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BURMISTRZ MIASTA HAJNÓWKA

Przekazuję w załączeniu opinie i wnioski z posiedzeń Komisji Infrastruktury
Komunalnej  i  Samorządu  Rady  Miasta  Hajnówka  z  dnia  14  lipca  2020  r.  oraz
Komisji Spraw Społecznych Rady Miasta Hajnówka z dnia 15 lipca 2020 r.

Załączniki:
1. Opinie i wnioski z Komisji Infrastruktury Komunalnej i Samorządu Rady Miasta Hajnówka

z dnia 14 lipca 2020 r.
2. Opinie z Komisji Spraw Społecznych Rady Miasta Hajnówka z dnia 15 lipca 2020 r.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Walentyna Pietroczuk



Komisja Infrastruktury Komunalnej i Samorządy
Rady Miasta Hajnówka w dniu 14 lipca 2020 r. 

1. Sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Miasta Hajnówka w 2019 roku.
Komisja sprawozdanie zaopiniowała pozytywnie. Za – 9, przeciw – 0, wstrzymało –
0 w głosowaniu udział wzięło 9 radnych.

2. Sprawozdanie z realizacji Rocznego programu współpracy miasta Hajnówka
z organizacjami  pozarządowymi  oraz  innymi  podmiotami  prowadzącymi
działalność pożytku publicznego za 2019 rok.
Sprawozdanie przedstawili:  Pan Jarosław Grygoruk – Sekretarz  Miasta  Hajnówka
oraz Pani  Barbara Dmitruk – Inspektor  UM. Komisja  sprawozdanie zaopiniowała
pozytywnie.  Za  –  9,  przeciw  –  0,  wstrzymało  –  0  w  głosowaniu  udział  wzięło
9 radnych.

3. Sprawozdanie z realizacji zadań w ramach Budżetu Obywatelskiego.
Sprawozdanie przedstawili:  Pan Jarosław Grygoruk – Sekretarz  Miasta  Hajnówka
oraz Pani  Barbara Dmitruk – Inspektor  UM. Komisja  sprawozdanie zaopiniowała
pozytywnie.  Za  –  9,  przeciw  –  0,  wstrzymało  –  0  w  głosowaniu  udział  wzięło
9 radnych.

4. Sprawozdanie z realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych oraz Programu Przeciwdziałania Narkomanii Gminy
Miejskiej Hajnówka za 2019  rok.
Sprawozdanie  przedstawiła  Pani  Joanna  Wróbel  –  Inspektor  UM.  Komisja
sprawozdanie  zaopiniowała  pozytywnie.  Za  –  9,  przeciw  –  0,  wstrzymało  –  0
w głosowaniu udział wzięło 9 radnych.
WNIOSEK
Komisja  wnioskuje  o  realizację  wniosku  nr  3  Komisji  Rewizyjnej,  wynikającego
z kontroli  Miejskiego  Programu  Profilaktyki  i  Rozwiązywania  Problemów
Alkoholowych  oraz  Programu  Przeciwdziałania  Narkomanii  Gminy  Miejskiej
Hajnówka, jak niżej: Podjąć działania zmierzające do uruchomienia telefonu zaufania
dla osób uzależnionych. Za – 9, przeciw – 0, wstrzymało – 0 w głosowaniu udział
wzięło 9 radnych.
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5. Sprawozdanie z realizacji Programu Wspierania Rodziny Gminy Miejskiej
Hajnówka za 2019 r.
Sprawozdanie  przedstawił  Pan  Mariusz  Iwaniuk  –  Dyrektor  Miejskiego  Ośrodka
Pomocy Społecznej w Hajnówce. Komisja sprawozdanie zaopiniowała pozytywnie.
Za – 7, przeciw – 0, wstrzymało – 2, w głosowaniu udział wzięło 9 radnych.

