
BRM.0003.3.3.2019
Rejestr wniosków złożonych podczas obrad

VII sesji Rady Miasta Hajnówka w dniu 29 maja 2019 r.
/stan na dzień 7 sierpnia 2019 r./

Wnioski zostały przekazane Burmistrzowi Miasta przez Przewodniczącą Rady: 
Pismem BRM.0003.3.3.2019 z dnia 30 maja 2019 r. [klik] 

L.p. Imię
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Interpelacji nie złożono

1. Radna 
Jadwiga 
Dąbrowska

29.05.2019 WNIOSEK 1
dot.  ustawienia drogowskazów
do Ścieżki Edukacyjnej Judzia-
nka u zbiegu ulic Myśliwskiej i
Zwierzynieckiej
Wniosek na piśmie Nr 1 [klik]

Burmistrz Miasta: „Pani Rad-
na  Dąbrowska  zwraca  uwagę
na  potrzebę  drogowskazów
wskazujących drogę do ścieżki
ekologicznej.  Jest  to  wniosek
zasadny. Już my też się do tego
przygotowujemy  i  postaramy
się  jak  najszybciej  te  drogo-
wskazy  ustawić,  bo  my o  tym
wiemy,  tak i  wiemy, że to jest
fajna ścieżka, warto tam poje-
chać i zobaczyć, ale oznakowa-
nie  jest  konieczne,  postaramy
się to jak najszybciej zrobić. Ja
wyjaśnię, że już skoro podpisa-
liśmy  rachunki,  bo  ja  jeszcze
nie sprawdzałem, to na pewno
już  tak  jest,  już  ławki  są  tam
nowe  ustawione  i  takie  same
pojemniki na śmieci też.”

30.05.2019 Sekretarz  Gminy  poinformo-
wał,  że  tabliczka  kierunkowa
została zamówiona i po wyko-
naniu  zostanie  ustawiona  na
skrzyżowaniu  ulic  Warszaw-
skiej i Myśliwskiej 
Odpowiedź na piśmie Nr 1a
[klik] 

05.06.2019 BRM.0003.3.3.2019 05.06.2019 05.06.2019

2. Radna 
Walentyna 
Pietroczuk

29.05.2019 WNIOSEK 2
dot.  poprawy  bezpieczeństwa
użytkowników ciągu pieszo-ro-
werowego  przy  ul.  Warszaw-
skiej jak również mieszkańców
posesji zamieszkujących na tej
ulicy,  na odcinku od ul.  Myś-
liwskiej do ul. Działowej, znaj-
dującego  się  na  szlaku  Green

Burmistrz Miasta: „Pani Rad-
na, Pani Przewodnicząca Piet-
roczuk zwraca uwagę na ścież-
kę  rowerową.  Tu  wystąpimy  z
wnioskiem  stosownym  do  za-
rządcy  drogi  Podlaskiego  Za-
rządu  Dróg  Wojewódzkich.
Myślę  osobiście,  że  raczej  to
rozdzielenie,  oznakowanie  bę-

30.05.2019 Sekretarz  Gminy  przekazał
wniosek do Podlaskiego Zarzą-
du Dróg Wojewódzkich w Bia-
łymstoku.
Odpowiedź na piśmie Nr 2a
[klik] 

06.06.2019 BRM.0003.3.3.2019 06.06.2019 06.06.2019

Dyrektor  PZDW  poinformo-
wał,  że  na  ciągach  pieszo-ro-
werowych  dopuszczających

05.07.2019 WUDiM/4203.110.
2019

10.07.2019 10.07.2019

https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/200868/original/Przekazanie_wniosk%C3%B3w_BM_przez_PR.pdf?1562738872
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/200872/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_2a.pdf?1562738873
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/200870/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_1a.pdf?1562738872
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/200869/original/Wniosek_na_pi%C5%9Bmie_Nr_1.pdf?1562738872
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Velo
Wniosek na piśmie Nr 2 [klik]

dzie niemożliwe. Dlaczego tam
jest ciąg pieszo-rowerowy jako
jeden? Bo tam było wąsko. Pe-
wnie tak to jest, ale wystąpimy,
wystąpimy z wnioskiem do Pa-
na Dyrektora o rozważenie te-
go, czy można to oznakowanie
zrobić.” 

wspólny ruch  pieszych i rowe-
rów nie stosuje się oznakowa-
nia poziomego rozdzielającego
poszczególne  grupy  uczestni-
ków ruchu.
Odpowiedź na piśmie Nr 2b
[klik] 

3. Radna 
Małgorzata 
Celina 
Zaborna

29.05.2019 WNIOSEK 3
dot. postawienia ławek z opar-
ciami  na  odcinku  drogi  War-
szawskiej od ronda Strażników
Puszczy Białowieskiej do Mle-
czarni  oraz  od  ul.  Wrzosowej
do ul.  Myśliwskiej  oraz umie-
szczenia  przy  ławkach  koszy
na śmieci 
Wniosek na piśmie Nr 3 [klik]

Burmistrz  Miasta: „Pani  Za-
borna, jeżeli chodzi o ławki na
tym odcinku od ronda do mle-
czarni i dalej, również wystąpi-
my z takim pytaniem do zarzą-
dcy  drogi  o  wskazanie  możli-
wości  ustawienia  tych  ławek.
Jeżeli  taką  zgodę  otrzymamy,
oczywiście  te  ławki  postawi-
my.”

30.05.2019 Zastępca  Burmistrza  poinfor-
mował,  że  w  dniach  6  i
7.06.2019  r.  ustawiono  dwie
ławki  betonowe  z  oparciami
wraz  z  koszami:  jedną na  od-
cinku od ronda Strażników Pu-
szczy Białowieskiej do ul. Leś-
nej oraz drugą od ul. Sosnowej
do ul. Działowej 
Odpowiedź na piśmie Nr 3a
[klik] 

07.06.2019 BRM.0003.3.3.2019 10.06.2019 10.06.2019

4. Radna 
Helena 
Kuklik

29.05.2019 WNIOSEK 4
dot.  wykonanych  prac  przy
skrzyżowaniu  ulicy  Okopowej
z Warzywną
„Ja mam pytanie właśnie, do-
brze żePan Burmistrz mi przy-
pomniał, bo bym zapomniała o
tym  skrzyżowaniu,  które  Pan
pokazywał  na  moim  osiedlu
Paszki,  czyli  z  ulicą,  skrzyżo-
wanie ulicy Warzywnej z Oko-
pową. Byłam tam w dniu wyko-
nywania robót oraz w dniu od-
bioru robót,  czyli  parę godzin
po  odbiorze  robót.  Akurat
spadł deszcz. Wracając do do-
mu około godziny 16:00 zrobi-
łam zdjęcia na tym skrzyżowa-
niu. Otóż na tym skrzyżowaniu
to  była  jedna  wielka  kałuża.
Niestety, dalej kratki wodocią-
gowe są na wierzchu, czyli nie
został, nie została wypoziomo-
wana właściwie  droga,  ponie-

