
BRM.0003.3.7.2019
Rejestr wniosków i zapytań złożonych podczas obrad

XII sesji Rady Miasta Hajnówka w dniu 27 listopada 2019 r.
/stan na dzień 27 stycznia 2020 r./

Wnioski i zapytania zostały przekazane Burmistrzowi Miasta przez Przewodniczącą Rady:
• Pismem BRM.0003.3.7.2019 z dnia 28.11.2019 r. (Nr 1-9) [klik] 
• Pismem BRM.0003.3.7.2019 z dnia 29.11.2019 r. (Nr 10-20) [klik] 
• Pismem BRM.0003.3.7.2019 z dnia 28.11.2019 r. (Nr 21) [klik] 

L.p. Imię
i nazwisko
Radnego/

Mieszkańca

Data
zgłoszenia

Forma i treść interpelacji/
wniosku

Odpowiedź ustna udzielona
na sesji 

Data
przekaza-

nia BM
przez PR

Odpowiedź udzielona na piśmie

Odpowiedź Data
pisma

Oznaczenie
pisma

Data
wpływu
do BRM

Data
przekaza-
nia RM

1. Wiceprze-
wodnicząca 
Rady 
Barbara 
Laszkiewicz

27.11.2019 WNIOSEK 1
dot.  naprawy  chodnika  w  ul.
Armii Krajowej na odcinku od
Szkoły  Podstawowej  nr  1  do
ul. Zielonej
Wniosek na piśmie Nr 1 
/akapit 1/ [klik] 

29.11.2019 Zastępca  Burmistrza  poinfor-
mował, że w/w odcinek w dniu
28.11.2019 r.  został  poprawio-
ny.
Odpowiedź na piśmie Nr 1a
[klik] 

02.12.2019 BRM.0003.3.7.2019 02.12.2019 02.12.2019

2. Wiceprze-
wodnicząca 
Rady 
Barbara 
Laszkiewicz

27.11.2019 WNIOSEK 2
dot. wymiany chodnika w par-
ku miejskim od ul. Armii Kra-
jowej do osiedla przy ul. Piłsu-
dskiego
Wniosek na piśmie Nr 2 
/akapit 2/ [klik] 

29.11.2019

3. Wiceprze-
wodnicząca 
Rady 
Barbara 
Laszkiewicz

27.11.2019 WNIOSEK 3
dot.  zagospodarowania  stadio-
nu w lesie
Wniosek na piśmie Nr 3 
/akapit 3/ [klik] 

29.11.2019

4. Radna 
Helena 
Kuklik

27.11.2019 WNIOSEK 4
dot.  poprawienia  bezpieczeń-
stwa  w ul.  Diamentowej  pop-
rzez ułożenie spowalniacza
Wniosek na piśmie Nr 4 [klik]

29.11.2019

5. Wiceprze-
wodniczacy 
Rady Janusz
Puch

27.11.2019 WNIOSEK 5
dot.  oświetlenia  górki  zjazdo-
wej w parku miejskim
Wniosek na piśmie Nr 5
/pkt 1/ [klik] 

29.11.2019 Zastępca  Burmistrza  poinfor-
mował,  że  budżet  miasta  na
2019r. nie przewiduje wykona-
nia oświetlenia przedmiotowe-
go  terenu.  Wykonanie  powyż-
szej inwestycji będzie analizo-
wane  podczas  planowania  bu-

10.12.2019 BRM.0003.3.7.2019 11.12.2019 11.12.2019

https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/210592/original/Przekazanie_wniosk%C3%B3w_i_zapyta%C5%84_BM_przez_PR_(Nr_1-9).pdf?1576146900
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/210596/original/Wniosek_na_pi%C5%9Bmie_Nr_5__Nr_6.pdf?1576146901
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/210595/original/Wniosek_na_pi%C5%9Bmie_Nr_4.pdf?1576146900
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/210594/original/Wniosek_na_pi%C5%9Bmie_Nr_1__Nr_2__Nr_3.pdf?1576146900
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/210594/original/Wniosek_na_pi%C5%9Bmie_Nr_1__Nr_2__Nr_3.pdf?1576146900
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/210576/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_1a.pdf?1576146655
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/210594/original/Wniosek_na_pi%C5%9Bmie_Nr_1__Nr_2__Nr_3.pdf?1576146900
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/211468/original/Przekazanie_wniosku_BM_przez_PR_(Nr_21).pdf?1577706313
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/210593/original/Przekazanie_wniosk%C3%B3w_i_zapyta%C5%84_BM_przez_PR_(Nr_10-20).pdf?1576146900
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dżetu miasta na lata następne.
Odpowiedź na piśmie Nr 5a
[klik] 

