
Wnioski i zapytania zgłoszone przez radnych na posiedzeniach komisji Rady Miasta Hajnówka w okresie
13.12.2018 – 19.12.2018

Lp. Treść wniosku, zapytania Zgłoszony
Przekazano 

organowi
Sposób realizacji Uwagi

1. Przygotować harmonogram spłat obliga-
cji  miasta Hajnówka (przed następnym
posiedzeniem komisji).

Radny Maciej Borkowski 
wniosek  zgłoszony  na  posie-
dzeniu  Komisji  Infrastruktury
Komunalnej  i  Samorządu
Rady Miasta Hajnówka w dniu
13 grudnia 2018 r.

14.12.2018 r. Pismo oznaczone FN.3021.38.2017 
z dnia 17.12.2017 – przekazano har-
monogram spłat zadłużenia

Odpowiedź 
udzielona 
na piśmie Nr 1
/pkt 1 + załącz-
nik/

2. Czy  ulica  Reja  będzie  remontowana  w
2019 roku? Kiedy oficjalnie będzie wia-
domo?  Jeśli  nie  będzie  remontowana,
radny wnioskował o przygotowanie uza-
sadnienia  (przed  następnym  posiedze-
niem komisji)

Radny Maciej Borkowski 
wniosek  zgłoszony  na  posie-
dzeniu  Komisji  Infrastruktury
Komunalnej  i  Samorządu
Rady Miasta Hajnówka w dniu
13 grudnia 2018 r.

14.12.2018 r. Pismo oznaczone BRM.0003.2.2018 
z dnia 17.12.2018 – w dniu 
14.09.2018 r. gmina złożyła wniosek 
o dofinansowanie

Odpowiedź
udzielona 
na piśmie Nr 2

3. Wniosek dot. budżetu miasta na 2018 r.
–  przeznaczyć  kwotę  170 000  złotych
(pozostałej  w wyniku  niewydatkowania
jej  na  budowę fontanny w parku miej-
skim) na nagrody dla pracowników Urzę-
du Miasta Hajnówka.  Ponadto radni za-
sugerowali,  aby  pracownicy  otrzymali
nagrody  proporcjonalnie  do uzyskiwa-
nych zarobków, w taki  sposób,  by naj-
mniej zarabiający pracownicy, otrzymali
najwyższą nagrodę.
Wniosek  uzyskał  aprobatę  komisji.  Za
wnioskiem głosowało 7 radnych, głosów
przeciw  i wstrzymujących  się  nie  było,
w głosowaniu udział wzięło 7 radnych.

Radny  Maciej  Borkowski
wniosek  zgłoszony  na  posie-
dzeniu  Komisji  Infrastruktury
Komunalnej  i  Samorządu
Rady Miasta Hajnówka w dniu
13 grudnia 2018 r.

14.12.2018 r. Nagroda pracownicza stanowi nieobo-
wiązkowe  świadczenie  majątkowe
pracodawcy na rzecz pracownika nie
jest  składnikiem wynagrodzenia.  Na-
leży podkreślić, że przyznanie nagro-
dy pracownikowi zależy od swobodnej
decyzji pracodawcy. Nie jest ona uza-
leżniona od  jakichkolwiek  warunków
i przesłanek. Jej uznaniowy charakter
przejawia  się  w  tym,  że  zarówno
samo przyznanie nagrody jak i  okre-
ślenie jej wysokości, pozostaje w ge-
stii  podmiotu  zatrudniającego.  Prze-
słanką nabycia prawa do nagrody jest
akt przyznania jej pracownikowi, czyli
złożenie  jednostronnego  oświadcze-
nia woli przez pracodawcę, w którym
określa  się  postać  nagrody  oraz  jej
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wysokość.  Nagroda,  w  przeciwień-
stwie  do  premii,  nie  jest  świadcze-
niem  o  charakterze  roszczeniowym,
dlatego pracownik nie może żądać jej
przyznania. 

4. Czy Burmistrz  Miasta  Hajnówka miał  1
dzień wolnego pomiędzy minioną a bie-
żącą kadencją organów jednostek samo-
rządu  terytorialnego?  (informacje  przy-
gotować na piśmie przed następnym po-
siedzeniem komisji).

