
BRM.0003.3.1.2019
Rejestr wniosków złożonych podczas obrad

V sesji Rady Miasta Hajnówka w dniu 27 marca 2019 r.
/stan na dzień 3 czerwca 2019 r./

Wnioski zostały przekazane Burmistrzowi Miasta przez Przewodniczącą Rady:
Pismem BRM.0003.3.1.2019 z dnia 28.03.2019 r. (Wnioski Nr 1 – 18) [klik] 
Pismem BRM.0003.3.1.2019 z dnia 03.04.2019 r. (Wniosek Nr 10 – projekt ulotki) [klik] 

L.p. Imię
i nazwisko
Radnego/

Mieszkańca

Data
zgłoszenia

Forma i treść interpelacji/
wniosku

Odpowiedź ustna udzielona
na sesji 

Data
przekaza-

nia BM
przez PR

Odpowiedź udzielona na piśmie

Odpowiedź Data
pisma

Oznaczenie
pisma

Data
wpływu
do BRM

Data
przekaza-
nia RM

Interpelacji nie złożono

1. Radna 
Jadwiga 
Dąbrowska

27.03.2019 WNIOSEK 1   
dot. ustawienia stojaków rowe-
rowych przy Salonie Fryzjers-
ko-Kosmetycznym  i  wzdłuż
sklepów  i  punktów  usługo-
wych zlokalizowanych przy ul.
3 Maja 37
Wniosek na piśmie Nr 1 
/pkt 1/ [klik] 

Burmistrz Miasta:  „Stojaki ro-
werowe oczywiście postawimy.
Panie  Burmistrzu,  stojaki  ro-
werowe przy 37.”

28.03.2019 Zastępca  Burmistrza  poinfor-
mował, że na ul. 3 Maja na od-
cinku blików nr 37 i  39 usta-
wiono trzy stojaki na rowery
Odpowiedź na piśmie  Nr 1a
[klik] 

01.04.2019 BRM.0003.3.1.2019 01.04.2019 01.04.2019

2. Radna 
Jadwiga 
Dąbrowska

27.03.2019 WNIOSEK 2
dot.  ułożenia na drodze osied-
lowej  prowadzącej  do  sklepu
Emma  przy  ul.  Grabowej  2
progu zwalniającego
Wniosek na piśmie Nr 2 
/pkt 2/ [klik] 

Burmistrz Miasta:  „Jeżeli cho-
dzi  o  próg  na  Batorego,  my
spytamy tam, bo to Pani przed-
stawia na Grabowej, na osied-
lowej,  to  Pani  przedstawia
część opinii a my już mamy do-
świadczenia takie,  że tak,  dzi-
siaj  zakładamy  próg  a  jutro
mamy protesty i za kilka dni go
zdejmujemy. Jeżeli będzie taka
potrzeba  ze  strony  ludzi,  po-
wiedzą  –  tak,  chcemy  progu,
musi  być  –  to  my  go  założy-
my.”

28.03.2019 Zastępca  Burmistrza  zwrócił
się do Radnej z prośbą o wska-
zanie  miejsca  zamontowania
progu  oraz  potwierdzenie  na
piśmie zgody mieszkańców na
zamontowanie progu
Odpowiedź na piśmie  Nr 2a
[klik] 

29.03.2019 BRM.0003.3.1.2019 01.04.2019 01.04.2019

3. Radna 
Jadwiga 
Dąbrowska

27.03.2019 WNIOSEK 3
dot. naprawy i poprawienia wi-
zerunku części miasta przy uli-
cy 3 Maja w okolicy targowis-
ka
Wniosek na piśmie Nr 3 
/pkt 3/ [klik] 

Burmistrz Miasta: 28.03.2019 Zastępca  Burmistrza  poinfor-
mował,  że  został  sporządzony
„Projekt urządzenia i moderni-
zacji  pasażu  pieszego  wraz  z
małą  infrastrukturą  techniczną
do promocji  produktów lokal-
nych”  i  „Projekt  budynku  do

10.04.2019 BRM.0003.3.1.2019 10.04.2019 10.04.2019

https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/195345/original/Przekazanie_wniosk%C3%B3w_BM_przez_PR_(Wnioski_Nr_1-18).pdf?1555501363
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/195347/original/Wniosek_na_pi%C5%9Bmie_Nr_1__Nr_2__Nr_3.pdf?1555501363
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/195349/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_2a.pdf?1555501363
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/195347/original/Wniosek_na_pi%C5%9Bmie_Nr_1__Nr_2__Nr_3.pdf?1555501363
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/195348/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_1a.pdf?1555501363
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/195347/original/Wniosek_na_pi%C5%9Bmie_Nr_1__Nr_2__Nr_3.pdf?1555501363
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/195346/original/Przekazanie_wniosk%C3%B3w_BM_przez_PR_(Wniosek_Nr_10_-_projekt_ulotki).pdf?1555501363


L.p. Imię
i nazwisko
Radnego/

Mieszkańca

Data
zgłoszenia

Forma i treść interpelacji/
wniosku

Odpowiedź ustna udzielona
na sesji 

Data
przekaza-

nia BM
przez PR

Odpowiedź udzielona na piśmie

Odpowiedź Data
pisma

Oznaczenie
pisma

Data
wpływu
do BRM

Data
przekaza-
nia RM

promocji produktów lokalnych
wraz z zapleczem sanitarnym”
wraz z częścią kosztorysową, z
którymi można zapoznać się w
Urzędzie Miasta
Odpowiedź na piśmie  Nr 3a
[klik] 

4. Radna 
Jadwiga 
Dąbrowska

27.03.2019 WNIOSEK 4
dot. nagrody Burmistrza Mias-
ta „Quercus”
Wniosek  na  piśmie  Nr  4
/akapit 1/ [klik] 

Burmistrz Miasta:  „Pani Rad-
na Dąbrowska pyta o Quercu-
sa. Quercus jest nagrodą Bur-
mistrza,  Pani  Radna.  Nie  jest
to nagroda Jerzego Siraka, tyl-
ko Burmistrza. Jak w następnej
kadencji będzie inny Burmistrz,
też będzie to nagroda Burmis-
trza,  niezależnie  od  tego,  kto
nim będzie. Jak do tej pory to
te nagrody, Państwo zauważy-
liście,  że to nie jest masówka.
Tych nagród rocznie naprawdę
jest niedużo, bo jeżeli nagroda
ma mieć swoją rangę i  swoje
znaczenie, to nie może być tych
nagród dużo. I to oczywiście ja
podejmuję decyzję odnośnie te-
go, kto tą nagrodę otrzyma, ale
to nie jest tak, że ja nie robię
jakiegoś sondażu, nie pytam o
opinie  i  tak  dalej,  że  ta  na-
groda spada z nieba. Nie. Ja ją
tylko firmuje, ale ona jest kon-
sultowana i  mam nadzieję,  że
w przyszłości  też  tak powinno
być, nie więcej jak 4, może 5,
może czasami 3 nagrody rocz-
nie.”

