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KOMISJA POLITYKI GOSPODARCZEJ
RADY MIASTA HAJNÓWKA – 19 grudnia 2019 rok

Komisja Rady Miasta Hajnówka na posiedzeniu w dniu 19 grudnia 2019 r. zapoznała
się i zaopiniowała materiały na XIII sesję Rady Miasta Hajnówka zwołaną na dzień
30 grudnia 2019 roku jak niżej :

1. Zapoznanie się  i zaopiniowanie projektów uchwał w sprawach:
1.1. ustalenia jednostkowej stawki dotacji przedmiotowej na 2020 rok dla

zakładu budżetowego „Park Wodny” w Hajnówce. Projekt  uchwały
przedstawił  na  komisji  Pan  Mirosław  Chilimoniuk  –  dyrektor  Parku
Wodnego  w  Hajnówce.  Projekt  komisja  zaopiniowała  pozytywnie.
Za głosowało  5  radnych,  przeciw  głosów  nie  było,  wstrzymujących
głosów nie było. W głosowaniu udział wzięło 5 radnych.

1.2. uchwalenia  Miejskiego  Programu  Profilaktyki  i  Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych na rok 2020. Projekt uchwały przedstawiła
na  komisji  Pani  Joanna  Wróbel-Siemiacka  –  Urząd  Miasta  Hajnówka.
Projekt  komisja  zaopiniowała  pozytywnie.  Za  głosowało  5  radnych,
przeciw głosów nie było, wstrzymujących głosów nie było. W głosowaniu
udział wzięło 5 radnych.

1.3. uchwalenia  budżetu miasta  Hajnówka na rok 2020 -  projekt  został
zaopiniowany  na  posiedzeniu  komisji  w  dniu  12.12.2019 r.  (materiał
w tej sprawie został przekazany na e-skrzynki w dniu 13.12.2019 r.)

1.4. uchwalenia  Wieloletniej  Prognozy  Finansowej  Miasta  Hajnówka
na lata 2020-2030 - projekt został zaopiniowany na posiedzeniu komisji
w dniu 12.12.2019 r.  (materiał w tej  sprawie został  przekazany na e-
skrzynki w dniu 13.12.2019 r.)

1.5. wyrażenia  zgody  na  udzielenie  bonifikaty. Projekt  uchwały
przedstawiła  na  komisji  Pani  Agnieszka  Masalska  –  Urząd  Miasta
Hajnówka.
Komisja  wnioskowała  o  szersze  przedstawienie  zamierzeń
Politechniki  Białostockiej  w kierunku zagospodarowania budynków
dzierżawionych  od  gminy  miejskiej  Hajnówka.  Za głosowało
5 radnych, przeciw głosów nie było, wstrzymujących głosów nie było.
W  głosowaniu  udział  wzięło  5 radnych. Jednocześnie  komisja
wnioskowała  o  przełożenie  opiniowania  projektu  uchwały  na sesję.
Za głosowało  5  radnych,  przeciw  głosów  nie  było,  wstrzymujących
głosów nie było. W głosowaniu udział wzięło 5 radnych.

1.6. przyjęcia Programu „Hajnowska Karta Mieszkańca”. Projekt uchwały
przedstawił na komisji Pan Jarosław Grygoruk – Urząd Miasta Hajnówka 
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Komisja wnioskowała o zmianę brzmienia § 3 ust. 4 projektu uchwały
na:  „Karta  jest  wydawana  na  czas  nieokreślony  za  jednorazową
opłatą  w  wysokości  15  zł  z  weryfikacją  aktualności  tej  karty
co 2 lata.”  Za  wnioskiem głosowało  2  radnych,  przeciw  głosów  nie
było,  wstrzymało  się  2  radnych.  W  głosowaniu  udział  wzięło
4 radnych.
Projekt wraz z przyjętym wnioskiem komisja zaopiniowała pozytywnie.
Za  głosowało  2  radnych,  przeciw  głosów  nie  było,  wstrzymało  się
2 radnych. W głosowaniu udział wzięło 4 radnych.

