
Opinie  Komisji Spraw Społecznych i Komisji Infrastruktury Komunalnej i Samorz ądu 
do Zarządzenia Nr 76/13 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 15 listopada 2013 r.                    

w sprawie projektu uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Hajnówka na 
lata 2014-2024 i Zarządzenia Nr 77/13 Burmistrza Miasta Hajnówka                                                  

z dnia    15 listopada 2013 r. w sprawie projektu budżetu miasta . 
 

� Opinia Komisji Spraw Społecznych Rady Miasta Hajnówka z dnia 29 listopada 
2013 r. w sprawie projektu uchwały budżetowej na 2014 r. - Na podstawie paragrafu     
4 ust. 2 uchwały nr XXXVII/223/10 Rady Miasta Hajnówka z dnia 12 sierpnia 2010 r.  
sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej oraz rodzaju i szczegółowości 
materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu  po zapoznaniu się            
z Zarządzeniem Nr 76/13 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 15 listopada 2013 r.             
w sprawie projektu uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Hajnówka na 
lata 2014-2024 oraz Zarządzeniem  Nr 77/13 Burmistrza Miasta Hajnówka  z dnia                     
15 listopada 2013 r. w sprawie projektu budżetu miasta na 2014 rok  komisja 
opiniuje przedmiotowe projekty pozytywnie nie wnosząc uwag . Jednocześnie 
przedstawia przebieg głosowania jak niżej : Zarządzenie Nr 76/13 Burmistrza Miasta 
Hajnówka z dnia 15 listopada 2013 r. w sprawie projektu uchwały Wieloletniej 
Prognozy Finansowej Miasta Hajnówka na lata 2014-2024 – za -  3 , przeciw – 1 , 
wstrzymało – 2 , w głosowaniu udział wzięło 6 radnych .Zarządzenie Nr 77/13 
Burmistrza Miasta Hajnówka  z dnia    15 listopada 2013 r. w sprawie projektu 
budżetu miasta na 2014 rok - za -  3 , przeciw – 1 , wstrzymało – 2, w głosowaniu 
udział wzięło 6 radnych     

� Opinia Komisji Infrastruktury Komunalnej i Samorz ądu Rady Miasta 
Hajnówka z dnia 3 grudnia 2013 r. w sprawie projektu uchwały budżetowej na               
2014 r. - Na podstawie paragrafu 4 ust. 2 uchwały nr XXXVII/223/10 Rady Miasta 
Hajnówka z dnia 12 sierpnia 2010 r.  sprawie trybu prac nad projektem uchwały 
budżetowej oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych 
towarzyszących projektowi budżetu  po zapoznaniu się  z Zarządzeniem Nr 76/13 
Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia  15 listopada 2013 r. w sprawie projektu uchwały 
Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Hajnówka na lata 2014-2024 oraz 
Zarządzeniem   Nr 77/13 Burmistrza Miasta Hajnówka  z dnia    15 listopada 2013 r.  
w sprawie projektu budżetu miasta na 2014 rok  komisja opiniuje przedmiotowe 
projekty pozytywnie nie wnosząc uwag .Jednocześnie przedstawia przebieg 
głosowania jak niżej :Zarządzenie Nr 76/13 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 15 
listopada 2013 r. w sprawie projektu uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Miasta Hajnówka na lata 2014-2024 – za -  7 , przeciw – 0 , wstrzymało – 0 , w 
głosowaniu udział wzięło 7 radnych .Zarządzenie Nr 77/13 Burmistrza Miasta 
Hajnówka  z dnia    15 listopada 2013 r. w sprawie projektu budżetu miasta na 2014 
rok - za - 5 ,  przeciw – 2, wstrzymało – 0, w głosowaniu udział wzięło 7 radnych .  

� Opinia Komisji Polityki Gospodarczej Rady Miasta Hajnówka z dnia                            
4 grudnia 2013 r. w sprawie projektu uchwały budżetowej na 2014 r. - Na podstawie 
paragrafu 4 ust. 4 uchwały nr XXXVII/223/10 Rady Miasta Hajnówka z dnia                 
12 sierpnia 2010 r.  sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej oraz 
rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi 
budżetu  po zapoznaniu się  z Zarządzeniem Nr 76/13 Burmistrza Miasta Hajnówka            
z dnia  15 listopada 2013 r. w sprawie projektu uchwały Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Miasta Hajnówka na lata 2014-2024 oraz Zarządzeniem  Nr 77/13 
Burmistrza Miasta Hajnówka  z dnia 15 listopada 2013 r.  w sprawie projektu budżetu 
miasta na 2014 rok oraz pozytywnymi opiniami w sprawie przedmiotowych 



materiałów Komisji Spraw Społecznych i Komisji Infrastruktury Komunalnej                       
i Samorządu Rady Miasta Hajnówka komisja Polityki Gospodarczej  opiniuje 
przedmiotowe projekty pozytywnie nie wnosząc uwag . Jednocześnie przedstawia 
przebieg głosowania jak niżej :Zarządzenie Nr 76/13 Burmistrza Miasta Hajnówka           
z dnia 15 listopada 2013 r. w sprawie projektu uchwały Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Miasta Hajnówka na lata 2014-2024 – za -  5 , przeciw – 0 , wstrzymało – 
1 , w głosowaniu udział wzięło  6 radnych .Zarządzenie Nr 77/13 Burmistrza Miasta 
Hajnówka  z dnia    15 listopada 2013 r. w sprawie projektu budżetu miasta na 2014 
rok - za - 4 ,   przeciw – 2, wstrzymało – 0, w głosowaniu udział wzięło 6 radnych . 

                 