28.03.2019 Burmistrz  Miasta  poinformo-
wał,  że  Honorowa  nagroda
Burmistrza  Miasta  Hajnówka
QUERCUS jest  wyróżnieniem
ustanowionym  z  inicjatywy
Burmistrza  i  przyznawanym
przez ten organ. Formalnie nie
funkcjonuje dodatkowa kapitu-
ła czy zespół doradczy. Decyz-
ja o wyborze laureata jest po-
przedzona  wcześniejszym  ro-
zeznaniem  i  zebraniem  opinii
wśród lokalnych środowisk.
Odpowiedź na piśmie  Nr 4a
[klik] 

01.04.2019 BRM.0003.2.1.2019 02.04.2019 02.04.2019

5. Radna 
Jadwiga 
Dąbrowska

27.03.2019 WNIOSEK 5
dot.  promocji  hajnowskich
szkół średnich
Wniosek  na  piśmie  Nr  5
/akapit 2/ [klik] 

Burmistrz Miasta: 28.03.2019 Burmistrz Miasta przekazał od-
powiedzi szkół na przedmioto-
wy wniosek
Odpowiedź na piśmie  Nr 5a
[klik] 

03.04.2019 BRM.0003.3.1.2019 03.04.2019 03.04.2019

6. Radna 27.03.2019 WNIOSEK 6 Burmistrz  Miasta: „Natomiast 28.03.2019 Burmistrz  Miasta  poinformo- 09.04.2019 BRM.0003.3.1.2019 09.04.2019 09.04.2019

https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/195353/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_5a.pdf?1555501364
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/195351/original/Wniosek_na_pi%C5%9Bmie_Nr_4__Nr_5.pdf?1555501364
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/195352/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_4a.pdf?1555501364
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/195351/original/Wniosek_na_pi%C5%9Bmie_Nr_4__Nr_5.pdf?1555501364
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/195350/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_3a.pdf?1555501363


L.p. Imię
i nazwisko
Radnego/

Mieszkańca
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zgłoszenia

Forma i treść interpelacji/
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Odpowiedź ustna udzielona
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Data
przekaza-
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Odpowiedź udzielona na piśmie
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pisma
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przekaza-
nia RM

Jadwiga 
Dąbrowska

dot.poprawy wizerunku urzędu
„Uważam,  że  więcej  rzeczy,
więcej  pieniędzy  powinno być
przeznaczone  na  wizerunek
Urzędu. W ostatnich latach wi-
zerunkowo zostały zmienione w
Starostwie  przez  Pana  Ro-
maniuka i mnie 3 pomieszcze-
nia,  przez  Panią  Wójt  całe
skrzydło Urzędu Gminy. Urząd
nasz wygląda fatalnie. Jest za-
pyziały.  Są  stare  meble,  stare
wykładziny,  brak  kolorystycz-
nego  zgrania  i  jakiejkolwiek
harmonii. Parkingi od podwór-
ka są w stanie opłakanym. Po-
winniśmy pieniądze na promo-
cję przede wszystkim przezna-
czyć  na  poprawę  wizerunku
naszego Urzędu. Brakuje biura
podawczego,  brakuje  windy,
łazienki są w stanie opłakanym
i  myślę,  że  zamiast  organizo-
wać igrzyska, zadbajmy o wła-
sne podwórko, żeby to podwór-
ko wyglądało ładnie.”
Wniosek złożony ustnie

jeżeli chodzi o sprawę estetyki
pomieszczeń, ja też bym bardzo
chciał, żeby pomieszczenia, po-
koje pracowników były o wiele
lepsze, żeby było więcej luksu-
su i  tak  dalej,  żeby parking z
tyłu  też  był  nowy.  To  nie  jest
tak, Pani Radna, że ja chodzę,
patrzę  i  nie  widzę,  że  jak  ten
parking, tylko jak ja sobie po-
myślę,  że  w  mieście  są  ulice,
gdzie  ludzie  chodzą  po  błocie
od 70 lat, to ja już nie myślę o
tym, żeby zrobić parking z tyłu.
Kiedyś przyjdzie i  na to  czas,
ale  na  początek  trzeba  zrobić
jeszcze ulicę Rysią i wiele in-
nych... To ja powiem tylko tak.
Gabinetami  to  ja  będę  się
przejmował na końcu.”

wał, że Urząd Miasta rokrocz-
nie  dokonuje  remontow  po-
mieszczeń,  budynków  położo-
nych przy ul.  Zina 1 oraz ich
otoczenia 
Odpowiedź na piśmie  Nr 6a
[klik] 

7. Radna 
Małgorzata 
Celina 
Zaborna

27.03.2019 WNIOSEK 7
dot. poprawy oświetlenia w uli-
cy Warszawskiej:  „Ja jeszcze,
Panie  Burmistrzu,  w  sprawie
oświetleń. Bardzo ładnie to wy-
gląda  teraz  te  oświetlenia
LED-owe, bo widno jest, wid-
niej, jaśniej świecą. Tylko mam
taką prośbę, na wysokości mle-
czarni  i  na  wysokości  spół-
dzielni „Las” starej są 2 lampy
odwrócone w drugą stronę, na
ulicę  świecą,  nie  na  chodnik,
tylko  na ulicę,  żeby  je  skiero-
wać w drugą stronę.”
Wniosek złożony ustnie

Burmistrz  Miasta:  „Tak  samo
przypominam  Panu  Burmist-
rzowi o tych lampach.”

28.03.2019 Burmistrz  Miasta  poinformo-
wał, że obecnie w mieście od 4
tygodni  trwa  kompleksowa
wymiana  lam  na  energoosz-
czędne  w  technologii  led.  W
związku z  tym,  że  to  zadanie
jest  realizowane  z  projektu  z
dofinansowaniem  unijnym,
gdzie  przewidziano  tylko  wy-
mianę  istniejących  punktów
świetlnych a inwentaryzacja w
latach  2017-2018  wykazała
brak  wysięgnika  i  lampy  na
słupach,  więc  w  ramach  tej
inwestycji nie jest to możliwe.
Po zakończeniu prac w ramach

01.04.2019 GKM.7021.6.9.
2019

01.04.2019 01.04.2019

https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/195354/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_6a.pdf?1555501364
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projektu,  uzupełnienie  punk-
tów świetlnych oraz ewentual-
ne,  niezbędne  doświetlenie
chodnika  zostanie  wpisane  do
planu budżetu miasta na przy-
szłe lata
Odpowiedź na piśmie  Nr 7a
[klik] 

8. Radna 
Małgorzata 
Celina 
Zaborna

27.03.2019 WNIOSEK 8
dot. uzupełnienia oświetlenia w
ul.   Leśnej:  „Jeszcze na ulicy
Leśnej stoi słup a nie ma lampy
na  wysokości  mleczarni,  od
tych  domów  końcowych  do
Warszawskiej to tam nie ma oś-
wietlenia i ludzie też proszą o
światło,  bo  jak  idą  z  cerkwi
wieczorem, to jest ciemno tam
właśnie.”
Wniosek złożony ustnie

Burmistrz  Miasta:  „Tak  samo
przypominam  Panu  Burmist-
rzowi o tych lampach.”

