
REJESTR 
interpelacji i wniosków zgłoszonych w okresie międzysesyjnym

/stan na dzień 18 lutego 2020 r./

Lp. Treść interpelacji/wniosku Złożył/a
Data

złożenia 

Data przekazania Burmistrzowi
Miasta przez Przewodniczącą

Rady Miasta 
Data udzielenia odpowiedzi Uwagi

A. Interpelacje i wnioski złożone między III a V sesją

1. INTERPELACJA 1 – Radny wnosi o udostępnie-
nie kopii odpowiedzi na interpelacje złożone przez
niego  w  dniach  16.08.2018  r.  i  19.12.2018  r.  w
sprawie  godzin  ponadwymiarowych  Dyrektora
Przedszkola Samorządowego Nr 3
Interpelacja na piśmie Nr 1 + załączniki [klik] 

Radny 
Maciej 
Borkowski

21.01.2019 r. Przekazano do Burmistrza Miasta 
pismem BRM.0003.1.1.2019
z dnia 21.01.2019 r. 
Odpowiedź na piśmie Nr 1a [klik] 

BM  pismem  ZOK.0003.1.2019
zdnia 22.01.2019 r. przekazał kopie
udzielonych odpowiedzi na  interpe-
lacje  z  dn.  16.08.2018  r.  i
19.12.2018 r. (data wpływu do BRM
– 22.01.2019 r.)
Odpowiedź na piśmie Nr 1b [klik] 

Scany wniosku i od-
powiedzi przekazano 
wszystkim radnym na 
skrzynki e-mail
1 – 22.01.2019 r.
1a – 22.01.2019 r.
1b – 25.01.2019 r.

2. WNIOSEK 2  – dot.  odśnieżania   i  posypywania
nawierzchni chodników przy ul. Stefana Batorego,
Lipowa, Ks. Dziewiatowskiego
Wniosek na piśmie Nr 2 [klik] 

Wiceprze-
wodniczący 
Rady Janusz 
Puch

22.01.2019 r. Przekazano do Burmistrza Miasta
pismem BRM.0003.1.2.2019
z dnia 22.01.2019 r.  
Odpowiedź na piśmie Nr 2a [klik] 

BM  pismem  BRM.0003.1.2.2019
z dnia 23.01.2019 r. przekazał wnio-
sek do Zarządu Dróg Powiatowych
w Hajnówce (data wpływu do BRM
– 24.02.2019 r.)
Odpowiedź na piśmie Nr 2b [klik] 

ZDP  pismem  DM.441.1.2.2019
z dnia 05.03.2019 r. poinformował o
działaniach  związanych  z  akcją  zi-
mową  (data  wpływu  do  BRM  –
08.03.2019 r.)
Odpowiedź na piśmie Nr 2c [klik] 

Scany wniosku i od-
powiedzi przekazano 
wszystkim radnym na 
skrzynki e-mail
2 – 22.01.2019 r.
2a – 22.01.2019 r.
2b – 24.01.2019 r.
2c – 08.03.2019 r.

3. WNIOSEK 3  – dot. naprawy studzienek rewizyj-
nych w ul. Mazurskiej 
Wniosek na piśmie Nr 3 + załączniki [klik] 

Radny
Piotr 
Markiewicz

31.01.2019 r. Przekazano do Burmistrza Miasta 
pismem BRM.0003.1.3.2019 
z dnia 31.01.2019 r.  
Odpowiedź na piśmie Nr 3a [klik] 

BM  pismem  GKM.7021.14.2019
z dnia  04.02.2019 r.  zwrócił  się  do
Przedsiębiorstwa Wodociągów i Ka-
nalizacji  Sp.  z  o.o.  w  Hajnówce  z
prośbą o pilne naprawienie zapadli-
ska  (data  wpływu  do  BRM  –
04.02.2019 r.)
Odpowiedź na piśmie Nr 3b [klik] 

PWIK pismem L.dz: PWiK/S/11/19
z dnia 12.02.2019 r.  poinformował,
że  wykona  gruntowną  naprawę za-

Scany wniosku i od-
powiedzi przekazano 
wszystkim radnym na 
skrzynki e-mail
3 – 31.01.2019 r.
3a – 31.01.2019 r.
3b – 04.02.2019 r.
3c – 25.02.2019 r.

https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/193142/original/Interpelacja_na_pi%C5%9Bmie_Nr_1___za%C5%82%C4%85czniki.pdf?1552478712
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/193150/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_3b.pdf?1552478714
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/193149/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_3a.pdf?1552478713
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/193167/original/Wniosek_na_pi%C5%9Bmie_Nr_3___za%C5%82%C4%85czniki_.pdf?1552479145
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/193148/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_2c.pdf?1552478713
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/193147/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_2b.pdf?1552478713
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/193146/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_2a.pdf?1552478713
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/193166/original/Wniosek_na_pi%C5%9Bmie_Nr_2.pdf?1552479145
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/193145/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_1b.pdf?1552478713
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/193144/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_1a.pdf?1552478713


Lp. Treść interpelacji/wniosku Złożył/a
Data

złożenia 

Data przekazania Burmistrzowi
Miasta przez Przewodniczącą

Rady Miasta 
Data udzielenia odpowiedzi Uwagi

padliska w okresie wiosennym (data
wpływu do BRM – 25.02.2019)
Odpowiedź na piśmie Nr 3c [klik]

4. WNIOSEK 4  – dot. dostosowania rozkładu jazdy
komunikacji  miejskiej  w soboty do  godzin  pracy
personelu  szpitala 
Wniosek na piśmie Nr 4 [klik] 

Radni             
Walentyna 
Pietroczuk
Janusz Puch

12.02.2019 r. Przekazano do Burmistrza Miasta  
pismem BRM.0003.1.4.2019
z dnia 12.02.2019 r.  
Wniosek na piśmie Nr 4 [klik] 

BM  pismem  BRM.003.1.4.2019  z
dnia 14.02.2019 r.  przekazał wnio-
sek do Przedsiębiorstwa Usług Ko-
munalnych Sp. z o.o. w Hajnówce w
celu rozważenia  możliwości techni-
cznych  i  finansowych  proponowa-
nych zmian (data wpływu do BRM
– 20.02.2019 r.) 
Odpowiedź na piśmie Nr 4a [klik] 

PUK pismem 02.03.MK.2019 z dnia
14.03.2019 r. poinformował o możli-
wości  zmiany rozkładu jazdy auto-
busów w soboty,  niedziele i  święta
poprzez  wprowadzenie  dodatko-
wych kursów (data wpływu do BRM
– 20.03.2019 r.) 
Odpowiedź na piśmie Nr 4b [klik] 

Scany wniosku i od-
powiedzi przekazano 
wszystkim radnym na 
skrzynki e-mail
4 – 12.02.2019 r.
4a – 20.02.2019 r.
4b – 20.03.2019 r.

5. WNIOSEK 5 – dot. niebezpiecznego skrzyżowania
ul. Prostej i Długiej
Wniosek złożony ustnie przez mieszkańca miasta
do Biura Rady Miasta i przekazany Przewodni-
czącej Rady                    

Przewodni-
cząca Rady 
Walentyna 
Pietroczuk

wniosek 
wcześniej 
zgłaszali 
Radni RM 
Hajnówka

14.02.2019 r. Przekazano do Burmistrza Miasta 
pismem BRM.0003.1.5.2019
z dnia 14.02.2019 r. 
Wniosek na piśmie Nr 5 
+ załączniki [klik] 

BM  pismem  GKM.7226.10.2019
z dnia  14.02.2019 r.  zwrócił  się  do
Zarządu Dróg Powiatowych w Haj-
nówce z prośbą o ustawienie lustra
w  ulicy  Prostej  (data  wpływu  do
BRM – 15.02.2019 r.) 
Odpowiedź na piśmie Nr 5a [klik] 

BM  pismem  BRM.0003.1.5.2019
z dnia  18.02.2019 r.  zwrócił  się  do
Starostwa Powiatowego w Hajnów-
ce z prośbą o ponowne przeanalizo-
wanie sytuacji drogowej na skrzyżo-
waniu  ul.  Prostej  i  Długiej  w celu
podniesienia  bezpieczeństwa  w  ru-
chu  drogowym  (data  wpływu  do
BRM – 21.02.2019 r.) 
Odpowiedź na piśmie Nr 5b [klik] 
SP pismem KD.7121.3.2019 z dnia

Scany wniosku i od-
powiedzi przekazano 
wszystkim radnym na 
skrzynki e-mail
5 – 14.02.2019 r.
5a – 15.02.2019 r.
5b – 21.02.2019 r.
5c – 22.03.2019 r.

https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/193154/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_5b.pdf?1552478714
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/193153/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_5a.pdf?1552478714
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/193169/original/Wniosek_na_pi%C5%9Bmie_Nr_5___za%C5%82aczniki.pdf?1552479145
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/193976/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_4b.pdf?1553609796
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/193152/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_4a.pdf?1552478714
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/193168/original/Wniosek_na_pi%C5%9Bmie_Nr_4.pdf?1552479145
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/193168/original/Wniosek_na_pi%C5%9Bmie_Nr_4.pdf?1552479145
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/193151/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_3c.pdf?1552478714


Lp. Treść interpelacji/wniosku Złożył/a
Data

złożenia 

Data przekazania Burmistrzowi
Miasta przez Przewodniczącą

Rady Miasta 
Data udzielenia odpowiedzi Uwagi

20.03.2019 r. poinformowało, że za-
leciło Zarządowi Dróg Powiatowych
ustawienie  lustra  na  skrzyżowaniu
ul. Prostej i Długiej (data wpływu do
BRM – 22.03.2019 r.)
Odpowiedź na piśmie Nr 5c [klik] 

6. WNIOSEK 6 – dot. naprawy przejazdu kolejowe-
go w ul. Warszawskiej
Wniosek złożony telefonicznie przez mieszkańca
miasta do Biura Rady Miasta i przekazany Prze-
wodniczącej Rady

Przewodni-
cząca Rady 
Walentyna 
Pieteroczuk

14.02.2019 r. Przekazano do Burmistrza Miasta 
pismem BRM.0003.1.6.2019
z dnia 14.02.2019 r.
Wniosek na piśmie Nr 6 [klik] 

BM  pismem  BRM.0003.1.6.2019
z dnia  18.02.2019  r.  udzielił  odpo-
wiedzi, że przejazdy kolejowe na te-
renie  miasta  w  ciągu  remontowa-
nych  torowisk  zostały  wykonane
tymczasowo a roboty ostateczne re-
alizowane  będą w 2019 roku  (data
wpływu do BRM – 21.02.2019 r.)
Odpowiedź na piśmie Nr 6a [klik] 

Scany wniosku i od-
powiedzi przekazano 
wszystkim radnym na 
skrzynki e-mail
6 – 14.02.2019 r.
6a – 21.02.2019 r.

7. WNIOSEK 7
1. dot. złego stanu technicznego ulic, na ulicach za-
legają duże ilości błota, powstają głębokie koleiny,
duże kałuże na ul.  Poranek,  ul.  Konwaliowej,  ul.
Magnoliowej  a  także  nieutwardzonej  części  ul.
Zwierzynieckiej. Na styku ul. Poranek i ul. Zwie-
rzynieckiej znajduje się ostry zakręt z wysoko wy-
stającą nad powierzchnią podłoża studzienką, obec-
nie oznakowaną ostrzegawczym znakiem. Przygo-
tować dokumentację na ul. Poranek, Konwaliową i
Magnoliową i rozpocząć przebudowę.
Wniosek złożony ustnie przez mieszkańców mia-
sta  do  Przewodniczącej  Rady  podczas  dyżuru
(12.02.2019 r.)

Przewodni-
cząca Rady 
Walentyna 
Pietroczuk

15.02.2019 r. Przekazano do Burmistrza Miasta 
pismem BRM.0003.1.7.2019
z dnia 15.02.2019 r.  
Wniosek na piśmie Nr 7 /pkt 1/ 
[klik] 

BM  pismem  BRM.0003.1.7.2019
z dnia  04.03.2019  r.  udzielił  odpo-
wiedzi, że zgodnie z budżetem mia-
sta na 2019 rok zostanie opracowana
dokumentacja techniczna na ul. Po-
ranek.  Dokumentacja techniczna na
nieutwardzony  odcinek  Zwierzy-
nieckiej zostanie opracowany w ra-
mach ul.  Poranek.  Budżet  na  2019
rok nie przewiduje opracowania do-
kumentacji na ul. Konwaliową i Ma-
gnoliową (data wpływu do BRM –
05.03.2019 r.)
Odpowiedź na piśmie Nr 7c [klik] 

Scany wniosku i od-
powiedzi przekazano 
wszystkim radnym na 
skrzynki e-mail
7 – 19.02.2019 r.
7c – 06.03.2019 r.

2. Na jaki cel zostanie przeznaczona nieużytkowana
działka nr 21 przy ul. Poranek? 
Wniosek złożony ustnie przez mieszkańców mia-
sta  do  Przewodniczącej  Rady  podczas  dyżuru
(12.02.2019 r.)

Przewodni-
cząca Rady 
Walentyna 
Pietroczuk

15.02.2019 r. Przekazano do Burmistrza Miasta 
pismem BRM.0003.1.7.2019
z dnia 15.02.2019 r. 
Wniosek na piśmie Nr 7 /pkt 2/
[klik] 

BM  pismem  BRM.0003.1.7.2019
z dnia  22.02.2019  r.  udzielił  odpo-
wiedzi, że tereny wskazane w planie
zagospodarowania to tereny zabudo-
wy  mieszkaniowej  jednorodzinnej
połączone  z  zabudową  usługową
nieuciążliwą (data wpływu do BRM
– 06.03.2019 r.)
Odpowiedź na piśmie Nr 7b [klik] 

Scany wniosku i od-
powiedzi przekazano 
wszystkim radnym na 
skrzynki e-mail
7 – 19.02.2019 r.
7b – 06.03.2019 r.

3. Rozważyć  możliwość  kursowania  dużego auto- Przewodni- 15.02.2019 r. Przekazano do Burmistrza Miasta BM pismem BRM.0003.1.6.2019 z Scany wniosku i od-

https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/193157/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_7b.pdf?1552478715
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/193171/original/Wniosek_na_pi%C5%9Bmie_Nr_7.pdf?1552479145
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/193158/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_7c.pdf?1552478715
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/193171/original/Wniosek_na_pi%C5%9Bmie_Nr_7.pdf?1552479145
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/193155/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_6a.pdf?1552478714
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/193170/original/Wniosek_na_pi%C5%9Bmie_Nr_6.pdf?1552479145
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/193977/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_5c.pdf?1553609796


Lp. Treść interpelacji/wniosku Złożył/a
Data

złożenia 

Data przekazania Burmistrzowi
Miasta przez Przewodniczącą

Rady Miasta 
Data udzielenia odpowiedzi Uwagi

busu komunikacji miejskiej wyjeżdżającego z przy-
stanku na Judziance około godz. 7:30 w porze przy-
jazdu dzieci i młodzieży do szkoły, a dorosłych do
pracy czy w środę na targ
Wniosek złożony ustnie przez mieszkańców mia-
sta  do  Przewodniczącej  Rady  podczas  dyżuru
(12.02.2019 r.)

cząca Rady 
Walentyna 
Pietroczuk

pismem BRM.0003.1.7.2019
z dnia 15.02.2019 r.   
Wniosek na piśmie Nr 7 /pkt 3/
[klik] 

dnia  22.02.2019 r.  przekazał  wnio-
sek do Przedsiębiorstwa Usług Ko-
munalnych Sp. z o. o. w Hajnówce
(data wpływu do BRM – 22.02.2019
r.)
Odpowiedź na piśmie Nr 7a [klik] 

PUK pismem 03.03.MK.2019 z dnia
14.03.2019  r.  poinformował,  że
wprowadzi zmiany w częstszym ku-
rsowaniu  dużych  autobusów  (data
wpływu do BRM – 20.03.2019 r.)
Odpowiedź na piśmie Nr 7d 
/akapit 1/ [klik] 

powiedzi przekazano 
wszystkim radnym na 
skrzynki e-mail
7 – 19.02.2019 r.
7a – 22.02.2019 r.
7d – 20.03.2019 r.

4. Kierowcy autobusu niejednokrotnie odnoszą się
do podróżnych w tym dzieci i młodzieży w sposób
mało kulturalny. 
Wniosek złożony ustnie przez mieszkańców mia-
sta  do  Przewodniczącej  Rady  podczas  dyżuru
(12.02.2019 r.)

Przewodni-
cząca Rady 
Walentyna 
Pietroczuk

15.02.2019 r. Przekazano do Burmistrza Miasta 
pismem BRM.0003.1.7.2019
z dnia 15.02.2019 r.  
Wniosek na piśmie Nr 7 /pkt 4/
[klik] 

BM pismem BRM.0003.1.6.2019  z
dnia  22.02.2019 r.  przekazał  wnio-
sek do Przedsiębiorstwa Usług Ko-
munalnych Sp. z o. o. w Hajnówce
(data wpływu do BRM – 22.02.2019
r.)
Odpowiedź na piśmie Nr 7a [klik] 

PUK pismem 03.03.MK.2019 z dnia
14.03.2019  r.  poinformował,  że
przeprowadził rozmowy i wyciągnął
konsekwencje co do niewłaściwego
zachowania (data wpływu do BRM
– 20.03.2019 r.)
Odpowiedź na piśmie Nr 7d 
/akapit 2/ [klik] 

Scany wniosku i od-
powiedzi przekazano 
wszystkim radnym na 
skrzynki e-mail
7 – 19.02.2019 r.
7a – 22.02.2019 r.
7d – 20.03.2019 r.

8. WNIOSEK 8
1. dot. sprzątnięcia wywróconego słupa telekomu-
nikacyjnego w ul. Odległej
Wniosek na piśmie Nr 8 + załącznik [klik] 

Radna 
Natalia 
Tichoniuk

19.02.2019 r. Przekazano do Burmistrza Miasta 
pismem BRM.0003.1.8.2019
z dnia 19.02.2019 r. 
Odpowiedź na piśmie Nr 8a [klik] 

BM  pismem  GKM.7021.16.2019
z dnia  26.02.2019  r.  poinformował,
że w dniu 26.02.2019 r. słup teleko-
munikacyjny został uprzątnięty (data
wpływu do BRM – 26.02.2019 r.)
Odpowiedź na piśmie Nr 8b 
/akapit 2/ [klik] 

Scany wniosku i od-
powiedzi przekazano 
wszystkim radnym na 
skrzynki e-mail
8 – 19.02.2019 r.
8a – 19.02.2019 r.
8b – 26.02.2019 r.

2. dot. uporządkowania terenu na skrzyżowaniu ulic Radna 19.02.2019 r. Przekazano do Burmistrza Miasta BM  pismem GKM.7021.16.2019  z Scany wniosku i od-

https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/193159/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_8b.pdf?1552478715
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/193143/original/Odpowied%C5%BA_na_pismie_Nr_8a.pdf?1552478712
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/193172/original/Wniosek_na_pi%C5%9Bmie_Nr_8.pdf?1552479146
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/193978/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_7d.pdf?1553609796
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/193156/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_7a.pdf?1552478715
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/193171/original/Wniosek_na_pi%C5%9Bmie_Nr_7.pdf?1552479145
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/193978/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_7d.pdf?1553609796
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/193156/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_7a.pdf?1552478715
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/193171/original/Wniosek_na_pi%C5%9Bmie_Nr_7.pdf?1552479145


Lp. Treść interpelacji/wniosku Złożył/a
Data

złożenia 

Data przekazania Burmistrzowi
Miasta przez Przewodniczącą

Rady Miasta 
Data udzielenia odpowiedzi Uwagi

Wróblewskiego i Miłkowskiego
Wniosek na piśmie Nr 8 + załącznik [klik] 

Natalia 
Tichoniuk

pismem BRM.0003.1.8.2019
z dnia 19.02.2019 r. 
Odpowiedź na piśmie Nr 8a [klik] 

dnia 26.02.2019 r. poinformował, że
do  właścicieli  działek  w  sierpniu
2018 roku kierowane było pismo do-
tyczące  uporządkowania  przedmio-
towych nieruchomości.21.02.2019 r.
pismo skierowano ponownie. Wska-
zano  termin  uprzątnięcia  terenu.
Wystąpiono również do KPP w Haj-
nówce  (data  wpływu  do  BRM  –
26.02.2019 r.)
Odpowiedź na piśmie Nr 8b 
/akapit 3, 4/ [klik] 

powiedzi przekazano 
wszystkim radnym na 
skrzynki e-mail
8 – 19.02.2019 r.
8a – 19.02.2019 r.
8b – 26.02.2019 r.

9. WNIOSEK 9
1. dot. zabezpieczenia/usunięcia stojących uschnię-
tych drzew w pobliżu ścieżki edukacyjnej w Hajnó-
wce na Judziance
Wniosek złożony ustnie przez mieszkańca miasta
do  Przewodniczącej  Rady  podczas  dyżuru
(26.02.2019 r.)

Przewodni-
cząca Rady 
Walentyna 
Pietroczuk

27.02.2019 r. Przekazano do Burmistrza Miasta 
pismem BRM.0003.1.9.2019
z dnia 26.02.2019 r. 
Wniosek na piśmie Nr 9 /pkt 1/ 
[klik] 

BM  pismem  GKM.7021.1.6.2019
z dnia 05.03.2019 poinformował, że
działka  w  rejonie  ul.  Myśliwskiej
stanowi obszar projektowanego uży-
tku  ekologicznego oraz  ścieżki  dy-
daktycznej  „Judzianka”  i  nie  będą
tam wykonywane  prace w zakresie
wycinki  drzew (data  wpływu  do
BRM – 07.03.2019 r.) 
Odpowiedź na piśmie Nr 9a 
/akapit 2, 3/ [klik] 

Scany wniosku i od-
powiedzi przekazano 
wszystkim radnym na 
skrzynki e-mail
9 – 27.02.2019 r.
9a – 07.03.2019 r.

2.  dot.  usunięcia   zeschniętych  topoli  rosnących
wzdłuż  rzeki  Leśna  (okolice  Aresztu  Śledczego,
droga  do  Kleszczel)  oraz  uporządkowania  terenu
przy ul. Klimek i rzeczce Leśna
Wniosek złożony ustnie przez mieszkańca miasta
do  Przewodniczącej  Rady  podczas  dyżuru
(26.02.2019 r.)

Przewodni-
cząca Rady 
Walentyna 
Pietroczuk

27.02.2019 r. Przekazano do Burmistrza Miasta 
pismem BRM.0003.1.9.2019
z dnia 26.02.2019 r. 
Wniosek na piśmie Nr 9 /pkt 2/
[klik] 

BM  pismem  GKM.7021.1.6.2019
z dnia 05.03.2019 poinformował, że
w styczniu 2018 r. wskazane tereny
zostały  oczyszczone  z  zarośli  oraz
suchych drzew a stawy pogłębione.
Obecnie  prace  nie  są  możliwe  ze
względu na wysoki stan wód. (data
wpływu do BRM –  07.03.2019 r.) 
Odpowiedź na piśmie Nr 9a 
/akapit 4/ [klik] 

Scany wniosku i od-
powiedzi przekazano 
wszystkim radnym na 
skrzynki e-mail
9 – 27.02.2019 r.
9a – 07.03.2019 r.

10. WNIOSEK 10 –  dot. uruchomienia dodatkowego
kursu komunikacji miejskiej w godzinach rannych i
popołudniowych w okresie kwiecień – październik
w celu umożliwienia dojazdu i powrotu mieszkań-
com na działki przy ul. Prostej i Żabia Górka
Wniosek na piśmie Nr 10 [klik] 

Wiceprze-
wodniczący 
Rady Janusz 
Puch

01.03.2019 r. Przekazano do Burmistrza Miasta 
pismem BRM.0003.1.10.2019
z dnia 01.03.2019 r. 
Odpowiedź na piśmie Nr 10a [klik]

PUK pismem 10.03.MK.2019 z dnia
22.03.2019 r. poinformował, że wi-
dzi możliwość wprowadzenia dodat-
kowych kursów na Rodzinne Ogród-
ki działkowe na ul. Prostej i przed-
stawił propozycje.  Podtrzymał rów-

Scany wniosku i od-
powiedzi przekazano 
wszystkim radnym na 
skrzynki e-mail
10 – 01.03.2019 r.
10a – 01.03.2019 r.

https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/193161/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_10a.pdf?1552478715
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/193174/original/Wniosek_na_pi%C5%9Bmie_Nr_10.pdf?1552479146
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/193160/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_9a.pdf?1552478715
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/193173/original/Wniosek_na_pi%C5%9Bmie_Nr_9.pdf?1552479146
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/193160/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_9a.pdf?1552478715
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/193173/original/Wniosek_na_pi%C5%9Bmie_Nr_9.pdf?1552479146
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/193159/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_8b.pdf?1552478715
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/193143/original/Odpowied%C5%BA_na_pismie_Nr_8a.pdf?1552478712
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/193172/original/Wniosek_na_pi%C5%9Bmie_Nr_8.pdf?1552479146


Lp. Treść interpelacji/wniosku Złożył/a
Data

złożenia 

Data przekazania Burmistrzowi
Miasta przez Przewodniczącą

Rady Miasta 
Data udzielenia odpowiedzi Uwagi

nież odpowiedź z dnia 23.08.2018 r.
w sprawie dodatkowych kursów na
ul.  Żabia  Górka  (data  wpływu  do
BRM – 01.04.2019 r.)
Odpowiedź na piśmie Nr 10b[klik]

10b – 01.03.2019 r.

11. WNIOSEK 11 – dot. dębu rosnącego przy ul. Bia-
łowieskiej na wysokości posesji nr 17
Wniosek na piśmie Nr 11 [klik] 

Radny 
Grzegorz 
Tomaszuk

06.03.2019 r. Przekazano do Burmistrza Miasta 
pismem BRM.0003.1.11.2019
z dnia 06.03.2019 r. 
Odpowiedź na piśmie Nr 11a [klik]

BM  pismem  BRM.0003.1.11.2019
z dnia  18.03.2019  r.  poinformował,
że  na dwóch dębach na  wysokości
posesji nr 17 zostały wykonane za-
biegi  pielęgnacyjne,  założono  wią-
zanie elastyczne mające na celu pop-
rawę bezpieczeństwa (data  wpływu
do BRM – 20.03.2019 r. 
Odpowiedź na piśmie Nr 11b [klik]

Scany wniosku i od-
powiedzi przekazano 
wszystkim radnym na 
skrzynki e-mail
11 – 06.03.2019 r.
11a – 06.03.2019 r.
11b – 20.03.2019 r.

12. WNIOSEK 12 – dot. wykonania  oświetlenia par-
kingu przy markecie Biedronka przy ul. 3 Maja
Wniosek na piśmie Nr 12 [klik] 

Wiceprze-
wodniczący 
Rady Janusz 
Puch

06.03.2019 r. Przekazano do Burmistrza Miasta 
pismem BRM.0003.1.12.2019
z dnia 06.03.2019 r. 
Odpowiedź na piśmie Nr 12a [klik]

BM  pismem  GKM.7021.6.3.2019
z dnia  08.03.2019  r.  poinformował,
że budżet miasta na 2019 r. nie prze-
widuje  opracowania  dokumentacji
i wykonania oświetlenia na parkingu
(data wpływu do BRM – 08.03.2019
r.)
Odpowiedź na piśmie Nr 12b[klik]

Scany wniosku i od-
powiedzi przekazano 
wszystkim radnym na 
skrzynki e-mail
12 – 06.03.2019r.
12a – 06.03.2019 r.
12b – 08.03.2019 r.

13. WNIOSEK 13 – dot. ustawienia barierek na skrzy-
żowaniu świetlnym ulic 3 Maja i St. Batorego
Wniosek na piśmie Nr 13 + załącznik [klik] 

Radna 
Natalia 
Tichoniuk

12.03.2019 r. Przekazano do Burmistrza Miasta 
pismem BRM.0003.1.13.2019
z dnia 12.03.2019 r.
Odpowiedź na piśmie Nr 13a [klik]

BM  pismem  GKM.7226.16.2019
z dnia 14.02.2019 r. przekazał wnio-
sek  do  Podlaskiego  Zarządu  Dróg
Wojewódzkich w Białymstoku (data
wpływu do BRM – 14.03.2019 r.)
Odpowiedź na piśmie Nr 13b[klik]

PZDW  pismem  WUDiM.4203.53.
2019 z dnia 01.04.2019 r. przekazał
według  kompetencji  wniosek   do
Urzędu Marszałkowskiego Wojewó-
dztwa Podlaskiego (data wpływu do
BRM – 04.04.2019 r.)
Odpowiedź na piśmie Nr 13c [klik]

Marszałek Województwa Podlaskie-

Scany wniosku i od-
powiedzi przekazano 
wszystkim radnym na 
skrzynki e-mail 
13 – 12.03.2019 r.
13a – 12.03.2019 r.
13b – 14.03.2019 r.
13c – 08.04.2019 r.
13d – 09.04.2019 r.

https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/194802/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_13c.pdf?1554799953
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/193980/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_13b.pdf?1553609796
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/193165/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_13a.pdf?1552478716
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/193177/original/Wniosek_na_pi%C5%9Bmie_Nr_13___za%C5%82%C4%85cznik.pdf?1552479147
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/193164/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_12b.pdf?1552478716
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/193163/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_12a.pdf?1552478716
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/193176/original/Wniosek_na_pi%C5%9Bmie_Nr_12.pdf?1552479146
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/193979/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_11b.pdf?1553609796
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/193162/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_11a.pdf?1552478716
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/193175/original/Wniosek_na_pi%C5%9Bmie_Nr_11.pdf?1552479146
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/194663/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_10b.pdf?1554466225


Lp. Treść interpelacji/wniosku Złożył/a
Data

złożenia 

Data przekazania Burmistrzowi
Miasta przez Przewodniczącą

Rady Miasta 
Data udzielenia odpowiedzi Uwagi

go  pismem  DIT-I.8026.88.2019  z
dnia kwietnia 2019 r. poinformował,
że w dniu 03.04.2019 r. przeprowa-
dzono  wizję  w  terenie.  Komisja
ustaliła umieścić ogrodzenie segme-
ntowe U-12 na odcinku od przejścia
dla pieszych przez ul.  Batorego do
przejścia  dla  pieszych  przez  ul.  3
Maja. Ustawienia dokona PZDW w
Białymstoku (data wpływu do BRM
– 09.04.2019 r.)
Odpowiedź na piśmie Nr 13d[klik]

14. WNIOSEK 14  – dot.  bezpieczeństwa przeciwpo-
żarowego w dzielnicy Paszki
Wniosek złożony ustnie przez mieszkańca miasta
do Biura Rady Miasta i przekazany Przewodni-
czącej Rady

Przewodni-
cząca Rady 
Walentyna 
Pietroczuk

15.03.2019 r. Przekazano do Burmistrza Miasta 
pismem BRM.0003.1.14.2019
z dnia 15.03.2019 r.
Wniosek na piśmie Nr 14 [klik] 

BM  pismem  GKM.7021.7.10.2019
z dnia  20.03.2019  r.  przekazał
wniosek do Przedsiębiorstwa Wodo-
ciągów  i  Kanalizacji  sp.  z  o.o.  w
Hajnówce (data wpływu do BRM –
20.03.2019 r.)
Odpowiedź na piśmie Nr 14a [klik]

PWiK  pismem  PWiK/NT/12/2019
z dnia  27.03.2019  r.  poinformował,
że w dniu 26.03. 2019 r.  dokonano
naprawy hydrantu (data wpływu do
BRM – 01.04.2019 r.)
Odpowiedź na piśmie Nr 14b[klik]

Scany wniosku i od-
powiedzi przekazano 
wszystkim radnym na 
skrzynki e-mail
14 – 15.03.2019 r.
14a – 20.03.2019 r.
14b – 01.04.2019 r.

15. WNIOSEK 15 – dot. ustawienia wiaty przystanko-
wej na przystanku komunikacji miejskiej linii Nr 1
przy ul. Górna (k. pizzerii – kierunek Centrum)
Wniosek na piśmie Nr 15 /pkt 1/ [klik] 

Wiceprze-
wodniczący 
Rady Janusz 
Puch

18.03.2019 r. Przekazano do Burmistrza Miasta 
pismem BRM.0003.1.15.2019 
z dnia 18.03.2019 r.
Odpowiedź na piśmie Nr 15a 
/pkt 4/ [klik] 

BM  pismem  BRM.003.1.15.2019
z dnia 21.03.2019 r. przekazał wnio-
sek do Przedsiębiorstwa Usług Ko-
munalnych  sp.  z  o.o.  w  Hajnówce
(data wpływu do BRM – 22.03.2019
r.)
Odpowiedź na piśmie Nr 15b[klik]

PUK pismem 11/03.MK.2019 z dnia
28.03.2019 r. udzielił informacji, że
po przeanalizowaniu możliwości fi-
nansowych w okresie kwiecień-maj
2019  r.  przystąpi  do  prac  związa-
nych z uzyskaniem pozwolenia i us-

Scany wniosku i od-
powiedzi przekazano 
wszystkim radnym na 
skrzynki e-mail
15 – 18.03.2019 r.
15a – 18.03.2019 r.
15b – 22.03.2019 r.
15c – 01.04.2019 r.

https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/193985/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_15b__Nr_16b.pdf?1553609797
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/193984/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_15a__Nr_16a__Nr_17a.pdf?1553609797
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/193983/original/Wniosek_na_pi%C5%9Bmie_Nr_15__Nr_16__Nr_17.pdf?1553609797
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/194664/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_14b.pdf?1554466225
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/193982/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_14a.pdf?1553609797
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/193981/original/Wniosek_na_pi%C5%9Bmie_Nr_14.pdf?1553609796
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/194863/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_13d.pdf?1554888188


Lp. Treść interpelacji/wniosku Złożył/a
Data

złożenia 

Data przekazania Burmistrzowi
Miasta przez Przewodniczącą

Rady Miasta 
Data udzielenia odpowiedzi Uwagi

tawieniem wiaty przystankowej (da-
ta wpływu do BRM – 01.04.2019 r.)
Odpowiedź na piśmie Nr 15c 
/pkt 1/ [klik] 

16. WNIOSEK 16 – dot. obudowy ścian bocznych ist-
niejącej wiaty przystankowej linii nr 2 na ul. Lipo-
wa
Wniosek na piśmie Nr 16 /pkt 2/ [klik] 

Wiceprze-
wodniczący 
Rady Janusz 
Puch

18.03.2019 r. Przekazano do Burmistrza Miasta 
pismem BRM.0003.1.15.2019 
z dnia 18.03.2019 r.
Odpowiedź na piśmie Nr 16a 
/pkt 5/ [klik] 

BM  pismem  BRM.003.1.15.2019
z dnia 21.03.2019 r. przekazał wnio-
sek do Przedsiębiorstwa Usług Ko-
munalnych  sp.  z  o.o.  w  Hajnówce
(data wpływu do BRM – 22.03.2019
r.)
Odpowiedź na piśmie Nr 16b 
/pkt 1/ [klik] 

PUK pismem 11/03.MK.2019 z dnia
28.03.2019 r. udzielił informacji, że
w kwietniu 2019 r. przystąpi do mo-
dernizacji  przystanku (data wpływu
do BRM – 01.04.2019 r.)
Odpowiedź na piśmie Nr 16c 
/pkt 2/ [klik] 

Scany wniosku i od-
powiedzi przekazano 
wszystkim radnym na 
skrzynki e-mail
16 – 18.03.2019 r.
16a – 18.03.2019 r. 
16b – 22.03.2019 r.
16c – 01.04.2019 r.