Radny 
Maciej Borkowski  wniosek
zgłoszony na posiedzeniu Ko-
misji  Infrastruktury  Komunal-
nej i Samorządu Rady Miasta
Hajnówka w dniu  13 grudnia
2018 r.

14.12.2018 r. Pismo oznaczone SAO.2121.23.2018 
z dnia 14.12.2018 r. – udzielono odpo-
wiedzi

Odpowiedź
udzielona 
na piśmie Nr 4

5. Przygotować skrócony raport dotyczący
subwencji  wyrównawczej  w  okresie  od
2010 r. do 2019 r. (przed następnym po-
siedzeniem komisji).

Radny 
Maciej Borkowski  wniosek
zgłoszony na posiedzeniu Ko-
misji  Infrastruktury  Komunal-
nej i  Samorządu Rady Miasta
Hajnówka w dniu  13 grudnia
2018 r.

14.12.2018 r. Pismo oznaczone FN3021.38.2017 
z dnia 17.12.2017 dot. wykonania 
w latach 2010-2019 subwencji wyrów-
nawczej

Odpowiedź
udzielona 
na piśmie Nr 1
/pkt 2/

6. Przygotować informację dot. kosztów w
związku z Programem 500 Plus w 2018
roku  (przed  następnym  posiedzeniem
komisji).

Radny 
Maciej Borkowski  wniosek
zgłoszony na posiedzeniu Ko-
misji  Infrastruktury  Komunal-
nej i Samorządu Rady Miasta
Hajnówka w dniu  13 grudnia
2018 r.

14.12.2018 r. Pismo oznaczone FN3021.38.2017 
z dnia 17.12.2017 – koszty wynoszą-
10.394.000 z tego 1,5 % na obsługę 
zadania

Odpowiedź
udzielona 
na piśmie Nr 1 
/pkt 3/

7. Przygotować  informację  dot.  mieszkań
komunalnych, które miały być budowa-
ne przez Przedsiębiorstwo Usług Komu-
nalnych  (przed  następnym  posiedze-
niem komisji).

Radny 
Maciej Borkowski  wniosek
zgłoszony na posiedzeniu Ko-
misji  Infrastruktury  Komunal-
nej i Samorządu Rady Miasta
Hajnówka w dniu  13 grudnia
2018 r.

14.12.2018 r. Pismo oznaczone GKM.7133.44.2018 
z dnia 14.12.2018 r. przekazano do 
PUK z prośbą o przygotowanie infor-
macji.

Odpowiedź
udzielona 
na piśmie Nr 7

8. Radny odniósł się do wniosku złożonego
podczas obrad II sesji Rady Miasta Haj-

Radny 
Maciej Borkowski  wniosek
zgłoszony na posiedzeniu Ko-

14.12.2018 r. Pismo oznaczone BRM.0003.1.2018 
z dnia 24.12.2018 r. – udzielono odpo-

Odpowiedź
udzielona 
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nówka dnia 12 grudnia 2018 r. dot. zain-
stalowania na sali obrad 2 kamer (jednej
skierowanej  w  stronę  radnych,  drugiej
skierowanej w stronę publiczności), któ-
re byłyby obsługiwane przez informaty-
ka UM oraz umożliwiłyby nagrywanie ob-
rad sesji Rady Miasta niezależnie od Te-
lewizji Kablowej. Członkowie komisji po-
parli wniosek radnego i wnioskowali po-
nadto o zakup wyższych, szerszych i za-
budowanych stołów zasłaniających nogi,
posiadających  haczyki  na  torby,  usta-
wienie  mikrofonów  konferencyjnych  (1
mikrofon  na 2 radnych),  przenośnej
mównicy, z której korzystaliby zaprosze-
ni goście. Sugerowali także prezentowa-
nie wyników głosowań elektronicznych z
Portalu Radnego podczas transmisji ob-
rad sesji Rady Miasta. Koszty ww. zaku-
pów  należy  przeanalizować  w porozu-
mieniu  ze Starostwem  Powiatowym  i
Urzędem Gminy Hajnówka.
Za wnioskiem głosowało 7 radnych, gło-
sów  przeciw  i  wstrzymujących  się  nie
było,  w głosowaniu udział  wzięło 7 rad-
nych.

