


Opinie i wnioski Komisji Spraw Społecznych
Rady Miasta Hajnówka z dnia 20 marca 2019 r.

Komisja zapoznała się i zaopiniowała materiały na V sesję Rady Miasta Hajnówka jak
niżej:
1. Sprawozdanie  za  2018  rok  z  wysokości  średnich  wynagrodzeń  nauczycieli
na poszczególnych  stopniach  awansu  zawodowego  w  szkołach  prowadzonych  przez
Gminę Miejską Hajnówka
Sprawozdanie  zostało  zaopiniowane  pozytywnie.  Za  głosowało  5  Radnych,  głosów
przeciwnych i wstrzymujących nie było, w głosowaniu udział wzięło 5 Radnych.

2. Sprawozdanie z działalności Społecznej Komisji Mieszkaniowej za 2018 rok
Sprawozdanie  zostało  zaopiniowane  pozytywnie.  Za  głosowało  5  Radnych,  głosów
przeciwnych i wstrzymujących nie było, w głosowaniu udział wzięło 5 Radnych.

3. Sprawozdanie z realizacji zadań w ramach Budżetu Obywatelskiego w 2018 roku
Sprawozdanie  zostało  zaopiniowane  pozytywnie.  Za  głosowało  5  Radnych,  głosów
przeciwnych i wstrzymujących nie było, w głosowaniu udział wzięło 5 Radnych.

4. Informacja  sprawozdawcza z  działalności  Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Hajnówce za 2018 rok
Informacja została zaopiniowana pozytywnie. Za głosowało 5 Radnych, głosów przeciwnych i
wstrzymujących nie było, w głosowaniu udział wzięło 5 Radnych.

5. Rozpatrzenie i zaopiniowanie uchwał w sprawach:
5.1. programu  opieki  nad  zwierzętami  bezdomnymi  oraz  zapobiegania  bezdomności
zwierząt na terenie miasta Hajnówka na 2019 rok
Projekt  uchwały  został  zaopiniowany  pozytywnie.  Za  głosowało  5  Radnych,  głosów
przeciwnych i wstrzymujących nie było, w głosowaniu udział wzięło 5 Radnych.

5.2. ustanowienia użytku ekologicznego „Judzianka,”
Projekt  uchwały  został  zaopiniowany  pozytywnie.  Za  głosowało  5  Radnych,  głosów
przeciwnych i wstrzymujących nie było, w głosowaniu udział wzięło 5 Radnych.

5.3. zmian w budżecie miasta na 2019 rok
Projekt  uchwały  został  zaopiniowany  pozytywnie.  Za  głosowało  5  Radnych,  głosów
przeciwnych i wstrzymujących nie było, w głosowaniu udział wzięło 5 Radnych.

5.4. ustalenia  planu  dofinansowania  form  doskonalenia  zawodowego  nauczycieli
zatrudnionych  w  szkołach  i  placówkach  oświatowych  prowadzonych  przez  Gminę
Miejską  Hajnówka,  ustalenia  maksymalnej  kwoty  dofinansowania  opłat  pobieranych
przez uczelnie i placówki doskonalenia nauczycieli oraz specjalności i formy kształcenia,
na które dofinansowanie jest przeznaczone w 2019 roku
Projekt  uchwały  został  zaopiniowany  pozytywnie.  Za  głosowało  4  Radnych,  głosów
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przeciwnych nie było, wstrzymała się 1 Radna, w głosowaniu udział wzięło 5 Radnych.

5.5. wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego z Gmina Hajnówka
Projekt  uchwały  został  zaopiniowany  pozytywnie.  Za  głosowało  5  Radnych,  głosów
przeciwnych i wstrzymujących nie było, w głosowaniu udział wzięło 5 Radnych.

5.6. określenia  warunków  udzielania  bonifikat  i  wysokości  stawek  procentowych
od jednorazowej  opłaty  z  tytułu  przekształcenia  prawa  użytkowania  wieczystego
gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności
Projekt  uchwały  został  zaopiniowany  pozytywnie.  Za  głosowało  5  Radnych,  głosów
przeciwnych i wstrzymujących nie było, w głosowaniu udział wzięło 5 Radnych.