6.  Informacja  sprawozdawcza  z  działalności  Miejskiego  Ośrodka  Pomocy
Społecznej za 2019 r.
Informację  przedstawił  Pan  Mariusz  Iwaniuk  –  Dyrektor  Miejskiego  Ośrodka
Pomocy  Społecznej  w  Hajnówce.  Komisja  informację  zaopiniowała  pozytywnie.
Za – 5, przeciw – 0, wstrzymało – 4, w głosowaniu udział wzięło 9 radnych.
WNIOSEK
Pani  Radna  Helena  Kuklik  wnioskuje  o  przygotowanie  na  sesję informacji  dot.
samochodu zakupionego przez  Miejski  Ośrodek Pomocy  Społecznej  w Hajnówce
w ramach projektu „Hej do przodu” na potrzeby przewozu osób niepełnosprawnych
(jakie  były  założenia  projektowe  związane  z  samochodem,  uzasadnienie  zakupu
samochodu, jakie cele miał spełniać samochód, jego przebieg na dziś).

7.  Sprawozdanie  z  działalności  kontrolnej  Komisji  Rewizyjnej  w  2019  r.
na podstawie planu pracy komisji na 2019 r.
Sprawozdanie  przedstawił  Pan  Jerzy  Charytoniuk  –  Przewodniczący  Komisji
Rewizyjnej. Komisja sprawozdanie zaopiniowała pozytywnie. Za – 9, przeciw – 0,
wstrzymało – 0 w głosowaniu udział wzięło 9 radnych.

8. Informacja w sprawie działań podjętych przez Gryfskand Sp. z o.o na rzecz
ograniczenia emisji gazów i pyłów do atmosfery.
Komisja podejmie decyzję na sesji.
WNIOSEK
Pan  Radny  Maciej  Borkowski  wnioskuje  o  przygotowanie  do  sesji informacji
dotyczącej  działań podjętych przez Burmistrza Miasta  Hajnówka w celu poprawy
ochrony środowiska,  po  otrzymaniu  informacji  o  przeprowadzonej  kontroli,  którą
przesłał Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w dniu 16 maja 2020 r. (dot.
zanieczyszczenia rowu na działce miejskiej w okolicach Gryfskandu). Radny prosi
o kopię dokumentów. Dlaczego Rada Miasta Hajnówka nie została poinformowana
o wynikach kontroli przeprowadzonej przez WIOŚ?
ZAPYTANIE
Pani  Radna  Helena  Kuklik:  Czy  Burmistrz  Miasta  wysłał  zapytanie  dot.  działań
podejmowanych  na  rzecz  ochrony  środowiska  do  siedziby  spółki  Gryfskand
w Szwecji i czy uzyskał na nie odpowiedź?
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9. Raport o stanie Gminy Miejskiej Hajnówka w roku 2019.
Komisja podejmie decyzję na sesji.

10. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Miejskiej Biblioteki
Publicznej za 2019 rok.
Sprawozdanie  przedstawiły:  Pani  Maria  Skwarczyńska  –  Dyrektor  Miejskiej
Biblioteki  Publicznej  w Hajnówce oraz  Pani  Irena  Jaskółka  –  Główny Księgowy
Miejskiej  Biblioteki  Publicznej  w Hajnówce. Komisja Sprawozdanie zaopiniowała
pozytywnie.  Za  –  5,  przeciw  –  0,  wstrzymało  –  4,  w  głosowaniu  udział  wzięło
9 radnych.
WNIOSKI
1. Pan Radny Maciej Borkowski: Radny wnioskuje o przedstawienie szczegółowej
informacji dot. składek wpłacanych przez czytelników na rzecz biblioteki w 2019 r.
(m. in. na co są przeznaczane, kto je rozlicza, ilu czytelników je wpłaca?)
2. Komisja  wnioskuje  o  wydanie  opinii  prawnej  przez  radcę  prawnego  UM,  czy
zgodne z prawem jest przekazanie kwoty w wysokości 4 601,00 zł, przeznaczonej
na „Wydawnictwo   Aleksandra   Prokopiuka  –  „Biegiem  przez  życie”,  na  konto
prywatne autora. Za – 9, przeciw – 0, wstrzymało – 0, w głosowaniu udział wzięło
9 radnych.
3. Pani Radna Helena Kuklik wnioskuje o przygotowanie  na sesję informacji dot.
zainteresowania  czytelników  korzystaniem z  książek  elektronicznych  w  stosunku
do książek tradycyjnych w 2019 r. (w procentach)

11. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Hajnowskiego Domu
Kultury za 2019 rok.
Sprawozdanie  przedstawiła  Pani  Barbara  Sadowska  –  Kierownik  Hajnowskiego
Domu Kultury w Hajnówce. Komisja sprawozdanie zaopiniowała pozytywnie. Za –
7, przeciw – 0, wstrzymało – 2, w głosowaniu udział wzięło 9 radnych.