Burmistrz Miasta:  „Jeżeli cho-
dzi o pytanie Pani Radnej Kuk-
lik,  te  roboty,  które  tutaj  były
prezentowane,  o  których  Pani
mówi, to nie są inwestycje, jest
to realizacja w ramach bieżą-
cego utrzymania dróg, a więc
była  to  tylko  powierzchniowa
konserwacja. Ja nie odpowiem
w tej  chwili  dokładnie,  ile  to
kosztowało.  Muszę  to  spraw-
dzić.  Sprawdzimy  i  udzielimy
odpowiedzi  Pani  Przewodni-
czącej.  Taka  gruntowna  prze-
budowa,  o  której  Pani  mówi,
którą  wszyscy  byśmy  najchęt-
niej widzieli w tamtym miejscu,
po prostu kosztowałaby niepo-
równywalnie  większe  pienią-
dze. To co robimy, robimy to w
taki  sposób,  żeby  wydać  tyle,
na  ile  budżet  nam pozwala  a
jednocześnie  poprawić  stan
nawierzchni tych dróg.”

30.05.2019 Sekretarz  Gminy  poinformo-
wał, że prace wykonano w ra-
mach  bieżących  napraw  ulic.
Ze względu na zły stan nawie-
rzchni  na  skrzyżowaniu  ulic,
która była bardzo mocno popę-
kana, przez co uzupełnianie rę-
czne ubytków masą nie dawało
efektu,  podjęto decyzję o wy-
konaniu  prac  Remonterem,  to
znaczy  poprzez  regenerację
emulsją  asfaltowa  i  grysami.
Zakres prac nie obejmował po-
ziomowania  drogi  ani  przebu-
dowy  kanalizacji  deszczowej.
Koszt  wykonanego  remontu
wyniósł  14 537,25  zł  brutto.
Generalny  remont  kanalizacji
deszczowej  oraz  nawierzchni
nie był  planowany na bieżący
rok i zostanie ujęty do projektu
budżetu na 2020 rok.
Odpowiedź na piśmie Nr 4a
[klik] 

05.06.2019 BRM.0003.3.3.2019 06.06.2019 06.06.2019

https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/202916/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_2b.pdf?1565178879
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/200875/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_4a.pdf?1562738873
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/200874/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_3a.pdf?1562738873
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/200873/original/Wniosek_na_pi%C5%9Bmie_Nr_3.pdf?1562738873
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/200871/original/Wniosek_na_pi%C5%9Bmie_Nr_2.pdf?1562738873
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waż tam jest  zagłębienie,  zos-
tało to zagłębienie, woda nadal
nie  spływa,  czyli  można  się
spodziewać,  że  za  rok  albo
dwa,  jeżeli,  przy  niesprzyjają-
cych  warunkach  oczywiście
pogodowych, jeżeli będzie tam
stała woda i będzie przemarza-
ło w okresie zimy, później zno-
wu  rozmarzało,  czyli  znowu
nawierzchnia będzie popękana.
Interesuje mnie jak się nazywa-
ło owo zadanie, co ono miało,
co mieliśmy uzyskać w wyniku
tego remontu i jaki był koszt?
Dowiedziałam się już, że podo-
bne prace były wykonywane w
3 lokalizacjach w obrębie Haj-
nówki, czyli na ulicy Elektrycz-
nej, skrzyżowanie Warzywnej i
Okopowej oraz na ulicy Odleg-
łej.  Widziałam, że  technologia
wykonania na ulicy Elektrycz-
nej  była  identyczna  jak  na
skrzyżowaniu Warzywna i Oko-
powa. Także nie wiem, czy zos-
tał odpowiednio dokonany od-
biór, czy zostały spełnione za-
łożenia zamierzone przez Pana
Burmistrza. A jeżeli nie, to być
może wskazana jest reklamacja
tych robót.” 
Wniosek złożony ustnie

5. Radna 
Helena 
Kuklik

29.05.2019 WNIOSEK 5
dot.  opracowania  zasad  udos-
tępniania  Marki  Hajnówka
Duchowa Witalność
„Ja bym chciała ponowić swój
wniosek  o opracowanie  zasad
udostępniania  naszej  Marki
Hajnówka, czyli Duchowa Wi-
talność.  Wolałabym, żeby były
określone  szczególne  zasady,

Burmistrz  Miasta:  „Oczywi-
ście no jeżeli  zdecydujemy,  że
tak ma być, to tak będzie,  ale
ja nie ukrywam, że nam zależy
na  tym,  żeby  nie  ograniczać
korzystania z tego znaku. Jeżeli
już mamy ten znak a widzimy,
że  znak  jest  no  fajny,  podoba
nam  się  wszystkim,  tak,  to  ja
myślę, że im więcej tego znaku

30.05.2019
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komu można  pozwolić  na  wy-
korzystywanie  tego  naszego
znaku  hajnowskiej  marki.
Uważam, że powinno być, po-
winny być zasady łącznie z od-
płatnością za korzystanie z tej
marki.” 
Wniosek złożony ustnie

będzie w obrocie, pod każdym
względem, tym lepiej, bo on za-
wsze  będzie  kojarzony  z  Haj-
nówka  i  ziemią  hajnowską.
Oczywiście,  może  być  podej-
rzenie, że może ten znak będzie
nadużywamy i tak dalej. Może
czasami  tak,  no  ale  w
większości jeżeli on będzie wi-
doczny  w  jak  największych
miejscach, to chyba lepiej, we-
dług mnie, ale to już zależy od
decyzji  Rady.  Jeżeli  Państwo
zdecydujecie,  że  mamy  wpro-
wadzać jakieś  reglamentacje i
żądać jeszcze pieniędzy za uży-
wanie tego znaku, no to oczy-
wiście,  my jako  urzędnicy bę-
dziemy  to  realizować,  ale  ja
osobiście bym w żaden sposób
nie ograniczał  możliwości  ko-
rzystania z tego znaku.” 

