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Hajnówka, dnia 05.10.2017 r. 
BRM.0003.6.2017     
 
 
     Sz.P. 

      Rościsław Kuncewicz 

      Dyrektor 

      Hajnowskiego Domu Kultury  

       

 
 Poniżej przesyłam wnioski Pana Bogusława Szczepana Łabędzkiego – 
Radnego Rady Miasta Hajnówka zgłoszone na XXXI sesji Rady Miasta 
Hajnówka, która odbyła się w dniu 27.09.2017 r.: 

1. „Na chwilę się zatrzymam przy punkcie obchody Święta Wojska 
Polskiego. Kolejny koncert w naszym amfiteatrze Orkiestry 
Reprezentacyjnej Wojska Polskiego. Cieszymy się z tego, że to się stało 
już takim wydarzeniem cyklicznym, natomiast, Panie Burmistrzu, mam 
taką prośbę, żeby zadbać o to, aby te miejsce, w którym się odbywa ten 
koncert, ale nie tylko, bo w okresie wakacyjnym odbywały się także tam 
zajęcia dla dzieci, natomiast na płycie amfiteatru obrazki no, że tak 
powiem, nie wywoływały pozytywnych emocji Myślę, że jest jakaś 
osoba, która odpowiada za stan tego miejsca, za przygotowanie tego 
miejsca. Mieszkańcy zasypali mnie informacjami, jakie rysunki i czego 
tam się znajdowały na tej płycie, wśród tych rysunków bawiące się małe 
dzieci. Byli właśnie zaproszeni goście rangi znacznej, tak, Orkiestra 
Reprezentacyjna. Także bardzo proszę, zwracam uwagę na to, żeby na 
przyszłość o takie elementy zadbać. Dziękuję bardzo. Jeżeli trzeba 
będzie, to zdjęcia Panu prześlę na maila.” 

2. „I chciałbym również, Panie Burmistrzu, żebyśmy ustalili, to wyszło nam 
przy pracach Komisji Rewizyjnej, kiedy zajmowaliśmy się 
sprawozdaniami naszych organizacji pozarządowych, lokalnych, pewnie 
też będzie taki wniosek, ale to tak niezależnie, nie czekając. Chciałbym, 
żebyśmy ustalili spójne, transparentne zasady korzystania z zaplecza 
Hajnowskiego Domu Kultury przez i tutaj w takich kategoriach: lokalne 
organizacje pozarządowe, żeby każda organizacja, która ma swoją 
siedzibę na terenie miasta, miała takie same zasady co do korzystania z 
tego zaplecza, czyli ponosiła takie same opłaty, koszty czy też no może 
mogła korzystać z nich za darmo, z tego zaplecza. Chciałbym, żeby też 
takie zasady ustalić dla organizacji pozarządowych spoza terenu miasta 
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Hajnówki i dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, tak 
żebyśmy odróżniali jak gdyby od siebie te wszystkie grupy. Jeżeli 
pojawiłaby się prawna przeszkoda ze zróżnicowaniem organizacji z 
terenu miasta Hajnówki i spoza terenu miasta Hajnówki, no to myślę, że 
możemy jakieś wspólne działania zrealizować tak, żeby nasze 
organizacje pozarządowe miały w tym względzie łatwiej.” 

 
 Proszę o udzielenie odpowiedzi Panu Radnemu na przedmiotowe 
wnioski  oraz o przekazanie kopii udzielonej odpowiedzi do Urzędu Miasta 
Hajnówka. 
 

ZASTĘPCA BURMISTRZA 

Andrzej Skiepko 

 
 
Do wiadomości: 
 

1. Bogusław Szczepan Łabędzki 
Radny Rady Miasta Hajnówka 

2. a/a 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


