
BRM.0003.2.2.2019
Rejestr wniosków złożonych podczas posiedzeń komisji

Rady Miasta Hajnówka w dniach 17.04.2019 r.- 18.04.2019 r.
/stan na dzień 24 kwietnia 2019 r./

Wnioski zostały przekazane Burmistrzowi Miasta przez Przewodniczącą Rady:
Pismem BRM.0003.2.2.2019 z dnia 18.04.2019 r. (KSS i KIKiS z 17.04.2019 r.) [klik] 
Pismem BRM.0003.2.2.2019 z dnia 19.04.2019 r. (KPG z 18.04.2019 r.) [klik] 

L.p. Imię
i nazwisko
Radnego

Data
zgłoszenia

Treść wniosku Data
przekaza-
nia Bur-

mistrzowi

Odpowiedź udzielona na piśmie

Odpowiedź Data
pisma

Oznaczenie
pisma

Data
wpływu
do BRM

Data
przekaza-

nia
Radnym

1. Komisja 
Spraw 
Społecznych

17.04.2019 WNIOSEK NR 1
Umożliwić  wnioskodawcom  prezentację
zgłoszonych projektów  mieszkańcom miasta
w Telewizji Kablowej.  Ponadto wnioskowa-
no,  by termin  głosowania  nad  zgłoszonymi
projektami byl  wyświetlany na pasku infor-
macyjnym w Telewizji Kablowej
Wniosek złożony ustnie                   

18.04.2019

2. Komisja 
Spraw 
Społecznych

17.04.2019 WNIOSEK NR 2
Komisja wnosi o nowe brzmienie paragrafu
2.1 projektu uchwały w sprawie zasad przyz-
nawania i wysokości diet radnym jak niżej:
„§ 2.1. Ustala się następujące wysokości diet
w procentowym stosunku do kwoty maksy-
malnej określonej w § 1.2:
1) Przewodniczącemu  Rady  –  70%  kwoty
maksymalnej,
2) Wiceprzewodniczących Rady – 45 % kwo-
ty maksymalnej,
3) Przewodniczących Komisji – 45 % kwoty
maksymalnej,
4) Zastępcy  Przewodniczącego  Komisji
Skarg,  Wniosków  i  Petycji  –  41  %  kwoty
maksymalnej,
5) Radnych – 34 % kwoty maksymalnej.”
Za wnioskiem głosowało  5  radnych,  głosów przeciw i
wstrzymujących nie było. W głosowaniu udział wzięło 5
radnych obecnych na posiedzeniu komisji. 
Uwaga: Kwota  maksymalna wynosi  2684,13. Kwotowo
diety by wynosiły: Przewodniczącemu Rady – 70% kwo-
ty maksymalnej (1878,89), Wiceprzewodniczącym Rady

18.04.2019

https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/195720/original/Przekazanie_wniosk%C3%B3w_BM_przez_PR_(KSS_i_KIKiS_z_17.04.2019_r.).pdf?1556091986
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/195721/original/Przekazanie_wniosk%C3%B3w_BM_przez_PR_(KPG_z_18.04.2019_r.).pdf?1556091986
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– 45 % kwoty maksymalnej  (1207,86),  Przewodniczą-
cym Komisji – 45 % kwoty maksymalnej (1207,86), Za-
stępcy  Przewodniczącego  Komisji  Skarg,  Wniosków i
Petycji – 41 % kwoty maksymalnej (1100,49), Radnym –
34 % kwoty maksymalnej (912,60).

Wniosek złożony ustnie 

3. Radny Jan 
Chomczuk na 
posiedzeniu
Komisji 
Infrastruktury
Komunalnej 
i Samorządu 

17.04.2019 WNIOSEK NR 3
Zmienić  zapis  paragrafu  10  ust.  7  projektu
uchwały w sprawie  określenia wymagań, ja-
kie powinien  spełniać  projekt  budżetu oby-
watelskiego, by publikacja wstępnej listy pro-
jektów zgłoszonych w ramach budżetu oby-
watelskiego mogła nastąpić niezwłocznie (w
ciągu 3 dni roboczych) po dokonaniu oceny
ww.  projektów  przez  Burmistrza,  o  której
mowa w ust. 6.
Wniosek złożony ustnie   

18.04.2019

4. Radna Helena 
Kuklik
na posiedzeniu
Komisji 
Infrastruktury
Komunalnej 
i Samorządu

17.04.2019 WNIOSEK NR 4
Zmienić brzmienie paragrafu 3 ust. 1 projek-
tu uchwały w sprawie zasad przyznawania i
wysokości  diet  radnym  z:  „Diety  radnego,
bez wyjątku na pełnioną w Radzie funkcję, w
danym miesiącu ulegają zmniejszeniu o 20 %
za każdą  nieobecność  na  posiedzeniu  Rady
lub  posiedzeniu  komisji.”  na  następujące:
„Diety radnego, bez wyjątku na pełnioną w
Radzie  funkcję,  w  danym  miesiącu  ulegają
zmniejszeniu o 10 % za każdą nieobecność
na posiedzeniu Rady lub posiedzeniu komi-
sji.”
Za wnioskiem głosowało 2 Radnych, przeciwnych było 2,
wstrzymało się 3,  w głosowaniu  udział wzięło 7 Rad-
nych. Wniosek nie został rozstrzygnięty. 
Wniosek złożony ustnie 