Sekretarz  Miasta: „Co do  za-
sad  udostępniania  Marki  Du-
chowa  Witalność  oczywiście
mówiłem na komisji, że my po-
staramy się przygotować te za-
sady.  Nie  zrobiliśmy  tego  do
dzisiaj po prostu, przyznaję się.
Spróbujemy w najbliższym cza-
sie to przygotować.”

6. Radna 
Małgorzata 
Celina 
Zaborna

29.05.2019 WNIOSEK 6
dot.  ustawienie  pojemnika
PCK w ul. Wrzosowej
„Mam  jeszcze  zapytanie  do
Burmistrza.  Składałam  kiedyś
wniosek odnośnie skrzyń PCK
na ulicy Wrzosowej. I jest od-
powiedź,  że  jest  miejsce,  jest
zgoda, tylko nie ma dalej poje-
mnika, nie stoi.”
Wniosek złożony ustnie

Burmistrz  Miasta: „Również
wystąpimy  do  PCK,  przypom-
nimy, bo to wystąpienie już by-
ło,  o  możliwości  ustawienia
pojemnika  w  tym  miejscu,  o
którym Pani Radna mówi.”

30.05.2019 Burmistrz  Miasta  poinformo-
wał, że z Podlaskim Oddziałem
Okręgowym Podlaskiego czer-
wonego Krzyża uzgodniono, że
w najbliższym czasie pojemnik
PCK  zostanie  ustawiony  na
działce  nr  1041/1  stanowiącej
własność gminy Miejskiej Haj-
nówka przy ul. Wrzosowej 27
Odpowiedź na piśmie Nr 6a
[klik] 

04.06.2019 BRM.0003.3.3.2019 05.06.2019 05.06.2019

https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/200876/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_6a.pdf?1562738874
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7. Radny 
Mieczysław 
Stanisław 
Gmiter

29.05.2019 WNIOSEK 7
dot. profilu działalności zakła-
du  pracy  dla  osadzonych  w
Areszcie Śled czym w Hajnów-
ce i w jakim punkcie realizacji
jest aktualnie  ta inwestycja
„Bardzo wiele osób jest zainte-
resowanych  czy  w  Hajnówce
będzie realizowana inwestycja,
obok  Zakładu  Karego,  pracy
dla osadzonych. Jeśli będzie, to
jaki będzie profil jeśli chodzi o
działalność tego zakładu, bo to
jest bardzo interesujące, no bo
różne są już w chwili  obecnej
tam informacje,  nie  wiem czy
to są prawdziwe czy niepraw-
dziwe i w jakim punkcie reali-
zacji,  ewentualnie  gdyby  Pan
mógł, jest ta inwestycja aktual-
nie?”
Wniosek złożony ustnie

Burmistrz Miasta: „Pan Radny
Gmiter pyta o Zakład Karny i
planowanej inwestycji.Ja przy-
pomnę,  że  w  przeszłości  jako
miasto  kupiliśmy  nieruchomo-
ści  od  Spółdzielni  Mleczar-
skiej.  Sprzedaliśmy  te  nieru-
chomości  dla  Zakładu  Karne-
go w Hajnówce z takim założe-
niem,  że  będzie  ta  powierz-
chnia  wykorzystana  pod  pot-
rzeby  rozbudowy  hal  produk-
cyjnych, ponieważ zakłady kar-
ne  realizują  taki  ogólnokrajo-
wy  program  rehabilitacji  dla
osób  osadzonych  z  możliwoś-
cią organizacji stanowisk pra-
cy  i  Zakład  Karny  po  prostu
buduje hale produkcyjne, nato-
miast  nasze  Przedsiębiorstwo
Usług Komunalnych wstawiło-
by tam maszyny do produkcji i
ja zapewniam Pana Radnego, i
wszystkich  okolicznych  miesz-
kańców, że  nie  będzie,  bo nie
może  być  to  produkcja,  która
będzie uciążliwa czy w jakikol-
wiek sposób szkodliwa dla śro-
dowiska  naturalnego,  ale  mó-
wię, na bieżąco będziemy info-
rmowali o postępie robót, z te-
go, co wiem, znaczy wszystkich
tych działań, z tego co wiem w
tej chwili już jest akceptacja do
budowy hal produkcyjnych.  W
tym  roku  pewnie  nie,  ale  w
przyszłym roku będą one zbu-
dowane.”
„Panie Mieczysławie, ja Panu
w tej chwili nie odpowiem, bo
jeszcze tego nie wiemy, nie. Je-
dno jest pewne, że jest szansa,
żeby była to taka produkcja in-
nowacyjna  w  skali  naszego

30.05.2019 Burmistrz  Miasta  poinformo-
wał,  że w planowanym zakła-
dzie planowana jest  produkcja
przemysłowa  nieuciążliwa  dla
środowiska.  Budowa hali  pro-
dukcyjnej planowana jest na la-
ta 2019-2020
Odpowiedź na piśmie Nr 7a
[klik] 

10.06.2019 BRM.0003.3.3.2019 14.06.2019 14.06.2019

https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/200877/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_7a.pdf?1562738874
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województwa i może ono uzys-
kać  wsparcie  ze  Środków  Re-
gionalnego  Programu  Opera-
cyjnego właśnie na gospodarkę
odpadami.  Ale  tak  jak  mówi-
łem,  będziemy  Państwa  infor-
mować na bieżąco i na pewno
nie  będzie  to  żadna  działal-
ność,  żadna  produkcja,  która
będzie uciążliwa dla mieszkań-
ców czy środowiska naturalne-
go.”

8. Radny 
Janusz Puch

29.05.2019 WNIOSEK 8
dot. samotnego żubra stojącego
przy ul. Batorego
„Ja  w  imieniu  mieszkańców
Hajnówki  i  samotnego  żuber-
ka, który stoi przy ulicy Bato-
rego, chciałem się zapytać czy
dostanie  on  towarzystwo?  No
bo on tak stoi smutny sam a to
w  sumie  jako  ozdoba  miasta
Hajnówki było 2 żuberki. Kie-
dyś było 3 no. Tyle, dziękuję.”
Wniosek złożony ustnie

Burmistrz  Miasta: „Pan  Ja-
nusz Puch mówi,  rzeczywiście
został tam jeden żubr. Wystąpi-
my do kampanii  piwowarskiej
o  rozważenie  możliwości  pos-
tawienia tego kolejnego żubra,
żeby ten jeden nie był taki sa-
motny.”

