


Opinie i wnioski Komisji Infrastruktury Komunalnej
i Samorządu Rady Miasta Hajnówka

z dnia 19 listopada 2019 roku

Komisja  Infrastruktury  Komunalnej  i  Samorządu  Rady  Miasta  Hajnówka  na
posiedzeniu w dniu 19 listopada 2019 r. zapoznała się i zaopiniowała materiały na
XII sesję Rady Miasta Hajnówka zwołaną na dzień 27 listopada  2019 roku jak niżej:

1. Informacja  o  stanie  realizacji  zadań  oświatowych  w  Gminie  Miejskiej
Hajnówka w roku szkolnym 2018/2019. Materiał przedstawiła Pani Jolanta
Stefaniuk. Radni  zaopiniowali go pozytywnie (za-5, przeciw–0, wstrzymało-3,
w głosowaniu udział wzięło 8 radnych).

Wniosek zgłosił  Radny  Maciej  Borkowski  –  przesłać  wyniki  kontroli  PIP
z Przedszkola Samorządowego Nr 3 w Hajnówce  radnym.

2. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektów uchwał w sprawach: 
2.1 Projekt  uchwały  w  sprawie stwierdzenia  zakończenia  działalności

Gimnazjum Nr 1  w  Hajnówce  przedstawiła  Pani  Jolanta  Stefaniuk.
Radni projekt  zaopiniowali  pozytywnie  (za-7,  przeciw–0, wstrzymało-1,
w głosowaniu udział wzięło 8 radnych).

2.2 Projekt  uchwały  w  sprawie stwierdzenia  zakończenia  działalności
Gimnazjum Nr 2 w Hajnówce przedstawiła Pani Jolanta Stefaniuk. Radni
projekt  zaopiniowali  pozytywnie  (za-8,  przeciw–0,  wstrzymało-0,
w głosowaniu udział wzięło 8 radnych).

2.3 Projekt  uchwały  w  sprawie  stwierdzenia  zakończenia  działalności
Gimnazjum Nr 3 w Hajnówce przedstawiła Pani Jolanta Stefaniuk. Radni
projekt  zaopiniowali  pozytywnie  (za-8,  przeciw–0,  wstrzymało-0,
w głosowaniu udział wzięło 8 radnych).

2.4 Projekt  uchwały  w  sprawie  ustalenia  planu  dofinansowania  form
doskonalenia  zawodowego  nauczycieli  zatrudnionych  w  szkołach
i  placówkach  oświatowych  prowadzonych  przez  Gminę  Miejską
Hajnówka  w  2020  roku przedstawiła  Pani  Jolanta  Stefaniuk.  Radni
projekt  zaopiniowali  pozytywnie  (za-7,  przeciw–0,  wstrzymało-1,  w
głosowaniu udział wzięło 8 radnych).

2.5 Projekt  uchwały  w  sprawie  określenia wysokości  stawek podatku od
nieruchomości  przedstawiła Pani Elżbieta Żornaczuk. Radni wysłuchali
głos sprzeciwu mieszkańca miasta Hajnówka w sprawie wysokości stawek
podatku  a  w  szczególności  od   budynków  gospodarczych  i  gabinetów
lekarzy. Mieszkaniec miasta przekazał  pismo w przedmiotowej sprawie.
Radni projekt uwzględniający autopoprawkę Burmistrza Miasta Hajnówka
zaopiniowali pozytywnie  (za-4, przeciw–2, wstrzymało-2, w głosowaniu
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udział wzięło 8 radnych).

2.6 Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Rocznego Programu współpracy
miasta  Hajnówka  z  organizacjami  pozarządowymi  oraz  innymi
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020
rok przedstawili  Pani  Barbara  Dmitruk  i  Jarosław  Grygoruk.  Komisja
zgłosiła wnioski jak niżej :

1. W załączniku nr 1  do programu w pkt.  10  pn.  Zapobieganie
bezdomności  zwierząt  poprzez  prowadzenie  schroniska  dla
zwierząt bezdomnych z terenu miasta Hajnówka proponowaną
stawkę  zwiększyć  o  15  tys.  zł.  (tzn.  stawka  proponowana
w  projekcie  -75.000  zł  –  komisja  wnioskuje  o  90.000  zł).
Za wnioskiem głosowało 4 radnych, przeciw 3 radnych, 1 radny
się wstrzymał od głosu, w głosowaniu udział wzięło 8 radnych.

