


Opinie i wnioski z Komisji Spraw Społecznych
Rady Miasta Hajnówka – 17 kwiecień 2019 r.

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

1.Sprawozdanie  z  realizacji  Programu  Wspierania  Rodziny  Gminy  Miejskiej
Hajnówka za rok 2018. Przedmiotowy materiał przestawił na Komisji Pan Mariusz
Iwaniuk – Dyrektor Miejskiego Osrodka Pomocy Społecznej w Hajnówce. Komisja
sprawozdanie zaopiniowała pozytywnie. Za głosowało 5 radnych, przeciw głosów nie
było,  wstrzymujących  głosów  nie  było.  W  głosowaniu  udział  wzięło  5  radnych
obecnych na posiedzeniu komisji.

2.Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektów uchwał w sprawach:

2.1.rozpatrzenia   skargi  na  działalność  dyrektora  Miejskiego  Ośrodka
Pomocy Społecznej  w Hajnówce.  Przedmiotowy materiał  przestawiła  na Komisji
Pani  Aniela  Kot  –  Przewodnicząca  Komisji  Skarg,  Wniosków  i  Petycji.  Komisja
projekt uchwały zaopiniowała pozytywnie. Za głosowało 5 radnych, przeciw głosów
nie było, głosów wstrzymujących nie było. W głosowaniu udział wzięło 5 radnych
obecnych na posiedzeniu komisji.

2.2.zmian w budżecie miasta na  2019 rok. Projekt uchwały wraz z propozycją
autopoprawki  przestawiła  na  Komisji  Pani  Halina  Nowik  –  Skarbnik  Miasta.
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.

2.3.uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Hajnówka na lata 
2019-2029. Projekt  uchwały  przestawiła  na  Komisji  Pani  Halina  Nowik  –

Skarbnik Miasta. 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.

2.4.określenia  wymagań  jakie  powinien  spełniać  projekt  budżetu  
obywatelskiego. Projekt  uchwały  przestawili  na  Komisji  Pani  Barbara

Dmitruk – Urząd Miasta Hajnówka oraz Pan Jarosław Grygoruk – Sekretarz Miasta.
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.

WNIOSEK  -  Na  posiedzeniu  komisji  zgłoszony  został  wniosek  by  umożliwić
wnioskodawcą prezentację zgłoszonych projektow  mieszkańcom miasta w Telewizji
Kablowej.  Ponadto  wnioskowano  by  termin  głosowania  nad  zgłoszonymi
projektami  byl  wyświetlany  na  pasku  informacyjnym  w  Telewizji  Kablowej.
Za  wnioskiem  głosowało  4  radnych,  głosów  przeciw  i  wstrzymujących  nie  było.
W głosowaniu udzial wzięło 4 radnych obecnych na posiedzeniu komisji. 



2.5.zasad przyznawania  i  wysokości  diet  radnym.  Projekt  uchwały  przestawił  na
Komisji  Pan Jarosław Grygoruk – Sekretarz Miasta. Komisja zgłosiła wniosek jak
niżej:

WNIOSEK -Komisja wnosi o nowe brzmienie paragrafu 2.1 jak niżej:
§ 2.1. Ustala się następujące wysokości diet  w procentowym stosunku do kwoty
maksymalnej określonej w § 1.2:

1) Przewodniczącemu Rady – 70% kwoty maksymalnej,
2) Wiceprzewodniczących Rady – 45 % kwoty maksymalnej,
3) Przewodniczących Komisji - 45 % kwoty maksymalnej,
4) Zastępcy Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji - 41 % kwoty

maksymalnej,
5) Radnych - 34 % kwoty maksymalnej.

Za  wnioskiem  głosowało  5  radnych,  głosów  przeciw  i  wstrzymujących  nie  było.
W głosowaniu udzial wzięło 5 radnych obecnych na posiedzeniu komisji. 

Uwaga: Kwota  maksymalna wynosi  2684,13. Kwotowo diety by wynosiły:                     
Przewodniczącemu Rady – 70% kwoty maksymalnej (1878,89),                          
Wiceprzewodniczącym Rady – 45 % kwoty maksymalnej ( 1207,86),                                       
Przewodniczącym Komisji - 45 % kwoty maksymalnej ( 1207,86),                                                       
Zastępcy Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji - 41 % kwoty maksymalnej 
(1100,49),                                                                                                                                               
Radnym - 34 % kwoty maksymalnej (912,60).

2.6.wskazania  przedstawicieli  Rady  Miasta  Hajnówka  do  Zespołu  ds.  
opracowania  Gminnej  Strategii  Rozwiązywania  Problemów  Społecznych.

Projekt uchwały przestawił na Komisji  Pan Jarosław Grygoruk – Sekretarz Miasta.
Komisja zgłosiła Panią Jadwigę Dąbrowską.