30.05.2019 Sekretarz  Gminy  poinformo-
wał,  że jeden z żubrów został
usunięty ze względu a zły stan
techniczny.  Aktualnie  kampa-
nia piwowarska Żubr nie posia-
da  środków  finansowych  na
wymianę  ustawionych  żubrów
na terenie miasta.
Odpowiedź na piśmie Nr 8a
[klik] 

05.06.2019 BRM.0003.3.3.2019 05.06.2019 05.06.2019

9. Radny 
Maciej 
Borkowski

29.05.2019 WNIOSEK 9
dot.  uporządkowania  terenu
przy  pojemnikach  PCK  –  ul.
Żabia Górka
„PCK  na  ulicy  Żabia  Górka,
od  tygodnia  leży  sterta  przy
pojemnikach  z  PCK,  worki
szmaty, cokolwiek innego. Na-
leżałoby to uprzątnąć. Tydzień
czasu jak jeżdżę to, że tak po-
wiem, gnije.”
Wniosek złożony ustnie

Burmistrz Miasta: „Wprawdzie
pojemniki  PCK  nie  są  nasze,
ale  tutaj  nasze  służby  spraw-
dzą i  po prostu to,  co jest  za
dużo, co się w pojemnikach nie
mieści, zostanie wywiezione.”

30.05.2019 Sekretarz  Gminy  poinformo-
wał,  że  w  dniu  30.05.2019  r.
teren został uporządkowany.
Odpowiedź na piśmie Nr 9a
[klik] 

05.06.2019 BRM.0003.3.3.2019 05.06.2019 05.06.2019

10. Radny 
Maciej 
Borkowski

29.05.2019 WNIOSEK 10
dot. terminu realizacji centrum
zabaw  dla  dzieci  z  budżetu
obywatelskiego  przy ulicy Li-
powej 

Burmistrz  Miasta:  „Plac  za-
baw na ulicy Lipowej, oczywiś-
cie  no  procedury  przetargowe
czy zapytania o cenę są w toku,
z tym że tutaj współpracujemy

30.05.2019 Sekretarz  Gminy  poinformo-
wał, że zgodnie z podpisanym
aneksem do umowy termin za-
kończenia  realizacji  umowy
ustalono na dzień 14.06.2019 r.

05.06.2019 BRM.0003.3.3.2019 07.06.2019 07.06.2019

https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/200879/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_9a.pdf?1562738874
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/200878/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_8a.pdf?1562738874
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„Pytanie,  Panie  Burmistrzu,
od mieszkańców. Już Pan dzi-
siaj o to jak gdyby zaczepił ten
plac  zabaw, czyli  centrum za-
baw z budżetu obywatelskiego
przy ulicy Lipowej. Mieszkańcy
pytają, kiedy on powstanie, no
bo już widzimy, że wakacje tuż
tuż, dzieci tego potrzebują.”
Wniosek złożony ustnie

z Panem Prezesem Spółdzielni
Mieszkaniowej  w  Hajnówce,
biorąc pod uwagę również ta-
ką  możliwość,  że  Spółdzielnia
Mieszkaniowa też  się  zaanga-
żuje  i  oferta  na  placu  zabaw
dzięki temu może być dla dzieci
atrakcyjniejsza.”

W dniach 03-05.06.2019 r. ele-
menty  centrum  zabaw  zostały
zamontowane.
Odpowiedź na piśmie Nr 10a
[klik] 

11. Radny 
Maciej 
Borkowski

29.05.2019 WNIOSEK 11
dot.  zorganizowania  w Hajnó-
wce konferencji na temat eko-
logii (tj. odejścia od chemii na
rzecz  biologizacji  środowiska
naturalnego).
„Pani  Przewodnicząca  już
mnie tutaj ubiegła, miałem rze-
czywiście  mówić  o  tej  konfe-
rencji. Dużo mówimy o biologii
i  widziałbym,  Panie  Burmist-
rzu, co Pan o tym sądzi, chciał-
bym  zapytać,  czy  przeprowa-
dzić  taką  konferencję  właśnie
na  rzecz  odejścia  chemii,  za-
miast chemii na rzecz biologi-
zacji środowiska  naturalnego.
Powiem Państwu, że stowarzy-
szenia,  instytucje  są  zaintere-
sowane, aby tutaj w wojewódz-
twie podlaskim tego typu edu-
kację przeprowadzać. Jest zatr-
ważający raport, wydało dzia-
łające przy ONZ, 6 maja Mię-
dzyrządowa  Platforma  do
Spraw Różnorodności  Biologi-
cznej i Funkcji Ekosystemu wy-
dała  taki  raport  odnośnie  za-
nieczyszczenia  środowiska  na-
turalnego,  powiem  Państwu
tak w skrócie,  który  mówi,  że
stoimy na takiej krawędzi bio-
logicznej  zagłady.  Ten  raport

Burmistrz  Miasta:  „Konferen-
cja biologiczna, w dużej mierze
dotyczy  to  głównie  obszarów
wiejskich, dlatego wystąpiłem z
propozycją do Pana Starosty o
zorganizowanie takiej konfere-
ncji, ale przy współpracy i przy
współudziale Politechniki  Bia-
łostockiej.  Mam  tu  na  myśli
głównie  nasz  Wydział  Zamiej-
scowy. Bo tak naprawdę u nas,
jeżeli  chodzi  o  sprawy,  ja
wiem,  technologii  związanej  z
przetwarzaniem  czy  odpadów,
czy  tutaj  ścieków naszych  ko-
munalnych, to jak Państwo też
pamiętacie, w ostatnich latach
naprawdę  zrobiliśmy  bardzo
dużo i u nas ta gospodarka wo-
dno-ściekowa w mieście, moż-
na powiedzieć, że jest na bar-
dzo wysokim poziomie, prawie
99 % miasta mamy skanalizo-
wanego,  natomiast  technolo-
gia,  która  jest  stosowana  u
nas, już jest technologią nowo-
czesna i  problemów z tym nie
mamy, chociaż zdaję sobie z te-
go  sprawę,  że  czasami  jakieś
czasowe  problemy  mogą  się
zdarzyć, ale każda konferencja
tego typu, tego rodzaju to jest
okazja do tego, żeby wysłuchać

