
BRM.0003.3.2.2019
Rejestr wniosków złożonych podczas obrad

VI sesji Rady Miasta Hajnówka w dniu 24 kwietnia 2019 r.
/stan na dzień 13 czerwca 2019 r./

Wnioski zostały przekazane Burmistrzowi Miasta przez Przewodniczącą Rady:
Pismem BRM.0003.3.2.2019 z dnia 28.03.2019 r. (Wnioski Nr 1 – 6) [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

24.04.2019 dot.  wynagrodzeń  nauczycieli
w związku ze strajkiem
Wniosek na piśmie Nr 1
/pkt 1/ [klik] 

Burmistrz Miasta: „Jeżeli cho-
dzi o płace, to jest to pytanie i
Pana Radnego Gmitra  i  Pani
Dąbrowskiej.  Stanowisko  Re-
gionalnej Izby Obrachunkowej
jest tutaj jednoznaczne. To się
nie ma nad czym zastanawiać.
To nie jest klub dyskusyjny, tyl-
ko  sprawa  odpowiedzialności
za naruszenie dyscypliny bud-
żetowej.  Jeżeli  którykolwiek  z
Dyrektorów podejmie taką de-
cyzję o wypłacie, naruszy dys-
cyplinę  budżetową  a  ja  oba-
wiam się, że też my możemy ut-
racić część subwencji oświato-
wej. Przecież subwencję dosta-
jemy co miesiąc.  Jeżeli będzie
taka  sytuacja,  że  spróbujemy
pieniądze  wypłacić  nauczycie-
lom, to ta subwencja może być
z miesiąca na miesiąc obcięta i
spotkamy się tu na kolejnej se-
sji, żeby zaktualizować budżet i
z  przykrością  kontestować,  że
subwencja  oświatowa  została
zmniejszona.  To,  co  możemy
zrobić  zgodnie  z  prawem,
wczoraj  się  spotkałem  z  nau-
czycielami we wszystkich szko-
łach i o tych poinformowałem,
żeby to nie było zbyt dolegliwe

24.04.2019 Burmistrz  Miasta  poinformo-
wał, że brak jest podstaw praw-
nych  wypłaty  strajkującym
nauczycielom  wynagrodzenia
za  okres  strajku,  jednak pom-
niejszenie  wynagrodzenia  za
czas akcji strajkowej można ro-
złożyć  na  raty do  końca  roku
budżetowego.
Odpowiedź na piśmie Nr 1a
[klik] 

08.05.2019 BRM.0003.2.2019 08.05.2019 08.05.2019

https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/197059/original/Przekazanie_wniosk%C3%B3w_BM_przez_PR_(Wnioski_Nr_1-6).pdf?1557997244
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/197061/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_1a.pdf?1557997244
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/197060/original/Wniosek_na_pi%C5%9Bmie_Nr_1__Nr_2.pdf?1557997244


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

dla nauczycieli, bo oczywiście,
to finansowo jest dolegliwe, bo
jeżeli z budżetu każdej rodziny
w ciągu miesiąca byśmy te pie-
niądze wyłączyli, no to to jest
trudna sytuacja,  To,  co może-
my zrobić i uważam że możemy
zrobić  zgodnie,  to  te  środki,
których  ci  nauczyciele  no  nie
mogą  dostać  za  czas  akcji
strajkowej,  możemy  rozłożyć
na  raty  do  końca  roku.  Mie-
ścimy się w roku budżetowym i
tutaj  nikt nam nie zarzuci  na-
ruszenia  dyscypliny  budżeto-
wej,  ale  jednocześnie  nie  bę-
dzie to jednorazowe potrącenie
nauczycielom  tych  pieniędzy.
Oczywiście ci wszyscy nauczy-
ciele, którzy będą tym zaintere-
sowani i stosowny wniosek do
swoich Dyrektorów złożą. Cho-
ciaż  mam  nadzieję,  że  ten
strajk się niebawem zakończy...
Natomiast jeżeli chodzi o bud-
żety  szkół  –  nie.  Tutaj  budżet
szkół  nie  będzie  zmieniamy.
Budżet  mamy  przyjęty  na  ten
rok, budżetem dysponują dyre-
ktorzy  no  i  zobaczymy,  jak  to
dalej  będzie  wyglądało.  No
ewentualnie wtedy,  no co, na-
sza  dotacja  będzie  mniejsza,
tak,  no  bo  jeżeli  te  pieniądze
nie będą wypłacone, no to nie
będą też wykorzystane. Najwy-
żej mogą być przesunięte przez
dyrektorów i  wykorzystane  na
jakieś prace remontowe, wyda-
tki rzeczowe w szkołach. Ale to
będziemy  na  bieżąco  analizo-
wać i podejmować decyzje ra-
zem z dyrektorami.” 
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2. Radna 
Jadwiga 
Dąbrowska