5.7. zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych miasta Hajnówka oraz nadania nazwy
ulicy
Projekt  uchwały  został  zaopiniowany  pozytywnie.  Za  głosowało  5  Radnych,  głosów
przeciwnych i wstrzymujących nie było, w głosowaniu udział wzięło 5 Radnych.

5.8. wyrażenia  zgody  na  dokonanie  darowizny  nieruchomości  stanowiącej  własność
Gminy Miejskiej Hajnówka
Projekt  uchwały  został  zaopiniowany  pozytywnie.  Za  głosowało  5  Radnych,  głosów
przeciwnych i wstrzymujących nie było, w głosowaniu udział wzięło 5 Radnych.

5.9. przyjęcia stanowiska w sprawie likwidacji przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych
wiz zakupowych dla obywateli Republiki Białoruś
Projekt  uchwały  został  zaopiniowany  pozytywnie.  Za  głosowało  5  Radnych,  głosów
przeciwnych i wstrzymujących nie było, w głosowaniu udział wzięło 5 Radnych.

5.10. zmiany Statutu Miasta Hajnówka
Projekt  uchwały  został  zaopiniowany  pozytywnie.  Za  głosowało  5  Radnych,  głosów
przeciwnych i wstrzymujących nie było, w głosowaniu udział wzięło 5 Radnych.

5.11. przystąpienia  do  zmiany  studium uwarunkowań  i  kierunków zagospodarowania
przestrzennego miasta Hajnówka
Projekt  uchwały  został  zaopiniowany  pozytywnie.  Za  głosowało  5  Radnych,  głosów
przeciwnych i wstrzymujących nie było, w głosowaniu udział wzięło 5 Radnych.

5.12. utworzenia Placówki Wsparcia Dziennego prowadzonej w formie opiekuńczej przez
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Hajnówce
Projekt  uchwały  został  zaopiniowany  pozytywnie.  Za  głosowało  5  Radnych,  głosów
przeciwnych i wstrzymujących nie było, w głosowaniu udział wzięło 5 Radnych.

5.13. planu pracy Rady Miasta Hajnówka oraz stałych komisji Rady Miasta Hajnówka
na 2019 rok
Projekt  uchwały  został  zaopiniowany  pozytywnie.  Za  głosowało  5  Radnych,  głosów
przeciwnych i wstrzymujących nie było, w głosowaniu udział wzięło 5 Radnych.
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Opinie i wnioski Komisji Infrastruktury Komunalnej
i Samorządu  Rady Miasta Hajnówka

z dnia 20 marca 2019 r.

Komisja  zapoznała  się  i  zaopiniowała  materiały  na  V  sesję
Rady Miasta Hajnówka jak niżej :

1.Sprawozdanie za 2018 rok z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na
poszczegolnych  stopniach  awansu  zawodowego  w  szkołach  i  przedszkolach
prowadzonych  przez  Gminę  Miejską  Hajnówka. Przedmiotowy  materiał
przestawiła na Komisji Pani Jolanta Stefaniuk ( Urząd Miasta Hajnówka ). Komisja
sprawozdanie zaopiniowała pozytywnie. Za głosowało 7 radnych, przeciw głosów nie
było,  1  radny  wstrzymał  się  od  głosu.  W  głosowaniu  udział  wzięło  8  radnych
obecnych na posiedzeniu komisji.

2.Sprawozdanie z dzialalności Społecznej Komisji Mieszkaniowej za 2018 rok.
Przedmiotowy materiał przestawiła na Komisji Pani Agnieszka Parfieniuk ( Urząd
Miasta Hajnówka ). Komisja sprawozdanie zaopiniowała pozytywnie. Za głosowało
7 radnych, przeciw głosów nie było, 1 radny wstrzymał się od głosu. W głosowaniu
udział wzięło 8 radnych obecnych na posiedzeniu komisji.

3.Sprawozdanie z realizacji zadań w ramach Budżetu Obywatelskiego w 2018
roku. Przedmiotowy materiał przestawił na Komisji Pan Jarosław Grygoruk (Urząd
Miasta Hajnówka). Komisja sprawozdanie zaopiniowała pozytywnie. Za głosowało 6
radnych, przeciw głosów nie było, 1 radny wstrzymał się od głosu. W głosowaniu
udział wzięło 7 radnych obecnych na posiedzeniu komisji.

