BRM.0003.2.6.2019
Rejestr wniosków i zapytań złożonych podczas posiedzeń komisji
Rady Miasta Hajnówka w dn. 22-24.10.2019 r.
/stan na dzień 19 listopada 2019 r./

Wnioski zostały przekazane Burmistrzowi Miasta przez Przewodniczącą Rady:
• Pismem BRM.0003.2.6.2019 z dnia 24.10.2019 r. (KIKiS z 22.10.2019 r., KSS z 23.10.2019 r.) [klik]
• Pismem BRM.0003.2.6.2019 z dnia 25.10.2019 r. (KPG z 24.10.2019 r.) [klik]
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Komisja Infrastruktury Komunalnej i Samorządu – wniosków i zapytań nie zgłoszono
1.

Komisja Spraw 23.10.2019 WNIOSEK 1
24.10.2019
Społecznych
Zintensyfikować działania związane z zapewnieniem w mieście Hajnówka mieszkań chronionych poprzez uruchomienie w roku 2020
minimum jednego mieszkania wygospodarowanego z zasobów komunalnych Gminy
Miejskiej Hajnówka.
Wniosek został przyjęty jednogłośnie. Za – 7,
przeciw – 0, wstrzymał – 0, w głosowaniu
udział wzięło 7 Radnych.
Wniosek złożony ustnie

2.

Komisja Spraw 23.10.2019 POPRAWKA do projektu uchwały w spra- 24.10.2019
Społecznych
wie przyjęcia stanowiska wyrażającego
sprzeciw wobec promocji i afirmacji ideologii tzw. ruchów LGBT w brzmieniu:
„Popierając to stanowisko Radni Rady Miasta Hajnówka nie występują przeciwko człowiekowi a występują przeciw ideologii.”
Za poprawką Radni głosowali jednogłośnie.
Za – 7, przeciw – 0, wstrzymało – 0, w głosowaniu udział wzięło 7 Radnych.
Poprawka złożona ustnie

3.

Komisja Spraw
Społecznych

ZAPYTANIE 3
24.10.2019
Dlaczego dyrektorzy i nauczyciele hajnowskich samorządowych przedszkoli i szkół w
tym roku nie otrzymali nagród Burmistrza
Miasta Hajnówka w związku z dniem Edukacji Narodowej (chociażby symbolicznej)?
Za – 7, przeciw – 0, wstrzymało – 0, w głosowaniu udział wzięło 7 Radnych.
Zapytanie złożone ustnie
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4.

Radny Maciej 23.10.2019 WNIOSEK 4
24.10.2019 Informacja o spotkaniu z przedstawicielami
Borkowski
Uzupełnić „Informację Burmistrza Miasta
Gryfskand. W dniu 24 września 2019 roku, w
na posiedzeniu
Hajnówka” o informację ze spotkania z
sali Urzędu Miasta Hajnówka odbyło się spoKomisji Spraw
przedstawicielami Gryfskandu. Informację
tkanie mieszkańców i przedstawicieli lokalSpołecznych
należy przekazać do sesji na skrzynki enych samorządów z przedstawicielami
mailowe.
„Gryfskand” Sp. z o.o. w Gryfinie Oddział w
Wniosek złożony ustnie
Hajnówce, Zakład Produkcji Węgli Aktywnych, ul. Białostocka 1, 17-200 Hajnówka.
Tematem spotkania było przedstawienie planów zakładu w zakresie modernizacji kotłowni oraz linii produkcyjnej. Działania ukierunkowane na ochronę powietrza. Przedstawiciele Gryfskandu poinformowali, że do końca
bieżącego roku będą posiadali kompletną dokumentację techniczną planowanych modernizacji, a w roku 2020 przystąpią do realizacji planowanych inwestycji.
Odpowiedź na piśmie Nr 4a [klik]

5.

Radny Marcin 24.10.2019 WNIOSEK 5
25.10.2019
Bołtryk
Wniosek, by w treści projektu uchwały w
na posiedzeniu
sprawie przyjęcia stanowiska wyrażającego
Komisji
sprzeciw wobec promocji i afirmacji ideoloPolityki
gii tzw. ruchów LGBT znalazło się następuGospodarczej
jące zdanie: „My jako Radni Rady Miasta jesteśmy kategorycznie przeciwni jakiejkolwiek przemocy wobec osób LGBT”
Wniosek złożony ustnie

6.

Radny Piotr
24.10.2019 ZAPYTANIE 6
25.10.2019
Markiewicz
na czym ma polegać ograniczenie działalnona posiedzeniu
ści Inspektoratu ZUS w Hajnówce?
Komisji
Zapytanie złożone ustnie
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