misji  Infrastruktury  Komunal-
nej i Samorządu Rady Miasta
Hajnówka w dniu  13 grudnia
2018 r.

wiedzi na piśmie Nr 8
/akapit 2/

9. Wniosek do projektu budżetu na 2019 r.
– Przesunąć kwotę 20 000 złotych z za-
dania pn. „Wspieranie i upowszechnianie
kultury fizycznej – prowadzenie zajęć w
sekcji judo i kulturystyki” na zadanie pn.
„Popularyzacja  i  prezentacja  wartości
duchowych oraz promocja walorów arty-
stycznych muzyki cerkiewnej w Hajnów-

Radny 
Mieczysław 
Stanisław Gmiter  wniosek
zgłoszony na posiedzeniu Ko-
misji  Polityki  Gospodarczej  w
dniu 14 grudnia 2018 r.

17.12.2018 r. Wniosek do budżetu miasta na 2019 
rok

Na  III  sesję
Rady Miasta 
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ce”.

10. Wniosek do budżetu na 2018 r. – Prze-
znaczyć  kwotę  170 000  złotych,  która
nie  została  wydatkowana  na  budowę
fontanny,  na  nagrody dla  pracowników
Urzędu Miasta Hajnówka, w taki sposób,
by  pracownicy  zarabiający  najmniej
otrzymali najwyższą nagrodę.

Radny 
Mieczysław 
Stanisław Gmiter  wniosek
zgłoszony na posiedzeniu Ko-
misji  Polityki  Gospodarczej  w
dniu 14 grudnia 2018 r.

17.12.2018 r. Informacja poz. 3

11. Radny  zwrócił  uwagę  na  konieczność
podjęcia nowej uchwały w sprawie diet
radnych (ostatnia uchwała w tej sprawie
podjęta została w 2007 r.)

Radny 
Mieczysław 
Stanisław Gmiter  wniosek
zgłoszony na posiedzeniu Ko-
misji  Polityki  Gospodarczej  w
dniu 14 grudnia 2018 r.

Zasady, w tym wysokość diety przy-
sługującej  radnemu,  określa  rada
gminy w uchwale.  W związku z tym
przypominam,  że  występowanie  z
wnioskiem o  podjęcie  uchwały  przy-
sługuje m.  in.  Komisji  Rady,  Klubowi
Radnych,  Grupie Radnych.  We wnio-
sku powinna być wskazana osoba od-
powiedzialna  za  należyte  przedsta-
wienie  projektu  komisjom  i  na  sesji
(referent  uchwały)  Projekt  uchwały
powinien zawierać datę i tytuł uchwa-
ły,  podstawę prawną,  ścisłe  określe-
nie  przedmiotu  i  środków  realizacji,
określenie  organu  odpowiedzialnego
za  wykonanie  uchwały,  datę  wejścia
w życie. Załącznikiem do projektu po-
winno  być  uzasadnienie  określające
potrzebę i cel podjęcia uchwały. Pro-
jekt  uchwały  powinien  być  pozytyw-
nie  zaopiniowany  przez  radcę  praw-
nego Urzędu Miasta Hajnówka.
Wysokość diet przysługujących radne-
mu gminy w ciągu miesiąca (nazywa-
na  dalej  maksymalną  wysokością
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diet)  nie  może  przekroczyć  łącznie
półtorakrotności kwoty bazowej okre-
ślonej w ustawie budżetowej dla osób
zajmujących  kierownicze  stanowiska
państwowe  na  podstawie  przepisów
ustawy o kształtowaniu wynagrodzeń
w państwowej sferze budżetowej (któ-
ra  wynosi  1789,42  zł),  w  związku  z
czym maksymalna wysokość diet wy-
nosi  2684,13zł.  Maksymalna  wyso-
kość  diet  przysługujących  radnemu
gminy w ciągu miesiąca jest  uzależ-
niona od liczby mieszkańców tej gmi-
ny:
Liczba 
mieszkańców 
gminy

Procent 
maksymalnej 
wysokości 
diety

Maksymalna 
kwota diety 
przysługująca
w ciągu 
miesiąca

powyżej 100 
tys.

