
BRM.0003.2.3.2019
Rejestr wniosków złożonych podczas posiedzeń komisji

Rady Miasta Hajnówka w dn. 22.05.2019 r.
/stan na dzień 31 maja 2019 r./

Wnioski zostały przekazane Burmistrzowi Miasta przez Przewodniczącą Rady:
Pismem BRM.0003.2.3.2019 z dnia 23.05.2019 r. [klik] 
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Komisja Spraw Społecznych, Komisja Polityki Gospodarczej  – wniosków nie zgłoszono

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

22.05.2019 WNIOSEK NR 1
Zwrócił uwagę, że pomysłodawcą Półmarato-
nu Hajnowskiego jest  Pan A.  P.  i  należy o
tym pamiętać, przygotowując różnego rodza-
ju materiały, sprawozdania itp.
Wniosek złożony ustnie

23.05.2019

Radny Maciej 
Borkowski
na posiedzeniu
Komisji 
Infrastruktury
Komunalnej 
i Samorządu

22.05.2019 WNIOSEK NR 2
Zorganizować  w  Hajnówce  konferencję  na
temat  ekologii  (tj.  odejścia  od  chemii  na
rzecz  biologizacji  środowiska).  Komisja
przychyla się do ww. pomysłu.
Wniosek złożony ustnie

23.05.2019

Radny Maciej 
Borkowski
na posiedzeniu
Komisji 
Infrastruktury
Komunalnej 
i Samorządu

22.05.2019 WNIOSEK NR 3
Zwrócić się do PKP o uprzątnięcie terenu pod
tzw.  „mostem  warszawskim”.  Znajduje  się
tam duża ilość szkła, butelek.
Wniosek złożony ustnie

23.05.2019 Burmistrz  Miasta  zwrócił  się  do  PKP
Zakładu Linii Kolejowych w Białymstoku z
prośbą  o  poprawę stanu  estetycznego  oraz
podniesienie bezpieczeństwa na nieruchomo-
ściach w terminie do 30.06.2019 r.
Odpowiedź na piśmie Nr 3a [klik] 

29.05.2019 GKM.7021.31.2019 30.05.2019 30.05.2019

Przewodniczą-
ca Rady 
Walentyna 
Pietroczuk
na posiedzeniu
Komisji 

22.05.2019 WNIOSEK NR 4
Radna zwróciła  uwagę na błąd rachunkowy
na s. 44, akapit 2, zdanie: „Całkowita kwota
wypłaconych  w  ciągu  roku  zasiłków
rodzinnych  wraz  z dodatkami  wyniosła
2 173 299,59  zł  i  w  porównaniu  z  rokiem

23.05.2019 Dyrektor  Miejskiego  Ośrodka  Pomocy
Społecznej poinformował, że w materiale we
wskazanym miejscu wkradł się błąd rachun-
kowy.  Poprawnie  powinno być:  „Całkowita
kwota  wypłaconych w ciągu  roku zasiłków
rodzinnych  wraz  z  dodatkami  wynosiła

24.05.2019 PS.420.169.2019.MI 24.05.2019 24.05.2019

https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/197954/original/Przekazanie_wniosk%C3%B3w_BM_przez_PR.pdf?1559297036
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/197955/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_3a.pdf?1559297036
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Infrastruktury
Komunalnej 
i Samorządu

poprzednim zmalała o 2 086 902,39 zł.” We-
dług danych przedstawionych w tabeli znaj-
dującej  się  nas  s.  48  kwota  zasiłków  ro-
dzinnych  wraz  z  dodatkami  ogółem  wy-
płaconych  w  ciągu  roku  2018  zmalała  o
130 902,39 zł w odniesieniu do roku 2017 (a
nie o 2 086 902,39 zł).
Wniosek złożony ustnie

2 173 299,56 zł i w porównaniu z rokiem po-
przednim zmalała o 130 902,39 zł”.
Odpowiedź na piśmie Nr 4a /akapit 1, 2/
[klik] 

Przewodniczą-
ca Rady 
Walentyna 
Pietroczuk
na posiedzeniu
Komisji 
Infrastruktury
Komunalnej 
i Samorządu

