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Opinie z Komisji Polityki Gospodarczej
Rady Miasta Hajnówka – 18 czerwca 2019 r.

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

1.Sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Miasta Hajnówka.
Na sesji.

2.Sprawozdanie z realizacji "Rocznego programu współpracy miasta Hajnówka
z  organizacjami  pozarządowymi  oraz  innymi  podmiotami  prowadzącymi
działalność pożytku publicznego za 2018 rok".
Przedmiotowy materiał przestawiła na Komisji Pani Barbara Dmitruk – Inspektor
UM  Hajnówka.  Komisja  sprawozdanie  zaopiniowała  pozytywnie.  Za  głosowało
5 radnych, głosów przeciw i wstrzymujących nie było. W głosowaniu udział wzięło
5 radnych obecnych na posiedzeniu komisji.

3.Sprawozdanie z realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych oraz Programu Przeciwdziałania Narkomanii Gminy
Miejskiej Hajnówka za 2018  rok.
Przedmiotowy  materiał  przestawiła  na  Komisji  Pani  Joanna  Wróbel-Siemiacka  –
Inspektor  UM  Hajnówka.  Komisja  sprawozdanie  zaopiniowała  pozytywnie.
Za głosowało 4 radnych, głosów przeciw i wstrzymujących nie było. W głosowaniu
udział wzięło 4 radnych obecnych na posiedzeniu komisji.

4.Raport o stanie Gminy Miejskiej Hajnówka w roku 2018
Na sesji.

Projekt uchwały w sprawie  udzielenia  Burmistrzowi Miasta Hajnówka wotum
zaufania.
Na sesji.

5.Sprawozdanie  roczne  z  wykonania  planu  finansowego  Miejskiej  Biblioteki
Publicznej za 2018 rok.
Przedmiotowy materiał przestawiła na Komisji Pani Alla Gryc – Dyrektor Miejskiej
Biblioteki Publicznej. Komisja sprawozdanie zaopiniowała pozytywnie. Za głosowało
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5 radnych, głosów przeciw i wstrzymujących nie było. W głosowaniu udział wzięło
5 radnych obecnych na posiedzeniu komisji.

6.Sprawozdanie  roczne  z  wykonania  planu finansowego Hajnowskiego  Domu
Kultury za 2018 rok.
Przedmiotowy materiał przestawił na Komisji Pan Rościsław Kuncewicz – Dyrektor
Hajnowskiego  Domu  Kultury.  Komisja  sprawozdanie  zaopiniowała  pozytywnie.
Za głosowało 5 radnych, głosów przeciw i wstrzymujących nie było. W głosowaniu
udział wzięło 5 radnych obecnych na posiedzeniu komisji.

7.Zbiorcza  informacja  o  dokonanych  umorzeniach  oraz  ulgach  udzielonych
w 2018 roku.
Przedmiotowy  materiał  przestawił  na  Komisji  Pan  Anatol  Łapiński  –  Dyrektor
Zakładu  Gospodarki  Komunalnej.  Komisja  informację  zaopiniowała  pozytywnie.
Za głosowało 5 radnych, głosów przeciw i wstrzymujących nie było. W głosowaniu
udział wzięło 5 radnych obecnych na posiedzeniu komisji.

8.Sprawozdanie roczne z  wykonania budżetu za 2018 rok oraz sprawozdanie
finansowe za 2018 rok
Projekt  uchwały  w  sprawie  zatwierdzenia  sprawozdania  finansowego  wraz
ze sprawozdaniem  z wykonania budżetu za 2018 rok
Przedmiotowy  materiał  przestawiła  na  Komisji  Pani  Halina  Nowik  –  Skarbnik
Miasta Hajnówka. Komisja projekt uchwały zaopiniowała pozytywnie. Za głosowało
3 radnych, głosów przeciw nie było, wstrzymał się 1 radny. W głosowaniu udział
wzięło 4 radnych obecnych na posiedzeniu komisji.

Projekt  uchwały  w  sprawie  udzielenia  absolutorium  Burmistrzowi  Miasta
Hajnówka
Na sesji.