2. W załączniku nr 1 do programu w pkt. 8 lit. c.  pn. Szerzenie
i  upowszechnianie  kultury  muzycznej  poprzez  prowadzenie
orkiestry dętej proponowaną stawkę zwiększyć o 5 tys. zł (tzn.
stawka  proponowana  w  projekcie  -  41.000  –  komisja  wnioskuje
o  46.000  zł). Za  wnioskiem  głosowało  4  radnych,  przeciw  3
radnych, 1 radny się wstrzymał od głosu, w głosowaniu udział
wzięło 8 radnych .

3. Radny  Maciej  Borkowski  zwrócił  się  z  w  wnioskiem
o przygotowanie  informacji  ile  stowarzyszeń  brało  udział,  na
jakie  kwoty  podpisano  umowy,  ilu  mieszkańców  brało  udział
w zadaniu realizowanym w obszarze rewitalizacji miasta.

Projekt  uchwały  z  przyjętymi  wnioskami  komisja  zaopiniowała
pozytywnie,  4  radnych  głosowało  za,  przeciw  3  radnych,  1  radny  się
wstrzymał od głosu, w głosowaniu udział wzięło 8 radnych.

2.7 Projekt  uchwały  w  sprawie  zmian  w  budżecie  miasta  na  2019  rok
przedstawiła radnym Pani Agnieszka Zabrocka. Projekt radni zaopiniowali
pozytywnie. Za głosowało 4 radnych, przeciw głosów nie było, 3 radnych
wstrzymało się od głosu. W glosowaniu udział wzięło 7 radnych.
Wniosek  –  przekazać  protokół  PIP z  kontroli  Miejskiej  Biblioteki
Publicznej radnym.

2.8 Projekt uchwały w sprawie  zmiany uchwały Nr III/10/18 Rady Miasta
Hajnówka z dnia 28 grudnia 2018 r. przedstawił  Mirosław Chilimoniuk.
Komisja zgłosiła wnioski jak niżej:

1. Przeanalizować  możliwość  utworzenia  w  Parku  Wodnym
specjalnego  funduszu  remontowego  wykorzystywanego
w przypadku awarii poza przekazywaną dotację przedmiotową.
Za  głosowało  8  radnych,  przeciw  -0,  wstrzymało-0.
W głosowaniu udział wzięło 8 radnych.
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2. Rozszerzyć  funkcjonalność  Karty  Mieszkańca  o  inne  usługi
świadczone  przez  jednostki  miejskie  (  np.  Park  Wodny).
Za  głosowało  8  radnych,  przeciw  -0,  wstrzymało-0.
W głosowaniu udział wzięło 8 radnych.

Projekt  uchwały  komisja  zaopiniowała  pozytywnie.  Za  głosowało  8
radnych,  przeciw  -0,  wstrzymało-0.  W  głosowaniu  udział  wzięło  8
radnych.

2.9 Projekt uchwały w sprawie ustalenia cen i opłat za usługi przewozowe w
publicznym transporcie zbiorowym oraz ulg i zwolnień w korzystaniu
z usług przewozowych na terenie miasta Hajnówka przedstawiał Pani
Marta Wilson - Trochimczyk. 
Komisja wnioskowała jak niżej:
ustalić  cenę:  biletu  jednorazowego normalnego  na  4  zł,  cenę  biletu
jednorazowego ulgowego na 2 zł.
Za  wnioskiem  głosowało  4  radnych,  przeciw  3  radnych,  głosów
wstrzymujących nie było , w głosowaniu udział wzięło 7 radnych .
Projekt  uchwały  z  przyjętym  wnioskiem  komisja  zaopiniowała
pozytywnie.  Za  głosowało  4  radnych,  przeciw-1,  wstrzymało-2.
W głosowaniu udział wzięło 7 radnych.

