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BURMISTRZ MIASTA HAJNÓWKA

W  załączeniu  przekazuję  opinie  i  wnioski  zgłoszone  podczas  obrad  Komisji  Spraw

Społecznych oraz Komisji Infrastruktury Komunalnej i Samorządu Rady Miasta Hajnówka w dniu

22 maja 2019 r.

Załączniki: 

1. Opinie i wnioski Komisji Spraw Społecznych z dnia 22 maja 2019 r.

2. Opinie i wnioski Komisji Infrastruktury Komunalnej i Samorządu z dnia 22 maja 2019 r.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Walentyna Pietroczuk
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Opinie i wnioski z Komisji Spraw Społecznych
Rady Miasta Hajnówka – 22 maja 2019 r.

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

1. Informacja  na  temat  realizacji  Strategii  Marki  Hajnówka.  Duchowa
Witalność.  Turystyczna,  gospodarcza  i  inwestycyjna  promocja  Miasta
Hajnówka.  Współpraca z  Lokalną Organizacją Turystyczną „Region Puszczy
Białowieskiej”.  Przedmiotowy  materiał  przestawił  na  Komisji  Pan  Jarosław
Grygoruk  –  Sekretarz  Miasta  Hajnówka.  Komisja  informację  zaopiniowała
pozytywnie.  Za głosowało  7 radnych,  głosów przeciw i  wstrzymujących nie  było.
W głosowaniu udział wzięło 7 radnych obecnych na posiedzeniu komisji.

2. Ocena zasobów pomocy społecznej za 2018 r. dla Gminy Miejskiej Hajnówka.
Przedmiotowy  materiał  przestawił  na  Komisji  Pan  Mariusz  Iwaniuk  –  Dyrektor
Miejskiego  Ośrodka  Pomocy  Społecznej  w  Hajnówce.  Komisja  materiał
zaopiniowała pozytywnie. Za głosowało 7 radnych, głosów przeciw i wstrzymujących
nie było. W głosowaniu udział wzięło 7 radnych obecnych na posiedzeniu komisji.

3.Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawach:
3.1.udzielenia pomocy finansowej
Na sesji

3.2.zmian w budżecie miasta na  2019 rok
Na sesji

3.3.ustalenia  trybu  udzielania  i  rozliczania  dotacji  dla  szkół,  przedszkoli
i innych  form  wychowania  przedszkolnego  prowadzonych  przez  osoby
fizyczne lub prawne  inne niż jednostka samorządu terytorialnego na terenie
Miasta  Hajnówka oraz  trybu przeprowadzania  kontroli  prawidłowości  ich
pobrania i wykorzystania
Na sesji

3.4.zmiany  uchwały  Nr  XXXIX/280/18  Rady  Miasta  Hajnówka  z  dnia
30 maja 2018 r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej o nazwie Żłobek
Samorządowy w Hajnówce
Przedmiotowy  materiał  przestawiła  na  Komisji  Pani  Jolanta  Stefaniuk  –
Kierownik Zespołu Oświaty, Kultury i  Sportu UM. Komisja projekt uchwały
zaopiniowała  pozytywnie.  Za  głosowało  6  radnych,  głosów  przeciw
i wstrzymujących nie było. W głosowaniu udział wzięło 6 radnych obecnych
na posiedzeniu komisji.
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3.5.ustalenia  sieci  publicznych  przedszkoli,  dla  których  organem
prowadzącym jest Gmina Miejska Hajnówka
Przedmiotowy  materiał  przestawiła  na  Komisji  Pani  Jolanta  Stefaniuk  –
Kierownik Zespołu Oświaty, Kultury i  Sportu UM. Komisja projekt uchwały
zaopiniowała  pozytywnie.  Za  głosowało  6  radnych,  głosów  przeciw
i wstrzymujących nie było. W głosowaniu udział wzięło 6 radnych obecnych
na posiedzeniu komisji.

3.6.ustalenia  planu  sieci  publicznych  szkół  podstawowych  prowadzonych
przez  Gminę  Miejską  Hajnówka  oraz  określenia  granic  obwodów
publicznych szkół podstawowych
Przedmiotowy  materiał  przestawiła  na  Komisji  Pani  Jolanta  Stefaniuk  –
Kierownik Zespołu Oświaty, Kultury i  Sportu UM. Komisja projekt uchwały
zaopiniowała  pozytywnie.  Za  głosowało  6  radnych,  głosów  przeciw
i wstrzymujących nie było. W głosowaniu udział wzięło 6 radnych obecnych
na posiedzeniu komisji.