4.Informacja   sprawozdawcza  z  działalności  Miejskiego  Ośrodka  Pomocy
Społecznej w Hajnówce za 2018 rok. Przedmiotowy materiał przestawił na Komisji
Pan Mariusz Iwaniuk ( Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Hajnówce ). Komisja
informację  sprawozdawczą  zaopiniowała  pozytywnie.  Za  głosowało  7  radnych,
przeciw głosów nie było, 1 radny wstrzymał się od głosu. W głosowaniu udział wzięło
8 radnych obecnych na posiedzeniu komisji. 

WNIOSEK:   Ponadto Radny Maciej Borkowski przypomniał o zgłaszanym wcześniej
wniosku dot.  podjęcia działań mających na celu zmianę godzin pracy pracowników
socjalnych  i  innych,  którzy  mogliby   w  godzinach  popołudniowych  wykonywać
funkcje m.in kontrolne związane z realizacją programów i wypłat zasiłków np. 500
+.  Radny ponawia wniosek i  wnosi  o  udzielenie  odpowiedzi  na piśmie  do dnia
27.03.2019 r.                                        

5. Zapoznanie się i zaopiniowanie projektów uchwał w sprawach:

5.1.programu  opieki  nad  zwierzętami  bezdomnymi  oraz  zapobiegania
bezdomności  zwierząt  na  terenie  miasta  Hajnówka  na  2019  rok. Komisja
pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Za głosowało 8 radnych, przeciw głosów
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nie było, głosów wstrzymujących nie było. W głosowaniu udział wzięło 8 radnych
obecnych na posiedzeniu komisji. 

5.2.ustanowienia  użytku  ekologicznego  „Judzianka,”. Przedmiotowy  materiał
przestawiła na Komisji Pani Marta Wilson- Trochimczyk( Urząd Miasta Hajnówka).
Na  posiedzeniu  komisji   zgłoszono  problem  związany  z  zalewaniem  poseji
mieszkańców  i  odpływem  wód  z  terenów  sąsiadujących  ze  ścieżką  ekologiczną
w dzielnicy Judzianka. Zdaniem zgłaszających na komisji problem istnieje od wielu
lat. Woda w tym miejscu nie spływa z podmokłego terenu, przepusty są zanurzone
całkowicie w wodzie  i brak jest  odpływu wody z tego terenu. 

WNIOSEK:  W związku z tym Komisja wnioskuje  o wycofanie z  obrad V sesji
projektu przedmiotowej uchwały i podjęcie działań związanych z uporzadkowaniem
stosunkow  wodnych  na  tym  terenie  by  nie  zdarzały  się  sytuacje  związane  z
zalewaniem poseji mieszkańców. Za głosowało 8 radnych, przeciw głosów nie było,
głosów wstrzymujących nie było. W głosowaniu udział wzięło 8 radnych obecnych na
posiedzeniu komisji. 

5.3.zmian  w  budżecie  miasta  na  2019  rok. Komisja  pozytywnie  zaopiniowała
projekt  uchwały.  Za  głosowało  7  radnych,  przeciw  głosów  nie  było,  1  radny
wstrzymał  sie  od  glosu.  W  głosowaniu  udział  wzięło  8  radnych  obecnych  na
posiedzeniu komisji. 

5.4.ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli
zatrudnionych  w  szkołach  i  placówkach  oświatowych  prowadzonych  przez
Gminę Miejską Hajnówka, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat
pobieranych  przez  uczelnie  i  placówki  doskonalenia  nauczycieli  oraz
specjalności i formy kształcenia, na które dofinansowanie jest przeznaczone w
2019 roku. Przedmiotowy materiał przestawiła na Komisji Pani Jolanta Stefaniuk
( Urząd Miasta Hajnówka ). Komisja projekt  uchwały zaopiniowała pozytywnie. Za
głosowało 6 radnych, przeciw głosów nie było, 2 radnych wstrzymało się od głosu.
W głosowaniu udział wzięło 8 radnych obecnych na posiedzeniu komisji. 

WNIOSEK: Ponadto  na  posiedzeniu  został  zgłoszony  wniosek  przez  Radnego
Macieja  Borkowskiego  -  Przedstawić  szczegółowe  zestawienie  dot.  form
dokształcania zawodowego nauczycieli  we wszystkich placówkach prowadzonych
przez  miasto  Hajnówka  (  m.in.  nazwa  placówki,  ilość  nauczycieli  i  forma
doskonalenia).

