
BRM.0003.2.1.2019
Rejestr wniosków złożonych podczas posiedzeń komisji

Rady Miasta Hajnówka w dniach 20.03.2019 r.- 21.03.2019 r.
/stan na dzień 29 maja 2019 r./

Wnioski zostały przekazane Burmistrzowi Miasta przez Przewodniczącą Rady:
Pismem BRM.0003.2.1.2019 z dnia 21.03.2019 r. (KSS i KIKiS z 20.03.2019 r.) [klik] 
Pismem BRM.0003.2.1.2019 z dnia 22.03.2019 r. (KPG z 21.03.2019 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
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wpływu
do BRM

Data
przekaza-

nia
Radnym

1. Radny Maciej 
Borkowski
na posiedzeniu
Komisji 
Infrastruktury
Komunalnej 
i Samorządu

20.03.2019
 

WNIOSEK NR 1
Radny przypomniał o zgłaszanym wcześniej
wniosku dot.  podjęcia  działań  mających  na
celu zmianę godzin pracy pracowników soc-
jalnych  i  innych,  którzy  mogliby  w  godzi-
nach  popołudniowych  wykonywać  funkcje
m. in kontrolne związane z realizacją progra-
mów i wypłat zasiłków np. 500+. Radny po-
nawia wniosek i wnosi o udzielenie odpowie-
dzi na piśmie do dnia  27.03.2019 r. 
Wniosek złożony ustnie 

21.03.2019 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Haj-
nówce poinformował, że z uwagi na ograni-
czone  środki  finansowe  nie  ma możliwości
powierzania dodatkowych zadań dla pracow-
ników. Ponadto stara się na bieżąco monito-
rować wydatkowanie świadczeń pieniężnych
z pomocy społecznej oraz tzw. świadczeń ro-
dzinnych
Odpowiedź na piśmie Nr 1 [klik] 

25.03.2019 PS.420.81.2019.
MI

25.03.2019 25.03.2019

2. Komisja 
Infrastruktury
Komunalnej
i Samorządu 

20.03.2019 WNIOSEK NR 2
Komisja wnioskuje  o wycofanie z  obrad V
sesji projektu przedmiotowej uchwały i pod-
jęcie działań związanych z uporządkowaniem
stosunków  wodnych  na  tym  terenie  by  nie
zdarzały się sytuacje związane z zalewaniem
posesji  mieszkańców.  /Za  głosowało  8  rad-
nych,  przeciw  głosów  nie  było,  głosów
wstrzymujących  nie  było.  W  głosowaniu
udział wzięło 8 radnych obecnych na posie-
dzeniu komisji./
Wniosek złożony ustnie 

21.03.2019

3. Radny Maciej 
Borkowski
na posiedzeniu 
Komisji 
Infrastruktury
Komunalnej 
i Samorządu

20.03.2019 WNIOSEK NR 3
Przedstawić  szczegółowe  zestawienie  dot.
form dokształcania zawodowego nauczycieli
we  wszystkich  placówkach  prowadzonych
przez  miasto  Hajnówka  (m.  in.  nazwa  pla-
cówki,  ilość  nauczycieli  i  forma  doskona-
lenia).
Wniosek złożony ustnie 

21.03.2019 Zastępca  Burmistrza  przekazał  zestawienie
tabelaryczne  dotyczące  form  dokształcania
zawodowego nauczycieli we wszystkich pla-
cówkach  prowadzonych  przez  miasto  Haj-
nówka
Odpowiedź na piśmie Nr 3 [klik] 

29.03.2019 BRM.0003.2.1.2019 29.03.2019 29.03.2019

https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/195710/original/Przekazanie_wniosk%C3%B3w_BM_przez_PR_(KSS_i_KIKiS_z_20.03.2019_r.).pdf?1556088696
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/194885/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_3.pdf?1554895212
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/194884/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_1.pdf?1554895212
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/195711/original/Przekazanie_wniosk%C3%B3w_BM_przez_PR_(KPG_z_21.03.2019_r.).pdf?1556088696
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4. Komisja 
Infrastruktury
Komunalnej
i Samorządu 

20.03.2019 WNIOSEK NR 4
Podjąć  kroki  w  celu  ustalenie  wspólnych
działań  ze  Starostwem  Powiatowym  w
Hajnówce  w  celu  opracowania  jednolitego
planu  Akcji  Zimowej  na  lata  2019/2020  i
dalsze,  a  dotyczące  odśnieżania  ulic  i
chodników  na  terenie  miasta  Hajnówka  w
kontekście  zapewnienia  bezpieczeństwa
mieszkańcom.
Wniosek złożony ustnie 

