
Hajnówka, dnia 10.01.2020 r

BRM.0003.1.1.2020

Burmistrz Miasta Hajnówka

Przekazuję  interpelację  Pana  Macieja  Borkowskiego  –  Radnego  Rady  Miasta
Hajnówka  złożoną  w formie  elektronicznej  na  skrzynkę  Biura  Rady  dot.  stawki
żywieniowej w przedszkolach jak niżej cyt.:
„W związku  z  tym  iż  prawidłowe  żywienie  w  wieku  przedszkolnym  warunkuje
właściwy rozwój, utrzymanie sprawności fizycznej, intelektualnej i  emocjonalnej.
Proszę  o  udostępnienie  analizy,  na  którą  powołują  się   wszyscy  Dyrektorzy
hajnowskich  przedszkoli sugerujący, iż dzienna stawka żywieniowa w wysokości
6 zł jest wystarczająca zamiast proponowanej  przez radę miasta 8zł.

Jednocześnie  wnoszę  o  udzielenie  odpowiedzi  w  związku  ze  znacznym
spadkiem jakości produktów spożywczych :

– czy  produkty  z  których  przygotowywane  jest  pożywienie  dla  dzieci  są
z  zamówień  przetargowych  czy  zakupy  robione  są  w  hajnowskich
sklepach jeśli tak to jakich:

–  proszę podać  z podziałem na nabiał, warzywa, owoce, pieczywo , ryby ,
parówki , kasze gryczane,makarony, płatki owsiane, kukurydziane ( jaki
rodzaj, gatunek,nazwę oraz sklep w którym dany produkt został kupiony)

– proszę podać cenę za kg dla każdego produktu z osobna
– czy dzieciom podawane są dania gotowe:
– zupy w proszku ( jeśli tak proszę podać nazwę i producenta)
– gotowe sosy  ( jeśli tak proszę podać nazwę i producenta)
– mrożonki ( jeśli tak proszę podać nazwę i producenta )
– czy  monitorowana jest  zawartość  azotanów i  azotynów w produktach ,

jeśli tak proszę ( proszę o kopię ostatnich wyników oraz nazw  produktów
na jakich były wykonywane), jeśli nie  to dlaczego  

– czy  monitorowana  jest  zawartość  glifosatu  w  produktach  podawanych
dzieciom,  jeśli  tak   (  proszę  o  kopię  ostatnich  wyników  oraz  nazw
produktów na jakich były wykonywane) , jeśli nie to  dlaczego.”

Jednocześnie zwracam uwagę na   art. 24 ust. 6  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o
samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506, poz. 1309, poz. 1696, poz. 1815)
że  interpelacje i zapytania składane są na piśmie do przewodniczącego rady, który
przekazuje je niezwłocznie wójtowi. Wójt, lub osoba przez niego wyznaczona, jest
zobowiązana udzielić odpowiedzi na piśmie nie później niż w terminie 14dni od dnia
otrzymania interpelacji lub zapytania . 
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