
Hajnówka, dnia 15 kwietnia 2020 roku

Przewodnicząca 
Rady Miasta Hajnówka

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia   dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, poz.1309, poz. 1571, poz. 1696, poz. 1815)
wnoszę  o  zwołanie  obrad  sesji  w  dniu  22  kwietnia  2020  r.  godz.  10.00 w sali
kolumnowej  Hajnowskiego  Domu  Kultury  Hajnówce  przy  ulicy  Tamary
Sołoniewicz 4 z porządkiem obrad jak niżej :

1. Otwarcie sesji.

2.Przyjęcie porządku obrad.

3. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawach: 
3.1. emisji obligacji oraz  zasad  ich zbywania, nabywania  i wykupu,

3.2. zmian w budżecie miasta na 2020 rok,

3.3. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Hajnówka na lata 2020-
2029,

3.4. ustalenia stawek opłat za zajęcie  pasa drogowego dróg gminnych,

3.5. zatwierdzenia  zarządzenia  Nr  30/2020  Burmistrza  Miasta  Hajnówka
z dnia 18 marca 2020 roku  w sprawie wprowadzenia zakazu handlu na
targowicy miejskiej przy ul. Targowej 74 i miejscu handlu przy ul. 3 Maja
38 w Hajnówce.

3.6. uchylenia uchwały Nr VI/43/19 Rady Miasta Hajnówka z dnia                   
24 kwietnia 2019 r. w sprawie określenia wymagań jakie powinien 
spełniać projekt budżetu obywatelskiego

4.Zamknięcie obrad.

Załączniki :

1. Apel  Burmistrza Miasta Hajnówka do Radnych Rady Miasta Hajnówka.

2. Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2020 rok.

3. Projekt uchwały w sprawie  zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Hajnówka na
lat 2020-2029.

4. Projekt uchwały w sprawie emisji obligacji oraz  zasad  ich zbywania, nabywania  i wykupu.

5. Projekt  uchwały  w  sprawie  ustalenia  stawek  opłat  za  zajęcie   pasa  drogowego  dróg
gminnych.

6. Projekt  uchwały  w  sprawie  zatwierdzenia  zarządzenia  Nr  30/2020  Burmistrza  Miasta
Hajnówka z dnia 18 marca 2020 roku  w sprawie wprowadzenia zakazu handlu na targowicy
miejskiej przy ul. Targowej 74 i miejscu handlu przy ul. 3 Maja 38 w Hajnówce.

7. Projekt uchwały w sprawie  uchylenia uchwały Nr VI/43/19 Rady Miasta Hajnówka z dnia 
24 kwietnia 2019 r. w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać projekt budżetu 
obywatelskiego.



APEL BURMISTRZA MIASTA HAJNÓWKA 
do RADNYCH RADY MIASTA HAJNÓWKA

Szanowni Państwo Radni 
Rady Miasta Hajnówka

Gmina musi podejmować różne zdania wynikające z wcześniej podjętych uchwał.
Staram  się  dbać  o  bezpieczeństwo  zarówno  pracowników  urzędu,  jak  i
mieszkańców.   Sesja  powinna  się  odbyć,  gdyż  niepodjęcie  niektórych  uchwał
będzie  skutkowało  wstrzymaniem  podjętych  wcześniej  działań.
Na  nas  urzędnikach,  ale  również  na  radnych,  spoczywa  ogromna
odpowiedzialność za to, co dzieje się na terenie miasta. To my powinniśmy być
zawsze gotowi do podejmowania często trudnych decyzji i działań. Dlatego też
zwróciłem się do Przewodniczącej Rady Miasta Hajnówka z wnioskiem o zwołanie
sesji na dzień 22 kwietnia 2020 r. w sali kolumnowej Hajnowskiego Domu Kultury.
Sesja zostanie zorganizowana z zachowaniem możliwych standardów sanitarno-
epidemiologicznych określonych przez Ministra Zdrowia.  
Zostanie ona przeprowadzona w sposób zapewniający wszystkim biorącym udział
w obradach  możliwy poziom bezpieczeństwa poprzez:

1. Ograniczenie  tematyki  obrad  do  przyjęcia  uchwał  niezbędnych  dla
funkcjonowania miasta oraz wynikających z przepisów prawa.

