
BRM.0003.2.8.2019
Rejestr wniosków i zapytań złożonych podczas posiedzeń komisji

Rady Miasta Hajnówka w dn. 3, 4 i 12.12.2019 r.
/stan na dzień 20 lutego 2020 r./

Wnioski zostały przekazane Burmistrzowi Miasta przez Przewodniczącą Rady:
• Pismem BRM.0003.2.8.2019 z dnia 04.12.2019 r. (KIKiS z 03.12.2019 r.) [klik] 
• Pismem BRM.0003.2.8.2019 z dnia 04.12.2019 r. (KSS z 04.12.2019 r.) [klik] 
• Pismem BRM.0003.2.8.2019 z dnia 12.12.2019 r. (KPG z 12.12.2019 r.) [klik] 
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1. Radny Jan 
Chomczuk
na posiedzeniu 
Komisji 
Infrastruktury 
Komunalnej
i Samorządu

03.12.2019 WNIOSEK 1
Do sesji udostępnić radnym wszystkie wnio-
ski, które zostały zgłoszone do projektu bud-
żetu na 2020 r., a które nie zostały zrealizo-
wane (tj. nieuwzględnione w projekcie).
Wniosek zgłoszony ustnie

04.12.2019 Skarbnik  Miasta  przekazała  wnioski,  które
nie zostały ujęte w projekcie budżetu 2020
Odpowiedź na piśmie Nr 1a [klik] 

09.12.2019 09.12.2019 09.12.2019

2. Radny Maciej 
Borkowski 
na posiedzeniu 
Komisji 
Infrastruktury 
Komunalnej
i Samorządu

03.12.2019 WNIOSEK 2
Przedstawić  szacunkowy  koszt  utrzymania
rocznego  nowo  wybudowanego  obiektu
OSiR.
Wniosek zgłoszony ustnie

04.12.2019 Burmistrz Miasta przekazał wniosek Dyrek-
torowi Ośrodka Sportu i Rekreacji w Hajnó-
wce.
Odpowiedź na piśmie Nr 2a [klik] 

06.12.2019 BRM.0003.2.8.2019 10.12.2019 10.12.2019

Dyrektor OSiR poinformował, że koszt rocz-
nego utrzymania budowanego obiektu OSiR
wynosi 244.074.20 zł brutto. Składowe cało-
ści podanej kwoty stanowią: energia elektry-
czna  –  magazyn  (ogrzewanie,  nawodnienie
boiska,  kamery,  nagłośnienie)  –  18.900  zł;
oświetlenie boiska – 2.106 zł, zużycie wody
(nawodnienie boiska x 180 dni) – 10.026 zł
brutto, obsługa techniczna – 3 etaty, w godz.
7.00-21.00 – 124.800 zł brutto, obsługa ser-
wisowa boiska ze sztucznej trawy, 4 serwisy
– 11.242,30 zł brutto, zabiegi pielęgnacyjne
boiska z trawą naturalną (aeracja, wertykula-
cja, szczotkowanie, piaskowanie, nawożenie,
koszenie) – 77.000 zł brutto. Koszty zostały
oszacowane  na  podstawie  danych  technicz-
nych  zawartych  w  dokumentacji  (zużycie
wody i energii  X 180 dni),  kosztów osobo-
wych pracowników technicznych.
Odpowiedź na piśmie Nr 2b [klik] 

16.12.2019 DR.050.65.2019 16.12.2019 16.12.2019

https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/210810/original/Przekazanie_opinii_i_wniosk%C3%B3w_BM_przez_PR_(KIKiS_z_03.12.2019_r.).pdf?1576489312
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/211646/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_2b.pdf?1578047149
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/210814/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_2a.pdf?1576489313
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/210813/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_1a.pdf?1576489313
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/210812/original/Przekazanie_opinii_i_wniosk%C3%B3w_BM_przez_PR_(KPG_z_13.12.2019_r.).pdf?1576489312
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/210811/original/Przekazanie_opinii_i_wniosk%C3%B3w_BM_przez_PR_(KSS_z_04.12.2019_r.).pdf?1576489312
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3. Komisja 
Infrastruktury 
Komunalnej
i Samorządu

03.12.2019 WNIOSEK 3
Komisja jednogłośnie wnioskowała, by Bur-
mistrz  Miasta  przygotował  stanowisko  w
sprawie Zakładu GRYFSKAND i  zwołał  w
tym przedmiocie, w trybie pilnym sesję nad-
zwyczajną.  Stanowisko  powinno  dotyczyć
wyeliminowania  szkodliwych  emisji,  które
wprowadza  do  atmosfery  GRYFSKAND,  a
które  zagrażają zdrowiu mieszkańców nasze-
go miasta.  Komisja dołącza do wniosku pi-
sma WIOŚ w tej sprawie  (pisma do wglądu
w Biurze Rady Miasta.
Za wnioskiem glosowało 8 radnych, głosów
przeciw i wstrzymujących nie było, w głoso-
waniu udział wzięło 8 radnych.   
Wniosek zgłoszony ustnie