17. WNIOSEK  17 –  dot.  przebudowy  istniejącego
chodnika dla pieszych i wykonania parkingu samo-
chodowego na ul. Parkowej
Wniosek na piśmie Nr 17 /pkt 3/ [klik] 

Wiceprze-
wodniczący 
Rady Janusz 
Puch

18.03.2019 r. Przekazano do Burmistrza Miasta 
pismem BRM.0003.1.15.2019 
z dnia 18.03.2019 r.
Odpowiedź na piśmie Nr 17a 
/pkt 6/ [klik] 

BM  pismem  GKM.7234.4.2019
z dnia  26.03.2019  r.  poinformował,
że w budżecie miasta na 2019 r. nie
ma  zarezerwowanych  środków  na
zadanie inwestycyjne a przebudowa
wymaga zmian w dokumentacji (da-
ta wpływu do BRM – 26.03.2019 r.)
Odpowiedź na piśmie Nr 17b[klik]

Scany wniosku i od-
powiedzi przekazano 
wszystkim radnym na 
skrzynki e-mail
17 – 18.03.2019 r.
17a – 18.03.2019 r.
17b – 26.03.2019 r.

18. WNIOSEK 18 –  dot.  poprawy nawierzchni  ulic:
Ślusarska, Bednarska, Stolarska
Wniosek na piśmie Nr 18 [klik] 

Radny
Sławomir 
Golonko

19.03.2019 r. Przekazano do Burmistrza Miasta 
pismem BRM.0003.1.16.2019
z dnia 19.03.2019 r.
Odpowiedź na piśmie Nr 18a [klik]

BM  pismem  BRM.0003.1.16.2019
z dnia  25.03.2019  r.  poinformował,
że w dniu 22.03 r.  naprawiono na-
wierzchnię ulic: Ślusarskiej, Bednar-
skiej, Stolarskiej i Ciesielskiej (data
wpływu do BRM – 26.03.2019 r.)
Odpowiedź na piśmie Nr 18b[klik]

Scany wniosku i od-
powiedzi przekazano 
wszystkim radnym na 
skrzynki e-mail
18 – 18.03.2019 r.
18a – 18.03.2019 r.
18b – 26.03.2019 r.

19. WNIOSEK 19 – dot. zbadania odpływu wody z te-
renu w okolicy ścieżki ekologicznej na Judziance
Wniosek na piśmie Nr 19 /pkt 1/ [klik] 

Przewodni-
cząca Rady
Walentyna 
Pietroczuk

19.03.2019 r. Przekazano do Burmistrza Miasta 
pismem BRM.0003.1.17.2019
z dnia 18.03.2019 r.
Wniosek na piśmie Nr 19 /pkt 1/

Scany wniosku i od-
powiedzi przekazano 
wszystkim radnym na 
skrzynki e-mail

https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/193990/original/Wniosek_na_pi%C5%9Bmie_Nr_19__Nr_20__Nr_21__Nr_22.pdf?1553609798
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/193989/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_18b.pdf?1553609798
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/193988/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_18a.pdf?1553609798
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/193987/original/Wniosek_na_pi%C5%9Bmie_Nr_18.pdf?1553609798
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/193986/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_17b.pdf?1553609797
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/193984/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_15a__Nr_16a__Nr_17a.pdf?1553609797
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/193983/original/Wniosek_na_pi%C5%9Bmie_Nr_15__Nr_16__Nr_17.pdf?1553609797
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/194665/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_15c__Nr_16c.pdf?1554466225
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/193985/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_15b__Nr_16b.pdf?1553609797
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/193984/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_15a__Nr_16a__Nr_17a.pdf?1553609797
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/193983/original/Wniosek_na_pi%C5%9Bmie_Nr_15__Nr_16__Nr_17.pdf?1553609797
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/194665/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_15c__Nr_16c.pdf?1554466225


Lp. Treść interpelacji/wniosku Złożył/a
Data

złożenia 

Data przekazania Burmistrzowi
Miasta przez Przewodniczącą

Rady Miasta 
Data udzielenia odpowiedzi Uwagi

[klik] 19 – 19.03.2019 r.

20. WNIOSEK 20 – dot. linii energetycznej znajdują-
cej  się  przy  ul.  Warszawskiej  na  odcinku  od  ul.
Wydmuchowo do ul. Myśliwskiej
Wniosek na piśmie Nr 20 /pkt 2/ [klik] 

Przewodni-
cząca Rady
Walentyna 
Pietroczuk

19.03.2019 r. Przekazano do Burmistrza Miasta 
pismem BRM.0003.1.17.2019
z dnia 18.03.2019 r.
Wniosek na piśmie Nr 20 /pkt 2/ 
[klik] 

BM  pismem  GKM.7021.6.5.2019
z dnia  21.03.2019 r.  zwrócił  się  do
ORANGE  Polska  S.A.  z  prośbą  o
pilną naprawę infrastruktury komu-
nikacyjnej (data wpływu do BRM –
22.03.2019 r.)
Odpowiedź na piśmie Nr 20a [klik]

BM  pismem  GKM.7021.6.5.2019
z dnia  21.03.2019  r.  poinformował,
że  jest  to  linia  telefoniczna,  a  nie
energetyczna a pismo w tej sprawie
zostało wysłane  do  ORANGE Pol-
ska  (data  wpływu  do  BRM  –
22.03.2019 r.
Odpowiedź na piśmie Nr 20b[klik]

Scany wniosku i od-
powiedzi przekazano 
wszystkim radnym na 
skrzynki e-mail
20 – 19.03.2019 r.
20a – 22.03.2019 r.
20b – 22.03.2019 r.

21. WNIOSEK 21 – dot. uzupełnienia oświetlenia przy
ul.  Warszawskiej  na  wysokości  dawnego  ZPD
„Las”
Wniosek na piśmie Nr 21 /pkt 3/ [klik]

Przewodni-
cząca Rady
Walentyna 
Pietroczuk

19.03.2019 r. Przekazano do Burmistrza Miasta 
pismem BRM.0003.1.17.2019
z dnia 18.03.2019 r.
Wniosek na piśmie Nr 21 /pkt 3/ 
[klik]  

BM  pismem  GKM.7021.6.5.2019
z dnia 21.03.2019 poinformował, że
trwa  kompleksowa  wymiana  lamp
na  energooszczędne  (data  wpływu
do BRM – 22.03.2019 r.)
Odpowiedź na piśmie Nr 21a 
/akapit 1/ [klik] 

Scany wniosku i od-
powiedzi przekazano 
wszystkim radnym na 
skrzynki e-mail
21 – 19.03.2019 r.
21a – 20.03.2019 r.

22. WNIOSEK 22 – dot. uzupełnienia oświetlenia przy
ul. Konwaliowej i Gajowej
Wniosek na piśmie Nr 22 /pkt 4/ [klik] 

Przewodni-
cząca Rady
Walentyna 
Pietroczuk

19.03.2019 r. Przekazano do Burmistrza Miasta 
pismem BRM.0003.1.17.2019
z dnia 18.03.2019 r.
Wniosek na piśmie Nr 22 /pkt 4/ 
[klik] 

BM  pismem  GKM.7021.6.5.2019
z dnia 21.03.2019 poinformował, że
budżet miasta na 2019 rok nie prze-
widuje opracowania oraz wykonania
oświetlania (data wpływu do BRM –
22.03.2019 r.)
Odpowiedź na piśmie Nr 22a 
/akapit 2/ [klik] 

Scany wniosku i od-
powiedzi przekazano 
wszystkim radnym na 
skrzynki e-mail
22 – 19.03.2019 r.
22a – 22.03.2019 r.

B. Interpelacje i wnioski złożone między V a VI sesją

23. INTERPELACJA  23 –  dot.  funkcjonowania
Przedszkola Nr 3 (udostępnienie kopii pisma rezy-
gnacji z prowadzenia zajęć Dyrektora, pisma Rady
Rodziców, udzielenie informacji, na jakich kierun-
kach, ilu nauczycieli i za jaką kwotę podnosili kwa-

Radny Maciej
Borkowski

01.04.2019 r. Przekazano do Burmistrza Miasta 
pismem BRM.0003.1.18.2019
z dnia 01.04.2019 r.
Odpowiedź na piśmie Nr 23a [klik]

ZB  pismem  ZOK.0003.2.2019  z
dnia  09.04.2019 r.  przekazał  odpo-
wiedź  Dyrektora  Przedszkola  dot.
poruszanych  kwestii,  kopię  pisma
Dyrektora Przedszkola dot. rezygna-

Scany wniosku i od-
powiedzi przekazano 
wszystkim radnym na 
skrzynki e-mail
23 – 01.04.2019 r.

https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/194866/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_23a__Nr_24a.pdf?1554888459
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/193993/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_21a__Nr_22a.pdf?1553609799
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/193990/original/Wniosek_na_pi%C5%9Bmie_Nr_19__Nr_20__Nr_21__Nr_22.pdf?1553609798
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/193990/original/Wniosek_na_pi%C5%9Bmie_Nr_19__Nr_20__Nr_21__Nr_22.pdf?1553609798
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/193993/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_21a__Nr_22a.pdf?1553609799
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/193990/original/Wniosek_na_pi%C5%9Bmie_Nr_19__Nr_20__Nr_21__Nr_22.pdf?1553609798
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/193990/original/Wniosek_na_pi%C5%9Bmie_Nr_19__Nr_20__Nr_21__Nr_22.pdf?1553609798
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/193992/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_20b.pdf?1553609798
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/193991/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_20a.pdf?1553609798
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/193990/original/Wniosek_na_pi%C5%9Bmie_Nr_19__Nr_20__Nr_21__Nr_22.pdf?1553609798
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/193990/original/Wniosek_na_pi%C5%9Bmie_Nr_19__Nr_20__Nr_21__Nr_22.pdf?1553609798
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/193990/original/Wniosek_na_pi%C5%9Bmie_Nr_19__Nr_20__Nr_21__Nr_22.pdf?1553609798


Lp. Treść interpelacji/wniosku Złożył/a
Data

złożenia 

Data przekazania Burmistrzowi
Miasta przez Przewodniczącą

Rady Miasta 
Data udzielenia odpowiedzi Uwagi

lifikacje w latach 2016-2018, przez jak długi czas
dzieci  niepełnosprawne  były  pozbawione  opieki,
kto ponosi za to odpowiedzialność i jakie będą kon-
sekwencje)
Interpelacja na piśmie Nr 23 [klik] 

cji  z  prowadzonych  zajęć  (wraz  z
odpowiedzią organu prowadzącego)
i kopię pisma Rady Rodziców (data
wpływu do BRM – 09.04.2019 r.)
Odpowiedź na piśmie Nr 23b[klik]

23a – 01.04.2019 r.
23b – 09.04.2019 r.

24. INTERPELACJA 24 – dot. niezwłocznego udzie-
lenia odpowiedzi na wniosek złożony na XLIV se-
sji  Rady Miasta  w dniu 30.10.2018 r.  -  „Które  z
moich  działań  na  przełomie  poprzedniej  kadencji
rady miasta przyczyniły się do zahamowania roz-
woju miasta Hajnówka”
Interpelacja na piśmie Nr 24 [klik] 

Radny Maciej
Borkowski 

01.04.2019 r. Przekazano do Burmistrza Miasta 
pismem BRM.0003.1.18.2019
z dnia 01.04.2019 r.
Odpowiedź na piśmie Nr 24a [klik]

BR pismem BRM.0003.1.18.2018 z
dnia 15.04.2019 r. poinformował, że
podtrzymuje swoje stanowisko w tej
sprawie,  zawarte  w  piśmie  nr
BRM.0003.7.2018  z  dnia  15  paź-
dziernika  2018 r.  (data  wpływu do
BRM – 17.04.2019 r.)
Odpowiedź na piśmie Nr 24b[klik]

Scany wniosku i od-
powiedzi przekazano 
wszystkim radnym na 
skrzynki e-mail
23 – 01.04.2019 r.
24a – 01.04.2019 r.
24b – 17.04.2019 r.

25. WNIOSEK 25
dot.  braku przejścia  dla  pieszych przez  ul.  Armii
Krajowej w okolicy ul.  Zielonej,  wielu mieszkań-
ców, w tym młodzież szkolna przechodzi przez uli-
cę a przejścia dla pieszych znajdują się w znacznej
odległości od siebie na tym odcinku
Wniosek złożony ustnie przez mieszkańca miasta
do Przewodniczącej Rady

Przewodni-
cząca Rady
Walentyna 
Pietroczuk

11.04.2019 Przekazano do Burmistrza Miasta 
pismem z dnia 11.04.2019 r.
Wniosek na piśmie Nr 25 /pkt 1/ 
[klik] 

ZB pismem BRM.0003.1.19.2019 z
dnia 11.04.2019 r. poinformował, że
ul. Armii Krajowej na odcinku od ul.
Piłsudskiego  do  ul.  3  Maja  jest  w
trakcie  analiz  i  projektowania,  w
związku z tym organizacja ruchu bę-
dzie zmieniona w trakcie przebudo-
wy nawierzchni chodników i ścieżki
rowerowej (data wpływu do BRM –
15.04.2019 r.)
Odpowiedź na piśmie Nr 25a 
/pkt 1/ [klik] 

Scany wniosku i od-
powiedzi przekazano 
wszystkim radnym na 
skrzynki e-mail
25 – 11.04.2019 r.
25a – 15.04.2019 r.

26. WNIOSEK 26 
dot.  przejścia pieszego między ul.  Sosnową przez
kładkę na rzece Leśna i dalej na ul. Łąkową, które
jest utrudnione przez podmokły teren
Wniosek złożony ustnie przez mieszkańca miasta
do Przewodniczącej Rady

Przewodni-
cząca Rady
Walentyna 
Pietroczuk

11.04.2019 r. Przekazano do Burmistrza Miasta 
pismem z dnia 11.04.2019 r.
Wniosek na piśmie Nr 26 /pkt 2/ 
[klik] 

ZB pismem BRM.0003.1.19.2019 z
dnia 11.04.2019 r. poinformował, że
nie jest możliwe podniesienie gruntu
na nieformalnej ścieżce prowadzącej
od  ulicy  Sosnowej  do  ulicy  Łąko-
wej,  gdyż  ścieżka  ta  przebiega  po
działkach prywatnych (data wpływu
do BRM – 15.04.2019 r.)
Odpowiedź na piśmie Nr 26a 
/pkt 3/ [klik] 

Scany wniosku i od-
powiedzi przekazano 
wszystkim radnym na 
skrzynki e-mail
26 – 11.04.2019 r.
26a – 15.04.2019 r.

27. WNIOSEK 27
dot.  uruchomienia  łagodnej  sygnalizacji  dźwięko-
wej  przy sygnalizacji  świetlnej  na  potrzeby osób
niedowidzących lub nierozróżniających kolorów

Przewodni-
cząca Rady
Walentyna 
Pietroczuk

11.04.2019 r. Przekazano do Burmistrza Miasta 
pismem z dnia 11.04.2019 r.
Wniosek na piśmie Nr 27 /pkt 3/
[klik] 

ZB pismem BRM.0003.1.19.2019 z
dnia 11.04.2019 r. poinformował, że
wszystkie  sygnalizatory  świetlne
przejść dla pieszych na terenie mia-

Scany wniosku i od-
powiedzi przekazano 
wszystkim radnym na 
skrzynki e-mail

https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/195129/original/Wniosek_na_pi%C5%9Bmie_Nr_25__Nr_26__Nr_27.pdf?1555330300
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/195130/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_25a__Nr_26a__Nr_27a.pdf?1555330301
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/195129/original/Wniosek_na_pi%C5%9Bmie_Nr_25__Nr_26__Nr_27.pdf?1555330300
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/195130/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_25a__Nr_26a__Nr_27a.pdf?1555330301
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/195129/original/Wniosek_na_pi%C5%9Bmie_Nr_25__Nr_26__Nr_27.pdf?1555330300
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/195713/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_24b.pdf?1556088987
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/194866/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_23a__Nr_24a.pdf?1554888459
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/194865/original/Interpelacja_na_pi%C5%9Bmie_Nr_24.pdf?1554888458
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/195128/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_23b.pdf?1555330300
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/194864/original/Interpelacja_na_pi%C5%9Bmie_Nr_23.pdf?1554888458


Lp. Treść interpelacji/wniosku Złożył/a
Data

złożenia 

Data przekazania Burmistrzowi
Miasta przez Przewodniczącą

Rady Miasta 
Data udzielenia odpowiedzi Uwagi

Wniosek złożony ustnie przez mieszkańca miasta
do Przewodniczącej Rady

wniosek 
wcześ-niej 
zgłaszał Ra-
dny Janusz 
Puch

sta Hajnówki są wyposażone w syg-
nalizację  dźwiękową  (data  wpływu
do BRM – 15.04.2019 r.)
Odpowiedź na piśmie Nr 27a 
/pkt 3/ [klik] 

27 – 11.04.2019 r.
27a – 15.04.2019 r.

28. WNIOSEK 28
dot. wyjaśnienia, na podstawie jakiego porozumie-
nia zostało powierzone Gminie Miejskiej Hajnówka
i za jaką kwotę świadczenie usług transportu zbio-
rowego na  terenie  Gminy Wiejskiej  Hajnówka w
miejscowości Dubiny
Wniosek na piśmie Nr 28 [klik] 

Radna Helena
Kuklik

12.04.2019 r.
drogą elek-
troniczną

Przekazano do Burmistrza Miasta 
pismem BRM.0003.1.20.2019
z dnia 12.04.2019 r.
Odpowiedź na piśmie Nr 28a [klik]

ZB  pismem  BRM.003.1.20.2019  z
dnia 24.04.2019 r. poinformował, że
lokalny  transport  zbiorowy  na  od-
cinku od przystanku ul. Białostocka-
wodociągi  do  przystanku  Dubiny-
cerkiew  reguluje  uchwała  Rady
Miasta Hajnówka z dnia 28.09.2016
r.  w  sprawie  powierzenia  Gminie
Miejskiej  Hajnówka  zadania  publi-
cznego w zakresie lokalnego trans-
portu  zbiorowego  oraz  zawarte  na
jej podstawie Porozumienie Między-
gminne z dnia 23.11.2019 r. w spra-
wie powierzenia  przez Gminę Haj-
nówka do realizacji  Gminie  Miejs-
kiej  Hajnówka  zadania  w  zakresie
lokalnego  transportu  zbiorowego.
Wysokość dotacji za 2017 r. wynio-
sła  19  992,00  zł.  W  związku  ze
zmianą operatora publicznego trans-
portu zbiorowego podpisano Aneks
nr  1  do  porozumienia,  w  którym
wskazano  nowego  operatora  trans-
portu  zborowego  (data  wpływu  do
BRM – 25.04.2019 r.)
Odpowiedź na piśmie Nr 28b 
/pkt 1/ [klik] 

Scany wniosku i od-
powiedzi przekazano 
wszystkim radnym na 
skrzynki e-mail
28 – 12.04.2019 r.
28a – 12.04.2019 r.
28b – 25.04.2019 r.

29. WNIOSEK 29
dot. komunikacji miejskiej – w związku z brakiem
realizacji  zgłoszonego  poprzednio  wniosku  radna
wnioskuje,  by  autobus  komunikacji  miejskiej
obsługujący linię nr 1 zajeżdżał na ul. Dolną
Wniosek na piśmie Nr 29 [klik] 

Radna Helena
Kuklik

12.04.2019 r.
drogą elek-
troniczną

Przekazano do Burmistrza Miasta 
pismem BRM.0003.1.20.2019
z dnia 12.04.2019 r.
Odpowiedź na piśmie Nr 29a [klik]

ZB  pismem  BRM.003.1.20.2019  z
dnia 24.04.2019 r. poinformował, że
uruchomienie linii nr 1 na ul. Dolnej
nie jest możliwe ze względu na brak
możliwości wykonania pętli autobu-
sowej  (data  wpływu  do  BRM  –
25.04.2019 r.)
Odpowiedź na piśmie Nr 29b 

Scany wniosku i od-
powiedzi przekazano 
wszystkim radnym na 
skrzynki e-mail
29 – 12.04.2019 r.
29a – 12.04.2019 r.
29b – 24.04.2019 r.

https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/195133/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_28a__Nr_29a.pdf?1555330301
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/195132/original/Wniosek_na_pi%C5%9Bmie_Nr_29.pdf?1555330301
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/197044/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_28b__Nr_29b.pdf?1557995403
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/195133/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_28a__Nr_29a.pdf?1555330301
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/195131/original/Wniosek_na_pi%C5%9Bmie_Nr_28.pdf?1555330301
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/195130/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_25a__Nr_26a__Nr_27a.pdf?1555330301


Lp. Treść interpelacji/wniosku Złożył/a
Data

złożenia 

Data przekazania Burmistrzowi
Miasta przez Przewodniczącą

Rady Miasta 
Data udzielenia odpowiedzi Uwagi

/pkt 2/ [klik] 

30. WNIOSEK 30
dot. odświeżenia wiosennego przystanków autobu-
sowych w Hajnówce (w szczególności przystanek
na ul.  3  Maja,  okolice bloku 37) oraz ustawienia
stojaków na rowery
Wniosek na piśmie Nr 30 [klik] 

Radna 
Jadwiga 
Dąbrowska

12.04.2019 r.
drogą elek-
troniczną

Przekazano do Burmistrza Miasta 
pismem BRM.0003.1.21.2019
z dnia 12.04.2019 r.
Odpowiedź na piśmie Nr 30a [klik]

Scany wniosku i od-
powiedzi przekazano 
wszystkim radnym na 
skrzynki e-mail
30 – 12.04.2019 r.
30a – 12.04.2019 r.

31. WNIOSEK 31
dot. wykonania przejścia dla pieszych przy ul. Ba-
torego 34. W tym bloku na parterze mieszczą się lo-
kale użytkowe, zaś parkingi znajdują się po prze-
ciwnej stronie ulic. Na ul. Batorego występuje duże
natężenie ruchu a najbliższe przejścia znajdują się
w znacznej odległości
Wniosek na piśmie Nr 31 [klik] 

Wiceprze-
wodniczący 
Rady Janusz 
Puch

23.04.2019 r. Przekazano do Burmistrza Miasta 
pismem BRM.0003.1.22.2019
z dnia 23.04.2019 r.
Odpowiedź na piśmie Nr 31a [klik]

BM pismem BRM.0003.1.22.2019 z
dnia  24.04.2019  r.  przekazał  kopię
wniosku do Starostwa Powiatowego
w Hajnówce i zwrócił się z prośbą o
ponowne przeanalizowanie  i  udzie-
lenie  odpowiedzi  o  możliwościach
realizacji wniosku przy zachowaniu
zasad bezpieczeństwa w ruchu dro-
gowym  (data  wpływu  do  BRM  –
06.05.2019 r.)
Odpowiedź na piśmie Nr 31b[klik]

Wicestarosta pismem KD.7126.18.
2019 z  dnia  05.06.2019 r.  poinfor-
mował,  że  w  dniu  29.05.2019  r.
przeprowadzono w powyżej sprawie
wizję w terenie. Komisja ustaliła, że
lokalizacja  dodatkowego  przejścia
przy ul. Batorego 34 nie jest możli-
wa  ze  względu  na  niezgodność  z
obowiązującymi  przepisami  w  tym
zakresie  o  zachowaniu  odległości
między  przejściami  nie  mniejszej
niż 100 m. (data wpływu do BRM –
10.06.2019 r.)
Odpowiedź na piśmie Nr 31c [klik]

Scany wniosku i od-
powiedzi przekazano 
wszystkim radnym na 
skrzynki e-mail
31 – 23.04.2019 r.
31a –23.04.2019 r.
31b – 06.05.2019 r.
31c – 10.06.2019 r.

C. Interpelacje i wnioski złożone między VI a VII sesją

32. WNIOSEK 32
dot. wycinki drzew wzdłuż rzeki Leśnej na odcinku
od ulicy Miłkowskiego do ul. Rzecznej i oczyszcze-
nia koryta rzeki na terenie miasta Hajnówka

Wiceprze-
wodniczący 
Rady Janusz 
Puch

25.04.2019 r. Przekazano do Burmistrza Miasta 
pismem BRM.0003.1.23.2019
z dnia 25.04.2019 r.
Odpowiedź na piśmie Nr 32a [kli  k]

ZB pismem BRM.0003.1.23.2019 z
dnia  06.05.2019  r.  zwrócił  się  do
Wód Polskich Regionalnego Zarzą-
du Gospodarki Wodnej w Lublinie i

Scany wniosku i od-
powiedzi przekazano 
wszystkim radnym na 
skrzynki e-mail

https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/197050/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_32a.pdf?1557995853
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/197050/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_32a.pdf?1557995853
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/201030/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_31c.pdf?1562835604
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/197045/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_31b.pdf?1557995403
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/195714/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_31a.pdf?1556088987
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/195715/original/Wniosek_na_pi%C5%9Bmie_Nr_31.pdf?1556088987
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/195135/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_30a.pdf?1555330301
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/195134/original/Wniosek_na_pi%C5%9Bmie_Nr_30.pdf?1555330301
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/197044/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_28b__Nr_29b.pdf?1557995403


Lp. Treść interpelacji/wniosku Złożył/a
Data

złożenia 

Data przekazania Burmistrzowi
Miasta przez Przewodniczącą

Rady Miasta 
Data udzielenia odpowiedzi Uwagi

Wniosek na piśmie Nr 32 [klik] 

Radny ponownie wystąpił w sprawie uporządkowania rzeki Leśnej –
złożył interpelację w dniu 06.06.2019 r. /część D. Interpelacje i wnioski
złożone między VI a VII sesją – nr rej. 44/

Wód  Polskich  Zarządu  Zlewni  w
Sokołowie  Podlaskim  z  prośba  o
wskazanie  planowanych  terminów
wykonania  wycinki  drzew  i  oczy-
szczenia  koryta  rzeki  w  granicach
administracyjnych miasta Hajnówka
w 2019 r. (data wpływu do BRM –
07.05.2019 r.)
Odpowiedź na piśmie Nr 32b[kl  ik]

Państwowe  Gospodarstwo  Wodne
Wody  Polskie  Regionalny  Zarząd
Gospodarki Wodnej w Lublinie pis-
mem  LU.2.5.560.2.2018  z  dnia
21.05.2019  r.  poinformował,  że  w
dniu 17.05.2019 r. wystąpiło do BM
Hajnówka z wnioskiem o usunięcie
7  szt.  drzew.  Po uzyskaniu  decyzji
wdrożone zostaną procedury w celu
wyłonienia  wykonawcy  na  ścięcie
drzew.  Przewidywany  termin  usu-
nięcia drzew do 31.12.2019 r. Nato-
miast po przeprowadzeniu w dniach
20-23.05.2019 r. przeglądu rzeki Le-
śna zostanie określony zakres niez-
będnych prac utrzymaniowych. (da-
ta wpływu do BRM – 22.05.2019 r.)
Odpowiedź na piśmie Nr 32c [klik]

32 – 25.04.2019 r.
32a –25.04.2019 r.
32b – 07.05.2019 r.
33b – 22.05.2019 r.

33. WNIOSEK 33
dot. złego stanu budynków na ul. Polnej 9 i praw-
dopodobnie  19 (budynek nie  posiada widocznego
numeru)
Wniosek na piśmie Nr 33 [klik] 

Radna 
Jadwiga 
Dąbrowska

06.05.2019 r. Przekazano do Burmistrza Miasta 
pismem BRM.0003.1.24.2019
z dnia 06.05.2019 r.
Odpowiedź na piśmie Nr 33a [klik]

ZM pismem BRM.0003.1.24.2019 z
dnia 10.05.2019 r. poinformował, że
do  właścicieli  działek  skierowane
zostały pisma  dot.  uporządkowania
swoich  nieruchomości  do  dnia
15.06.2019  r.  z  pouczeniem,  iż  po
tym terminie sprawa zostanie skiero-
wana  do  KPP  (data  wpływu  do
BRM – 13.05.2019 r.)
Odpowiedź na piśmie Nr 33b[kli  k]

ZB  przekazał  Radnej  informację,

Scany wniosku i od-
powiedzi przekazano 
wszystkim radnym na 
skrzynki e-mail
33 – 06.05.2019 r.
33a – 06.05.2019 r.
33b – 13.05.2019 r.
33c – 11.06.2019 r.

https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/197052/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_33b.pdf?1557995853
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/197052/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_33b.pdf?1557995853
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/197051/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_33a.pdf?1557995853
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/197054/original/Wniosek_na_pi%C5%9Bmie_Nr_33.pdf?1557995853
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/197749/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_32c.pdf?1559257461
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/197049/original/Odpowied%C5%BA_na_pismie_Nr_32b.pdf?1557995853
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/197049/original/Odpowied%C5%BA_na_pismie_Nr_32b.pdf?1557995853
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/197053/original/Wniosek_na_pi%C5%9Bmie_Nr_32.pdf?1557995853


Lp. Treść interpelacji/wniosku Złożył/a
Data

złożenia 

Data przekazania Burmistrzowi
Miasta przez Przewodniczącą

Rady Miasta 
Data udzielenia odpowiedzi Uwagi

która wpłynęła do UM Hajnówka z
zaznaczeniem  przekazania  do  wia-
domości Radnej. W piśmie powoła-
no się na numer sprawy dotyczącej
wystąpienia do właścicieli nierucho-
mości przy ul. Polnej 19 o uporząd-
kowanie  działki.  (data  wpływu  do
BRM – 11.06.2019 r.)
Odpowiedź na piśmie Nr 33c [klik]

34. WNIOSEK 34
dot. pogorszenia oświetlenia ulic miejskich po wy-
mianie lamp oświetleniowych na słupach energety-
cznych na lampy LED-owe
Wniosek na piśmie Nr 34 [klik] 

Radna Helena
Kuklik

21.05.2019 r.
drogą elek-
troniczną

Przekazano do Burmistrza Miasta 
pismem BRM.0003.1.25.2019
z dnia 22.05.2019 r.
Odpowiedź na piśmie Nr 34a [klik]

BM pismem GKM.7021.6.10.2019 z
dnia 31.05.2019 r. poinformował, że
zadanie było realizowane z projektu
z  dofinansowaniem unijnym,  gdzie
przewidziano tylko wymianę istnie-
jących punktów świetlnych na ener-
gooszczędne, w ramach tej inwesty-
cji dobudowa nie była możliwa. Po
przeprowadzeniu oględzin w terenie
zostanie oceniona celowość montażu
dodatkowych  punktów  świetlnych.
(data wpływu do BRM – 04.06.2019
r.)
Odpowiedź na piśmie Nr 34b[klik]

Scany wniosku i od-
powiedzi przekazano 
wszystkim radnym na 
skrzynki e-mail
34 – 22.05.2019 r.
34a – 22.05.2019 r.
34b – 04.06.2019 r.

35. WNIOSEK 35
dot. mostku znajdującego się na ul.  Lipowej przy
wjeździe na ul.  Podlasie,  w okolicach którego po
opadach deszczu stoi woda
Wniosek na piśmie Nr 35 /pkt I/ [klik] 

Mieszkaniec ponownie wystąpił w ww. sprawie – złożył wniosek w dniu
06.06.2019 r. /część E. Interpelacje i wnioski złożone między VIII a IX
sesją – nr rej. 46/

Mieszkaniec 
Miasta 
Hajnówka

28.05.2019 r. Przekazano do Burmistrza Miasta 
pismem BRM.0003.1.26.2019 
z dnia 28.05.2019 r.
Odpowiedz na piśmie Nr 35a [klik]

BM  pismem  GKM.7223.6.2019  z
dnia 03.06.2019 r. zwrócił się do Za-
rządu Dróg Powiatowych w Hajnó-
wce  z  prośbą  o  przeanalizowanie
opisanej sytuacji i podjęcie niezbęd-
nych działań w celu likwidacji prob-
lemu  (data  wpływu  do  BRM  –
04.06.2019 r.)
Odpowiedź na piśmie Nr 35b[klik]

Dyrektor ZDP w Hajnówce pismem
DM.441.1.6.2019 z dnia 02.07.2019
r. poinformował, że powstałe zado-
łowanie przy krawężniku w nawie-
rzchni  bitumicznej  zostało podrów-
nane w ramach bieżącego utrzyma-
nia dróg emulsją asfaltową i grysami

Scany wniosku i od-
powiedzi przekazano 
wszystkim radnym na 
skrzynki e-mail
35 – 28.05.2019 r.
35a – 28.05.2019 r.
35b – 04.05.2019 r.
35c – 05.07.2019 r.

https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/201056/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_35b_Nr_40b.pdf?1562840159
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/197751/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_35a__Nr_36a__Nr_37a__Nr_38a__Nr_39a__Nr_40a__Nr_41a.pdf?1559257461
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/197753/original/Wniosek_na_pi%C5%9Bmie_Nr_35__Nr_36__Nr_37__Nr_38__Nr_39__Nr_40__Nr_41.pdf?1559257462
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/201055/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_34b.pdf?1562840159
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/197750/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_34a.pdf?1559257461
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/197752/original/Wniosek_na_pi%C5%9Bmie_Nr_34.pdf?1559257461
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/201054/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_33c.pdf?1562840158


Lp. Treść interpelacji/wniosku Złożył/a
Data

złożenia 

Data przekazania Burmistrzowi
Miasta przez Przewodniczącą

Rady Miasta 
Data udzielenia odpowiedzi Uwagi

w dniu 12.06.2019 r. (data wpływu
do BRM – 05.07.2019 r.)
Odpowiedź na piśmie Nr 35c 
/ad. 1/ [klik] 

36. WNIOSEK 36
dot. złego stanu schodów oraz braku poręczy przy
schodach prowadzących do Biedronki  na rogu ul.
Batorego i ul. 3 Maja
Wniosek na piśmie Nr 36 /pkt II/ [klik] 

Mieszkaniec ponownie wystąpił w ww. sprawie – złożył wniosek w dniu
06.06.2019 r. /część E. Interpelacje i wnioski złożone między VIII a IX
sesją – nr rej. 46/

Mieszkaniec 
Miasta 
Hajnówka

28.05.2019 r. Przekazano do Burmistrza Miasta 
pismem BRM.0003.1.26.2019 
z dnia 28.05.2019 r.
Odpowiedz na piśmie Nr 36a [klik]

Scany wniosku i od-
powiedzi przekazano 
wszystkim radnym na 
skrzynki e-mail
36 – 28.05.2019 r.
36a – 28.05.2019 r.

37. WNIOSEK 37
dot. zarośniętego dopływu rzeki Leśna Prawa
Wniosek na piśmie Nr 37 /pkt III/ [klik] 

Mieszkaniec ponownie wystąpił w ww. sprawie – złożył wniosek w dniu
06.06.2019 r. /część E. Interpelacje i wnioski złożone między VIII a IX
sesją – nr rej. 46/

Mieszkaniec 
Miasta 
Hajnówka

28.05.2019 r. Przekazano do Burmistrza Miasta 
pismem BRM.0003.1.26.2019 
z dnia 28.05.2019 r.
Odpowiedz na piśmie Nr 37a [klik]

Scany wniosku i od-
powiedzi przekazano 
wszystkim radnym na 
skrzynki e-mail
37 – 28.05.2019 r.
37a – 28.05.2019 r.