28.03.2019 Burmistrz  Miasta  poinformo-
wał, że obecnie w mieście od 4
tygodni  trwa  kompleksowa
wymiana  lam  na  energoosz-
czędne  w  technologii  led.  W
związku z  tym,  że  to  zadanie
jest  realizowane  z  projektu  z
dofinansowaniem  unijnym,
gdzie  przewidziano  tylko  wy-
mianę  istniejących  punktów
świetlnych a inwentaryzacja w
latach  2017-2018  wykazała
brak  wysięgnika  i  lampy  na
słupach,  więc  w  ramach  tej
inwestycji nie jest to możliwe.
Po zakończeniu prac w ramach
projektu,  uzupełnienie  punk-
tów świetlnych oraz ewentual-
ne,  niezbędne  doświetlenie
chodnika  zostanie  wpisane  do
planu budżetu miasta na przy-
szłe lata
Odpowiedź na piśmie  Nr 8a
[klik] 

01.04.2019 GKM.7021.6.9.
2019

01.04.2019 01.04.2019

9. Radna 
Małgorzata 
Celina 
Zaborna

27.03.2019 WNIOSEK 9
dot.  studzienki  w  ul.  Ogrodo-
wej:
„Jest ulica Ogrodowa. W częś-
ci między ulicą Magazynową a
ulicą,  już  nie  pamiętam,  tak
pośrodku Ogrodowej,  jest  tam
taki dołek i studzienka kanali-
zacyjna jest wyżej podniesiona
i tam cały czas się woda zbie-

Burmistrz  Miasta: „Myślę,  że
tutaj  Pan  Burmistrz  Kiendyś
też jest i zapisuje, także Panie
Burmistrzu,  Ogrodowa,  stu-
dzienka na ulicy Ogrodowej.”

28.03.2019 Burmistrz Miasta zlecił Przed-
siębiorstwu Wodociągów i Ka-
nalizacji sp. z o.o. w Hajnówce
naprawę  gwarancyjną  wpustu
kanalizacji deszczowej znajdu-
jącej  się  na ul.  Ogrodowej  na
skrzyżowaniu z ul. Magazyno-
wą
Odpowiedź  na  piśmie  Nr
9a[klik] 

29.03.2019 GKM.7021.9.2.
2018

01.04.2019 01.04.2019

https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/195356/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_9a.pdf?1555501364
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/195355/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie__Nr_7a__Nr_8a.pdf?1555501364
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/195355/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie__Nr_7a__Nr_8a.pdf?1555501364
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ra, żeby tą studzienkę obniżyć,
troszeczkę niżej  zrobić i wtedy
ściekałaby ta woda jest po pro-
stu taka miska się tam robi w
tym.”
Wniosek złożony ustnie

Zastępca  Burmistrza  poinfor-
mował  radną,  że  Burmistrz
Miasta zlecił naprawę gwaran-
cyjną  Przedsiębiorstwu  Wodo-
ciągów i Kanalizacji
Odpowiedź na piśmie Nr 9b
[klik] 

29.03.2019 BRM.0003.3.1.2019 01.04.2019 01.04.2019

Prezes PWiK poinformował, że
w  dniu  18.04.2019  r.  zostało
usunięte  zadołowanie  wokół
wpustu przy ul. ogrodowej róg
ul. Magazynowej w Hajnówce
Odpowiedź  na piśmie  Nr 9c
[klik] 

18.04.2019 PWiK/NT/12/2019 23.04.2019 23.04.2019

10. Radna 
Małgorzata 
Celina 
Zaborna

27.03.2019

03.04.2019

WNIOSEK 10
dot. oszustw dokonywanych na
osobach starszych 
„Ja też chciałam zgłosić, może
wniosek, wnioski swoje prześlę
do  was,  ale  na  którejś  sesji
zgłaszałam odnośnie ludzi star-
szych,  którzy  są  oszukiwani
przez,  telefonicznie  przez  no
tak  zwanych  naciągaczy.  Tam
troszkę tą sprawą było, coś by-
ło zajęte, bo miałam odpisane,
pismo  zwrotne  wróciło  do
mnie,  ale to tylko były parag-
rafy. Zrobiłam więc taką ulotkę
„Stop  oszustom.  Seniorze  nie
daj się oszukać. Poznaj metody
przestępców i naciągaczy”. Tu
w środku jest wszystko dokład-
nie opisane, jak oni postępują,
co robią, na czym polega cała
praca ludzi, którzy mogą oszu-
kać naszych mieszkańców, oso-
by starsze. Osoby te są nacią-
gane na duże pieniążki,  bo to
są  kredyty  8 000  po  10 000.
Spłacają  te  kredyty,  dzwonią
rodziny,  zdziwione  tym  są,  że
po  prostu  jest  tak,  że  nawet

Burmistrz Miasta: 28.03.2019

04.04.2019

Burmistrz  Miasta  przekazał
wniosek do Powiatowego Rze-
cznika Konsumenta
Odpowiedź na piśmie Nr 10a
[klik] 

01.04.2019 BRM.0003.3.1.2019 02.04.2019 02.04.2019

PRK  poinformował,  że  prob-
lem jest znany i rozpatrywany
na bieżąco w ramach pojawia-
jących  się  problemów.  Rzecz-
nik  zamierza  przeprowadzić
kampanię  informacyjną  dot.
nieuczciwych  praktyk  rynko-
wych  w gminach Powiatu Haj-
nowskiego.  Zwrócił  się  rów-
nież  z  prośbą  o  przekazanie
ulotki  do  biura  Rzecznika  w
celu weryfikacji zawartych tre-
ści  i  zgodności  z  obowiązują-
cym prawem
Odpowiedź na piśmie Nr 10b
[klik] 

04.04.2019 RK.731.10.2019 08.04.2019 08.04.2019

https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/195360/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_10b.pdf?1555501365
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/195359/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_10a.pdf?1555501365
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/195716/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_9c.pdf?1556089177
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/195357/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_9b.pdf?1555501364
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starszym  rodzicom  odłączają
telefony, żeby oni nie odbierali
tych telefonów, ale ludzie starsi
potrzebują rozmowy, potrzebu-
ją jakiegoś kontaktu i  właśnie
dają się naciągać na takie coś.
I to jest propozycja mojej ulot-
ki. Czy Urząd Miasta byłby w
stanie wydrukować takie  ulot-
ki, dać adresy, tutaj jeszcze do-
pisać adresy, numery telefonów
i do kogo się mogą zwracać z
tym  i  po  prostu  z  gazetami  z
Kauflandu  roznieść  to  miesz-
kańcom?”
Wniosek złożony ustnie

Uzupełnienie  wniosku  –
Radna złożyła projekt ulotki
na piśmie 10 [klik] 

11. Wiceprze-
wodniczący 
Rady Janusz
Puch

27.03.2019 WNIOSEK 11
dot.  uporządkowania  ulic  po
okresie zimowym:
„Kończy się już okres zimowy
a na naszych ulicach i to miejs-
kich,  powiatowych  czy  woje-
wódzkich są po zimie powstałe
przełomy i dziury, w związku z
tym zwracam się tutaj w imie-
niu  mieszkańców z  taką  proś-
bą, żeby te dziury jak najszyb-
ciej  usunąć,  jak  również  pos-
przątać piasek, który został po
akcji zimowej na ulicach.”
Wniosek złożony ustnie

Burmistrz  Miasta:  „Pan  Ja-
nusz Puch – to też zadanie dla
Pana Burmistrza jeżeli  chodzi
o zimowe utrzymanie, pozimo-
we  utrzymanie  dróg  i  sprząt-
nięcie.”

