


Opinia Komisji Infrastruktury Komunalnej i Samorządu
Rady Miasta Hajnówka  z dnia 2019-12-03  

Komisja na posiedzeniu w dniu 3 grudnia 2019 r zapoznała się i zaopiniowała :
1. Zarządzenie Nr 126/19 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 15 listopada 2019

roku  w sprawie projektu budżetu miasta na 2020 rok.
2. Zarządzenie nr 127/19 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 15 listopada 2019 r.

w  sprawie  projektu  uchwały  Wieloletniej  Prognozy  Finansowej  Miasta
Hajnówka na lata 2020-2029.

Projekty na posiedzeniu omawiała Pani Agnieszka Zabrocka – Skarbnik Miasta 

Opinia dot. projektu budżetu miasta na 2020 rok
Komisja  po zapoznaniu się z projektem uchwały  pozytywnie zaopiniowała  projekt
budżetu miasta na 2020 r.  Radni przyjęli projekt przy 5 głosach za, 1 głosie przeciw,
2 radnych wstrzymało się od głosu, w głosowaniu udział wzięło 8 radnych obecnych
na posiedzeniu komisji. Wniosków do projektu nie zgłoszono.
Ponadto radni zgłosili :
Pan  Jan  Chomczuk  zgłosił  wniosek  by  do  sesji  udostępnić  radnym wszystkie
wnioski,  które  zostały  zgłoszone  do projektu budżetu na 2020  r.  a  które  nie
zostały zrealizowane (tj. nie uwzględnione w projekcie).
Pan  Maciej  Borkowski  zgłosił  wniosek  by  przedstawić  szacunkowy  koszt
utrzymania rocznego nowo wybudowanego obiektu OSiR.

Opinia dot. projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Hajnówka na 
lata 2020-2029
Komisja  po zapoznaniu się z projektem uchwały  pozytywnie zaopiniowała projekt
uchwały w sprawie  uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Hajnówka
na lata  2020-2029.  Radni  przyjęli  projekt  przy  5  głosach za,  1  głosie  przeciw,  2
radnych wstrzymało się od głosu, w głosowaniu udział wzięło 8 radnych obecnych na
posiedzeniu komisji. Wniosków do projektu nie zgłoszono.

W wolnych wnioskach komisja jednogłośnie wnioskowała by Burmistrz Miasta
przygotował  stanowisko  w  sprawie  Zakładu  GRYFSKAND  i  zwołał  w  tym
przedmiocie, w trybie pilnym sesję nadzwyczajną. Stanowisko powinno dotyczyć
wyeliminowania  szkodliwych  emisji  które  wprowadza  do  atmosfery
GRYFSKAND  a  które   zagrażają  zdrowiu  mieszkańców  naszego  miasta.
Komisja dołącza do wniosku pisma WIOŚ w tej sprawie. (8 za, p-0, wstrzymało-
0, w głosowaniu udział wzięło 8 radnych).                                

Załączniki :
1. Pismo Podlaskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska z dnia 26.11.2019.
2. Pismo  Podlaskiego  Wojewódzkiego  Inspektora  Ochrony Środowiska  z  dnia  27.11.2019.
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