9.Rozpatrzenie  skargi  mieszkańca  miasta  Hajnówka  na  Dyrektora  Zakładu
Gospodarki Mieszkaniowej w Hajnówce oraz podjęcie uchwały.
Komisja po wysłuchaniu wyjaśnień Pana Anatola Łapińskiego – Dyrektora Zakładu
Gospodarki Mieszkaniowej, projekt uchwały zaopiniowała pozytywnie. Za głosowało
5 radnych, głosów przeciw i wstrzymujących nie było. W głosowaniu udział wzięło
5 radnych obecnych na posiedzeniu komisji.
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10.Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawach:
10.1 zniesienia formy ochrony z drzewa uznanego za pomnik przyrody
Przedmiotowy  materiał  przestawiła  na  Komisji  Pani  Marta  Wilson-
Trochimczyk  –  Kierownik  GKM.  Komisja  projekt  uchwały  zaopiniowała
pozytywnie.  Za głosowało  4  radnych,  głosów przeciw i  wstrzymujących  nie
było. W głosowaniu udział wzięło 4 radnych obecnych na posiedzeniu komisji.

10.2 przyjęcia stanowiska w sprawie planowanej inwestycji polegającej
na  budowie  zakładu  pirolizy  gumy  w  Dubiczach  Osocznych,  gm.
Hajnówka,
Na sesji.

10.3 zmian w budżecie miasta na 2019 rok,
Przedmiotowy materiał przestawiła na Komisji Pani Halina Nowik – Skarbnik
Miasta  Hajnówka.  Komisja  projekt  uchwały  zaopiniowała  pozytywnie.
Za głosowało  3  radnych,  głosów przeciw  nie  było,  wstrzymał  się  1  radny.
W głosowaniu udział wzięło 4 radnych obecnych na posiedzeniu komisji.

10.4 zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Hajnówka na lata
2019-2029,
Przedmiotowy materiał przestawiła na Komisji Pani Halina Nowik – Skarbnik
Miasta  Hajnówka.  Komisja  projekt  uchwały  zaopiniowała  pozytywnie.
Za głosowało  3  radnych,  głosów  przeciw  nie  było,  wstrzymał  się  1  radny.
W głosowaniu udział wzięło 4 radnych obecnych na posiedzeniu komisji.

10.5 powołania zespołu do spraw wyboru ławników,
Na sesji.

10.6 określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego.
Przedmiotowy  materiał  przestawiła  na  Komisji  Pani  Marta  Wilson-
Trochimczyk  –  Kierownik  GKM.  Komisja  projekt  uchwały  zaopiniowała
pozytywnie.  Za głosowało  4  radnych,  głosów przeciw i  wstrzymujących  nie
było. W głosowaniu udział wzięło 4 radnych obecnych na posiedzeniu komisji.
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Opinie z Komisji Spraw Społecznych
Rady Miasta Hajnówka – 19 czerwca 2019 r.

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

1.Sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Miasta Hajnówka.
Na sesji.

2.Sprawozdanie z realizacji "Rocznego programu współpracy miasta Hajnówka
z  organizacjami  pozarządowymi  oraz  innymi  podmiotami  prowadzącymi
działalność pożytku publicznego za 2018 rok".
Przedmiotowy materiał przestawiła na Komisji Pani Barbara Dmitruk – Inspektor
UM  Hajnówka.  Komisja  sprawozdanie  zaopiniowała  pozytywnie.  Za  głosowało
5 radnych, głosów przeciw i wstrzymujących nie było. W głosowaniu udział wzięło
5 radnych obecnych na posiedzeniu komisji.

3.Sprawozdanie z realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych oraz Programu Przeciwdziałania Narkomanii Gminy
Miejskiej Hajnówka za 2018  rok.
Przedmiotowy  materiał  przestawiła  na  Komisji  Pani  Joanna  Wróbel-Siemiacka  –
Inspektor  UM  Hajnówka.  Komisja  sprawozdanie  zaopiniowała  pozytywnie.
Za głosowało 6 radnych, głosów przeciw i wstrzymujących nie było. W głosowaniu
udział wzięło 6 radnych obecnych na posiedzeniu komisji.

4.Raport o stanie Gminy Miejskiej Hajnówka w roku 2018
Na sesji.

Projekt uchwały w sprawie  udzielenia  Burmistrzowi Miasta Hajnówka wotum
zaufania.
Na sesji.