5.5.wyrażenia  zgody  na  zawarcie  porozumienia  międzygminnego  z  Gminą
Hajnówka. Przedmiotowy materiał przestawiła na Komisji Pani Jolanta Stefaniuk
( Urząd Miasta Hajnówka ). Komisja projekt  uchwały zaopiniowała pozytywnie. Za
głosowało  8  radnych,  przeciw  głosów  nie  było,  głosów  wstrzymującyh  nie  było.
W głosowaniu udział wzięło 8 radnych obecnych na posiedzeniu komisji. 

5.6.określenia warunków udzielania bonifikat i wysokości stawek procentowych
od jednorazowej opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego
gruntów  zabudowanych  na  cele  mieszkaniowe  w  prawo  własności. Projekt
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uchwały zgłosił Klub Radnych KWW PS Regionu Puszczy Białowieskiej. Referentem
tej uchwały na posiedzeniu komisji był Pan Janusz Puch. Komisja projekt  uchwały
zaopiniowała pozytywnie. Za głosowało 8 radnych, przeciw głosów nie było, głosów
wstrzymującyh  nie  było.  W  głosowaniu  udział  wzięło  8  radnych  obecnych  na
posiedzeniu komisji. 

5.7 zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych miasta Hajnówka oraz nadania
nazwy  ulicy. Przedmiotowy  materiał  przestawiła  na  Komisji  Pani  Agnieszka
Masalska  (  Urząd  Miasta  Hajnówka  ).  Komisja  projekt  uchwały  zaopiniowała
pozytywnie.  Za  głosowało  8  radnych,  przeciw  głosów  nie  było,  wstrzymujących
głosów nie było. W głosowaniu udział wzięło 8 radnych obecnych na posiedzeniu
komisji.

5.8.wyrażenia  zgody  na  dokonanie  darowizny  nieruchomości  stanowiącej
własność  Gminy  Miejskiej  Hajnówka. Przedmiotowy  materiał  przestawiła  na
Komisji  Pani  Agnieszka  Masalska  (  Urząd  Miasta  Hajnówka  ).  Komisja  projekt
uchwały zaopiniowała pozytywnie. Za głosowało 8 radnych, przeciw głosów nie było,
wstrzymujących głosów nie było. W głosowaniu udział wzięło 8 radnych obecnych na
posiedzeniu komisji.

5.9.przyjęcia  stanowiska  w  sprawie  likwidacji  przez  Ministerstwo  Spraw
Zagranicznych wiz zakupowych dla obywateli Republiki Białoruś. Przedmiotowy
materiał przestawił na Komisji Pan Jarosław Grygoruk ( Urząd Miasta Hajnówka ).
Komisja projekt uchwały zaopiniowała pozytywnie. Za głosowało 8 radnych, przeciw
głosów nie  było,  wstrzymujących głosów nie było.  W głosowaniu udział  wzięło 8
radnych obecnych na posiedzeniu komisji.

5.10. zmiany Statutu Miasta Hajnówka.  Projekt  uchwały  zgłosił  Klub Radnych
KWW PS Regionu Puszczy  Białowieskiej.  Referentem tej  uchwały  na posiedzeniu
komisji był Pan Janusz Puch. Komisja projekt  uchwały zaopiniowała pozytywnie. Za
głosowało  7  radnych,  przeciw  głosów  nie  było,1  radny  wstrzymal  sie  od  głosu.
W głosowaniu udział wzięło 8 radnych obecnych na posiedzeniu komisji. 

5.11.przystąpienia  do  zmiany  studium  uwarunkowań  i  kierunków
zagospodarowania  przestrzennego  miasta  Hajnówka.  Przedmiotowy  materiał
przestawiła na Komisji Pani Anna Łuksza- Lebiedzińska ( Urząd Miasta Hajnówka ).
Komisja projekt uchwały zaopiniowała pozytywnie. Za głosowało 8 radnych, przeciw
głosów nie  było,  wstrzymujących głosów nie było.  W głosowaniu udział  wzięło 8
radnych obecnych na posiedzeniu komisji.

