


Opinie i wnioski Komisji Polityki Gospodarczej
Rady Miasta Hajnówka
z dnia 21 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 4 radnych, przeciw głosów nie
było,  głosów  wstrzymujących  nie  było.  W  głosowaniu  udział  wzięło  4  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
4 radnych, przeciw głosów nie było, głosów wstrzymującyh nie było. W głosowaniu
udział wzięło 4 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 4
radnych, przeciw głosów nie było, głosów wstrzymujących nie było. W głosowaniu
udział wzięło 4 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  4  radnych,
przeciw  głosów nie  było,  głosów wstrzymujących  nie  było.  W głosowaniu  udział
wzięło 4 radnych obecnych na posiedzeniu komisji.                  

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. Przedmiotowy
materiał  przestawiła  na Komisji  Pani  Marta  Wilson-  Trochimczyk(  Urząd Miasta
Hajnówka).Członkowie komisji nie wnieśli uwag do omawianego projektu. Zgłoszono
wniosek jak:

WNIOSEK –  po uchwaleniu programu zamieścić na stronie internetowej miasta
informację dot. kontaktów do instytucji, która odławia bezpańskie psy.

5.2.ustanowienia  użytku  ekologicznego  „Judzianka,”. Przedmiotowy  materiał
przestawiła na Komisji Pani Marta Wilson- Trochimczyk( Urząd Miasta Hajnówka).
Radni przy 3 głosach za, 1 głosie przeciw, glosów wstrzymującyh nie było przyjęli



projekt  uchwały.  W  głosowaniu  udzial  wzięło  4  radnych.
Radny Mieczysław Gmiter złożył zdanie odrębne do projektu - " Brak konsultacji z
mieszkańcami".  

5.3.zmian  w  budżecie  miasta  na  2019  rok. Komisja  pozytywnie  zaopiniowała
projekt  uchwały.  Za  głosowało  3  radnych,  przeciw  głosów  nie  było,  1  radny
wstrzymał  sie  od  glosu.  W  głosowaniu  udział  wzięło  4  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  4  radnych,  przeciw głosów nie  było,  głosów wstrzymujących nie  było.
W głosowaniu udział wzięło 4 radnych obecnych na posiedzeniu komisji. 

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  4  radnych,  przeciw  głosów  nie  było,  głosów  wstrzymującyh  nie  było.
W głosowaniu udział wzięło 4 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
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 2 radnych, przeciw głosów nie było, głosów
wstrzymującyh  było  -  2.  W  głosowaniu  udział  wzięło  4  radnych  obecnych  na
posiedzeniu  komisji.  Radny  Mieczysław  Gmiter  złożył  zdanie  odrębne  do
przedstawionego projektu wnioskował by wysokośc bonifikat wynosiła  90 % , 80 %
...itd.

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  4  radnych,  przeciw  głosów  nie  było,  wstrzymujących
głosów nie było. W głosowaniu udział wzięło 4 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 4 radnych, przeciw głosów nie było,
wstrzymujących głosów nie było. W głosowaniu udział wzięło 4 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 4 radnych, przeciw
głosów nie  było,  wstrzymujących głosów nie było.  W głosowaniu udział  wzięło 4
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  4  radnych,  przeciw głosów nie  było,  głosów wstrzymujących nie  było.
W głosowaniu udział wzięło 4 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 4 radnych, przeciw
głosów nie  było,  wstrzymujących głosów nie było.  W głosowaniu udział  wzięło 4
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  4  radnych,  przeciw  głosów  nie  było,  głosów
wstrzymujących  nie  było.  W  głosowaniu  udział  wzięło  4  radnych  obecnych  na
posiedzeniu komisji. 

5.13.planu  pracy  Rady  Miasta  Hajnówka  oraz  stałych  komisji  Rady  Miasta
Hajnówka na 2019 rok. Komisja  pozytywnie  zaopiniowała  projekt  uchwały.  Za
głosowało  4  radnych,  przeciw głosów nie  było,  wstrzymujących głosów nie  było.
W głosowaniu udział wzięło 4 radnych obecnych na posiedzeniu komisji. :
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
Miasta Hajnówka na 2019  rok komisja postanowiła że zdecyduje na sesji .