3.7.ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego  
uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca  roku szkolnego
w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w przedszkolach publicznych 
prowadzonych przez Miasto Hajnówka
Przedmiotowy  materiał  przestawiła  na  Komisji  Pani  Jolanta  Stefaniuk  –
Kierownik Zespołu Oświaty, Kultury i  Sportu UM. Komisja projekt uchwały
zaopiniowała  pozytywnie.  Za  głosowało  6  radnych,  głosów  przeciw
i wstrzymujących nie było. W głosowaniu udział wzięło 6 radnych obecnych
na posiedzeniu komisji.

3.8.określenia  tygodniowego  obowiązkowego  wymiaru  godzin  zajęć
pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców
zawodowych,  nauczycieli  przedszkoli  prowadzących  zajęcia  w  grupach
mieszanych  oraz  zasad  udzielania  i  rozmiaru  obniżek  godzin  zajęć
nauczycielom,  którym  powierzono  stanowiska  kierownicze  w  szkołach
i przedszkolach,  dla  których  organem  prowadzącym  jest  Gmina  Miejska
Hajnówka
Przedmiotowy  materiał  przestawiła  na  Komisji  Pani  Jolanta  Stefaniuk  –
Kierownik Zespołu Oświaty, Kultury i  Sportu UM. Komisja projekt uchwały
zaopiniowała  pozytywnie.  Za  głosowało  6  radnych,  głosów  przeciw
i wstrzymujących nie było. W głosowaniu udział wzięło 6 radnych obecnych
na posiedzeniu komisji.

3.9.  zmiany  Wieloletniej  Prognozy  Finansowej  Miasta  Hajnówka  na  lata
2019-2029
Na sesji
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Opinie i wnioski z Komisji Infrastruktury Komunalnej
i Samorządu Rady Miasta Hajnówka – 22 maja 2019 r.

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

1. Informacja  na  temat  realizacji  Strategii  Marki  Hajnówka.  Duchowa
Witalność.  Turystyczna,  gospodarcza  i  inwestycyjna  promocja  Miasta
Hajnówka.  Współpraca z  Lokalną Organizacją Turystyczną „Region Puszczy
Białowieskiej”. 
Przedmiotowy materiał przestawił na Komisji Pan Jarosław Grygoruk – Sekretarz
Miasta  Hajnówka.  Komisja  informację  zaopiniowała  pozytywnie.  Za  głosowało
6 radnych, głosów przeciw nie było, od głosu wstrzymał się 1 radny. W głosowaniu
udział wzięło 7 radnych obecnych na posiedzeniu komisji.

Radny Maciej Borkowski
Zwrócił  uwagę,  że  pomysłodawcą  Półmaratonu  Hajnowskiego  jest  Pan
Aleksander  Prokopiuk  i  należy  o  tym  pamiętać,  przygotowując  różnego
rodzaju materiały, sprawozdania itp.

2. Ocena zasobów pomocy społecznej za 2018 r. dla Gminy Miejskiej Hajnówka.
Przedmiotowy  materiał  przestawił  na  Komisji  Pan  Mariusz  Iwaniuk  –  Dyrektor
Miejskiego  Ośrodka  Pomocy  Społecznej  w  Hajnówce.  Komisja  materiał
zaopiniowała pozytywnie. Za głosowało 8 radnych, głosów przeciw i wstrzymujących
nie było. W głosowaniu udział wzięło 8 radnych obecnych na posiedzeniu komisji.

Radna Walentyna Pietroczuk:
1. Radna  zwróciła  uwagę  na  błąd  rachunkowy  na  s.  44,  akapit  2,  zdanie:

„Całkowita  kwota  wypłaconych  w  ciągu  roku  zasiłków  rodzinnych  wraz
z dodatkami wyniosła 2 173 299,59 zł i w porównaniu z rokiem poprzednim
zmalała  o  2 086 902,39  zł.”  Według  danych  przedstawionych  w  tabeli
znajdującej się nas s. 48 kwota zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami ogółem
wypłaconych  w  ciągu  roku  2018  zmalała  o 130 902,39  zł  w  odniesieniu
do roku 2017 (a nie o 2 086 902,39 zł).

2. Radna zwróciła się z prośbą o zweryfikowanie danych w tabeli znajdującej się
na  s.  55.  W tabeli  w  części  odnoszącej  się  do  dodatków  mieszkaniowych
w roku  oceny  (tj. 2018)  kwota  świadczeń  wynosi   1 012 284  zł,  natomiast
kwota prognozowana na 2019 wynosi tylko 98 000 zł.