21.03.2019 Zastępca Burmistrza zwrócił się do Starostwa
Powiatowego  z  prośbą  o  ustalenie  terminu
spotkania,  na  którym wypracowane  zostaną
wspólne  działania  dotyczące  odśnieżania
chodników oraz jezdni w kontekście zapew-
nienia bezpieczeństwa mieszkańcom miasta
Odpowiedź na piśmie Nr 4 [klik] 

29.03.2019 BRM.0003.2.1.2019 01.04.2019 01.04.2019

5. Komisja 
Infrastruktury
Komunalnej
i Samorządu 

20.03.2019 WNIOSEK NR 5
Przygotować  Komisji  informację   na  temat
planowanego  aplikowania  o  środki  zewnęt-
rzne w 2019 r. w szczególności dotyczących
urządzeń  solarnych,  fotowoltaiki,  wymiany
pieców, budowy pomp ciepła itp. dla miesz-
kańców miasta.  
Wniosek złożony ustnie 

21.03.2019 Burmistrz Miasta poinformował, że samorząd
miasta  przygotowuje  się  do  składania
wniosków o dofinansowanie
Odpowiedź na piśmie Nr 5 [klik] 

03.04.2019 BRM.0003.2.1.2019 04.04.2019 04.04.2019

6. Komisja 
Infrastruktury
Komunalnej
i Samorządu 

20.03.2019 WNIOSEK NR 6
Podjąć działania mające na celu opracowanie
oznakowania przy ulicach, planu pełnej infor-
macji  o  kierunkach  podróżowania  i  poważ-
nych instytucjach i innych obiektach na tere-
nie miasta.  
Wniosek złożony ustnie 

21.03.2019

7. Komisja 
Infrastruktury
Komunalnej
i Samorządu 

20.03.2019 WNIOSEK NR 7
Przeanalizować i  wskazać  tereny newralgi-
czne  (komunalne,  miejskie  lub  prywatne,
Wód Polskich) gdzie są one notoryczne za-
śmiecanie i ustalić możliwości systematycz-
nego radzenia z tym problemem.
Wniosek złożony ustnie 

21.03.2019 Zastępca  Burmistrza  poinformował,  że  w
przypadku  stwierdzenia  zanieczyszczonej
działki Burmistrz Miasta występuje do właś-
ciciela nieruchomości z informacją o obowią-
zku  utrzymania  nieruchomości  we  właści-
wym stanie porządkowym i sanitarnym
Odpowiedź na piśmie Nr 7 /akapit 2/ [klik] 

29.03.2019 BRM.0003.1.1.2019 01.04.2019 01.04.2019

8. Komisja 
Infrastruktury
Komunalnej
i Samorządu 

20.03.2019 WNIOSEK NR 8
Opracować i podjąć decyzję w sprawie sys-
tematycznego zagospodarowania fragmentów
brzegu rzeki Leśna Prawa w obrębie miasta
w sposób przyjazny mieszkańcom i turystom.
Wniosek złożony ustnie 

21.03.2019 Zastępca Burmistrza poinformował, że brzegi
rzeki Leśnej są oczyszczane z odpadów ko-
munalnych  kilkukrotnie  w  ciągu  roku.  Po-
nadto poinformował, że jedynym fragmentem
należącym do Gminy Miejskiej jest odcinek
pomiędzy ul. Batorego i ul  Sportowa, gdzie
jest chodzik i ławeczki
Odpowiedź na piśmie Nr 8 /akapit 3/ [klik] 

29.03.2019 BRM.0003.1.1.2019 01.04.2019 01.04.2019

https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/194888/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_7__Nr_8.pdf?1554895213
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/194888/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_7__Nr_8.pdf?1554895213
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/194887/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_5.pdf?1554895213
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/194886/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_4.pdf?1554895212
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9. Komisja 
Infrastruktury
Komunalnej
i Samorządu 

20.03.2019 WNIOSEK NR 9
Opracować i  przedłożyć informację o reali-
zacji uchwały Nr XXV/167/17 Rady Miasta
Hajnówka z dnia 22 lutego 2017 roku w spra-
wie przyjęcia stanowiska Rady Miasta Haj-
nówka dotyczącego kolejności  realizacji  in-
westycji  drogowych  na  terenie  miasta  Haj-
nówka realizacji zadań inwestycyjnych dróg
miejskich (dot. dokumentacji na przebudowę
oraz  przebudowy  dróg  od  czasu  ustalenia
kolejności realizacji do chwili obecnej). 
Wniosek złożony ustnie 

21.03.2019 Burmistrz  Miasta  poinformował,  że  rozpo-
częto  opracowywanie  ww.  informacji.  Ze
względu na obszerność zagadnienia materiały
zostaną przekazane po zakończeniu analizy.
Przewidywany  termin  sporządzenia  infor-
macji – do dnia 26.04.2019 r.
Odpowiedź na piśmie Nr 9 [klik] 

