Hajnówce,  

e)Ośrodka Sportu i Rekreacji w  Hajnówce ,                                                                            

f)Zakład Komunikacji Miejskiej w Hajnówce,                                                                         

g)Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Hajnówce.                            

2.Informacja o wynikach ekonomiczno-finansowych za 2014 rok miejskich 

spółek prawa handlowego: 

a)Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej sp. z o.o w Hajnówce, 

b) Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o w Hajnówce, 



c) Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych sp. z o.o w Hajnówce.                                                                                                                                  

3. Rozpatrywanie projektów uchwał , informacji , sprawozdań wniesionych pod 

obrady Rady Miasta Hajnówka. 

CZERWIEC                                                                                                       

1.Informacja o umorzeniach, odroczeniach lub rozkładaniach na raty 

wierzytelności miasta i jednostek organizacyjnych w 2014 roku.          

2.Sprawozdania i informacje dot. zatwierdzenia wykonania budżetu za 2014 rok. 

oraz podjęcie uchwały w sprawie absolutorium Burmistrzowi Miasta za 2014 

rok.                                                                                                                     

3.Działalność szkół i przedszkoli których organem prowadzącym jest Gmina 

Miejska Hajnówka ( baza , kadry, nakłady na oświatę w latach 2010-2014 oraz 

przyszłe potrzeby).                                                                                             

4.Informacja o realizacji inwestycji pn. „Modernizacja systemu oświetlenia 

ulicznego w mieście Hajnówka „/SOWA/.                                                         

5.Sprawozdanie z realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych za 2014 r.                                                                                                      

6.Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy z organizacjami 

pozarządowymi za 2014 r.                                                                                               

7. Rozpatrywanie projektów uchwał , informacji , sprawozdań wniesionych pod 

obrady Rady Miasta Hajnówka. 

WRZESIEŃ                                                                                                          

1.Kierunki i działania Gminy Miejskiej Hajnówka w świetle nowej perspektywy 

finansowej unii europejskiej na lata 2014-2020.                                                    

2.Informacja o przebiegu wykonania budżetu miasta za I półrocze 2015 roku.  

3.Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej miasta 

Hajnówka.  

4. Informacja o realizacji akcji letniego wypoczynku dzieci i młodzieży                            

w placówkach oświatowych, jednostkach kultury oraz jednostkach 

organizacyjnych.                                                                                                                

5. Rozpatrywanie projektów uchwał , informacji , sprawozdań wniesionych pod 

obrady Rady Miasta Hajnówka. 

PAŹDZIERNIK                                                                                                       
1.Informacja Powiatowego Urzędu Pracy w Hajnówce o stanie bezrobocia                        

w mieście w roku 2015.                                                                                               

2.Informacja o przedsiębiorczości w mieście .                                                                          

3. Rozpatrywanie projektów uchwał , informacji , sprawozdań wniesionych pod 

obrady Rady Miasta Hajnówka. 

LISTOPAD                                                                                                           

1.Inwestycje miejskie realizowane ze środków własnych i pozabudżetowych. 

2.Podatki i opłaty lokalne na 2015 rok.                                                                    



3.Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2014/2015                  

w tym o wynikach sprawdzianów w szkołach podstawowych i egzaminów 

gimnazjalnych.                                                                                                          

4.Program współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2016 rok. 

5.Rozpatrywanie projektów uchwał , informacji , sprawozdań wniesionych pod 

obrady Rady Miasta Hajnówka. 

GRUDZIEŃ                                                                                                               

1.Plan pracy Rady Miasta Hajnówka na 2016 rok.                                                                   

2 Plan pracy Komisji Rewizyjnej na 2016 rok.  

3.Plan pracy stałych Komisji Rady na 2016 rok.                                                                  

4. Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Hajnówka oraz budżet miasta na 

2016 rok.                                                                                                                                

5.Miejski Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

na 2016 r.                                                                                                                             

6. Rozpatrywanie projektów uchwał , informacji , sprawozdań wniesionych pod 

obrady Rady Miasta Hajnówka. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

załącznik nr 3 

do uchwały ……………Rady Miasta Hajnówka 

 z dnia  r. 
 