Radna Helena Kuklik:
Do sesji: Jakie najwyższe i najniższe kwoty otrzymują osoby korzystające z pomocy 
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społecznej? Ile rodzin pobiera najwyższe świadczenia? Radna prosi o przygotowanie
informacji w skali roku z pominięciem świadczeń dla osób przebywajacych w DPS-
ach a także o przedstawienie ww. danych:

1) z uwzględnieniem świadczeń otrzymywanych z Programu 500+,
2) oraz z pominięciem  świadczeń otrzymywanych z Programu 500+.

3. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawach:
3.1. udzielenia pomocy finansowej
Komisja projekt uchwały zaopiniowała pozytywnie. Za głosowało 8 radnych,
głosów  przeciw  i  wstrzymujących  nie  było.  W  głosowaniu  udział  wzięło
8 radnych obecnych na posiedzeniu komisji.

3.2. zmian w budżecie miasta na  2019 rok
Wniosek Komisji:
Komisja  wnioskuje  o  zwiększenie  dotacji  celowej  do  Zakładu  Gospodarki
Mieszkaniowej  z  przeznaczeniem  na  zakup  i  montaż  urządzeń  małej
architektury  na  plac  zabaw  przy  ul.  Parkowej  z  20.000  zł  do  40.000  zł.
Za głosowało  8  radnych,  głosów  przeciw  i  wstrzymujących  nie  było.
W głosowaniu udział wzięło 8 radnych obecnych na posiedzeniu komisji.
Komisja  projekt  uchwały  wraz  z  powyższym  wnioskiem  zaopiniowała
pozytywnie.  Za głosowało  6  radnych,  głosów  przeciw  nie  było,  od  głosu
wstrzymało się  2 radnych.  W głosowaniu udział  wzięło 8 radnych obecnych
na posiedzeniu komisji.

3.3. ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli
i innych  form  wychowania  przedszkolnego  prowadzonych  przez  osoby
fizyczne  lub  prawne   inne  niż  jednostka  samorządu  terytorialnego  na
terenie  Miasta  Hajnówka  oraz  trybu  przeprowadzania  kontroli
prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
Na sesji

3.4. zmiany  uchwały  Nr XXXIX/280/18  Rady  Miasta  Hajnówka  z  dnia
30 maja  2018  r.  w  sprawie  utworzenia  jednostki  budżetowej  o  nazwie
Żłobek Samorządowy w Hajnówce
Przedmiotowy  materiał  przestawiła  na  Komisji  Pani  Jolanta  Stefaniuk  –
Kierownik Zespołu Oświaty, Kultury i  Sportu UM. Komisja projekt uchwały
zaopiniowała  pozytywnie.  Za  głosowało  8  radnych,  głosów  przeciw
i wstrzymujących nie było. W głosowaniu udział wzięło 8 radnych obecnych
na posiedzeniu komisji.

3.5. ustalenia  sieci  publicznych  przedszkoli,  dla  których  organem
prowadzącym jest Gmina Miejska Hajnówka
Przedmiotowy  materiał  przestawiła   na  Komisji   Pani  Jolanta   Stefaniuk  –
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Kierownik Zespołu Oświaty, Kultury i  Sportu UM. Ponadto zwróciła uwagę
na błędną  numerację  punktów  w  obrębie  paragrafu 1  projektu  uchwały
(tj. błędnie oznaczono numerem ostatni punkt jako „5)” zamiast „7)”) Komisja
projekt  uchwały zaopiniowała pozytywnie.  Za głosowało 8 radnych,  głosów
przeciw  i wstrzymujących  nie  było.  W głosowaniu  udział  wzięło  8  radnych
obecnych na posiedzeniu komisji.

3.6. ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych
przez  Gminę  Miejską  Hajnówka  oraz  określenia  granic  obwodów
publicznych szkół podstawowych
Przedmiotowy  materiał  przestawiła  na  Komisji  Pani  Jolanta  Stefaniuk  –
Kierownik Zespołu Oświaty, Kultury i  Sportu UM. Komisja projekt uchwały
zaopiniowała  pozytywnie.  Za  głosowało  8  radnych,  głosów  przeciw
i wstrzymujących nie  było.  W głosowaniu  udział  wzięło8 radnych obecnych
na posiedzeniu komisji.