01.04.2019 BRM.0003.2.1.2019 01.04.2019 01.04.2019

Burmistrz Miasta przekazał informację doty-
czącą  wykonania  dokumentacji  technicznej
oraz realizacji zadań inwestycyjnych w zak-
resie budowy i przebudowy ulic gminnych w
latach 2017-2018
Odpowiedź na piśmie Nr 9a [klik] 

19.04.2019 BRM.0003.2.1.2019 24.04.2019 24.04.2019

10. Komisja 
Infrastruktury
Komunalnej
i Samorządu 

20.03.2019 WNIOSEK NR 10
Przeanalizować i opracować wykonanie syg-
nalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Biels-
kiej z ul. Nowowarszawską i Prostą, a także
skrzyżowanie ul. 3 Maja z ul. Lipową.
Wniosek złożony ustnie 

21.03.2019 Zastępca  Burmistrza  zwrócił  się  do Podlas-
kiego Zarządu Dróg Wojewódzkich z prośbą
o  ponowne  przeanalizowanie  tematu  wpro-
wadzenia  sygnalizacji  świetlnej  na  wskaza-
nych skrzyżowaniach.
Odpowiedź na piśmie Nr 10 [klik] 

01.04.2019 BRM.0003.2.1.2019 01.04.2019 01.04.2019

Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bia-
łymstoku  poinformował,  że  na  wskazanych
skrzyżowaniach  są  przeprowadzane  analizy
konieczności  zastosowania  sygnalizacji
świetlnej.
Odpowiedź na piśmie Nr 10a [klik] 

30.04.2019 WUDiM.4203.71.
2019

06.05.2019 06.05.2019

11. Komisja 
Infrastruktury
Komunalnej
i Samorządu 

20.03.2019 WNIOSEK NR 11
Przedstawić  Komisji  obecny  przebieg  tras
komunikacji miejskiej na terenie miasta bio-
rąc pod uwagę aktualne potrzeby mieszkań-
ców  miasta i aktualne rozkłady jazdy.
Wniosek złożony ustnie 

21.03.2019 Zastępca Burmistrza zwrócił się z do Przed-
siębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o. z
prośbą  o  przesłanie  propozycji  materiałów
dla radnych do referatu GKM celem ustalenia
formy prezentacji
Odpowiedź na piśmie Nr 11 [klik] 

29.03.2019 BRM.0003.2.1.2019 02.04.2019 02.04.2019

Prezes Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych
przekazał  mapę  Hajnówki  z  zaznaczonymi
trasami  linii  i  przystankami  oraz  rozkłady
jazdy autobusów poszczególnych linii 
Odpowiedź na piśmie Nr 11a [klik] 

17.04.2019 05.04.MK.2019 23.04.2019 23.04.2019

12. Komisja 
Polityki 
Gospodarczej

21.03.2019 WNIOSEK NR 12
Po  uchwaleniu  programu  opieki  nad  zwie-
rzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bez-
domności zwierząt na terenie miasta Hajnów-

22.03.2019 Informacja  została  zamieszczona  na  stronie
internetowej Miasta Hajnówka:
http://www.hajnowka.pl/ekohajnowka/ochron
a-zwierzat/11914-co-zrobic-gdy-spotkamy-

https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/195712/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_11a.pdf?1556088696
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/194891/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_11.pdf?1554895213
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/197056/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_10a.pdf?1557996137
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/194890/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_10.pdf?1554895213
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/197055/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_9a.pdf?1557996136
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/194889/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_9.pdf?1554895213
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ka na 2019 rok zamieścić na stronie interne-
towej  miasta  informację  dot.  kontaktów do
instytucji, która odławia bezpańskie psy.
Wniosek złożony ustnie 

bezdomne-zwierze.html
Co zrobić, gdy spotkamy bezdomne zwierzę?
Kiedy na terenie miasta Hajnówka spotkasz
ranne, bądź bezpańskie zwierzę rozeznaj się
po okolicy i popytaj czy zwierzę nie ma właś-
ciciela.  Jeżeli Twoje podejrzenia potwierdzą
się powiadom:
- dyżurnego  Komendy  Powiatowej  w  Haj-
nówce tel. 85 831 04 00 lub
- Schronisko CIAPEK tel. 530 279 364 lub
508 085 123
- Gabinet Weterynaryjny Highvet, Lek. wet.
Paweł Tichoniuk, tel. 698 719 377 
Jeśli zwierzę będzie wyraźnie porzucone np.
przywiązane do płotu, drzewa; wyrzucone z
samochodu; znalezione na śmietniku w mo-
mencie wzięcia zwierzaka do siebie nabywa-
my automatycznie prawa własności do niego.
Zwierzę od razu jest Twoje. 
Marlena Lisowska 