38. WNIOSEK 38
dot. zarośniętych rowów przy ul. Podlasie i ul. Stu-
dziennej
Wniosek na piśmie Nr 38 /pkt IV/ [klik] 

Mieszkaniec ponownie wystąpił w ww. sprawie – złożył wniosek w dniu
06.06.2019 r. /część E. Interpelacje i wnioski złożone między VIII a IX
sesją nr rej. – 46/

Mieszkaniec 
Miasta 
Hajnówka

28.05.2019 r. Przekazano do Burmistrza Miasta 
pismem BRM.0003.1.26.2019 
z dnia 28.05.2019 r.
Odpowiedz na piśmie Nr 38a [klik]

BM  pismem  GKM.6331.9.2019  z
dnia  04.06.2019  r.  zwrócił  się  do
Miejsko-Gminej  Spółki  Wodnej
„Puszcza” w Hajnówce o udzielenie
odpowiedzi, w jakim czasie zostaną
podjęte zaplanowane działania tech-
niczne  polegające  na  wykoszeniu
traw  z  brzegów  rowów,  usunięciu
twardego porostu z dna oraz usunię-
ciu  samosiejek  drzew  i  krzewów,
służące  swobodnemu  odpływowi
wód opadowych oraz poprawie wi-
zerunku  urządzeń  wodnych  (data
wpływu do BRM – 06.06.2019 r.)
Odpowiedź na piśmie Nr 38b[klik]

Zarząd Miejsko-Gminna Spółki Wo-
dnej  „Puszcza”  poinformował,  że
prace polegające na obkaszaniu ro-
wów, odmulaniu oraz inne polegają-
ce  na  udrażnianiu  rowów w grani-

Scany wniosku i od-
powiedzi przekazano 
wszystkim radnym na 
skrzynki e-mail
38 – 28.05.2019 r.
38a – 28.05.2019 r.
38b – 06.06.2019 r.
38c – 27.06.2019 r.

https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/201058/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_38b.pdf?1562840159
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/197751/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_35a__Nr_36a__Nr_37a__Nr_38a__Nr_39a__Nr_40a__Nr_41a.pdf?1559257461
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/197753/original/Wniosek_na_pi%C5%9Bmie_Nr_35__Nr_36__Nr_37__Nr_38__Nr_39__Nr_40__Nr_41.pdf?1559257462
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/197751/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_35a__Nr_36a__Nr_37a__Nr_38a__Nr_39a__Nr_40a__Nr_41a.pdf?1559257461
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/197753/original/Wniosek_na_pi%C5%9Bmie_Nr_35__Nr_36__Nr_37__Nr_38__Nr_39__Nr_40__Nr_41.pdf?1559257462
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/197751/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_35a__Nr_36a__Nr_37a__Nr_38a__Nr_39a__Nr_40a__Nr_41a.pdf?1559257461
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/197753/original/Wniosek_na_pi%C5%9Bmie_Nr_35__Nr_36__Nr_37__Nr_38__Nr_39__Nr_40__Nr_41.pdf?1559257462
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/201057/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_35c__Nr_40c.pdf?1562840159


Lp. Treść interpelacji/wniosku Złożył/a
Data

złożenia 

Data przekazania Burmistrzowi
Miasta przez Przewodniczącą

Rady Miasta 
Data udzielenia odpowiedzi Uwagi

cach  miasta  Hajnówki  rozpoczęte
zostaną w trzeciej dekadzie czerwca.
(data wpływu do BRM – 27.06.2019
r.)
Odpowiedź na piśmie Nr 38c [klik]

39. WNIOSEK 39
dot. utrudnionego wyjazdu z ul. Dowgirda spowo-
dowanego rosnącymi przy nim sosnami
Wniosek na piśmie Nr 39 /pkt V/ [klik] 

Mieszkaniec ponownie wystąpił w ww. sprawie – złożył wniosek w dniu
06.06.2019 r. /część E. Interpelacje i wnioski złożone między VIII a IX
sesją nr rej. – 46/

Mieszkaniec 
Miasta 
Hajnówka

28.05.2019 r. Przekazano do Burmistrza Miasta 
pismem BRM.0003.1.26.2019 
z dnia 28.05.2019 r.
Odpowiedz na piśmie Nr 39a [klik]

Scany wniosku i od-
powiedzi przekazano 
wszystkim radnym na 
skrzynki e-mail
39 – 28.05.2019 r.
39a – 28.05.2019 r.

40. WNIOSEK 40
dot.  zdewastowanego  asfaltu  w  okolicach  Ronda
św. św. Cyryla i Metodego
Wniosek na piśmie Nr 40 /pkt VI/ [klik] 

Mieszkaniec ponownie wystąpił w ww. sprawie – złożył wniosek w dniu
06.06.2019 r. /część E. Interpelacje i wnioski złożone między VIII a IX
sesją – nr rej. 46/

Mieszkaniec 
Miasta 
Hajnówka

28.05.2019 r. Przekazano do Burmistrza Miasta 
pismem BRM.0003.1.26.2019 
z dnia 28.05.2019 r.
Odpowiedz na piśmie Nr 40a [klik]

BM  pismem  GKM.7223.6.2019  z
dnia 03.06.2019 r. zwrócił się do Za-
rządu Dróg Powiatowych w Hajnó-
wce  z  prośbą  o  przeanalizowanie
opisanej sytuacji i podjęcie niezbęd-
nych działań w celu likwidacji prob-
lemu  (data  wpływu  do  BRM  –
04.06.2019 r.)
Odpowiedź na piśmie Nr 40b[klik]
Dyrektor ZDP w Hajnówce pismem
DM.441.1.6.2019 z dnia 02.07.2019
r. poinformował, że ubytki i nierów-
ności w nawierzchni bitumicznej na
rondzie  w ramach bieżącego utrzy-
mania  zostały  uzupełnione  emulsją
asfaltową  i  grysami  w  dniu
06.06.2019 r. (data wpływu do BRM
– 05.07.2019 r.)
Odpowiedź na piśmie Nr 40c 
/ad. 2/ [klik] 

Scany wniosku i od-
powiedzi przekazano 
wszystkim radnym na 
skrzynki e-mail
40 – 28.05.2019 r.
40a – 28.05.2019 r.
40b – 04.06.2019 r.
40c – 05.07.2019 r.

41. WNIOSEK 41
dot. słupów na ul. Stolarskiej
Wniosek na piśmie Nr 41 /pkt VII/ [klik] 

Mieszkaniec ponownie wystąpił w ww. sprawie – złożył wniosek w dniu
06.06.2019 r. /część E. Interpelacje i wnioski złożone między VIII a IX
sesją – nr rej. 46/

Mieszkaniec 
Miasta 
Hajnówka

28.05.2019 r. Przekazano do Burmistrza Miasta 
pismem BRM.0003.1.26.2019 
z dnia 28.05.2019 r.
Odpowiedz na piśmie Nr 41a [klik]

Scany wniosku i od-
powiedzi przekazano 
wszystkim radnym na 
skrzynki e-mail
41 – 28.05.2019 r.
41a – 28.05.2019 r.

D. Interpelacje i wnioski złożone między VII a VIII sesją

https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/197751/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_35a__Nr_36a__Nr_37a__Nr_38a__Nr_39a__Nr_40a__Nr_41a.pdf?1559257461
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/197753/original/Wniosek_na_pi%C5%9Bmie_Nr_35__Nr_36__Nr_37__Nr_38__Nr_39__Nr_40__Nr_41.pdf?1559257462
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/201057/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_35c__Nr_40c.pdf?1562840159
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/201056/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_35b_Nr_40b.pdf?1562840159
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/197751/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_35a__Nr_36a__Nr_37a__Nr_38a__Nr_39a__Nr_40a__Nr_41a.pdf?1559257461
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/197753/original/Wniosek_na_pi%C5%9Bmie_Nr_35__Nr_36__Nr_37__Nr_38__Nr_39__Nr_40__Nr_41.pdf?1559257462
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/197751/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_35a__Nr_36a__Nr_37a__Nr_38a__Nr_39a__Nr_40a__Nr_41a.pdf?1559257461
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/197753/original/Wniosek_na_pi%C5%9Bmie_Nr_35__Nr_36__Nr_37__Nr_38__Nr_39__Nr_40__Nr_41.pdf?1559257462
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/201059/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_38c.pdf?1562840159


Lp. Treść interpelacji/wniosku Złożył/a
Data

złożenia 

Data przekazania Burmistrzowi
Miasta przez Przewodniczącą

Rady Miasta 
Data udzielenia odpowiedzi Uwagi

42. INTERPELACJA 42
dot. planowanej budowy zakładu pirolizy w Dubi-
czach Osocznych
Interpelacja na piśmie Nr 42 [klik] 

Radny Maciej
Borkowski

30.05.2019 r.
godz. 22:48
drogą elek-
troniczną

Przekazano do Burmistrza Miasta 
pismem BRM.0003.1.27.2019 
z dnia 31.05.2019 r.
Odpowiedź na piśmie Nr 42a [klik]

BM pismem BRM.0003.1.27.2019 z
dnia 18.06.2019 r. poinformował, że
zostało przygotowane stanowisko w
niniejszej  sprawie,  które  zostanie
przedstawione  pod  obrady  Rady
Miasta.  (data  wpływu  do  BRM  –
24.04.2019 r.)
Odpowiedź na piśmie Nr 42b[klik]

Scany wniosku i od-
powiedzi przekazano 
wszystkim radnym na 
skrzynki e-mail
42 – 31.05.2019 r.
42a – 31.05.2019 r.
42b – 24.06.2019 r.

43. WNIOSEK 43
dot. uporządkowania terenu wzdłuż ulicy Odległej
(tj.  ścięcia  wysokiej  trawy,  wykarczowania  krza-
ków)
Wniosek na piśmie Nr 43 + załącznik [klik] 

Radna 
Natalia 
Tichoniuk

06.06.2019 Przekazano do Burmistrza Miasta 
pismem BRM.0003.1.28.2019
z dnia 06.06.2019 r.
Odpowiedź na piśmie Nr 43a [klik]

ZB pismem BRM.0003.1.28.2019 z
dnia 10.06.2019 r. poinformował, że
działka utrzymywana jest jako nieu-
żytek koszony jeden raz w roku. W
pierwszej kolejności koszone są tra-
wniki wzdłuż pasów drogowych ulic
miejskich  oraz  tereny zieleni  poło-
żone w centrum miasta, tj. skwerki,
park oraz boiska i  place zabaw. Po
zakończeniu  koszenia  najważniej-
szych terenów działka zostanie wy-
koszona.  (data  wpływu do BRM –
11.06.2019 r.)
Odpowiedź na piśmie Nr 43b[klik]

Scany wniosku i od-
powiedzi przekazano 
wszystkim radnym na 
skrzynki e-mail
43 – 06.06.2019 r.
43a – 06.06.2019 r.
43b – 11.06.2019 r.

44. INTERPELACJA 44
dot. uporządkowania rzeki Leśnej
Interpelacja na piśmie Nr 44 + załączniki
[klik] 

Interpelacja stanowi kontynuację wcześniej złożonego wniosku /część
C. Interpelacje i wnioski złożone między VI a VII sesją – nr rej. 32/

Wiceprzewo-
dniczący 
Janusz Puch

07.06.2019 Przekazano do Burmistrza Miasta 
pismem BRM.0003.1.23.2019 
z dnia 07.06.2019 r. (29)
Odpowiedź na piśmie Nr 44a [klik]

ZB  pismem  GKM.6331.12.2019  z
dnia 18.06.2019 r. zwrócił się do Za-
rządu Zlewni w Sokołowie Podlas-
kim oraz  do  Nadzoru  Wodnego  w
Siemiatyczach z  zapytaniem,  w ja-
kich  terminach  planowane  jest  ko-
szenie brzegów rzeki Leśna Prawa z
porostu traw i  zakrzaczeń w grani-
cach administracyjnych Hajnówki w
2019 r. Ponadto w załączeniu prze-
kazał  interpelację  radnego.  (data
wpływu do BRM – 18.06.2019 r.)
Odpowiedź na piśmie Nr 44b[klik]

Kierownik  Nadzoru  Wodnego  w

Scany wniosku i od-
powiedzi przekazano 
wszystkim radnym na 
skrzynki e-mail
44 – 07.06.2019 r.
44a – 07.06.2019 r.
44b – 18.06.2019 r.
44c – 27.06.2019 r.

https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/201072/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_44b.pdf?1562843566
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/201071/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_44a.pdf?1562843566
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/201070/original/Interpelacja_na_pi%C5%9Bmie_Nr_44___za%C5%82%C4%85czniki.pdf?1562843566
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/201069/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_43b.pdf?1562843566
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/201068/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_43a.pdf?1562843566
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/201067/original/Wniosek_na_pi%C5%9Bmie_Nr_43___za%C5%82%C4%85cznik.pdf?1562843566
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/201066/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_42b.pdf?1562843565
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/201065/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_42a.pdf?1562843565
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/201064/original/Interpelacja_na_pi%C5%9Bmie_Nr_42.pdf?1562843565


Lp. Treść interpelacji/wniosku Złożył/a
Data

złożenia 

Data przekazania Burmistrzowi
Miasta przez Przewodniczącą

Rady Miasta 
Data udzielenia odpowiedzi Uwagi

Siemiatyczach  pismem LU.2.5.560.
9.2018 z dnia 24.06.2019 r. poinfor-
mował,  że w maju dokonano prze-
glądu  rzeki  Leśna  Prawa,  na  pod-
stawie  którego  sporządzono  przed-
miar i  kosztorys  inwestorski  na ut-
rzymanie rzeki. Ogłaszany jest prze-
targ  na  wykonanie  robót  utrzyma-
niowych.  Planowany termin  kosze-
nia i usuwania zakrzaczeń na rzece
Leśna  to  połowa  sierpnia  br.  (data
wpływu do BRM – 27.06.2019 r.)
Odpowiedź na piśmie Nr 44c [klik]

45. WNIOSEK 45
dot. zakupu dozowników wody – zdroje wody pit-
nej i ich zamontowanie na terenie miasta
Wniosek na piśmie Nr 45 [klik] 

Radna 
Natalia 
Tichoniuk

14.06.2019 Przekazano do Burmistrza Miasta 
pismem BRM.0003.1.30.2019
z dnia 14.06.2019 r.
Odpowiedź na piśmie Nr 45a [klik]

ZB pismem GKM.7021.7.16.2019 z
dnia  18.06.2019 r.  przekazał  wnio-
sek  do  Prezesa  Przedsiębiorstwa
Wodociągów  i  Kanalizacji  w  Haj-
nówce z prośbą o analizę możliwo-
ści  technicznych  i  ekonomicznych
przedsięwzięcia.  (data  wpływu  do
BRM – 18.06.2019 r.)
Odpowiedź na piśmie Nr 45b[klik]

Prezes PEC poinformował, że w ra-
mach  promocji  spożycia  hajnow-
skiej wody prosto z kranu, prowadzi
akcję  montażu  poidełek  wody  w
miejskich placówkach oświatowych.
W 2016 r zamontowano 2 w SP Nr
2, w 2017 r. – 2 w SP Nr 4, 1 w SP
Nr  1.  Mieszkańcy Hajnówki  mogą
korzystać z ogólnodostępnych zdro-
jów  ulicznych  w  Parku  Miejskim
przy amfiteatrze, na ul. 11 Listopada
i  na skwerze  im.  plut.  B.  Bierwia-
czonka. W planach jest zamontowa-
nie fontanny wody pitnej w SP Nr 3
oraz w centrum przy targowicy.  W
2018 r. gmina uzyskała warunki te-
chniczne na przyłącze wodociągowe

Scany wniosku i od-
powiedzi przekazano 
wszystkim radnym na 
skrzynki e-mail
45 – 14.06.2019 r.
45a – 14.06.2019 r.
45b – 18.06.2019 r.
45c – 08.07.2019 r.

https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/201076/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_45b.pdf?1562843567
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/201075/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_45a.pdf?1562843567
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/201074/original/Wniosek_na_pi%C5%9Bmie_Nr_45.pdf?1562843567
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/201073/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_44c.pdf?1562843567


Lp. Treść interpelacji/wniosku Złożył/a
Data

złożenia 

Data przekazania Burmistrzowi
Miasta przez Przewodniczącą

Rady Miasta 
Data udzielenia odpowiedzi Uwagi

do projektowanego zdroju na skwe-
rze  im.  D.  Wasilewskiego.  (dta
wpływu do BRM – 08.07.2019 r.)
Odpowiedź na piśmie Nr 45c [klik]

E. Interpelacje i wnioski złożone między VIII a IX sesją

46. WNIOSEK 46
dot. stanu ul. Podlasie i terenów przyległych
Wniosek na piśmie Nr 46 + załącznik [klik] 

Mieszkaniec złożył powyższy wniosek z powodu braku realizacji wcześ-
niej złożonych wniosków  /część C. Interpelacje i wnioski złożone mię-
dzy VI a VII sesją   nr rej. 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41/

Mieszkaniec 
Miasta 
Hajnówka

24.06.2019 Przekazano do Burmistrza Miasta 
pismem BRM.0003.1.31.2019
z dnia 24.06.2019 r.
Odpowiedź na piśmie Nr 46a 
+załączniki [klik] 

 Scany wniosku i od-
powiedzi przekazano 
wszystkim radnym na 
skrzynki e-mail
46 – 25.06.2019 r.
46a – 25.06.2019 r.

47. WNIOSEK 47
dot.  zaśmiecania  butelkami  niezwrotnymi  terenu
przy Arhelanie zlokalizowanym przy ul. Białowies-
kiej 5a
Wniosek złożony ustnie przez mieszkańca miasta
do Biura Rady Miasta i przekazany Przewodni-
czącej Rady                    

Przewodni-
cząca Rady 
Walentyna 
Pietroczuk

25.06.2019 Przekazano do Burmistrza Miasta 
pismem BRM.0003.1.32.2019
z dnia 25.06.2019 r.
Wniosek na piśmie Nr 47 [klik] 

BM pismem BRM.0003.1.32.2019 z
dnia  02.07.2019  r.  zwrócił  się  do
AHB Spółka z o.o. Sp. K. w Bielsku
Podlaskim z prośbą o poprawę stanu
estetycznego  nieruchomości.  (data
wpływu do BRM – 04.07.2019 r.)
Odpowiedź na piśmie Nr 47a [klik]

Zarząd Arhelanu pismem Ldz. 3797/
7/2019/W z dnia 10.07.2019 r. poin-
formował, że uprzątnięto nieczysto-
ści znajdujące się na nieruchomości
i zobowiązano się do podjęcia dzia-
łań,  które  zapobiegną  podobnym
problemom  w  przyszłości.  (data
wpływu do BRM – 17.07.2019 r.)
Odpowiedź na piśmie Nr 47b[klik]

Scany wniosku i od-
powiedzi przekazano 
wszystkim radnym na 
skrzynki e-mail
47 – 25.06.2019 r.
47a – 04.07.2019 r.
47b – 17.07.2019 r.

48. WNIOSEK 48
dot. spływu wody z chodnika na posesje na ulicy
Warszawskiej po intensywnych opadach deszczu
Wniosek złożony ustnie przez mieszkańców mia-
sta do Przewodniczącej Rady podczas dyżuru

Przewodni-
cząca Rady 
Walentyna 
Pietroczuk

28.06.2019 Przekazano do Burmistrza Miasta 
pismem BRM.0003.1.33.2019
z dnia 28.06.2019 r.
Wniosek na piśmie Nr 48 /pkt 1/
[klik] 

BM pismem BRM.0003.1.33.2019 z
dnia  05.07.2019 r.  przekazał  wnio-
sek  do  Podlaskiego  Zarządu  Dróg
Wojewódzkich w Białymstoku w ce-
lu przeanalizowania i usunięcia po-
wstałych niedogodności (data wpły-
wu do BRM – 05.07.2019 r.)
Odpowiedź na piśmie Nr 48a [klik]

Zastępca Dyrektora PZDW pismem

Scany wniosku i od-
powiedzi przekazano 
wszystkim radnym na 
skrzynki e-mail
48 – 28.06.2019 r. 
48a – 05.07.2019 r.
48b – 29.07.2019 r.

https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/201151/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_48a__Nr_49a__Nr_50a_.pdf?1562922470
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/201150/original/Wniosek_na_pi%C5%9Bmie_Nr_48__Nr_49__Nr_50.pdf?1562922470
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/201904/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_47b.pdf?1563536960
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/201149/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_47a.pdf?1562922470
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/201148/original/Wniosek_na_pi%C5%9Bmie_Nr_47.pdf?1562922470
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/201147/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_46a___za%C5%82%C4%85czniki.pdf?1562922470
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/201146/original/Wniosek_na_pi%C5%9Bmie_Nr_46___za%C5%82%C4%85cznik.pdf?1562922470
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/201077/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_45c.pdf?1562843567


Lp. Treść interpelacji/wniosku Złożył/a
Data

złożenia 

Data przekazania Burmistrzowi
Miasta przez Przewodniczącą

Rady Miasta 
Data udzielenia odpowiedzi Uwagi

WUDiM.4100.105.2019  z  dnia  23.
07.2019 r. poinformował, że chodni-
ki i zjazdy zostały wykonane zgod-
nie z warunkami technicznymi z za-
chowaniem  wiedzy  budowlanej.
Spadki  na  chodnikach  i  zjazdach
skierowane  są  do  krawężnika,  co
umożliwia  spływ wody do studzie-
nek kanalizacji deszczowej. Jednak-
że, w sytuacji gwałtownych ulew –
jakie  mają  miejsce  w ostatnich  la-
tach, studzienki przy krawężnikach,
w kryzysowych sytuacjach mogą nie
przejąć  wód  opadowych.  Wówczas
następuje przelewanie wód na przy-
legły teren, a w szczególności na po-
sesje położone poniżej poziomu pa-
sa  drogowego.  (data  wpływu  do
BRM – 29.07.2019 r.)
Odpowiedź na piśmie Nr 48b[klik]

49. WNIOSEK 49
dot. problemu bezpieczeństwa ruchu na ciągu pie-
szo-rowerowym na odcinku od ul. Działowej do ul.
Myśliwskiej
Wniosek złożony ustnie przez mieszkańców mia-
sta do Przewodniczącej Rady podczas dyżuru

Przewodni-
cząca Rady 
Walentyna 
Pietroczuk

28.06.2019 Przekazano do Burmistrza Miasta 
pismem BRM.0003.1.33.2019
z dnia 28.06.2019 r.
Wniosek na piśmie Nr 49 /pkt 2/
[klik] 

BM pismem BRM.0003.1.33.2019 z
dnia  05.07.2019 r.  przekazał  wnio-
sek  do  Podlaskiego  Zarządu  Dróg
Wojewódzkich  w  Białymstoku   w
celu  przeanalizowania  i  usunięcia
powstałych  niedogodności  (data
wpływu do BRM – 05.07.2019 r.)
Odpowiedź na piśmie Nr 49a [klik]

Scany wniosku i od-
powiedzi przekazano 
wszystkim radnym na 
skrzynki e-mail
49 – 28.06.2019 r. 
49a – 05.07.2019 r.

50. WNIOSEK 50
dot. problemu z parkowaniem samochodów przy ul.
Warszawskiej oraz zbyt dużej prędkości pojazdów
wyjeżdżających i wjeżdżających do Hajnówki (us-
tawić radar lub znak ograniczający prędkość do 40
km/h)
Wniosek złożony ustnie przez mieszkańców mia-
sta do Przewodniczącej Rady podczas dyżuru

Przewodni-
cząca Rady 
Walentyna 
Pietroczuk

28.06.2019 Przekazano do Burmistrza Miasta 
pismem BRM.0003.1.33.2019
z dnia 28.06.2019 r.
Wniosek na piśmie Nr 50 /pkt 3/
[klik] 

BM pismem BRM.0003.1.33.2019 z
dnia  05.07.2019 r.  przekazał  wnio-
sek  do  Podlaskiego  Zarządu  Dróg
Wojewódzkich  w  Białymstoku   w
celu  przeanalizowania  i  usunięcia
powstałych  niedogodności  (data
wpływu do BRM – 05.07.2019 r.)
Odpowiedź na piśmie Nr 50a [klik]

Zastępca  PZDW pismem WUDiM.
4203.125.2019 z dnia 23.07.2019 r.
przekazał  według  kompetencji  pis-

Scany wniosku i od-
powiedzi przekazano 
wszystkim radnym na 
skrzynki e-mail
50 – 28.06.2019 r. 
50a – 05.07.2019 r.
50b – 26.07.2019 r.
50c – 12.08.2019 r.

https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/201151/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_48a__Nr_49a__Nr_50a_.pdf?1562922470
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/201150/original/Wniosek_na_pi%C5%9Bmie_Nr_48__Nr_49__Nr_50.pdf?1562922470
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/201151/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_48a__Nr_49a__Nr_50a_.pdf?1562922470
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/201150/original/Wniosek_na_pi%C5%9Bmie_Nr_48__Nr_49__Nr_50.pdf?1562922470
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/202863/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_48b.pdf?1565167846


Lp. Treść interpelacji/wniosku Złożył/a
Data

złożenia 

Data przekazania Burmistrzowi
Miasta przez Przewodniczącą

Rady Miasta 
Data udzielenia odpowiedzi Uwagi

mo Urzędu Miasta Hajnówka znak:
BRM.0003.1.33.2019  z  dnia  5.07.
2019 r. w części dotyczącej ograni-
czenia prędkości ul.  Warszawska w
m. Hajnówka do Urzędu Marszałko-
wskiego Województwa Podlaskiego
Departament Infrastruktury i Trans-
portu w Białymstoku. (data wpływu
do BRM – 26.07.2019 r.)
Odpowiedź na piśmie Nr 50b[klik]

Dyrektor  Departamentu  Infrastruk-
tury i Transportu Województwa Pod-
laskiego  pismem  DIT-I.8026.199.
205.2019 z dnia 07.08.2019 r. poin-
formował,  że  przeprowadzono  w
dniu 06.08.2019 r.  wizję w terenie.
Komisja ustaliła,  wprowadzić ogra-
niczenie prędkości do 40 km/h, po-
wtarzając znaki B-33 za skrzyżowa-
niem z ul. Działową w obu kierun-
kach.  (data  wpływu  do  BRM  –
12.08.2019 r.)
Odpowiedź na piśmie Nr 50c [klik]

51. WNIOSEK 51
dot. zamontowania progu zwalniającego na odcinku
drogi między ul. Lipową 82 a rondem św. Cyryla i
Metodego
Wniosek na piśmie Nr 51 [klik] 

Radny 
Marcin 
Bołtryk

05.07.2019 Przekazano do Burmistrza Miasta 
pismem BRM.0003.1.34.2019
z dnia 05.07.2019 r.
Odpowiedź na piśmie Nr 51a [  klik]

BM pismem BRM.0003.1.34.2019 z
dnia  08.07.2019 r.  przekazał  wnio-
sek do Zarządu Dróg Powiatowych
w Hajnówce. (data wpływu do BRM
– 08.07.2019 r.)
Odpowiedź na piśmie Nr 51b[klik]

Dyrektor ZDP pismem  DT.460.32.
2019 z  dnia  12.07.2019 r.  poinfor-
mował,  że  po  dokonaniu  analizy
przedmiotowej  sprawy ustalono,  że
zamontowanie  urządzenia  bezpie-
czeństwa ruchu drogowego U-16 tj.
próg  zwalniający  należy  traktować
jako wniosek dotyczący zmiany ru-
chu drogowego na ww. drogach po-

Scany wniosku i od-
powiedzi przekazano 
wszystkim radnym na 
skrzynki e-mail
51 – 05.07.2019 r. 
51a – 05.07.2019 r.
51b – 08.07.2019 r.
51c – 15.07.2019 r.
51d – 06.08.2019 r.

https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/201154/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_51b.pdf?1562922471
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/201153/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_51a.pdf?1562922471
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/201153/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_51a.pdf?1562922471
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/201152/original/Wniosek_na_pi%C5%9Bmie_Nr_51.pdf?1562922471
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/203404/original/odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_50c.pdf?1566289345
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/202864/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_50b.pdf?1565167847


Lp. Treść interpelacji/wniosku Złożył/a
Data

złożenia 

Data przekazania Burmistrzowi
Miasta przez Przewodniczącą

Rady Miasta 
Data udzielenia odpowiedzi Uwagi

wiatowych. Organem właściwym do
załatwienia sprawy jest organ zarzą-
dzający ruchem tj. Starosta Hajnow-
ski.  (data  wpływu  do  BRM  –
15.07.2019 r.)
Odpowiedź na piśmie Nr 51c [klik  ]

Wicestarosta  pismem  KD.7126.19.
2019 MT z dnia 05.08.2019 r. poin-
formowała, że ograniczenia wynika-
jące ze  szczegółowych wytycznych
dotyczących  progów  zwalniających
zabraniają ich stosowania na wymie-
nionym odcinku drogi.  Ulica Lipo-
wa jest ulicą, na której odbywa się
wzmożony ruch  karetek  pogotowia
ratunkowego. Ponadto jest to ulica,
na której kursuje regularna komuni-
kacja autobusowa. W świetle powy-
ższego  organ  zarządzający  ruchem
na  drogach  powiatowych  i  gmin-
nych nie  na uprawnień do zastoso-
wania  fizycznych środków spowol-
nienia  ruchu.  Ograniczenie  wynika
ze  znaku  D-42  (obszar  zabudowa-
ny).  (data  wpływu  do  BRM  –
06.08.2019 r.)
Odpowiedź na piśmie Nr 51d[klik]

52. INTERPELACJA 52
dot. wykonania ścieżki rowerowej z paneli słonecz-
nych oraz postawienia 3 ławek solarnych
Interpelacja na piśmie Nr 52 [klik] 

Radny złożył powyższą interpelację w związku z otrzymaną odpowie-
dzią na wnioski zgłoszone na Komisji Infrastruktury i Samorządu /Re-
jestr  wniosków  i  pytań  złożonych  podczas  posiedzeń  komisji  Rady
Miasta Hajnówka w dn. 19.06.2019 r. r rej. 8 i 9/ oraz na VIII sesji Ra-
dy Miasta Hajnówka /Rejestr wniosków i pytań złożonych podczas ob-
rad VIII sesji Rady Miasta Hajnówka w dniu 24 czerwca 2019 r. – nr
rej. 11 i 12/

Radny Maciej
Borkowski

07.07.2019 
godz. 20:37
drogą elek-
troniczną

Przekazano do Burmistrza Miasta 
pismem BRM.0003.1.35.2019
z dnia 08.07.2019 r.
Odpowiedź na piśmie Nr 52a [klik]

BM pismem BRM.0003.3.4.2019 z
dnia 12.07.2019 r. poinformował, że
Gmina Miejska Hajnówka nie apli-
kowała o środki finansowe na reali-
zację zadania polegającego na budo-
wie ścieżki rowerowej z paneli sło-
necznych ze względu na zbyt  duże
koszty realizacji zadania. Podał rów-
nież długości ścieżek rowerowych w
drogach gminnych,  powiatowych i
wojewódzkich, które powstały na te-
renie miasta Hajnówka. Poinformo-

Scany wniosku i od-
powiedzi przekazano 
wszystkim radnym na 
skrzynki e-mail
52 – 08.07.2019 r. 
52a – 08.07.2019 r.
52b – 15.07.2019 r.

https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/201156/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_52a.pdf?1562922471
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/201155/original/Interpelacja_na_pi%C5%9Bmie_Nr_52.pdf?1562922471
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/202865/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_51d.pdf?1565167847
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/201316/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_51c.pdf?1563267946
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/201316/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_51c.pdf?1563267946


Lp. Treść interpelacji/wniosku Złożył/a
Data

złożenia 

Data przekazania Burmistrzowi
Miasta przez Przewodniczącą

Rady Miasta 
Data udzielenia odpowiedzi Uwagi

wał, że w 2016 r. opracowano Stu-
dium tras rowerowych w Hajnówce.
Wskazano w nim propozycje układu
tras rowerowych wszystkich admini-
stratorów dróg na terenie Hajnówki
oraz  włączenie  się  w ogólnopolską
trasę  rowerową  Green  Velo.  W la-
tach 2019-2024 planowana jest  bu-
dowa ścieżek rowerowych w ul. M.
Reja oraz ul. Armii Krajowej. Ławe-
czki solarne są ujęte w projektach: 1.
Utworzenie  i  modernizacja  pasażu
pieszego wraz z małą infrastrukturą
do  promocji  produktów  lokalnych
ul. 3 Maja (koszt – 26841,49 zł net-
to/ 33015,03 zł brutto), 2. Przebudo-
wa ulicy A. Zina wraz z zagospoda-
rowaniem i urządzeniem przestrzen-
nym skweru i. D. Wasilewskiego w
Hajnówce. 3.  Budowa placu zabaw
przy HDK (koszt – 31000,00 zł net-
to/38130,00  zł  brutto.  Zakończenie
realizacji  inwestycji  przewidziane
jest  na  dzień  26.07.2019  r.  (data
wpływu do BRM – 16.07.2019 r.)
Odpowiedź na piśmie Nr 52b[kl  ik]

53. WNIOSEK 53
dot.  wykoszenia „ścieżki” łączącej  ul.  Sosnową z
ul. Łąkową
Wniosek na piśmie Nr 53 [klik] 

Radny Jan 
Chomczuk

10.07.2019 
godz. 08:29
drogą elek-
troniczną

Przekazano do Burmistrza Miasta 
pismem BRM.0003.1.36.2019
z dnia 10.07.2019 r.
Odpowiedź na piśmie Nr 53a [klik]

ZB pismem BRM.0003.1.36.2019 z
dnia 15.07.2019 r. poinformował, że
w dniu 11.07.2019 r. ścieżka została
wykoszona. (data wpływu do BRM
– 15.07.2019 r.)
Odpowiedź na piśmie Nr 53b[klik]

Scany wniosku i od-
powiedzi przekazano 
wszystkim radnym na 
skrzynki e-mail
53 – 10.07.2019 r. 
53a – 10.07.2019 r.
53b – 15.07.2019 r.

54. WNIOSEK 54
dot. rozważenia możliwości wydłużenia godzin pra-
cy w okresie letnim punktu przyjmowania odpadów
prowadzonego przez PUK Sp. z o.o. do godz. 19:00
Wniosek na piśmie Nr 54 [klik] 

Radny Jan 
Chomczuk

10.07.2019 
godz. 08:29
drogą elek-
troniczną

Przekazano do Burmistrza Miasta 
pismem BRM.0003.1.36.2019
z dnia 10.07.2019 r.
Odpowiedź na piśmie Nr 54a [klik]

BM pismem BRM.0003.1.36.2019 z
dnia 16.07.2019 r. poinformował, że
zasady funkcjonowania PSZOK-u w
Hajnówce określone są uchwałą Ra-
dy Miasta  Hajnówka z  dnia  27.03.
2018  r.  w  sprawie  szczegółowego
sposobu  i  zakresu  świadczenia  us-

Scany wniosku i od-
powiedzi przekazano 
wszystkim radnym na 
skrzynki e-mail
54 – 10.07.2019 r. 
54a – 10.07.2019 r.
54b – 18.07.2019 r.

https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/201159/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_53a__Nr_54a.pdf?1562922472
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/201158/original/Wniosek_na_pi%C5%9Bmie_Nr_54.pdf?1562922472
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/201318/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_53b.pdf?1563267947
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/201159/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_53a__Nr_54a.pdf?1562922472
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/201157/original/Wniosek_na_pi%C5%9Bmie_Nr_53.pdf?1562922471
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/201317/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_52b.pdf?1563267946
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/201317/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_52b.pdf?1563267946


Lp. Treść interpelacji/wniosku Złożył/a
Data

złożenia 

Data przekazania Burmistrzowi
Miasta przez Przewodniczącą

Rady Miasta 
Data udzielenia odpowiedzi Uwagi

ług w zakresie odbierania odpadów
komunalnych  od  właścicieli  nieru-
chomości,  na  których  zamieszkują
mieszkańcy,  na  podstawie  której
udzielane jest zamówienie publiczne
na zadanie pn. „Odbieranie i zagos-
podarowanie odpadów komunalnych
powstających  na  nieruchomościach
zamieszkałych  na  terenie  miasta
Hajnówka oraz organizacja i prowa-
dzenie PSZOK”. W związku z tym,
że  zmiana  godzin  pracy  PSZOK
wiąże  się  ze  zmianą  ww.  uchwały
oraz warunków przetargu na odbiór
odpadów komunalnych,  wydłużenie
godzin pracy punktu zostanie rozwa-
żone  w  momencie  wprowadzania
zmian  do  niniejszej  uchwały.  (data
wpływu  do  BRM  –  18.07.2019  r.)
Odpowiedź na piśmie Nr 54b[klik]

55. WNIOSEK 55
dot.  ustawienia  estetycznych  stojaków  na  rowery
przed sklepem Biedronka przy ul. 3 Maja

Przewodni-
cząca Rady 
Walentyna 
Pietroczuk

10.07.2019 Przekazano do Burmistrza Miasta 
pismem BRM.0003.1.37.2019
z dnia 10.07.2019 r.
Wniosek na piśmie Nr 55 /pkt 1/
[klik] 

ZB pismem BRM.0003.1.37.2019 z
dnia  15.07.2019 r.  przekazał  wnio-
sek  do  spółki  Jupiter  Sp.  z  o.o.  w
Hajnówce. (data wpływu do BRM –
16.07.2019 r.)
Odpowiedź na piśmie Nr 55a [k  lik]
 
Prezes spółki  pismem  z dnia 14.08.
2019 r. poinformował, że istniejący
stary stojak zostanie wymieniony na
nowy.  (data  wpływu  do  BRM  –
16.08.2019 r.)
Odpowiedź na piśmie Nr 55b[klik]

Scany wniosku i od-
powiedzi przekazano 
wszystkim radnym na 
skrzynki e-mail
55 – 10.07.2019 r. 
55a – 16.07.2019 r.
55b – 16.08.2019 r.

