
BRM.0003.3.4.2019

Rejestr wniosków i pytań złożonych podczas obrad
VIII sesji Rady Miasta Hajnówka w dniu 24 czerwca 2019 r.

/stan na dzień 16 września 2019 r./

Wnioski i pytania zostały przekazane Burmistrzowi Miasta przez Przewodniczącą Rady:
Pismem BRM.0003.3.4.2019 z dnia 25 czerwca 2019 r. (Wnioski i pytania Nr 1 – 25) [klik] 
Pismem BRM.0003.3.4.2019 z dnia 25 czerwca 2019 r. (Wniosek Nr 26) [klik] 
Pismem BRM.0003.3.4.2019 z dnia 19 sierpnia 2019 r. (Wniosek Nr 4c) [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. Radny Piotr 
Markiewicz 

24.06.2019 WNIOSEK 1
dot.  poprawy  bezpieczeństwa
ruchu  drogowego  na  skrzyżo-
waniu  ulic  Bielskiej  i  Polnej
poprzez instalację lustra
Wniosek na piśmie Nr 1 
+ załącznik [klik] 

Burmistrz Miasta: „Ulica Biel-
ska do ulicy Polnej.  Pan pro-
ponuje  ustawienie  lustra.  Pan
Burmistrz Kiendyś zapisuje te-
mat i Pani Kierownik, i spraw-
dzicie.  Jeżeli  rzeczywiście  to
lustro  znacząco  poprawi  bez-
pieczeństwo komunikacji, to to
lustro zamontujemy.” 

25.06.2019 Burmistrz  Miasta  poinformo-
wał, że złożono zamówienie na
przedmiotowe lustro a  montaż
nastąpi po dostawie na przeło-
mie  miesiąca  lipca  i  sierpnia
2019 r.
Odpowiedź na piśmie Nr 1a
[klik] 

08.07.2019 BRM.0003.3.4.2019 09.07.2019 09.07.2019

2. Radny Piotr 
Markiewicz 

24.06.2019 WNIOSEK 2
dot. dokonania przeglądu i re-
nowacji  systemu  odbioru  wód
opadowych z ulicy Długiej
Wniosek na piśmie Nr 2 
+ załączniki [klik] 

Burmistrz  Miasta: „Pan Mar-
kiewicz, ulica Polna. Rzeczywi-
ście,  musiał  być  duży  deszcz.
Ja też, na Długiej, na Długiej,
musiał  być  duży  deszcz,  bo
przecież  ja  też  w  Hajnówce
mieszkam  i  wiem  jaki  deszcz,
ale  chyba  u  mnie  na  Piłsud-
skiego tak dużego deszczu nie
było. Także na początek, Panie
Radny, przede wszystkim ja po-
proszę o sprawdzenie stanu ko-
lektorów deszczowych,  bo być
może one są tam już po latach
zamulone i może ich przeczysz-
czenie  znacząco  powinno  po-
prawić  sytuację  i  rozwiązać
problem.”

25.06.2019 Burmistrz  Miasta  poinformo-
wał,  że przegląd  i  ewentualną
niezbędną  naprawę  istniejącej
sieci  zaplanowano  na  przeło-
mie września  i  października
2019 r. 
Odpowiedź na piśmie Nr 2a
[klik] 

08.07.2019 BRM.0003.3.4.2019 09.07.2019 09.07.2019

https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/200917/original/Przekazanie_wniosk%C3%B3w_BM_przez_PR_(Nr_1-25).pdf?1562743839
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/204815/original/Przekazanie_wniosku_BM_przez_PR_(Nr_4c).pdf?1568355291
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/200894/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_2a.pdf?1562743835
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/200920/original/Wniosek_na_pi%C5%9Bmie_Nr_2___za%C5%82%C4%85czniki.pdf?1562744080
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/200893/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_1a.pdf?1562743835
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/200919/original/Wniosek_na_pi%C5%9Bmie_Nr_1___za%C5%82%C4%85cznik.pdf?1562744079
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/200918/original/Przekazanie_wniosku_BM_przez_PR_(Nr_26).pdf?1562744079


L.p. Imię
i nazwisko
Radnego/

Mieszkańca
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zgłoszenia

Forma i treść interpelacji/
wniosku
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pisma
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wpływu
do BRM
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3. Radna 
Jadwiga 
Dąbrowska

24.06.2019 WNIOSEK 3
dot. usunięcia braków na placu
zabaw na osiedlu Paszki (brak
bramki  wejściowej,  wystający
beton spod zabawki do wspina-
nia, krzywo ustawiona karuze-
la) oraz wykaszania działki
Wniosek na piśmie Nr 3 [klik]

Burmistrz Miasta: „Pani Dąb-
rowska zwraca uwagę na plac
zabaw. Także ja też tutaj zwra-
cam uwagę dla Pana Burmis-
trza i dla Pani Kierownik. Z te-
go, co wiem, to już tam decyzje
odnośnie wykoszenia i tak da-
lej  zostały  podjęte,  natomiast
po tam lustracji na miejscu po-
dejmiecie  te  działania,  żeby
zrealizować te wnioski.”

25.06.2019 Zastępca  Burmistrza  poinfor-
mował,  że  teren  placu  zabaw
jest traktowany jako teren pub-
liczny otwarty, do którego z za-
łożenia nie ma bramki wejścio-
wej. Ustawienie barierki zabez-
pieczającej spowodowałoby ut-
rudnienia w wjechaniu na plac
w celu wywiezienia zgrabionej
trwa. Beton wystający z gruntu
przy zabawce – górna do wspi-
nania został zasypany. Karuze-
la  jest  delikatnie  przechylona,
jednak działa prawidłowo i nie
stanowi to przeszkody w zaba-
wie ani nie stanowi to zagroże-
nia  bezpieczeństwa.  Teren
działki  w  dniu  26.06.2019  r.
został  skoszony a  trawa  zgra-
biona i wywieziona.
Odpowiedź na piśmie Nr 3a
[klik] 

08.07.2019 BRM.0003.3.4.2019 09.07.2019 09.07.2019

4. Radna 
Jadwiga 
Dąbrowska

24.06.2019 WNIOSEK 4
dot. poprawy stan estetyczny i
wizerunku  cmentarza  katolic-
kiego przy ulicy Celnej
Wniosek na piśmie Nr 4 [klik]

Burmistrz Miasta: „Sprzątanie
cmentarza katolickiego. Ja się
umówię z księdzem Zygmuntem
i porozmawiamy na temat up-
rzątnięcia cmentarza.”

25.06.2019 Zastępca Burmistrza przekazał
wniosek do proboszcza Parafii
Rzymsko-Katolickiej  pw.  Św.
Cyryla i Metodego
Odpowiedź na piśmie Nr 4a
[klik] 

05.07.2019 BRM.0003.3.4.2019 09.07.2019 09.07.2019

Proboszcz  Parafii  poinformo-
wał, że we wskazanym miejscu
znajduje się  wysypisko śmieci
z cmentarza, w związku z tym
tam są i będą śmieci, gdyż lu-
dzie każdego dnia korzystają z
tego miejsca, porządkując gro-
by bliskich. Jest to część cmen-
tarza  najbardziej  oddalona  od
miejsca pochówków. Wysypis-
ko jest regularnie porządkowa-
ne a śmieci wywożone. Ponad-
to poinformował, że jest otwar-
ty  na  konkretne  propozycje  i
oczekuje  racjonalnych,  możli-

13.08.2019 L.dz. 17/2019 14.08.2019 14.08.2019

https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/200896/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_4a.pdf?1562743835
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/200922/original/Wniosek_na_pi%C5%9Bmie_Nr_4.pdf?1562744080
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/200895/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_3a.pdf?1562743835
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/200921/original/Wniosek_na_pi%C5%9Bmie_Nr_3.pdf?1562744080


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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do BRM
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wych do zrealizowania pomys-
łów dot. wizerunku cmentarza.
Odpowiedź na piśmie Nr 4b
[klik] 