24.04.2019 dot. miejsca dla Zastępcy Bur-
mistrza  przy  stole  obrad  pod-
czas sesji
Wniosek na piśmie Nr 2 
/pkt 2/ [klik] 

24.04.2019

3. Radny Piotr 
Markiewicz

24.04.2019 dot.  zmiany rozpoczęcia funk-
cjonowania saun w Parku Wod-
nym  w  soboty  i  niedziele  z
godz.  10:00  na  godz.  9:00  w
związku  z  dużym  zaintereso-
waniem
Wniosek na piśmie Nr 3 [klik]

Burmistrz  Miasta:  „Wnioski
Pana  Radnego  Markiewicza
przekazujemy  według  właści-
wości do Dyrektora Parku Wo-
dnego i do Prezesa Usług Ko-
munalnych.”

24.04.2019 Burmistrz  Miasta  przekazał
wniosek  do  Dyrektora  Parku
Wodnego z prośbą o udzielenie
odpowiedzi do dnia 08.05.2019
Odpowiedź na piśmie Nr 3a
[klik] 

30.04.2019 ZOK.0003.3.2019 08.05.2019 08.05.2019

Dyrektor Parku Wodnego poin-
formował,  że  z  dniem  01.06.
2019  strefa  saun  w  soboty  i
niedziele  dniach  będzie  funk-
cjonować od godz. 9:00
Odpowiedź na piśmie Nr 3b
[klik] 

08.05.2019 DP.0001.1.2019 10.05.2019 10.05.2019

4. Radny Piotr 
Markiewicz

24.04.2019 dot.  zamieszczenia  na  stronie
internetowej  UM  Hajnówka
oraz przystankach komunikacji
miejskiej  graficznych  przebie-
gów tras linii  autobusowych z
podziałem na kursy o różnych
trasach  przebiegu  w  postaci
uproszczonych mapek jako za-
łączniki do tekstowych rozkła-
dów jazdy
Wniosek na piśmie Nr 4 [klik]

Burmistrz  Miasta:  „Wnioski
Pana  Radnego  Markiewicza
przekazujemy  według  właści-
wości do Dyrektora Parku Wo-
dnego i do Prezesa Usług Ko-
munalnych.”

24.04.2019 Zastępca  Burmistrza  zwrócił
się  do Przedsiębiorstwa Usług
Komunalnych z prośbą o przy-
gotowywanie  schematu  prze-
biegu  linii  autobusowych  w
wersji pozwalającej na umiesz-
czenie informacji na stronie in-
ternetowej Urzędu Miasta oraz
o umieszczenie  schematów na
przystankach autobusowych ra-
zem z rozkładami jazdy
Odpowiedź na piśmie Nr 4a
[klik] 

08.05.2019 BRM.003.2.2019 09.05.2019 09.05.2019

5. Radna Ewa 
Rygorowicz

24.04.2019 dot.  posprzątania i  uporządko-
wania terenu-drogi na os. Pod-
lasie prowadzącej do końca ul.
Lipowej do posesji szpitala
Wniosek na piśmie Nr 5 [klik]

Burmistrz  Miasta:  „Ja  myślę,
że Pan Burmistrz Kiendyś za-
pisał  temat  sprzątania  terenu
obok szpitala i się tym zajmie.”