56. WNIOSEK 56
dot. poprawy jakości przejść dla pieszych w mieś-
cie poprzez zniwelowanie różnicy poziomów a tak-
że uzupełnienie wykruszonych niwelacji na granicy
chodnik-jezdnia

Przewodni-
cząca Rady 
Walentyna 
Pietroczuk

10.07.2019 Przekazano do Burmistrza Miasta 
pismem BRM.0003.1.37.2019
z dnia 10.07.2019 r.
Wniosek na piśmie Nr 56 /pkt 2/
[klik] 

ZB pismem BRM.0003.1.37.2019 z
dnia 15.07.2019 r. zwrócił się do Za-
rządu Dróg Powiatowych w Hajnó-
wce i do Podlaskiego Zarządu Dróg
Wojewódzkich w Białymstoku o do-
konanie kontroli przejść i ewentual-
ne poprawienie sytuacji. (data wpły-

Scany wniosku i od-
powiedzi przekazano 
wszystkim radnym na 
skrzynki e-mail
56 – 10.07.2019 r. 
56a – 16.07.2019 r. 
56b – 12.08.2019 r.

https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/201160/original/Wniosek_na_pi%C5%9Bmie_Nr_55__Nr_56__Nr_57__Nr_58.pdf?1562922472
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/203405/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_55b.pdf?1566289345
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/201319/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_55a.pdf?1563267947
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/201319/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_55a.pdf?1563267947
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/201160/original/Wniosek_na_pi%C5%9Bmie_Nr_55__Nr_56__Nr_57__Nr_58.pdf?1562922472
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/201905/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_54b.pdf?1563536961


Lp. Treść interpelacji/wniosku Złożył/a
Data

złożenia 

Data przekazania Burmistrzowi
Miasta przez Przewodniczącą

Rady Miasta 
Data udzielenia odpowiedzi Uwagi

wu do BRM – 16.07.2019 r.)
Odpowiedź na piśmie Nr 56a [klik]

Zastępca Dyrektora PZDW pismem
WUDiM.4100.106.2019  z  dnia
08.08.2019  r.  poinformował,  że  do
dnia 26.07.2019 r. pracownicy Rejo-
nu Dróg Wojewódzkich w Siemiaty-
czach dokonali przeglądu przejść dla
pieszych na drogach administrowa-
nych przez tut. Zarząd w m. Hajnó-
wka pod kątem wysokich krawężni-
ków na  przejściach  dla  pieszych  a
stwierdzone  nieprawidłowości  zos-
tały zlikwidowane. (data wpływu do
BRM – 12.08.2019 r.)
Odpowiedź na piśmie Nr 56b[klik]

Dyrektor  ZDP  pismem  DT.441.8.
2019 z  dnia  14.08.2019 r.  poinfor-
mował,  że na przełomie września i
października ZDP dokona przeglądu
istniejących przejść dla pieszych w
zakresie  wysokości  krawężnika  łą-
czącego jezdnię z chodnikiem. Wy-
sokość  krawężnika  łączącego  jezd-
nię z chodnikiem na przejściach dla
pieszych  nie  powinna  być  większa
niż 2 cm. Po dokonaniu ww. przeg-
lądu  ZDP  w  ramach  posiadanych
wolnych mocy przerobowych sukce-
sywnie będzie dostosowywał wyso-
kość  krawężników  na  przejściach
dla  pieszych  do  obowiązujących
przepisów. (data wpływu do BRM –
16.08.2019 r.)
Odpowiedź na piśmie Nr 56c [klik]

56c – 16.08.2019 r.

57. WNIOSEK 57
dot. nierównych studzienek i zapadających się po-
wierzchni asfaltowych wokół nich przy ul. Lipowej

Przewodni-
cząca Rady 
Walentyna 

10.07.2019 Przekazano do Burmistrza Miasta 
pismem BRM.0003.1.37.2019
z dnia 10.07.2019 r.

Scany wniosku i od-
powiedzi przekazano 
wszystkim radnym na 

https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/203408/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_56c.pdf?1566289346
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/203407/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_56b.pdf?1566289346
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/203406/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_56a.pdf?1566289346


Lp. Treść interpelacji/wniosku Złożył/a
Data

złożenia 

Data przekazania Burmistrzowi
Miasta przez Przewodniczącą

Rady Miasta 
Data udzielenia odpowiedzi Uwagi

i Miłkowskiego Pietroczuk Wniosek na piśmie Nr 57 /pkt 3/
[klik] 

skrzynki e-mail
57 – 10.07.2019 r. 

58. WNIOSEK 58
dot. zarośniętych chwastami nieużytkowanych nie-
ruchomości przy ul. Podlasie, Żabiej, Lipowej, Spa-
dowej i Studziennej

Przewodni-
cząca Rady 
Walentyna 
Pietroczuk

10.07.2019 Przekazano do Burmistrza Miasta 
pismem BRM.0003.1.37.2019
z dnia 10.07.2019 r.
Wniosek na piśmie Nr 58 /pkt 4/
[klik] 

ZB pismem BRM.0003.1.37.2019 z
dnia 17.07.2019 r. poinformował, że
do właścicieli działek, których udało
się  ustalić  adresy,  położonych przy
w/w ulicach w Hajnówce skierowa-
ne zostały pisma dot. uporządkowa-
nia  swoich  nieruchomości.  (data
wpływu do BRM – 17.07.2019 r.)
Odpowiedź na piśmie Nr 58a [klik]

Scany wniosku i od-
powiedzi przekazano 
wszystkim radnym na 
skrzynki e-mail
58 – 10.07.2019 r. 
58a – 17.07.2019 r.

59. WNIOSEK 59
dot. zainstalowania oświetlenia na ul. Werpachow-
skiego
Wniosek na piśmie Nr 59 [klik] 

Radna 
Jadwiga 
Dąbrowska

15.07.2019
godz. 14:10
drogą elek-
troniczną

Przekazano do Burmistrza Miasta 
pismem BRM.0003.1.38.2019 
z dnia 15.07.2019 r.
Odpowiedź na piśmie Nr 59a [klik]

BM pismem BRM.0003.1.38.2019 z
dnia 16.07.2019 r. poinformował, że
budżet miasta na 2019 r. nie przewi-
duje opracowania dokumentacji oraz
wykonania oświetlenia na przedmio-
towej ulicy.  Zaprojektowanie  i  wy-
konanie  inwestycji  będzie  analizo-
wane  podczas  planowania  budżetu
miasta na lata następne. (data wpły-
wu do BRM – 17.07.2019 r.)
Odpowiedź na piśmie Nr 59b[klik]

Scany wniosku i od-
powiedzi przekazano 
wszystkim radnym na 
skrzynki e-mail
59 – 15.07.2019 r. 
59a – 15.07.2019 r.
59b – 17.07.2019 r.

60. WNIOSEK 60
dot. uporządkowania terenów prywatnych w grani-
cach osiedla Lipowa
Wniosek na piśmie Nr 60 + załączniki [klik] 

Radny ponownie wystąpił w ww. sprawie – złożył wniosek na posie-
dzeniu Komisji Infrastruktury Komunalnej i Samorządu w dniu 20.08.
2019 r. /Rejestr wniosków i pytań złożonych podczas posiedzeń komi-
sji Rady Miasta Hajnówka w dn. 20-22.08.2019 r. – nr rej. 7/ oraz na
IX sesji w dniu 27.08.2019 r. /Rejestr interpelacji, wniosków, petycji i
zapytań złożonych podczas obrad  IX sesji  Rady Miasta Hajnówka w
dniu 27 sierpnia 2019 r. – nr rej. 11/

Wiceprzewo-
dniczący 
Rady Janusz 
Puch

17.07.2019 Przekazano do Burmistrza Miasta 
pismem BRM.0003.1.39.2019
z dnia 18.07.2019 r.
Odpowiedź na piśmie Nr 60a[klik] 

ZB pismem BRM.0003.1.39.2019 z
dnia 24.07.2019 r. poinformował, że
do właścicieli działek, których udało
się  ustalić  adresy,  położonych przy
w/w ulicy w Hajnówce skierowane
zostały pisma dotyczące uporządko-
wania  swoich  nieruchomości.  (data
wpływu do BRM – 25.07.2019 r.)
Odpowiedź na piśmie Nr 60b[klik]

Scany wniosku i od-
powiedzi przekazano 
wszystkim radnym na 
skrzynki e-mail
60 – 18.07.2019 r. 
60a – 18.07.2019 r.
60b – 25.07.2019 r.

61. WNIOSEK 61
dot. systematycznego podcinania drzew rosnących
w pasie drogowym ul. Poddolnej, Dolnej i ks. Dzie-
wiatowskiego
Wniosek na piśmie Nr 61 [klik] 

Radna Helena
Kuklik

18.07.2019
drogą elek-
troniczną 

Przekazano do Burmistrza Miasta 
pismem BRM.0003.1.40.2019
z dnia 19.07.2019 r.
Odpowiedź na piśmie Nr 61a [klik]

BM pismem BRM.0003.1.40.2019 z
dnia  23.07.2019  r.  przekazał  kopię
wniosku do Zarządu Dróg Powiato-
wych w Hajnówce z prośbą o przea-
nalizowanie opisanej sytuacji i pod-
jęcie  niezbędnych  działań  w  celu

Scany wniosku i od-
powiedzi przekazano 
wszystkim radnym na 
skrzynki e-mail
61 – 19.07.2019 r. 
61a – 19.07.2019 r.

https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/201914/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_61a__Nr_62a__Nr_63a__Nr_64a_.pdf?1563536962
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/201910/original/Wniosek_na_pi%C5%9Bmie_Nr_61.pdf?1563536961
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/202866/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_60b.pdf?1565167847
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/201909/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_60a.pdf?1563536961
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/201908/original/Wniosek_na_pi%C5%9Bmie_Nr_60___za%C5%82%C4%85czniki.pdf?1563536961
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/201907/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_59b.pdf?1563536961
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/201322/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_59a.pdf?1563267947
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/201321/original/Wniosek_na_pi%C5%9Bmie_Nr_59.pdf?1563267947
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/201906/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_58a.pdf?1563536961
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/201160/original/Wniosek_na_pi%C5%9Bmie_Nr_55__Nr_56__Nr_57__Nr_58.pdf?1562922472
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/201160/original/Wniosek_na_pi%C5%9Bmie_Nr_55__Nr_56__Nr_57__Nr_58.pdf?1562922472


Lp. Treść interpelacji/wniosku Złożył/a
Data

złożenia 

Data przekazania Burmistrzowi
Miasta przez Przewodniczącą

Rady Miasta 
Data udzielenia odpowiedzi Uwagi

likwidacji  problemu.  (data  wpływu
do BRM – 24.07.2019 r.)
Odpowiedź na piśmie Nr 61b[klik]
Dyrektor ZDP pismem DM.441.1.8.
2019 z  dnia  27.08.2019 r.  poinfor-
mował, że w ramach wolnych mocy
przerobowych  i  posiadanych  środ-
ków finansowych,  po okresie  lęgo-
wym ptaków ZDP na przełomie IV
kwartału 2019 r. i I kwartału 2020 r.
sukcesywnie  dokona  podcięcia
drzew.  (data  wpływu  do  BRM  –
27.08.2019 r.
Odpowiedź na piśmie Nr 61c
/pkt 1/ [klik] 

61b – 24.07.2019r.
61c – 27.08.2019 r.

62. WNIOSEK 62
dot. naprawienia ławeczek na placu zabaw usytuo-
wanym przy ul. Długiej (poprzez wymianę)
Wniosek na piśmie Nr 62 [klik] 

Radna Helena
Kuklik

18.07.2019
drogą elek-
troniczną 

Przekazano do Burmistrza Miasta 
pismem BRM.0003.1.40.2019
z dnia 19.07.2019 r.
Odpowiedź na piśmie Nr 62a [klik]

ZB pismem BRM.0003.1.40.2019 z
dnia 25.07.2019 r. poinformował, że
ławka  została  naprawiona  w  dniu
25.07.2019 r. połamane boczne opa-
rcia  zostały  wymienione  na  nowe.
Pozostała część ławeczki była w do-
brym  stanie.  Ogrodzenie  placu  za-
baw nie  wymaga  naprawy.  Wiosną
2018 r. zniszczona część ogrodzenia
została  uzupełniona  nową  siatką.
Przeglądy placów zabaw oraz siłow-
ni napowietrznych odbywają się za-
wsze w okresie wiosennym oraz je-
siennym. Ponadto przy każdym ko-
szeniu oraz sprzątaniu terenów pla-
ców, sprzęt jest sprawdzany i w ra-
zie  konieczności  naprawiany.  (data
wpływu do BRM – 25.07.2019 r.)
Odpowiedź na piśmie Nr 62b[klik]

Scany wniosku i od-
powiedzi przekazano 
wszystkim radnym na 
skrzynki e-mail
62 – 19.07.2019 r. 
62a – 19.07.2019 r.
62b – 25.07.2019 r.

63. WNIOSEK 63
dot. wystąpienia do Zarządu Dróg Powiatowych w
Hajnówce o podjęcie  skutecznych działań w celu
poprawienia jakości ścieżki rowerowej  wybudowa-
nej w 2018 r. w ciągu ulicy Poddolnej
Wniosek na piśmie Nr 63 [klik] 

Radna Helena
Kuklik

18.07.2019
drogą elek-
troniczną 

Przekazano do Burmistrza Miasta 
pismem BRM.0003.1.40.2019
z dnia 19.07.2019 r.
Odpowiedź na piśmie Nr 63a [klik]

BM pismem BRM.0003.1.40.2019 z
dnia  23.07.2019  r.  przekazał  kopię
wniosku do Zarządu Dróg Powiato-
wych w Hajnówce z prośbą o przea-
nalizowanie opisanej sytuacji i pod-
jęcie  niezbędnych  działań  w  celu

Scany wniosku i od-
powiedzi przekazano 
wszystkim radnym na 
skrzynki e-mail
63 – 19.07.2019 r. 
63a – 19.07.2019 r.

https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/201914/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_61a__Nr_62a__Nr_63a__Nr_64a_.pdf?1563536962
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/201912/original/Wniosek_na_pi%C5%9Bmie_Nr_63.pdf?1563536961
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/202868/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_62b.pdf?1565167847
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/201914/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_61a__Nr_62a__Nr_63a__Nr_64a_.pdf?1563536962
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/201911/original/Wniosek_na_pi%C5%9Bmie_Nr_62.pdf?1563536961
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/204387/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_61c__Nr_63c.pdf?1568011528
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/202867/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_61b__Nr_63b.pdf?1565167847


Lp. Treść interpelacji/wniosku Złożył/a
Data

złożenia 

Data przekazania Burmistrzowi
Miasta przez Przewodniczącą

Rady Miasta 
Data udzielenia odpowiedzi Uwagi

likwidacji  problemu.  (data  wpływu
do BRM – 24.07.2019 r.)
Odpowiedź na piśmie Nr 63b[klik]
Dyrektor ZDP pismem DM.441.1.8.
2019 z  dnia  27.08.2019 r.  poinfor-
mował, że ścieżka rowerowa w cią-
gu drogi  powiatowej ul.  Poddolnej,
jak również cały przebudowany od-
cinek drogi jest objęty gwarancją. W
związku  z  powyższym w miesiącu
wrześniu 2019 r. planowane jest wy-
konanie z udziałem Wykonawcy ro-
bót  przeglądu  gwarancyjnego  i  w
przypadku potwierdzenia  się  sytua-
cji określonej w zgłoszonym wnios-
ku,  Wykonawca  robót  zostanie  zo-
bowiązany do usunięcia ww. niepra-
widłowości. (data wpływu do BRM
– 27.08.2019 r.)
Odpowiedź na piśmie Nr 63c
/pkt 2/ [klik] 

63b – 24.07.2019 r.
63c – 27.08.2019 r.

64. ZAPYTANIE 64
dot.  dotyczące  absolwentów  hajnowskich  szkół
podstawowych i gimnazjów
Czy jesteśmy w posiadaniu  informacji o  powodze-
niu lub niepowodzeniu naszej  młodzieży szkolnej
podczas podjętego procesu dalszego kształcenia w
szkołach średnich? 
Czy wszyscy absolwenci mają szanse na kontynua-
cję kształcenia w wybranych szkołach i zawodach? 
Czy odsetek młodzieży pogminazjalnej bez powo-
dzenia ubiegający się o dalsze kształcenie jest zbli-
żony do sytuacji w latach poprzednich?  
Zapytanie na piśmie Nr 64 [klik] 

Radna Helena
Kuklik

18.07.2019
drogą elek-
troniczną 

Przekazano do Burmistrza Miasta 
pismem BRM.0003.1.40.2019
z dnia 19.07.2019 r.
Odpowiedź na piśmie Nr 64a [klik]

BM pismem BRM.0003.1.40.2019 z
dnia  24.07.2019  r.  zwrócił  się  do
Starosty  Powiatu  Hajnowskiego  z
prośbą o udzielenie informacji: - ilu
absolwentów  hajnowskich  szkół
podstawowych i klas gimnazjalnych,
będących  mieszkańcami  Hajnówki
zostało  przyjętych  na  rok  szkolny
2019/2020 do szkół średnich w mie-
ście Hajnówka, prowadzonych przez
Starostwo Powiatowe w Hajnówce?
- jaką liczbą wolnych miejsc dla ab-
solwentów dysponują aktualnie haj-
nowskie  szkoły  średnie  podległe
Starostwu?  - liczba  absolwentów
klas  gimnazjalnych  w  roku  szkol-
nym 2018/2019 w szkołach dla któ-
rych  organem  prowadzącym  było
Starostwo? (data wpływu do BRM –

Scany wniosku i od-
powiedzi przekazano 
wszystkim radnym na 
skrzynki e-mail
64 – 19.07.2019 r. 
64a – 19.07.2019 r.
64b – 25.07.2019 r.
64c – 25.07.2019 r.
64d – 01.08.2019 r.
64e – 01.08.2019 r.
64f – 01.08.2019 r.

https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/201914/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_61a__Nr_62a__Nr_63a__Nr_64a_.pdf?1563536962
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/201913/original/Zapytanie_na_pi%C5%9Bmie_Nr_64.pdf?1563536962
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/204387/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_61c__Nr_63c.pdf?1568011528
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/202867/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_61b__Nr_63b.pdf?1565167847


Lp. Treść interpelacji/wniosku Złożył/a
Data

złożenia 

Data przekazania Burmistrzowi
Miasta przez Przewodniczącą

Rady Miasta 
Data udzielenia odpowiedzi Uwagi

25.07.2019 r.)
Odpowiedź na piśmie Nr 64b[klik]

BM pismem BRM.0003.1.40.2019 r.
z dnia 24.07.2019 r.  zwrócił  się do
Dyrektora  Liceum  Ogólnokształcą-
cego w Hajnówce – Zakładu Dosko-
nalenia Zawodowego w Białymsto-
ku z prośbą o udzielenie informacji:
- ilu  absolwentów  hajnowskich
szkół  podstawowych  i  klas  gimna-
zjalnych,  będących  mieszkańcami
Hajnówki zostało przyjętych na rok
szkolny 2019/2020 do Liceum Ogól-
nokształcącego?  (data  wpływu  do
BRM – 25.07.2019 r.)
Odpowiedź na piśmie Nr 64c[klik] 

Dyrektor Liceum Ogólnokształcące-
go w Hajnówce – Zakładu Doskona-
lenia  Zawodowego  w  Białymstoku
pismem z dnia 26. 07.2019 r. poinfo-
rmowała, że do szkoły zostało przy-
jętych 2 absolwentów szkoły podsta-
wowej będących mieszkańcami Haj-
nówki.  (data  wpływu  do  BRM  –
01.08.2019 r.)
Odpowiedź na piśmie Nr 64d[klik]

Wicestarosta  pismem  SO.4323.58.
2019 z  dnia  29.07.2019 r.  poinfor-
mowała, że do szkół prowadzonych
przez  Powiat  Hajnowski  na  rok
szkolny 2019/ 2020 zostało przyję-
tych 272 uczniów będących miesz-
kańcami  Hajnówki.  Poinformowała
o  aktualnej  liczbie  wolnych  miejsc
w poszczególnych szkołach prowa-
dzonych  przez  Powiat  Hajnowski
oraz liczbie absolwentów klas gim-
nazjalnych w roku szkolnym 2018/

https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/202871/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_64d.pdf?1565167848
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/202870/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_64c.pdf?1565167848
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/202869/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_64b.pdf?1565167848


Lp. Treść interpelacji/wniosku Złożył/a
Data

złożenia 

Data przekazania Burmistrzowi
Miasta przez Przewodniczącą

Rady Miasta 
Data udzielenia odpowiedzi Uwagi

2029,  których  organem  prowadzą-
cym  jest  Powiat  Hajnowski.  (data
wpływu do BRM – 01.08.2019 r.)
Odpowiedź na piśmie Nr 64e[klik] 

BM pismem BRM.0003.1.40.2019 z
dnia 01.08.2019 r. poinformował, że
w związku z tym, że Gmina Miejska
Hajnówka nie posiada danych odno-
śnie  informacji,  o  które  pyta  w
swoich zapytaniach Radna, w zwią-
zku  z  powyższym  w  dniu  24.07.
2019  r.  wystąpiono  z  pismem  do
Starosty  Powiatu  Hajnowskiego  i
Dyrektora  Liceum  Ogólnokształcą-
cego w Hajnówce – Zakładu Dosko-
nalenia Zawodowego w Białymsto-
ku z prośbą o udzielenie odpowiedzi
na  zapytania.  Z  informacji  zebra-
nych ze szkół podstawowych podle-
głych  Gminie  Miejskiej  Hajnówka
wynika, ze w roku szkolnym 2018/
2029 naukę w klasach VIII szkół po-
dstawowych ukończyło łącznie 159
uczniów, w klasach III gimnazjum –
117 uczniów. Ponadto w klasach gi-
mnazjalnych w placówkach podleg-
łych  Starostwu  Powiatowemu  w
Hajnówce naukę ukończyło 57 ucz-
niów.  (data  wpływu  do  BRM  –
01.08.2019 r.)
Odpowiedź na piśmie Nr 64f[klik] 

65. WNIOSEK 65
dot. opieki nad psem, którego właściciele nie żyją
Wniosek na piśmie Nr 65 [klik] 

Radna 
Małgorzata 
Celina 
Zaborna

22.07.2019 r.
drogą elek-
troniczną

Przekazano do Burmistrza Miasta 
pismem BRM.0003.1.41.2019
z dnia 22.07.2019 r.
Odpowiedź na piśmie Nr 65a[klik] 

ZB pismem BRM.0003.1.41.2019 z
dnia 30.07.2019 r. poinformował, że
Hajnowskie  Stowarzyszenie  Ochro-
ny  Zwierząt  „CIAPEK”  prowadzi
schronisko tylko dla zwierząt bezdo-
mnych. W schronisku przebywa ok.
130 bezdomnych psów, jest przepeł-
nione i nie ma możliwości przyjmo-

Scany wniosku i od-
powiedzi przekazano 
wszystkim radnym na 
skrzynki e-mail
65 – 22.07.2019 r. 
65a – 22.07.2019 r.
65b – 30.07.2019 r.

https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/202875/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_65a.pdf?1565167849
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/202874/original/Wniosek_na_pi%C5%9Bmie_Nr_65.pdf?1565167848
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/202873/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_64f.pdf?1565167848
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/202872/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_64e.pdf?1565167848


Lp. Treść interpelacji/wniosku Złożył/a
Data

złożenia 

Data przekazania Burmistrzowi
Miasta przez Przewodniczącą

Rady Miasta 
Data udzielenia odpowiedzi Uwagi

wania  psów  właścicielskich  oraz
prowadzenia  usług  hotelowania
psów. Gmina zgodnie z nałożonymi
ustawowym zadankami zajmuje  się
bezdomnymi  zwierzętami  i  nie  po-
nosi  kosztów  utrzymania  zwierząt
posiadających  właścicieli.  Obecnie
trwa wyjaśnianie sprawy, gdyż usta-
lono, że nieruchomość posiada nas-
tępców  prawnych.  Zgodnie  z  pra-
wem  spadkowym  zwierzęta  po
śmierci  właściciela należą do masy
spadkowej  na  takich  samych  zasa-
dach jak przedmioty, tak więc usta-
wowi  spadkobiercy  zmarłego  mają
solidarna odpowiedzialność za nie i
powinni się nim zająć. Spadkobiercy
mogą przyjąć bądź odrzucić spadek,
jeśli  przyjmą  spadek,  to  przyjmą
także  opiekę  nad  zwierzęciem.  W
związku  z  powyższym  Burmistrz
Miasta  Hajnówka na  dzień  dzisiej-
szy nie ma podstaw do umieszczenia
psa w schronisku. (data wpływu do
BRM – 30.07.2019 r.)
Odpowiedź na piśmie Nr 65b[klik]

66. INTERPELACJA 66
dot. fontanny w parku miejskim
Interpelacja na piśmie Nr 66 [klik] 

Radny Maciej
Borkowski

26.07.2019 r.
drogą elek-
troniczną

Przekazano do Burmistrza Miasta 
pismem BRM.0003.1.42.2019
z dnia 26.07.2019 r.
Odpowiedź na piśmie Nr 66a [klik]

Prezes  PWiK  Sp.  z  o.o.  pismem
PWiK/NT/27/2019  z  dnia  29.07.
2019  r.  poinformował,  że  fontanna
została wykonana zgodnie z projek-
tem  wykonawczym.  Wprowadzony
program  obrazów  wodnych  nawią-
zuje do założeń projektu koncepcyj-
nego autorstwa prof. Jarosława Per-
szko. Fontanna tworzy symboliczny
zegar wodny, w którym przez więk-
szość czasu utrzymuje się niski po-
ziom słupa wody. Co kwadrans nas-
tępuje nieznaczny wzrost słupa wy-
rzucanej wody w przedziale 0,7-1,5

Scany wniosku i od-
powiedzi przekazano 
wszystkim radnym na 
skrzynki e-mail
66 – 26.07.2019 r. 
66a – 26.07.2019 r.
66b – 05.08.2019 r.
66c – 05.08.2019 r.

https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/202879/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_66a__Nr_67a.pdf?1565167849
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/202877/original/Interpelacja_na_pi%C5%9Bmie_Nr_66.pdf?1565167849
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/202876/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_65b.pdf?1565167849


Lp. Treść interpelacji/wniosku Złożył/a
Data

złożenia 

Data przekazania Burmistrzowi
Miasta przez Przewodniczącą

Rady Miasta 
Data udzielenia odpowiedzi Uwagi

m,  zaś  co  godzinę  spektakularna
erupcja do max. poziomu 5 m. Uste-
rki  w  działaniu  fontanny  nie  były
dotąd zgłaszane, natomiast dwukrot-
nie fontanna stała się obiektem ak-
tów wandalizmu. W dnu 21 oraz 24
lipca br. otrzymano zgłoszenia o de-
wastacji. Każdorazowo fontanna by-
ła naprawiana, lecz po drugim incy-
dencie zadecydowano o czasowym,
wyłączeniu  obiektu.  (data  wpływu
do BRM – 05.08.2019 r.)
Odpowiedź na piśmie Nr 66b[klik]

BM pismem BRM.0003.1.42.2019 z
dnia  01.08.2019  r.  poinformował,
że: Umowa na budowę fontanny ty-
pu „mokry chodnik” w Parku Miejs-
kim zawarta  została  w dniu  22.11.
2018 r. (wykonawca: Przedsiębiors-
two  Handlowo-Usługowe  „GAR-
DEN” w Białymstoku, koszt realiza-
cji: 428 494,73 zł,termin wykonania:
31.05.2019  r.).  Aneksem  z  dnia
31.05.2019 r. termin realizacji prze-
dmiotu umowy wydłużony został do
15.06.2019  r.  Zakończenie  robót
zgłoszone zostało przez Wykonawcę
w dniu 14.06.2019 r.  Odbioru robót
dokonano w dniu 24.06.2019 r. Nie
stwierdzono  istnienia  usterek.  Nie
naliczono kar umownych w związku
z  § 12  Umowy.  Fontanna  została
wykonana zgodnie z projektem wy-
konawczym.  Od  momentu  urucho-
mienia  nie  wystąpuiły  usterki  w
działaniu fontanny. Przerwy w funk-
cjonowaniu fontanny spowodowane
zostały  powtarzającymi  się  aktami
wandalizmu. Każdorazowo fontanna
była  naprawiana  i  obecnie  nie  ma

https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/202880/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_66b.pdf?1565167849


Lp. Treść interpelacji/wniosku Złożył/a
Data

złożenia 

Data przekazania Burmistrzowi
Miasta przez Przewodniczącą

Rady Miasta 
Data udzielenia odpowiedzi Uwagi

przerw  w  funkcjonowaniu.  Kwota
262 000,00  zł  dotyczy  wydatków
poniesionych  w  2019  r.  Została
omyłkowo zamieszczona na stronie
internetowej przez autorkę informa-
cji  i  jest  już  skorygowana.  (data
wpływu do BRM – 05.08.2019 r.)
Odpowiedź na piśmie Nr 66c
+ załączniki [klik] 

67. INTERPELACJA 67
dot. podwyżki cen biletów w Parku Wodnym
Interpelacja na piśmie Nr 67 [klik] 

Radny ponownie wystąpił w ww. sprawie – złożył wniosek na posie-
dzeniu Komisji Infrastruktury Komunalnej i Samorządu w dniu 20.08.
2019 r. /Rejestr wniosków i pytań złożonych podczas posiedzeń komi-
sji Rady Miasta Hajnówka w dn. 20-22.08.2019 r. – nr rej. 5/

Radny Maciej
Borkowski 

26.07.2019 r.
drogą elek-
troniczną

Przekazano do Burmistrza Miasta 
pismem BRM.0003.1.42.2019
z dnia 26.07.2019 r.
Odpowiedź na piśmie Nr 67a [klik]

Dyrektor  Parku  Wodnego  pismem
DP.0001.4.2019 z dnia 21.08.2019 r.
poinformował,  że poziom cen bile-
tów  wstępu  do  Parku  Wodnego
reguluje  zarządzenie  Burmistrza  w
sprawie  ustalania  wysokości  cen  i
opłat za korzystanie z usług zakładu
budżetowego Park Wodny. Ustalenia
zawarte w ww. zarządzeniu dotyczą
wszystkich  klientów  i  obowiązują
już od 3 lat. W okresie wakacyjnym
dzieciom  i  młodzieży  hajnowskich
szkól  przysługuje  promocyjna  cena
biletu 5 zł/2 godziny. (data wpływu
do BRM – 21.08.2019 r.)
Odpowiedź na piśmie Nr 67b[kli  k]

Scany wniosku i od-
powiedzi przekazano 
wszystkim radnym na 
skrzynki e-mail
67 – 26.07.2019 r. 
67a – 26.07.2019 r.
67b – 21.08.2019 r.

68. INTERPELACJA 68
dot.  zajęcia  miejsc  parkingowych przeznaczonych
do  parkowania  osobom niepełnosprawnym na  ul.
Marszałka Józefa Piłsudskiego
Interpelacja na piśmie Nr 68 + załącznik [klik] 

Radny ponownie wystąpił w ww. sprawie – złożył wniosek na posie-
dzeniu Komisji Infrastruktury Komunalnej i Samorządu w dniu 20.08.
2019 r. /Rejestr wniosków i pytań złożonych podczas posiedzeń komi-
sji Rady Miasta Hajnówka w dn. 20-22.08.2019 r. – nr rej. 5/

Radny Maciej
Borkowski

29.07.2019 r.
drogą elek-
troniczną

Przekazano do Burmistrza Miasta 
pismem BRM.0003.1.43.2019
z dnia 29.07.2019 r.
Odpowiedź na piśmie Nr 68a [klik]

ZB pismem BRM.0003.1.43.2019 z
dnia  30.07.2019 r.  przekazał  wnio-
sek do Zakładu Gospodarki  Miesz-
kaniowej w Hajnówce.  (data  wpły-
wu do BRM – 31.07.2019 r.)
Odpowiedź na piśmie Nr 68b[klik]
Dyrektor  ZGM  pismem  NR.224.9.
2019 z  dnia  21.08.2019 r.  poinfor-
mował, że w związku z awarią insta-
lacji  kanalizacyjnej  przy  budynku
Piłsudskiego  4B  dniach  26-27.06.
2019  r.  przystąpiono  do  wymiany
uszkodzonej studzienki kanalizacyj-
nej.  Wykonano  wykop  ziemny  na
głębokości 3,5 m który po wymianie

Scany wniosku i od-
powiedzi przekazano 
wszystkim radnym na 
skrzynki e-mail
68 – 29.07.2019 r. 
68a – 29.07.2019 r.
68b – 31.07.2019 r.
68c – 21.08.2019 r.

https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/202884/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_68b.pdf?1565167851
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/202883/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_68a.pdf?1565167850
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/202882/original/Interpelacja_na_pi%C5%9Bmie_Nr_68___za%C5%82%C4%85cznik.pdf?1565167850
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/204388/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_67b.pdf?1568011529
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/204388/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_67b.pdf?1568011529
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/202879/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_66a__Nr_67a.pdf?1565167849
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/202878/original/Interpelacja_na_pi%C5%9Bmie_Nr_67.pdf?1565167849
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/202881/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_66c___za%C5%82%C4%85czniki.pdf?1565167850


Lp. Treść interpelacji/wniosku Złożył/a
Data

złożenia 

Data przekazania Burmistrzowi
Miasta przez Przewodniczącą

Rady Miasta 
Data udzielenia odpowiedzi Uwagi

studzienki  został  zagęszczony.  Bio-
rąc pod uwagę dużą ilość zasypanej
ziemi  mimo zagęszczania warstwo-
wego, wykop pozostawiono do natu-
ralnego utwardzenia się gruntu. Te-
ren robót został oznakowany a zde-
montowaną kostkę brukową złożono
do czasu ukończenia prac remonto-
wych na najbliższym parkingu /par-
king  dla  osób  niepełnosprawnych/,
który nie był wykorzystywany przez
żadną osobę niepełnosprawną z bu-
dynku tego osiedla. Osoba niepełno-
sprawna,  która  ewentualnie  przyje-
chałaby spoza osiedla ma prawo za-
parkować swój pojazd na dowolnym
miejscu parkingowym.  Kostka bru-
kowa  została  zabrana  z  parkingu
wraz z zakończeniem prac remonto-
wych  w  dniu  31.07.2019  r.  (data
wpływu do BRM – 21.08.2019 r.)
Odpowiedź na piśmie Nr 68c [k  lik]

69. INTERPELACJA 69
dot. powołania dyrektora Miejskiej Biblioteki Pub-
licznej w Hajnówce
Interpelacja na piśmie Nr 69 [klik] 

Radny Maciej
Borkowski

02.08.2019 r.
drogą elek-
troniczną

Przekazano do Burmistrza Miasta 
pismem BRM.0003.1.44.2019
z dnia 02.07.2019 r.
Odpowiedź na piśmie Nr 69a [klik]

BM pismem BRM.0003.1.44.2019 z
dnia 13.08.2019 r. poinformował, że
Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publi-
cznej  została  powołana  zgodnie  z
ustawa o organizowaniu i prowadze-
niu działalności kulturalnej. Ustawa
nie  nakazuje  przeprowadzenie  kon-
kursu  na  stanowisko  Dyrektora
przez organizatora instytucji kultury,
którą jest MBP. Wymóg występowa-
nia  do  Ministra  właściwego  do
spraw kultury i ochrony dziedzictwa
narodowego dotyczy tylko i wyłącz-
nie  państwowej  instytucji  kultury
oraz samorządowej instytucji kultu-
ry znajdującej się w wykazie prowa-
dzonym przez właściwego ministra.
W wykazie  tym wpisywane  są  sa-

Scany wniosku i od-
powiedzi przekazano 
wszystkim radnym na 
skrzynki e-mail
69 – 02.08.2019 r. 
69a – 02.08.2019 r.
69b – 13.08.2019 r.

https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/202886/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_69a.pdf?1565167851
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/202885/original/Interpelacja_na_pi%C5%9Bmie_Nr_69.pdf?1565167851
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/204389/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_68c.pdf?1568011529
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/204389/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_68c.pdf?1568011529


Lp. Treść interpelacji/wniosku Złożył/a
Data

złożenia 

Data przekazania Burmistrzowi
Miasta przez Przewodniczącą

Rady Miasta 
Data udzielenia odpowiedzi Uwagi

morządowe instytucje kultury mają-
ce znaczenie dla kultury narodowej.
MBP jest wpisana do Rejestru insty-
tucji kultury, dla których organizato-
rem jest miasto Hajnówka. Pani Ma-
ria Skwarczyńska posiada wymaga-
ne kwalifikacje do zajmowania sta-
nowisko dyrektora gminnej jednost-
ki organizacyjnej, tj. posiada wyksz-
tałcenie wyższe i wymagany 5-letni
staż pracy, W dotychczasowej pracy
zawodowej zarządzała samorządową
jednostką i  posiada w tym zakresie
doświadczenie.  (data  wpływu  do
BRM – 13.08.2019 r.)
Odpowiedź na piśmie Nr 69b[klik]

70. WNIOSEK 70
dot. częstego zakłócania ciszy nocnej oraz pozosta-
wiania śmieci przy wiatach znajdujących się przy
ścieżce edukacyjnej 
Wniosek na piśmie Nr 70 /pkt 1/ [klik] 

Przewodni-
cząca Rady 
Walentyna 
Pietroczuk

19.08.2019 r. Przekazano do Burmistrza Miasta 
pismem BRM.0003.1.45.2019
z dnia 20.08.2019 r.
Wniosek na piśmie Nr 70 /pkt 1/ 
[klik] 

BM pismem BRM.0003.1.45.2019 z
dnia  28.08.2019  r.  zwrócił  się  do
Komendy Powiatowej Policji w Haj-
nówce z prośbą o wzmożenie nadzo-
ru patrolów policji w okolicach ście-
żki  edukacyjnej.  (data  wpływu  do
BRM – 20.08.2019 r.)
Odpowiedź na piśmie Nr 70a [k  lik]

Scany wniosku i od-
powiedzi przekazano 
wszystkim radnym na 
skrzynki e-mail
70 – 20.08.2019 r.
70a – 29.08.2019 r.