100,00% 2 684,13 zł

od 15 tys. do 
100 tys.

75,00% 2 013,10 zł

poniżej 15 
tys.

50,00% 1 342,07 zł

Podstawa prawna:
1. ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o 

samorządzie gminnym (j.t. Dz.U. z 
2017 r., poz. 1875 ze zm.),

2.  ustawa z dnia 23 grudnia 1999 r. o 
kształtowaniu wynagrodzeń w 
państwowej sferze budżetowej oraz o
zmianie niektórych ustaw (j.t. Dz.U. z 
2016 r., poz. 966 ze zm.),

3.  rozporządzenie Rady Ministrów z 26 
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lipca 2000 r. w sprawie maksymalnej 
wysokości diet przysługujących 
radnemu gminy (Dz.U. Nr 61, poz. 
710),

4. ustawa budżetowa na rok 2018 z 
dnia 11 stycznia 2018 r. (Dz. U. z 
2018 r. poz. 291).

12. Radny zwraca się z prośbą o udzielenie
wyjaśnień, czy obrady komisji i podjęte
podczas obrad decyzje są zgodne z pra-
wem?

Radny 
Mieczysław 
Stanisław Gmiter  wniosek
zgłoszony na posiedzeniu Ko-
misji  Polityki  Gospodarczej  w
dniu 14 grudnia 2018 r.

17.12.2018 r. Pismo Przewodniczącej Rady Miasta 
Hajnówka oznaczone 
BRM.0004.3.2018 z dnia 
18.12.2018 r.

Załącznik nr 5

13. Wniosek do projektu budżetu na 2019 r.
– Przesunąć kwotę 20 000 złotych z za-
dania pn. „Wspieranie i upowszechnianie
kultury fizycznej – prowadzenie zajęć w
sekcji judo i kulturystyki” na zadanie pn.
„Wspieranie  i  upowszechnianie  kultury
fizycznej  –  rozwój  sportu  w  dziedzinie
piłki nożnej”

Radny 
Marcin  Bołtryk  wniosek
zgłoszony na posiedzeniu Ko-
misji  Polityki  Gospodarczej  w
dniu 14 grudnia 2018 r.

17.12.2018 r. Wniosek do budżetu miasta na 2019 
rok

Na  III  sesję
Rady Miasta 

14. Jaka kwota była w budżecie miasta na
2018 r. na turystykę ?

Radny 
Marcin  Bołtryk  wniosek
zgłoszony na posiedzeniu Ko-
misji  Polityki  Gospodarczej  w
dniu 14 grudnia 2018 r.

17.12.2018 r. Pismo oznaczone PG.0632.10.2018 
z dnia 20.12.2018 – udzielono odpo-
wiedzi

Odpowiedź
udzielona 
na piśmie Nr 14

15. Czy  planowane  jest  utwardzenie  ulicy
Makowej  w roku 2019? Radna zwróciła
się z prośbą o udzielenie odpowiedzi do
następnego posiedzenia komisji.

Radna  Jadwiga  Dąbrow-
ska 
wniosek  zgłoszony  na  posie-
dzeniu Komisji  Komisji  Spraw
Społecznych  na  posiedzeniu
w dniu 14 grudnia 2018 r. 

14.12.2018 r. Pismo oznaczone BI.70138.2018 
z dnia 19.12.2018 z dnia 
19.12.2018 r. - udzielono odpowiedzi

Odpowiedź
udzielona 
na piśmie Nr 15

16. Przeznaczyć kwotę 170 000 złotych (w
przypadku niewydatkowania jej w 2018
r. na budowę fontanny) na nagrody dla

Członkowie  Komisji  Spraw
Społecznych  na  posiedzeniu
w dniu 14 grudnia 2018 r.

14.12.2018 r. Informacja poz. 3



Lp. Treść wniosku, zapytania Zgłoszony
Przekazano 

organowi
Sposób realizacji Uwagi

pracowników  Urzędu  Miasta  Hajnówka,
w taki sposób, by pracownicy zarabiają-
cy najmniej otrzymali najwyższą nagro-
dę. 
Za wnioskiem głosowało 6 radnych, gło-
sów  przeciw  i wstrzymujących  się  nie
było, w głosowaniu udział wzięło 6 rad-
nych.