19.08.2019
drogą elek-
troniczną

Radna  zwróciła  uwagę,  że
urzędowa  droga  składania  in-
terpelacji to pisma skierowane
poprzez Przewodniczącego Ra-
dy Miasta do Burmistrza Mia-
sta.  Poinformowała,  że  jej
zamiarem nie  było  stworzenie
problemu lecz zwrócenie uwa-
gi  Burmistrzowi  na  problem
częstotliwości wywozu  śmieci
z terenu cmentarza. 
Wniosek na piśmie Nr 4c
[klik] 

20.08.2019

5. Wiceprze-
wodniczący 
Rady Janusz
Puch 
/do wniosku
odniósł się 
radny Adam
Czurak pod 
Nr 18/

24.06.2019 WNIOSEK 5
dot. przedłużenia chodnika dla
pieszych na ulicy J. Kołasa
Wniosek na piśmie Nr 5
/pkt 1/ [klik] 

Burmistrz Miasta: „Pan Puch,
chodnik od myjni. Panie Rad-
ny,  tu  jak  Pan  Radny  zresztą
wie,  jest  sprawa  prywatnego
terenu i teraz być może wnio-
sek, który tu zgłosił, nie wiem,
Radny  Czurak,  żeby  postawić
znak  „zakaz  parkowania”  na
tej ulicy w określone dni, może
rozwiązać problem. Ale nieza-
leżnie od tego spróbujemy pod-
jąć  rozmowy  z  właścicielami
gruntów. Myślę no w tym roku
tego nie zrobimy, ale być może
w  przyszłym  roku,  żeby  ten
chodnik na ulicy  od myjni  do
ulicy  Białowieskiej  zrobić,  je-
żeli  oczywiście  będzie  zgoda
właściciela nieruchomości.”

25.06.2019 Burmistrz  Miasta  poinformo-
wał,  że  nie  jest  to  w  chwili
obecnej możliwe w związku z
tym,  że  działki  przyległe  do
przedmiotowej  ulicy  stanowią
własność prywatną.
Odpowiedź na piśmie Nr 5a
[klik] 

08.07.2019 BRM.0003.3.4.2019 09.07.2019 09.07.2019

6. Wiceprze-
wodniczący 
Rady Janusz
Puch 

24.06.2019 WNIOSEK 6
dot. oznakowania i pomalowa-
nia  przejść  dla  pieszych   na
skrzyżowaniu ulic  J.  Kołasa  z
Białowieską  oraz  ulic  Ks.  P.
Ściegiennego z  Białowieską i

Burmistrz  Miasta:  „Rzeczywi-
ście, no można wyciągać wnio-
sek,  że natężenie ruchu samo-
chodowego  w naszym mieście
jest  coraz  większe  i  najpraw-
dopodobniej  będziemy  musieli

25.06.2019 Burmistrz  Miasta  poinformo-
wał, że nie jest to w tej chwili
możliwe w związku z tym, że
nie przewiduje takiego oznako-
wania  stała  organizacja  ruchu
na przedmiotowych odcinkach

08.07.2019 BRM.0003.3.4.2019 09.07.2019 09.07.2019

https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/203390/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_4b.pdf?1566288896
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/204816/original/Wniosek_na_pi%C5%9Bmie_Nr_4c.pdf?1568355291
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/200897/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_5a.pdf?1562743835
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/200923/original/Wniosek_na_pi%C5%9Bmie_Nr_5__Nr_6__Nr_7__Nr_8.pdf?1562744080
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3 Maja 
Wniosek na piśmie Nr 6
/pkt 2/ [klik] 

no wydać dodatkowe pieniądze
i  jeszcze raz  dodatkowo znaki
poziome na naszych ulicach w
mieście odnowić.  Do tej  pory,
tak jak malowaliśmy, starczało,
ale widocznie jest tego za mało
przeanalizujemy  i  w  najbliż-
szym czasie na pewno zlecimy
odmalowanie  tych  znaków  na
drogach  miejskich.  Ale  nieza-
leżnie  od  tego  wystąpimy  też
do Podlaskiego Zarządu Dróg
Wojewódzkich  i  do  Zarządu
Dróg Powiatowych o odnowie-
nie znaków poziomych na dro-
gach powiatowych i wojewódz-
kich. To oczywiście przejść do-
tyczy.”

dróg.  Piesi  mogą  korzystać  z
nieoznakowanych  przejść  w
ciągu  chodnika  ul.  Białowies-
kiej z zastrzeżeniem, że pierw-
szeństwo przejazdu mają poru-
szające się na tych skrzyżowa-
niach pojazdy.
Odpowiedź na piśmie Nr 6a
[klik] 

7. Wiceprze-
wodniczący 
Rady Janusz
Puch 

24.06.2019 WNIOSEK 7
dot. naprawy  nawierzchni ulic
Lipowej,  3  Maja,  Zina,  Reja
Białowieskiej, Górnej, Wrzoso-
wej ( tj. usunięcie przełomów i
dziur powstałych po okresie zi-
mowym)
Wniosek na piśmie Nr 7
/pkt 3/ [klik] 

Burmistrz Miasta: „Tutaj oczy-
wiście wystąpimy do Starosty i
do Podlaskiego Zarządu Dróg
Wojewódzkich  jeżeli  chodzi  o
ulicę  3  Maja  i  ulicę  Lipową.
Natomiast jeżeli chodzi o ulicę
Białowieską, jeżeli Pan Radny
ma  na  myśli  ten  odcinek,  bo
chyba o ten odcinek chodzi, od
ulicy Piłsudskiego do Łowczej,
to dziury oczywiście załatamy.
O gruntownej przebudowie na
razie nie ma mowy.”

25.06.2019 Zastępca  Burmistrza  przesłał
wniosek do Zarządu Dróg Po-
wiatowych w Hajnówce i Pod-
laskiego  Zarządu  Dróg  Woje-
wódzkich w Białymstoku 
Odpowiedź na piśmie  Nr 7a
[klik] 

05.07.2019 BRM.0003.3.4.2019 09.07.2019 09.07.2019

Zastępca  Burmistrza  poinfor-
mował,  że  ubytki  powstałe  w
ulicach asfaltowych uzupełnia-
ne są na bieżąco. Jest to działa-
lność ciągła.
Odpowiedź na piśmie Nr 7b
[klik] 

05.07.2019 BRM.0003.3.4.2019 09.07.2019 09.07.2019

Zastępca  Dyrektora  PZDW
poinformował, że nawierzchnia
drogi wojewódzkiej Nr 689 na
ul. 3 Maja w m. Hajnówka jest
w stanie zadowalającym z wi-
docznymi  uszkodzeniami,  tj.
pęknięcia pojedyncze i  siatko-
we, łaty i wyboje, koleiny i de-
formacje. Powstające ubytki w
nawierzchni jezdni uzupełniane

23.07.2019 WUDiM.4100.103.
2019

29.07.2019 29.07.2019

https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/200900/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_7b.pdf?1562743836
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/200899/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_7a.pdf?1562743836
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/200923/original/Wniosek_na_pi%C5%9Bmie_Nr_5__Nr_6__Nr_7__Nr_8.pdf?1562744080
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/200898/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_6a.pdf?1562743836
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/200923/original/Wniosek_na_pi%C5%9Bmie_Nr_5__Nr_6__Nr_7__Nr_8.pdf?1562744080
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są na bieżąco masa bitumiczną
na  zimno  przez  pracowników
Rejonu Dróg Wojewódzkich w
Siemiatyczach. 
Odpowiedź na piśmie Nr 7c
[klik] 

Dyrektor  ZDP  poinformował,
że ZDP na bieżąco usuwa ubyt-
ki w jezdniach na terenie mia-
sta Hajnówka. Ostatnio ubytki
w  jezdniach  były  usuwane  w
dniu 16.07.2019 r.
Odpowiedź na piśmie Nr 7d
/pkt 1/ [klik] 

09.08.2019 DT.460.33.2019 13.08.2019 13.08.2019

8. Wiceprze-
wodniczący 
Rady Janusz
Puch 

24.06.2019 WNIOSEK 8
dot. umożliwienia rowerzystom
poruszania  się  się  po  chodni-
kach dla pieszych w celu zape-
wnienia im bezpieczeństwa
Wniosek na piśmie Nr 8
/pkt 4/ [klik] 

Burmistrz Miasta: „Czy można
jeździć  rowerami  po  chodni-
kach? Ja nie odpowiem na to
pytanie. Jeżeli prawo na to po-
zwala,  to  to  przeanalizujemy,
ale  według  mojej  wiedzy  to
chyba nie bardzo jest to możli-
we,  przynajmniej  nie  na  każ-
dym chodniku.”