 

Plan pracy Komisji Polityki Gospodarczej na 2015 rok 

 

LUTY                                                                                                                           

1.Plan pracy Komisji Rewizyjnej na 2015 rok.  

2.Plan pracy Rady Miasta Hajnówka i stałych Komisji na 2015 rok.                                                                             

3.Raport z realizacji programu ochrony środowiska dla miasta Hajnówka                        

w latach 2012-2013.                                                                                                                 

4. Rozpatrywanie projektów uchwał , informacji , sprawozdań wniesionych pod 

obrady Rady Miasta Hajnówka. 

MARZEC                                                                                                             

1.Informacja Komendanta Powiatowego Policji o stanie bezpieczeństwa                        

i porządku publicznego na terenie miasta za 2014 rok.  

2.Informacja Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej za 2014 

rok.  

3.Informacja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego                                     

o bezpieczeństwie sanitarnym miasta za 2014 rok.                                                  

4.Informacja o realizacji akcji zimowego wypoczynku dzieci i młodzieży                              

w placówkach oświatowych, jednostkach kultury oraz jednostkach 

organizacyjnych gminy miejskiej.                                                                                     

5. Rozpatrywanie projektów uchwał , informacji , sprawozdań wniesionych pod 

obrady Rady Miasta Hajnówka. 

KWIECIEŃ                                                                                                           

1.Informacja z działalności miejskich jednostek i zakładów budżetowych za 

2014 rok:  

a)Hajnowskiego Domu Kultury w Hajnówce,  

b)Miejskiej Biblioteki Publicznej w Hajnówce,  

c)Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Hajnówce,  

d)Park Wodny w Hajnówce,  

e)Ośrodka Sportu i Rekreacji w  Hajnówce ,                                                                            

f)Zakład Komunikacji Miejskiej w Hajnówce,                                                                         

g)Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Hajnówce.                                         

2.Informacja o wynikach ekonomiczno-finansowych za 2014 rok miejskich 

spółek prawa handlowego: 

a)Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej sp. z o.o w Hajnówce, 

b) Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o w Hajnówce, 



c) Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych sp. z o.o w Hajnówce.                                                                                                                                  

3. Rozpatrywanie projektów uchwał , informacji , sprawozdań wniesionych pod 

obrady Rady Miasta Hajnówka. 

CZERWIEC                                                                                                               

1.Informacja o umorzeniach, odroczeniach lub rozkładaniach na raty 

wierzytelności miasta i jednostek organizacyjnych w 2014 roku.          

2.Sprawozdania i informacje dot. zatwierdzenia wykonania budżetu za 2014 rok. 

oraz podjęcie uchwały w sprawie absolutorium Burmistrzowi Miasta za 2014 

rok.                                                                                                                     

3.Działalność szkół i przedszkoli których organem prowadzącym jest Gmina 

Miejska Hajnówka ( baza , kadry, nakłady na oświatę w latach 2010-2014 oraz 

przyszłe potrzeby).                                                                                             

4.Informacja o realizacji inwestycji pn. „Modernizacja systemu oświetlenia 

ulicznego w mieście Hajnówka „/SOWA/.                                                         

5.Sprawozdanie z realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych za 2014 r.                                                                                                      

6.Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy z organizacjami 

pozarządowymi za 2014 r.                                                                                               

7. Rozpatrywanie projektów uchwał , informacji , sprawozdań wniesionych pod 

obrady Rady Miasta Hajnówka. 

WRZESIEŃ                                                                                                              

1.Kierunki i działania Gminy Miejskiej Hajnówka w świetle nowej perspektywy 

finansowej unii europejskiej na lata 2014-2020.                                                    

2.Informacja o przebiegu wykonania budżetu miasta za I półrocze 2015 roku.  

3.Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej miasta 

Hajnówka.  