28.03.2019 Zastępca  Burmistrza  poinfor-
mował, że Gmina Miejska Haj-
nówka  rozpoczęła  poziome
usuwanie piachu w dniu 15.02.
2019 r.  Do dnia 27.03.2019 r.
usunięto  piach  z  ulic  należą-
cych  do pierwszego standardu
zimowego utrzymania dróg i z
dróg powiatowych oraz rozpo-
częto  usuwanie  piachu  z  ulic
należących  do  drugiego  stan-
dardu.  Poinformował  także,  w
ciągu  całego  roku  w  czasie
sprzyjających warunków ubyt-
ki  powstałe w ulicach asfalto-
wych są na bieżąco
Odpowiedź na piśmie Nr 11a
[klik] 

29.03.2019 BRM.0003.1.2019 01.04.2019 01.04.2019

12. Radna Ewa 
Rygorowicz

27.03.2019 WNIOSEK 12
dot. przygotowania działki pod
budowę sklepu wielkopowierz-
chniowego w osiedlu Podlasie
Wniosek  na  piśmie  Nr  12

Burmistrz  Miasta:  „Jeżeli  in-
westor będzie, no my żadnemu
inwestorowi  nie  przeszkadza-
my,  chociaż  powiem  szczerze,
że  ta,  któregoś  dnia  w przed-

28.03.2019 Zastępca  Burmistrza  poinfor-
mował, że na wskazanym tere-
nie  Miejscowy  Plan  Zago-
spodarowania  Przestrzennego
Miasta  Hajnówka  Obszar  3

24.05.2019 BRM.0003.3.1.2019 24.05.2019 24.05.2019

https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/195361/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_11a.pdf?1555501365
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/195358/original/Wniosek_na_pi%C5%9Bmie_Nr_10_(projekt_ulotki).pdf?1555501365
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[klik] szkolu  czy  żłobku  zaczepiło
mnie małe dziecko i mówi: Pa-
nie Burmistrzu, a kiedy będzie
u nas Lidl? Akurat Lidl no. Nie
wiedziałem,  co  powiedzieć  te-
mu dziecku, ale mówię wam, o
co dziecko mnie pytało.”

„Hajnówka Wschód” nie dopu-
szcza budowy sklepów wielko-
powierzchniowych.
Odpowiedź na piśmie Nr 12a
[klik] 

13. Radny Jan 
Chomczuk

27.03.2019 WNIOSEK 13
dot. ułożenia na ulicy Miłkow-
skiego  poziomego  oznakowa-
nia  grubowarstwowego w for-
mie pasów poprzecznych trzy-
stopniowych  powodujących
dudnienie w kołach przejeżdża-
jącego pojazdu
Wniosek  na  piśmie  Nr  13
[klik] 

Burmistrz  Miasta:  „Tutaj  Pan
Radny Chomczuk mówi o tych
pasach,  pasach  pionowych.
Nie  wiem,  czy  my  to,  pozio-
mych,  przepraszam,  pozio-
mych,  ale  z  takiej  specjalnej
farby,  ja  nie wiem,  czy my to
już robiliśmy w mieście czy nie,
bo to wymaga takiej szczegól-
nej  technologii.  Zobaczymy,
powiem tak,  zobaczymy  ile  to
kosztuje. Jeżeli to będą tak ja-
kieś  takie,  jakieś  takie  realne
pieniądze, to tak, ale jeżeli nie,
to  może  coś  innego.  Chociaż
teoretycznie rzecz biorąc, każ-
dy uważny kierowca no powi-
nien tam się zatrzymać, no ale,
ale jest tak, jak jest no. Ale roz-
ważymy to.  Jeżeli  to nie będą
zbyt wielkie  pieniądze,  to mo-
żemy to zrobić.”

28.03.2019 Burmistrz  Miasta  poinformo-
wał, że tego typu oznakowania
nie zaleca się stosować na dro-
gach  w  terenie  zabudowanym
ze  względu  na  wywoływany
przez  koła  pojazdów  hałas  i
uciążliwości  z  tym  związane
dla  mieszkańców  przyległych
zabudowanych posesji
Odpowiedź na piśmie Nr 13a
[klik] 

18.04.2019 BRM.003.3.1.2019 19.04.2019 19.04.2019

14. Radna 
Aniela Kot
poparli: Rad-
ny Maciej 
Borkowski i 
Wiceprzewo-
dnicząca Ra-
dy Barbara 
Laszkiewicz

27.03.2019 WNIOSEK 14
dot.  wykonania  parkingu  przy
budynku usytuowanym przy ul.
Armii Krajowej 24  (żłobek)
Wniosek  na  piśmie  Nr  14
[klik] 

Burmistrz  Miasta: „Także  tu
tak jak Pani Radna Aniela mó-
wiła, my się nie spieramy tutaj
o pierwszeństwo. Tak samo jak
my  nie  wszystko  możemy  zro-
bić od razu, tak samo też spół-
dzielnia mieszkaniowa ma swój
budżet, ma swoje plany i oczy-
wiście w tamtym roku realiza-
cja była niemożliwa, ale z Pa-
nem  Prezesem  rozmawialiśmy
od dawna, spotkaliśmy się też
ostatnio. Pan Prezes przygoto-
wał już pewną propozycję jeże-

28.03.2019 Burmistrz  Miasta  poinformo-
wał, że w porozumieniu z Pre-
zesem Spółdzielni Mieszkanio-
wej w Hajnówce oraz za zgodą
Dyrektorów Żłobka i  Przedsz-
kola  Nr  5  na  dysponowanie
częścią nieruchomości parking
zostanie wykonany
Odpowiedź na piśmie Nr 14a
[klik] 