25.06.2019 Burmistrz  Miasta  zwrócił  się
do  Podlaskiego  Zarządu  Dróg
Wojewódzkich w Białymstoku
i  Zarządu  Dróg  Powiatowych
w Hajnówce z prośbą o przea-
nalizowanie,  które  z  ciągów
pieszych  można  byłoby  prze-
kwalifikować a następnie dos-
tosować do ruchu pieszo-rowe-
rowego.
Odpowiedź na piśmie Nr 8a
[klik] 

08.07.2019 BRM.0003.4.2019 09.07.2019 09.07.2019

Zastępca  Dyrektora  PZDW
poinformował, że przepisy us-
tawy Prawo o ruchu drogowym
regulują  możliwości  korzysta-
nia rowerzystów z ciągów dla
pieszych  a  w  obecnym  stanie
istniejące chodniki nie są przy-
stosowane do ruchu pieszo-ro-
werowego  (brak  odpowiedniej
szerokości,  nośności,  zły  stan
techniczny).  Według  wstępnej
analizy  można  stwierdzić,  iż
fragmentaryczne odcinki chod-
ników, na których można było-
by ewentualnie wyznaczyć cią-
gi pieszo-rowerowe, nie stano-

23.07.2019 WUDiM.4100.103.
2019

29.07.2019 29.07.2019

https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/200901/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_8a.pdf?1562743836
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/200923/original/Wniosek_na_pi%C5%9Bmie_Nr_5__Nr_6__Nr_7__Nr_8.pdf?1562744080
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/203391/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_7d__Nr_8c.pdf?1566288896
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/202903/original/Odpowied%C5%BA_na_pismie_Nr_7c__Nr_8b.pdf?1565170845


L.p. Imię
i nazwisko
Radnego/

Mieszkańca

Data
zgłoszenia

Forma i treść interpelacji/
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Odpowiedź ustna udzielona
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nia BM
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wiłyby jednolitego ciągu rowe-
rowego, w związku z tym loka-
lizacja ich mija się z funkcją i
przeznaczeniem. W celu okre-
ślenia możliwości usytuowania
takich ciągów wzdłuż istnieją-
cych  chodników  zostanie  do-
konana w terenie wizja.
Odpowiedź na piśmie Nr 8b
[klik] 

Dyrektor  ZDP  poinformował,
że  zgodnie  z  art.  33  ustawy
Prawo o ruchu drogowym nie
ma  możliwości  dopuszczenia
korzystania z istniejących cho-
dników przez rowerzystów.
Odpowiedź na piśmie Nr 8c
/pkt 2/ [klik] 

09.08.2019 DT.460.33.2019 13.08.2019 13.08.2019

Dyrektor  ZDP  poinformował,
że  ZDP po dokonaniu  analizy
szerokości istniejących chodni-
ków  przy  drogach  powiato-
wych w Hajnówce nie ma mo-
żliwości  dokonania  przekwali-
fikowania  ciągów  pieszych  w
pieszo-rowerowe. ZDP posiada
opracowaną i gotową do reali-
zacji  dokumentację techniczną
na  realizację  niżej  wymienio-
nych  zadań  inwestycyjnych,
które  uwzględniają  w  swym
zakresie budowę ścieżek rowe-
rowych: 1. Rozbudowa i prze-
budowa  drogi  powiatowej  Nr
2323 B ul. Górna i Wrzosowa,
2.  Dokończenie  przebudowy
drogi  powiatowej  nr  2329  B
(odc. u. Poddolnej), 3. Dokoń-
czenie  przebudowy  drogi  po-
wiatowej 1623 B (odc. ul. Tar-
gowej i ul. Dolnej).
Odpowiedź na piśmie Nr 8d
[klik] 

12.08.2019 DT.460.33.2019 13.08.2019 13.08.2019

https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/203392/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_8d.pdf?1566288896
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/203391/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_7d__Nr_8c.pdf?1566288896
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/202903/original/Odpowied%C5%BA_na_pismie_Nr_7c__Nr_8b.pdf?1565170845
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9. Radna 
Lucyna 
Lewczuk

24.06.2019

27.06.2019

WNIOSEK 9
dot. poprawy widoczności przy
skręcie z ulicy Parkowej na uli-
cę Białowieską

„Chciałabym  poprosić  o  po-
prawienie  widoczności  przy
wyjeździe z ulicy Parkowej na
ulicę  Białowieską.  Po  lewej
stronie  rosną krzaki,  które ut-
rudniają widoczność przy skrę-
cie  w  lewo i  warto  byłoby  je
troszeczkę  zmniejszyć  jeżeli
chodzi o gęstość liści.”
Wniosek złożony ustnie

Radna  złożyła również powyż-
szy wniosek na piśmie
Wniosek na piśmie Nr 9 [klik]

Burmistrz Miasta: „Pani Lew-
czuk,  ulica  Parkowa  –  Biało-
wieska. Także, Pani Kierownik,
proszę  tam  zwrócić  uwagę.
Tych krzaków to na pewno nie
wytniemy  wszystkich,  nie,  ale
to, co może poprawić widocz-
ność,  szczególnie  pewnie  przy
skręcie w lewo z ulicy Parko-
wej,  to  zobaczymy.  Ja  już  nie
wiem, jakie tam te krzaki są?...
Aha, ale przyciąć można pew-
nie  trochę,  żeby  zobaczyć  wi-
doczność. Zobaczymy.”

25.06.2019

27.06.2019

Zastępca  Burmistrza  poinfor-
mował, że w dniu 08.07.2019 r.
kosodrzewiny rosnące w Parku
Miejskim  w  pobliżu  skrzyżo-
wania ul. Parkowej i ul. Biało-
wieskiej zostały podcięte
Odpowiedź na piśmie Nr 9a
[klik] 

08.07.2019 BRM.0003.3.4.2019 09.07.2019 09.07.2019

10. Radny 
Maciej 
Borkowski

24.06.2019 PYTANIE 10
Czy  Park  Wodny  opracowuje
projekt  dot.  zainstalowania
urządzeń fotowoltaicznych lub
innych źródeł ciepła?
Pytanie zadane ustnie

Radny zadał powyższe pytanie z powo-
du braku odpowiedzi na pytanie złożo-
ne podczas posiedzenia Komisji Infra-
struktury  Komunalnej  i  Samorządu  w
dniu 19.06.2019 r. /Rejestr wniosków i
pytań złożonych podczas posiedzeń ko-
misji  Rady  Miasta  Hajnówka  w  dn.
19.06.2019 r. – nr rej. 6/

Sekretarz  Miasta: „Uzyskałem
informację od Pana Dyrektora
Chilimoniuka  ustną.  Oczywiś-
cie, ona też pisemnie trafi, na-
tomiast  chciałbym się nią po-
dzielić.  Czy  Park  Wodny  op-
racowuje  projekt  dotyczący
zainstalowania  urządzeń  foto-
woltaicznych lub innych źródeł
ciepła?  Tak,  obecnie  trwają
prace  w  Parku  Wodnym  nad
opracowaniem takiego  projek-
tu. Natomiast kiedy się zakoń-
czy, trudno mi powiedzieć. Pe-
wnie  Pan  Dyrektor  na  to  do-
kładnie  odpisze  w  swoim piś-
mie.

