
BRM.0003.2.9.2019
Rejestr wniosków i zapytań złożonych podczas posiedzeń komisji

Rady Miasta Hajnówka w dn. 17-19.12.2019 r.
/stan na dzień 20 lutego 2020 r./

Wnioski zostały przekazane Burmistrzowi Miasta przez Przewodniczącą Rady:
• Pismem BRM.0003.2.9.2019 z dnia 18.12.2019 r. (KIKiS z 17.12.2019 r.) [klik] 
• Pismem BRM.0003.2.9.2019 z dnia 19.12.2019 r. (KSS z 18.12.2019 r.) [klik] 
• Pismem BRM.0003.2.9.2019 z dnia 20.12.2019 r. (KPG z 19.12.2019 r.) [klik] 
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1. Komisja 
Infrastruktury 
Komunalnej
i Samorządu

17.12.2019 WNIOSEK 1
Wniosek by Dyrektor Parku Wodnego przy-
gotował harmonogram co zamierza zrobić, by
promować zakład, wraz z kosztami.
Wniosek zgłoszony ustnie

18.12.2019 Burmistrz Miasta przekazał wniosek do Dy-
rektora Parku Wodnego.
Odpowiedź na piśmie Nr 1a [klik] 

19.12.2019 BRM.0003.2.9.2019 23.12.2019 23.12.2019

Dyrektor  Parku  Wodnego  przedstawił  plan
zamierzeń w celu zwiększenia atrakcyjności
Parku Wodnego.
Odpowiedź na piśmie Nr 1b [klik] 

30.12.2019 DP.0001.7.2019 31.12.2019 31.12.2019

2. Komisja
Infrastruktury 
Komunalnej
i Samorządu

17.12.2019 WNIOSEK 2
Na  sesję  Rady  Miasta  Hajnówka  zaprosić
przedstawiciela Politechniki  Białostockiej  w
celu wyjaśnienia i nakreślenia perspektyw ro-
zwojowych. 
Wniosek zgłoszony ustnie

18.12.2019 Przewodnicząca Rady oraz Burmistrz Miasta
zaprosili Starostę Hajnowskiego na posiedze-
nie XIII sesji Rady Miasta Hajnówka w dniu
30.12.2019 r.
Odpowiedź na piśmie Nr 2a [klik] 

13.12.2019 BRM.0002.10.2019 13.12.2019 13.12.2019

3. Komisja 
Infrastruktury 
Komunalnej
i Samorządu

17.12.2019 WNIOSEK 3
Komisja  sugerowała  zmiany stylistyczne  w
projekcie uchwały w sprawie przyjęcia Prog-
ramu „Hajnowska Karta Mieszkańca” jak ni-
żej:
§ 1.4 1) dzieci osób, o których mowa w ust. 3
wspólnie  z  tymi  osobami  zamieszkujące,   z
tym że  dzieci  po  ukończeniu  18  roku  życia
pozostające uczniami szkół lub studentami.
§ 2. 4) promocję korzystania ze środków ko-
munikacji  miejskiej  w celu zmniejszenia za-
nieczyszczeń powietrza, uciążliwości w ruchu
drogowym oraz ograniczenia hałasu;
Wniosek zgłoszony ustnie

18.12.2019 Burmistrz  Miasta,  po    przeanalizowaniu
wniosków   zgłoszonych   podczas   posie-
dzeń   Komisji   Rady   Miasta Hajnówka, za-
proponował  wniesienie  przedstawionych
zmian do projektu uchwały jak niżej:
1) § 1 ust. 4 punkt 1) otrzymuje brzmienie:
„1)  dzieci  osób,  o  których  mowa w ust.  3,
wspólnie  z  tymi  osobami  zamieszkujące,  w
tym dzieci po ukończeniu 18 roku życia, jeżeli
pozostają uczniami szkół lub studentami,”
2) § 2 punkt 4) otrzymuje brzmienie:
„4) promocję korzystania ze środków komu-
nikacji  miejskiej  w celu zmniejszenia zanie-
czyszczeń  powietrza,  uciążliwości  w  ruchu
drogowym oraz ograniczenia hałasu;”
3) § 3 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4)  Karta  jest  wydawana  na  okres  2  lat