03.04.2019 BRM.0003.3.1.2019 04.04.2019 04.04.2019

https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/195365/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_14a.pdf?1555501366
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/195364/original/Wniosek_na_pi%C5%9Bmie_Nr_14.pdf?1555501366
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/195717/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_13a.pdf?1556089177
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/195363/original/Wniosek_na_pi%C5%9Bmie_Nr_13.pdf?1555501366
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/198184/original/Odpowied%C5%BA_na_pismie_Nr_12a.pdf?1559558267
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/195362/original/Wniosek_na_pi%C5%9Bmie_Nr_12.pdf?1555501365
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li chodzi o lokalizację tych pa-
rkingów. Tam chcemy też przy
okazji rozwiązać problem pun-
ktu do zbiórki  odpadów, który
byłby dobry, estetyczny zarów-
no  dla  przedszkola,  jak  i  dla
mieszkańców  sąsiednich  blo-
ków.  Panie  Dyrektorki  już  o
tym wiedzą,  wyrażą  zgodę  na
usytuowanie tych parkingów w
tamtym miejscu,  ponieważ ten
teren jest w zarządzaniu, w ad-
ministracji dyrektorów  przed-
szkoli. Budowa tych parkingów
nie wymaga pozwolenia budo-
wlanego, bo jeżeli się robi par-
kingi do 10 a zrobimy to w taki
sposób, żeby w jednym miejscu
nie było więcej jak 10, wystar-
czy  tylko  zgłoszenie  i  zgoda
właściciela terenu do realizacji
tego przedsięwzięcia. Także je-
żeli wszystko pójdzie zgodnie z
założeniami i zgodnie z naszy-
mi wstępnymi uzgodnieniami z
Panem  Prezesem  Spółdzielni
Mieszkaniowej,  jeszcze  w  tym
roku te parkingi powinny pow-
stać.  Będą  to  parkingi
no potrzebne, które się przyda-
dzą zarówno rodzicom,  którzy
przyjeżdżają  z  dziećmi  do
przedszkola  i  do  żłobka,  ale
również  mieszkańcom okolicz-
nych zasobów mieszkaniowych
Spółdzielni  Mieszkaniowej.
Także Paniom Radnym dzięku-
ję  bardzo  za  przypominanie,
chociaż  staram się  o  tym pa-
miętać.”

15. Radna 
Aniela Kot

27.03.2019 WNIOSEK 15
dot.  utwardzenia  nawierzchni
ulicy Jaśminowej

Burmistrz Miasta:  „Ulica Jaś-
minowa jest, ma już przygoto-
waną  dokumentację  technicz-

28.03.2019 Sekretarz  Gminy  poinformo-
wał o kompletnej dokumentacji
projektowo-kosztorysowej  pt.

04.04.2019 BRM.0003.3.1.2019 04.04.2019 04.04.2019
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Wniosek  na piśmie  Nr 15  +
załączniki [klik] 

ną.  Jak  wiecie,  w  projekcie
budżetu  na  ten  rok  jeszcze
środki na ulicę Jaśminową nie
zostały zarezerwowane, ale je-
steśmy  po  pewnych  przetar-
gach,  po  sprawozdaniu  za
pierwsze  półrocze.  Policzymy
się  jeszcze  raz  i  w  związku  z
tym,  że  społeczny  komitet  bu-
dowy tej ulicy Jaśminowej cze-
ka  już  od  dłuższego  czasu,
spróbujemy jesienią podejść do
tematu  i  rozważyć  możliwość
przygotowania  przed  zimą
podbudowy na tej ulicy.”

„Przebudowa ul. Jaśminowej w
Hajnówce”, wartości kosztory-
sowa  inwestycji  –  432 356,78
zł  brutto,  zgłoszeniu  zamiaru
przystąpienia  do  budowy  z
dnia 23.11.2017 r. oraz że roz-
ważona  zostanie  możliwość
wykonania  kanalizacji  desz-
czowej, robót ziemnych i pod-
budowy w drogiej połowie br.
Odpowiedź na piśmie Nr 15a
[klik] 

16. Radna 
Aniela Kot

27.03.2019 WNIOSEK 16
dot. uporządkowania drogi do-
jazdowej  do  garaży zlokalizo-
wanych na osiedlu Podlasie:
„Dziękuję bardzo za interwen-
cję w imieniu mieszkańców no-
wo  wykupionych  garaży  na
osiedlu  Podlasie.  Zgłaszałam
ten problem.  Teren został  zni-
welowany  ładnie.  Dziękujemy
bardzo za interwencję,  ale  te-
raz jeszcze właściciele starych
garaży, też tam wnioskowałam,
kiedy  na  wiosnę  prosiłam  o
zniwelowanie  tego  terenu  wo-
kół  i  wyrównanie,  więc prosi-
my zniwelować ten teren drogi
dojazdowe  do  starych  garaży
na osiedlu Podlasie.”
Wniosek złożony ustnie

Burmistrz  Miasta:  „Drogi  do-
jazdowe  do  garaży  na  Podla-
siu. Pani Radna musi mi przy-
pomnieć.  Jakąś  drogę  trzeba
tam  wyrównać,  coś  jeszcze,
tak?  Przy  starych  garażach,
Panie Burmistrzu.”

28.03.2019 Zastępca  Burmistrza  poinfor-
mował, że w dniu 02.04.2019 r.
dojazd naprawiono
Odpowiedź na piśmie Nr 16a
[klik] 

01.04.2019 BRM.0003.3.1.2019 05.04.2019 05.04.2019

17. Radny 
Maciej 
Borkowski  

27.03.2019 WNIOSEK 17
dot.  Regulaminu  Organizacyj-
nego  Miejskiego  Ośrodka  Po-
mocy Społecznej w Hajnówce:
„Dostaliśmy odpis, tak, na zło-
żony  wniosek.  Odpis  powiela-
ny,  bo  temat  również  był  po-
wielany  Rozmawialiśmy  już  z

Dyrektor  MOPS  Mariusz
Iwaniuk: „Wybrał Pan wybiór-
czo  poruszone  przez  siebie
kwestie  dotyczące  Kodeksu
Pracy i zmiany statutu, tylko że
główna  i  zasadnicza  sprawa,
dotycząca Pana wniosku, wyni-
ka tylko i wyłącznie z ustaw, na

28.03.2019

https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/195368/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_16a.pdf?1555501366
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/195367/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_15a.pdf?1555501366
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/195366/original/Wniosek_na_pi%C5%9Bmie_Nr_15_za%C5%82%C4%85czniki.pdf?1555501366
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Panem  na  ten  temat  w  roku
2018. Odpis, powiem tak, no w
mojej  ocenie  przerost  treści
nad  formą,  6  stron  odpisu,  z
którego za bardzo nic nie wyni-
ka. Jako Radni jesteśmy przed-
stawicielami  określonej  grupy
społecznej,  tak,  którzy,  miesz-
kańców,  którzy  na  nas  głoso-
wali  i  z  ich skargami,  i  z  ich
uwagami udajemy się na sesję
czy na komisje Rady Miasta i
te  uwagi  odnośnie  monitoro-
wania,  wydatkowania  pienię-
dzy  z  programu 500  +,  który
wiemy,  że  się  od  lipca  będzie
rozszerzał  o  pierwsze dziecko,
będzie tych pieniążków przyby-
wało  i  monitorowania  wydat-
kowania tych pieniędzy opinia
publiczna się domaga. Pan od-
pisuje tutaj w jakiś lakoniczny
sposób  o  wymiarze  godzin,  o
Kodeksie  Pracy,  monitorowa-
niu  w  godzinach  popołudnio-
wych po przekroczeniu ustawo-
wego  wymiaru  czasu  pracy.
Przecież,  Panie  Dyrektorze,
nikt  na Komisji  Infrastruktury
nie kazał, nie mówił, że praco-
wnicy MOPS-u mają pracować
po 12 czy 14 godzin.  Pan się
na  tym opiera,  ale  jednocześ-
nie odpisuje Pan takie oto sfor-
mułowanie – Tak więc na chwi-
lę  obecną nie ma jednoznacz-
nego  umocowania  prawnego,
które umożliwiałoby oddelego-
wanie pracowników socjalnych
i  asystentów  rodzin,  nie  mó-
wiąc  już  o  innych  pracowni-
kach MOPS, do wykonania do-
datkowych zadań. Między inny-
mi w tych 6 stronach zawiera