25.06.2019 Burmistrz  Miasta  przekazał
wniosek do  Dyrektora  Parku
Wodnego w Hajnówce.
Odpowiedź na piśmie Nr 10a 
/pkt 1/ [klik] 

26.06.2019 BRM.0003.3.4.2019 27.06.2019 27.06.2019

Dyrektor Parku Wodnego poin-
formował,  że  wstępny projekt
dotyczący  możliwości  zbudo-
wania w Parku Wodnym elek-
trowni fotowoltaicznej jest op-
racowywany  przez  jedna  z
form specjalizujących się w te-
go typu realizacjach.
Odpowiedź na piśmie Nr 10b
/ad. 1/ [klik] 

05.07.2019 DP.0001.3.2019 08.07.2019 08.07.2019

11. Radny 
Maciej 
Borkowski

24.06.2019 PYTANIE 11
dot.  realizacji  ścieżki  rowero-
wej z paneli słonecznych
„Panie  Burmistrzu,  chciałbym
przypomnieć  pytania,  które
zresztą już Pani Przewodniczą-

Burmistrz Miasta: „Pan Radny
Borkowski pyta o ścieżki rowe-
rowe. Ja powiem tak, nie wys-
tępowaliśmy z wnioskiem na te
ścieżki, nie będziemy występo-
wać na razie, dlatego że mamy

25.06.2019 Burmistrz  Miasta  poinformo-
wał, że dokonano analizy kosz-
tów  budowy  ścieżek  rowero-
wych  z  ogniw  fotowoltaicz-
nych. Ze względu na koszt bu-
dowy ścieżka nie jest możliwa

28.06.2019 BRM.0003.3.4.2019 02.07.2019 02.07.2019

https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/200904/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_10b__Nr_16b.pdf?1562743836
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/200903/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_10a__Nr_16a.pdf?1562743836
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/200902/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_9a.pdf?1562743836
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/200924/original/Wniosek_na_pi%C5%9Bmie_Nr_9.pdf?1562744080
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ca przytaczała, tak, czy pochy-
lono się nad realizacją ścieżki
rowerowej  z  paneli  słonecz-
nych?  Czy  jakiekolwiek  przy-
miarki  do tego projektu były?
Jeśli  były,  to  prosiłbym,  aby
Pan nas tutaj,  że tak powiem,
oświecił.  Jeśli  nie,  to  również
żeby  Pan  powiedział,  dlacze-
go?”
„Panie  Burmistrzu,  chciałbym
wrócić do tej ścieżki rowerowej
z  paneli  słonecznych,  o  której
Pan  mówi  kategorycznie,  że
nie,  bo  mamy  jeszcze  niezro-
bione ileś tam dróg, Mówi Pan
to  w  kategoriach,  kiedy  Pan
nawet kosztów nie zna, nie za-
poznał się tam z żadnym proje-
ktem  dofinansowującym  tego
typu przedsięwzięcie. Ja jednak
się będę przy nim upierał, cze-
goś takiego nie ma w Polsce i
możemy  być  prekursorami,
tak? Więc jeśli się Pan nie za-
poznał,  niech  Pan  od  razu  z
góry nie skreśla. Może z fundu-
szy norweskich, o których tutaj
już wspomniała Pani Przewod-
nicząca.”
Pytanie zadane ustnie
Radny zadał powyższe pytanie z powo-
du braku odpowiedzi na pytanie złożo-
ne podczas posiedzenia Komisji Infra-
struktury  Komunalnej  i  Samorządu  w
dniu 19.06.2019 r. /Rejestr wniosków i
pytań złożonych podczas posiedzeń ko-
misji  Rady  Miasta  Hajnówka  w  dn.
19.06.2019 r. – nr rej. 8/
Radny ponownie wystąpił w ww. spra-
wie w związku z  otrzymaną odpowie-
dzią  –  złożył  interpelację  w  dniu
07.07.2019  r.  /Rejestr  interpelacji  i
wniosków zgłoszonych w okresie mię-
dzysesyjnym – część  E.  Interpelacje  i
wnioski złożone między VIII a IX sesją
– nr rej. 52/

jeszcze w mieście kilkadziesiąt
dróg do zrobienia, dróg grun-
towych,  gdzie  mieszkańcy  od
kilkudziesięciu lat, a często je-
szcze  od  czasów  przedwojen-
nych,  czekają  na  utwardzenie
tych dróg.”

do realizacji.
Odpowiedź na piśmie Nr 11a
/akapit 2/ [klik] 

https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/200905/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_11a__Nr_12a.pdf?1562743837
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12. Radny 
Maciej 
Borkowski

24.06.2019 PYTANIE 12
dot. ławeczek solarnych

„Czy zastanawiał się Pan nad
czymś takim, jak ławeczki sola-
rne w naszym mieście? Są bar-
dzo popularne czy to w Siemia-
tyczach,  czy  gdziekolwiek  in-
dziej.”
Pytanie zadane ustnie

Radny zadał powyższe pytanie z powo-
du braku odpowiedzi na pytanie złożo-
ne podczas posiedzenia Komisji Infra-
struktury  Komunalnej  i  Samorządu  w
dniu 19.06.2019 r. /Rejestr wniosków i
pytań złożonych podczas posiedzeń ko-
misji  Rady  Miasta  Hajnówka  w  dn.
19.06.2019 r. – nr rej. 9/

Radny ponownie wystąpił w ww. spra-
wie w związku z  otrzymaną odpowie-
dzią  –  złożył  interpelację  w  dniu
07.07.2019  r.  /Rejestr  interpelacji  i
wniosków zgłoszonych w okresie mię-
dzysesyjnym – część  E.  Interpelacje  i
wnioski złożone między VIII a IX sesją
– nr rej. 52/

Burmistrz Miasta: „Jeżeli cho-
dzi o ławeczki solarne, jak naj-
bardziej,  mamy  przygotowaną
pewną  koncepcję  gruntownej
przebudowy tutaj  parku  przed
Urzędem  i  drogi  przez  Urzę-
dem i w ramach tego projektu
właśnie  planujemy  ustawienie
ławek solarnych, ale nie musi-
my tego ograniczać tylko i wy-
łącznie do parku, bo tego typu
ławeczki  jako  to  urządzenie
do-datkowe  równie  dobrze
spra-wdzi  się  i  będzie
potrzebne  czy  przy  tej
fontannie przy SDH-u, czy przy
tej fontannie, którą w tej chwili
realizujemy.  Od  razu
odpowiem,  że  zakładamy,  że
już  za 2 tygodnie powinniśmy
się  uporać  z robotami  w  oto-
czeniu tej fontanny. Ja mówię,
to wydłużenie wynika z tego, że
zamierzamy tam wymienić ob-
rzeża na tych alejkach otacza-
jących fontannę.” 