12. Zbiorcza informacja o dokonanych umorzeniach oraz ulgach udzielonych
w 2019 roku.
Sprawozdanie  przedstawili:  Pan  Anatol  Łapiński  –  Dyrektor  Zakładu  Gospodarki
Mieszkaniowej  w Hajnówce  oraz  Pani  Elżbieta  Żornaczuk  –  Kierownik  Referatu
Finansowo-Budżetowego UM. Komisja informację zaopiniowała pozytywnie. Za – 7,
przeciw – 0, wstrzymało – 2, w głosowaniu udział wzięło 9 radnych.

13. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu za 2019 rok oraz sprawozdanie
finansowe za 2019 rok
Sprawozdania przedstawiła Pani Agnieszka Zabrocka – Skarbnik Miasta Hajnówka.
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Komisja  sprawozdania  oba  zaopiniowała  pozytywnie.  Za  –  5,  przeciw  –  1,
wstrzymało – 3, w głosowaniu udział wzięło 9 radnych.

• podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2019
rok  wraz  ze  sprawozdaniem z  wykonania  budżetu  za  2019  rok  –  Komisja
podejmie decyzję na sesji.

• podjęcie  uchwały  w  sprawie  udzielenia  absolutorium  Burmistrzowi  Miasta
Hajnówka – Komisja podejmie decyzję na sesji.

WNIOSKI
1. Komisja  wnioskuje  o  przedstawienie  do  sesji informacji  dot.  zaległości
wymagalnych na koniec okresu sprawozdawczego w podatkach od nieruchomości
w wysokości  3.611.051,10  zł  oraz  środków  podejmowanych  w  celu  ściągnięcia
należności.
2. Pani Radna Helena Kuklik wnioskuje o przygotowanie informacji dot. programu
„Hajnówka Od Nowa. Kooperacja w rewitalizacji – doświadczenia z Reggio Emilia”
(Dział  853) Na co przeznaczono pieniądze i  w jakiej  wysokości?  Czy był w tym
programie wkład własny? 
3. Pani Radna Helena Kuklik wnioskuje o przygotowanie informacji dot. dochodów
otrzymanych z Urzędu Marszałkowskiego i Funduszu Ochrony Środowiska z tytułu
opłat i kar za korzystanie ze środowiska, środki przeznaczone są na realizację zadań
związanych z  ochroną środowiska  w kwocie 68.789,49 zł  (Dział  900 pkt  6)  Czy
te pieniądze  pochodzą  z  ogólnego  budżetu  Urzędu  Marszałkowskiego,  czy
od konkretnych  hajnowskich  firm  (płacone  za  pośrednictwem  Urzędu
Marszałkowskiego)? Dlaczego taka kwota? Jak ta kwota jest wyliczana? Czy można
uzyskać z Urzędu Marszałkowskiego informację, jakie to są firmy?
4. Radna Helena Kuklik wnioskuje o udzielenie informacji dot. kwoty 86.100,00 zł
przeznaczonej na następujące zadania: - projekt koncepcji zagospodarowania części
obszaru centrum miasta - etap I, - "Hajnówka OdNowa. Rewitalizacja infrastruktury
do promocji produktów lokalnych" – opracowanie studium wykonalności projektu, -
Hajnówka  OdNowa  –  zielona  transformacja  –  program  "Rozwój  lokalny"
finansowany  ze  środków  Mechanizmu  Finansowego  Europejskiego  Obszaru
Gospodarczego  i Norweskiego  Mechanizmu  Finansowego.  (Dział  630  pkt  3)
Na co przeznaczono  tą  kwotę  w  odniesieniu  do  3  zadań?  Kto  był  realizatorem
poszczególnych zadań? 

14. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawach:
14.1.przyjęcia stanowiska dotyczącego opracowywanego planu urządzania lasu
dla Puszczy Białowieskiej na lata 2022-2031 oraz aneksu do aktualnego planu
urządzania lasu
Komisja podejmie decyzję na sesji.
WNIOSEK
Pani  Radna  Helena  Kuklik  wnioskuje,  aby  projekt  uchwały  dotyczył  przyjęcia
stanowiska  dotyczącego  opracowywanego  planu  urządzania  lasu  dla  Puszczy
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Białowieskiej na lata 2022-2031 i wykreślenie w związku z tym zapisu „oraz aneksu
do     aktualnego planu urządzania lasu”.

Komisja proponuje, by zorganizować spotkanie Radnych (w szczególności Radnych,
którzy  są  inicjatorami  projektu  uchwały)  z  Burmistrzem  oraz  przedstawicielami
Nadleśnictwa  Hajnówka  w  celu  wypracowania  wspólnego  stanowiska  w  sprawie
planu urządzania lasu, w terminie 20 lipca 2020 r. (poniedziałek) o godz 16:00 w sali
nr 12 UM Hajnówka. 

14.2.planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Hajnówka na 2020 r.
Projekt  uchwały  przedstawił  Pan  Jerzy  Charytoniuk  –  Przewodniczący  Komisji
Rewizyjnej.
AUTOPOPRAWKA
Komisja  proponuje,  by  przyjąć  plan  pracy  Komisji  Rewizyjnej  bez  podziału
na I i II półrocze. 
Komisja projekt uchwały wraz z autopoprawką zaopiniowała pozytywnie. Za – 9,
przeciw – 0, wstrzymało – 0, w głosowaniu udział wzięło 9 radnych.

14.3.przyjęcia oceny zasobów Pomocy Społecznej Gminy Miejskiej  Hajnówka
za rok 2019
Projekt uchwały przedstawił Pan Mariusz Iwaniuk – Dyrektor Miejskiego Ośrodka
Pomocy  Społecznej  w  Hajnówce.  Komisja  projekt  uchwały  zaopiniowała
pozytywnie.  Za  –  6,  przeciw  –  0,  wstrzymało  –  3,  w  głosowaniu  udział  wzięło
9 radnych.
WNIOSEK
Pani Radna Helena Kuklik zwróciła uwagę, że w tabelach na s. 8 i 9 suma liczby
osób bezrobotnych z prawem do zasiłku oraz liczby osób długotrwale bezrobotnych
nie odpowiada liczbie osób bezrobotnych ogółem. Radna wnioskuje o uzupełnienie
danych na sesji.

14.4.regulaminu  wynagradzania  nauczycieli  zatrudnionych  w placówkach
oświatowych prowadzonych przez Gminę Miejska Hajnówka
Projekt uchwały przedstawiła Pani Jolanta Stefaniuk – Kierownik Zespołu Oświaty,
Kultury  i  Sportu  UM.  Jednocześnie  zwróciła  uwagę  na  omyłki  w  Regulaminie
wynagradzania nauczycieli..., który stanowi załącznik do projektu uchwały, jak niżej:

• omyłkowe oznaczenie  podpunktów w paragrafie  7  ust.  1  pkt  2.  Podpunkty
powinny zostać oznaczone literami od a) do e)

• Paragraf  10  ust.  2,  ostatnie  zdanie  powinno  brzmieć:  „Naliczoną  kwotę
dodatku zaokrągla do pełnego złotego w górę”.

BRM.0003.2.2.2020



Komisja projekt uchwały wraz z autopoprawką zaopiniowała pozytywnie. Za – 8,
przeciw – 0, wstrzymało – 1, w głosowaniu udział wzięło 9 radnych.

14.5.określenia średniej  ceny jednostki  paliwa w Gminie Miejskiej  Hajnówka
w roku szkolnym 2020/2021
Projekt uchwały przedstawiła Pani Jolanta Stefaniuk – Kierownik Zespołu Oświaty,
Kultury i Sportu UM. Komisja projekt uchwały zaopiniowała pozytywnie. Za – 9,
przeciw – 0, wstrzymało – 0, w głosowaniu udział wzięło 9 radnych.