71. WNIOSEK 71
dot. rozbiórki budynków mieszkalnych przy ul. Pia-
ski 1 i 3.
Wniosek złożony ustnie przez mieszkańca miasta
do  Przewodniczącej  Rady  podczas  dyżuru  w
dniu 19.08.2019 r.
Wniosek na piśmie Nr 71 /pkt 2/ [klik] 

Przewodni-
cząca Rady 
Walentyna 
Pietroczuk

19.08.2019 r. Przekazano do Burmistrza Miasta 
pismem BRM.0003.1.45.2019
z dnia 20.08.2019 r.
Wniosek na piśmie Nr 71 /pkt 2 
[klik] 

ZB pismem BRM.0003.1.45.2019 z
dnia 02.09.2019 r. poinformował, że
aktualnie  wszystkie  budynki,  które
podlegały  rozbiórce,  zostały  roze-
brane a teren sprzątnięty i wyrówna-
ny. Do sprzątnięcia pozostał eternit,
który aktualnie jest posegregowany i
składowany w 3 stertach. Eternit zo-
stanie wywieziony w połowie wrze-
śnia.  (data  wpływu  do  BRM  –
20.08.2019 r.)
Odpowiedź na piśmie Nr 71a [klik]

Scany wniosku i od-
powiedzi przekazano 
wszystkim radnym na 
skrzynki e-mail
71 – 20.08.2019 r.
71a – 03.09.2019 r.

F. Interpelacje i wnioski złożone między IX a XI sesją

https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/204391/original/odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_71a___za%C5%82%C4%85cznik.pdf?1568011529
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/204392/original/Wniosek_na_pi%C5%9Bmie_Nr_70__Nr_71.pdf?1568011529
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/204392/original/Wniosek_na_pi%C5%9Bmie_Nr_70__Nr_71.pdf?1568011529
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/204390/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_70a.pdf?1568011529
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/204390/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_70a.pdf?1568011529
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/204392/original/Wniosek_na_pi%C5%9Bmie_Nr_70__Nr_71.pdf?1568011529
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/204392/original/Wniosek_na_pi%C5%9Bmie_Nr_70__Nr_71.pdf?1568011529
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/203409/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_69b.pdf?1566289346


Lp. Treść interpelacji/wniosku Złożył/a
Data

złożenia 

Data przekazania Burmistrzowi
Miasta przez Przewodniczącą

Rady Miasta 
Data udzielenia odpowiedzi Uwagi

72. WNIOSEK 72
dot.  poprawienia bezpieczeństwa w ul.  Nowowar-
szawskiej 
Problem przedstawiała już wcześniej Mieszkanka Miasta w piśmie z
dnia 21.06.2019 r. przekazanym do Wydziału Komunikacji i Dróg. W
dniu 25.06. 2019 r. otrzymała odpowiedź listowną, że sprawa została
przekazana do Urzędu Miasta Hajnówka. Do dnia 03.09.2019 r. nie ot-
rzymała odpowiedzi.

Wniosek na piśmie Nr 72 [klik] 

Radna Helena
Kuklik

03.09.2019 r. Przekazano do Burmistrza Miasta 
pismem BRM.0003.1.46.2019
z dnia 03.09.2019 r.
Odpowiedź na piśmie Nr 72a [klik]

Scany wniosku i od-
powiedzi przekazano 
wszystkim radnym na 
skrzynki e-mail
72 –  03.09.2019 r.
72a – 03.09.2019 r.

73. WNIOSEK 73
dot. poprawy stanu technicznego drogi wykonanej
poza podmokłymi terenami między dzielnicami Ju-
dzianka  i  Górna,  uprzątnięcia  dawnego  obecnie
nieużytkowanego odcinka drogi na wysokości użyt-
ku ekologicznego i ustawienia tabliczek z zakazem
wysypywania śmieci oraz wykoszenia pobocza dro-
gi, które jest zarośnięte chwastami
Wniosek złożony ustnie przez mieszkańca miasta
do Przewodniczącej Rady 
Wniosek na piśmie Nr 73 /pkt 1/ [klik] 

Przewodni-
cząca Rady 
Walentyna 
Pietroczuk

10.09.2019 r. Przekazano do Burmistrza Miasta 
pismem BRM.0003.1.47.2019
z dnia 09.09.2019 r.
Wniosek na piśmie Nr 73 /pkt 1/
[klik] 

ZB pismem BRM.0003.1.47.2019 z
dnia 23.09.2019 r. poinformował, że
gruz  znajdujący  się   wzdłuż  drogi
Judzianka Stara  pochodzi  z  podbu-
dowy i nie ma możliwości zebrania
całego gruzu, gdyż naruszy to kons-
trukcję  drogi.  Ze  względu  na  brak
terenów należących do Gminy Miej-
skiej Hajnówka wzdłuż drogi  usta-
wienie tabliczek „Zakaz wysypywa-
nia śmieci” jest niemożliwe. Tereny
znajdujące  się  wzdłuż  drogi  należą
do prywatnych właścicieli. Pobocze
całej drogi zostało wykoszone a tra-
wa  zgrabiona  i  wywieziona.  (data
wpływu do BRM – 23.09.2019 r.)
Odpowiedź na piśmie Nr 73a [klik]

Scany wniosku i od-
powiedzi przekazano 
wszystkim radnym na 
skrzynki e-mail
73 – 10.09.2019 r.
73a – 23.09.2019 r.

74. WNIOSEK 74
dot. nawiezienia ziemi na ul. Poranek w miejscach,
gdzie  znajdują  się  znaczne wgłębienia  i  powstają
kałuże, m. in. na zakręcie przy nieutwardzonej czę-
ści ul.  Zwierzynieckiej,  na wysokości  ul.  Poranek
26 oraz w okolicach skrzyżowania z ul. Konwalio-
wą i Lawendową; przewróconego znaku ostrzegaw-
czego na styku ul. Poranek i ul. Zwierzynieckiej
Wniosek złożony ustnie przez mieszkańca miasta
do Przewodniczącej Rady 
Wniosek na piśmie Nr 74 /pkt 2/ [klik] 

Przewodni-
cząca Rady 
Walentyna 
Pietroczuk

10.09.2019 r. Przekazano do Burmistrza Miasta 
pismem BRM.0003.1.47.2019
z dnia 09.09.2019 r.
Wniosek na piśmie Nr 74 /pkt 2/
[klik] 

ZB pismem BRM.0003.1.47.2019 z
dnia 23.09.2019 r. poinformował, że
wysokość studzienki znajdującej się
na połączeniu ulic: Zwierzynieckiej,
Poranek oraz Judzianki Starej uzale-
żniona  jest  od  przyszłej  wysokości
drogi asfaltowej i nie można jej ob-
niżyć.  Studzienka  została  w  wido-
czny sposób zabezpieczona. Wszyst-
kie ulice wymienione w piśmie zos-
tały  wyrównane.  (data  wpływu  do
BRM – 23.09.2019 r.)
Odpowiedź na piśmie Nr 74a [klik]

Scany wniosku i od-
powiedzi przekazano 
wszystkim radnym na 
skrzynki e-mail
74 – 10.09.2019 r.
74a – 23.09.2019 r.

https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/206298/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_73a__Nr_74a.pdf?1570521382
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/204673/original/Wniosek_na_pi%C5%9Bmie_Nr_73__Nr_74.pdf?1568196323
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/204673/original/Wniosek_na_pi%C5%9Bmie_Nr_73__Nr_74.pdf?1568196323
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/206298/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_73a__Nr_74a.pdf?1570521382
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/204673/original/Wniosek_na_pi%C5%9Bmie_Nr_73__Nr_74.pdf?1568196323
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/204673/original/Wniosek_na_pi%C5%9Bmie_Nr_73__Nr_74.pdf?1568196323
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/204672/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_72a.pdf?1568196323
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/206326/original/Wniosek_na_pi%C5%9Bmie_Nr_72.pdf?1570523433


Lp. Treść interpelacji/wniosku Złożył/a
Data

złożenia 

Data przekazania Burmistrzowi
Miasta przez Przewodniczącą

Rady Miasta 
Data udzielenia odpowiedzi Uwagi

75. INTERPELACJA 75
dot. incydentu w Przedszkolu Nr 5
Interpelacja na piśmie Nr 75 [klik] 

Radny złożył powyższą interpelację w związku z otrzymanym pismem,
które nie zawiera odpowiedzi na interpelację złożoną na IX sesji Rady
Miasta Hajnówka (Rejestr interpelacji, wniosków, petycji i zapytań zło-
żonych podczas obrad IX sesji Rady Miasta Hajnówka w dniu 27 sier-
pnia 2019 r. – nr rej. 13/

Radny ponownie wystąpił w ww. sprawie – złożył interpelację w dniu
23.10.2019 r. /część F. Interpelacje i  wnioski złożone między IX a X
sesją – nr rej. 96/

Radny Maciej
Borkowski

09.09.2019 r.
drogą elek-
troniczną

Przekazano do Burmistrza Miasta 
pismem BRM.0003.1.48.2019
z dnia 09.09.2019 r.
Odpowiedź na piśmie Nr 75a [klik]

Dyrektor Przedszkola Nr 5 pismem
P5 0717/25/10 z dnia 19.09.2019 r.
poinformowała,  że  podtrzymuje
swoje  stanowisko  przedstawione  w
piśmie P5. 0717/24/19 z dnia 09.09.
2019  r.  i  dla  dobra  sprawy,  którą
obecnie  zajmuje  się  wymiar  spra-
wiedliwości, nie będzie udzielała ża-
dnych informacji.  (data wpływu do
BRM – 20.09.2019 r.)
Odpowiedź na piśmie Nr 75b[klik]

Scany wniosku i od-
powiedzi przekazano 
wszystkim radnym na 
skrzynki e-mail
75 –  10.09.2019 r.
75a – 10.09.2019 r.
75b – 20.09.2019 r.

76. WNIOSEK 76 – do projektu budżetu miasta na
2020 rok
dot.  zamontowania  windy  osobowej  w  budynku
przy ul.  A Zina  1  w Hajnówce  /siedziba  Urzędu
Miasta Hajnówka, Starostwa Powiatowego w Haj-
nówce i Urzędu Gminy Hajnówka. Plan na montaż
windy jest opracowany
Wniosek na piśmie Nr 76 /pkt 1/ [klik] 

Wiceprzewo-
dniczący 
Rady Janusz 
Puch

11.09.2019 r. Przekazano do Burmistrza Miasta 
dnia 11.09.2019 r.
Wniosek na piśmie Nr 76 /pkt 1/
[klik] 

Scany wniosku i od-
powiedzi przekazano 
wszystkim radnym na 
skrzynki e-mail
76 –  10.09.2019 r.

77. WNIOSEK 77 – do projektu budżetu miasta na
2020 rok
dot. wykonania przebudowy ulicy Jaśminowej /była
ujęta  do wykonania w budżecie  miasta  2018 r./  i
ulicy Kasztanowej
Wniosek na piśmie Nr 77 /pkt 2/ [klik] 

Wiceprzewo-
dniczący 
Rady Janusz 
Puch

11.09.2019 r. Przekazano do Burmistrza Miasta 
dnia 11.09.2019 r.
Wniosek na piśmie Nr 77 /pkt 2/
[klik] 

Scany wniosku i od-
powiedzi przekazano 
wszystkim radnym na 
skrzynki e-mail
77 –  10.09.2019 r.

78. WNIOSEK 78 – do projektu budżetu miasta na
2020 rok
dot.  opracowania  dokumentacji  na  przebudowę
ulic: Klonowej, Jaworowej, Słowiczej, Ślusarskiej,
Stolarskiej, Bednarskiej oraz ich przebudowy
Wniosek na piśmie Nr 78 /pkt 3/ [klik] 

Wiceprzewo-
dniczący 
Rady Janusz 
Puch

11.09.2019 r. Przekazano do Burmistrza Miasta 
dnia 11.09.2019 r.
Wniosek na piśmie Nr 78 /pkt 3/
[klik] 

Scany wniosku i od-
powiedzi przekazano 
wszystkim radnym na 
skrzynki e-mail
78 –  10.09.2019 r.

79. WNIOSEK 79 – do projektu budżetu miasta na
2020 rok
dot. utwardzenia nawierzchni drogi dojazdowej do
garaży wzdłuż rzeki Leśna przy os. Lipowa
Wniosek na piśmie Nr 79 /pkt 4/ [klik] 

Wiceprzewo-
dniczący 
Rady Janusz 
Puch

11.09.2019 r. Przekazano do Burmistrza Miasta 
dnia 11.09.2019 r.
Wniosek na piśmie Nr 79 /pkt 4/
[klik] 

Scany wniosku i od-
powiedzi przekazano 
wszystkim radnym na 
skrzynki e-mail
79 –  10.09.2019 r.

https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/206327/original/Wniosek_na_pi%C5%9Bmie_Nr_76__Nr_77__Nr_78__Nr_79__Nr_80.pdf?1570523433
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/206327/original/Wniosek_na_pi%C5%9Bmie_Nr_76__Nr_77__Nr_78__Nr_79__Nr_80.pdf?1570523433
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/206327/original/Wniosek_na_pi%C5%9Bmie_Nr_76__Nr_77__Nr_78__Nr_79__Nr_80.pdf?1570523433
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/206327/original/Wniosek_na_pi%C5%9Bmie_Nr_76__Nr_77__Nr_78__Nr_79__Nr_80.pdf?1570523433
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/206327/original/Wniosek_na_pi%C5%9Bmie_Nr_76__Nr_77__Nr_78__Nr_79__Nr_80.pdf?1570523433
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/206327/original/Wniosek_na_pi%C5%9Bmie_Nr_76__Nr_77__Nr_78__Nr_79__Nr_80.pdf?1570523433
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/206327/original/Wniosek_na_pi%C5%9Bmie_Nr_76__Nr_77__Nr_78__Nr_79__Nr_80.pdf?1570523433
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/206327/original/Wniosek_na_pi%C5%9Bmie_Nr_76__Nr_77__Nr_78__Nr_79__Nr_80.pdf?1570523433
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/206299/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_75b.pdf?1570521382
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/204675/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_75a.pdf?1568196323
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/204674/original/Interpelacja_na_pi%C5%9Bmie_Nr_75.pdf?1568196323


Lp. Treść interpelacji/wniosku Złożył/a
Data

złożenia 

Data przekazania Burmistrzowi
Miasta przez Przewodniczącą

Rady Miasta 
Data udzielenia odpowiedzi Uwagi

80. WNIOSEK 80 – do projektu budżetu miasta na
2020 rok
dot. modernizacji i przystosowania do bezpieczne-
go korzystania z istniejących urządzeń w Skatepar-
ku przy ulicy Jakuba Kołasa poprzez ułożenie mat
REZI  –  OUARTER,  które  amortyzują  wszystkie
upadki, uderzenia i chronią przed kontuzjami osoby
przy wykonywaniu różnych trików i figur
Wniosek na piśmie Nr 80 /pkt 5/ [klik] 
Wniosek  stanowi  kontynuację  wcześniej złożonego  wniosku  na  IX
sesji /Rejestr interpelacji, wniosków, petycji i zapytań złożonych pod-
czas obrad IX sesji Rady Miasta Hajnówka w dniu 27 sierpnia 2019 r.
– nr rej. 10/

Wiceprzewo-
dniczący 
Rady Janusz 
Puch

11.09.2019 r. Przekazano do Burmistrza Miasta 
dnia 11.09.2019 r.
Wniosek na piśmie Nr 80 /pkt 5/
[klik] 

Scany wniosku i od-
powiedzi przekazano 
wszystkim radnym na 
skrzynki e-mail
80 –  10.09.2019 r.

81. WNIOSEK 81
dot.  uschniętych  topoli  znajdujących  się  na  łące
przy rzece leśnej na osiedlu Mazury (naprzeciwko
bloku nr 35, a przed 27A przy garażach)
Wniosek na piśmie Nr 81 + załączniki [klik] 

Radny Artur 
Tumiel

13.09.2019 r.
drogą elek-
troniczną

Przekazano do Burmistrza Miasta 
pismem BRM.0003.1.50.2019
z dnia 19.09.2019 r.
Odpowiedź na piśmie Nr 81a [klik]

ZB  pismem  GKM.6131.88.2019  z
dnia  19.09.2019  r.  zwrócił  się  do
Wód  Polskich  Zarządu  Zlewni  w
Sokołowie Podlaskim z prośbą o do-
konanie przeglądu drzew rosnących
wzdłuż rzeki Leśnej w granicach ad-
ministracyjnych  miasta,  w  tym  na
wysokości  osiedla  Mazury,  usunię-
cie suchych drzew w celu wyelimi-
nowania zagrożenia oraz rozważenie
możliwości  przeprowadzenia  zabie-
gów pielęgnacyjnych w obrębie ko-
ron drzew. Jednocześnie poinformo-
wał, że usunięcie drzew odbywa się
na podstawie decyzji administracyj-
nej. W celu uzyskania właściwej de-
cyzji należy zgodnie z ustawą o och-
ronie  przyrody  złożyć  wniosek  do
Burmistrza Miasta Hajnówka.  (data
wpływu do BRM – 19.09.2019 r.)
Odpowiedź na piśmie Nr 81b[klik]
Kierownik Państwowego Gospodar-
stwa Wodnego Wody Polskie Regio-
nalnego  Zarządu  Gospodarki  Wod-
nej w Lublinie Nadzoru w Siemiaty-
czach  pismem  LU.2.5.560.1.2019.
ST  poinformował,  że  dokonano
przeglądu drzew rosnących przy rze-

Scany wniosku i od-
powiedzi przekazano 
wszystkim radnym na 
skrzynki e-mail
81 –  13.09.2019 r.
81a – 13.09.2019 r.
81b – 20.09.2019 r.
81c – 23.10.2019 r.
81d – 12.11.2019 r.

https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/206301/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_81b.pdf?1570521382
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/206300/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_81a.pdf?1570521382
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/206328/original/Wniosek_na_pi%C5%9Bmie_Nr_81___za%C5%82%C4%85czniki.pdf?1570523433
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/206327/original/Wniosek_na_pi%C5%9Bmie_Nr_76__Nr_77__Nr_78__Nr_79__Nr_80.pdf?1570523433
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/206327/original/Wniosek_na_pi%C5%9Bmie_Nr_76__Nr_77__Nr_78__Nr_79__Nr_80.pdf?1570523433


Lp. Treść interpelacji/wniosku Złożył/a
Data

złożenia 

Data przekazania Burmistrzowi
Miasta przez Przewodniczącą

Rady Miasta 
Data udzielenia odpowiedzi Uwagi

ce Leśna. Drzewa rosną po obu stro-
nach rzeki poza działką ewidencyj-
ną obejmującą rzekę. Na tym odcin-
ku rzeka Leśna jest uregulowana. W
związku z tym z wnioskiem o usu-
nięcie  uschniętych  topoli  powinien
wystąpić właściciel działki, na której
rosną  drzewa.  (data  wpływu  do
BRM – 23.10.2019 r.)
Odpowiedź na piśmie Nr 81c [klik]

ZB  pismem  GKM.6131.88.2019  z
dnia 07.11.2019 r. poinfrmował, że z
dniem  04.11.2019  r.  wystosowano
pismo do właściciela nieruchomości,
położonej  przy  rzece  Leśna  Prawa
na wysokości osiedla Mazury, z pro-
śbą o niezwłoczne dokonanie przeg-
lądu  drzew,  rosnących  na  terenie
nieruchomości  i  podjęcie  stosow-
nych działań w celu wyeliminowa-
nia zagrożenia. W dniu 21.10.2019r.
udzielono  odpowiedzi  na  wniosek,
dotyczący  zmiany  decyzji  znak
GKM.6131.42.2019  z  dnia  11.07.
2019r., w sprawie wydania zezwole-
nia na usunięcie wierzby białej, ros-
nącej na działce oznaczonej nr geod.
109/2 i sześciu wierzb białych, ros-
nących  na  działce  oznaczonej  nr
geod. 472, położonych w obrębie 1,
w pasie rzeki Leśna Prawa na wyso-
kości ul. Nadbrzeżnej w Hajnówce.
W piśmie zaznaczono, że rzeka Leś-
na z uwagi na postępującą eutrofiza-
cję w wielu miejscach miasta obja-
wia się silnym rozrostem roślin wo-
dnych i zarastaniem cieku przez wy-
sokie  trawy.  W związku  z  tym,  że
pas rzeki Leśnej w ostatnich latach
jest wykaszany nie częściej niż 1 raz

https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/207382/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_81c.pdf?1572264366


Lp. Treść interpelacji/wniosku Złożył/a
Data

złożenia 

Data przekazania Burmistrzowi
Miasta przez Przewodniczącą

Rady Miasta 
Data udzielenia odpowiedzi Uwagi

w roku, jedynym sposobem ograni-
czenia zarastania cieku jest jego za-
cienienie,  poprzez  wykonanie  no-
wych nasadzeń. Zwolnienie z opłaty
może  nastąpić  jeżeli  usunięcie  jest
związane z regulacją i utrzymaniem
koryt  cieków naturalnych,  wykony-
waniem  i  utrzymaniem  urządzeń
wodnych  służących  kształtowaniu
zasobów  wodnych  oraz  ochronie
przeciwpowodziowej  w  zakresie
niezbędnym do wykonania  i  utrzy-
mania tych urządzeń. Jak wskazano
w poprzednim piśmie drzewa rosną
poza korytem rzeki, nie blokują od-
pływu wody, kry i nie powodują og-
raniczeń w utrzymaniu koryta rzeki.
W związku z powyższym opłata zo-
stanie  umorzona po upływie  trzech
lat od dnia upływu terminu wykona-
nia  nasadzeń  zastępczych.  (data
wpływu do BRM – 12.11.2019 r.) 
Odpowiedź na piśmie Nr 81d[klik]

82. WNIOSEK 82
dot. uporządkowania terenu przy ul. 11 Listopada
Wniosek na piśmie Nr 82 + załączniki [klik] 

Radny Artur 
Tumiel 

16.09.2019 r.
drogą elek-
troniczną

Przekazano do Burmistrza Miasta 
pismem BRM.0003.1.51.2019
z dnia 16.09.2019 r.
Odpowiedź na piśmie Nr 82a [klik]

ZB  pismem  GKM.7021.52.2019  z
dnia  16.09.2019  r.  zwrócił  się  do
Przedsiębiorstwa  Usług  Komunal-
nych w Hajnówce z prośbą o popra-
wę stanu estetycznego nieruchomo-
ści.  Jednocześnie poinformował, że
działka zarośnięta jest wysokimi tra-
wami i chwastami, a także krzakami,
wśród których znajdują się różnego
rodzaju komunalne. Ustawa o utrzy-
maniu czystości i porządku w gmi-
nach określa  obowiązki  właściciela
nieruchomości, w tym usuwanie za-
nieczyszczeń powstałych na terenie
nieruchomości  a  kto  nie  wykonuje
obowiązków  podlega  karze  grzyw-
ny.  (data  wpływu  do  BRM  –

Scany wniosku i od-
powiedzi przekazano 
wszystkim radnym na 
skrzynki e-mail
82 –  16.09.2019 r.
82a – 16.09.2019 r.
82b – 17.09.2019 r.

https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/206302/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_82a.pdf?1570521383
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/206329/original/Wniosek_na_pi%C5%9Bmie_Nr_82___za%C5%82%C4%85czniki.pdf?1570523434
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/217021/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_81d.pdf?1582027568


Lp. Treść interpelacji/wniosku Złożył/a
Data

złożenia 

Data przekazania Burmistrzowi
Miasta przez Przewodniczącą

Rady Miasta 
Data udzielenia odpowiedzi Uwagi

17.09.2019 r.)
Odpowiedź na piśmie Nr 82b[klik]

83. WNIOSEK 83  do  projektu  budżetu miasta  na
2020 rok
dot. wykonania nawierzchni utwardzonej w ul. Ry-
siej w związku z wykonaniem dokumentacji techni-
cznej
Wniosek na piśmie Nr 83 /pkt 1/ [klik] 

Radny 
Sławomir 
Golonko

16.09.2019 r. Przekazano do Burmistrza Miasta 
pismem BRM.0003.1.52.2019
z dnia 16.09.2019 r.
Odpowiedź na piśmie Nr 83a [klik]

BM pismem BRM.0003.1.52.2019 z
dnia 24.09.2019 r. poinformował, iż
przebudowa ul. Rysiej w miarę po-
siadanych środków będzie brana pod
uwagę  przy  planowaniu  budżetu
miasta  na  lata  następne.  Na  obec-
nym  etapie  brak  jest  możliwości
wiążącego  terminu  realizacji  tych
inwestycji. (data wpływu do BRM –
26.09.2019 r.)
Odpowiedź na piśmie Nr 83b[klik]

Scany wniosku i od-
powiedzi przekazano 
wszystkim radnym na 
skrzynki e-mail
83 –  18.09.2019 r.
83a – 18.09.2019 r.
83b – 26.09.2019 r.

84. WNIOSEK 84  do  projektu  budżetu miasta  na
2020 rok
dot. wykonania przebudowy ul. Wilczej i Diamen-
towej
Wniosek na piśmie Nr 84 /pkt 2/ [klik] 

Radny 
Sławomir 
Golonko

16.09.2019 r. Przekazano do Burmistrza Miasta 
pismem BRM.0003.1.52.2019
z dnia 16.09.2019 r.
Odpowiedź na piśmie Nr 84a [klik]

BM pismem BRM.0003.1.52.2019 z
dnia 24.09.2019 r. poinformował, iż
wykonanie  dokumentacji  projekto-
wo-kosztorysowej przebudowy ulicy
Diamentowej i Wilczej będzie brane
pod uwagę przy planowaniu budżetu
miasta  na  lata  następne.  Na  obec-
nym  etapie  brak  jest  możliwości
wiążącego  terminu  realizacji  tych
inwestycji. (data wpływu do BRM –
26.09.2019 r.)
Odpowiedź na piśmie Nr 84b[klik  ]

Scany wniosku i od-
powiedzi przekazano 
wszystkim radnym na 
skrzynki e-mail
84 –  16.09.2019 r.
84a – 16.09.2019 r.
84b – 26.09.2019 r.

85. WNIOSEK 85  do  projektu  budżetu miasta  na
2020 rok
dot. wykonania oświetlenia ul. Daniela
Wniosek na piśmie Nr 85 /pkt 3/ [klik] 

Radny 
Sławomir 
Golonko

16.09.2019 r. Przekazano do Burmistrza Miasta 
pismem BRM.0003.1.52.2019
z dnia 16.09.2019 r.
Odpowiedź na piśmie Nr 85a[klik] 

Scany wniosku i od-
powiedzi przekazano 
wszystkim radnym na 
skrzynki e-mail
85 –  16.09.2019 r.
85a – 16.09.2019 r.

86. WNIOSEK 86
dot. naprawy uszkodzonej pokrywy studzienki tele-
komunikacyjnej  zlokalizowanej  na  chodniku  dla
pieszych przy ul. St. Batorego obok Sklepu Okrę-
gowej Spółdzielni Mleczarskiej w Hajnówce
Wniosek na piśmie Nr 86 [klik] 

Wiceprzewo-
dniczący 
Rady Janusz 
Puch 

18.09.2019 r. Przekazano do Burmistrza Miasta
dnia 18.09.2019 r.
Wniosek na piśmie Nr 86 [klik] 

ZB pismem BRM.0003.1.53.2019 z
dnia  24.09.2019 r.  przekazał  wnio-
sek do Zarządu Dróg Powiatowych
w Hajnówce. (data wpływu do BRM
– 27.09.2019 r.)
Odpowiedź na piśmie Nr 86a [klik]

Scany wniosku i od-
powiedzi przekazano 
wszystkim radnym na 
skrzynki e-mail
86 –  18.09.2019 r.
86a – 27.09.2019 r.

https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/206306/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_86a.pdf?1570521383
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/206331/original/Wniosek_na_pi%C5%9Bmie_Nr_86.pdf?1570523434
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/206331/original/Wniosek_na_pi%C5%9Bmie_Nr_86.pdf?1570523434
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/206304/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_83a__Nr_84a__Nr_85a.pdf?1570521383
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/206330/original/Wniosek_na_pi%C5%9Bmie_Nr_83__Nr_84__Nr_85.pdf?1570523434
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/206305/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_83b__Nr_84b.pdf?1570521383
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/206305/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_83b__Nr_84b.pdf?1570521383
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/206304/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_83a__Nr_84a__Nr_85a.pdf?1570521383
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/206330/original/Wniosek_na_pi%C5%9Bmie_Nr_83__Nr_84__Nr_85.pdf?1570523434
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/206305/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_83b__Nr_84b.pdf?1570521383
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/206304/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_83a__Nr_84a__Nr_85a.pdf?1570521383
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/206330/original/Wniosek_na_pi%C5%9Bmie_Nr_83__Nr_84__Nr_85.pdf?1570523434
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/206303/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_82b.pdf?1570521383


Lp. Treść interpelacji/wniosku Złożył/a
Data

złożenia 

Data przekazania Burmistrzowi
Miasta przez Przewodniczącą

Rady Miasta 
Data udzielenia odpowiedzi Uwagi

87. WNIOSEK 87  do  projektu  budżetu miasta  na
2020 r.
dot. wykonania dokumentacji projektowo-kosztory-
sowej na budowę drogi w ul. Żytniej i Botanicznej
oraz bitumicznych nawierzchni ulic Jodłowej, Ry-
siej, Wilczej i Botanicznej
Wniosek na piśmie Nr 87 /pkt 1/ [klik] 

Klub 
Radnych 
Koalicji Oby-
watelskiej

20.09.2019 r. Przekazano do Burmistrza Miasta 
pismem BRM.0003.1.54.2019
z dnia 20.09.2019 r.
Odpowiedź na piśmie Nr 87a [klik]

Scany wniosku i od-
powiedzi przekazano 
wszystkim radnym na 
skrzynki e-mail
87 –  20.09.2019 r.
87a – 20.09.2019 r.

88. WNIOSEK 88  do  projektu  budżetu miasta  na
2020 r.
dot. montażu oświetlenia na ul. J. Werpachowskie-
go i  ul.  Złotej  na odcinku od ul.  Bielskiej  do ul.
Miedzianej 
Wniosek na piśmie Nr 88 /pkt 2/ [klik] 

Klub 
Radnych 
Koalicji Oby-
watelskiej

20.09.2019 r. Przekazano do Burmistrza Miasta 
pismem BRM.0003.1.54.2019
z dnia 20.09.2019 r.
Odpowiedź na piśmie Nr 88a [klik]

Scany wniosku i od-
powiedzi przekazano 
wszystkim radnym na 
skrzynki e-mail
88 –  20.09.2019 r.
88a – 20.09.2019 r.

89. WNIOSEK 89  do  projektu  budżetu miasta  na
2020 r.
dot. opracowania projektu lokalizacji  i  wykonania
kwietnych  łąk  na  terenie  miasta  Hajnówka  oraz
trzech zielonych przystanków
Wniosek na piśmie Nr 89 /pkt 3/ [klik] 

Klub 
Radnych 
Koalicji Oby-
watelskiej

20.09.2019 r. Przekazano do Burmistrza Miasta 
pismem BRM.0003.1.54.2019
z dnia 20.09.2019 r.
Odpowiedź na piśmie Nr 89a [klik]

Scany wniosku i od-
powiedzi przekazano 
wszystkim radnym na 
skrzynki e-mail
89 –  20.09.2019 r.
89a – 20.09.2019 r.

90. WNIOSEK 90  do  projektu  budżetu miasta  na
2020 r.
dot. remontu pomieszczeń biurowych i ogólnodos-
tępnych dla klientów Urzędu Miasta 
Wniosek na piśmie Nr 90 /pkt 4/ [klik] 

Klub 
Radnych 
Koalicji Oby-
watelskiej

20.09.2019 r. Przekazano do Burmistrza Miasta 
pismem BRM.0003.1.54.2019
z dnia 20.09.2019 r.
Odpowiedź na piśmie Nr 90a [klik]

Scany wniosku i od-
powiedzi przekazano 
wszystkim radnym na 
skrzynki e-mail
90 –  20.09.2019 r.
90a – 20.09.2019 r.

91. WNIOSEK 91  do  projektu  budżetu miasta  na
2020 r.
dot. podwyżek wynagrodzeń dla pracowników ad-
ministracyjnych i obsługi placówek edukacyjnych,
dla których organem prowadzącym jest gmina miej-
ska Hajnówka w wysokości 7 % ponad ustawowy
wzrost płacy minimalnej w 2020 r.
Wniosek na piśmie Nr 91 /pkt 5/ [klik] 

Klub 
Radnych 
Koalicji Oby-
watelskiej

20.09.2019 r. Przekazano do Burmistrza Miasta 
pismem BRM.0003.1.54.2019
z dnia 20.09.2019 r.
Odpowiedź na piśmie Nr 91a [klik]

Scany wniosku i od-
powiedzi przekazano 
wszystkim radnym na 
skrzynki e-mail
91 –  20.09.2019 r.
91a – 20.09.2019 r.