których popieramy swoją pra-
cę, a mianowicie ustawy o po-
mocy społecznej i ustawy o po-
mocy państwa w wychowywa-
niu dzieci. I żadna z tych ustaw
nie przewiduje tego typu dzia-
łania, a wręcz przeciwnie, ok-
reśla dokładnie w swoich prze-
pisach,  jak pracownicy Miejs-
kiego Ośrodka czy też pracow-
nicy  innych  ops-ów  powinni
postępować w takich przypad-
kach i zapewniam Państwa Ra-
dnych, że swoje obowiązki wy-
konujemy tak, jak należy i wy-
konujemy je w ramach swoich
godzin pracy i to nam w zupeł-
ności  wystarczy.  Jeśli  by  Pan
zgłębił swoje informacje na te-
mat  tych  ustaw czy  chociażby
pochylił  się  nad którąś z tych
ustaw, to by Pan zobaczył, że w
tym momencie,  przy  aktualnie
obowiązujących  przepisach
prawa nasze działania są ściś-
le  ograniczone.  Oczywiście,
podejmujemy tego typu kontro-
le, mamy ku temu instytuty typu
pracownicy  socjalni  czy  asys-
tenci rodziny i oni swoje zada-
nia wykonują jak należy, w tym
konkretnym przypadku monito-
rują  wydatkowanie  należyte
środków. I w ten sposób działa-
my, bo na tyle powala nam us-
tawa. Więc tutaj, jeżeli można,
tak  przy  okazji  też  chciałbym
się pokusić w stosunku do Pa-
na Radnego o taką może małą
dygresję,  tak,  bo  wyjaśniałem
to Panu na komisji.  Myślę,  że
tak  jak  to  Pan  powiedział,  6
stron.  Chcieliśmy  dokładnie
wyjaśnić, tak, w czym tkwi pro-
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Pan sformułowania jakoby nie
był Pan w stanie zmotywować
swoich pracowników do pracy
w  godzinach  popołudniowych,
bo nic Pan konkretnie nie pi-
sze,  że  takich  regulacji  Pan
przeprowadzić nie może. Jedy-
nie na czym się Pan opiera i tu
będzie moje zapytanie o odnoś-
nie zmiany regulaminu, tak, re-
gulaminu  pracy,  organizacyj-
nego regulaminu pracy MOPS.
I moje pytanie, czego Pan po-
trzebuje aby ten regulamin or-
ganizacyjny  zmienić?  Czy  re-
guluje to  ustawa? Co leży na
przeszkodzie,  aby  zmienić  re-
gulamin organizacyjny MOPS-
u,  aby  losowo  w  wybranych
dniach, mówiliśmy o 2 dniach,
aby  te  kontrole  były,  bo  takie
sygnały  do  nas  Radnych  i
wszyscy się z tym zgadzaliśmy i
myślę, że wszyscy na tej sali i
Państwo się ze mną zgodzicie,
że takie sygnały do nas docie-
rają, że pieniądze z Programu
500 + i nie tylko są marnotra-
wione. Ja nie mówię, że wszys-
cy to robią, ale należy to moni-
torować. I ten wniosek się po-
wiela a Pan różnymi tutaj wy-
wodami próbuje się jakoś bro-
nić  nieskutecznie.  Jeszcze  raz
się  zapytam,  proszę  o  odpo-
wiedź merytoryczną, niech Pan
się nie rozwodzi na 6 stron, ja-
ki jest problem w zmianie regu-
laminu pracy, tak, regulaminie
organizacyjnym MOPS-u i jaki
ma Pan naprawdę z tym prob-
lem? Bo ja tak do końca prze-
czytałem te 6 stron i wywnios-
kowałem, że to Pańska bezrad-

blem. Mianowicie w tym, że us-
tawodawca nie przewiduje  te-
go typu działań. Możemy dzia-
łać na, jeśli cały czas opieramy
się  na tej  kwestii  badania,  fi-
nansowania, należytego wydat-
kowania środków, tylko i wyłą-
cznie na nasze pracy socjalnej
a  także  na  sygnałach  płyną-
cych  z  zewnątrz.  Jeżeli  takich
sygnałów nie mamy, to nie ma-
my żadnych podstaw i to usta-
wodawca dokładnie przewidu-
je, że takie działania nie mogą
wynikać sobie ot tak, że wybie-
ramy jakieś rodziny i ruszamy
sobie w teren, żeby wszystkich
po  kolei  sprawdzać.  Zastana-
wiam się  w tym momencie,  w
czym  tkwi  problem  mimo
moich  wyjaśnień,  bo  z  jednej
strony tak się zastanawiam, czy
Pan Radny tego nie chce zro-
zumieć, czy Pan Radny nie ro-
zumie, bo jeśli Pan Radny nie
chce  zrozumieć,  to  moje  tutaj
wyjaśnienia  do  niczego  i  tak
nie doprowadzą, bo Pan Radny
ma  swoje  stanowisko.  Jeśli
Pan Radny natomiast nie może
zrozumieć  chociażby  powodu,
że niedostatecznie zgłębił  Pan
wiedzę na temat tych ustaw, to
ja  zapraszam  na  do  MOPS-u
na 11 Listopada 24. Wyjaśnimy
wszystko dokładnie co i jak, że-
by Pana Radnego wątpliwości
rozwiać. Ja jeszcze raz podkre-
ślam, działamy w ramach prze-
pisów prawa, ustaw, które nas
obowiązują i na chwilę obecną
swoje działania wykonujemy z
należytą  starannością  i  8-go-
dzinny  czas  pracy  pracowni-
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ność wypływa, że nie umie Pan
sobie poradzić z osobami pod-
władnymi,  które to,  na komis-
jach również słyszeliśmy z Pa-
na  ust,  mają  dzieci,  popołud-
niami nie bardzo pracować. Ja
też mam dzieci, pracuję na po-
południa, jak trzeba, to idę na
noc.  Było  trzeba,  to  i  w  nie-
dzielę  chodziłem,  tak?  Chyba
nie tędy droga. Proszę o mery-
toryczną  odpowiedź.  Przypo-
minam,  że odpowiada Pan de
facto nie tylko dla mnie i Rad-
nych, ale dla większości miesz-
kańców miasta, którzy za poś-
rednictwem Telewizji Kablowej
w tym momencie oglądają ob-
rady sesji Rady Miasta”