2.7.przyjęcia Regulaminu dostarczania wody i  odprowadzania ścieków na  
terenie  Miasta  Hajnówka. Projekt  uchwały  przestawiła  na  Komisji  Pani

Małgorzata Bondaruk reperezentująca Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji.
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.
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Komisja  zapoznała  się  z  materiałami  na  VI  sesję  Rady  Miasta  Hajnówka
i zaopiniowała je jak niżej:

1.Sprawozdanie  z  realizacji  Programu  Wspierania  Rodziny  Gminy  Miejskiej
Hajnówka za rok 2018.
Sprawozdanie zostało zaopiniowane pozytywnie. 
Za  głosowało  6  Radnych,  głosów  przeciwnych  i  wstrzymujących  nie  było,  w
głosowaniu udział wzięło 6 Radnych.

2.Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawach:
2.1.rozpatrzenia   skargi  na  działalność  dyrektora  Miejskiego  Ośrodka

Pomocy Społecznej w Hajnówce
Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie.
Za głosowało  4  Radnych,  głosów przeciwnych nie  było,  wstrzymało  się  4,
w głosowaniu udział wzięło 8 Radnych.

2.2.zmian w budżecie miasta na  2019 rok
Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie.
Za głosowało  4  Radnych,  głosów przeciwnych nie  było,  wstrzymało  się  4,
w głosowaniu udział wzięło 8 Radnych.

2.3.uchwalenia  Wieloletniej  Prognozy  Finansowej  Miasta  Hajnówka  na
lata 2019-2029

Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie.
Za głosowało  4  Radnych,  głosów przeciwnych nie  było,  wstrzymało  się  4,
w głosowaniu udział wzięło 8 Radnych.

2.4.określenia  wymagań  jakie  powinien  spełniać  projekt  budżetu
obywatelskiego

Radny Jan Chomczuk: Zmienić zapis paragrafu 10 ust.  7 projektu uchwały,
by publikacja  wstępnej  listy  projektów  zgłoszonych  w  ramach  budżetu
obywatelskiego  mogła  nastąpić  niezwłocznie  (w  ciągu  3  dni  roboczych)
po dokonaniu oceny ww. projektów przez Burmistrza, o której mowa w ust. 6.
Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie.
Za głosowało  6  Radnych,  głosów przeciwnych nie  było,  wstrzymało  się  2,
w głosowaniu udział wzięło 8 Radnych.

2.5.zasad przyznawania i wysokości diet radnym
Radna Heleny Kuklik:

1. Zmienić  brzmienie  paragrafu  3  ust.  1  projektu  uchwały  z: „Diety
radnego, bez wyjątku na pełnioną w Radzie funkcję, w danym miesiącu



ulegają  zmniejszeniu  o 20 % za  każdą  nieobecność  na  posiedzeniu
Rady  lub  posiedzeniu  komisji.”  na  następujące:  „Diety  radnego,  bez
wyjątku  na  pełnioną  w Radzie  funkcję,  w  danym  miesiącu  ulegają

zmniejszeniu o  10 % za każdą nieobecność na posiedzeniu Rady lub
posiedzeniu komisji.” 
Za wnioskiem głosowało 2 Radnych, przeciwnych było 2, wstrzymało
się  3,  w głosowaniu   udział  wzięło  7  Radnych.  Wniosek  nie  został
rozstrzygnięty.

2. Przedstawić  wykaz  Radnych,  którzy  korzystali  z  delegacji  poza
Hajnówką w minionej kadencji (nazwiska oraz poniesione koszty).

Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie.
Za głosowało  4  Radnych,  głosów przeciwnych nie  było,  wstrzymało  się  3,
w głosowaniu udział wzięło 7 Radnych.

2.6.wskazania  przedstawicieli  Rady  Miasta  Hajnówka  do  Zespołu  ds.  
opracowania Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych.
Na sesji

2.7.przyjęcia  Regulaminu  dostarczania  wody  i  odprowadzania  ścieków
na terenie Miasta Hajnówka
Radna   Helena Kuklik: 

1. Jak  często  sprawdzana  jest  jakość  ścieków  odprowadzanych
do Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji? 

2. Przedsięwziąć  wszelkie  możliwe  kroki,  by  nie  doprowadzać  do
niszczenia  nawierzchni  ulic  podczas  wykonywania  przyłączy
kanalizacyjnych przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji (m.
in.  wykonywać  przyłącza  przed  przystąpieniem  do  budowy  drogi;
mieszkańców  dokonujących  przyłącza  po  zakończeniu  budowy  drogi
obciążyć  kosztami  poniesionymi  w  celu  przywrócenia  nawierzchni
asfaltu  do  stanu  pierwotnego;  wykonywać  gotowe  przyłącza  przy
posesjach;  rury  kanalizacyjne  sytuować  pod  chodnikiem  lub  w pasie
zieleni przy granicy działki)

Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie.
Za głosowało 4 Radnych,  przeciwny był  1,  wstrzymał  się  1,  w głosowaniu
udział wzięło 6 Radnych.

3.Sprawy różne.
Radny Sławomir Golonko: Przedstawić wykazy ulic,  których mieszkańcy założyli
Społeczne Komitety Budowy, w wykazie  zamieścić informację o dacie  powstania
ww. Komitetów.