30.12.2019 30.12.2019

https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/211943/original/Przekazanie_opinii_i_wniosk%C3%B3w_z_komisji_BM_przez_PR_(KIKiS_z_17.12.2019_r.).pdf?1578570651
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/211948/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_2a.pdf?1578570652
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/211947/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_1b.pdf?1578570651
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/211946/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_1a.pdf?1578570651
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/211945/original/Przekazanie_opinii_i_wniosk%C3%B3w_z_komisji_BM_przez_PR_(KPG_z_19.12.2019_r.).pdf?1578570651
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/211944/original/Przekazanie_opinii_i_wniosk%C3%B3w_z_komisji_BM_przez_PR_(KSS_z_18.12.2019_r.).pdf?1578570651
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bezpłatnie.”
4) § 3 ust. 5 otrzymuje brzmienie:
„5) Wydanie duplikatu Karty jest bezpłatne.”
Odpowiedź na piśmie Nr 3a [klik] 

4. Komisja 
Infrastruktury 
Komunalnej i 
Samorządu

17.12.2019 WNIOSEK 4
Komisja  wnioskowała  o  wprowadzenie
zmian w projekcie uchwały w sprawie przy-
jęcia stanowiska w sprawie wyeliminowania
szkodliwych  emisji  wprowadzonych  do  at-
mosfery przez  zakład  Gryfskand  Sp.  z  o.o.
Oddział w Hajnówce - Zakład Węgli Aktyw-
nych. - Treść po zmianach:

Uchwała Nr...
Rady Miasta Hajnówka

z dnia...
w sprawie przyjęcia stanowiska w  sprawie
wyeliminowania szkodliwych emisji wpro-

wadzanych (było wprowadzonych) do atmos-
fery przez zakład Gryfskand Sp. z o.o. Od-

dział 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  Hajnówka
uchwala, co następuje:
§1.  Przyjmuje  się  stanowisko  Rady  Miasta
Hajnówka w sprawie wyeliminowania szkod-
liwych emisji  wprowadzanych (było wpro-
wadzonych) do atmosfery przez zakład Gryf-
skand Sp. z o.o. Oddział w Hajnówce - Zak-
ład Węgli Aktywnych  stanowiące załącznik
do niniejszej uchwały.
§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podję-
cia.                                Przewodnicząca Rady

18.12.2019 Na XIII sesji Rady Miasta Hajnówka w dniu
30.12.2019 r. zaproponowano zmiany  jak ni-
żej:
Wcześniejsze  obietnice  dotyczące  moderni-
zacji zakładu  (usunięto słowo -niestety) nie
zostały spełnione i  wymagamy ich realiza-
cji. W  związku  z  powyższym,  w  imieniu
Mieszkańców Miasta Hajnówka, wymagamy
od (było apelujemy do)  Zarządu Gryfskandu
jak  najszybszej,  konsekwentnej  realizacji
(było o jak najszybszą, konsekwentną realiza-
cję) zaplanowanych inwestycji w celu wyeli-
minowania emisji  szkodliwych substancji do
powietrza, którym oddychają mieszkańcy na-
szego  miasta.  Wnioskujemy  również  o
przedstawianie  aktualnych  wyników  ba-
dań wraz z ich interpretacją. Pozwoli to na
informowanie Mieszkańców  o substan-
cjach,  które  są  emitowane przez  zakład  i
jak  wpływają  one  na  zdrowie  Mieszkań-
ców.
Burmistrz Miasta przyjął zmiany zapropono-
wane przez radnych na komisjach i sesji Ra-
dy Miasta Hajnówka jako autopoprawkę do
projektu uchwały.
UCHWAŁA  Nr  XIII/109/19  Rady  Miasta
Hajnówka z dnia 30 grudnia 2019 r.

http://www.bip.hajnowka.pl/article/uchwala-nr-xiii-ukosnik-109-ukosnik-19-rady-miasta-hajnowka-z-dnia-30-grudnia-2019r
http://www.bip.hajnowka.pl/article/uchwala-nr-xiii-ukosnik-109-ukosnik-19-rady-miasta-hajnowka-z-dnia-30-grudnia-2019r
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/211949/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_3a.pdf?1578570652
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Walentyna Pietroczuk
Załącznik do Uchwały Nr...