5.Sprawozdanie  roczne  z  wykonania  planu  finansowego  Miejskiej  Biblioteki
Publicznej za 2018 rok.
Przedmiotowy materiał przestawiła na Komisji Pani Alla Gryc – Dyrektor Miejskiej
Biblioteki Publicznej. Komisja sprawozdanie zaopiniowała pozytywnie. Za głosowało
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6 radnych, głosów przeciw i wstrzymujących nie było. W głosowaniu udział wzięło
6 radnych obecnych na posiedzeniu komisji.

6.Sprawozdanie  roczne  z  wykonania  planu finansowego Hajnowskiego  Domu
Kultury za 2018 rok.
Przedmiotowy materiał przestawił na Komisji Pan Rościsław Kuncewicz – Dyrektor
Hajnowskiego  Domu  Kultury.  Komisja  sprawozdanie  zaopiniowała  pozytywnie.
Za głosowało 5 radnych, głosów przeciw i wstrzymujących nie było. W głosowaniu
udział wzięło 5 radnych obecnych na posiedzeniu komisji.

7.Zbiorcza  informacja  o  dokonanych  umorzeniach  oraz  ulgach  udzielonych
w 2018 roku.
Przedmiotowy  materiał  przestawił  na  Komisji  Pan  Anatol  Łapiński  –  Dyrektor
Zakładu  Gospodarki  Komunalnej.  Komisja  informację  zaopiniowała  pozytywnie.
Za głosowało 5 radnych, głosów przeciw i wstrzymujących nie było. W głosowaniu
udział wzięło 5 radnych obecnych na posiedzeniu komisji.

8.Sprawozdanie roczne z  wykonania budżetu za 2018 rok oraz sprawozdanie
finansowe za 2018 rok
Projekt  uchwały  w  sprawie  zatwierdzenia  sprawozdania  finansowego  wraz
ze sprawozdaniem  z wykonania budżetu za 2018 rok
Przedmiotowy  materiał  przestawiła  na  Komisji  Pani  Halina  Nowik  –  Skarbnik
Miasta Hajnówka. 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.

Projekt  uchwały  w  sprawie  udzielenia  absolutorium  Burmistrzowi  Miasta
Hajnówka
Na sesji.

9.Rozpatrzenie  skargi  mieszkańca  miasta  Hajnówka  na  Dyrektora  Zakładu
Gospodarki Mieszkaniowej w Hajnówce oraz podjęcie uchwały.
Komisja po wysłuchaniu wyjaśnień Pana Anatola Łapińskiego – Dyrektora Zakładu
Gospodarki Mieszkaniowej, projekt uchwały zaopiniowała pozytywnie. Za głosowało
5 radnych, głosów przeciw i wstrzymujących nie było. W głosowaniu udział wzięło
5 radnych obecnych na posiedzeniu komisji.



Oznaczenie: BRM.0003.2.4.2019

10.Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawach:
10.1 zniesienia formy ochrony z drzewa uznanego za pomnik przyrody
Przedmiotowy  materiał  przestawiła  na  Komisji  Pani  Marta  Wilson-
Trochimczyk  –  Kierownik  GKM.  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.

10.2 przyjęcia stanowiska w sprawie planowanej inwestycji polegającej
na  budowie  zakładu  pirolizy  gumy  w  Dubiczach  Osocznych,  gm.
Hajnówka,
Komisja projekt uchwały zaopiniowała pozytywnie. Za głosowało 5 radnych,
głosów  przeciw  i  wstrzymujących  nie  było.  W  głosowaniu  udział  wzięło
5 radnych obecnych na posiedzeniu komisji.

10.3 zmian w budżecie miasta na 2019 rok,
Przedmiotowy materiał przestawiła na Komisji Pani Halina Nowik – Skarbnik
Miasta  Hajnówka.  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.

10.4 zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Hajnówka na lata
2019-2029,
Przedmiotowy materiał przestawiła na Komisji Pani Halina Nowik – Skarbnik
Miasta  Hajnówka.  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.