17. Rozważyć możliwość podwyższenia diet
radnym  Rady  Miasta  Hajnówka.  Radni
motywują swój wniosek faktem, iż diety
te  są  najniższe  w  skali  województwa
podlaskiego,  ponadto  w porównaniu  z
innymi radami, obrady sesji Rady Miasta
Hajnówka  odbywają  się  najczęściej  i
trwają  najdłużej.  Komisja  wnioskowała,
by  temat  został  przeanalizowany  pod-
czas  najbliższych  posiedzeń  komisji
Rady Miasta Hajnówka.
Za  wnioskiem  głosowało  5  radnych,  1
radny był przeciwny, głosów wstrzymu-
jących się nie było, w głosowaniu udział
wzięło 6 radnych.

Członkowie  Komisji  Spraw
Społecznych  na  posiedzeniu
w dniu 14 grudnia 2018 r.

14.12.2018 r. Informacja poz. 11

18. Zatrudnić od stycznia 2019 r. 3 osoby na
stanowisku woźnej oddziałowej (w tym 2
osoby w Przedszkolu Nr 5 oraz 1 osobę
w Przedszkolu Nr 1). 

Członkowie  Komisji  Spraw
Społecznych  na  posiedzeniu
w dniu 14 grudnia 2018 r.

14.12.2018 r. Pismo oznaczone ZOK.0003.6.2018 
z dnia 20.12.2018 r. – udzielono odpo-
wiedzi 

Odpowiedź
udzielona 
na piśmie Nr 18
/pkt 1/

19. Dostosować  godziny  pracy  dozorcy  do
potrzeb Przedszkola Nr 5 (zamykanie bu-
dynku, odśnieżanie terenu wokół budyn-
ku). 

Członkowie  Komisji  Spraw
Społecznych  na  posiedzeniu
w dniu 14.12.2018 r.

14.12.2018 r. Pismo oznaczone ZOK.0003.6.2018 
z dnia 20.12.2018 r. – udzielono odpo-
wiedzi 

Pismo oznaczone ZOK.0003.6.2018 
z dnia 02.01.2019 r. – udzielono odpo-

Odpowiedź
udzielona 
na piśmie Nr 18
/pkt 2/
Odpowiedź
udzielona 
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wiedzi

Pismo oznaczone P5.0717/21/18 
z dnia 27.12.2018 r. – udzielono odpo-
wiedzi

na  piśmie  Nr
19
Odpowiedź
udzielona 
na  piśmie  Nr
19a

20. Wniosek dot. budżetu miasta na 2018 r.
–  środki  wydzielone  na  rozbudowę
Przedszkola Nr 3 przeznaczyć na rozbu-
dowę  Szkoły  Podstawowej  Nr  3.  Radni
zwrócili uwagę na brak sali gimnastycz-
nej oraz stołówki.

Członkowie  Komisji  Spraw
Społecznych  na  posiedzeniu
w dniu 14 grudnia 2018 r.

14.12.2018 r. Pismo oznaczone ZOK.0003.6.2018 
z dnia 201.12.2018 r. – udzielono od-
powiedzi 

Odpowiedź
udzielona 
na piśmie Nr 18
/pkt 3/

21. Umożliwić członkom komisji wgląd w de-
cyzje w sprawie odmowy przyjęć dzieci
do hajnowskich przedszkoli  wraz z uza-
sadnieniami tych decyzji.

Członkowie  Komisji  Spraw
Społecznych  na  posiedzeniu
w dniu 14 grudnia 2018 r.