22.05.2019 WNIOSEK NR 5
Radna zwróciła się z prośbą o zweryfikowa-
nie danych w tabeli znajdującej się na s. 55.
W tabeli  w części  odnoszącej  się do dodat-
ków mieszkaniowych w roku oceny (tj. 2018)
kwota świadczeń wynosi  1 012 284 zł, nato-
miast kwota prognozowana na 2019 wynosi
tylko 98 000 zł.
Wniosek złożony ustnie

23.05.2019 Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Spo-
łecznej poinformował, że w tabeli znajdującej
się na s. 55 – „Inne rodzaje pomocy i świad-
czeń”, w części odnoszącej się do dodatków
mieszkaniowych  –  prognozowana kwota  na
2019 rok powinno być 980 000, a nie 98 000.
Odpowiedź na piśmie Nr 5a /akapit 3/
[klik] 

24.05.2019 PS.420.169.2019.MI 24.05.2019 24.05.2019

Radna Helena 
Kuklik
na posiedzeniu
Komisji 
Infrastruktury
Komunalnej 
i Samorządu

22.05.2019 WNIOSEK NR 6
Jakie najwyższe i najniższe kwoty otrzymują
osoby korzystające z pomocy społecznej? Ile
rodzin pobiera najwyższe świadczenia? Rad-
na prosi o przygotowanie informacji w skali
roku z pominięciem świadczeń dla osób prze-
bywających w DPS-ach a także o przedsta-
wienie  ww.  danych:  1)  z  uwzględnieniem
świadczeń otrzymywanych z Programu 500+,
2) oraz z pominięciem  świadczeń otrzymy-
wanych z Programu 500+.
Wniosek złożony ustnie

23.05.2019 Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Spo-
łecznej  poinformował,  iż  najwyższa  kwotą
uzyskana w roku 2018 w formie świadczeń z
pomocy społecznej w myśl ustawy o pomocy
społecznej jest kwota 17 375,38 zł, najniższa
zaś kwota 38,97 zł. W odniesieniu natomiast
do  pobranych  świadczeń  z  Działu  Pomocy
Społecznej jak i z Działu Świadczeń Rodzin-
nych w formie świadczenia wychowawczego,
tj. Programu „500+” najwyższym łącznie wy-
płaconym  świadczeniem  jest  kwota
37 621,24 zł, zaś najniższym kwota 3 676,00
zł.  Przekazał  również  zestawienie  najwyż-
szych i najniższych świadczeń z pomocy spo-
łecznej za rok 2018
Odpowiedź na piśmie Nr 6a [klik] 

27.05.2019 PS.420.172.2019.MI 28.05.2019 28.05.2019

Komisja 
Infrastruktury
Komunalnej 
i Samorządu

22.05.2019 WNIOSEK NR 7
Komisja wnioskuje o zwiększenie dotacji ce-
lowej do Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej
z  przeznaczeniem na  zakup i  montaż  urzą-
dzeń małej architektury na plac zabaw przy

23.05.2019

https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/197957/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_6a.pdf?1559297036
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/197956/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_4a__Nr_5a.pdf?1559297036
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/197956/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_4a__Nr_5a.pdf?1559297036
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ul. Parkowej z 20.000 zł do 40.000 zł. Za gło-
sowało 8 radnych, głosów przeciw i wstrzy-
mujących  nie  było.  W głosowaniu  udział
wzięło  8  radnych  obecnych  na  posiedzeniu
komisji.
Wniosek złożony ustnie

Komisja 
Infrastruktury
Komunalnej 
i Samorządu

22.05.2019 WNIOSEK NR 8
Przygotować  stanowisko  sprzeciwiające  się
planowanej  budowie  zakładu  pirolizy  opon
w Dubiczach  Osocznych.  Zaprosić  na  sesję
Panią Wójt Gminy Hajnówka.
Wniosek złożony ustnie

23.05.2019 Burmistrz Miasta zwrócił się do Wójta Gmi-
ny Hajnówka z prośbą o udzielenie informa-
cji  dotyczących  przedsięwzięcia  pn.  Zakład
pirolizy gumy w miejscowości Dubicze Oso-
czne oraz przewidywanego terminu wydania
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
dla wyżej wymienionego przedsięwzięcia
Odpowiedź na piśmie Nr 8a [klik] 

28.05.2019 BRM.0003.2.3.2019 29.05.2019 29.05.2019

https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/197958/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_8a.pdf?1559297037