30.05.2019

https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/200880/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_10a.pdf?1562738874
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liczy  1 500  stron.  Opracowy-
wano go przez  3 lata.  Zachę-
cam i uważam, że powinniśmy
w tym kierunku iść, w kierunku
edukowania, tak, zmiany świa-
domości  mieszkańców,  że  mo-
żemy zmienić nasze środowisko
w sposób jak najbardziej natu-
ralny  i  wcale  nie  kosztowny.
Konferencja  miałaby  pokazy-
wać takie działania, że produk-
cja  rolna,  produkcja  przemy-
słowa,  gospodarowanie  odpa-
dami komunalnymi czy ścieka-
mi  może  być  proste,  tanie  i
ekologiczne.  Tak,  tanie,  Panie
Burmistrzu,  tanie,  proszę  mi
wierzyć. Dlatego chciałbym za-
chęcić Państwa. Cieszę się ró-
wnież, że Komisja Infrastruktu-
ry poparła ten wniosek, Panie
Burmistrzu. Myślę, że cała Ra-
da poprze takie, że jesteśmy zo-
bowiązani, zobligowani  jako
samorządowcy  do  tego,  aby
zmieniać ten trend. O ekologii
dużo  się  mówi,  ale  trzeba  też
działać i  edukować,  i  pokazy-
wać  inne  działania,  niż  tylko
takie jak gdyby oklepane, które
są  wszechobecne.  Powiem
Państwu  taką  ciekawostkę  na
koniec smutną, bo jedyne woje-
wództwo, które ma wpisane w
swojej strategii rozwoju biolo-
gizację  środowiska  naturalne-
go, jest to województwo kujaw-
sko-pomorskie.  Pozostałe  wo-
jewództwa  czegoś  takiego  nie
mają.  Nie  interesuje  ich  albo
po prostu nie widzą, nie widzą
w  tym problemu.  Możemy  my
to oddolnie zainicjować pewne
działania, aby w Sejmiku Woje-

jakichś  informacji  o  najnow-
szych możliwościach i najnow-
szych  technologiach.  Chociaż
Pan Radny  zwraca  uwagę  na
ten raport ONZ-tu i rzeczywiś-
cie,  ten raport  jest katastrofa-
lny  jeżeli  chodzi  o  cały  nasz
glob, natomiast jeżeli chodzi o
nasze województwo i myślę, że
naszą hajnowską ziemię, to tu-
taj  takich  problemów nie  ma-
my, ale nie zmienia to faktu, że
wszyscy mamy obowiązek robić
co  możliwe,  żeby  i  powietrze
było czystsze,  i  woda też  czy-
sta.”



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

wódzkim taki  zapis i  strategia
się  znalazła,  z  czego  będzie
można pozyskiwać fundusze na
tego  typu  konferencje,  eduka-
cję,  uświadamianie  społeczeń-
stwa. Także tyle z mojej strony.
Zachęcam,  Panie  Burmistrzu,
aby taką konferencję na terenie
miasta przeprowadzić.”
Wniosek złożony ustnie

12. Radna 
Aniela Kot

29.05.2019 WNIOSEK 12
dot.  udrożnienia  dojazdu  do
bloku 3 Maja 39 poprzez likwi-
dację metalowych słupków
„Ja mam dzisiaj  taki  wniosek
złożony mi przez mieszkańców
bloku ulicy 3 Maja 39, którzy
proszą, aby udrożnić dojazd do
tego bloku, ponieważ w chwili
obecnej  jest  taka  sytuacja,  że
są tam zastawione słupki meta-
lowe, przez co nie ma przeja-
zdu w oba kierunki w razie ja-
kiegoś  zagrożenia  życia  czy
zdrowia, czy korzystania przez
pojazdy  uprzywilejowane  typu
straż czy pogotowie, czy nawet
karetka,  tak?  To jest  blok  39.
Tam się znajduje na dole foto-
graf  D.,  tam jest  kwiaciarnia,
tam są  2  sklepy  miejskie.  By-
łam  tam,  tam  rzeczywiście  w
poprzek z jednej strony są usta-
wione  metalowe,  metalowe...
No a  teraz  mnie  proszą,  żeby
udrożnić... Teraz już chcą, żeby
to udrożnić, bo boją się, że nie
przejedzie pogotowie czy straż
pożarna i że to jest niezgodne z
przepisami  przeciwpożarowy-
mi. Zgłaszam.”
Wniosek złożony ustnie

Burmistrz Miasta:  „No nie tak
dawno  były  wnioski,  żeby  te
słupki postawić. Patrzę teraz te
słupki trzeba zdjąć.  No podej-
miemy  pewne  działania,  ale
tam w wyniku pewnych ustaleń
okazało się, że część nierucho-
mości  stanowi  własność  pry-
watna, także zdjęcie tych słup-
ków  będzie  wiązało  się  też  z
koniecznością wykupienia ileś-
dziesięciu  metrów  kwadrato-
wych gruntu. Jeżeli będzie taka
zgoda  ze  strony  właściciela  i
będzie jakaś sensowna,  przys-
tępna cena, no to będziemy się
nad tym zastanawiać,  chociaż
to jest centrum miasta, to zda-
jemy  sobie  z  tego  sprawę,  że
oczekiwania  właściciela  no
mogą  być  odpowiednio  wyso-
kie.”

30.05.2019 Sekretarz  Gminy  przekazał
wnioski do Zakładu Gospodar-
ki Mieszkaniowej w Hajnówce.
Odpowiedź na piśmie Nr 12a
[klik] 

05.06.2019 BRM.0003.3.3.2019 06.06.2019 06.06.2019

Dyrektor  ZGM poinformował,
że ZGM, jako zarządca budyn-
ku, przeprowadzi konsultacje z
mieszkańcami  budynku  nr  39
odnośnie likwidacji bądź pozo-
stawienia w/w słupków. O wy-
nikach  konsultacji  ZGM  po-
wiadomi osobnym pismem.
Odpowiedź na piśmie Nr 12b
/pkt 2/ [klik] 

07.06.2019 N.A.4111.068.2019 12.06.2019 12.06.2019

Dyrektor  ZGM poinformował,
że  w  dniach  14-19.06.2019  r.
zostały przeprowadzone konsu-
ltacje z mieszkańcami budynku
nr 39 przy ul. 3 Maja w spra-
wie pozostawienia bądź likwi-
dacji  słupków ustawionych  za
budynkiem–udrożnienie  dojaz-
du do budynku. Przeprowadzo-
no rozmowy z 22 mieszkańca-
mi w/w budynku, z których 21
osób podpisało się za pozosta-
wieniem słupków, zaś 1 osoba
podpisała się za likwidacją słu-
pków Wobec powyższego słu-
pki zostają  w miejscu,  w któ-
rym  są  obecnie  wkopane.  Ich