6. Wiceprze-
wodniczacy 
Rady Janusz
Puch

27.11.2019 WNIOSEK 6
dot.  doświetlenia  przejść  dla
pieszych w ul. Batorego, ul. 3
Maja, ul. Piłsudskiego
Wniosek na piśmie Nr 6
/pkt 2/ [klik] 

29.11.2019 Zastępca  Burmistrza  poinfor-
mował,  że  budżet  miasta  na
2019 rok nie przewiduje wyko-
nania przedmiotowego oświet-
lenia.  Wykonanie  powyższej
inwestycji  będzie  analizowane
podczas  planowania  budżetu
miasta na lata następne. W celu
podniesienia bezpieczeństwa w
ruchu  drogowym,  a  szczegól-
nie poruszających się tam pie-
szych,  zarządcom  ww.  dróg
wyrażamy zgodę na użycie ist-
niejącego  systemu  oświetlenia
ulicznego miasta Hajnówka do
zasilania  przedmiotowych  do-
datkowych lamp.
Odpowiedź na piśmie Nr 6a
[klik] 

10.12.2019 BRM.0003.3.7.2019 11.12.2019 11.12.2019

7. Radny 
Adam 
Czurak

27.11.2019 WNIOSEK 7
dot.  ustosunkowania  się  do
zgłoszonej  przez  mieszkańca
koncepcji  połączenia ul.  Wiej-
skiej,  której  odcinki  znajdują
się po obu stronach rzeki Leś-
nej, poprzez wybudowanie po-
łączenia przez rzekę Leśną
Wniosek na piśmie Nr 7
/pkt 1/ [klik] 

29.11.2019 Burmistrz  Miasta  poinformo-
wał, że ze względu na koniecz-
ność zmiany MPZPM oraz bar-
dzo  wysoki  koszt  inwestycji
budowa drogi łączącej istnieją-
ce odcinki ul. Wiejskiej, leżące
po obu stronach  rzeki  Leśnej,
w chwili  obecnej nie jest  pla-
nowana.  Uznając  ważkość
zgłoszonego wniosku w miarę
posiadanych  środków finanso-
wych przebudowa ulicy będzie
w przyszłości brana pod uwagę
przy planowaniu budżetu mia-
sta po wykonaniu nawierzchni
utwardzonych  na  wszystkich
ulicach w Hajnówce.
Odpowiedź na piśmie Nr 7a
[klik] 

09.12.2019 BRM.0003.3.7.2019 10.12.2019 10.12.2019

https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/210579/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_7a.pdf?1576146655
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/210597/original/Wniosek_na_pi%C5%9Bmie_Nr_7__Nr_8__Nr_9.pdf?1576146901
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/210578/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_6a.pdf?1576146655
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/210596/original/Wniosek_na_pi%C5%9Bmie_Nr_5__Nr_6.pdf?1576146901
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/210577/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_5a.pdf?1576146655
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Radnego/
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8. Radny 
Adam 
Czurak

27.11.2019 WNIOSEK 8
dot. przeprowadzenia konsulta-
cji z zarządcami budynku przy
ul.  Zina,  gdzie  siedzibę  ma
m. in. Urząd Miasta Hajnówka,
dotyczących przebudowania te-
renu  ogrodzonego  na  tyłach
budynku poprzez powiększenie
części parkingowej
Wniosek na piśmie Nr 8
/pkt 2/ [klik] 

29.11.2019

9. Radny 
Adam 
Czurak

27.11.2019 WNIOSEK 9
dot. zwrócenia się do Komendy
Powiatowej Policji w Hajnów-
ce o z prośbą o kontrolowanie
w nadchodzącym okresie świą-
teczno-noworocznym  prawid-
łowości  użycia  materiałów pi-
rotechnicznych
Wniosek na piśmie Nr 9
/pkt 3/ [klik] 

29.11.2019 Burmistrz  Miasta  poinformo-
wał Komendanta Komedy Po-
wiatowej  Policji  w Hajnówce,
że  Radny złożył wniosek doty-
czący  zwrócenia  się  z  prośbą
do Komendy Powiatowej Poli-
cji w Hajnówce o kontrolowa-
nie  w  nadchodzącym  okresie
świąteczno-noworocznym  pra-
widłowości  użycia  materiałów
pirotechnicznych.
Odpowiedź na piśmie Nr 9a
[klik] 