14.12.2018 r. Pismo oznaczone ZOK.0003.6.2018 
z dnia 20.12.2018 r. – udzielono odpo-
wiedzi 

Odpowiedź
udzielona 
na piśmie Nr 18
/pkt 4/

22. Wniosek Nr 22 złożony na piśmie:
Czy  zwołanie  komisji  w  szybkim trybie
nie łamie paragrafu 46.1  Statutu Rady
Miasta Hajnówka? Czy kwestia dochowa-
nia  terminu  określonego  statutem  nie
będzie skutkować rażącym naruszeniem
ustawy  o  samorządzie  gminnym  oraz
postanowień  statutu  określającego  wy-
mogi formalne co do zwołania komisji?
Czy w ślad za tym komisja zwołana z na-
ruszeniem prawa będzie ważna czy nie-
ważna,  a  każde  podjęte  w  tym czasie
przez  komisję  rady  miasta   uchwały
będą dotknięte wadą prawną co stano-
wić będzie podstawę do stwierdzenia jej
nieważności przez organ nadzoru w try-
bie  art.91 ust.1  ustawy o  samorządzie

Radna 
Małgorzata 
Justyna
Łukaszewicz
na skrzynkę e-mail w dniu 14
grudnia  2018  r.  (dot.  posie-
dzenia Komisji Polityki Gospo-
darczej  w  dniu  14  grudnia
2018 r.)

14.12.2018 r. Pismo Przewodniczącej Rady Miasta 
Hajnówka oznaczone 
BRM.0004.3.2018 z dnia 
18.12.2018 r. - udzielono odpowiedzi

Odpowiedź
udzielona 
na piśmie Nr 22
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gminnym.?

23. O ile  wzrosła  kwota  związana z  odbio-
rem i zagospodarowaniem odpadów ko-
munalnych  w  stosunku  do  poprzedniej
(procentowo i  kwotowo)  (dot.  postępo-
wania o udzielenie zamówienia publicz-
nego przeprowadzonego w trybie prze-
targu nieograniczonego

Komisja Polityki Gospodarczej
na  posiedzeniu  w  dniu  18
grudnia 2018 r.

19.12.2018 r Przygotowano odpowiedź Odpowiedź
udzielona 
na piśmie Nr 23
/pkt 1/

24. Czy w innych miastach ( Bielsk Podlaski,
Siemiatycze) występuje tak duża różnica
liczbowa w stosunku do danych publiko-
wanych  przez  GUS  (dot.  liczby  miesz-
kańców) a liczbą osób które złożyły de-
klaracje ?

Komisja Polityki Gospodarczej
na  posiedzeniu  w  dniu  18
grudnia 2018 r.

19.12.2018 r Przygotowano tabelę Odpowiedź
udzielona 
na piśmie Nr 23
/pkt 2/

25. Co  wpłynęło  na  wzrost  kosztów  dot.
zmiany opłaty za gospodarowanie odpa-
dami komunalnymi?

Komisja Polityki Gospodarczej
na  posiedzeniu  w  dniu  18
grudnia 2018 r.

19.12.2018 r O udzielenie szczegółowej odpowiedzi
wystąpiono do PUK sp. z o.o.

Odpowiedź
udzielona 
na piśmie Nr 23
/pkt 3/

26. Radny poparł wniosek zgłoszony na po-
siedzeniu  Komisji  Infrastruktury  Komu-
nalnej i Samorządu Rady Miasta Hajnów-
ka w dniu 13 grudnia 2018 r. przez rad-
nego Macieja Borkowskiego dot.  trans-
misji   i  utrwalania  obrad  za  pomocą
urządzeń rejestrujących obraz  i  dźwięk
(patrz poz. 8)

Radny 
Mieczysław 
Stanisław Gmiter  wniosek
zgłoszony na posiedzeniu ko-
misji  Polityki  Gospodarczej  w
dniu 18 grudnia 2018 r.

19.12.2018 r. Pismo oznaczone BRM.0003.1.2018 
z dnia 24.12.2018 r. – udzielono odpo-
wiedzi

Odpowiedź
udzielona 
na piśmie Nr 8
/akapit 2/

27. Czy wszyscy nauczyciele  otrzymali  wy-
nagrodzenie  za  godziny  nadliczbowe?
Kiedy szkoły otrzymały środki na wypła-
tę  wynagrodzeń  za  godziny  nadliczbo-
we? Jakie to były kwoty? Radny prosi o
wyszczególnienie każdej ze szkół.