z dnia...
Stanowisko w sprawie wyeliminowania szko-
dliwych emisji wprowadzanych (było wpro-
wadzonych) do atmosfery przez zakład Gryf-
skand Sp. z o.o. Oddział w Hajnówce - Zak-

ład Węgli Aktywnych
Rada Miasta Hajnówka wyraża zaniepokoje-
nie  wynikami  kontroli  przeprowadzonej
przez WIOŚ w dniach 21.09.2019 r. - 21.10.
2019 r., w związku z interwencjami zgłoszo-
nymi  przez  mieszkańców  miasta.  Również
mieszkańcy zgłaszają bezpośrednio do Rady
Miasta potrzebę interwencji w sprawie zanie-
czyszczeń z zakładu Gryfskand.  Na podsta-
wie informacji o wynikach kontroli przekaza-
nych  przez  WIOŚ  można  stwierdzić,  iż  w
związku z nieprawidłowościami stwierdzony-
mi podczas kontroli,  emisja gazów i  pyłów
do powietrza jest przekroczona i niemożliwe
jest  jednoznaczne  wskazanie  wielkości  ga-
zów i pyłów wprowadzanych do powietrza ze
wszystkich  źródeł.  Mieszkańcy miasta  Haj-
nówka,  szczególnie  mieszkający  w  pobliżu
Gryfskandu  od  lat  odczuwają  codziennie
skutki emisji gazów i pyłów z zakładu, obser-
wują  zanieczyszczenia   na  elewacjach  do-
mów, okien, samochodach ale przede wszyst-
kim wdychają szkodliwe dla zdrowia,  rako-
twórcze pyły i gazy. Funkcjonowanie zakładu
wykazuje dużą uciążliwość dla mieszkańców
Miasta  Hajnówka.  Mieszkańcy mają  obawy
przed degradacją i zanieczyszczeniem środo-
wiska  naturalnego,  zagrożeniem  zdrowia  i
życia.  Przez  ostatnie  lata  reakcja  zakładu
(było  firmy) na  zgłaszane  problemy  i  zas-
trzeżenia  do (było  w) jej  działalności  przez
mieszkańców okolicznych terenów była zni-
koma. Na początku 2019 roku Zarząd Gryf-
skandu przekonywał o tym, że zamontowane
zostały najnowsze filtry na komin i deklaro-
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wał  dalsze  inwestycje  w  technologie,  które
ograniczą emisję pyłów i gazów. Mamy ko-
niec 2019 roku i wyniki kontroli są niepoko-
jące. Już ponad 10 lat mieszkańcy Hajnówki
walczą o czyste i zdrowe powietrze. Wcześ-
niejsze  obietnice  dotyczące  modernizacji
zakładu  niestety nie  zostały spełnione.  W
związku z powyższym,  w imieniu Mieszkań-
ców Miasta Hajnówka, apelujemy do Zarzą-
du Gryfskandu o jak najszybszą, konsekwen-
tną realizację  zaplanowanych  inwestycji  w
celu wyeliminowania emisji szkodliwych su-
bstancji do powietrza, którym (było którymi)
oddychają mieszkańcy naszego miasta.  Pro-
simy  również  o  przedstawienie  aktualnych
wyników badań wraz z ich interpretacją. Poz-
woli  to  na  wyjaśnienie  Mieszkańcom  jakie
substancje są emitowane przez  zakład i  jak
wpływają na ich zdrowie.  -  (wykreślić  zda-
nie).  Równocześnie  Rada Miasta  Hajnówka
zwraca się do wszystkich instytucji mających
wpływ na funkcjonowanie zakładu o wzięcie
pod uwagę tego stanowiska.
Projekt  z  wnioskami  komisji  zaopiniowano
pozytywnie za głosowało 9 radnych, przeciw
głosów  nie było, wstrzymujących głosów nie
było. W głosowaniu udział wzięło 9 radnych.
Komisja sugerowała by przyjęte stanowisko
przekazać  zakładowi  Gryfskand  Sp.  z  o.o.
Oddział w Hajnówce, Staroście Hajnowskie-
mu, Marszałkowi Województwa Podlaskiego,
Wojewodzie  Podlaskiemu,  Ministrowi  Kli-
matu, Głównemu Inspektorowi Ochrony Śro-
dowiska oraz Wojewódzkiemu  Inspektorowi
Ochrony Środowiska.
Wniosek złożony ustnie