04.12.2019 W porządku  obrad  XIII  sesji  Rady  Miasta
Hajnówka,  zwołanej  nad  dzień  30  grudnia
2019 r. ujęto punkt pn. Rozpatrzenie i podję-
cie uchwały w sprawie przyjęcia stanowiska
w  sprawie  wyeliminowania  szkodliwych
emisji  wprowadzonych  do  atmosfery  przez
zakład  Gryfskand  Sp.  z  o.o.  Oddział
w Hajnówce - Zakład Węgli Aktywnych.
Odpowiedź na piśmie Nr 3a [klik] 

09.12.2019 BRM.0002.10.2019 09.12.2019 09.12.2019

4. Komisja Spraw
Społecznych

04.12.2019 Komisja  Spraw  Społecznych  poparła  wnio-
sek Komisji Infrastruktury Komunalnej i Sa-
morządu i wnioskowała, by Burmistrz Miasta
przygotował  stanowisko w sprawie Zakładu
GRYFSKAND i zwołał w tym przedmiocie,
w trybie pilnym sesję nadzwyczajną. Stano-
wisko  powinno  dotyczyć   wyeliminowania
szkodliwych emisji  które wprowadza do at-
mosfery  GRYFSKAND,  a  które  zagrażają
zdrowiu mieszkańców naszego miasta.
Za wnioskiem głosowało 3 radnych, głosów
przeciw nie było, 3 radnych wstrzymało się
od głosu, w głosowaniu udział wzięło 6 rad-
nych.     
Wniosek zgłoszony ustnie

05.12.2019 W porządku  obrad  XIII  sesji  Rady  Miasta
Hajnówka,  zwołanej  nad  dzień  30  grudnia
2019 r. ujęto punkt pn. Rozpatrzenie i podję-
cie uchwały w sprawie przyjęcia stanowiska
w  sprawie  wyeliminowania  szkodliwych
emisji  wprowadzonych  do  atmosfery  przez
zakład  Gryfskand  Sp.  z  o.o.  Oddział
w Hajnówce - Zakład Węgli Aktywnych.
Odpowiedź na piśmie Nr 4a [klik] 

09.12.2019 BRM.0002.10.2019 09.12.2019 09.12.2019

5. Komisja 
Polityki 
Gospodarczej 

12.12.2019 W posiedzeniu komisji  udział  wzięli  Radny
Rady  Miasta  Hajnówka  oraz  Mieszkańcy
Miasta,  którzy zgłosili  problem związany z
funkcjonowaniem Zakładu Gryfskand, który
od  wielu  lat  zatruwa  miasto.  Komisja  w
związku z tym zgłosiła wniosek, by na sesję
Rady Miasta  zaprosić  Starostę  Hajnowskie-
go,  który udzieliłby odpowiedzi na pytanie:
czy wydał decyzje w sprawie pozwolenia na
emisje pyłów i gazów Zakładowi Gryfskand i

13.12.2019 Przewodnicząca Rady oraz Burmistrz Miasta
zaprosili Starostę Hajnowskiego na posiedze-
nie XIII sesji Rady Miasta Hajnówka w dniu
30.12.2019 r.
Odpowiedź na piśmie Nr 5a [klik] 

13.12.2019 BRM.0002.10.2019 13.12.2019 13.12.2019

Starosta Hajnowski w odpowiedzi na pismo
Burmistrza w sprawie postępowania admini-
stracyjnego dotyczącego wydania pozwolenia
na emisje gazów i pyłów do powietrza z in-
stalacji do produkcji węgli aktywnych formo-

19.12.2019 OS.604.13.17.2019.
AM

23.12.2019 23.12.2019

https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/210816/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_5a.pdf?1576489313
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/210815/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_3a__Nr_4a.pdf?1576489313
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/210815/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_3a__Nr_4a.pdf?1576489313
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jak ją uzasadnił?
Za wnioskiem głosowało 4 radnych, głosów
przeciw nie było, 1 radny wstrzymał się od
głosu.
Wniosek zgłoszony ustnie

wanych i drzewnych eksploatowanej na tere-
nie zakładu Gryfskand poinformował, że po
rozpatrzeniu wniosku z dbia 25.09.2019 r. fir-
my Gryfskand Sp z o.o. z siedzibą w Gryfi-
nie, Oddział  w Hajnówce, Zakład Produkcji
Węgli Aktywnych o wydanie ww. pozwole-
nia, w dniu 29.11.2019 r. została wydana de-
cyzja udzielająca ww. pozwolenia, na warun-
kach określonych w decyzji.
Odpowiedź na piśmie Nr 5b [klik] 

https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/217183/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_5b.pdf?1582187549