25.06.2019 Burmistrz  Miasta  poinformo-
wał,  że ławeczki solarne ujęte
są w projektach: Budowa placu
zabaw przy HDK – 1  sztuka;
Utworzenie i modernizacja pa-
sażu pieszego wraz z małą in-
frastrukturą  do  promocji  pro-
duktów lokalnych ul. 3 Maja –
1 sztuka, Przebudowa ulicy. A
Zina  wraz  z  zagospodarowa-
niem i urządzeniem przestrzen-
nym  skweru  im.  D.  Wasilew-
skiego – przewidziane w proje-
kcie  miejsce  do  ustawienia  1
ławki solarnej, Koszt 1 ławki –
ok. 40 tys. zł.
Odpowiedź na piśmie Nr 12a
/akapit 3 i 4/ [klik] 

28.06.2019 BRM.0003.3.4.2019 02.07.2019 02.07.2019

13. Radny 
Maciej 
Borkowski

24.06.2019 PYTANIE 13
dot. Parady Orkiestr Dętych

„Mam takie pytanie od miesz-
kańców. Dlaczego w tym roku
nie było Międzynarodowej Pa-
rady Orkiestr Dętych? Pamię-
tam Pana zapewnienia,  słowa
uznania, że była to piękna ini-
cjatywa i  rzeczywiście,  miesz-
kańcom się to bardzo podoba-
ło, mówił Pan, że niekoniecznie
z Budżetu Obywatelskiego, ale
będzie to  realizowane,  bo jest
to  szeroko,  tak,  pozytywnie
przyjmowane  przez  mieszkań-
ców. Niekoniecznie budżet, pa-

Burmistrz Miasta: Jest pytanie
o Orkiestrę Dętą, czy rzeczywi-
ście, tak się złożyło, że no nie
wiem czemu, Orkiestra Dęta w
ogóle  nie  złożyła  w  tym roku
swojego  wniosku  do  Budżetu
Obywatelskiego. W tamtym ro-
ku też tego wniosku nie było i
finansowaliśmy  to  ze  środków
budżetowych miasta. W tym ro-
ku natomiast no oczywiście na-
sza Orkiestra przy okazji jakby
rozpoczęcia wakacji się zapre-
zentowała,  ale powiem też,  że
to, że nie było tego przeglądu
w tym roku, to wynika z tego,
że  z  budżetu  miejskiego  w

25.06.2019 Burmistrz  Miasta  zwrócił  się
do  Dyrektora  Hajnowskiego
Domu Kultury o udzielenie od-
powiedzi.
Odpowiedź na piśmie Nr 13a
[klik] 

26.06.2019 BRM.0003.3.4.2019 27.06.2019 27.06.2019

Dyrektor  HDK  poinformował,
że  Parada  Orkiestr  Dętych  w
2019 r. nie odbyła się z powo-
du  niewystarczających  środ-
ków  finansowych  w  budżecie
HDK. 
Odpowiedź na piśmie Nr 13b
[klik] 

29.06.2019 L. dz. 1/222/2019 03.07.2019 03.07.2019

https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/200907/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_13b.pdf?1562743837
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/200906/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_13a.pdf?1562743837
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/200905/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_11a__Nr_12a.pdf?1562743837
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miętam Pańskie słowa. To pro-
siłbym o  odpowiedź,  dlaczego
w tym roku taka Parada znik-
nęła z naszego miasta?”

„Powiedział Pan odnośnie Pa-
rady, Międzynarodowej Parady
Orkiestr Dętych, wrócę do niej,
że nie została ona przeprowa-
dzona,  zorganizowana,  bo  był
jubileusz orkiestry. Panie Bur-
mistrzu, czy Biblioteka Miejska
w związku  z  tym nie  może  li-
czyć  na  żadnego,  żadne dofi-
nansowanie  ze  strony  Urzędu
Miasta, bo również miała jubi-
leusz? Czy  w tej  sposób pod-
chodzi Pan do tematu? No my-
ślę, że to nie jest na miejscu.”
Pytanie zadane ustnie

związku z  jubileuszem Orkies-
try  Dętej  no  sfinansowaliśmy
wydanie  takiego  albumu  i nie
wiem,  czy  to  Wysoka  Rada
otrzymała  ten  album,  ale  to
jest  też  kawałek  historii  tej
orkies-try,  kawałek  historii
miasta i normalne, że powinno
to  być  dofinansowane,  co
wcale  nie  znaczy,  że jeżeli  w
ciągu  roku  Orkiestra  Dęta
zechciałaby zorganizować taki
przemarsz  Orkiestr  Dętych
nawet  naszych  tutaj  z
województwa  podlaskie-go  i
nie  kosztowałoby  to  zbyt
dużo...  Proszę?  W przyszłym
roku, tak? To można to zrobić
jeszcze w tym roku. Natomiast
na drugi rok, ale to już mówię,
będziemy wcześniej rozmawiać
z Orkiestrą Dętą, żeby już się
do tego poważniej przygotowa-
ła,  zamierzamy  taki  przegląd
zorganizować i zaprosić Orkie-
strę  Dętą  z  Hattstedt.  Jest  to
związek  gmin  Nordsee-Treene,
z którym  współpracuje powiat
hajnowski.  Jest  to  to  miejsce,
do którego nasza Orkiestra jeź-
dziła już kilka razy. I właśnie w
przyszłym  roku  byśmy  chcieli
wspólnie  z  powiatem zorgani-
zować  taki  Przegląd  Orkiestr
Dętych tych z udziałem tej or-
kiestry z Niemiec, ale nie tylko,
zaprosimy również inne orkies-
try.”

14. Radny 
Maciej 
Borkowski

24.06.2019 PYTANIE 14
dot. zakresu produkcji w zakła-
dzie przy Areszcie Śledczym

„Pani Radna mi przypomniała

Burmistrz Miasta: „Nic nowe-
go ja Panu, Panie Radny Bor-
kowski, nie powiem jeżeli cho-
dzi  o  planowaną  produkcję,
ponieważ jeszcze dokładnie nie

25.06.2019 Burmistrz  Miasta  poinformo-
wał,  że w planowanym zakła-
dzie planowana jest  produkcja
przemysłowa  nieuciążliwa  dla
środowiska.

27.06.2019 BRM.0003.3.4.2019 02.07.2019 02.07.2019
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temat Klimka i to niedaleko, bo
pytanie  o  więziennictwo  i  ten
zakład  dla  osadzonych.  Panie
Burmistrzu,  te  pytanie  padało
już  na  poprzedniej  sesji.  Pan
nie  odpowiedział,  jaki  będzie
zakres  produkcji.  I  powiem
szczerze,  że  odpis  na  wniosek
Pana  Radnego  Mieczysława
trochę  mnie  rozśmieszył,  bo
znów Pan pływa.  W odpowie-
dzi  czytam:  W odpowiedzi  na
Pana  pytanie  informuję,  iż  w
planowanym  zakładzie  plano-
wana  jest  produkcja  przemy-
słowa nieuciążliwa dla  środo-
wiska. Mieszkańcy, ja się z tym
zapoznawałem, z tymi pytania-
mi jakieś 1,5 roku temu, teraz
te pytania kierują do Radnego
Pana Mieczysława a Pan dalej
nie  umie  odpowiedzieć.  Co
znaczy produkcja przemysłowa
nieuciążliwa  dla  środowiska?
Proszę się określić, jaka to jest
produkcja?  Co  będzie  produ-
kowane w tym zakładzie? Liza-
ki czy będą, nie wiem, robione
buty,  cokolwiek  innego?  Pro-
szę,  aby,  mieszkańcy  się  tego
obawiają.  Obawiają się jakie-
goś  dodatkowego  smrodu  czy
zanieczyszczeń.  W  obliczu  tej
spalarni mają do tego prawo i
mają prawo do tego, aby Pan
im nie,  że  tak  powiem,  odpo-
wiedział merytorycznie.”
„Pan Burmistrz już wspomniał
mniej  więcej,  co  ma być  przy
areszcie  w  zakładzie,  mówi
Pan  o  granulacie,  tak  Pan
wspomniał.  Jeżeli  ma Pan  na
myśli  przykładowo wtryskarki,

wiemy.  Pan Prezes  Kot  jeździ
na  różne  targi,  ogląda  różne
instalacje  i  zdecydujemy  w
przyszłości,  jakiego  rodzaju
produkcja  może  być  tam uru-
chomiona i  tak jak  już  mówi-
łem,  nie będzie,  nie  może być
to  produkcja,  która  będzie  w
jakikolwiek  sposób  szkodziła
środowisku  naturalnemu,  bo
jeżeli  nawet  będzie  to  produ-
kcja  regranulatu  z  plastików
zużytych,  to  nie  jest  to żadne
takie  przetwarzanie,  które
emanuje szkodliwymi związka-
mi do atmosfery. Ale dokładnie
Panu nie odpowiem, bo ani ja
nie  wiem,  ani  Prezes  Kot  nie
wie, tak?