Radny 
Maciej  Borkowski
wniosek  zgłoszony  na  posie-
dzeniu  Komisji  Infrastruktury
Komunalnej  i  Samorządu  w
dniu 19 grudnia 2018 r.

20.12.2018 r.
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28. Zwróciła uwagę na potrzebę podwyższe-
nia wynagrodzeń najmniej zarabiających
pracowników zakładu budżetowego Park
Wodny  w  Hajnówce.  Ponadto  Radna
stwierdziła,  że ceny biletów wstępu do
Parku Wodnego w Hajnówce są atrakcyj-
ne  w  porównaniu  do cen  w  sąsiednich
miejscowościach  i  jednocześnie  zapro-
ponowała  podniesienie  cen  biletów
wstępu o 1 zł w celu pozyskania środków
na ww. cel.

Radna 
Helena Kuklik
wniosek  zgłoszony  na  posie-
dzeniu  Komisji  Infrastruktury
Komunalnej  i  Samorządu  w
dniu 19 grudnia 2018 r.

21.12.2018 r.

28a
.

Również zwrócił uwagę na potrzebę pod-
wyższenia  wynagrodzeń  pracowników
Parku  Wodnego  w  I  kwartale  2019  r.,
przy  wskazaniu, by pracownicy zarabia-
jący najmniej  otrzymali  najwyższą pod-
wyżkę. Zadał pytanie, czy podwyżka jest
uwzględniona  w  kwocie  dotacji
1 200 000  zł  dla  zakładu  budżetowego
Park Wodny?

Radny 
Maciej  Borkowski
wniosek  zgłoszony  na  posie-
dzeniu  Komisji  Infrastruktury
Komunalnej  i  Samorządu  w
dniu 19 grudnia 2018 r.

20.12.2018 r.

29. Zwrócił się do Radnego Jerzego Charyto-
niuka – Przewodniczącego Komisji Rewi-
zyjnej minionej kadencji  o przedstawie-
nie analizy mającej na celu rozpoznanie
potrzeb  potencjalnych  użytkowników
obiektu,  poszerzenia  działań  marketin-
gowych,  zwiększenia  promocji  Parku
Wodnego  (dot.  wniosków Komisji  Rewi-
zyjnej  zgłoszonych  w  wyniku  kontroli
Parku  Wodnego  w  dniu  5  października
2016 r.) 

Radny 
Maciej  Borkowski
wniosek  zgłoszony  na  posie-
dzeniu  Komisji  Infrastruktury
Komunalnej  i  Samorządu  w
dniu 19 grudnia 2018 r.

20.12.2018 r.

30. Przedstawić analizę dot. nadwyżki kosz-
tów nad przychodami w przekroju całe-

Radny 
Maciej Borkowski  wniosek

20.12.2018 r.
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go  roku  2018,  zawrzeć  informację,  ile
osób weszło więcej, ile jest przychodów,
ile osób może przebywać maksymalnie
na basenie. Radny Jan Chomczuk zapro-
ponował,  by  powyższe  informacje  za-
wrzeć  w  sprawozdaniu  z  działalności
składanego przez Park Wodny do Urzędu
Miasta w I kwartale 2019 r.

zgłoszony na posiedzeniu Ko-
misji  Infrastruktury  Komunal-
nej  i  Samorządu  w  dniu  19
grudnia 2018 r.

31. Przeznaczyć środki z Miejskiego Progra-
mu Profilaktyki i Rozwiązywania Proble-
mów  Alkoholowych  (z  tzw.  funduszu
„kapslowego”) na zapewnienie dodatko-
wego posiłku  dzieciom uczęszczającym
do  świetlicy  socjoterapeutycznej  MOPS
(podwieczorek w formie jogurtów, bułek,
owoców)

Komisja  Infrastruktury  Komu-
nalnej i Samorządu w dniu 19
grudnia 2018 r.

20.12.2018 r.

32. Kontynuować  współpracę  z  Fundacją
„Pro Familia” wykorzystującą wyszkolone
psy,  które  wykrywają  substancje  psy-
choaktywne w szkołach

Komisja  Infrastruktury  Komu-
nalnej i Samorządu w dniu 19
grudnia 2018 r.

20.12.2018 r.