4. Informacja o realizacji akcji letniego wypoczynku dzieci i młodzieży                            

w placówkach oświatowych, jednostkach kultury oraz jednostkach 

organizacyjnych.                                                                                                                

5. Rozpatrywanie projektów uchwał , informacji , sprawozdań wniesionych pod 

obrady Rady Miasta Hajnówka. 

PAŹDZIERNIK                                                                                                              
1.Informacja Powiatowego Urzędu Pracy w Hajnówce o stanie bezrobocia                     

w mieście w roku 2015.                                                                                               

2.Informacja o przedsiębiorczości w mieście .                                                                          

3. Rozpatrywanie projektów uchwał , informacji , sprawozdań wniesionych pod 

obrady Rady Miasta Hajnówka. 

LISTOPAD                                                                                                             

1.Inwestycje miejskie realizowane ze środków własnych i pozabudżetowych. 

2.Podatki i opłaty lokalne na 2015 rok.                                                                    



3.Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2014/2015                 

w tym o wynikach sprawdzianów w szkołach podstawowych i egzaminów 

gimnazjalnych.                                                                                                          

4.Program współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2016 rok. 

5.Rozpatrywanie projektów uchwał , informacji , sprawozdań wniesionych pod 

obrady Rady Miasta Hajnówka. 

GRUDZIEŃ                                                                                                              

1.Plan pracy Rady Miasta Hajnówka na 2016 rok.                                                    

2 Plan pracy Komisji Rewizyjnej na 2016 rok.  

3.Plan pracy stałych Komisji Rady na 2016 rok.                                                                       

4. Wieloletnia Prognoza Finansowej Miasta Hajnówka oraz budżetu miasta na 

2016 rok.                                                                                                                      

5.Miejski Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

na 2016 r.                                                                                                                             

6. Rozpatrywanie projektów uchwał , informacji , sprawozdań wniesionych pod 

obrady Rady Miasta Hajnówka. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Załącznik nr 4  

do uchwały …………………… Rady Miasta Hajnówka 

 z dnia ………………….. r. 
 

 

Plan pracy Komisji Infrastruktury Komunalnej i Samorządu  na 2015 rok 

 

LUTY                                                                                                                     

1.Plan pracy Komisji Rewizyjnej na 2015 rok.  

2.Plan pracy Rady Miasta Hajnówka i stałych Komisji na 2015 rok.                                                                             

3.Raport z realizacji programu ochrony środowiska dla miasta Hajnówka                       

w latach 2012-2013.                                                                                                                 

4. Rozpatrywanie projektów uchwał , informacji , sprawozdań wniesionych pod 

obrady Rady Miasta Hajnówka. 

MARZEC                                                                                                                   

1.Informacja Komendanta Powiatowego Policji o stanie bezpieczeństwa                            

i porządku publicznego na terenie miasta za 2014 rok.  

2.Informacja Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej za 2014 

rok.  

3.Informacja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego o 

bezpieczeństwie sanitarnym miasta za 2014 rok.                                                  

4.Informacja o realizacji akcji zimowego wypoczynku dzieci i młodzieży                       

w placówkach oświatowych, jednostkach kultury oraz jednostkach 

organizacyjnych gminy miejskiej.                                                                                     

5. Rozpatrywanie projektów uchwał , informacji , sprawozdań wniesionych pod 

obrady Rady Miasta Hajnówka. 

KWIECIEŃ                                                                                                     

1.Informacja z działalności miejskich jednostek i zakładów budżetowych za 

2014 rok:  

a)Hajnowskiego Domu Kultury w Hajnówce,  

b)Miejskiej Biblioteki Publicznej w Hajnówce,  

c)Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Hajnówce,  

d)Park Wodny w Hajnówce,  

e)Ośrodka Sportu i Rekreacji w  Hajnówce ,                                                                            

f)Zakład Komunikacji Miejskiej w Hajnówce,                                                                         

g)Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Hajnówce.                            