1.7. powierzenia Gminie Czyże realizacji zadania publicznego w zakresie
publicznego  transportu  zbiorowego  w  ramach  porozumienia
międzygminnego. Projekt uchwały przedstawił na komisji Pan Jarosław
Grygoruk  –  Urząd  Miasta  Hajnówka  Projekt  komisja  zaopiniowała
pozytywnie.  Za  głosowało  4  radnych,  przeciw  głosów  nie  było,
wstrzymujących głosów nie było. W głosowaniu udział wzięło 4 radnych.

1.8. przyjęcia stanowiska w  sprawie wyeliminowania szkodliwych emisji
wprowadzonych  do  atmosfery  przez  zakład  Gryfskand  Sp.  z  o.o.
Oddział  w  Hajnówce  -  Zakład  Węgli  Aktywnych. Komisja
wnioskowała  o  wprowadzenie  do  projektu  uchwały  zmian
zgłoszonych przez Komisję Infrastruktury Komunalnej i Samorządu.
Za  wnioskiem  głosowało  4  radnych,  przeciw  głosów  nie  było,
wstrzymujących  głosów  nie  było.  W  głosowaniu  udział  wzięło
4 radnych.
Projekt wraz z przyjętym wnioskiem komisja zaopiniowała pozytywnie.
Za  głosowało  4  radnych,  przeciw  głosów  nie  było,  wstrzymujących
głosów nie było. W głosowaniu udział wzięło 4 radnych.
 
Treść po zmianach :            Uchwała Nr …............

Rady Miasta Hajnówka

z dnia ….. grudnia 2019 r.

w sprawie przyjęcia stanowiska w  sprawie wyeliminowania szkodliwych
emisji  wprowadzanych (było  wprowadzonych) do  atmosfery  przez  zakład
Gryfskand Sp. z o.o. Oddział w Hajnówce - Zakład Węgli Aktywnych

Na podstawie  § 19 ust.  1 pkt  3,  § 20 ust.  1 Regulaminu Rady Miasta
stanowiącego załącznik Nr 2 do Statutu Miasta Hajnówka stanowiącego
załącznik  do  uchwały  Nr  X/47/07  Rady  Miasta  Hajnówka  z  dnia  27
września  2007 r.  w sprawie uchwalenia  Statutu Miasta  Hajnówka (Dz.
Urz. Woj. Podl. Nr 225 poz. 2304, z 2008 r. Nr 108, poz. 1121, z 2009 r.
Nr 93, poz. 1005, z 2010 r. Nr 5, poz. 78, Nr 213, poz.2627 z 2011 r. Nr
68,  poz.  781,  z  2018 r.  poz.  4408,  z  2019 r.  poz.  2035) Rada Miasta

BRM.0003.2.9.2019



Hajnówka uchwala, co następuje:

§1.  Przyjmuje  się  stanowisko  Rady  Miasta Hajnówka w  sprawie
wyeliminowania  szkodliwych emisji  wprowadzanych (było  wprowadzonych) do
atmosfery  przez  zakład  Gryfskand  Sp.  z  o.o.  Oddział  w  Hajnówce  -
Zakład Węgli Aktywnych  stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.
§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady

Walentyna Pietroczuk

Załącznik do Uchwały Nr ….. 
z dnia ….............

Stanowisko  w   sprawie  wyeliminowania  szkodliwych  emisji
wprowadzanych (było wprowadzonych) do atmosfery przez zakład Gryfskand Sp.
z o.o.    Oddział w Hajnówce - Zakład Węgli Aktywnych

Rada Miasta Hajnówka wyraża zaniepokojenie wynikami kontroli
przeprowadzonej  przez  WIOŚ w dniach 21.09.2019  r.  -  21.10.2019  r.,
w związku  z  interwencjami  zgłoszonymi  przez  mieszkańców  miasta.
Również  mieszkańcy  zgłaszają  bezpośrednio  do Rady  Miasta  potrzebę
interwencji w sprawie zanieczyszczeń z zakładu Gryfskand. 