14.6.regulaminu  korzystania  z  Parku  Miejskiego  oraz  skweru  plutonowego
Bolesława Bierwiaczonka i skweru im. dr Dymitra Wasilewskiego w Hajnówce
Projekt uchwały przedstawiła Pani Marta Wilson-Trochimczyk – Kierownik Referatu
Gospodarki  Komunalnej  i  Ochrony  Środowiska  UM.  Komisja  projekt  uchwały
zaopiniowała pozytywnie. Za – 8, przeciw – 0, wstrzymało – 1, w głosowaniu udział
wzięło 9 radnych.
WNIOSEK
Pani  Radna  Helena  Kuklik  wnioskowała  o  usunięcie  w  Regulaminie  korzystania
z Parku  Miejskiego  oraz  skweru...,  który  stanowi  załącznik  do  projektu  uchwały,
ust. 3. w brzmieniu: „ Dzieci muszą przebywać na terenie parku oraz skwerów pod
opieką  dorosłych.”  Wniosek  nie  uzyskał  aprobaty  komisji.  Za  –  1,  przeciw  –  4,
wstrzymało – 4, w głosowaniu udział wzięło 9 radnych.

14.7. zmian w budżecie miasta Hajnówka na 2020 rok
Projekt  uchwały  przedstawiła  Pani  Agnieszka  Zabrocka  –  Skarbnik  Miasta
Hajnówka. Komisja projekt uchwały zaopiniowała pozytywnie. Za – 7, przeciw – 0,
wstrzymało – 2, w głosowaniu udział wzięło 9 radnych.
ZAPYTANIE
Pani  Radna  Helena  Kuklik:  Jakie  oszczędności  uzyskało  miasto  z  powodu
niewypłacania kilku nauczycielom dodatku za wysługę lat? 

14.8. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Hajnówka na lata 2020-
2030
Projekt  uchwały  przedstawiła  Pani  Agnieszka  Zabrocka  –  Skarbnik  Miasta
Hajnówka. Komisja projekt uchwały zaopiniowała pozytywnie. Za – 6, przeciw – 0,
wstrzymało – 3, w głosowaniu udział wzięło 9 radnych.
ZAPYTANIE
Pani Radna Helena Kuklik – Dochody majątkowe w 2020 r. (7 847 741,00 zł) są dużo
niższe niż dochody majątkowe w 2019 r. (11 501 711,09 zł). Z czego to wynika?
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14.9.ustalenia  w  zakresie  zadań  własnych  szczegółowych  zasad  ponoszenia
odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym
Projekt uchwały przedstawił Pan Mariusz Iwaniuk – Dyrektor Miejskiego Ośrodka
Pomocy  Społecznej.  Komisja  projekt  uchwały  zaopiniowała  pozytywnie.  Za  –  9,
przeciw – 0, wstrzymało – 0, w głosowaniu udział wzięło 9 radnych.
WNIOSEK
Komisja wnioskuje, by zobowiązać Burmistrza Miasta Hajnówka do zaadaptowania
jeszcze  jednego lokalu na  mieszkanie  chronione  w 2020 r.  Za –  9,  przeciw – 0,
wstrzymało – 0, w głosowaniu udział wzięło 9 radnych.

14.10.rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta Hajnówka
Komisja podejmie decyzję na sesji.

14.11.skargi mieszkańca na działalność Burmistrza Miasta Hajnówka
Komisja podejmie decyzję na sesji.

14.12.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
oraz w uchwale Nr XII/94/19 Rady Miasta Hajnówka z dnia 27 listopada 2019 r.
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
Komisja podejmie decyzję na sesji.

14.13.zmiany Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie miasta Hajnówka na 2020 rok
Projekt uchwały przedstawiła Pani Marta Wilson-Trochimczyk – Kierownik Referatu
Gospodarki  Komunalnej  i  Ochrony  Środowiska  UM.  Komisja  projekt  uchwały
zaopiniowała pozytywnie. Za – 5, przeciw – 3, wstrzymało – 1, w głosowaniu udział
wzięło 9 radnych.
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