10.5 powołania zespołu do spraw wyboru ławników,
Komisja  zaproponowała,  by  w  skład  zespołu  do  spraw  wyboru  ławników
powołać następujących radnych: Panią Anielę Kot,  Panią Ewę Rygorowicz,
Pana Artura Tumiela. Za powyższym składem zespołu głosowało 5 radnych,
głosów  przeciw  i  wstrzymujących  nie  było.  W  głosowaniu  udział  wzięło
5 radnych obecnych na posiedzeniu komisji.

10.6 określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego.
Przedmiotowy  materiał  przestawiła  na  Komisji  Pani  Marta  Wilson-
Trochimczyk  –  Kierownik  GKM.  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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Opinie, wnioski i pytania z posiedzenia Komisji
Infrastruktury Komunalnej i Samorządu Rady Miasta

Hajnówka z dnia 19 czerwca 2019 roku 

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

1.Sprawozdanie  z   z  wykonania  uchwał  Rady  Miasta  Hajnówka  –  Komisja
zapoznała się    z przedmiotowym materiałem i zdecyduje na sesji. 

2.Sprawozdanie z realizacji" Rocznego programu współpracy miasta Hajnówka
z  organizacjami  pozarządowymi  oraz  innymi  podmiotami  prowadzącymi
działalność  pożytku  publicznego  za  2018  rok  –  Komisja  zapoznała  się
z przedmiotowym materiałem i zdecyduje na sesji.

3.Sprawozdanie z realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych oraz Programu Przeciwdziałania Narkomanii Gminy
Miejskiej  Hajnówka  za  2018   rok.  Przedmiotowy  materiał
przestawiła  Pani  Joanna  Wróbel  –  Siemiacka.
WNIOSEK - Przeprowadzić rozpoznanie   i  kontynuować w kolejnych latach
zadanie  pod  nazwą  "Ograniczenie  dostępu  uczniów  do  substancji
psychoaktywnych  w  szkole   przez  podmioty  pożytku  publicznego"  ("terapia
z psem").

4.Raport  o  stanie  Gminy  Miejskiej  Hajnówka  w  roku  2018  – Komisja
zdecyduje  na  sesji  .
WNIOSEK -  Przedstawić  szczegółowe  wyjaśnienia  dotyczące  zadłużenia
Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej na koniec 2018 roku w kwocie 256 509
i  przedstawić  plan  funkcjonowania  spółki  w  bieżącym  roku  by  zmniejszyć
zadłużenie.

5.Sprawozdanie   roczne  z  wykonania  planu finansowego Miejskiej  Biblioteki
Publicznej  za  2018  rok.  Przedmiotowy  materiał   przestawiła  Pani  Alla  Gryc  –
Dyrektor MBP. Komisja pozytywnie zaopiniowała materiał  (  za – 6,  przeciw – 0,
wstrzymało  -2,  w  głosowaniu  udział  wzięło  8  radnych.)
WNIOSEK -  Przedstawić  komisji  informację  do  sesji  dot.  wysokości
przyznanych nagród z okazji Dnia Bibliotekarza ( od najniższej do najwyższej).

6.Sprawozdanie  roczne z wykonania planu finansowego Hajnowskiego Domu
Kultury za 2018 rok. Przedmiotowy materiał   przestawił Pan Rościsław Kuncewicz
– Dyrektor HDK. Komisja pozytywnie zaopiniowała materiał ( za – 7, przeciw – 0,
wstrzymał -1, w głosowaniu udział wzięło 8 radnych). 

7.Zbiorcza  informacja  o  dokonanych  umorzeniach  oraz  ulgach  udzielonych
w 2018 roku – Komisja zapoznała się   z przedmiotowym materiałem i zdecyduje na



sesji .

8.Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu za 2018 rok oraz sprawozdanie
finansowe za  2018  rok  –  Komisja  zapoznała  się   z  przedmiotowym materiałem
i zdecyduje na sesji. Materiał komisji przedstawiała Pani Halina Nowik – Skarbnik
Miasta .