19.06.2019 N.A.4111.068.1.
2019

21.06.2019 21.06.2019

https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/200882/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_12b__Nr_13b.pdf?1562738875
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/200881/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_12a__13a.pdf?1562738874
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rolą jest ograniczenie ruchu na
drodze osiedlowej celem zape-
wnienia bezpieczeństwa miesz-
kańcom korzystającym z chod-
nika i drogi przy w/w budynku.
Odpowiedź na piśmie Nr 12c
[klik] 

13. Radna 
Aniela Kot

29.05.2019 WNIOSEK 13
dot. potrzeby ustawienia stoja-
ków  na  rowery  na  miejskim
placu zabaw
„Drugi  wniosek  jest  taki,  aby
ustawić  stojak  na  rowery  na
naszym miejskim placu zabaw.
Brakuje tam stojaka na rowery
dla  rodziców,  którzy  korzysta-
ją, przyjeżdżają na plac z dzie-
ćmi.” 
Wniosek złożony ustnie

Burmistrz  Miasta:  „Stojak  na
rowery na placu zabaw, to zle-
cimy to Panu Dyrektorowi Ła-
pińskiemu,  żeby  od  razu  przy
okazji tych zakupów, a nie uk-
rywam, że po dzisiejszej naszej
decyzji  odnośnie  dodatkowych
środków postaramy się jak naj-
szybciej  procedury  przetargo-
we przeprowadzić,  żeby w ok-
resie  wakacyjnym  już  dzieci
mogły  korzystać  z  tych  urzą-
dzeń i oczywiście ten stojak na
rowery też postawimy.”

Sekretarz  Gminy  przekazał
wnioski do Zakładu Gospodar-
ki Mieszkaniowej w Hajnówce.
Odpowiedź na piśmie Nr 13a
[klik] 

05.06.2019 BRM.0003.3.3.2019 06.06.2019 06.06.2019

Dyrektor  ZGM poinformował,
że stojaki  na  rowery na placu
zabaw  zostały  ustawione  w
dniu 31.05.2019 r.
Odpowiedź na piśmie Nr 13b
/pkt 1/ [klik] 

07.06.2019 N.A.4111.068.2019 12.06.2019 12.06.2019

14. Radna 
Aniela Kot

29.05.2019 WNIOSEK 14
dot. potrzeby ukwiecenia Ron-
da św. św. Cyryla i Metodego
„No i trzecie, to już nie wnio-
sek a tylko taka moja prośba,
bo  jak  jedzie  się  przez  nasze
miasto,  jest  wiosna,  pięknie
wygląda już nasze miasto,  uk-
wiecone,  piękne  są  2  ronda,
stoją te ładne donice na 3 Ma-
ja,  gdzie  wszyscy  sobie  robią
selfie, wystawiają na Faceboo-
ka.  Mamy nowy hit  w naszym
mieście. A jak ja jadę na swoje
Podlasie, to na moim osiedlu i
na Rondzie Cyryla i Metodego
jest tak skromniutko tam, gdzie
się jedzie do szpitala. Jeżeli są
jakieś  środki  malutkie,  to  ja
proszę w imieniu swoim włas-
nym  i  swoich  mieszkańców
swego  osiedla,  aby  ukwiecić

Burmistrz  Miasta:  „Wniosek
Pani Radnej odnośnie kwiatów
dodatkowych na Rondzie Cyry-
la i Metodego jest jak najbar-
dziej  słuszny. No tam staraliś-
my się swego czasu zrobić co-
kolwiek, żeby trochę tych kwia-
tów  było,  ale  w  pełni  podzie-
lam tu pogląd Pani Radnej, że
tych kwiatów jest za mało i my-
ślę raczej o takich ustawianych
tam na dole wokół tego słupa
większych doniczkach. Oczywi-
ście, to nie będzie tyle kwiatów,
co jest na rondzie Arcybiskupa
Mirona czy Świętego Jana Pa-
wła II, no ale będzie ich więcej
tak, żeby były widoczne. Oczy-
wiście, wszystkim nam te kwia-
ty się podobają, ale myślę,  że
wszyscy  akceptujemy  to,  że
trzeba  trochę  tych  złotówek

Sekretarz  Gminy  poinformo-
wał, że zakup nowej konstruk-
cji kwietnikowej zostanie wpi-
sany  do  budżetu  miasta  na
2020 rok.
Odpowiedź na piśmie Nr 14a
[klik] 

05.06.2019 BRM.0003.3.3.2019 05.06.2019 05.06.2019

https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/200884/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_14a.pdf?1562738875
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/200882/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_12b__Nr_13b.pdf?1562738875
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/200881/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_12a__13a.pdf?1562738874
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/200883/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_12c.pdf?1562738875
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też  to  nasze  rondo.  Nie  musi
być tak ładnie i na bogato jak
w centrum miasta na tych 2 ro-
ndach, ale choć troszeczkę, bo
tam są, teraz stoją 2 czy 3 ma-
lutkie skrzyneczki.” 
Wniosek złożony ustnie

wydać,  żeby,  żeby tak właśnie
to  wyglądało,  jak  wygląda.
Chociaż to wiecie, to cieszymy
się z tych doniczek,  ale ja się
spotykam z  takimi  opiniami  –
no Panie Burmistrzu, ładne do-
niczki,  ładne kwiatki,  ale  cze-
mu ich tak mało? Także pomy-
ślimy no. No wszystko kosztuje,
ale skoro nas to wszystkich cie-
szy i  cieszy  tych gości,  którzy
przyjeżdżają do Hajnówki i to
zauważają, to chyba warto.”

15. Mieszkaniec
Miasta

29.05.2019 WNIOSEK 15
dot. potrzeby oczyszczenia słu-
pów  ogłoszeniowych  w  mieś-
cie 
„Chodzi mi trochę o porządek
w  mieście  a  szczególnie  o  te
właśnie  słupy  ogłoszeniowe.
One  powinny  być  chociaż  ze
dwa razy w roku pooczyszcza-
ne.  A  teraz  po  wyborach,  już
się skończyły wybory, to zdjąć
te  plakaty  wyborcze,  te  różne
wyborcze.  Miały  partie,  jak
pieniądze miały na plakaty,  to
niech  miasto  zdejmie  a  oni
niech zapłacą,  bo  jest  taki
przepis... No. Na ale wybory są
ważne, to już no bo tak te pla-
katy są niedoklejane i fruwają
te farfocle,  choroba jasna, toż
to aż obrzydliwość patrzeć na
to a słupy można i tak oczysz-
czać.”
Wniosek złożony ustnie

Burmistrz  Miasta:  „Słupy  og-
łoszeniowe,  kampania  wybor-
cza. Ja przypomnę tutaj Panu,
że zgodnie z prawem komitety
wyborcze  mają  30  dni  na
sprzątnięcie  swoich  materia-
łów  wyborczych,  ale  niezależ-
nie  od  tego  my  co  jakiś  czas
staramy  się  te  słupy  ogłosze-
niowe no uwalniać od tych og-
łoszeń, no ale cały czas te in-
formacje różne na tych słupach
są  umieszczane.  Zwrócimy  na
to  uwagę,  żeby  robić  to  częś-
ciej.” 