5. Komisja Spraw
Społecznych

18.12.2019 WNIOSEK 5
do projektu budżetu miasta na 2020 r.,
by dawną saunę parową przekształcić w sau-
nę infrared (na podczerwień)
Za głosowało 5 radnych, głosów przeciw nie

19.12.2019 Burmistrz Miasta przekazał wniosek do Dy-
rektora Parku Wodnego.
Odpowiedź na piśmie Nr 5a [klik] 

23.12.2019 BRM.0003.2.9.2019 23.12.2019 23.12.2019

https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/211950/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_5a.pdf?1578570652
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było,  wstrzymujących  głosów  nie  było.
W głosowaniu udział wzięło 5 radnych.
Wniosek zgłoszony ustnie

Dyrektor  Parku  Wodnego poinformował,  że
czyni starania, aby strefę saun w Parku Wod-
nym  uatrakcyjnić.  Sfinalizowaniem  starań
będzie  utworzenie  sauny  infrared.  Wniosek
Komisji będzie wzięty pod uwagę w momen-
cie  pozyskania  środków  finansowych  na
działania modernizacyjno-inwestycyjne.
Odpowiedź na piśmie Nr 5b [klik] 

30.12.2019 DP.0001.8.2019 31.12.2019 31.12.2019

6. Komisja Spraw
Społecznych

18.12.2019 WNIOSEK 6
Na sesję  Rady Miasta zaprosić Starostę Haj-
nowskiego,  który  udzieliłby  odpowiedzi  na
pytanie:  czy wydał  decyzję w sprawie poz-
wolenia na emisję pyłów i gazów Zakładowi
Gryfskand w Hajnówce i jak ją uzasadnił?
Za głosowało 3 radnych, przeciw głosów nie
było, wstrzymało się 2 radnych. W głosowa-
niu udział wzięło 5 radnych.
Wniosek zgłoszony ustnie

19.12.2019 W związku z negatywnymi opiniami Komisji
Rady Miasta Hajnówka dotyczącymi projek-
tu  uchwały w sprawie  wyrażenia  zgody na
udzielenie bonifikaty Burmistrz Miasta Haj-
nówka  złożył  wniosek  o  zmianę  porządku
obrad XIII sesji Rady Miasta Hajnówka pole-
gającą na wycofaniu przedmiotowego punktu
z obrad sesji (pkt. 6.5.)
Odpowiedź na piśmie Nr 6a [klik] 
Na XIII sesji w dniu 30.12.2019 r. za wnios-
kiem  głosowało  21  radnych,  przeciw  i
wstrzymujących głosów nie było. W głosowa-
niu udział wzięło 21 radnych.

23.12.2019 23.12.2019 23.12.2019

7. Komisja Spraw
Społecznych

18.12.2019 WNIOSEK 7
W związku ze wzrostem cen produktów żyw-
nościowych komisja wnioskowała o podnie-
sienie wysokości  dziennej  stawki  żywienio-
wej do 8 zł w przedszkolach i żłobku prowa-
dzonych przez gminę miejską Hajnówka. Po-
wyższy wniosek  podyktowany jest  troską  o
zdrowie dzieci oraz podniesienie jakości spo-
żywanych produktów.
Za głosowało 5 radnych, przeciw głosów nie
było,  wstrzymujących  głosów  nie  było.  W
głosowaniu udział wzięło 5 radnych.
Wniosek zgłoszony ustnie

19.12.2019 Burmistrz Miasta przekazał  wniosek Dyrek-
torom Przedszkoli i Żłobka, dla których orga-
nem prowadzącym jest Gmina Miejska Haj-
nówka. Nadmienił, że warunki korzystania ze
stołówki,  w tym wysokość opłat  za posiłki,
ustala  dyrektor  placówki  w porozumieniu  z
organem prowadzącym. Zwrócił się s prośbą
o udzielenie odpowiedzi po przeanalizowaniu
obecnie  obowiązujących  stawek  żywienio-
wych i wydatków na zakup produktów.
Odpowiedź na piśmie Nr 7a [klik] 