Odpowiedź na piśmie Nr 14a
[klik] 

https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/200908/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_14a.pdf?1562743837
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to nie budzi to moich obaw. Je-
żeli ma Pan to na myśli, wtrys-
karki, tak, i granulat nie budzi
to moich obaw, ponieważ pra-
cowałem  przy  czymś  takim  i
wiem, że jest to bezpieczne, je-
żeli  to  Pan  ma  na  myśli.  Ale
nie  można,  Panie  Burmistrzu,
takich  informacji  utajać.  Spo-
łeczeństwo ma prawo wiedzieć.
Musimy być transparentni.”
Pytanie zadane ustnie

15. Radny 
Maciej 
Borkowski

24.06.2019 WNIOSEK 15
dot. zorganizowania na osiedlu
Armii  Krajowej  miejsc,  gdzie
dzieci  i  młodzież mogłyby się
bawić i spędzać czas wolny 
„Chciałem zapytać, znaczy za-
pytać, aby Pan rozważył może,
z tego, co wiem, to mieszkańcy
Armii Krajowej, tu w szczegól-
ności  naprzeciwko  Fachowca,
tak  byłem  informowany,  przy-
chodzili do Pana o to, aby ja-
koś  tam  zapewnić  czas  dzie-
ciom w czasie wolnym, tak, że-
by  te  dzieci  między  blokami
miały co robić, miały się gdzie
bawić, żeby osoby starsze mia-
ły  troszkę  spokoju,  żeby  mło-
dzież nie grała w piłkę przy sa-
mochodach.  Przypomnę  Panu
jednocześnie i o to mieszkańcy
się bardzo często do mnie zgła-
szają,  abym  wystąpił  w  tej
sprawie.  Przypomnę jednocze-
śnie Panu, 2-3 lata temu skła-
dałem taki  wniosek,  z  którego
Pan  nie  skorzystał,  aby  wzo-
rem, kiedy ja byłem jeszcze na-
stolatkiem,  za, w Puszczy  tutaj
takie przejście jest do cmenta-
rza, po lewej stronie mieliśmy

Burmistrz  Miasta: „Pan  Bor-
kowski  mówi  o  placu  zabaw
przy ulicy Armii Krajowej. No
ja  już  mówiłem,  w  tym  roku
skupimy się  nad tymi  placami
zabaw,  o  których  mówiłem  w
ramach tej OSA, ale, ale jeżeli
w wyniku tego będziemy mieli
jakieś  rezerwy  jeżeli  chodzi  o
sprzęt czy takie urządzenia do
zabawy  dla  dzieci,  to  właśnie
przeanalizujemy, czy by części
nie zainstalować na przy ulicy
Armii Krajowej.”

25.06.2019 Burmistrz  Miasta  przekazał
wniosek do Dyrektora Zakładu
Gospodarki  Mieszkaniowej  w
Hajnówce.
Odpowiedź na piśmie Nr 15a
[klik] 

12.07.2019 BRM.0003.3.4.2019 16.07.2019 16.07.2019

Dyrektor  ZGM poinformował,
że na osiedlu są dwa osiedlowe
place zabaw. Z zabawek, które
się tam znajdują, mogą korzys-
tać dzieci  mieszkające na tym
osiedlu. Jednocześnie informu-
jemy,  że w miarę posiadanych
środków finansowych będą one
doposażane w nowe zabawki.
Odpowiedź na piśmie Nr 15b
[klik] 

26.07.2019 NR.20.1.2019 29.07.2019 29.07.2019

https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/202905/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_15b.pdf?1565170845
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/202904/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_15a.pdf?1565170845
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zrobione  takie  boisko.  Zakład
Hamech nam wstawił  bramki,
żebyśmy tam mogli i grać w pi-
łkę nożną, i w kosza. To jakoś
tam  ucichło.  Pan  stwierdził
wówczas, że to nie jest nasz te-
ren, tak, że to teren leśny. Był
teren po prawej  stronie,  który
można było wykorzystać i war-
to  to  przypominać,  że  przed
wyborami oddał Pan go z bo-
nifikatą  osobom  duchownym.
Więc może dzisiaj, Panie Bur-
mistrzu,  w jakiśkolwiek  inny
spo-sób wspomoże Pan i dzie-
ci, aby miały więcej atrakcji na
wakacjach,  i te osoby  starsze,
żeby miały troszkę, może jakiś
pomysł się narodzi wśród Pana
pracowników,  aby  tym  dzie-
ciom jakoś tam ten wolny czas
zabezpieczyć.”
Wniosek złożony ustnie

16. Radny 
Maciej 
Borkowski

24.06.2019 WNIOSEK 16
dot.  wymiany  złóż  filtracyj-
nych w filtrach basenu  Parku
Wodnego wraz  kosztami i fir-
mą,  która to  zadanie  wykony-
wała

„Z czym był  problem przesła-
nia  informacji  daty  ostatniej
wymiany  złóż  filtracyjnych  w
filtrach  basenu Parku  Wodne-
go od komisji do sesji? Mamy
taki zwyczaj, że od komisji do
sesji kopiuj-wklej i poszło, tak?
I stąd to się wzięło, tak?”

„Panie Sekretarzu, ja pytałem
o te  filtry.  Pan mówi,  że  Pan
rozmawiał  z  Panem  Dyrekto-
rem  a  odpisu  brak.  Przecież

Sekretarz Miasta: „Podać datę
ostatniej  wymiany  złóż  filtra-
cyjnych w filtrach basenu Par-
ku Wodnego wraz z kosztami i
firmą,  która  to zadanie  wyko-
nywała. Informuję że taka wy-
miana  złóż  filtracyjnych  nie
miała miejsca do tej pory i w
najbliższym  czasie  jest  plano-
wana też  jest  przez  Park Wo-
dny w Hajnówce.”

25.06.2019 Burmistrz  Miasta  przekazał
wniosek  do  Dyrektora  Parku
Wodnego w Hajnówce.
Odpowiedź na piśmie Nr 16a 
/pkt 2/ [klik] 

26.06.2019 BRM.0003.3.4.2019 27.06.2019 27.06.2019

Dyrektor Parku Wodnego poin-
formował, że od początku fun-
kcjonowania  Parku  Wodnego
do chwili  obecnej złoża filtra-
cyjne spełniały swoją funkcję i
nie były wymieniane.
Odpowiedź na piśmie Nr 16b
/ad. 2/ [klik] 

05.07.2019 DP.0001.3.2019 08.07.2019 08.07.2019

https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/200904/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_10b__Nr_16b.pdf?1562743836
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/200903/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_10a__Nr_16a.pdf?1562743836
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mamy e-maile, idzie to na mo-
mencie,  także  tutaj  myślę,  że
brak chęci.”
Wniosek złożony ustnie

Radny złożył  powyższy  wniosek  z  po-
wodu braku  realizacji  wniosku złożo-
nego podczas posiedzenia Komisji In-
frastruktury  Komunalnej  i  Samorządu
w dniu  19.06.2019  r.  /Rejestr  wnios-
ków i pytań złożonych podczas posie-
dzeń komisji Rady Miasta Hajnówka w
dn. 19.06.2019 r. – nr rej. 7/

17. Radny 
Adam 
Czurak 

24.06.2019 WNIOSEK 17
dot. uporządkowania terenu po
rozbiórce budynków komunal-
nych przy ulicy Piaski  i  prze-
znaczenia tego terenu?

„Wniosek mieszkańca, również
osiedla Millenium, a propo uli-
cy  Piaski.  Osobiście  nie  wi-
działem,  ale  w tym momencie
chyba  trwa  rozbiórka  budyn-
ków  komunalnych.  Zwrócono
się  do mnie  z  prośbą o  upo-
rządkowanie terenu. Być może
to jest, to jest wynik też jakby
trwającego procesu, ale z jed-
nej strony uporządkowanie te-
renu, z drugiej strony pytanie o
przeznaczenie tego terenu jak-
by co dalej w przyszłości.”
Wniosek złożony ustnie

Burmistrz Miasta: „Jeżeli cho-
dzi o ten teren na plac na Pias-
kach,  w  wyniku  pewnego  po-
stępowania przetargowego jest
wyłoniony  no  człowiek,  który
rozbiera to,  tylko no idzie mu
to niemrawo. Ostatecznie prze-
dłużyliśmy ten termin rozbiórki
do końca czerwca. Jeżeli on te-
go do końca czerwca nie zrobi,
to po prostu zajmiemy się tym
bezpośrednio  my.  Natomiast
chcemy  ten  teren  uporządko-
wać, ponieważ tam były takie 2
budynki, w których już nikt nie
mieszkał,  uporządkować i  wy-
korzystać  na  potrzeby  czy  to
miasta  w  przyszłości,  czy  in-
nych podmiotów.”