Na podstawie informacji o wynikach kontroli przekazanych przez
WIOŚ  można  stwierdzić,  iż  w  związku  z  nieprawidłowościami
stwierdzonymi podczas kontroli, emisja gazów i pyłów do powietrza jest
przekroczona i niemożliwe jest jednoznaczne wskazanie wielkości gazów
i pyłów wprowadzanych do powietrza ze wszystkich źródeł.   

Mieszkańcy miasta Hajnówka, szczególnie mieszkający w pobliżu
Gryfskandu  od lat  odczuwają  codziennie  skutki  emisji  gazów i  pyłów
z zakładu,  obserwują  zanieczyszczenia   na  elewacjach  domów,  okien,
samochodach  ale  przede  wszystkim  wdychają  szkodliwe  dla  zdrowia,
rakotwórcze  pyły  i  gazy.  Funkcjonowanie  zakładu  wykazuje  dużą
uciążliwość dla mieszkańców Miasta Hajnówka. Mieszkańcy mają obawy
przed  degradacją  i  zanieczyszczeniem  środowiska  naturalnego,
zagrożeniem zdrowia i życia. Przez ostatnie lata reakcja zakładu (było firmy)

na  zgłaszane  problemy  i  zastrzeżenia  do (było  w) jej  działalności  przez
mieszkańców okolicznych terenów była znikoma.

Na początku 2019 roku Zarząd Gryfskandu przekonywał o tym, że
zamontowane  zostały  najnowsze  filtry  na  komin  i  deklarował  dalsze
inwestycje w technologie, które ograniczą emisję pyłów i gazów. Mamy
koniec 2019 roku i wyniki kontroli są niepokojące.

Już ponad 10 lat mieszkańcy Hajnówki walczą o czyste i zdrowe
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powietrze.  Wcześniejsze  obietnice  dotyczące  modernizacji  zakładu
niestety nie zostały spełnione. 

W  związku  z  powyższym,   w  imieniu  Mieszkańców  Miasta
Hajnówka,  apelujemy  do  Zarządu  Gryfskandu  o  jak  najszybszą,
konsekwentną  realizację  zaplanowanych   inwestycji  w  celu
wyeliminowania emisji szkodliwych substancji do powietrza, którym (było

którymi) oddychają  mieszkańcy  naszego  miasta.  Prosimy  również  o
przedstawienie  aktualnych  wyników  badań  wraz  z  ich  interpretacją.
Pozwoli to na wyjaśnienie Mieszkańcom jakie substancje są emitowane
przez zakład i jak wpływają na ich zdrowie. - ( wykreślić zdanie)

Równocześnie  Rada Miasta  Hajnówka  zwraca  się  do  wszystkich
instytucji  mających  wpływ  na  funkcjonowanie  zakładu  o  wzięcie  pod
uwagę tego stanowiska.

1.9. przyjęcia  rezygnacji  radnych  ze  składu  Komisji  Skarg,Wniosków
i Petycji Rady Miasta Hajnówka – radni zdecydują na sesji.

Ponadto  Komisja  zaopiniowała  wprowadzone  na  wniosek  Burmistrza  Miasta
Hajnówka projekty uchwał w sprawach :

1. zmian  w  budżecie  miasta  na  2019  rok. Projekt  uchwały  przedstawiła
na komisji  Pani  Agnieszka  Zabrocka  –  Urząd  Miasta  Hajnówka.  Projekt
komisja zaopiniowała pozytywnie. Za głosowało 4 radnych, przeciw głosów
nie było, wstrzymał się 1 radny. W głosowaniu udział wzięło 5 radnych.

2. zmiany Wieloletniej  Prognozy Finansowej  Miasta Hajnówka na lata
2019-2029. Projekt  uchwały  przedstawiła  na  komisji  Pani  Agnieszka
Zabrocka  –  Urząd  Miasta  Hajnówka.  Projekt  komisja  zaopiniowała
pozytywnie. Za głosowało 4 radnych, przeciw głosów nie było, wstrzymał
się 1 radny. W głosowaniu udział wzięło 5 radnych.
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