30.05.2019

16. Mieszkaniec
Miasta

29.05.2019 WNIOSEK 16
dot.  przeniesienia  części  im-
prez  organizowanych  przez
Hajnowski  Dom  Kultury  do
Miejskiego Amfiteatru
„Czy można by było część im-

Burmistrz Miasta:  „Jeżeli cho-
dzi o większą ilość imprez ple-
nerowych w amfiteatrze, stara-
my  się,  żeby  tych  imprez  no
trochę, trochę w ciągu tego se-
zonu było. No ja myślę, że ten

30.05.2019 Kierownik  ZOK  przekazała
wniosek do Dyrektora Hajnow-
skiego  Domu Kultury  w Haj-
nówce.
Odpowiedź na piśmie Nr 16a
[klik] 

05.06.2019 BRM.0003.3.3.2019 05.06.2019 05.06.2019

https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/200885/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_16a.pdf?1562738875


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

prez  ogólnodostępnych,  niebi-
letowych  przenieść  z  Domu
Kultury  do  naszego  amfitea-
tru?  Jednak  tutaj  jest  lepsze
skomunikowanie,  to  jest  cen-
trum miasta,  starsi  ludzie.  Tu
by przeszli a tam, mówi, co ja
będę z MPK-u, wieczorem już
MPK-u  nie  ma,  no  nie  mam
czym wrócić, nie każdy ma sa-
mochód.  Takie  imprezy  część
można  poprzenosić.  Na  przy-
kład  w  Bielsku  w  tej  muszli
koncertowej  jest  kupa,  kupa,
kupa takich imprez.”
Wniosek złożony ustnie

przykład, który Pan podaje, tej
muszli w Bielsku Podlaskim też
jest dobry, tylko że tam  jest, ta
muszla jest  trochę  tam mniej-
sza, łatwiej pewnie coś organi-
zować  niż  w  amfiteatrze,  ale
zwrócimy uwagę Panu Dyrek-
torowi Kuncewiczowi, żeby po-
myślał,  jakie  dodatkowe  jesz-
cze imprezy, które nie będą wy-
magały  wielkich  nakładów  fi-
nansowych, można było w cią-
gu  tego  sezonu  wakacyjnego
zrobić.”

Dyrektor  HDK  poinformował,
że z należytą starannością ana-
lizują, które imprezy organizo-
wane przez  dom kultury mają
miejsce w budynku, a które w
amfiteatrze.  Większość imprez
organizowanych w okresie let-
nim odbywa się w amfiteatrze.
Odpowiedź na piśmie Nr 16b
[klik]

06.06.2019 L. dz.1 / 176 / 2019 06.06.2019 06.06.2019

17. Mieszkaniec
Miasta

29.05.2019 WNIOSEK 17
dot.  zagospodarowania  terenu
parku przy dworcu kolejowym
„Tutaj ja tam się wychowałem
za  stacją  kolejową  i  tam  jest
taki teren, jak to popularnie się
nazywa, ten park kolejowy. Te-
ren piękny. Na budownictwo to
się nie nadaje, bo tam jest bo-
dajże,  jak  pamiętam,  zresztą
niedawno byłem, to są 2 dęby
jako  pomniki  przyrody  i  tych
parę akacji jako pomniki przy-
rody. Czy są jakieś plany, żeby
to zagospodarować? Bo to na-
prawdę jest bardzo ładny teren.
Może  się  dogadać  z  tą  Pocz-
tówką  czy  widokówką,  z  tym
stowarzyszeniem,  co to  wzięła
ten  dworzec.  Oni  mają  jakieś
tam występy. Może tam by ja-
kąś estradę zrobili, tam wystę-
py, jakieś alejki? Bo w obecnej
chwili  to  jest  tam  wysypisko
śmieci.  Tam  jest  wysypisko
śmieci.  Aż  to  obrzydliwość,
obrzydliwość patrzeć,  napraw-

Burmistrz Miasta: „Park kole-
jowy. Zgodzę się tutaj z tą pro-
pozycją, że fajnie by było, gdy-
by  on  wyglądał  inaczej.  My
staramy się go sprzątać, bo no
niestety, no czasami zdarza się,
że ludzie coś tam wywożą. Sta-
ramy się to sprzątać, ale mamy
ciekawy  projekt.  Absolwentka
w tym roku, bodajże absolwen-
tka Wydziału Architektury Poli-
techniki  Białostockiej,  niepo-
chodząca  z  Hajnówki  zresztą,
tylko jak dobrze pamiętam, to z
Moniek, na temat pracy magis-
terskiej  swojej  wybrała  sobie
właśnie  taki  architektoniczny
projekt  zagospodarowania  ta-
mtego  parku.  Projekt  jest,  że
tak powiem, bardzo oryginalny.
Ja  Państwu  go  jeszcze  w  tej
chwili nie pokazuję, no bo, no
bo chciałoby się nie tylko po-
kazać,  ale realizować a reali-
zacja będzie trochę kosztować,
ale  zapewniam  Państwa,  że
projekt jest fajny, jak go kiedyś

30.05.2019
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dę.”
Wniosek złożony ustnie

zrealizujemy, to wszyscy się bę-
dziemy z tego cieszyć.”