25.06.2019

18. Radny 
Adam 
Czurak 

24.06.2019 WNIOSEK 18
dot.  rozważenia  możliwości
ustawienia  znaku  „zakaz  par-
kowania” w dni  targowe (śro-
dy)  w godzinach 7.00 – 12.00
lub 8.00 – 12.00.
„W związku z wnioskiem Pana
Radnego  Pucha  inny  pomysł
na  rozwiązanie  również  tego

Burmistrz Miasta:  „Pan Puch,
chodnik  od  myjni.  Panie  Ra-
dny, tu jak Pan Radny zresztą
wie,  jest  sprawa  prywatnego
terenu i teraz być może wnio-
sek, który tu zgłosił, nie wiem,
Radny  Czurak,  żeby  postawić
znak  „zakaz  parkowania”  na
tej ulicy w określone dni, może

25.06.2019 Burmistrz  poinformował,  że
zlecono wykonanie 2 szt. zna-
ków drogowych B-35 z infor-
macją  o  okresie  obowiązywa-
nia  zakazu  postoju  (dzień  tar-
gowy)  „ŚRODA w  godzinach
6:00 – 12:00”.
Odpowiedź na piśmie Nr 18a
[klik] 

08.07.2019 BRM.0003.3.4.2019 09.07.2019 09.07.2019

https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/200909/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_18a.pdf?1562743837
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samego problemu na ulicy Ko-
łasa w dni targowe.  Warto by
się  zastanowić  nad  zakazem
parkowania na poboczu w śro-
dy  w  jakichś  określonych  go-
dzinach  7:00 – 12:00,  8:00 –
12:00, żeby parkujące tam sa-
mochody nie blokowały ruchu.
To  też  jedno  z  rozwiązań,  bo
widać, że problem jest.”
Wniosek złożony ustnie

rozwiązać  problem.  Ale  nie-
zależnie  od  tego  spróbujemy
podjąć rozmowy z właściciela-
mi  gruntów.  Myślę  no  w  tym
roku tego nie zrobimy, ale być
może  w  przyszłym  roku,  żeby
ten chodnik na ulicy od myjni
do  ulicy  Białowieskiej  zrobić,
jeżeli oczywiście będzie zgoda
właściciela nieruchomości.”

19. Radny 
Adam 
Czurak 

24.06.2019 WNIOSEK 19
dot. zwiększenia liczbę ławek i
koszy na osiedlu Millenium

„Jedna z osób na osiedlu Mil-
lenium, bloki  10 i  11  zgłosiła
wniosek,  aby  na  osiedlu  było
więcej,  szczególnie  przy  tych
blokach,  to  jest  w  centrum
osiedla, więcej ławek a przede
wszystkim koszy na śmieci.”
Wniosek złożony ustnie

Burmistrz Miasta: „Pan Radny
Czurak. To mówię, Pani Kiero-
wnik,  Pan  Burmistrz  Kiendyś
zapiszą  sprawę  tych  ławek  i
dodatkowych koszy.”

25.06.2019 Zastępca  Burmistrza  przesłał
wniosek do Zakładu Gospodar-
ki Mieszkaniowej w Hajnówce.
Odpowiedź na piśmie Nr 19a
[klik] 

05.07.2019 BRM.0003.3.4.2019 09.07.2019 09.07.2019

Dyrektor  ZGM poinformował,
że  ławki  przy  budynkach  są
ustawiane  w  miarę  potrzeb
zgłaszanych  przez  mieszkań-
ców danego budynku, ilość ko-
szy na Os. Millenium zostanie
zwiększona w najbliższym cza-
sie.
Odpowiedź na piśmie Nr 19b
[klik] 

31.07.2019 N.A.4111.93.2019 05.08.2019 05.08.2019

20. Radny 
Adam 
Czurak 

24.06.2019 WNIOSEK 20
dot.  sfinansowania  4  potańcó-
wek  w sezonie letnim w roku
2020      
Wniosek na piśmie Nr 20
[klik] 

25.06.2019 Burmistrz  Miasta  poinformo-
wał,  że  przedmiotowa  sprawa
zostanie  rozpatrzona  podczas
opracowywania  projektu  bud-
żetu miasta Hajnówka na 2020
rok.
Odpowiedź na piśmie Nr 20a
[klik] 

26.06.2019 BRM.0003.3.4.2019 26.06.2019 27.06.2019

21. Radny 
Adam 
Czurak 

24.06.2019 PYTANIE 21
dot. terminu realizacji inwesty-
cji dotyczących fontanny miej-
skiej i placu zabaw

„Widzieliśmy  na  prezentacji
fontannę i plac zabaw, ale mie-
szkańcy dopytują się o terminy

Burmistrz  Miasta:  „Zakłada-
my, że już za 2 tygodnie powin-
niśmy się uporać z robotami w
otoczeniu tej fontanny. Ja mó-
wię, to wydłużenie wynika z te-
go, że zamierzamy tam wymie-
nić  obrzeża  na  tych  alejkach
otaczających fontannę.”

25.06.2019

https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/200911/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_20a.pdf?1562743838
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/200925/original/Wniosek_na_pi%C5%9Bmie_Nr_20.pdf?1562744081
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/202906/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_19b.pdf?1565170845
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/200910/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_19a.pdf?1562743838
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realizacji inwestycji.”
Pytanie zadane ustnie

22. Radny 
Adam 
Czurak 

24.06.2019 PYTANIE 22
dot.  odpłatności za korzystanie
z kortów tenisowych i basenów
w związku z realizacją  inwe-
stycji  z   wykorzystaniem fun-
duszy unijnych?
„Realizujemy  inwestycję  na
basenie i również, tak, również
na stadionie i mieszkańcy pyta-
ją, czy w związku z wykorzysta-
niem  funduszy  unijnych,  czy
będzie  odpłatność  za  basen  i
korty tenisowe po realizacji in-
westycji? Bo często tak bywa,
że w związku z wykorzystaniem
funduszy  unijnych  jest  pewien
okres,  kiedy  nie  są  pobierane
opłaty.”
Pytanie zadane ustnie

Burmistrz  Miasta: „Płatność
za basen. Jeżeli chodzi o spra-
wy płatności,  korty tenisowe i
boisko  będą  dostępne  nieod-
płatnie, natomiast jeżeli chodzi
o  baseny,  pewna  odpłatność
będzie. To wynika z tego wnio-
sku, który był przez nas składa-
ny w ramach rewitalizacji.”