92. WNIOSEK 92  do  projektu  budżetu miasta  na
2020 r.
dot. zwiększenia, w stosunku do budżetu na 2019 r.,
kwot dotacji  dla organizacji  pozarządowych reali-

Klub 
Radnych 
Koalicji Oby-
watelskiej

20.09.2019 r. Przekazano do Burmistrza Miasta 
pismem BRM.0003.1.54.2019
z dnia 20.09.2019 r.
Odpowiedź na piśmie Nr 92a [klik]

Scany wniosku i od-
powiedzi przekazano 
wszystkim radnym na 
skrzynki e-mail

https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/206307/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_87a__Nr_88a__Nr_89a__Nr_90a__Nr_91a__Nr_92a__Nr_93a.pdf?1570521383
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/206307/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_87a__Nr_88a__Nr_89a__Nr_90a__Nr_91a__Nr_92a__Nr_93a.pdf?1570521383
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/206332/original/Wniosek_na_pi%C5%9Bmie_Nr_87__Nr_88__Nr_89__Nr_90__Nr_91__Nr_92__Nr_93.pdf?1570523434
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/206307/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_87a__Nr_88a__Nr_89a__Nr_90a__Nr_91a__Nr_92a__Nr_93a.pdf?1570521383
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/206332/original/Wniosek_na_pi%C5%9Bmie_Nr_87__Nr_88__Nr_89__Nr_90__Nr_91__Nr_92__Nr_93.pdf?1570523434
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/206307/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_87a__Nr_88a__Nr_89a__Nr_90a__Nr_91a__Nr_92a__Nr_93a.pdf?1570521383
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/206332/original/Wniosek_na_pi%C5%9Bmie_Nr_87__Nr_88__Nr_89__Nr_90__Nr_91__Nr_92__Nr_93.pdf?1570523434
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/206307/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_87a__Nr_88a__Nr_89a__Nr_90a__Nr_91a__Nr_92a__Nr_93a.pdf?1570521383
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/206332/original/Wniosek_na_pi%C5%9Bmie_Nr_87__Nr_88__Nr_89__Nr_90__Nr_91__Nr_92__Nr_93.pdf?1570523434
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/206307/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_87a__Nr_88a__Nr_89a__Nr_90a__Nr_91a__Nr_92a__Nr_93a.pdf?1570521383
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/206332/original/Wniosek_na_pi%C5%9Bmie_Nr_87__Nr_88__Nr_89__Nr_90__Nr_91__Nr_92__Nr_93.pdf?1570523434


Lp. Treść interpelacji/wniosku Złożył/a
Data

złożenia 

Data przekazania Burmistrzowi
Miasta przez Przewodniczącą

Rady Miasta 
Data udzielenia odpowiedzi Uwagi

zujących zadania w sferze:
- wspierania  inicjatyw  mniejszości  narodowych  o
10 tys. zł, do kwoty 60 tys. zł
- popularyzacji muzyki kameralnej i organowej o 2
tys. zł, do kwoty 10 tys. zł
- upowszechniania kultury muzycznej poprzez pro-
wadzenie orkiestry dętej o 10 tys., do kwoty 45 tys.
zł
- propagowania  aktywnego  trybu  życia  wśród  se-
niorów o 5 tys. zł, do kwoty 15 tys. zł
- bezdomności zwierząt o 15 tys. zł, do kwoty do 90
tys. zł
- popularyzacji muzyki cerkiewnej o 20 tys. zł, do
kwoty 50 tys. zł 
- rozwoju piłki nożnej o 10 tys. zł, do kwoty 100
tys. zł
- rozwoju sekcji boksu o 5 tys., do kwoty 15 tys. zł
- rozwoju sekcji pływackiej o 5 tys. zł, do kwoty 35
tys. zł
- rozwoju lekkoatletyki o 5 tys. zł, do 15 tys. zł
Wniosek na piśmie Nr 92 /pkt 6/ [klik] 

92 –  20.09.2019 r.
92a – 20.09.2019 r.

93. WNIOSEK 93  do  projektu  budżetu miasta  na
2020 r.
dot. wdrożenia planu utworzenia w Hajnówce pun-
ktu produktów regionalnych wraz z zagospodaro-
waniem charakterystycznym dla regionu
Wniosek na piśmie Nr 93 /pkt 7/ [klik] 

Klub 
Radnych 
Koalicji Oby-
watelskiej

20.09.2019 r. Przekazano do Burmistrza Miasta 
pismem BRM.0003.1.54.2019
z dnia 20.09.2019 r.
Odpowiedź na piśmie Nr 93a [klik]

Scany wniosku i od-
powiedzi przekazano 
wszystkim radnym na 
skrzynki e-mail
93 –  20.09.2019 r.
93a – 20.09.2019 r.

94. INTERPELACJA 94
dot. zniwelowania progów, krawężników na ścieżce
rowerowej przy ul. Armii Krajowej i ul. Rakowiec-
kiego oraz niedbale położonej kostki przy przepom-
powni
Interpelacja na piśmie Nr 94 [klik] 

Radna 
Jadwiga 
Dąbrowska

22.09.2019 r.
drogą elek-
troniczną 
(niedziela)
23.09.2019 –
wpływ BRM

Przekazano do Burmistrza Miasta 
pismem BRM.0003.1.55.2019
z dnia 20.09.2019 r.
Odpowiedź na piśmie Nr 94a [klik]

ZB pismem BRM.0003.1.56.2019 z
dnia 08.10.2019 r. przypominał Pre-
zesowi  Przedsiębiorstwa  Wodocią-
gów i Kanalizacji, jako że Przedsię-
biorstwo prowadziło prace moderni-
zacyjne i zajmowało pas drogowy, o
24-miesięcznym okresie gwarancyj-
nym na utrzymanie w należytym sta-
nie  nawierzchni  pasa  drogowego,
(data wpływu do BRM – 11.10.2019
r.)
Odpowiedz na piśmie Nr 94b[klik]

Scany wniosku i od-
powiedzi przekazano 
wszystkim radnym na 
skrzynki e-mail
94 –  23.09.2019 r.
94a – 23.09.2019 r.
94b – 11.10.2019 r.
94c – 29.10.2019 r.

https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/207383/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_94b.pdf?1572264367
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/206308/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_94a.pdf?1570521383
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/206295/original/Interpelacja_na_pi%C5%9Bmie_Nr_94.pdf?1570521381
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/206307/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_87a__Nr_88a__Nr_89a__Nr_90a__Nr_91a__Nr_92a__Nr_93a.pdf?1570521383
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/206332/original/Wniosek_na_pi%C5%9Bmie_Nr_87__Nr_88__Nr_89__Nr_90__Nr_91__Nr_92__Nr_93.pdf?1570523434
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/206332/original/Wniosek_na_pi%C5%9Bmie_Nr_87__Nr_88__Nr_89__Nr_90__Nr_91__Nr_92__Nr_93.pdf?1570523434


Lp. Treść interpelacji/wniosku Złożył/a
Data

złożenia 

Data przekazania Burmistrzowi
Miasta przez Przewodniczącą

Rady Miasta 
Data udzielenia odpowiedzi Uwagi

Prezes  PWiK  poinformował,  że  w
dniu 23.10.2019 r. PWiK wykonało
działania polegające na naprawie na-
wierzchni na przedmiotowym odcin-
ku psa drogowego. (data wpływu do
BRM – 29.10.2019 r.) 
Odpowiedź na piśmie Nr 94c [klik]

95. INTERPELACJA 95
dot. ustawienia znaku STOP przy ul. Nałkowskiej
Interpelacja na piśmie Nr 95 [klik] 

Radna 
Jadwiga 
Dąbrowska

22.09.2019 r.
drogą elek-
troniczną 
(niedziela)
23.09.2019 –
wpływ BRM

Przekazano do Burmistrza Miasta 
pismem BRM.0003.1.56.2019
z dnia 20.09.2019 r.
Odpowiedź na piśmie Nr 95a [klik]

ZB pismem BRM.0003.1.56.2019 z
dnia 08.10.2019 r. poinformował, że
w ulicy podporządkowanej,  tj. Nał-
kowskiej znajdują się znaki A-7 „us-
tąp pierwszeństwa przejazdu”, które
to zalicza się do jednego z najważ-
niejszych  oznakowań  drogowych,
wykorzystywanych  w  organizacji
ruchu. Ostrzega on o skrzyżowaniu
z drogą z pierwszeństwem przejazdu
i  nakazuje  zachowanie  szczególnej
ostrożności.  Znak B-20 nakazujący
bezwzględne zatrzymanie, dublowa-
łby oznakowanie oraz powodowałby
utrudnienie  mieszkańcom w ruchu,
szczególnie rowerowym.(data wpły-
wu do BRM – 11.10.2019 r.)
Odpowiedz na piśmie Nr 95b[klik]

Scany wniosku i od-
powiedzi przekazano 
wszystkim radnym na 
skrzynki e-mail
95 –  23.09.2019 r.
95a – 23.09.2019 r.
96b – 11.10.2019 r.

96. INTERPELACJA 96
dot. incydentu w Przedszkolu Nr 5
Interpelacja na piśmie Nr 96 [klik] 

Radny złożył powyższą interpelację w związku z otrzymanym pismem,
które  nie  zawiera  odpowiedzi  na  interpelację  złożoną  w  dniu
09.09.2019 r. /część F. Interpelacje i  wnioski złożone między IX a X
sesją – nr rej. 75/

Radny Maciej
Borkowski

23.09.2019 r.
drogą elek-
troniczną

Przekazano do Burmistrza Miasta 
pismem BRM.0003.1.57.2019
z dnia 23.09.2019 r.
Odpowiedź na piśmie Nr 96a [klik]

BM pismem BRM.0003.1.57.2019 z
dnia 25.09.2019 r. przekazał interpe-
lację Dyrektorowi Przedszkola Nr 5
w Hajnówce. (data wpływu do BRM
– 07.10.2019 r.)
Odpowiedź na piśmie Nr 96b[klik]

Dyrektor Przedszkola Nr 5 pismem
P5.0717/29/19 z dnia 02.10.2019 r.
poinformowała, że dokumenty doty-
czące darzenia  zostały sporządzone
na podstawie rozmów z nauczyciel-
kami i potwierdzone ich podpisami.
Przedmiotowe  dokumenty  znajdują

Scany wniosku i od-
powiedzi przekazano 
wszystkim radnym na 
skrzynki e-mail
96 –  24.09.2019 r.
96a – 24.09.2019 r.
96b – 07.10.2019 r.
96c – 07.10.2019 r.

https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/206311/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_96b.pdf?1570521384
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/206310/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_96a.pdf?1570521384
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/206297/original/Interpelacja_na_pi%C5%9Bmie_Nr_96.pdf?1570521382
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/207384/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_95b.pdf?1572264367
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/206309/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_95a.pdf?1570521383
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/206296/original/Interpelacja_na_pi%C5%9Bmie_Nr_95.pdf?1570521381
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/208782/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_94c.pdf?1574075944


Lp. Treść interpelacji/wniosku Złożył/a
Data

złożenia 

Data przekazania Burmistrzowi
Miasta przez Przewodniczącą

Rady Miasta 
Data udzielenia odpowiedzi Uwagi

się  w placówce  i  są  do  dyspozycji
sądu, który zajmuje się tą sprawą i
jako organ właściwy wyda stosowne
rozstrzygnięcie.  Udostępnienie  akt
mogłoby  stanowić  naruszenie  dóbr
osobistych  nauczycielek.  Dzieci  w
Przedszkolu Nr 5 były i są bezpiecz-
ne. Nie uczestniczyły  bezpośrednio
w  incydencie  i  nic  im  nie
zagrażało... (data wpływu do BRM –
07.10.2019 r.)
Odpowiedź na piśmie Nr 96c [klik]

97. WNIOSEK 97  do  projektu  budżetu miasta  na
2020 rok
dot. przystąpienia do rozbudowy Szkoły Podstawo-
wej Nr 3
Wniosek na piśmie Nr 97 /pkt 1/ [klik] 

Przewodni-
cząca Rady 
Walentyna 
Pietroczuk

30.09.2019 r.
drogą elek-
troniczną

Przekazano do Burmistrza Miasta 
dnia 30.09.2019 r.
Wniosek na piśmie Nr 97 /pkt 1/
[klik] 

Scany wniosku i od-
powiedzi przekazano 
wszystkim radnym na 
skrzynki e-mail
97 –  30.09.2019 r.

98. WNIOSEK 98  do  projektu  budżetu miasta  na
2020 rok
dot. przygotowania i wykonania jednolitej wizuali-
zacji miasta zgodnie z założeniami Strategii Marki
Miasta Hajnówka
Wniosek na piśmie Nr 98 /pkt 2/ [klik] 

Przewodni-
cząca Rady 
Walentyna 
Pietroczuk

30.09.2019 r.
drogą elek-
troniczną

Przekazano do Burmistrza Miasta 
dnia 30.09.2019 r.
Wniosek na piśmie Nr 98 /pkt 2/
[klik] 

Scany wniosku i od-
powiedzi przekazano 
wszystkim radnym na 
skrzynki e-mail
98 –  30.09.2019 r.

99. WNIOSEK 99  do  projektu  budżetu miasta  na
2020 rok
dot. wykonania 2-3 zielonych przystanków autobu-
sowych
Wniosek na piśmie Nr 99 /pkt 3/ [klik] 

Przewodni-
cząca Rady 
Walentyna 
Pietroczuk

30.09.2019 r.
drogą elek-
troniczną

Przekazano do Burmistrza Miasta 
dnia 30.09.2019 r.
Wniosek na piśmie Nr 99 /pkt 3/
[klik] 

Scany wniosku i od-
powiedzi przekazano 
wszystkim radnym na 
skrzynki e-mail
99 –  30.09.2019 r.

100. WNIOSEK 100 do projektu budżetu miasta na
2020 rok
dot. przygotowania dokumentacji projektowo-kosz-
torysowej dróg miejskich m. in. drogi łączącej osie-
dle Judzianka z ul. Górną, ul. Wydmuchowo
Wniosek na piśmie Nr 100 /pkt 4/ [klik] 

Przewodni-
cząca Rady 
Walentyna 
Pietroczuk

30.09.2019 r.
drogą elek-
troniczną

Przekazano do Burmistrza Miasta 
dnia 30.09.2019 r.
Wniosek na piśmie Nr 100 /pkt 4/
[klik] 

Scany wniosku i od-
powiedzi przekazano 
wszystkim radnym na 
skrzynki e-mail
100 –  30.09.2019 r.

101. WNIOSEK 101 do projektu budżetu miasta na
2020 rok
dot. przebudowy ul. Poranek, nieutwardzonej części
ul. Zwierzynieckiej, ul. Jodłowej

Przewodni-
cząca Rady 
Walentyna 
Pietroczuk

30.09.2019 r.
drogą elek-
troniczną

Przekazano do Burmistrza Miasta 
dnia 30.09.2019 r.
Wniosek na piśmie Nr 101 /pkt 5/
[klik] 

Scany wniosku i od-
powiedzi przekazano 
wszystkim radnym na 
skrzynki e-mail

https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/206333/original/Wniosek_na_pi%C5%9Bmie_Nr_97__Nr_98__Nr_99__Nr_100__Nr_101__Nr_102__Nr_103__Nr_104.pdf?1570523435
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/206333/original/Wniosek_na_pi%C5%9Bmie_Nr_97__Nr_98__Nr_99__Nr_100__Nr_101__Nr_102__Nr_103__Nr_104.pdf?1570523435
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/206333/original/Wniosek_na_pi%C5%9Bmie_Nr_97__Nr_98__Nr_99__Nr_100__Nr_101__Nr_102__Nr_103__Nr_104.pdf?1570523435
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/206333/original/Wniosek_na_pi%C5%9Bmie_Nr_97__Nr_98__Nr_99__Nr_100__Nr_101__Nr_102__Nr_103__Nr_104.pdf?1570523435
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/206333/original/Wniosek_na_pi%C5%9Bmie_Nr_97__Nr_98__Nr_99__Nr_100__Nr_101__Nr_102__Nr_103__Nr_104.pdf?1570523435
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/206333/original/Wniosek_na_pi%C5%9Bmie_Nr_97__Nr_98__Nr_99__Nr_100__Nr_101__Nr_102__Nr_103__Nr_104.pdf?1570523435
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/206333/original/Wniosek_na_pi%C5%9Bmie_Nr_97__Nr_98__Nr_99__Nr_100__Nr_101__Nr_102__Nr_103__Nr_104.pdf?1570523435
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/206333/original/Wniosek_na_pi%C5%9Bmie_Nr_97__Nr_98__Nr_99__Nr_100__Nr_101__Nr_102__Nr_103__Nr_104.pdf?1570523435
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/206333/original/Wniosek_na_pi%C5%9Bmie_Nr_97__Nr_98__Nr_99__Nr_100__Nr_101__Nr_102__Nr_103__Nr_104.pdf?1570523435
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/206312/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_96c.pdf?1570521384


Lp. Treść interpelacji/wniosku Złożył/a
Data

złożenia 

Data przekazania Burmistrzowi
Miasta przez Przewodniczącą

Rady Miasta 
Data udzielenia odpowiedzi Uwagi

Wniosek na piśmie Nr 101 /pkt 5/ [klik] 101 –  30.09.2019 r.

102. WNIOSEK 102 do projektu budżetu miasta na
2020 rok
dot. wykonania oświetlenia ulic: Poranek, Konwa-
liowej, Lawendowej, całej ul. Zwierzynieckiej
Wniosek na piśmie Nr 102 /pkt 6/ [klik] 

Przewodni-
cząca Rady 
Walentyna 
Pietroczuk

30.09.2019 r.
drogą elek-
troniczną

Przekazano do Burmistrza Miasta 
dnia 30.09.2019 r.
Wniosek na piśmie Nr 102 /pkt 6/
[klik] 

Scany wniosku i od-
powiedzi przekazano 
wszystkim radnym na 
skrzynki e-mail
102 –  30.09.2019 r.

103. WNIOSEK 103 do projektu budżetu miasta na
2020 rok
dot. wykonania odpowiednich nakładów inwestycy-
jnych,  umożliwiających  przedłużenie  kursowania
autobusów komunikacji miejskiej do ul. Dalekiej
Wniosek na piśmie Nr 103 /pkt 7/ [klik] 

Przewodni-
cząca Rady 
Walentyna 
Pietroczuk

30.09.2019 r.
drogą elek-
troniczną

Przekazano do Burmistrza Miasta 
dnia 30.09.2019 r.
Wniosek na piśmie Nr 103 /pkt 7/
[klik] 

Scany wniosku i od-
powiedzi przekazano 
wszystkim radnym na 
skrzynki e-mail
103 –  30.09.2019 r.

104. WNIOSEK 104 do projektu budżetu miasta na
2020 rok
dot. zwiększenia kwot dotacji dla organizacji poza-
rządowych na realizację zadań przede wszystkim w
dziedzinach:
- szerzenie  i  upowszechnianie  kultury  muzycznej
poprzez prowadzenie orkiestry dętej oraz wsparcie
szkoły muzycznej
- popularyzacja  i  prezentacja  wartości  duchowych
oraz promocja walorów artystycznych muzyki cer-
kiewnej w Hajnówce
- popularyzacja  i  prezentacja  wartości  duchowych
oraz promocja walorów artystycznych muzyki ka-
meralnej i organowej w Hajnówce
- działania  na  rzecz  rozwoju  turystyki  i  promocji
miasta
- wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, w
tym:  - rozwój  sportu  w  dziedzinie  piłki  nożnej,
- powrót królowej sportu – lekkoatletyka, - rozwój
sportu w sekcji pływackiej
Wniosek na piśmie Nr 104 /pkt 8/ [klik] 

Przewodni-
cząca Rady 
Walentyna 
Pietroczuk

30.09.2019 r.
drogą elek-
troniczną

Przekazano do Burmistrza Miasta 
dnia 30.09.2019 r.
Wniosek na piśmie Nr 104 /pkt 8/
[klik] 

Scany wniosku i od-
powiedzi przekazano 
wszystkim radnym na 
skrzynki e-mail
104 –  30.09.2019 r.

105. WNIOSEK 105 do projektu budżetu miasta na
2020 rok
dot. zabezpieczenia kwoty 500 zł brutto na podwy-
żkę  wynagrodzenia  dla  każdej  z  Pań  w  wieku
przedemerytalnym  pracującej  w  bibliotece  miej-

Klub 
Radnych PiS 

30.09.2019 r.
drogą elek-
troniczną

Przekazano do Burmistrza Miasta 
pismem BRM.0003.1.59.2019 
z dnia 01.10.2019 r.
Odpowiedź na piśmie Nr 105a
[klik] 

Scany wniosku i od-
powiedzi przekazano 
wszystkim radnym na 
skrzynki e-mail
105 –  01.10.2019 r.

https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/206313/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_105a__Nr_106a__Nr_107a__Nr_108a__Nr_109a__Nr_110a__Nr_111a__Nr_112a__Nr_113a__Nr_114a__Nr_115a.pdf?1570521384
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/206333/original/Wniosek_na_pi%C5%9Bmie_Nr_97__Nr_98__Nr_99__Nr_100__Nr_101__Nr_102__Nr_103__Nr_104.pdf?1570523435
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/206333/original/Wniosek_na_pi%C5%9Bmie_Nr_97__Nr_98__Nr_99__Nr_100__Nr_101__Nr_102__Nr_103__Nr_104.pdf?1570523435
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/206333/original/Wniosek_na_pi%C5%9Bmie_Nr_97__Nr_98__Nr_99__Nr_100__Nr_101__Nr_102__Nr_103__Nr_104.pdf?1570523435
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/206333/original/Wniosek_na_pi%C5%9Bmie_Nr_97__Nr_98__Nr_99__Nr_100__Nr_101__Nr_102__Nr_103__Nr_104.pdf?1570523435
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/206333/original/Wniosek_na_pi%C5%9Bmie_Nr_97__Nr_98__Nr_99__Nr_100__Nr_101__Nr_102__Nr_103__Nr_104.pdf?1570523435
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/206333/original/Wniosek_na_pi%C5%9Bmie_Nr_97__Nr_98__Nr_99__Nr_100__Nr_101__Nr_102__Nr_103__Nr_104.pdf?1570523435
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/206333/original/Wniosek_na_pi%C5%9Bmie_Nr_97__Nr_98__Nr_99__Nr_100__Nr_101__Nr_102__Nr_103__Nr_104.pdf?1570523435


Lp. Treść interpelacji/wniosku Złożył/a
Data

złożenia 

Data przekazania Burmistrzowi
Miasta przez Przewodniczącą

Rady Miasta 
Data udzielenia odpowiedzi Uwagi

skiej
Wniosek na piśmie Nr 105 /akapit 1, 2/ [klik] 

105a – 01.10.2019 r.

106. WNIOSEK 106 do projektu budżetu miasta na
2020 rok
dot. zakupu i montażu  ławeczek solarnych w celu
uatrakcyjnienia 2 fontann działających w mieście
Wniosek na piśmie Nr 106 /akapit 3/ [klik] 

Klub 
Radnych PiS 

30.09.2019 r.
drogą elek-
troniczną

Przekazano do Burmistrza Miasta 
pismem BRM.0003.1.59.2019 
z dnia 01.10.2019 r.
Odpowiedź  na  piśmie  Nr  106a
[klik] 

Scany wniosku i od-
powiedzi przekazano 
wszystkim radnym na 
skrzynki e-mail
106 –  01.10.2019 r.
106a – 01.10.2019 r.

107. Wniosek  107  do  projektu  budżetu  miasta  na
2020 rok
dot.  podwyższenia  uposażenia  ratownikom Parku
Wodnego  i  sezonowym  pracującym  na  OSIR-ze,
aby  nie  dopuścić  do  sytuacji,  która  wystąpiła  w
2019 r., iż basen będzie nieczynny z powodu braku
ratowników – proponowana kwota 500 zł brutto
Wniosek na piśmie Nr 107 /akapit 4/ [klik] 

Klub 
Radnych PiS 

30.09.2019 r.
drogą elek-
troniczną

Przekazano do Burmistrza Miasta 
pismem BRM.0003.1.59.2019 
z dnia 01.10.2019 r.
Odpowiedź  na  piśmie  Nr
107a[klik] 

Scany wniosku i od-
powiedzi przekazano 
wszystkim radnym na 
skrzynki e-mail
107 –  01.10.2019 r.
107a – 01.10.2019 r.

108. WNIOSEK 108 do projektu budżetu miasta na
2020 rok
dot. zabezpieczenia i odremontowania placu apelo-
wego oraz boiska do gry przy Szkole Podstawowej
Nr 2
Wniosek na piśmie Nr 108 /akapit 5/ [klik] 

Klub 
Radnych PiS 

30.09.2019 r.
drogą elek-
troniczną

Przekazano do Burmistrza Miasta 
pismem BRM.0003.1.59.2019 
z dnia 01.10.2019 r.
Odpowiedź na piśmie Nr 108a
[klik] 

Scany wniosku i od-
powiedzi przekazano 
wszystkim radnym na 
skrzynki e-mail
108 –  01.10.2019 r.
108a – 01.10.2019 r.

109. WNIOSEK 109 do projektu budżetu miasta na
2020 rok
dot. zabudowania kontenerów na śmieci na osied-
lach
Wniosek na piśmie Nr 109 /akapit 6/ [klik] 

Klub 
Radnych PiS 

30.09.2019 r.
drogą elek-
troniczną

Przekazano do Burmistrza Miasta 
pismem BRM.0003.1.59.2019 
z dnia 01.10.2019 r.
Odpowiedź na piśmie Nr 109a
[klik] 

Scany wniosku i od-
powiedzi przekazano 
wszystkim radnym na 
skrzynki e-mail
109 –  01.10.2019 r.
109a – 01.10.2019 r.

110. WNIOSEK 110 do projektu budżetu miasta na
2020 rok
dot. rozpoczęcia budowy mieszkań komunalnych i
socjalnych 
Wniosek na piśmie Nr 110 /akapit 7/[klik] 

Klub 
Radnych PiS 

30.09.2019 r.
drogą elek-
troniczną

Przekazano do Burmistrza Miasta 
pismem BRM.0003.1.59.2019 
z dnia 01.10.2019 r.
Odpowiedź na piśmie Nr 110a
[klik] 

Scany wniosku i od-
powiedzi przekazano 
wszystkim radnym na 
skrzynki e-mail
110 –  01.10.2019 r.
110a – 01.10.2019 r.

111. WNIOSEK 111 do projektu budżetu miasta na
2020 rok
dot. zabezpieczenia odpowiedniej kwoty na budowę
windy w budynku UM, aby niepełnosprawni miesz-

Klub 
Radnych PiS 

30.09.2019 r.
drogą elek-
troniczną

Przekazano do Burmistrza Miasta 
pismem BRM.0003.1.59.2019 
z dnia 01.10.2019 r.
Odpowiedź na piśmie Nr 111a

Scany wniosku i od-
powiedzi przekazano 
wszystkim radnym na 
skrzynki e-mail

https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/206313/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_105a__Nr_106a__Nr_107a__Nr_108a__Nr_109a__Nr_110a__Nr_111a__Nr_112a__Nr_113a__Nr_114a__Nr_115a.pdf?1570521384
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/206334/original/Wniosek_na_pi%C5%9Bmie_Nr_105__Nr_106__Nr_107__Nr_108__Nr_109__Nr_110__Nr_111__Nr_112__Nr_113__Nr_114__Nr_115.pdf?1570523435
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/206313/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_105a__Nr_106a__Nr_107a__Nr_108a__Nr_109a__Nr_110a__Nr_111a__Nr_112a__Nr_113a__Nr_114a__Nr_115a.pdf?1570521384
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/206334/original/Wniosek_na_pi%C5%9Bmie_Nr_105__Nr_106__Nr_107__Nr_108__Nr_109__Nr_110__Nr_111__Nr_112__Nr_113__Nr_114__Nr_115.pdf?1570523435
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/206313/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_105a__Nr_106a__Nr_107a__Nr_108a__Nr_109a__Nr_110a__Nr_111a__Nr_112a__Nr_113a__Nr_114a__Nr_115a.pdf?1570521384
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/206334/original/Wniosek_na_pi%C5%9Bmie_Nr_105__Nr_106__Nr_107__Nr_108__Nr_109__Nr_110__Nr_111__Nr_112__Nr_113__Nr_114__Nr_115.pdf?1570523435
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/206313/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_105a__Nr_106a__Nr_107a__Nr_108a__Nr_109a__Nr_110a__Nr_111a__Nr_112a__Nr_113a__Nr_114a__Nr_115a.pdf?1570521384
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/206334/original/Wniosek_na_pi%C5%9Bmie_Nr_105__Nr_106__Nr_107__Nr_108__Nr_109__Nr_110__Nr_111__Nr_112__Nr_113__Nr_114__Nr_115.pdf?1570523435
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/206313/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_105a__Nr_106a__Nr_107a__Nr_108a__Nr_109a__Nr_110a__Nr_111a__Nr_112a__Nr_113a__Nr_114a__Nr_115a.pdf?1570521384
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/206334/original/Wniosek_na_pi%C5%9Bmie_Nr_105__Nr_106__Nr_107__Nr_108__Nr_109__Nr_110__Nr_111__Nr_112__Nr_113__Nr_114__Nr_115.pdf?1570523435
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/206334/original/Wniosek_na_pi%C5%9Bmie_Nr_105__Nr_106__Nr_107__Nr_108__Nr_109__Nr_110__Nr_111__Nr_112__Nr_113__Nr_114__Nr_115.pdf?1570523435


Lp. Treść interpelacji/wniosku Złożył/a
Data

złożenia 

Data przekazania Burmistrzowi
Miasta przez Przewodniczącą

Rady Miasta 
Data udzielenia odpowiedzi Uwagi

kańcy nie byli wykluczeni i mogli załatwiać sprawy
w Urzędzie, Starostwie 
Wniosek na piśmie Nr 111 /akapit 8/ [klik] 

[klik] 111 –  01.10.2019 r.
111a – 01.10.2019 r.

112. WNIOSEK 112 do projektu budżetu miasta na
2020 rok
dot. Szkoły Podstawowej Nr 1:
- zabezpieczyć kwotę 60 tys. zł na remont holu
- przeznaczyć kwotę 85 tys. zł na nowe ogrodzenie
- kwota ok. 15 tys. zł na remont łącznika sal gimna-
stycznych, który jest nieszczelny
Wniosek na piśmie Nr 112 /akapit 10, 11, 12, 13/
[klik] 

Klub 
Radnych PiS 

30.09.2019 r.
drogą elek-
troniczną

Przekazano do Burmistrza Miasta 
pismem BRM.0003.1.59.2019 
z dnia 01.10.2019 r.
Odpowiedź na piśmie Nr 112a
[klik] 

Scany wniosku i od-
powiedzi przekazano 
wszystkim radnym na 
skrzynki e-mail
112 –  01.10.2019 r.
112a – 01.10.2019 r.

113. WNIOSEK 113 do projektu budżetu miasta na
2020 rok
dot. zakupu segregatorów na odpady i umiejscowie-
nie  ich  na  korytarzach  w  szkołach,  aby nauka  o
ekologii nie była sucha teorią
Wniosek na piśmie Nr 113 /akapit 14/ [klik] 

Klub 
Radnych PiS 

30.09.2019 r.
drogą elek-
troniczną

Przekazano do Burmistrza Miasta 
pismem BRM.0003.1.59.2019 
z dnia 01.10.2019 r.
Odpowiedź na piśmie Nr 113a
[klik] 

Scany wniosku i od-
powiedzi przekazano 
wszystkim radnym na 
skrzynki e-mail
113 –  01.10.2019 r.
113a – 01.10.2019 r.

114. WNIOSEK 114 do projektu budżetu miasta na
2020 rok
dot.  zabezpieczenia  stosownych środków finanso-
wych, które umożliwią wynajęcie i utrzymanie lo-
kalu w celu integracji seniorów dzielnicy Judzianka
Wniosek na piśmie Nr 114 /akapit 15/ [klik] 

Klub 
Radnych PiS 

30.09.2019 r.
drogą elek-
troniczną

Przekazano do Burmistrza Miasta 
pismem BRM.0003.1.59.2019 
z dnia 01.10.2019 r.
Odpowiedź na piśmie Nr 114a
[klik] 

Scany wniosku i od-
powiedzi przekazano 
wszystkim radnym na 
skrzynki e-mail
114 –  01.10.2019 r.
114a – 01.10.2019 r.

115. WNIOSEK 115 do projektu budżetu miasta na
2020 rok
dot. wykonania dokumentacji projektowo-kosztory-
sowej dotyczącej przebudowy ul. Jodłowej
Wniosek na piśmie Nr 115 /akapit 16/ [klik] 

Klub 
Radnych PiS 

30.09.2019 r.
drogą elek-
troniczną

Przekazano do Burmistrza Miasta 
pismem BRM.0003.1.59.2019 
z dnia 01.10.2019 r.
Odpowiedź na piśmie Nr 115a
[klik] 

Scany wniosku i od-
powiedzi przekazano 
wszystkim radnym na 
skrzynki e-mail
115 –  01.10.2019 r.
115a – 01.10.2019 r.

116. WNIOSEK 116 do projektu budżetu miasta na
2020 rok dot. zakupu defibrylatorów 
Wniosek na piśmie Nr 116 [klik] 
Wniosek stanowi kontynuację wcześniej złożonej interpelacji na IX se-
sji /Rejestr interpelacji, wniosków, petycji i zapytań złożonych podczas
obrad IX sesji Rady Miasta Hajnówka w dniu 27 sierpnia 2019 r. – nr
rej. 7/

Wiceprzewo-
dnicząca 
Rady Barbara
Laszkiewicz

30.09.2019 r.
drogą elek-
troniczną

Przekazano do Burmistrza Miasta 
pismem BRM.0003.1.60.2019 
z dnia 01.10.2019 r.
Odpowiedź na piśmie Nr 116a
[klik] 

Scany wniosku i od-
powiedzi przekazano 
wszystkim radnym na 
skrzynki e-mail
116 –  01.10.2019 r.
116a – 01.10.2019 r.

117. WNIOSEK 117 do projektu budżetu miasta na
2020 rok

Wiceprzewo-
dnicząca 

30.09.2019 r.
drogą elek-

Przekazano do Burmistrza Miasta 
pismem BRM.0003.1.60.2019 

Scany wniosku i od-
powiedzi przekazano 

https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/206314/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_116a__Nr_117a.pdf?1570521384
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/206416/original/Wniosek_na_pi%C5%9Bmie_Nr_116.pdf?1570617416
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/206313/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_105a__Nr_106a__Nr_107a__Nr_108a__Nr_109a__Nr_110a__Nr_111a__Nr_112a__Nr_113a__Nr_114a__Nr_115a.pdf?1570521384
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/206334/original/Wniosek_na_pi%C5%9Bmie_Nr_105__Nr_106__Nr_107__Nr_108__Nr_109__Nr_110__Nr_111__Nr_112__Nr_113__Nr_114__Nr_115.pdf?1570523435
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/206313/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_105a__Nr_106a__Nr_107a__Nr_108a__Nr_109a__Nr_110a__Nr_111a__Nr_112a__Nr_113a__Nr_114a__Nr_115a.pdf?1570521384
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/206334/original/Wniosek_na_pi%C5%9Bmie_Nr_105__Nr_106__Nr_107__Nr_108__Nr_109__Nr_110__Nr_111__Nr_112__Nr_113__Nr_114__Nr_115.pdf?1570523435
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/206313/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_105a__Nr_106a__Nr_107a__Nr_108a__Nr_109a__Nr_110a__Nr_111a__Nr_112a__Nr_113a__Nr_114a__Nr_115a.pdf?1570521384
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/206334/original/Wniosek_na_pi%C5%9Bmie_Nr_105__Nr_106__Nr_107__Nr_108__Nr_109__Nr_110__Nr_111__Nr_112__Nr_113__Nr_114__Nr_115.pdf?1570523435
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/206313/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_105a__Nr_106a__Nr_107a__Nr_108a__Nr_109a__Nr_110a__Nr_111a__Nr_112a__Nr_113a__Nr_114a__Nr_115a.pdf?1570521384
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/206334/original/Wniosek_na_pi%C5%9Bmie_Nr_105__Nr_106__Nr_107__Nr_108__Nr_109__Nr_110__Nr_111__Nr_112__Nr_113__Nr_114__Nr_115.pdf?1570523435
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/206313/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_105a__Nr_106a__Nr_107a__Nr_108a__Nr_109a__Nr_110a__Nr_111a__Nr_112a__Nr_113a__Nr_114a__Nr_115a.pdf?1570521384
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/206334/original/Wniosek_na_pi%C5%9Bmie_Nr_105__Nr_106__Nr_107__Nr_108__Nr_109__Nr_110__Nr_111__Nr_112__Nr_113__Nr_114__Nr_115.pdf?1570523435


Lp. Treść interpelacji/wniosku Złożył/a
Data

złożenia 

Data przekazania Burmistrzowi
Miasta przez Przewodniczącą

Rady Miasta 
Data udzielenia odpowiedzi Uwagi

dot. przebudowy ulic: Łagodnej, Wesołej, Bliskiej,
Księżycowej, Klimek oraz Poranek
Wniosek na piśmie Nr 117 [klik] 

Rady Barbara
Laszkiewicz

troniczną z dnia 01.10.2019 r.
Odpowiedź na piśmie Nr 117a
[klik] 

wszystkim radnym na 
skrzynki e-mail
117 –  01.10.2019 r.
117a – 01.10.2019 r.