23.12.2019 BRM.0003.2.9.2019 23.12.2019 23.12.2019

Dyrektor Żłobka Samorządowego, po przea-
nalizowaniu  wraz  z  intendentem  obecnie
obowiązujących  stawek żywieniowych,  pro-
ponuje stawkę żywieniową 6 zł.
Odpowiedź na piśmie Nr 7b [klik] 

30.12.2019 Z.S.330/1/19 31.12.2019 31.12.2019

Dyrektor  Przedszkola  Nr  2  proponuje  w
związku z planowaną podwyżką cen artyku-
łów spożywczych i opłat za energię elektry-

30.12.2019 P2.0717.62.2019 31.12.2019 31.12.2019

https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/211954/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_7b.pdf?1578570653
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/211953/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_7a.pdf?1578570652
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/211952/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_6a__Nr_8a.pdf?1578570652
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/211951/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_5b.pdf?1578570652
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czną  podniesienie  dziennej  stawki  żywieni-
owej z 4,50 zł do 6,00 zł.
Odpowiedź na piśmie Nr 7c [klik] 

Dyrektor Przedszkola Nr 3 po przeanalizowa-
niu  obecnie  obowiązujących  stawek  żywie-
niowych  i  wydatków  na  zakup  produktów
wnioskuje  o  podniesienie  stawki  żywienio-
wej do 6 zł.
Odpowiedź na piśmie Nr 7d [klik] 

30.12.2019 31.12.2019 31.12.2019

Dyrektor  Przedszkola  Nr  5  w  związku  ze
wzrostem  cen  na  produkty  żywnościowe  i
dokładnej analizie aktualnych stawek i wyda-
tków  na  zakup  produktów  widzi  potrzebę
zwiększenia stawki żywieniowej z 4,50 zł do
6,00 zł.
Odpowiedź na piśmie Nr 7e [klik] 

30.12.2019 P5.0717/39/19 31.12.2019 31.12

Dyrektor  Przedszkola  Nr  1  poinformowała,
że  po  przeanalizowaniu  aktualnych  stawek
żywieniowych i wydatków na zakup produk-
tów oraz sytuacji związanej z zapowiadanym
wzrostem cen na produkty żywnościowe ist-
nieje  potrzeba  zwiększenia  dziennej  stawki
żywieniowej z 4,50 zł do 6,00 zł.
Odpowiedź na piśmie Nr 7f [klik] 

30.12.2019 P1.0717/131/2019 02.01.2020 02.01.2020

8. Komisja 
Polityki 
Gospodarczej 

19.12.2019 WNIOSEK 8
Komisja wnioskowała o szersze przedstawie-
nie  zamierzeń  Politechniki  Białostockiej  w
kierunku zagospodarowania budynków dzier-
żawionych od gminy miejskiej Hajnówka.
Za głosowało 5 radnych, przeciw głosów nie
było,  wstrzymujących  głosów  nie  było.  W
głosowaniu udział wzięło 5 radnych. 
Wniosek zgłoszony ustnie

20.12.2019 W związku z negatywnymi opiniami Komisji
Rady Miasta Hajnówka dotyczącymi projek-
tu  uchwały w sprawie  wyrażenia  zgody na
udzielenie bonifikaty Burmistrz Miasta Haj-
nówka  złożył  wniosek  o  zmianę  porządku
obrad XIII sesji Rady Miasta Hajnówka pole-
gającą na wycofaniu przedmiotowego punktu
z obrad sesji (pkt. 6.5.)
Odpowiedź na piśmie Nr 8a [klik] 
Na XIII sesji w dniu 30.12.2019 r. za wnios-
kiem  głosowało  21  radnych,  przeciw  i
wstrzymujących głosów nie było. W głosowa-
niu udział wzięło 21 radnych.