25.06.2019 Burmistrz  Miasta  przekazał
wniosek do Dyrektora Ośrodka
Sportu i Rekreacji w Hajnów-
ce.
Odpowiedź na piśmie Nr 22a
[klik] 

26.06.2019 BRM.0003.3.4.2019 27.06.2019 27.06.2019

Dyrektor  OSiR poinformował,
że  za  korzystanie  z  basenów
przewiduje się pobieranie opła-
ty do wysokości  pokrywającej
koszty funkcjonowania. Inwes-
tycje  wykonane  ze  środków
unijnych  nie  mogą  stanowić
źródła dochody, stąd też doko-
nano kalkulację podstawowych
kosztów.  Biorąc  pod  uwagę
oczekiwania mieszkańców oraz
analizę przewidywanych kosz-
tów, pozostawi się ceny za ko-
rzystanie z basenów na pozio-
mie lat ubiegłych. Jeżeli chodzi
o korty tenisowe, na dzień dzi-
siejszy nie  określono  kosztów
ich utrzymania.
Odpowiedź na piśmie Nr 22b
[klik] 

03.07.2019 DR.050.38.2019 08.07.2019 08.07.2019

23. Radny 
Adam 
Czurak 

24.06.2019 PYTANIE 23
dot. realizacji inwestycji z wy-
korzystaniem funduszu leśnego

„Czy będą realizowane w tym
roku jakieś inwestycje wspiera-
ne finansowo z funduszu leśne-
go?  Bo  wiele  też  słyszymy  o
pomysłach  typu  kemping  przy
ulicy Celnej, tak, czy realizacja
drugiego etapu ulicy Białowie-
skiej przy Puszczy. Czy są na to
szanse?”
Pytanie zadane ustnie

Burmistrz  Miasta:  „Od  razu
odpowiem na pytanie dotyczą-
ce zaangażowania funduszu le-
śnego w inwestycje w tym roku.
Otóż  tego  zaangażowania  nie
ma, bo powiem tak, my przygo-
towaliśmy dokumentację i wła-
śnie  tutaj  wspólnie  z  Lasami
zamierzaliśmy ten odcinek zro-
bić i  nie ukrywam, że liczymy
na to,  że w przyszłym roku ta
decyzja będzie  trochę  korzyst-
niejsza dla nas ze strony Lasów
Państwowych  i  chcielibyśmy

25.06.2019 Burmistrz  Miasta  poinformo-
wał, że UM posiada kompletną
dokumentację  przebudowy  ul.
Białowieskiej  na  odcinku  od
ul.  Piłsudskiego  do  ul.  Łow-
czej.  W roku bieżącym plano-
wana była przebudowa ul. Bia-
łowieskiej przy wsparciu finan-
sowym  Państwowego  Gospo-
darstwa  Leśnego  „Lasy  Pań-
stwowe”. Brak pozytywnej de-
cyzji o dofinansowaniu inwes-
tycji ze środków funduszu leś-
nego  uniemożliwił  tegoroczną
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właśnie ten odcinek ulicy Bia-
łowieskiej  zrobić.  Chodzi tutaj
o gruntowną przebudowę pod-
budowy,  ponieważ  no  na  tym
odcinku drogi odbywa się cięż-
ki transport i do tych firm pry-
watnych, które są tam, ale rów-
nież  do  Przedsiębiorstwa  Us-
ług Komunalnych.”

realizację zadania. W przypad-
ku  korzystnej  decyzji  przy
ponownym podziale środków z
funduszu  leśnego,  inwestycja
zostanie zrealizowana w przy-
szłym roku.
Odpowiedź na piśmie Nr 23a
[klik] 

24. Radna 
Małgorzata 
Celina 
Zaborna

24.06.2019 PYTANIE 24
dot. terenów przy ulicy Klimek

„Co  jest  planowane  w  okoli-
cach Klimka? Nawieziona tam
została ziemia i właśnie cieka-
wi jesteśmy, co tam?” 
Pytanie zadane ustnie

Burmistrz Miasta: „Pani Zabo-
rna  pyta  o  zbiornik  Klimek.
Tam  po  prostu  część  ziemi  z
ulicy  z  OSiR-u  przewieźliśmy
tam.  Po prostu  tam docelowo
planujemy uporządkowanie te-
go terenu, posianie trawy i za-
gospodarowanie  otoczenia  te-
go zbiornika, nic więcej. Nato-
miast  osobiście,  osobiście
uważam,  że  jeżeli  w  Narodo-
wym  Funduszu  Ochrony  Śro-
dowiska będą jakieś pieniądze
na  małe  zbiorniki  retencyjne,
które  można  będzie  wykorzy-
stać na obszarach miejskich, to
uważam,  że  wzdłuż  rzeki  Leś-
nej w takich miejscach właśnie
jak Klimek i nie tylko, gdzie są
stosunkowo niskie położone te-
reny, można byłoby kilka takich
większych  oczek  wodnych  po
prostu przygotować i z tej, i po
drugiej  stronie  drogi  na  tych
terenach, które właśnie są wła-
snością  gminy  miejskiej  Haj-
nówka.”

25.06.2019 Zastępca  Burmistrza  poinfor-
mował,  że  działka  przy  ulicy
Klimek wiosną 2019 r. została
nawieziona ziemią w celu pod-
niesienia  terenu.  Planowane
jest  wyrównanie  terenu  oraz
zasianie  trawą.  W przyszłości
będzie  mogło  powstać  tam
miejsce odpoczynku dla miesz-
kańców miasta.
Odpowiedź na piśmie Nr 24a
[klik] 

05.07.2019 BRM.0003.3.4.2019 09.07.2019 09.07.2019

25. Radna 
Małgorzata 
Celina 
Zaborna

24.06.2019 PYTANIE 25
dot. budowy sali gimnastycznej
przy Szkole Podstawowej Nr 3

„I  jeszcze  odnośnie  projektu
budowy sali gimnastycznej, czy
coś  ruszyło,  czy  nie?  Przy

Burmistrz  Miasta: „Sala  gim-
nastyczna, to nie tylko sala gi-
mnastyczna,  Pani  Radna,  to
chodzi w ogóle o dokumentacje
związane  z  rozbudową  tejże
szkoły. W wyniku przetargu już
wybraliśmy  projektanta,  który

25.06.2019 Burmistrz  Miasta  poinformo-
wał, że wyłoniono wykonawcę
dokumentacji  projektowo-ko-
sztorysowej rozbudowy z prze-
budową SP Nr 3 – QUARTUM
Cezary  Jaszczołt,  17-300  Sie-
miatycze,  ul.  Wysoka  68a/6.
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Szkole Nr 3.”
Pytanie zadane ustnie

nad  tym  pracuje.  Ostatecznie
już  zaakceptowaliśmy  pewną
koncepcję, bo tak, uważamy że
trzeba szkołę rozbudować w ta-
ki  sposób,  żeby  nie  było  tych
pomieszczeń i kubatury za du-
żo, bo to wszystko kosztuje, że-
by ta rozbudowa też nie zajmo-
wała zbyt dużo nam tej nieru-
chomości,  ponieważ  tak  jak
mówiłem, będzie tam na tej sa-
mej  nieruchomości  zlokalizo-
wana OSA,  ale również  chce-
my  mieć  miejsce  nawet  na
mniejsze,  mniejsze,  ale  jednak
boisko.  Także  mówię,  konce-
pcja już  została zaakceptowa-
na, projektant już pracuje, roz-
począł prace nad szczegółową
dokumentacją. 

Trwają prace związane z wyko-
naniem dokumentacji – po uw-
zględnieniu uwag przez zama-
wiającego, zaakceptowana zos-
tała  koncepcja  przebudowy
szkoły (trzecia wersja przedsta-
wiona przez  projektanta).  Pla-
nowany termin wykonania do-
kumentacji – 31.10. 2019 r. 
Odpowiedź na piśmie Nr 25a
[klik] 

26. Przewodni-
cząca Rady 
Walentyna 
Pietroczuk

24.06.2019 WNIOSEK 26
dot.  akcji  zbierania  podpisów
wśród mieszkańców miasta po-
pierających  Stanowisko  Rady
Miasta  Hajnówka  w  sprawie
planowanej  inwestycji  polega-
jącej na budowie zakładu piro-
lizy gumy w Dubiczach Osocz-
nych 
Wniosek na piśmie Nr 26
[klik] 

25.06.2019 Zastępca Burmistrza przekazał
Wójtowi Gminy Hajnówka lis-
ty  z  podpisami  mieszkańców
miasta  Hajnówka,  popierają-
cych  stanowisko  Rady Miasta
Hajnówka w sprawie planowa-
nej  inwestycji  polegającej  na
budowie  zakładu  pirolizy  gu-
my w Dubiczach Osocznych.
Odpowiedź na piśmie Nr 26a
[klik] 
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