9.Rozpatrzenie  skargi  mieszkańca  miasta  Hajnówka  na  Dyrektora  Zakładu
Gospodarki  Mieszkaniowej  w  Hajnówce  oraz  podjęcie  uchwały. Komisja
zapoznała  się  z  przedstawionym  materiałem  i  wyjaśnieniami  Dyrektora  Zakładu
Gospodarki Mieszkaniowej w Hajnówce i przy 4 głosach za, głosów przeciw nie było,
3  głosach  wstrzymujących  przyjęła  projekt  uchwały.
WNIOSEK – Przedstawić  komisji  informację  jak daleko członkowie  Komisji
Skarg i Radni "mogą się poruszać w działaniach związanych z rozpatrywaniem
skargi" ?  Czy członkowie komisji mogą przeprowadzać wizje lokalne?

10.Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektów  uchwał w sprawach:

1.zniesienia  formy  ochrony  z  drzewa  uznanego  za  pomnik  przyrody
Projekt  uchwały  na  posiedzeniu  Komisji  przedstawiła  Pani  Marta  Wilson
Trochimczyk  .  Radni  pozytywnie  zaopiniowali  przedmiotowy  projekt.  (za-7,
przeciw–0,  wstrzymało–0,  w  głosowaniu  udział  wzięło  7  radnych)
PYTANIE – Czy jest dokonywana ocena stanu drzew rosnących na gruntach
miejskich 

2.przyjęcia stanowiska w sprawie planowanej inwestycji polegającej na  
budowie zakładu pirolizy gumy w Dubiczach Osocznych, gm. Hajnówka.

Projekt  uchwały  na  posiedzeniu  Komisji  przedstawiła  Pani  Marta  Wilson
Trochimczyk  wraz  z  poprawką  dostarczona  w  dniu  19.06.2019  r.
Komisja  sugerowała   dopisanie  w zdaniu:  „Do zagrożeń  ze  strony  uruchomienia
zakładu pirolizy należy dołączyć uciążliwości związane z transportem surowca oraz
wyprodukowanych  materiałów  i  ich  magazynowaniem.”
Za przyjęciem stanowiska głosowało   6 radnych  (za- 6, przeciw-0, wstrzymało-0,
w głosowaniu udział wzięło 6 radnych ).

3.zmian  w  budżecie  miasta  na  2019  rok.
Projekt uchwały na posiedzeniu komisji przedstawiła Pani Halina Nowik – Skarbnik
Miasta.  Za  projektem głosowało  5  radnych,  głosów przeciw nie  było,  2  radnych
wstrzymało  się  od  głosu.  W  głosowaniu  udział  wzięło  7  radnych.
PYTANIE – Czy Park Wodny opracowuje projekt dot. zainstalowania urządzeń
fotowoltaicznych  lub  innych  źródeł  ciepła.
WNIOSEK - Podać datę  ostatniej wymiany złóż filtracyjnych w filtrach basenu
Parku Wodnego wraz  kosztami i firmą która to zadanie wykonywała.

4.zmiany  Wieloletniej  Prognozy  Finansowej  Miasta  Hajnówka  na  lata

2019-2029.
Projekt uchwały na posiedzeniu komisji przedstawiła Pani Halina Nowik – Skarbnik
Miasta.  Za  projektem głosowało  5  radnych,  głosów przeciw nie  było,  2  radnych
wstrzymało się od głosu. W głosowaniu udział wzięło 7 radnych.                                



5.powołania  zespołu  do  spraw  wyboru  ławników-  komisja  zdecyduje  na
sesji ,

6.określenia  wzoru  wniosku  o  wypłatę  dodatku  energetycznego.
Projekt  uchwały  na  posiedzeniu  Komisji  przedstawiła  Pani  Marta  Wilson
Trochimczyk. Radni pozytywnie zaopiniowali przedmiotowy projekt. ( za- 7, przeciw
– 0, wstrzymało – 0, w glosowaniu udział wzięło 7 radnych ).

11.Wolne wnioski

Radny Maciej Borkowski pytania :

1. Czy pochylono się nad realizacją ścieżki rowerowej z paneli słonecznych.

Jeśli  tak to jakie wnioski  złożono a jeśli  nie to dlaczego.  W przypadku

podjętych działań mających na celu realizację tego zadania radny wnosi

o kopie wniosków, itp.

2. Czy zastanawiano się nad ławeczkami solarnymi w mieście ?

Posiedzenia Komisji Infrastruktury Komunalnej

i Samorządu 

będą odbywały się we WTORKI o godz. 15.45