„Szanowny  Panie  Dyrektorze,
odsyła mnie Pan do ustaw, od-
syła mnie Pan mnie do parag-
rafów, nie muszę tego znać. Ja
powiem Panu, że ja najbardziej
pochylam  się  nad  potrzebami
lokalnej  społeczności.  Pan,  w
przeciwieństwie  do  mnie,  po-
chyla  się  nad  ustawami.  Być
może, no ma Pan taką funkcję,
a  nie  inną,  ale  dla  mnie  naj-
ważniejszy jest człowiek, a nie
przepis.  To po pierwsze,  moja
przedmówczyni oczywiście słu-
sznie  zwróciła  Panu  uwagę,
twierdzi Pan, że brakuje Panu
sygnałów  odnośnie  marnotra-
wienia  pieniędzy  przyznawa-
nych  przez  MOPS.  A  co  Pan
usłyszał na dwóch w 2019 roku
czy w tym roku? Czy to nie były
sygnały od Radnych? I  to nie
był  sygnał  tylko  do  Radnego

ków w zupełności nam do tego
wystarcza.”

„Jeszcze raz podkreślam, może
zacznę od tego, że ja bym tego
nie nazywał kontrolą, bo to jest
nasza  naturalna  praca,  pod-
czas której sprawdzamy należ-
ność wykonywania otrzymywa-
nych od nas świadczeń i my to
robimy, i my to robimy, i to jest
w  zakresie  naszych  obowiąz-
ków, więc tutaj akurat nie jest
tak,  że  tego  nie  sprawdzamy.
Natomiast jeszcze odnosząc do
Pani  Radnej,  tak  jak  powie-
działem,  Państwo twierdzą, że
z naszej strony są ważne prze-
pisy. Nie, nie, tylko że musimy
pamiętać,  że  jako  instytucja
musimy  na  tych  przepisach
bazować. Jeśli, tak jak powie-
działem, jeśli docierają do nas
sygnały  o  marnotrawieniu
środków albo  też  nawet  z  in-
nych sytuacji, gdzie osoba wy-
maga pomocy, my zawsze rea-
gujemy  To  jest  mój  priorytet,
żeby  zawsze  tak  było,  co  o
czym zresztą Pani Radna wie,
bo  będąc  u  nas  w  placówce,
zgłosiła problem i osobę, oso-
ba, o której rozmawialiśmy, zo-
stała z naszej strony zaopieko-
wania,  więc  tutaj  działa  to  w
ten sposób. Natomiast oczywiś-
cie,  ja  się  z  Państwem  tutaj
zgodzę,  mamy 8 pracowników
socjalnych  i  3  asystentów  ro-
dziny  podopiecznych  mamy
prawie  1 000  osób,  więc  nie-
realne jest, żebyśmy u każdego
byli codziennie w domu, także
dziękuję bardzo”
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Borkowskiego.  Czy to jest  dla
Pana  za  mało?  Czy  za  rękę,
uważa Pan, że powinniśmy za
rękę zaprowadzić pracownika i
pokazać, co się dzieje? Nie ro-
zumiem. Jeżeli chodzi jeszcze o
to,  że  Pan  twierdzi,  że  jest
wszystko  dobrze,  to  ja  może
sięgnę  do  przeszłości,  Armii
Krajowej 40, jakie były zanied-
bania, nie chcę tego przytaczać
nawet,  i  dopiero po interwen-
cjach gdzie wylądowała Pani i
jak się potoczyły jej dalsze lo-
sy,  jak  przychodziłem  tu  ze
zdjęciami, jak pracownicy MO-
PS-u  dopilnowali  podopiecz-
nych. Więc proszę mi nie mó-
wić. Pan może się zasłaniać za
ustawami  a  ja  znam  realia.
Pan ustawy, ja z życia wzięte.
Dziękuję. Czyli de facto, tak na
koniec nie będzie kontroli wy-
datkowanych pieniędzy 500 +.
Nie  pochyla  się  Pan nad tym
tematem, nie znajdzie Pan ja-
kiegoś  wyjścia  z  tej  sytuacji.
Tak konkretnie na koniec – tak
czy nie, żeby opinia publiczna
wiedziała,  że  takich  kontroli
MOPS dokonywał nie będzie.”

„Dosłownie ostatnie zdanie. Ja
chciałem tylko Pana Dyrektora
zapytać,  czy  to,  co  Pan  teraz
mówił o 8 pracownikach, ma-
my  traktować  jako  wniosek  o
zwiększenie  zatrudnienia  w
MOPS-ie,  czemu  nie  jestem
przeciwny? Czy  dobrze  zrozu-
miałem?”