118. INTERPELACJA 118 
dot. wydarzeń, które miały miejsce w czasie głoso-
wania nad Budżetem Obywatelskim
Interpelacja na piśmie Nr 118 [klik] 

Radny 
Marcin 
Bołtryk

11.10.2019 r.
drogą elek-
troniczną

Przekazano do Burmistrza Miasta 
pismem BRM.0003.1.60.2019 (bł)
z dnia 11.10.2019 r.
Odpowiedź na piśmie Nr 118a 
[klik] 

BM pismem BRM.0003.1.61.2019 z
dnia 21.10.2019 r. poinformował, że
mieszkańcowi,  który złożył  zapyta-
nie  odnośnie  przeprowadzenia  gło-
sowania  na  projekty  zgłoszone  do
budżetu  obywatelskiego  udzielono
odpowiedzi  w  terminie  nieprzekra-
czającym 14 dni od daty wpływu za-
pytania.  Urząd  nie  monitorował,  z
jakich szkół i ile grup uczestniczyło
w  głosowaniu.  Uczniowie,  tak  jak
pozostali  mieszkańcy,  głosowali  in-
dywidualnie, każdy uczeń osobiście
wypełniał kartę. Na podstawie wyja-
śnień  Dyrektora  Szkoły  Podstawo-
wej nr 4: uczniowie klas V-VIII tej
szkoły brali udział w głosowaniu na
godzinach  wychowawczych,  na
zajęciach  wychowania  fizycznego,
wiedzy o społeczeństwie w kl. VII i
na zajęciach, w czasie których nau-
czyciel  prowadzący  był  nieobecny.
Uczniowie  z  klas  I-III  w  ramach
edukacji społecznej. Wszystkie wyj-
ścia  odbywały  się  pod  opieką  wy-
chowawcy klasy. Wszystkie wyjścia
na  głosowanie  w  ramach  Budżetu
Obywatelskiego odbyły się za zgodą
i  z  inicjatywy  rodziców.  Wszyscy
głosujący  uczniowie  głosowali  do-
browolnie na projekty, W celu umo-
żliwienia tajności głosowania zosta-
ła udostępniona kabina do głosowa-
nia znajdująca się w przylegającym
do  holu  odrębnym  pomieszczeniu.
Mieszkańcy miasta mogli skorzystać

Scany wniosku i od-
powiedzi przekazano 
wszystkim radnym na 
skrzynki e-mail
118 –  11.10.2019 r.
118a – 11.10.2019 r.
118b – 22.10.2019 r.

https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/207386/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_118a.pdf?1572264367
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/207385/original/Interpelacja_na_pi%C5%9Bmie_Nr_118.pdf?1572264367
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/206314/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_116a__Nr_117a.pdf?1570521384
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/206417/original/Wniosek_na_pi%C5%9Bmie_Nr_117.pdf?1570617416


Lp. Treść interpelacji/wniosku Złożył/a
Data

złożenia 

Data przekazania Burmistrzowi
Miasta przez Przewodniczącą

Rady Miasta 
Data udzielenia odpowiedzi Uwagi

z  tego  pomieszczenia  oddając  głos
na wybrany przez siebie projekt.(da-
ta wpływu do BRM – 22.10.2019 r.)
Odpowiedź na piśmie Nr 118b
[klik] 

119. WNIOSEK 119
dot. wyrównania i uzupełnienia ubytków ulic grun-
towych (ul. Bednarska, Ślusarska, Stolarska,  Cie-
sielska)
Wniosek na piśmie Nr 119 /pkt 1/ [klik] 

Radny 
Sławomir 
Golonko

17.10.2019 r. Przekazano do Burmistrza Miasta 
pismem BRM.0003.1.62.2019 
z dnia 17.10.2019 r.
Odpowiedź na piśmie Nr 119a
[klik] 

ZM pismem BRM.0003.1.62.2019 z
dnia 28.10.2019 r. poinformował, że
w dniu 21.10.2019 r. naprawiono na-
wierzchnię  ulicy Ciesielskiej,  nato-
miast dnia 28.10.2019 r. naprawiono
nawierzchnię  ulicy Ślusarskiej  oraz
Stolarskiej.   (data wpływu do BRM
– 28.10.2019 r.)
Odpowiedź na piśmie Nr 119b
[klik] 

Scany wniosku i od-
powiedzi przekazano 
wszystkim radnym na 
skrzynki e-mail
119–  17.10.2019 r.
119a – 17.10.2019 r.
119b – 28.10.2019 r.

120. WNIOSEK 120
dot. zamontowania lampy na ul. Brzozowej na od-
cinku w stronę ul. Lipowej
Wniosek na piśmie Nr 120 /pkt 2/ [klik] 

Radny 
Sławomir 
Golonko

17.10.2019 r. Przekazano do Burmistrza Miasta 
pismem BRM.0003.1.62.2019 
z dnia 17.10.2019 r.
Odpowiedź na piśmie Nr 120a
[klik] 

ZB pismem BRM.0003.1.62.2019 z
dnia 22.10.2019 r. poinformował, że
budżet miasta na 2019 r. nie przewi-
duje wykonania oświetlenia na prze-
dmiotowym  fragmencie  ulicy.  Wy-
konanie  powyższej  inwestycji  bę-
dzie analizowane podczas planowa-
nia budżetu miasta na lata następne.
(data wpływu do BRM – 22.10.2019
r.)
Odpowiedź na piśmie Nr 120b
[klik] 

Scany wniosku i od-
powiedzi przekazano 
wszystkim radnym na 
skrzynki e-mail
120–  17.10.2019 r.
120a – 17.10.2019 r.
120b – 22.10.2019 r.

121. INTERPELACJA 121
dot.  ustawienia  słupków  lub  kwietników  betono-
wych na wysokości Biblioteki Publicznej 
Interpelacja na piśmie Nr 121 /pkt 1/ [klik] 

Radna 
Małgorzata
Justyna  
Łukaszewicz

29.10.2019 r.
drogą elek-
troniczną

Przekazano do Burmistrza Miasta 
pismem BRM.0003.1.63.2019
z dnia 29.10.2019 r.
Odpowiedź na piśmie Nr 121a
[klik] 

ZB pismem BRM.0003.1.63.2019 z
dnia  04.11.2019 r.  przekazał  wnio-
sek do Zakładu Gospodarki  Miesz-
kaniowej w Hajnówce.  (data  wpły-
wu do BRM – 06.11.2019 r.)
Odpowiedź na piśmie Nr 121b
[klik] 
Dyrektor  ZGM  pismem  L.  Dz.
4944/2019 z dnia 12.11.2019 r. poin-
formował,  że  zostaną  ustawione
przeszkody terenowe uniemożliwia-
jące przejazd z ul. 3 Maja w kierun-

Scany wniosku i od-
powiedzi przekazano 
wszystkim radnym na 
skrzynki e-mail
121 –  29.10.2019 r.
121a – 29.10.2019 r.
121b – 06.11.2019 r.
121c – 13.11.2019 r.

https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/208786/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_121b__Nr_122b.pdf?1574075945
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/208785/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_121a__Nr_122a__Nr_123a__Nr_124a.pdf?1574075945
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/208784/original/Interpelacja_Nr_121__Nr_122__Nr_123__Zapytanie_Nr_124.pdf?1574075945
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/207390/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_120b.pdf?1572264368
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/207389/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_119a__Nr_120a.pdf?1572264367
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/207388/original/Wniosek_na_pi%C5%9Bmie_Nr_119__Nr_120.pdf?1572264367
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/208783/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_119b.pdf?1574075945
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/207389/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_119a__Nr_120a.pdf?1572264367
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/207388/original/Wniosek_na_pi%C5%9Bmie_Nr_119__Nr_120.pdf?1572264367
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/207387/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_118b.pdf?1572264367


Lp. Treść interpelacji/wniosku Złożył/a
Data

złożenia 

Data przekazania Burmistrzowi
Miasta przez Przewodniczącą

Rady Miasta 
Data udzielenia odpowiedzi Uwagi

ku  ul.  Batorego  w  terminie  do
30.11.2019 r. (data wpływu do BRM
– 13.11.2019 r.)
Odpowiedź na piśmie Nr 121c
/pkt 1/ [klik] 

122. INTERPELACJA 122
dot. zabezpieczenia kontenerów na śmieci na osie-
dlu Millenium przy sklepie SDH
Interpelacja na piśmie Nr 122 /pkt 2/ [klik] 

Radna ponownie wystąpiła w ww. sprawie – złożyła wniosek na XIII
sesji  w  dniu  30.12.2019  r.  /Rejestr  wniosków  i  zapytań  złożonych
podczas obrad  XIII sesji  Rady Miasta Hajnówka w dniu 30 grudnia
2019 r. – nr rej. 3/

Radna 
Małgorzata 
Justyna  
Łukaszewicz

29.10.2019 r.
drogą elek-
troniczną

Przekazano do Burmistrza Miasta 
pismem BRM.0003.1.63.2019
z dnia 29.10.2019 r.
Odpowiedź na piśmie Nr 122a 
[klik] 

ZB pismem BRM.0003.1.63.2019 z
dnia  04.11.2019 r.  przekazał  wnio-
sek do Zakładu Gospodarki  Miesz-
kaniowej w Hajnówce.  (data  wpły-
wu do BRM – 06.11.2019 r.)
Odpowiedź na piśmie Nr 122b
[klik] 
Dyrektor  ZGM  pismem  L.  Dz.
4944/2019 z dnia 12.11.2019 r. poin-
formował,  że  podnoszony  problem
związany  z  porozrzucanymi  śmie-
ciami w weekendy,  zdarza się rów-
nież w dni powszechne i nie wynika
często z przepełnionych kontenerów,
lecz  z  niewłaściwego  zachowania
niektórych  osób  przynoszących
śmieci.  Również  w  dni  wolne  od
pracy  pracownicy  ZGM  zabezpie-
czają  sprzątanie  otoczenia  miejsc
składowania nieczystości. Natomiast
problem z miejscem na składowanie
odpadów jest  bardzo skomplikowa-
ny, gdyż osiedle Millenium i budyn-
ki wielorodzinne 3 Maja 43 i 45 tak
naprawdę  nie  maja  właściwie  poza
tym miejsca, innego terenu na usta-
wienie  pojemników.  Poinformował,
że na zebraniach wspólnot Mieszka-
niowych zaproponuje podjęcie uch-
wał  w  sprawie  zakupu  zadaszonej
wiaty na ustawienie pojemników na
segregowane odpady.  (data wpływu
do BRM – 13.11.2019 r.)
Odpowiedź na piśmie Nr 122c
/pkt 2/ [klik] 

Scany wniosku i od-
powiedzi przekazano 
wszystkim radnym na 
skrzynki e-mail
122 –  29.10.2019 r.
122a – 29.10.2019 r.
122b – 06.11.2019 r.
122c – 13.11.2019 r.

https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/208787/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_121c__Nr_122c.pdf?1574075945
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/208786/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_121b__Nr_122b.pdf?1574075945
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/208785/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_121a__Nr_122a__Nr_123a__Nr_124a.pdf?1574075945
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/208784/original/Interpelacja_Nr_121__Nr_122__Nr_123__Zapytanie_Nr_124.pdf?1574075945
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/208787/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_121c__Nr_122c.pdf?1574075945


Lp. Treść interpelacji/wniosku Złożył/a
Data

złożenia 

Data przekazania Burmistrzowi
Miasta przez Przewodniczącą

Rady Miasta 
Data udzielenia odpowiedzi Uwagi

123. INTERELACJA 123
dot.  zwiększenia  patroli  policyjnych  w  obrębie
szkół podczas długich przerw międzylekcyjnych
Interpelacja na piśmie Nr 123 /pkt 4/ [klik] 

Radna 
Małgorzata 
Justyna 
Łukaszewicz

29.10.2019 r.
drogą elek-
troniczną

Przekazano do Burmistrza Miasta 
pismem BRM.0003.1.63.2019
z dnia 29.10.2019 r.
Odpowiedź na piśmie Nr 123a
[klik] 

BM  pismem  ZOK.0003.4.2019  z
dnia  30.10.2019  r.  zwrócił  się  do
Komendanta  Komendy  Powiatowej
Policji w Hajnówce z prośbą o zwię-
kszenie patroli  policyjnych w obrę-
bie  szkół  podczas  długich  przerw
międzylekcyjnych. (data wpływu do
BRM – 06.11.2019 r.)
Odpowiedź na piśmie Nr 123b
[klik] 
BM  pismem  ZOK.0003.4.2019  z
dnia 06.11.2019 r. poinformował, że
wystąpił  z pismem do Komendanta
Komendy Powiatowej Policji w Haj-
nówce z prośbą o zwiększenie patro-
li policyjnych w obrębie szkół pod-
czas  długich  przerw  międzylekcyj-
nych.  (data  wpływu  do  BRM  –
06.11.2019 r.)
Odpowiedź na piśmie Nr 123c
/ad. 4/ [klik] 

Scany wniosku i od-
powiedzi przekazano 
wszystkim radnym na 
skrzynki e-mail
123 –  29.10.2019 r.
123a – 29.10.2019 r.
123b – 06.11.2019 r.
123c – 06.11.2019 r.

124. ZAPYTANIE 124
Czy to prawda, że dyrektorzy szkół wypłacili z fun-
duszu socjalnego zapomogę dla nauczycieli, którzy
strajkowali. Jeśli tak, to w jakich szkołach miało to
miejsce? Nie ma podstaw, aby z ZFŚS przyznać za-
pomogi mające na celu rekompensatę pozbawienia
prawa do wynagrodzenia za czas strajku.
Zapytanie na piśmie Nr 124 /pkt 3/ [klik] 

Radna ponownie wystąpiła w ww. sprawie – złożyła zapytanie w dniu
29.10.2019 r. /część F. Interpelacje i wnioski złożone między IX a XI
sesją – nr rej. 125/

Radna 
Małgorzata 
Justyna 
Łukaszewicz

29.10.2019 r.
drogą elek-
troniczną

Przekazano do Burmistrza Miasta 
pismem BRM.0003.1.63.2019
z dnia 29.10.2019 r.
Odpowiedź na piśmie Nr 124a
[klik] 

Kierownik Zespołu Oświaty Kultury
i Sportu Urzędu Miasta przesłała dy-
rektorom hajnowskich placówek oś-
wiatowych  drogą  elektroniczną  za-
pytanie Radnej z prośbą o udzielenie
odpowiedzi  drogą  elektroniczną  do
dnia 7.11.2019 r.
Dyrektor  Przedszkola  Nr  3  z  Od-
działami Integracyjnymi w Hajnów-
ce  w e-mailu  z  dnia  30.10.2019  r.
poinformowała, że nie wypłaciła za-
pomóg z  funduszu socjalnego nau-
czycielom, którzy strajkowali. (data
wpływu do BRM – 06.11.2019 r.)
Odpowiedź na piśmie Nr 124b
[klik] 
Dyrektor Przedszkola Nr 1 w Hajnó-
wce w e-mailu z dnia 30.10.2019 r.
poinformowała, że nauczyciele ww.

Scany wniosku i od-
powiedzi przekazano 
wszystkim radnym na 
skrzynki e-mail
124 –  29.10.2019 r.
124a – 29.10.2019 r.
124b – 06.11.2019 r.
124c – 06.11.2019 r.
124d – 06.11.2019 r.
124e – 06.11.2019 r.
124f – 06.11.2019 r.
124g – 06.11.2019 r.
124h – 05.11.2019 r.
124i – 06.11.2019 r.
124j – 06.11.2019 r.

https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/208790/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_124b.pdf?1574075946
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/208785/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_121a__Nr_122a__Nr_123a__Nr_124a.pdf?1574075945
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/208784/original/Interpelacja_Nr_121__Nr_122__Nr_123__Zapytanie_Nr_124.pdf?1574075945
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/208789/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_123c__Nr_124j.pdf?1574075946
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/208788/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_123b.pdf?1574075946
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/208785/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_121a__Nr_122a__Nr_123a__Nr_124a.pdf?1574075945
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/208784/original/Interpelacja_Nr_121__Nr_122__Nr_123__Zapytanie_Nr_124.pdf?1574075945


Lp. Treść interpelacji/wniosku Złożył/a
Data

złożenia 

Data przekazania Burmistrzowi
Miasta przez Przewodniczącą

Rady Miasta 
Data udzielenia odpowiedzi Uwagi

przedszkola nie strajkowali, stąd nie
było takiego problemu. (data wpły-
wu do BRM – 06.11.2019 r.)
Odpowiedź na piśmie Nr 124c
[klik] 
Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 3
w Hajnówce w e-mailu z dnia 30.10.
2019  r.  poinformowała,  że  rekom-
pensaty za czas strajku nauczycieli z
ZFŚS  nie  były  wypłacane.  (data
wpływu do BRM – 06.11.2019 r.)
Odpowiedź na piśmie Nr 124d
[klik] 
Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 2
w Hajnówce w e-mailu z dnia 31.10.
2019  r.  poinformował,  że  w  ww.
szkole nie było żadnych wypłat z fu-
nduszu  socjalnego  motywowanych
utraconym wynagrodzeniem za  ok-
res strajku. (data wpływu do BRM –
06.11.2019 r.)
Odpowiedź na piśmie Nr 124e
[klik] 
Dyrektor Przedszkola Nr 2 w Hajnó-
wce w e-mailu z dnia 31.10.2019 r.
poinformowała, że z ZFŚS nie były
wypłacane zapomogi nauczycielom.
Kadra  pedagogiczna  placówki  nie
brała udziału w strajku. (data wpły-
wu do BRM – 06.11.2019 r.)
Odpowiedź na piśmie Nr 124f
[klik] 
Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 4
w Hajnówce w e-mailu oznaczonym
SP$.054.7.2019 z dnia 04.11.2019 r.
poinformowała, że w 2019 r. komi-
sja  socjalna  działająca  w  szkole
przyznała osobom uprawnionym po-
moc materialną (480-440 zł  brutto)
zgodnie z § 7d regulaminu ZFŚS, w
tym nauczycielom, którzy przystąpi-

https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/208794/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_124f.pdf?1574075947
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/208793/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_124e.pdf?1574075946
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/208792/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_124d.pdf?1574075946
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/208791/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_124c.pdf?1574075946


Lp. Treść interpelacji/wniosku Złożył/a
Data

złożenia 

Data przekazania Burmistrzowi
Miasta przez Przewodniczącą

Rady Miasta 
Data udzielenia odpowiedzi Uwagi

li  do strajku i  nie  otrzymali  wyna-
grodzenia za miesiąc kwiecień. Wy-
żej  wskazana  kwota  nie  stanowiła
rekompensaty za utracone wynagro-
dzenie, tylko pomoc materialną oso-
bom będącym w trudnej sytuacji ży-
ciowej, zgodnie z ideą funduszu so-
cjalnego.  (data  wpływu do BRM –
06.11.2019 r.)
Odpowiedź na piśmie Nr 124g 
[klik] 
Dyrektor Przedszkola Nr 5 w Hajnó-
wce  pismem P5.0717/32/19  z  dnia
31.10.2019 r. poinformowała, że nie
wypłacono  nauczycielom  biorącym
udział  w strajku zapomóg z fundu-
szu  socjalnego.  (data  wpływu  do
BRM – 05.11.2019 r.)
Odpowiedź na piśmie Nr 124h
[klik] 
Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1
w Hajnówce w e-mailu oznaczonym
SP1.0705.98.2019 z dnia 05.11.2019
r. poinformowała, że komisja socjal-
na  działająca  w  szkole  przyznała
pracownikom szkoły,  którzy złożyli
podania  o  zapomogę  finansową  z
powodu trudnej sytuacji finansowej,
pomoc w wysokości od 73 zł do 514
zł,  zgodnie  z  §5  pkt  8  regulaminu
ZSŚS. Wypłacone kwoty nie są re-
kompensatą  za  utracone  wynagro-
dzenie,  tylko  formą  pomocy mate-
rialnej  osobom będącym w trudnej
sytuacji życiowej, zgodnie z założe-
niami  funduszu  socjalnego.  (data
wpływu do BRM – 06.11.2019 r.)
Odpowiedź na piśmie Nr 124i 
[klik] 
BM  pismem  ZOK.0003.4.2019  z
dnia  06.11.2019  r.  przekazał  kopie

https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/208797/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_124i.pdf?1574075947
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/208796/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_124h.pdf?1574075947
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/208795/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_124g.pdf?1574075947


Lp. Treść interpelacji/wniosku Złożył/a
Data

złożenia 

Data przekazania Burmistrzowi
Miasta przez Przewodniczącą

Rady Miasta 
Data udzielenia odpowiedzi Uwagi

odpowiedzi  dyrektorów  szkół  i
przedszkoli,  dla  których  organem
prowadzącym  jest  Gmina  Miejska
Hajnówka dotyczące wypłat  świad-
czeń z ZFSS w zarządzanych placó-
wkach.  (data  wpływu  do  BRM  –
6.11.2019 r.)
Odpowiedź na piśmie Nr 124j
[klik] 

125. ZAPYTANIE 125
Czy to  prawda,  że  dyrektorzy placówek  oświato-
wych  wypłacili  z  funduszu  socjalnego  zapomogę
dla nauczycieli,  którzy strajkowali. Jeśli  tak, to w
jakich szkołach miało to miejsce?
Zapytanie na piśmie Nr 125 [klik] 

Zapytanie stanowi kontynuację wcześniej złożonego zapytania /część F.
Interpelacje i wnioski złożone między IX a XI sesją – nr rej. 124/

Radna 
Małgorzata 
Justyna 
Łukaszewicz

30.10.2019 r.
drogą elek-
troniczną

Przekazano do Burmistrza Miasta 
pismem BRM.0003.1.64.2019
z dnia 30.10.2019 r.
Odpowiedź na piśmie Nr 125a
[klik] 

Scany wniosku i od-
powiedzi przekazano 
wszystkim radnym na 
skrzynki e-mail
125 –  30.10.2019 r.
125a – 30.10.2019 r.

126. INTERPELACJA
dot. ograniczenia wjazdów na parkingi za bloki 43 i
45 przy ul. 3 Maja w Hajnówce
Interpelacja na piśmie Nr 126 [klik]

Radna 
Małgorzata 
Justyna 
Łukaszewicz

30.10.2019 r.
drogą elek-
troniczną

Przekazano do Burmistrza Miasta 
pismem BRM.0003.1.65.2019
z dnia 30.10.2019 r.
Odpowiedź na piśmie Nr 126a
[klik] 

ZB pismem BRM.0003.1.65.2019 z
dnia  04.11.2019 r.  przekazał  wnio-
sek do Zakładu Gospodarki  Miesz-
kaniowej w Hajnówce.  (data  wpły-
wu do BRM – 06.11.2019 r.)
Odpowiedź na piśmie Nr 126b
[klik] 

Dyrektor  ZGM  pismem  L.  Dz.
4943/2019 z dnia 12.11.2019 r. poin-
formował, że zostaną przeprowadzo-
ne konsultacje z mieszkańcami tych
budynków oraz z policją w celu wy-
pracowania odpowiedniego stanowi-
ska  zmierzającego  do  rozwiązania
zgłaszanego problemu. O podjętych
działaniach  poinformuje  odrębnym
pismem.  (data  wpływu  do  BRM –
13.11.2019 r.
Odpowiedź na piśmie Nr 126c
[klik] 

Scany wniosku i od-
powiedzi przekazano 
wszystkim radnym na 
skrzynki e-mail
126 –  30.10.2019 r.
126a – 30.10.2019 r.
126b – 06.11.2019 r.
126c – 13.11.2019 r.

https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/208803/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_126c.pdf?1574075948
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/208802/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_126b.pdf?1574075948
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/208801/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_126a.pdf?1574075948
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/208800/original/Interpelacja_na_pi%C5%9Bmie_Nr_126.pdf?1574075948
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/208799/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_125a.pdf?1574075948
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/208798/original/Zapytanie_na_pi%C5%9Bmie_Nr_125.pdf?1574075947
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/208789/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_123c__Nr_124j.pdf?1574075946


Lp. Treść interpelacji/wniosku Złożył/a
Data

złożenia 

Data przekazania Burmistrzowi
Miasta przez Przewodniczącą

Rady Miasta 
Data udzielenia odpowiedzi Uwagi

G. Interpelacje i wnioski złożone między XI a XII sesją

127. INTERPELACJA 121.1
dot. udzielenia informacji o wynikach kontroli zak-
ładu Gryfskand Oddział  w Hajnówce,  przeprowa-
dzonej  przez  WIOŚ  w  Białymstoku  w  dniach
21.09.2019 r.  -  21.10.2019 r. Radny zwrócił  się z
prośba  o  przesłanie  interpelacji  do  Starostwa  Po-
wiatowego w Hajnówce.
Interpelacja na piśmie Nr 127.1 [klik] 

Radny ponownie  wystąpił  w ww. sprawie  – złożył zapytanie w dniu
06.11.2019 r. /część G. Interpelacje i wnioski złożone między XI a XII
sesją  –  nr  rej.  121.2/,  zapytanie  w  dniu  15.11.2019  r.  /część  G.
Interpelacje i wnioski złożone między XI a XII sesją – nr rej. 121.3/,
oraz zapytanie w dniu 02.12.2019 r. /część G. Interpelacje i wnioski
złożone między XI a XII sesją – nr rej. 121.4/

Radny Maciej
Borkowski

04.11.2019 r.
droga elek-
troniczną

Przekazano do Burmistrza Miasta 
pismem BRM.0003.1.66.2019
z dnia 04.11.2019 r.
Odpowiedź na piśmie Nr 127.1a
[klik] 

ZB  e-mailem z  dnia  05.11.2019  r.
poinformował radnych o inwestycji
w  zakładzie  Gryfskand,  jak  niżej:
Modernizacja zakładu Gryfskand: 1.
31 października 2019 r. uruchomio-
no separator wód deszczowych z te-
renu zakładu.; 2. Do końca listopada
2019 r. ma zostać uruchomiona au-
tomatyczna  linia  załadunku  węgla
(W  trakcie  budowy  są  silosy),  co
wyeliminuje  pył  podczas  pakowa-
nia  do  worków  węgla.  Przekazano
również zdjęcia.
Odpowiedź na piśmie Nr 127.1b
[klik] 
BM pismem BRM.0003.1.66.2019 z
dnia 08.11.2019 r. przekazał interpe-
lację Radnego do Starostwa Powia-
towego w Hajnówce. (data wpływu
do BRM – 13.11.2019 r.)
Odpowiedź na piśmie Nr 127.1c
[klik] 
Starosta Hajnowski pismem OS.604.
69.2019.AM  z  dnia  14.11.  2019  r.
wydał zarządzenie, w którym, po za-
poznaniu się z treścią pisma Burmi-
strza oznaczonego BRM. 0003.1.66.
2019  z  dnia  08.11.2019  r.,  stwier-
dził, że właściwym do udzielenia in-
formacji o wynikach kontroli jest or-
gan,  który  kontrolę  przeprowadził,
tj.  Podlaski  Wojewódzki  Inspektor
Ochrony Środowiska  w Białymsto-
ku. Pismo zostało przekazane zgod-
nie z właściwością. (data wpływu do
BRM – 18.11.2019 r.)
Odpowiedź na piśmie Nr 127.1d
[klik] 

Scany wniosku i od-
powiedzi przekazano 
wszystkim radnym na 
skrzynki e-mail
127.1 –  05.11.2019 r.
127.1a – 05.11.2019r.
127.1b – 05.11.2019r.
127.1c – 13.11.2019r.
127.1d – 18.11.2019r.
127.1e – 29.11.2019r.

https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/208975/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_127.1d.pdf?1574256717
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/208974/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_127.1c.pdf?1574256717
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/208973/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_127.1b.pdf?1574256716
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/208972/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_127.1a.pdf?1574256715
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/208971/original/Interpelacja_na_pi%C5%9Bmie_Nr_127.1.pdf?1574256715


Lp. Treść interpelacji/wniosku Złożył/a
Data

złożenia 

Data przekazania Burmistrzowi
Miasta przez Przewodniczącą

Rady Miasta 
Data udzielenia odpowiedzi Uwagi

PWIOŚ pismem WI.7024.155.2019.
IS z dnia  27.11.2019 r.  poinformo-
wał,  że  w w dniach  21.09.2019 r.-
21.10.2-019 r. inspektorzy WIOŚ w
związku  ze  zgłoszonymi  interwen-
cjami przeprowadzili kontrole Gryf-
skand Sp. z o.o. Oddział w Hajnów-
ce – Zakład Produkcji Węgli Aktyw-
nych oraz Gryfskand Sp. z o.o. Od-
dział w Hajnówce – Zakład Produ-
kcji  Węgli  Drzewnych.  W  trakcie
kontroli  stwierdzono  nieprawidło-
wości.  (data  wpływu  do  BRM  –
29.11.2019 r.)
Odpowiedź na piśmie Nr 127.1e
[klik] 

ZAPYTANIE 127.2
W jaki sposób i w  jakim zakresie w/w inwestycja
przyczyni się do zmniejszenia bądź wyeliminowa-
nia  niezorganizowanej  emisji  pyłów i  parogazów.
Proszę o odpowiedź.
Zapytanie na piśmie Nr 127.2 [klik] 

Zapytanie stanowi kontynuację wcześniej złożonej interpelacji i infor-
macji  dot.  inwestycji  w  zakładzie  Gryfskand  otrzymanej  dnia
05.11.2019 r. /część G. Interpelacje i wnioski złożone między IX a XI
sesją – nr rej. 127.1/

Radny Maciej
Borkowski

06.11.2019 r.
drogą elek-
troniczną

Przekazano do Burmistrza Miasta 
pismem BRM.0003.1.66.2019
z dnia 06.11.2019 r.
Odpowiedź na piśmie Nr 127.2a
[klik] 

BM pismem BRM.0003.1.66.2019 z
dnia 08.11.2019 r. poinformował, że
uruchomienie  separatora  wód desz-
czowych jest bezpośrednio związane
z poprawą gospodarki wodnościeko-
wej Zakładu, a tym samym pozyty-
wnie wpłynie na jakość wód opado-
wych odprowadzanych do kanaliza-
cji burzowej. Uruchomienie automa-
tycznej linii załadunku węgla wyeli-
minuje pyły powstające podczas pa-
kowania węgla do worków, tym sa-
mym ograniczy pylenie w ciągu pro-
dukcyjnym. (data wpływu do BRM
– 13.11.2019 r.)
Odpowiedź na piśmie Nr 127.2b
[klik] 

Scany wniosku i od-
powiedzi przekazano 
wszystkim radnym na 
skrzynki e-mail
127.2 –  06.11.2019 r.
127.2a – 06.11.2019r.
127.2b – 13.11.2019r.

ZAPYTANIE 127.3
Czy przekazane przez Pana burmistrza informacje
dotyczące inwestycji w firmie Gryfskand przyczy-
nią  się  do  wyeliminowania  niezorganizowanych
emisji  pyłów  i  parogazów do  atmosfery,  czy  też
nie?
Zapytanie na piśmie Nr 127.3 [klik] 

Radny Maciej
Borkowski

15.11.2019 r.
drogą elek-
troniczną

Przekazano do Burmistrza Miasta 
pismem BRM.0003.1.66.2019
z dnia 15.11.2019 r.
Odpowiedź na piśmie Nr 127.3a
[klik] 

BM pismem BRM.0003.1.66.2019 z
dnia 18.11.2019 r. przekazał zapyta-
nie  do  Gryfskand  Sp.  z  o.o.  w
Gryfinie. Oddział w Hajnówce. Zak-
ład  Produkcji  Węgli  Aktywnych  z
jednoczesną prośbą o udzielenie wy-
czerpującej  odpowiedzi  Radnemu

Scany wniosku i od-
powiedzi przekazano 
wszystkim radnym na 
skrzynki e-mail
127.3 –  15.11.2019 r.
127.3a – 15.11.2019r.
127.3b – 19.11.2019r.

https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/208980/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_127.3a.pdf?1574256718
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/208979/original/Zapytanie_na_pi%C5%9Bmie_Nr_127.3.pdf?1574256718
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/208978/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_127.2b.pdf?1574256717
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/208977/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_127.2a.pdf?1574256717
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/208976/original/Zapytanie_na_pi%C5%9Bmie_Nr_127.2.pdf?1574256717
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/210642/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_127.1e.pdf?1576221061


Lp. Treść interpelacji/wniosku Złożył/a
Data

złożenia 

Data przekazania Burmistrzowi
Miasta przez Przewodniczącą

Rady Miasta 
Data udzielenia odpowiedzi Uwagi

Zapytanie stanowi kontynuację wcześniej złożonego zapytania i braku
zadowalającej  odpowiedzi  /część  G.  Interpelacje  i  wnioski  złożone
między IX a XI sesją – nr rej. 127.2/

oraz  Urzędowi  Miasta  Hajnówka.
(data wpływu do BRM – 19.11.2019
r.)
Odpowiedź na piśmie Nr 127.3b
[klik] 

Dyrektor Prokurent Gryfskand Sp. z
o.o.  pismem  z  dnia  22.11.2019  r.
poinformował, że wszystkich szcze-
gółowych informacji udzielono pod-
czas spotkania w Urzędzie Miasta w
dniu 24.10.2019 r. Dodatkowo poin-
formował, że wszystkie zaplanowa-
ne inwestycje na najbliższe dwa lata
związane będą tylko z ochroną śro-
dowiska.  (data  wpływu do BRM –
27.11.2019 r.)
Odpowiedź na piśmie Nr 127.3c
[klik] 

127.3c – 27.11.2019r.

