


Opinie i wnioski z Komisji Polityki Gospodarczej Rady
Miasta Hajnówka – 18 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 Ośrodka 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  przestawił  na  Komisji  Pan  Jarosław

Grygoruk – Sekretarz Miasta. 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.

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

WNIOSEK 1 -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 4 radnych, głosów przeciw nie było, 1 radny wstrzymał się
od głosu. 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).

WNIOSEK 2 -Komisja wnosi o nowe brzmienie paragrafu 3.1 jak niżej:
§ 3.1.Diety radnego, bez wyjątku na pełnioną w Radzie funkcje, w danym miesiącu
ulegają  zmniejszeniu  o  10  % za  każdą  nieobecność  na  posiedzeniu  Rady  lub
posiedzeniu komisji.

Za wnioskiem głosowało 4 radnych, 1 radny był  przeciw, głosów wstrzymujących nie
było. W głosowaniu udzial wzięło 5 radnych obecnych na posiedzeniu komisji. 

Projekt uchwały z przyjętymi wnioskami nr 1 i 2  komisja zaopiniowała pozytywnie.
Za głosowało 4 radnych, głosów przeciw nie było, 1 radny wstrzymał się od głosu.
W głosowaniu udzial wzięło 5 radnych obecnych na posiedzeniu komisji. 

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

Zaproponowano by przedstawicieli zgłosiły kluby działające w Radzie.

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

Aleksiejuk  Prezes  Przedsiębiorstwa  Wodociągów  i  Kanalizacji.  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.