Wniosek złożony ustnie

Burmistrz  Miasta:  Pani  Prze-
wodnicząca, Wysoka Rado, to,
że sfera opieki  społecznej  jest
sprawą  bardzo  trudną,  jest
sprawą oczywistą i  wszyscy o
tym wiemy. I obecny Dyrektor
Pan Mariusz, i załoga nie pier-
wszy, nie pierwszy raz zaczyna
się z tym problemem borykać,
bo  w  przeszłości,  niezależnie
od tego, kto był dyrektorem czy
kierownikiem Miejskiego Ośro-
dka Pomocy Społecznej, te na-
sze służby socjalne próbowały
różnych  rozwiązań  monitoro-
wania środowisk, różnych roz-
wiązań jeżeli chodzi o udziela-
nie  pomocy  społecznej,  finan-
sowej.  Często  próbowaliśmy
nawet,  żeby  w miejsce  bezpo-
średniej  pomocy  finansowej
udzielać  pomocy  rzeczowej  w
postaci  zakupu paczek żywno-
ściowych  przez  pracowników
socjalnych i proszę mi wierzyć,
że  to  się  nie  sprawdziło.  Ja
wierzę,  że  ci  pracownicy,
którzy są w Miejskim Ośrodku
Pomocy Społecznej,  są praco-
wnikami z  dużym doświadcze-
niem.  Ja  korzystając  z  okazji,
dziękuję im za tą pracę, bo to
nie  jest  łatwa  praca.  Pozycja
pracownika socjalnego w pol-
skim systemie prawnym no nie
jest  na  tyle  mocna,  żeby  ich
działanie właśnie było może do
końca tak skuteczne, jakbyśmy
my  i  mieszkańcy  tego  oczeki-
wali.  Tak  samo Pan Dyrektor,
tak samo pracownicy MOPS-u
muszą i postępują zgodnie i w
granicach  prawa.  Czasami  są
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sytuacje szczególnie trudne i te
działania są na granicy prawa,
ale  ci  pracownicy  starają  się
właśnie to robić w taki sposób
no, żeby pomóc i tak Pan Rad-
ny Borkowski wspomina o pe-
wnym  przypadku,  nie  wiem,
czy o tym przypadku myślimy,
był  to  stosunkowo trudy przy-
padek i dla sąsiadów, i pewnie
dla  tej  osoby.  Lepiej  czy  go-
rzej, staraliśmy się z nim pora-
dzić. Dzisiaj ta osoba jest, nie
powiem, że pod stałym nadzo-
rem, ale pod stałą opieką pra-
cowników  opieki  społecznej,
ale zdaję sobie z tego sprawę,
że takich trudnych przypadków
jest więcej. Natomiast no pełna
skuteczność  tej  opieki  będzie
wtedy,  kiedy  również  rodzina
osób  wymagających  takiej
opieki będzie zaangażowana a
w  tych  sytuacjach  często  jest
różnie,  często  osoba  zostaje
sama i na to, co może liczyć, to
jest pomoc też pracowników z
opieki  społecznej.  Natomiast
jeżeli chodzi o odbiór społecz-
ny, czasami bywa tak, że decy-
zje  Pana  Dyrektora,  decyzje
pracowników  socjalnych  są
oceniane różnie – a że dostała
pomoc osoba, która tej pomocy
nie powinna dostać, albo że nie
dostała  pomocy  osoba,  która
powinna  dostać,  ale  wierzcie
mi  Państwo,  kierownicy,  Pan
Dyrektor,  pracownicy  podej-
mują decyzje odnośnie pomocy
czy zasiłków stałych, czy zasił-
ków jednorazowych na podsta-
wie określonych dokumentów i
te  decyzje  każdorazowo  mogą
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być też  zaskarżane przez mie-
szkańców i są zaskarżane, i ja
też  zawsze  zachęcam  do  tego
ludzi,  którzy  czasami do mnie
przychodzą, że jeżeli mają wąt-
pliwości, proszę się od tych de-
cyzji odwoływać. Wszyscy jes-
teśmy  tylko  ludźmi.  Czasami,
kiedy  sytuacja  jest  właśnie
wątpliwa  od  strony  prawnej,
każde takie odwołanie pomaga
pracownikom czy to  MOPS-u,
ale nie tylko, wypracować wła-
ściwe  praktyki  postępowania
na  przyszłość.  Ja  szczegółów
nie  znam,  bo  szczegółami  na
co  dzień  musi  się  zajmować
Pan  Dyrektor  i  pracownicy
Miejskiego  Ośrodka  Pomocy
Społecznej, ale Państwo też wi-
dzicie, że no w naszym budże-
cie bardzo pokaźna liczba śro-
dków  jest  przeznaczona  na
działania  pomocowe  i  pomoc
społeczną i ta pomoc jest reali-
zowana. Ja nie powiem, że nie
da się zrobić lepiej. Być może
się da, zawsze można robić le-
piej.  Ja  wierzę  w  to,  że  Pan
Dyrektor  i  nasze  służby  nad
tym  pracują,  ale  też  musimy
wziąć  pod  uwagę,  że  wszyscy
oni pracują w warunkach prze-
pisów prawnych, które są. Pan
Radny Gmiter pewnie miał ra-
cję,  że Pan Dyrektor  zbyt  ob-
szernie odpowiadał na pytanie
Pana  Radnego  Borkowskiego,
ale po prostu chciał  to zrobić
najlepiej jak potrafi, rozumiem.
A prawda jest  taka, że praco-
wnicy  mogą  robić  to,  na  co
prawo pozwala i to robią.” 
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Dyrektor  MOPS  Mariusz
Iwaniuk:  „Tak  jak  powiedzia-
łem, czekamy na sygnały, bo to
jest jedyna podstawa, która da-
je nam możliwość w działaniu,
tylko  to  musi  być  wskazanie
konkretnej  osoby.  Jeśli  Pań-
stwo Radni macie przykład, no
to tak jak powiedziałem, mamy
8 pracowników socjalnych. Na
tylu podopiecznych to jest mało
a tylko  i  wyłącznie  zgłoszenie
takiego  przypadku,  bądź  też
wynikające z naszej  pracy so-
cjalnej upoważnia nas do tego
typu wizyt i weryfikacji  wydat-
kowania  środków.  Także  jeśli
Państwo Radni posiadacie in-
formacje  na  temat  tego  typu
osób,  zapraszamy  i  będziemy
wszystkie,  wszystkie  tego  typu
informacje sprawdzać.”

„Na chwilę obecną to wystar-
czy.”

18. Radny 
Maciej 
Borkowski  

27.03.2019 WNIOSEK 18
dot.  Marszu  Żołnierzy Wyklę-
tych:
„Panie  Burmistrzu,  chciałem
poruszyć  bardzo  wrażliwy  te-
mat  w  naszym  mieście  Marsz
Żołnierzy  Wyklętych  i  zapytać
Pana, jakie działania zamierza
Pan  podjąć  w  tym  roku,  aby
nie dochodziło znowu do eska-
lacji, żeby nie musiał Pan znów
iść   na  zderzenie  z  prawem,
czyli  2 wyroki sądów. Czy za-
mierza Pan lub może Pana Za-
stępca  –  Pan  Ireneusz  usiąść
do rozmów z organizatorami w
taki czy inny sposób ten dzień

Burmistrz  Miasta:  „Nie  chcę
wracać do sprawy marszu, bo
nadal wzbudza to we mnie zbyt
dużo emocji.”

28.03.2019 Burmistrz  Miasta  poinformo-
wał,  że  podejmuje  odpowied-
nie kroki związane ze zgroma-
dzeniami  publicznymi  w  ra-
mach przepisów ustawy z dnia
24 lipca 2015 r. Prawo o zgro-
madzeniach
Odpowiedź na piśmie Nr 18a
[klik] 

01.04.2019 BRM.0003.3.1.2019 03.04.2019 02.04.2019

https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/195369/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_18a.pdf?1555501366
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upamiętnić,  tak?  Co roku  jest
to samo. Co roku jest to samo.
Są  wnioski  do  sądów,  jeden
raz, drugi, już nie będę pytał o
koszta  poniesione,  bo  to  jest
mniej istotne, ale żeby nie pod-
grzewać tej 5 raz atmosfery, bo
to już 4 lata z rzędu, może w
końcu należy usiąść i porozma-
wiać w zaciszu bez kamer, bez
nikogo i obejść ten dzień bezi-
miennie? Chyba nas na to stać.
Ja w tamtym roku, przypomnę,
do Pana Sekretarza w tym te-
macie  chodziłem  dwukrotnie,
aby takie rozmowy przeprowa-
dzić, może usiąść wspólnie. Nie
strzelajmy focha na siebie. Jest
ustawa, która to reguluje, tak?
Tego,  Panie  Burmistrzu,  nie
zabronimy,  ani  stanowiskami
Rady Miasta, ani w jakikolwiek
inny sposób. Nie próbujemy te-
go,  usiądźmy  do  normalnych
rozmów i tak jak powiedziałem,
wierzę w to, że ten dzień może-
my obejść bezimiennie.”
Wniosek złożony ustnie