2.10 Projekt  uchwały  w  sprawie  uchwalenia  przepisów  porządkowych
przewozu  osób  i  zwierząt  domowych  w  publicznym  transporcie
zbiorowym w  mieście  Hajnówka   przedstawiał  Pani  Marta  Wilson  -
Trochimczyk.  Radni  projekt  zaopiniowali  pozytywnie  (za-7,  przeciw–0,
wstrzymało-0,  w głosowaniu udział wzięło 7 radnych).

2.11 Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/52/11 Rady Miasta
Hajnówka  z  dnia  29  czerwca  2011  roku  w  sprawie  określenia
warunków udzielania bonifikat i wysokości stawek procentowych przy
sprzedaży nieruchomości  jako lokal  mieszkalny przedstawiła  radnym
Agnieszka  Masalska.  Radni  projekt  zaopiniowali  pozytywnie  (za-7,
przeciw–0, wstrzymało-0,  w głosowaniu udział wzięło 7 radnych).

2.12 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia opinii na temat wniesienia wkładu
niepieniężnego przedstawiła radnym Agnieszka Masalska.  Radni projekt
zaopiniowali pozytywnie  (za-7, przeciw–0, wstrzymało-0,  w głosowaniu
udział wzięło 7 radnych).

2.13 Projekt  uchwały  w  sprawie  podtrzymania  stanowiska  wyrażonego  w
uchwale  VI/40/19 Rady Miasta Hajnówka z dnia 24 kwietnia 2019
roku  w  sprawie  rozpatrzenia  skargi  na  działalność  dyrektora
Miejskiego  Ośrodka  Pomocy  Społecznej  w  Hajnówce radni  po
zapoznaniu i wysłuchaniu Dyrektora MOPS zaopiniowali pozytywnie. (za-
7, przeciw–0, wstrzymało-1,  w głosowaniu udział wzięło 8 radnych).
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2.14 Projekt  uchwały  w  sprawie  rozpatrzenia  skargi  na  działalność
dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Hajnówce radni
po zapoznaniu i wysłuchaniu Dyrektora MOPS zaopiniowali pozytywnie.
(za-7, przeciw–0, wstrzymało-1,  w głosowaniu udział wzięło 8 radnych).
Wniosek:  Przeanalizować  pod  kątem  prawnym  i  finansowym
zasadność  zamontowania   monitoringu  w  budynku  MOPS  i  przez
budynkiem.  (za-8,  przeciw–0,  wstrzymało-0,  w  głosowaniu  udział
wzięło 8 radnych).

2.15 Projekt  uchwały  w  sprawie  zniesienia  jednostek  pomocniczych  na
terenie miasta Hajnówka przedstawił Jarosław Grygoruk.  Radni projekt
zaopiniowali pozytywnie  (za-4, przeciw–1, wstrzymało-2,  w glosowaniu
udział wzięło 7 radnych).

2.16 Projekt  uchwały  w sprawie  zmiany  uchwały  nr II/4/18  Rady Miasta
Hajnówka z  dnia  12  grudnia  2018  r.  w sprawie  powołania  komisji
stałych Rady Miasta Hajnówka radni zdecydują na sesji.

2.17 Projekt  uchwały  w  sprawie  przyjęcia  rezygnacji  radnego  ze  składu
Komisji   Skarg,  Wniosków  i  Petycji  Rady Miasta Hajnówka radni
zdecydują na sesji.

2.18 Projekt uchwały w sprawie  zmiany uchwały nr III/23/18 Rady Miasta
Hajnówka z dnia 28 grudnia 2018 r.  w sprawie powołania Komisji
Rewizyjnej Rady Miasta Hajnówka radni zdecydują na sesji.

2.19 Projekt uchwały w sprawie  zmiany uchwały nr III/24/18 Rady Miasta
Hajnówka z dnia 28 grudnia 2018 r.  w sprawie powołania Komisji
Skarg, Wniosków i Petycji radni zdecydują na sesji.

3.Wnioski. 

W związku z  wypowiedzią mieszkańca miasta  na posiedzeniu komisji  Radny
Pan  Maciej  Borkowski  wnioskował  o  przedstawienie  działań  dot.
uporządkowania i udrożnienia rowów w tym przepustów  w ulicy Podlasie.
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