ZAPYTANIE 127.4
Radny wniósł o rozszerzenie odpowiedzi otrzyma-
nej WIOŚ-u i zadał pytania dot. Zakładu Produkcji
Węgli  Aktywnych  oraz  Zakładu  Produkcji  Węgli
Drzewnych. Zwrócił się z prośbą o jak najszybszą
odpowiedź w związku ze zbliżającym się terminem
wydania  kolejnego  pozwolenia,  (które  upływa
30.12.2019 r.) na odprowadzanie gazów i pyłów do
powietrza.
Zapytanie na piśmie Nr 127.4 [klik] 

Zapytanie  stanowi  kontynuację  wcześniej złożonego  zapytania  i
uzyskanej na nie odpowiedzi WIOŚ-u /część G. Interpelacje i wnioski
złożone między IX a XI sesją – nr rej. 127.3/

Radny Maciej
Borkowski

02.12.2019 r. Przekazano do Burmistrza Miasta 
pismem BRM.0003.1.66.2019
z dnia 02.12.2019 r.
Odpowiedź na piśmie Nr  127.4a
[klik] 

BM pismem BRM.0003.1.66.2019 z
dnia 06.12.2019 r.  przekazał  pismo
Radnego  dotyczące  odpowiedzi
udzielonej  przez  WIOŚ  w  dniu
27.11.2019  r.  znak  WI.7024.155.
2019.IS, celem udzielenia wyjaśnień
Radnemu w zakresie stawianych py-
tań do pisma znak jak wyżej. (data
wpływu do BRM – 06.12.2019 r.)
Odpowiedź na piśmie Nr 127.4b
[klik] 
Zastępca PWIOŚ pismem WI.7024.
155.2019.IS  z  dnia  12.12.2019  r.
udzielił  odpowiedzi  dot.  Gryfskand
Sp.  z  o.o.  Oddział  w  Hajnówce  –
Zakładu   Produkcji  Węgli  Aktyw-
nych oraz Zakładu produkcji Węgli
Drzewnych. (data wpływu do BRM
– 16.12.2019 r.)
Odpowiedź na piśmie Nr 127.4c
[klik] 

Scany wniosku i od-
powiedzi przekazano 
wszystkim radnym na 
skrzynki e-mail
127.4 –  02.12.2019 r.
127.4a – 02.12.2019r.
127.4b – 06.12.2019r.
127.4c – 16.12.2019r.

https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/211466/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_127.4c.pdf?1577705891
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/210646/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_127.4b.pdf?1576221062
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/210645/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_127.4a.pdf?1576221062
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/210644/original/Zapytanie_na_pi%C5%9Bmie_Nr_127.4.pdf?1576221062
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/210643/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_127.3c.pdf?1576221062
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/208981/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_127.3b.pdf?1574256718


Lp. Treść interpelacji/wniosku Złożył/a
Data

złożenia 

Data przekazania Burmistrzowi
Miasta przez Przewodniczącą

Rady Miasta 
Data udzielenia odpowiedzi Uwagi

128. WNIOSEK 128
dot.  wykonania  oświetlenia  przystanku  linii  Nr  2
zlokalizowanego przy SP ZOZ w Hajnówce /Szpi-
tal/ na ul. Doc. A. Dowgirda 9
Wniosek na piśmie Nr 128 [klik] 

Wiceprzewo-
dniczący 
Rady Janusz 
Puch

12.11.2019 r. Przekazano do Burmistrza Miasta 
pismem BRM.0003.1.67.2019
z dnia 12.11.2019 r.
Odpowiedź na piśmie Nr 128a
[klik] 

ZB pismem BRM.0003.1.67.2019 z
dnia 21.11.2019 r. poinformował, że
po przeprowadzeniu oględzin stwie-
rdzono, iż przystanek jest dostatecz-
nie oświetlony i zwrócił się z prośbą
o  doprecyzowanie  wniosku.  (data
wpływu do BRM – 22.11.2019 r.)
Odpowiedź na piśmie Nr 128b
[klik] 

Scany wniosku i od-
powiedzi przekazano 
wszystkim radnym na 
skrzynki e-mail
128 –  13.11.2019 r.
128a – 13.11.2019r.
128b – 22.11.2019 r.

129. WNIOSEK 129
dot. wykonania i wywieszenia czytelnego rozkładu
jazdy autobusów linii Nr 2
Wniosek na piśmie Nr 129 [klik] 

Wiceprzewo-
dniczący 
Rady Janusz 
Puch

12.11.2019 r. Przekazano do Burmistrza Miasta 
pismem BRM.0003.1.67.2019
z dnia 12.11.2019 r.
Odpowiedź na piśmie Nr 129a
[klik] 

ZB pismem BRM.0003.1.67.2019 z
dnia 21.11.2019 r. poinformował, że
po przeprowadzeniu oględzin stwie-
rdzono,  iż  rozkład  autobusów  jest
czytelny i zwrócił się z prośbą o do-
precyzowanie wniosku.  (data wpły-
wu do BRM – 22.11.2019 r.)
Odpowiedź na piśmie Nr 129b
[klik] 

Scany wniosku i od-
powiedzi przekazano 
wszystkim radnym na 
skrzynki e-mail
129 –  13.11.2019 r.
129a – 13.11.2019r.
129b – 22.11.2019 r.

130. INTERPELACJA 130
dot. udostępnienia kopii ekspertyzy, na jaką powo-
ływał się Pan Burmistrz na XI sesji  Rady Miasta
Hajnówka odnośnie kosztów adaptacji  na cele mie-
szkaniowe  pomieszczenia  po  sklepie  przy  ul.
Marsz. J. Piłduskiego.(70-80 tys. zł)
Interpelacja na piśmie Nr 130 [klik] 

Na XII sesji w dniu 27.11.2019 r. Radny zwrócił uwagę na niedotrzy-
mywanie terminu odpowiedzi na ww. interpelację. /Rejestr wniosków i
zapytań złożonych podczas obrad XII sesji Rady Miasta Hajnówka w
dniu 27 listopada 2019 r. – nr rej. 19/

Radny Maciej
Borkowski

15.11.2019 r.
drogą elek-
troniczną

Przekazano do Burmistrza Miasta 
pismem BRM.0003.1.68.2019
z dnia 15.11.2019 r.
Odpowiedź na piśmie Nr 130a
[klik] 

BM pismem BRM.0003.1.68.2019 z
dnia 18.11.2019 r. przekazał interpe-
lację do Dyrektora Zakładu Gospo-
darki  Mieszkaniowej  w  Hajnówce.
(data wpływu do BRM – 20.11.2019
r.)
Odpowiedź na piśmie Nr 130b 
[klik] 

Dyrektor ZGM pismem L. dz. 5084/
2019  z  dnia  27.11.2019 r.  poinfor-
mował, że zakład dokonał szacunko-
wej analizy kosztów wykonania re-
montu lokalu po sklepie w celu ada-
ptowania go na potrzeby lokalu mie-
szkalnego.  Ponadto poinformował o
zakresie  niezbędnych  działań  i  do-
kumentów  przy  zmianie  sposobu
użytkowania  z  lokalu  usługowego
na lokal mieszkalny oraz że po ana-
lizie rynku określono koszt szacun-
kowy wykonania robót.  (szczegóły

Scany wniosku i od-
powiedzi przekazano 
wszystkim radnym na 
skrzynki e-mail
130 –  15.11.2019 r.
130a – 15.11.2019r.
130b – 20.11.2019r.
130c –27.11.2019 r.

https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/208986/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_130b.pdf?1574256719
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/208985/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_130a.pdf?1574256719
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/208984/original/Interpelacja_na_pi%C5%9Bmie_Nr_130.pdf?1574256718
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/210647/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_128b__Nr_129b.pdf?1576221062
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/208983/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_128a__Nr_129a.pdf?1574256718
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/208982/original/Wniosek_na_pi%C5%9Bmie_Nr_128__Nr_129.pdf?1574256718
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/210647/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_128b__Nr_129b.pdf?1576221062
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/208983/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_128a__Nr_129a.pdf?1574256718
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/208982/original/Wniosek_na_pi%C5%9Bmie_Nr_128__Nr_129.pdf?1574256718


Lp. Treść interpelacji/wniosku Złożył/a
Data

złożenia 

Data przekazania Burmistrzowi
Miasta przez Przewodniczącą

Rady Miasta 
Data udzielenia odpowiedzi Uwagi

w  załączniku).  (data  wpływu  do
BRM – 27.11.2019 r.)
Odpowiedź na piśmie Nr 130c
[klik]

H. Interpelacje i wnioski złożone między XII a XIII sesją

131. INTERPELACJA 131
dot. subwencji oświatowej z budżetu państwa
Interpelacja na piśmie Nr 131 [klik] 

Radny Maciej
Borkowski 

02.12.2019 r.
drogą elek-
troniczną

Przekazano do Burmistrza Miasta 
pismem BRM.0003.1.69.2019
z dnia 02.12.2019 r.
Odpowiedź na piśmie Nr 131a
[klik] 

BM  pismem  ZOK.0003.8.2019  z
dnia 11.12.2019 r. poinformował, że
miasto Hajnówka, podobnie jak wię-
kszość  samorządów  (w  załączeniu
pismo Związku Miast Polskich, któ-
rego członkiem są 322 polskie mia-
sta, do Ministra Edukacji narodowej
z dnia 05.082019 r.), odnotowuje się
znaczny wzrost kosztów utrzymania
szkół. W bieżącym roku kalendarzo-
wym  z  budżetu  miasta  Hajnówka
przekazano na utrzymanie szkol op-
rócz subwencji (ok. 12.000.000 zł),
kwotę  5.020.848  zł  środków włas-
nych. Dodatkowe wydatki na oświa-
tę powodują konieczność ogranicza-
nia wydatków między innymi na in-
westycje.  Powodem  takiej  sytuacji
jest fakt że koszty utrzymania szkół
sukcesywnie rosną, natomiast odno-
towuje się tylko nieznaczny wzrost
subwencji  oświatowej  (niepropor-
cjonalny do wzrostu wydatków). W
obowiązującym  systemie  prawnym
nie ma przepisu, z którego wynika-
łoby, że budżet państwa gwarantuje
w  ramach  części  oświatowej  sub-
wencji  ogólnej  środki  na  pokrycie
wszystkich  wydatków na  realizację
zadań oświatowych jednostek samo-
rządu terytorialnego.  Jednak,  zgod-
nie z art. 167 ust. 1 Konstytucji RP
„jednostkom  samorządu  terytorial-
nego zapewnia się udział w docho-

Scany wniosku i od-
powiedzi przekazano 
wszystkim radnym na 
skrzynki e-mail
131 –  02.12.2019 r.
131a – 02.12.2019r.
131b – 12.12.2019 r.

https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/210705/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_131a.pdf?1576238840
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/210704/original/Interpelacja_na_pi%C5%9Bmie_Nr_131.pdf?1576238840
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/210648/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_130c.pdf?1576221062


Lp. Treść interpelacji/wniosku Złożył/a
Data

złożenia 

Data przekazania Burmistrzowi
Miasta przez Przewodniczącą

Rady Miasta 
Data udzielenia odpowiedzi Uwagi

dach  publicznych  odpowiednio  do
przypadających  im  zadań”.  Środki
finansowe przyznawane są szkołom
na  podstawie  złożonych  przez  nie
planów  finansowych  na  dany  rok.
Subwencja  oświatowa  nie  porywa
wszystkich potrzeb jakie są zgłasza-
ne przez te jednostki. W związku z
powyższym  stosowanie  algorytmu
podziału subwencji wobec szkół jest
bezcelowe. Potrzeby szkół zgłaszane
są  indywidualnie  przez  każda  pla-
cówkę i są zaspokajane w miarę po-
siadanych  środków  finansowych.
(data wpływu do BRM – 12.12.2019
r.)
Odpowiedź na piśmie Nr 131b 
[klik] 

132. INTERPELACJA 132.1
dot. czujników powietrza mieście Hajnówka
Interpelacja złożona na piśmie Nr 132.1 [klik] 

Interpelacja stanowi kontynuację zapytania złożonego na XII sesji w
dniu  27.11.2019  r.  /Rejestr  wniosków  i  zapytań  złożonych  podczas
obrad XII sesji Rady Miasta Hajnówka w dniu 27 listopada 2019 r. –
nr rej. 17)

Radny Maciej
Borkowski

02.12.2019 r.
drogą elek-
troniczną

Przekazano do Burmistrza Miasta 
pismem BRM.0003.1.70.2019
z dnia 02.12.2019 r.
Odpowiedź na piśmie Nr 132.1a
[klik] 

BM pismem BRM.0003.1.70.2019 z
dnia  10.12.2019  r.  poinformował,
że:  1.  Do końca br.  zostanie  utwo-
rzony  system  pomiaru  zanieczysz-
czeń powietrza  w mieście Hajnów-
ka, składający się z  5 sztuk czujni-
ków do  pomiaru  jakości  powietrza
wraz z dostępem do aplikacji mobil-
nej oraz widget umożliwiający info-
rmowanie mieszkańców o wynikach
pomiarów  na  stronie  internetowej
www.hajnowka.pl 2.  Przewidywane
miejsca  montażu  czujników:  a)  ul.
Długa  (szafka  oświetleniowa),  op-
cjonalnie Targowica lub Hydrofornia
przy ul. Targowej), b) ul. Wróblew-
skiego 2  (szkoła  podstawowa),  op-
cjonalnie HDK przy ul. T. Sołonie-
wicz, c) ul. Jagiełły 1 (przedszkole),
opcjonalnie budynek UM ul. A. Zina
1, d) ul. Ogrodowa (szafka oświetle-
niowa),  opcjonalnie  Szkoła  Podsta-

Scany wniosku i od-
powiedzi przekazano 
wszystkim radnym na 
skrzynki e-mail
132.1 –  02.12.2019 r.
132.1a – 02.12.2019r.
132.1b – 12.12.2019r.

http://www.hajnowka.pl/
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/210708/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_132.1.a.pdf?1576238841
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/210707/original/Interpelacja_na_pi%C5%9Bmie_Nr_132.1.pdf?1576238840
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/210706/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_131b.pdf?1576238840


Lp. Treść interpelacji/wniosku Złożył/a
Data

złożenia 

Data przekazania Burmistrzowi
Miasta przez Przewodniczącą

Rady Miasta 
Data udzielenia odpowiedzi Uwagi

wowa Nr 3 ul. Działowa, e) ul. Reja
2 (Przedszkole) Wskazane punkty są
punktami dedykowanymi,przy czym
Wykonawca ma obowiązek zweryfi-
kować zasadność lokalizacji monta-
żu czujników pod względem wymo-
gów  i  możliwości  technicznych  w
celu zapewnienia jak najlepszej, rze-
telnej i wiarygodnej prezentacji wy-
ników pomiaru. 3. Wniosek o dofi-
nansowanie do RPO WP złożony zo-
stał we wrześniu 2017 r., umowa o
dofinansowanie wniosku została po-
dpisana przez Zarząd Województwa
28.08.  2018 r.,  której  przedmiotem
była  sukcesywna  realizacja  trzech
zadań,  a  mianowicie  a)  wymiana
2011  sztuk  lamp  na  energooszczę-
dne – zrealizowano, b) wymiana 37
pieców węglowych w budynkach je-
dnorodzinnych  na  ekologiczne  –
zrealizowano,  c)  montaż  5  czujni-
ków jakości powietrza jw. – w trak-
cie realizacji. (data wpływu do BRM
– 12.12.2019 r.)
Odpowiedź na piśmie Nr 132.1b
[klik] 

INTERPELACJA 132.2
dot. czujników powietrza mieście Hajnówka
Interpelacja złożona na piśmie Nr 132.2 [klik] 

Interpelacja stanowi kontynuację zapytania złożonego na XII sesji w
dniu 27.11.2019 r. oraz braku odpowiedzi na nie /Rejestr wniosków i
zapytań złożonych podczas obrad XII sesji Rady Miasta Hajnówka w
dniu 27 listopada 2019 r. – nr rej. 17) oraz Interpelacji złożonej w dniu
02.12.2019 r. /Część G. Interpelacje i wnioski zgłoszone w okresie mię-
dzysesyjnym – nr rej. 132.1/

Radny Maciej
Borkowski

03.12.2019 r.
drogą elek-
troniczną

Przekazano do Burmistrza Miasta 
pismem BRM.0003.1.70.2019
z dnia 03.12.2019 r.
Odpowiedź na piśmie Nr 132.2a
[klik] 

BM pismem BRM.0003.1.70.2019 z
dnia  10.12.2019  r.  poinformował,
że:  1.  Do końca br.  zostanie  utwo-
rzony  system  pomiaru  zanieczysz-
czeń powietrza  w mieście Hajnów-
ka, składający się z  5 sztuk czujni-
ków do  pomiaru  jakości  powietrza
wraz z dostępem do aplikacji mobil-
nej oraz widget umożliwiający info-
rmowanie mieszkańców o wynikach
pomiarów  na  stronie  internetowej
www.hajnowka.pl 2.  Przewidywane
miejsca  montażu  czujników:  a)  ul.

Scany wniosku i od-
powiedzi przekazano 
wszystkim radnym na 
skrzynki e-mail
132.2 –  03.12.2019 r.
132.2a – 03.12.2019r.
132.2b – 12.12.2019r.

http://www.hajnowka.pl/
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/210711/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_132.2a.pdf?1576238841
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/210710/original/Interpelacja_na_pi%C5%9Bmie_Nr_132.2.pdf?1576238841
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/210709/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_132.1b__Nr_132.2b.pdf?1576238841


Lp. Treść interpelacji/wniosku Złożył/a
Data

złożenia 

Data przekazania Burmistrzowi
Miasta przez Przewodniczącą

Rady Miasta 
Data udzielenia odpowiedzi Uwagi

Długa  (szafka  oświetleniowa),  op-
cjonalnie Targowica lub Hydrofornia
przy ul. Targowej), b) ul. Wróblew-
skiego 2  (szkoła  podstawowa),  op-
cjonalnie HDK przy ul. T. Sołonie-
wicz, c) ul. Jagiełły 1 (przedszkole),
opcjonalnie budynek UM ul. A. Zina
1, d) ul. Ogrodowa (szafka oświetle-
niowa),  opcjonalnie  Szkoła  Podsta-
wowa Nr 3 ul. Działowa, e) ul. Reja
2 (Przedszkole) Wskazane punkty są
punktami dedykowanymi,przy czym
Wykonawca ma obowiązek zweryfi-
kować zasadność lokalizacji monta-
żu czujników pod względem wymo-
gów  i  możliwości  technicznych  w
celu zapewnienia jak najlepszej, rze-
telnej i wiarygodnej prezentacji wy-
ników pomiaru. 3. Wniosek o dofi-
nansowanie do RPO WP złożony zo-
stał we wrześniu 2017 r., umowa o
dofinansowanie wniosku została po-
dpisana przez Zarząd Województwa
28.08.  2018 r.,  której  przedmiotem
była  sukcesywna  realizacja  trzech
zadań,  a  mianowicie  a)  wymiana
2011  sztuk  lamp  na  energooszczę-
dne – zrealizowano, b) wymiana 37
pieców węglowych w budynkach je-
dnorodzinnych  na  ekologiczne  –
zrealizowano,  c)  montaż  5  czujni-
ków jakości powietrza jw. – w trak-
cie realizacji. (data wpływu do BRM
– 12.12.2019 r.)
Odpowiedź na piśmie Nr 132.2b
[klik] 

133. INTERPELACJA NR 133
dot. nieopłacania stawek zusowskich nauczycielom
w hajnowskich placówkach oświatowych
Interpelacja na piśmie Nr 133 [klik] 

Radny Maciej
Borkowski

04.12.2019 r.
drogą elek-
troniczną

Przekazano do Burmistrza Miasta 
pismem BRM.0003.1.71.2019
z dnia 04.12.2019 r.
Odpowiedź na piśmie Nr 133a

BM pismem ZOK.0003.8.2019 z dn.
03.12.2019 r.  przekazał interpelację
Dyrektorom Szkół i Przedszkoli, dla
których organem prowadzącym jest

Scany wniosku i od-
powiedzi przekazano 
wszystkim radnym na 
skrzynki e-mail

https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/210712/original/Interpelacja_na_pi%C5%9Bmie_Nr_133.pdf?1576238841
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/210709/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_132.1b__Nr_132.2b.pdf?1576238841


Lp. Treść interpelacji/wniosku Złożył/a
Data

złożenia 

Data przekazania Burmistrzowi
Miasta przez Przewodniczącą

Rady Miasta 
Data udzielenia odpowiedzi Uwagi

Wniosek stanowi kontynuację zapytania złożonego na XII sesji w dniu
27.11.2019 r. Rejestr wniosków i zapytań złożonych podczas obrad XII
sesji Rady Miasta Hajnówka w dniu 27 listopada 2019 r. – nr rej. 15)

[klik] Gmina  Miejska  Hajnówka.  (data
wpływu do BRM – 10.12.2019 r.)
Odpowiedź na piśmie Nr 133b
[klik] 
Dyrektor Przedszkola Nr 2 pismem
P2.0717.60.2019 z  dnia  11.12.2019
r. poinformowała, że na dzień 27.11.
2019 r. składki ZUS były w całości
opłacone  zarówno za  pracowników
pedagogicznych, jak i pracowników
administracyjno-obsługowych.  Na
chwilę obecną składki ZUS są opła-
cone  dla  wszystkich  pracowników
przedszkola  w  całości  za  listopad,
nie  ma  żadnych  zaległości.  (data
wpływu do BRM – 13.12.2019 r.)
Odpowiedź na piśmie Nr 133c
[klik] 
Dyrektor Przedszkola Nr 3 pismem
z dnia 10.12.2019 r. poinformowała,
że składki ZUS nie zostały opłacone
za  miesiąc  listopad  2019  r.  za  21
nauczycieli na kwotę 34.565,16. Dy-
rektor Przedszkola wystąpił z wnios-
kiem do ZUS o odroczenie płatności
składek  ZUS  za  miesiąc  listopad
2019 r.  do dnia 30.01.2020 r.  (data
wpływu do BRM – 13.12.2019 r.)
Odpowiedź na piśmie Nr 133d
[klik] 
Dyrektor Przedszkola Nr 5 pismem
P5.0717/34/19 z dnia  11.12.2019 r.
poinformowała,  że  nie  są  opłacone
składki  ZUS  za  miesiąc  listopad
2019 r. za 21 nauczycieli i 21 praco-
wników niepedagogicznych na kwo-
tę 60.484,33 zł.  Jednocześnie poin-
formowała, iż do ZUS został złożo-
ny  wniosek  o  odroczenie  terminu
płatności za miesiąc listopad 2019 r.
do 31 stycznia 2020 r. (data wpływu

133 –  04.12.2019 r.
133a – 03.12.2019r.
133b – 10.12.2019 r.
133c – 13.12.2019 r.
133d – 13.12.2019 r.
133e – 13.12.2019 r.
133f – 16.12.2019 r.
133g – 16.12.2019 r.
133h – 16.12.2019 r.
133i – 16.12.2019 r.
133j – 16.12.2019 r.

https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/210821/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_133d.pdf?1576490757
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/210820/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_133c.pdf?1576490757
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/210714/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_133b.pdf?1576238842
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/210713/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_133a.pdf?1576238842


Lp. Treść interpelacji/wniosku Złożył/a
Data

złożenia 

Data przekazania Burmistrzowi
Miasta przez Przewodniczącą

Rady Miasta 
Data udzielenia odpowiedzi Uwagi

do BRM – 13.12.2019 r.)
Odpowiedź na piśmie Nr 133e
[klik] 
Dyrektor Przedszkola Nr 1 pismem
P1.0717.125.2019 z dnia 13.12.2019
poinformowała, że zgodnie z ustale-
niami  z  organem prowadzącym  na
dzień 13.12.2019 r. nie zostały opła-
cone składki ZUS za listopad 2019 r.
dla wszystkich – 24 pracowników –
w wysokości 31.482,02 zł. Dyrektor
w  dniu  05.12.2019  r.  wystąpiła  z
wnioskiem  do  ZUS  o  odroczenie
płatności  składek  ZUS  za  listopad
2019 r. do dnia 31.01.2020 r. poinfo-
rmowała, że nie była obecna na ob-
radach  sesji  Rady  Miasta  w  dniu
27.11.2019 r., ponieważ przebywała
na planowanym wcześniej tygodnio-
wym urlopie. (data wpływu do BRM
– 13.12.2019 r.)
Odpowiedź na piśmie Nr 133f
[klik] 
Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1
pismem  SP1.0705.115.2019  z  dnia
13.12.2019 r. poinformowała, że za-
trudnia 73 osoby podlegające ubez-
pieczeniu ZUS. Za miesiąc paździer-
nik 2019 r. składka ZUS została czę-
ściowo opłacona, pozostało do zap-
łaty 87,301,76 zł.  Za miesiąc listo-
pad składka wynosi 119.549,68 zł –
został złożony wniosek do ZUS-u o
odroczenie jej płatności.  Nadmieni-
ła, że w czasie jej obecności na ob-
radach sesji Rady Miasta Hajnówka
w dniu 27.11.2019 r. zostały zadane
pytania o realizację podstawy prog-
ramowej w szkołach oraz pytania o
wynagrodzenie  za  zastępstwa  i  go-
dziny ponadwymiarowe. Na te pyta-

https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/210823/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_133f_.pdf?1576490758
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/210822/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_133e.pdf?1576490757


Lp. Treść interpelacji/wniosku Złożył/a
Data

złożenia 

Data przekazania Burmistrzowi
Miasta przez Przewodniczącą

Rady Miasta 
Data udzielenia odpowiedzi Uwagi

nia odpowiedź została udzielona. W
sprawie składek ZUS nie zostały po-
stawione  pytania  do  dyrektorów
szkół.  (data  wpływu  do  BRM  –
13.12.2019 r.)
Odpowiedź na piśmie Nr 133g
[klik] 
Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 2
pismem z  dnia  13.12.2019 r.  poin-
formował, że za miesiąc październik
2019  r.  zalega  ze  składkami  ZUS
wszystkich pracowników w kwocie
111.058,-. Za miesiąc listopad 2019
r. zalega ze składkami ZUS wszyst-
kich  pracowników  w  kwocie
133,056,- (data wpływu do BRM –
13.12.2019 r.)
Odpowiedź na piśmie Nr 133h
[klik] 
Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 3
pismem  SP4.410.17.2019  z  dnia
13.12.2019 r.  poinformowała,  że  w
placówce jest zatrudnionych 38 pra-
cowników (28 nauczycieli i 10 pra-
cowników obsługi).  Płatności  skła-
dek ZUS za miesiąc październik zo-
stały częściowo uregulowane a zale-
głości  za  ten  miesiąc  wynoszą
33.879,77  zł.  Za  miesiąc  listopad
szkoła złożyła pismo do ZUS o od-
roczenie płatności do końca stycznia
2020. Zaległości wynoszą 51 109,99
zł.  Ponadto wyjaśniła,  że nie infor-
mowała o  tym fakcie  Rady Miasta
podczas XII sesji, ponieważ nie było
takiego  zapytania  w  czasie  obrad,
kiedy byli obecni dyrektorzy placó-
wek oświatowych. (data wpływu do
BRM – 13.12.2019 r.)
Odpowiedź na piśmie Nr 133i 
[klik] 

https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/210826/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_133i.pdf?1576490758
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/210825/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_133h.pdf?1576490758
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/210824/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_133g.pdf?1576490758


Lp. Treść interpelacji/wniosku Złożył/a
Data

złożenia 

Data przekazania Burmistrzowi
Miasta przez Przewodniczącą

Rady Miasta 
Data udzielenia odpowiedzi Uwagi

Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 4
pismemSP4.054.9.2019 z11.12.2019
r. poinformowała, że składki na ZUS
za miesiąc październik 2019 r. opła-
cono. Ze względu na brak środków
został  złożony  wniosek  do  ZUS  o
wydłużenie terminu opłat składek za
miesiąc listopad do 31.01.2020 r. w
wysokości  117.253,53  zł.  Ponadto
nadmieniła, że w czasie jej obecno-
ści na obradach XII sesji  – I część
do przerwy, padło pytanie dotyczące
płatności za przydzielane nauczycie-
lom godziny zastępstw oraz realiza-
cji  podstawy programowej i w tym
zakresie  została  udzielona  odpo-
wiedź.  (data  wpływu  do  BRM  –
13.12.2019 r.)
Odpowiedź na piśmie Nr 133j
[klik] 

134. WNIOSEK 134
dot. zamontowania oświetlenia przy siłowni w par-
ku miejskim
Wniosek złożony ustnie przez mieszkańców mia-
sta do Przewodniczącej Rady

Przewodni-
cząca Rady
Walentyna 
Pietroczuk 

09.12.2019 r.
drogą elek-
troniczną

Przekazano do Burmistrza Miasta 
pismem BRM.0003.1.72.2019
z dnia 06.12.2019 r. 
Wniosek na piśmie Nr 134 /pkt 1/
[klik] 

BM pismem BRM.0003.1.72.2019 z
dnia 12.12.2019 r. poinformował, że
budżet miasta na 2020 rok nie prze-
widuje wykonania oświetlenia prze-
dmiotowego terenu. Wykonanie po-
wyższej  inwestycji  będzie  analizo-
wane  podczas  planowania  budżetu
miasta na lata następne. (data wpły-
wu do BRM – 12.12.2019 r.)
Odpowiedź na piśmie Nr 134a
[klik] 

Scany wniosku i od-
powiedzi przekazano 
wszystkim radnym na 
skrzynki e-mail
134 –  09.12.2019 r.
134a – 12.12.2019 r.

135. WNIOSEK 135
dot. podniesienia przewodów bardzo nisko zwisają-
cych nad wjazdem na posesje przy ul. Górnej* 
Wniosek złożony ustnie przez mieszkańców mia-
sta do Przewodniczącej Rady
* zanonimizowano

Przewodni-
cząca Rady
Walentyna 
Pietroczuk 

09.12.2019 r.
drogą elek-
troniczną

Przekazano do Burmistrza Miasta 
pismem BRM.0003.1.72.2019
z dnia 06.12.2019 r. 
Wniosek na piśmie Nr 135 /pkt 2/
[klik] 

ZB pismem BRM.0003.1.72.2019 z
dnia 12.12.2019 r. zwrócił się do Za-
rządu Dróg Powiatowych w Hajnó-
wce  z  prośbą  o  przeanalizowanie
wniosku.  (data wpływu do BRM –
13.12.2019 r.)
Odpowiedź na piśmie Nr 135a
[klik] 

Scany wniosku i od-
powiedzi przekazano 
wszystkim radnym na 
skrzynki e-mail
135 –  09.12.2019 r.
135a – 13.12.2019 r.
135b – 08.01.2020 r.

https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/210717/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_135a.pdf?1576238842
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/210715/original/Wniosek_na_pi%C5%9Bmie_Nr_134__Nr_135__Nr_136.pdf?1576238842
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/210716/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_134a.pdf?1576238842
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/210715/original/Wniosek_na_pi%C5%9Bmie_Nr_134__Nr_135__Nr_136.pdf?1576238842
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/210827/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_133j.pdf?1576490758


Lp. Treść interpelacji/wniosku Złożył/a
Data

złożenia 

Data przekazania Burmistrzowi
Miasta przez Przewodniczącą

Rady Miasta 
Data udzielenia odpowiedzi Uwagi

Dyrektor ZDP pismem DT.470.2.73.
2019 z dnia 03.01.2020 r. zawiado-
mił i przekazaniu według właściwo-
ści  pisma   BRM.0003.1.72.2019  z
dnia 12.12.2019 r. do Orange Polska
S.A.  Po  dokonaniu  analizu  stwier-
dzono, że w/w linia telekomunikacy-
jna  jest  własnością  Oragne  Polska
S.A.  Utrzymanie  obiektów  i  urzą-
dzeń, zlokalizowanych w pasie dro-
gowym,  należy do ich piosiadaczy.
(data wpływu do BRM – 08.01.2020
r.)
Odpowiedź na piśmie Nr 135b
[klik] 

136. WNIOSEK 136
dot. uruchomienia przynajmniej jednej pary autobu-
sów d/z Warszawy (taki wniosek był już zgłaszany
przez Radnych)
Wniosek złożony ustnie przez mieszkańca miasta
do Przewodniczącej Rady

Przewodni-
cząca Rady
Walentyna 
Pietroczuk 

09.12.2019 r.
drogą elek-
troniczną

Przekazano do Burmistrza Miasta 
pismem BRM.0003.1.72.2019
z dnia 06.12.2019 r. 
Wniosek na piśmie Nr 136 /pkt 3/
[klik] 

BM pismem BRM.0003.1.72.2019 z
dnia  12.12.2019  r.  zwrócił  się  do
Marszałka Województwa Podlaskie-
go z prośba o pomoc w przywróce-
niu kursów autobusowych na trasie
Białowieża  –  Hajnówka  –  Warsza-
wa.  (data  wpływu  do  BRM  –
13.12.2019 r.)
Odpowiedź na piśmie Nr 136a
[klik] 
Dyrektor  Gabinetu  Marszałka  pis-
mem  GM-IV.033.1.6.2019  z  dnia
20.12.2019 r. poinformował, że Pod-
laska  Komunikacja  Samochodowa
NOVA S.A. Zwróciła się do Marsza-
łka  Województwa  Podlaskiego  o
wydanie zezwolenia na wykonywa-
nie regularnych przewozów osób na
linii  komunikacyjnej:  Białowieżą  –
Warszawa  przez  Hajnówkę,  Bielsk
Podlaski, Brańsk, Rudkę, Ciechano-
wiec,  Ostrów  Mazowiecką.  Przed-
miotowe zezwolenie zostało wydane
w dniu 19.12.2019 r. Rozkład jazdy
obejmuje  dwa  kursy  w  godzinach

Scany wniosku i od-
powiedzi przekazano 
wszystkim radnym na 
skrzynki e-mail
136 –  09.12.2019 r.
136a – 13.12.2019 r.
136b – 30.12.2019 r.

https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/210828/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_136a.pdf?1576490758
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/210715/original/Wniosek_na_pi%C5%9Bmie_Nr_134__Nr_135__Nr_136.pdf?1576238842
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/217017/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_135b.pdf?1582026996


Lp. Treść interpelacji/wniosku Złożył/a
Data

złożenia 

Data przekazania Burmistrzowi
Miasta przez Przewodniczącą

Rady Miasta 
Data udzielenia odpowiedzi Uwagi

rannych i jeden kurs powrotny w go-
dzinach  popołudniowych.  (data
wpływu du BRM – 30.12.2019 r.)
Odpowiedź na piśmie Nr 136b
[klik] 

137. WNIOSEK 137
dot. naprawy nawierzchni ul. Zajęczej na odcinku
od ul. Odległej do ul. Różanej
Wniosek złożony na piśmie Nr 137 /pkt 1/ [klik] 

Radny 
Sławomir 
Golonko

19.12.2019 Przekazano do Burmistrza Miasta 
pismem BRM.0003.1.73.2019
z dnia 19.12.2019 r. 
Odpowiedź na piśmie Nr 137a
[klik] 

Scany wniosku i od-
powiedzi przekazano 
wszystkim radnym na 
skrzynki e-mail
137 –  19.12.2019 r.
137a – 19.12.2019 r.

138. WNIOSEK 138
dot.  naprawy  zapadających  się  studzienek  w  ul.
Miłkowskiego 
Wniosek złożony na piśmie Nr 138 /pkt 2/ [klik] 

Radny 
Sławomir 
Golonko

19.12.2019 Przekazano do Burmistrza Miasta 
pismem BRM.0003.1.73.2019
z dnia 19.12.2019 r. 
Odpowiedź na piśmie Nr 138a
[klik] 

Burmistrz Miasta poinformował, że
budżet miasta na 2020 rok nie prze-
widuje  wykonania  gruntownej  wy-
miany nawierzchni przedmiotowego
odcinka  ulicy.  Wykonanie  powyż-
szej  inwestycji  będzie  analizowane
podczas planowania budżetu miasta
na lata następne. Ponadto, uszkodze-
nia nawierzchni wokół wpustów uli-
cznych  i  zapadnięte  studzienki  w
ulicy Miłkowskiego naprawiane bę-
dą sukcesywnie z kosztów bieżące-
go  utrzymania  przy  sprzyjających
warunkach  atmosferycznych.  (data
wpływu do BRM – 16.01.2020 r.)
Odpowiedź  na  piśmie  Nr  138b
[klik] 

Scany wniosku i od-
powiedzi przekazano 
wszystkim radnym na 
skrzynki e-mail
138 –  19.12.2019 r.
138a – 19.12.2019 r.
138b – 16.01.2020 r.

139. WNIOSEK 139
dot. wsparcia materialnego i finansowego dla haj-
nowskiej rodziny na odbudowę zniszczonego w po-
żarze domu
Wniosek złożony na piśmie Nr 139 [klik] 

Radny 
Sławomir 
Golonko

19.12.2019 Przekazano do Burmistrza Miasta 
pismem BRM.0003.1.74.2019
z dnia 19.12.2019 r. 
Odpowiedź na piśmie Nr 139a
[klik] 

Scany wniosku i od-
powiedzi przekazano 
wszystkim radnym na 
skrzynki e-mail
139 –  19.12.2019 r.
139a – 19.12.2019 r.

https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/211465/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_139a.pdf?1577705764
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/211464/original/Wniosek_na_pi%C5%9Bmie_Nr_139.pdf?1577705764
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/217019/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_138b.pdf?1582026996
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/211463/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_137a__Nr_138a.pdf?1577705763
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/211462/original/Wniosek_na_pi%C5%9Bmie_Nr_137__Nr_138.pdf?1577705763
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/211463/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_137a__Nr_138a.pdf?1577705763
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/211462/original/Wniosek_na_pi%C5%9Bmie_Nr_137__Nr_138.pdf?1577705763
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/217018/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_136b.pdf?1582026996