5.12.utworzenia  Placówki  Wsparcia  Dziennego  prowadzonej  w  formie
opiekuńczej  przez  Miejski  Ośrodek  Pomocy  Społecznej  w  Hajnówce.
Przedmiotowy  materiał  przestawił  na  Komisji  Pan  Mariusz  Iwaniuk  (  Miejski
Ośrodek Pomocy Społecznej w Hajnówce ). Komisja projekt uchwały zaopiniowała
pozytywnie. Za głosowało 7 radnych, przeciw głosów nie było, 1 radny wstrzymał się
od głosu. W głosowaniu udział wzięło 8 radnych obecnych na posiedzeniu komisji. 

5.13.planu  pracy  Rady  Miasta  Hajnówka  oraz  stałych  komisji  Rady  Miasta
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Hajnówka na 2019 rok. Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały .  Za
głosowało  8  radnych,  przeciw głosów nie  było,  wstrzymujących głosów nie  było.
W  głosowaniu  udział  wzięło  8  radnych  obecnych  na  posiedzeniu  komisji.
Jednocześnie  Komisja zgłosiła wnioski jak niżej :

WNIOSKI:
1. Podjąć kroki w celu ustalenie wspólnych działań ze Starostwem 

Powiatowym w Hajnówce w celu opracowania jednolitego planu Akcji 
Zimowej na lata 2019/2020 i dalsze, a dotyczące odśnieżania ulic i 
chodników na terenie miasta Hajnówka w kontekście zapewnienia 
bezpieczeństwa mieszkańcom.

2. Przygotować Komisji informację  na temat planowanego aplikowania o 
środki zewnętrzne w 2019 r. w szczególności dotyczących  urządzeń 
solarnych, fotowoltaiki, wymiany pieców, budowy pomp ciepła itp. dla 
mieszkańców miasta.  

3. Podjąć działania mające na celu opracowanie oznakowania przy ulicach, 
planu pełnej informacji o  kierunkach podróżowania i o ważnych 
instytucjach i innych obiektach na terenie miasta.   

4. Przeanalizować i wskazać  tereny newralgiczne (komunalne, miejskie lub 
prywatne, Wód Polskich) gdzie są one notoryczne zaśmiecanie i ustalić 
możliwości systematycznego radzenia z tym problemem.

5. Opracować  i  podjąć  decyzję  w  sprawie  systematycznego
zagospodarowania  fragmentów  brzegu  rzeki  Leśna  Prawa  w  obrębie
miasta w sposób przyjazny mieszkańcom i turystom.  

6. Opracować  i  przedłożyć  informację  o  realizacji  uchwały
Nr  XXV/167/17  Rady  Miasta  Hajnówka
z dnia 22 lutego  2017 roku w  sprawie przyjęcia stanowiska Rady Miasta
Hajnówka  dotyczącego  kolejności  realizacji  inwestycji  drogowych  na
terenie  miasta  Hajnówka realizacji  zadań  inwestycyjnych  dróg
miejskich( dot. dokumentacji na przebudowę oraz przebudowy dróg od
czasu ustalenia kolejności realizacji do chwili obecnej ). 

7. Przeanalizować  i  opracować  wykonanie  sygnalizacji  świetlnej  na
skrzyżowaniu  ul.  Bielskiej  z  ul.  Nowowarszawską  i  Prostą,  a  także
skrzyżowanie ul. 3 Maja z ul. Lipową.

8. Przedstawić  Komisji  obecny  przebieg  tras  komunikacji  miejskiej  na
terenie miasta biorąc pod uwagę aktualne potrzeby mieszkańców  miasta i
aktualne rozkłady jazdy.

5.14.planu  pracy  Komisji  Rewizyjnej  Rady  Miasta  Hajnówka  na  2019   rok
W  związku  z  przekazaniem  do  Przewodniczącej  Rady  Miasta  przez  Komisję
Rewizyjną projektu uchwały w sprawie   planu pracy Komisji  Rewizyjnej Rady
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Miasta Hajnówka na 2019  rok komisja po omówieniu go przez przewodniczącego
Komisji Rewizyjnej zaopiniowała go pozytywnie. Za głosowało 7 radnych, przeciw
głosów nie  było,  1  radny wstrzymał  się  od głosu.  W głosowaniu  udział  wzięło 8
radnych obecnych na posiedzeniu komisji.
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