3.7. ustalenia  wysokości  opłat  za  korzystanie  z  wychowania
przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca
roku  szkolnego  w  roku  kalendarzowym,  w  którym  kończą  6  lat  w
przedszkolach publicznych prowadzonych przez Miasto Hajnówka
Przedmiotowy  materiał  przestawiła  na  Komisji  Pani  Jolanta  Stefaniuk  –
Kierownik Zespołu Oświaty, Kultury i  Sportu UM. Komisja projekt uchwały
zaopiniowała  pozytywnie.  Za  głosowało  8  radnych,  głosów  przeciw
i wstrzymujących nie było. W głosowaniu udział wzięło 8 radnych obecnych
na posiedzeniu komisji.

3.8. określenia  tygodniowego  obowiązkowego  wymiaru  godzin  zajęć
pedagogów,  psychologów,  logopedów,  terapeutów  pedagogicznych,
doradców zawodowych, nauczycieli  przedszkoli  prowadzących zajęcia w
grupach  mieszanych  oraz  zasad  udzielania  i  rozmiaru  obniżek  godzin
zajęć  nauczycielom,  którym  powierzono  stanowiska  kierownicze  w
szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina
Miejska Hajnówka
Przedmiotowy  materiał  przestawiła  na  Komisji  Pani  Jolanta  Stefaniuk  –
Kierownik Zespołu Oświaty, Kultury i  Sportu UM. Komisja projekt uchwały
zaopiniowała  pozytywnie.  Za  głosowało  8  radnych,  głosów  przeciw
i wstrzymujących nie było. W głosowaniu udział wzięło 8 radnych obecnych
na posiedzeniu komisji.

3.9. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Hajnówka na lata
2019-2029
Na sesji
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4. Wolne wnioski.
Komisja:

1. Przygotować  stanowisko  sprzeciwiające  się  planowanej  budowie  zakładu
pirolizy opon  w Dubiczach Osocznych. Zaprosić na sesję Panią Wójt Gminy
Hajnówka.

Radny Maciej Borkowski:
1. Zorganizować  w  Hajnówce  konferencję  na  temat  ekologii  (tj.  odejścia

od chemii  na  rzecz  biologizacji  środowiska).  Komisja  przychyla  się
do ww. pomysłu.

2. Zwrócić się do PKP o uprzątnięcie terenu pod tzw. „mostem warszawskim”.
Znajduje się tam duża ilość szkła, butelek.
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Sprostowanie
Opinii i wniosków z Komisji Infrastruktury

Komunalnej i Samorządu Rady Miasta Hajnówka –
22 maja 2019 r.

W przekazanym Państwu materiale w podpunkcie 3.5. błędnie wpisano zdanie:
„Ponadto zwróciła uwagę na błędną numerację punktów w obrębie  paragrafu
1 projektu  uchwały  (tj. błędnie  oznaczono  numerem ostatni  punkt  jako  „5)”
zamiast  „7)”)”.  Zdanie  to  powinno znajdować  się  w podpunkcie  3.4.  Poniżej
prawidłowe brzmienie ww. podpunktów:

3.4. zmiany  uchwały  Nr XXXIX/280/18  Rady  Miasta  Hajnówka  z  dnia
30 maja  2018  r.  w  sprawie  utworzenia  jednostki  budżetowej  o  nazwie
Żłobek Samorządowy w Hajnówce
Przedmiotowy  materiał  przestawiła  na  Komisji  Pani  Jolanta  Stefaniuk  –
Kierownik Zespołu Oświaty, Kultury i Sportu UM. Ponadto zwróciła uwagę
na błędną  numerację  punktów  w  obrębie  paragrafu 1  projektu  uchwały
(tj. błędnie  oznaczono  numerem  ostatni  punkt  jako  „5)”  zamiast  „7)”).
Komisja projekt uchwały zaopiniowała pozytywnie. Za głosowało 8 radnych,
głosów  przeciw  i  wstrzymujących  nie  było.  W  głosowaniu  udział  wzięło
8 radnych obecnych na posiedzeniu komisji.

3.5. ustalenia  sieci  publicznych  przedszkoli,  dla  których  organem
prowadzącym jest Gmina Miejska Hajnówka
Przedmiotowy  materiał  przestawiła  na  Komisji  Pani  Jolanta  Stefaniuk  –
Kierownik Zespołu Oświaty, Kultury i Sportu UM. Komisja projekt uchwały
zaopiniowała  pozytywnie.  Za  głosowało  8  radnych,  głosów  przeciw
i wstrzymujących nie było. W głosowaniu udział wzięło 8 radnych obecnych
na posiedzeniu komisji.