33. Komisja  zwróciła  uwagę  na  brak  tera-
peuty uzależnień narkotykowych w mie-
ście Hajnówka

Komisja  Infrastruktury  Komu-
nalnej i Samorządu w dniu 19
grudnia 2018 r.

20.12.2018 r.

34. Udzielić  szczegółowych  informacji  dot.
wysokości  dodatków  motywacyjnych
przyznawanych pracownikom w hajnow-
skich placówkach oświatowych  (Radny
wnioskował o udzielenie odpowiedzi na
piśmie do sesji)

Radny 
Maciej  Borkowski
na posiedzeniu  Komisji  Infra-
struktury Komunalnej i Samo-
rządu w dniu 19 grudnia 2018
r.

20.12.2018 r.

35. Wnioskował  o  przesłanie  na  e-mail
szczegółowych  informacji  przekazywa-
nych przez Kierownika Referatu podczas

Radny 
Maciej  Borkowski
wniosek  zgłoszony  na  posie-

20.12.2018 r.
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posiedzenia komisji dot. tematyki gospo-
darowania  odpadami  komunalnymi  (m.
in.  wzrost  kwoty  związanej  z odbiorem
odpadów komunalnych,  ceny  w ościen-
nych gminach)

dzeniu  Komisji  Infrastruktury
Komunalnej  i  Samorządu  w
dniu 19 grudnia 2018 r.

36. Jaka liczba deklaracji o wysokości opłaty
za gospodarowanie odpadami komunal-
nymi była składa przez właścicieli nieru-
chomości  w każdym miesiącu na prze-
strzeni ostatnich 3 lat?

Radny 
Maciej  Borkowski
wniosek  zgłoszony  na  posie-
dzeniu  Komisji  Infrastruktury
Komunalnej  i  Samorządu  w
dniu 19 grudnia 2018 r.

20.12.2018 r.

37. Czy pojazdy wywożące śmieci mają za-
montowane kamery?

Radny 
Maciej  Borkowski
wniosek  zgłoszony  na  posie-
dzeniu  Komisji  Infrastruktury
Komunalnej  i  Samorządu  w
dniu 19 grudnia 2018 r.

20.12.2018 r.

38. Utworzyć w porozumieniu z Policją har-
monogram prac, który pozwoli na doko-
nywanie  kontroli  w  godzinach  popołu-
dniowych osób korzystających ze świad-
czeń pomocy społecznej

Komisja  Infrastruktury  Komu-
nalnej i Samorządu w dniu 19
grudnia 2018 r.

20.12.2018 r.

39. Zwrócił  uwagę  na  brak  odpowiedzi  na
zapytanie zgłoszone podczas posiedze-
nia  Komisji  Infrastruktury  Komunalnej  i
Samorządu w dniu  13  grudnia  2018 r.
dot. mieszkań komunalnych, które miały
być  budowane  przez  Przedsiębiorstwo
Usług Komunalnych.  Radny  wnioskował
o udzielenie odpowiedzi na ww. zapyta-
nie do następnego posiedzenia komisji,
tj. do dnia 19 grudnia 2018 r. i przekaza-
nie jej wszystkim członkom komisji. 

Radny 
Maciej  Borkowski
wniosek  zgłoszony  na  posie-
dzeniu  Komisji  Infrastruktury
Komunalnej  i  Samorządu  w
dniu 19 grudnia 2018 r.

20.12.2018 r. Informacja poz. 7
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40. Udostępnić  opracowanie  dot.  systema-
tycznego  szacowania  stopnia  zużycia
budynków.

Radny 
Maciej  Borkowski
wniosek  zgłoszony  na  posie-
dzeniu  Komisji  Infrastruktury
Komunalnej  i  Samorządu  w
dniu 19 grudnia 2018 r.

20.12.2018 r.

41. Czy wszystkie szkoły zmieniły  statut  w
kwestii  korzystania  z  telefonów komór-
kowych na terenie szkół?

Radny 
Maciej Borkowski
wniosek zgłoszony na posie-
dzeniu Komisji Infrastruktury 
Komunalnej i Samorządu w 
dniu 19 grudnia 2018 r.

20.12.2018 r.

 