18. Mieszkaniec
Miasta

29.05.2019 WNIOSEK 18
dot. obniżenia na okres wakacji
ceny biletów dla dzieci i  mło-
dzieży w Parku Wodnym o po-
łowę 
„Panie Burmistrzu, zbliżają się
wielkimi  krokami  wakacje,
prawda? I  czy  nie  dałoby  się
na  okres  wakacji  dla  dzieci  i
młodzieży  obniżyć  cenę  wej-
ściówki  na  basen?  Czy  to  by
było możliwe?...  No można, no
bo  to  zależy  od  godziny,  tam
jest i po 7 złotych i po 9 zło-
tych,  tam  zależy  od  godzin.
Przykładowo  tym  dzieciakom
obniżyć o 50, na okres wakacji
o  50  %  te wejściówki.  Basen
na pewno nie zbiednieje.”
Wniosek złożony ustnie

30.05.2019 Kierownik  ZOK  przekazała
wniosek  do  Dyrektora  Parku
Wodnego w Hajnówce.
Odpowiedź na piśmie Nr 18a
[klik] 

05.06.2019 BRM.0003.3.3.2019 05.06.2019 05.06.2019

Dyrektor PW poinformował, że
na okres wakacji przygotowana
jest  „Promocja  wakacyjna
2019”,  polegająca  na  tym,  że
uczniom  z  hajnowskich  szkół
za okazaniem legitymacji szko-
lnej wejście na basen w dni ro-
bocze  w  godzinach  6:15  –
12:00 będzie w cenie 5 zł. 
Odpowiedź na piśmie Nr 18b
[klik] 

07.06.2019 DP.0001.2.2019 07.06.2019 06.06.2019

19. Mieszkaniec
Miasta

29.05.2019 WNIOSEK 19
zwrócił uwagę, by lekarze spe-
cjaliści, przyjmujący pacjentów
w  SP  ZOZ,  przyjeżdżali  do
pracy punktualnie
„Chodzi mi o lekarzy specjalis-
tów w większości przyjeżdżają-
cych  spoza  Hajnówki.  Nie  o
wszystkich,  bo  ja  nie  mówię
obligatoryjnie,  że  wszyscy  są
tacy, ale jeżeli ludzie czekają i
przyjeżdża  taki,  no  nie  będę
mówił, kto, lekarz, o, to nie bę-
dzie wiadomo,  o kogo chodzi,
no lekarz i przyjeżdża on z do-
mu i się 2 godziny spóźnia czy
1,5 godziny. Ludzie czekają jak
te  psy,  bo  inaczej  nie  można
określić,  pod  drzwiami  a  to
przecież przychodzą do lekarza
specjalisty,  to  nie  przychodzą

Burmistrz Miasta: „Też zwróci-
my  Panu  Dyrektorowi  Toma-
szukowi uwagę i tą Pana suge-
stię jeżeli chodzi o usługi leka-
rzy specjalistów.”

30.05.2019 Burmistrz  przekazał  Dyrekto-
rowi  Samodzielnego  Publicz-
nego Zakładu Opieki Zdrowot-
nej w Hajnówce uwagę miesz-
kańca,  by  lekarze  specjaliści
przyjmujący  pacjentów  w  SP
ZOZ  przyjeżdżali  do  pracy
punktualnie.
Odpowiedź na piśmie Nr 19a
[klik] 

04.06.2019 BRM.0003.3.3.2019 04.06.2019 04.06.2019

Dyrektor  SP ZOZ poinformo-
wał, że zawsze wymaga od le-
karzy  przestrzegania  i  respek-
towania obowiązującego w po-
szczególnych  poradniach  har-
monogramu  czasu  pracy.  Z
uwagi  na  ogromny deficyt  na
lekarskim rynku pracy na dzień
dzisiejszy funkcjonowanie haj-
nowskiego  szpitala  w  dużej

12.06.2019 SP ZOZ VII 101/
103/19

18.06.2019 18.06.2019
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zdrowi ludzie. I taki lekarz ma
tam jakiś limit dziennych przy-
jęć,  ma  dzienny  przyjęć,  to
wiadomo, że on dłużej nie zos-
tanie i temu choremu poświęci
mniej  czasu,  przyjmie  po  łeb-
kach. Przecież to jest lekcewa-
żenie ludzi, lekceważenie ludzi.
To to się w głowie nie mieści. A
jeszcze  taki  lekarz  jak  przyje-
dzie, to od razu nie przyjmuje,
nie, bo przyjedzie z domu, jesz-
cze  musi  kawę  wypić.  No  bo
jak to, no bo, no bo rano w do-
mu nie mógł wypić a się zmę-
czył póki przyjechał na przyk-
ład  z  Białegostoku.  No  teraz
najlepiej  to  jeździć  przez
Bielsk,  no bo wiadomo, że się
dojedzie szybciej jak przez Na-
rew. No ale przez tę godzinę to
on  się  tak  zmęczył,  że  jeszcze
mu-si  posiedzieć  i  kawę a lu-
dzie  niech  czekają  a  co  tam
chorzy,  co tam chorzy.  Trzeba
naprawdę a przecież to jest do
sprawdzenia.  Taki  Dyrektor
Szpitala ma tam te, tę pisulkę,
rozpiski,  jaki  lekarz,  o  której
przyjmuje.  15-20  minut  wy-
szedł  z  tego  gabinetu,  przele-
ciał się. Jest, nie ma, jest, nie
ma, nie ma, nie ma, nie ma, nie
ma,  nie  ma.  O.  Można to.  Ja
mówię, ja wiem, że no mówią,
że służba zdrowia niedoinwes-
towana.  Ja  się  z  tym  zgodzę,
ale  niedoinwestowanie  to  nie
znaczy, że pacjentów można le-
kceważyć. Bo człowiek ma też
swój  honor,  prawda?  Psa  się
pod  drzwiami  2  godziny  nie
trzyma,  bo  go  szkoda,  a  nie
chorego człowieka, czasami ta-

mierze opiera się na pracy per-
sonelu lekarskiego, który świa-
dczy usługi medyczne również
w  innych  placówkach  leczni-
czych, będących dla nich pod-
stawowym  miejscem  pracy.
Stąd  też  wszystkie  niedogod-
ności  pacjentów  związane  ze
zbyt długim czasem oczekiwa-
nia na przyjęcie do poradni są
najczęściej  uwarunkowane
bądź to problemami komunika-
cyjnymi  utrudniającymi  punk-
tualny  dojazd  do  Hajnówki,
bądź też koniecznością realiza-
cji  pilnych  nieplanowanych
wcześniej obowiązków służbo-
wych i swojego macierzystego
pracodawcy.  Zgodnie  z  obo-
wiązującymi przepisami w pla-
cówce w sytuacji braku możli-
wości rozpoczęcia pracy pora-
dni o ustalonej godzinie perso-
nel  pielęgniarski  zabezpiecza-
jący pracę danej poradni zobo-
wiązany jest do poinformowa-
nia o tym fakcie oczekujących
na wizytę pacjentów.
Odpowiedź na piśmie Nr 19b
[klik] 

https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/200890/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_19b.pdf?1562738876
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ka  babcia  o  siedzi  zgarbiona
staruszka i też te 2 godziny cze-
ka  pod tymi  drzwiami.  To jest
bardzo nieładnie i bardzo nie-
kulturalnie. 
Wniosek złożony ustnie