23.12.2019 23.12.2019 23.12.2019

https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/211952/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_6a__Nr_8a.pdf?1578570652
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/211958/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_7f.pdf?1578570653
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/211957/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_7e.pdf?1578570653
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/211956/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_7d.pdf?1578570653
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/211955/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_7c.pdf?1578570653
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9. Komisja 
Polityki 
Gospodarczej 

19.12.2019 WNIOSEK 9
Komisja wnioskowała o zmianę brzmienia  §
3 ust. 4 projektu uchwały w sprawie przyję-
cia  Programu „Hajnowska Karta  Mieszkań-
ca” na: „Karta jest wydawana na czas nieo-
kreślony 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.
Wniosek zgłoszony ustnie

20.12.2019 Burmistrz  Miasta,  po    przeanalizowaniu
wniosków   zgłoszonych   podczas   posie-
dzeń   Komisji   Rady   Miasta Hajnówka, za-
proponował  wniesienie  przedstawionych
zmian do projektu uchwały jak niżej:
1) § 1 ust. 4 punkt 1) otrzymuje brzmienie:
„1)  dzieci  osób,  o  których  mowa w ust.  3,
wspólnie  z  tymi  osobami  zamieszkujące,  w
tym dzieci po ukończeniu 18 roku życia, jeżeli
pozostają uczniami szkół lub studentami,”
2) § 2 punkt 4) otrzymuje brzmienie:
„4) promocję korzystania ze środków komu-
nikacji  miejskiej  w celu zmniejszenia zanie-
czyszczeń  powietrza,  uciążliwości  w  ruchu
drogowym oraz ograniczenia hałasu;”
3) § 3 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4)  Karta  jest  wydawana  na  okres  2  lat
bezpłatnie.”
4) § 3 ust. 5 otrzymuje brzmienie:
„5) Wydanie duplikatu Karty jest bezpłatne.”
Odpowiedź na piśmie Nr 9a [klik] 

30.12.2019 30.12.2019

10. Komisja 
Polityki 
Gospodarczej 

19.12.2019 WNIOSEK 10
Komisja  wnioskowała  o  wprowadzenie  do
projektu  uchwały  zmian  zgłoszonych  przez
Komisję Infrastruktury Komunalnej i  Samo-
rządu. 
Za wnioskiem głosowało 4 radnych, przeciw
głosów nie było, wstrzymujących głosów nie
było. W głosowaniu udział wzięło 4 radnych.

20.12.2019 Na XIII sesji Rady Miasta Hajnówka w dniu
30.12.2019 r. zaproponowano zmiany  jak ni-
żej:
Wcześniejsze  obietnice  dotyczące  moderni-
zacji zakładu  (usunięto słowo -niestety) nie
zostały spełnione  i  wymagamy ich realiza-
cji. W  związku  z  powyższym,  w  imieniu
Mieszkańców Miasta Hajnówka, wymagamy
od (było apelujemy do)  Zarządu Gryfskandu
jak  najszybszej,  konsekwentnej  realizacji
(było o jak najszybszą, konsekwentną realiza-
cję) zaplanowanych inwestycji w celu wyeli-
minowania emisji  szkodliwych substancji do
powietrza, którym oddychają mieszkańcy na-
szego  miasta.  Wnioskujemy  również  o
przedstawianie  aktualnych  wyników  ba-
dań wraz z ich interpretacją. Pozwoli to na
informowanie Mieszkańców  o substan-
cjach,  które  są  emitowane przez  zakład  i
jak  wpływają  one  na  zdrowie  Mieszkań-
ców.

https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/211949/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_3a.pdf?1578570652
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Burmistrz Miasta przyjął zmiany zapropono-
wane przez radnych na komisjach i sesji jako
autopoprawkę do projektu uchwały.
UCHWAŁA  Nr  XIII/109/19  Rady  Miasta
Hajnówka z dnia 30 grudnia 2019 r.

http://www.bip.hajnowka.pl/article/uchwala-nr-xiii-ukosnik-109-ukosnik-19-rady-miasta-hajnowka-z-dnia-30-grudnia-2019r
http://www.bip.hajnowka.pl/article/uchwala-nr-xiii-ukosnik-109-ukosnik-19-rady-miasta-hajnowka-z-dnia-30-grudnia-2019r