2.Informacja o wynikach ekonomiczno-finansowych za 2014 rok miejskich 

spółek prawa handlowego: 



a)Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej sp. z o.o w Hajnówce, 

b) Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o w Hajnówce, 

c) Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych sp. z o.o w Hajnówce.                                                                                                                                  

3. Rozpatrywanie projektów uchwał , informacji , sprawozdań wniesionych pod 

obrady Rady Miasta Hajnówka. 

CZERWIEC                                                                                                                                  

1.Informacja o umorzeniach, odroczeniach lub rozkładaniach na raty 

wierzytelności miasta i jednostek organizacyjnych w 2014 roku.          

2.Sprawozdania i informacje dot. zatwierdzenia wykonania budżetu za 2014 rok. 

oraz podjęcie uchwały w sprawie absolutorium Burmistrzowi Miasta za 2014 

rok.                                                                                                                     

3.Działalność szkół i przedszkoli których organem prowadzącym jest Gmina 

Miejska Hajnówka ( baza , kadry, nakłady na oświatę w latach 2010-2014 oraz 

przyszłe potrzeby).                                                                                                                   

4.Informacja o realizacji inwestycji pn. „Modernizacja systemu oświetlenia 

ulicznego w mieście Hajnówka „/SOWA/.                                                         

5.Sprawozdanie z realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych za 2014 r.                                                                                                      

6.Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy z organizacjami 

pozarządowymi za 2014 r.                                                                                               

7. Rozpatrywanie projektów uchwał , informacji , sprawozdań wniesionych pod 

obrady Rady Miasta Hajnówka. 

WRZESIEŃ                                                                                                             

1.Kierunki i działania Gminy Miejskiej Hajnówka w świetle nowej perspektywy 

finansowej unii europejskiej na lata 2014-2020.                                                    

2.Informacja o przebiegu wykonania budżetu miasta za I półrocze 2015 roku.  

3.Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej miasta 

Hajnówka.  

4. Informacja o realizacji akcji letniego wypoczynku dzieci i młodzieży                            

w placówkach oświatowych, jednostkach kultury oraz jednostkach 

organizacyjnych.                                                                                                                

5. Rozpatrywanie projektów uchwał , informacji , sprawozdań wniesionych pod 

obrady Rady Miasta Hajnówka. 

PAŹDZIERNIK                                                                                                    

1.Informacja Powiatowego Urzędu Pracy w Hajnówce o stanie bezrobocia                      

w mieście w roku 2015.                                                                                               

2.Informacja o przedsiębiorczości w mieście .                                                                          

3. Rozpatrywanie projektów uchwał , informacji , sprawozdań wniesionych pod 

obrady Rady Miasta Hajnówka. 



LISTOPAD                                                                                                         

1.Inwestycje miejskie realizowane ze środków własnych i pozabudżetowych. 

2.Podatki i opłaty lokalne na 2015 rok.                                                                    

3.Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2014/2015                   

w tym o wynikach sprawdzianów w szkołach podstawowych i egzaminów 

gimnazjalnych.                                                                                                          

4.Program współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2016 rok. 

5.Rozpatrywanie projektów uchwał , informacji , sprawozdań wniesionych pod 

obrady Rady Miasta Hajnówka. 

GRUDZIEŃ                                                                                                              

1.Plan pracy Rady Miasta Hajnówka na 2016 rok.                                                                    

2 Plan pracy Komisji Rewizyjnej na 2016 rok.  

3.Plan pracy stałych Komisji Rady na 2016 rok.                                                                       

4. Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Hajnówka oraz budżet miasta na 

2016 rok.                                                                                                                      

5.Miejski Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

na 2016 r.                                                                                                                             

6. Rozpatrywanie projektów uchwał , informacji , sprawozdań wniesionych pod 

obrady Rady Miasta Hajnówka. 

Analiza stanu dróg i ulic na terenie miasta Hajnówka – przegląd 

dokonywany dwa razy w roku./Posiedzenia wyjazdowe/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