24.04.2019 Burmistrz  Miasta  poinformo-
wał  Starostwo  Powiatowe,  że
w trakcie  postępowania  admi-
nistracyjnego ustalono, że teren
jest  własnością  Powiatu  haj-
nowskiego i zwrócił się z proś-
bą o poprawę stanu estetyczn-
ego do dnia 20 maja 2019. 
Odpowiedź na piśmie Nr 5a
[klik] 

02.05.2019 BRM.0003.3.2.2019 06.05.2019 06.05.2019

https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/197068/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_5a.pdf?1557997246
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/197067/original/Wniosek_na_pi%C5%9Bmie_Nr_5.pdf?1557997246
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/197066/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_4a.pdf?1557997246
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/197065/original/Wniosek_na_pi%C5%9Bmie_Nr_4.pdf?1557997245
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/197064/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_3b.pdf?1557997245
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/197063/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_3a.pdf?1557997245
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/197062/original/Wniosek_na_pi%C5%9Bmie_Nr_3.pdf?1557997245
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/197060/original/Wniosek_na_pi%C5%9Bmie_Nr_1__Nr_2.pdf?1557997244
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6. Radny Jan 
Chomczuk

24.01.2019 dot.  rozważenia  możliwości
wprowadzenia  w  regulaminie
wynagradzania  pracowników
UM  Hajnówka  dodatku  spec-
jalnego  za  znajomość  języka
białoruskiego  jako  języka  po-
mocniczego
Wniosek na piśmie Nr 6 [klik]

Burmistrz Miasta: „Pan Radny
Chomczuk mówi o języku bia-
łoruskim  jako  język  pomocni-
czy.  Tak,  rzeczywiście  w 2007
bodajże roku Rada Miasta taką
uchwałę podjęła, ale z tego, co
wiem, do tej pory nie wpłynął
żaden wniosek w języku biało-
ruskim.  Natomiast  jeżeli  taki
wniosek przyjdzie czy będziemy
mieli interesantów, którzy zgo-
dnie  z  prawem  mają  prawo
oczekiwać od nas języka biało-
ruskiego,  po prostu zapłacimy
osobom,  które  tym  językiem
władają, za te świadczenie i z
tym nie będzie problemu, jeżeli
takie  zainteresowanie  tacy  in-
teresanci  zainteresowani  uży-
waniem  języka  białoruskiego
się  zgłoszą,  chociaż  no  nie
ukrywam, że często przychodzą
interesanci,  którzy  nie  mówią
językiem  białoruskim,  to  jest
grupa  starszych  interesantów,
ale jak to mówią „howorat po
swojemu” i tutaj no też nie ma
problemu ze  zrozumieniem i  z
odpowiedzią, niezależnie od te-
go  czy  to  będzie  język,  nie
wiem,  z  Dubin,  z  Orzeszkowa
czy z Narewki.”

24.01.2019 Burmistrz  Miasta  poinformo-
wał, że na dzień dzisiejszy nie
zachodzi konieczność dokony-
wania zmian. Od dnia podjęcia
uchwały, tj. 21.06.2017 r. przez
Radę  Miasta  Hajnówka  Nr
VIII/40/07  w sprawie  wyraże-
nia zgody na wprowadzenie ję-
zyka  pomocniczego  do  tut.
Urzędu  nie  wpłynęło  żądne
pismo  w  języku  białoruskim.
W  przypadku  wystąpienia  ta-
kiej sytuacji odpowiedź będzie
udzielana  w  języku  pomocni-
czym przez  osobę posiadającą
stosowne  uprawnienia  (umo-
wa-zlecenie z osobą dokonują-
cą czynności)
Odpowiedź na piśmie Nr 6a
[klik] 

07.05.2019 BRM.0003.2.3019 10.05.2019 10.05.2019

https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/197070/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_6a.pdf?1557997246
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/197069/original/Wniosek_na_pi%C5%9Bmie_Nr_6.pdf?1557997246