18.04.2019

5. Radna Helena 
Kuklik
na posiedzeniu
Komisji 
Infrastruktury
Komunalnej 

17.04.2019 WNIOSEK NR 5
Przedstawić wykaz Radnych, którzy korzys-
tali  z  delegacji  poza  Hajnówką w minionej
kadencji (nazwiska oraz poniesione koszty).
Wniosek złożony ustnie   

18.04.2019 Sekretarz Gminy przedstawił wykaz radnych,
którzy byli delegowani poza miejscem wyko-
nywania  mandatu  w  kadencji  Rady  Miasta
Hajnówka 2014-2018
Odpowiedź na piśmie Nr 5a [klik] 

19.04.2019 BRM.0003.2.2.2019 19.04.2019 19.04.2019

https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/195722/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_5a.pdf?1556091986
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i Samorządu

6. Radna Helena 
Kuklik
na posiedzeniu
Komisji 
Infrastruktury
Komunalnej 
i Samorządu

17.04.2019 WNIOSEK NR 6
Jak  często  sprawdzana  jest  jakość  ścieków
odprowadzanych do Przedsiębiorstwa Wodo-
ciągów i Kanalizacji? 
Wniosek złożony ustnie   

18.04.2019

7. Radna Helena 
Kuklik
na posiedzeniu
Komisji 
Infrastruktury
Komunalnej 
i Samorządu

17.04.2019 WNIOSEK NR 7
Przedsięwziąć  wszelkie  możliwe  kroki,  by
nie doprowadzać do niszczenia nawierzchni
ulic podczas wykonywania przyłączy kanali-
zacyjnych  przez  Przedsiębiorstwo  Wodocią-
gów i Kanalizacji (m. in. wykonywać przy-
łącza przed przystąpieniem do budowy drogi;
mieszkańców dokonujących przyłącza po za-
kończeniu budowy drogi  obciążyć  kosztami
poniesionymi w celu przywrócenia nawierz-
chni asfaltu do stanu pierwotnego; wykony-
wać  gotowe  przyłącza  przy posesjach;  rury
kanalizacyjne sytuować pod chodnikiem lub
w pasie zieleni przy granicy działki)
Wniosek złożony ustnie   

18.04.2019

8. Radny 
Sławomir 
Golonki
na posiedzeniu
Komisji 
Infrastruktury
Komunalnej 
i Samorządu

17.04.2019 WNIOSEK NR 8
Przedstawić wykazy ulic, których mieszkań-
cy założyli Społeczne Komitety Budowy, w
wykazie zamieścić informację o dacie pow-
stania ww. Komitetów.
Wniosek złożony ustnie   

18.04.2019 Zastępca  Burmistrza  przekazał  zestawienie
Społecznych Komitetów Budowy wraz z datą
ich powstania
Odpowiedź na piśmie Nr 8a [klik] 

23.04.2019 BRM.0003.2.2.2019 23.04.2019 23.04.2019

9. Komisja 
Polityki 
Gospodarczej

18.04.2019 WNIOSEK NR 9
Komisja wnosi o nowe brzmienie paragrafu
2.1 projektu uchwały w sprawie zasad przyz-
nawania i wysokości diet radnym jak niżej:
„§ 2.1. Ustala się następujące wysokości diet
w procentowym stosunku do kwoty maksy-
malnej określonej w § 1.2:

19.04.2019

https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/195723/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_8a.pdf?1556091987
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1) Przewodniczącemu  Rady  –  70%  kwoty
maksymalnej,
2) Wiceprzewodniczących Rady – 45 % kwo-
ty maksymalnej,
3) Przewodniczących Komisji – 45 % kwoty
maksymalnej,
4) Zastępcy  Przewodniczącego  Komisji
Skarg, Wniosków i Petycji – 41 % kwoty ma-
ksymalnej,
5) Radnych – 34 % kwoty maksymalnej.”
Za wnioskiem głosowało 4 radnych, głosów przeciw nie
było,  1  radny  wstrzymał  się  od  głosu.  W głosowaniu
udział wzięło 5 radnych obecnych na posiedzeniu komi-
sji. 
Uwaga: Kwota  maksymalna wynosi  2684,13. Kwotowo
diety by wynosiły: Przewodniczącemu Rady – 70% kwo-
ty maksymalnej (1878,89), Wiceprzewodniczącym Rady
– 45 % kwoty maksymalnej  (1207,86),  Przewodniczą-
cym Komisji – 45 % kwoty maksymalnej (1207,86),  Za-
stępcy  Przewodniczącego  Komisji  Skarg,  Wniosków i
Petycji – 41 % kwoty maksymalnej (1100,49), Radnym –
34 % kwoty maksymalnej (912,60).

Wniosek złożony ustnie 

10. Komisja 
Polityki 
Gospodarczej

18.04.2019 WNIOSEK NR 10
Komisja wnosi o nowe brzmienie paragrafu
3.1  projektu  uchwały  w  sprawie  projektu
uchwały w sprawie zasad przyznawania i wy-
sokości diet radnym jak niżej:
„§ 3.1. Diety radnego, bez wyjątku na pełnio-
ną w Radzie funkcję, w danym miesiącu ule-
gają zmniejszeniu o 10 % za każdą nieobec-
ność  na  posiedzeniu  Rady  lub  posiedzeniu
komisji.”
Za wnioskiem głosowało 4 radnych, 1 radny był  prze-
ciw,  głosów  wstrzymujących  nie  było.  W głosowaniu
udział wzięło 5 radnych obecnych na posiedzeniu komi-
sji. 

Wniosek złożony ustnie 

19.04.2019