2. Przekazanie  materiałów  radnym  na  ich  poczty  elektroniczne.
Przedmiotowe  materiały  zostaną  zamieszczone  w  Biuletynie  Informacji
Publicznej  oraz  na  Portalu  Radnego,  Portalu  Mieszkańca.
Radni  w  terminie  do  dnia  21 kwietnia  2020 r.  proszeni  są  o  zgłaszanie
pytań,  uwag,  spostrzeżeń  na  wskazane  adresy  e-mailowe  i  wskazane
numery telefonów w celu uzyskania dodatkowej informacji .

3. Wcześniejszą dezynfekcję  sali  obrad.
4. Zapewnienie każdemu uczestnikowi obrad środków ochrony indywidualnej

(rękawiczki,  maseczki)  oraz  możliwości  korzystania  ze  środków
do dezynfekcji.

5. Zapewnienie bezpiecznej odległości pomiędzy uczestnikami sesji.
6. Ograniczenie do niezbędnego minimum udziału w sesji osób.
7. Zaapelowanie  do  radnych  o  samokontrolę  stanu  zdrowia  oraz

o nieprzychodzenie na sesję w przypadku podejrzenia jakiejkolwiek infekcji.
Osoby, które są chore,  które są w grupie osób ryzyka lub mogą czuć się zagrożone,
decyzję  o  uczestnictwie  w  sesji  podejmują  indywidualnie.
W sesji  nie  mogą brać  udziału  osoby które  miały  ewentualny  kontakt  z  osobami  np.
będącymi  w  kwarantannie.  Proszę  o  rozważną  i  odpowiedzialną  decyzję  w  tych
sprawach.  Apeluję  o  to,  aby  nie  gromadzić  się  przed  budynkiem  oraz  w  holu  i nie
podejmować  zbędnych  dyskusji.  Na  salę  wchodzimy  pojedynczego  i  zajmujemy
uprzednio przygotowane miejsca z imienną rezerwacją. 

8. Aby  ograniczyć  ryzyko  Radni  i  przedstawiciele  Urzędu  Miasta  Hajnówka
biorący  udział  w  sesji,  nie  będą  również  korzystać  ze  wspólnego
bezprzewodowego mikrofonu będą zabierać głos z mównicy.

9. Zaapelowanie  do  mieszkańców,  mediów   o  rezygnację  z  osobistego
uczestnictwa w obradach.



10.Po zakończeniu obrad i wyjściu z budynku osoby uczestniczące powinny
wyrzucić rękawice do specjalnego pojemnika.
Wykaz osób udzielających wyjaśnień w sprawie projektów uchwał

Osoba udzielająca wyjaśnień w sprawie projektu dot.
1. zmian w budżecie miasta na 2020 rok,
2. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Hajnówka na lat 2020-2029,
3. emisji obligacji oraz  zasad  ich zbywania, nabywania  i wykupu

Imię i nazwisko Agnieszka Zabrocka

Numer telefonu kontaktowego 85 682 6454

Adres email a.zabrocka@hajnowka.pl
Osoba udzielająca wyjaśnień w sprawie projektu dot.

ustalenia stawek opłat za zajęcie  pasa drogowego dróg gminnych
Imię i nazwisko Dariusz Gorustowicz

Numer telefonu kontaktowego 85 682 2014

Adres email d.gorustowicz@hajnowka.pl
Osoba udzielająca wyjaśnień w sprawie projektu dot.

zatwierdzenia  zarządzenia  Nr  30/2020  Burmistrza  Miasta  Hajnówka  z  dnia
18 marca 2020 roku  w sprawie wprowadzenia zakazu handlu na targowicy miejskiej
przy ul. Targowej 74 i miejscu handlu przy ul. 3 Maja 38 w Hajnówce
Imię i nazwisko Marta Kościeńczuk

Numer telefonu kontaktowego 85 682 2014

Adres email m.koscienczuk@hajnowka.pl
Osoba udzielająca wyjaśnień w sprawie projektu dot.

uchylenia uchwały Nr VI/43/19 Rady Miasta Hajnówka z dnia 24 kwietnia 2019 r. w 
sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać projekt budżetu obywatelskiego
Imię i nazwisko Barbara  Dmitruk

Numer telefonu kontaktowego 85 682 2016

Adres email b.dmitruk@hajnowka.pl
Uwagi  wnioski  możecie Państwo zgłaszać również za pośrednictwem Biura Rady
Miasta Hajnówka tel. 85 682 64 46 
adresy  e-mail:  Halina  Stepaniuk:  h.stepaniuk@hajnowka.pl
Elżbieta Filipowicz: e.filipowicz@hajnowka.pl

Serdecznie proszę wszystkich Państwa Radnych   o zrozumienie powagi
sytuacji.
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