06.12.2019 BRM.0003.3.7.2019 06.12.2019 06.12.2019

10. Radna 
Małgorzata 
Celina 
Zaborna

27.11.2019 WNIOSEK 10
dot. poszerzenia miejsca dla in-
walidów w ul. 3 Maja naprze-
ciw apteki CEFARM
Wniosek złożony ustnie

29.11.2019 Zastępca Burmistrza przekazał
wniosek do Podlaskiego Zarzą-
du Dróg Wojewódzkich w Bia-
łymstoku.
Odpowiedź na piśmie Nr 10a
[klik] 

29.11.2019 BRM.0003.3.7.2019 02.12.2019 02.12.2019

Zastępca  Dyrektora  PZDW
poinformował,  że  szerokość
wskazanych stanowisk postojo-
wych  zostanie  skorygowana
podczas  odnowy oznakowania
poziomowego w roku 2020.
Odpowiedź na piśmie Nr 10b
[klik] 

12.12.2019 WUDiM.4203.193.
2019

17.12.2019 17.12.2019

https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/211469/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_10b.pdf?1577706313
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/210581/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_10a.pdf?1576146656
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/210580/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_9a.pdf?1576146655
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/210597/original/Wniosek_na_pi%C5%9Bmie_Nr_7__Nr_8__Nr_9.pdf?1576146901
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/210597/original/Wniosek_na_pi%C5%9Bmie_Nr_7__Nr_8__Nr_9.pdf?1576146901


L.p. Imię
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Radnego/

Mieszkańca
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zgłoszenia

Forma i treść interpelacji/
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11. Radny
Mieczysław 
Stanisław 
Gmiter

27.11.2019 WNIOSEK 11
dot. ograniczenia prędkości po-
jazdów (nawet do 30 km/h) na
zakręcie  w  ul.  Warszawskiej
(naprzeciw dworca), gdyż mie-
szkańcy maja problem z wyjaz-
dem  ze  swoich  posesji  przy
szybko  poruszających  się  sa-
mochodach w tej ulicy
Wniosek złożony ustnie

29.11.2019 Zastępca  Burmistrza  zwrócił
się do Zarządu Dróg Powiato-
wych w Hajnówce z prośbą o
analizę sytuacji i podjęcie niez-
będnych działań w celu likwi-
dacji problemu.
Odpowiedź na piśmie Nr 11a
[klik] 

05.12.2019 BRM.0003.3.7.2019 09.12.2019 09.12.2019

Naczelnik  Wydziału  Komuni-
kacji i  Dróg Starostwa Powia-
towego  poinformował,  że  w
dniu 19.12.2019 r.  została  po-
wołana  komisja  z  udziałem
przedstawiciela  Starosty  Haj-
nowskiego, Komendy Powiato-
wej Policji oraz Zarządu Dróg
Powiatowych  w  Hajnówce.
Komisja  dokonała  oględzin
przedmiotowego  odcinka  dro-
gi, stwierdzając o potrzebie do-
konania  zmiany  stałej  organi-
zacji ruchu poprzez ustawienie
znaku  drogowego  „ogranicze-
nie prędkości” 30 km/h: w nas-
tępujących miejscach: jadąc od
strony os. Mazury ul. Warsza-
wską  przed  łukiem  drogi  w
miejsce dotychczasowego zna-
ku „ograniczenie prędkości” 40
km/h oraz ponowić znak, usta-
wiając  za  skrzyżowaniem  ul.
Warszawskiej z ul. Wiejską; ja-
dąc  od  strony  Ronda  Strażni-
ków Puszczy Białowieskiej ul.
Warszawską za skrzyżowaniem
ul. Warszawskiej  z ul. Kolejo-
wą  w miejsce dotychczasowe-
go  znaku  „ograniczenie  pręd-
kości” 40 km/h. 
Odpowiedź na piśmie Nr 11b
[klik] 

24.01.2020 KD.7123.13.2019 27.01.2020 27.01.2020

https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/220083/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_11b.pdf?1587036924
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/210582/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_11a.pdf?1576146656
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12. Radna Ewa 
Rygorowicz

27.11.2019 WNIOSEK  12  do  Komisji
Infrastruktury Komunalnej i
Samorządu
dot.  sprawdzenia  chodników i
ulic  na  osiedlach  mieszkanio-
wych, gdyż chodniki są nieró-
wne,  brak  jest  oświetlenia,  co
stwarza  zagrożenie  mieszkań-
com miasta
Wniosek złożony ustnie

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. 2/

29.11.2019 Burmistrz  Miasta  przekazał
wniosek do Spółdzielni Miesz-
kaniowej w Hajnówce oraz do
Zakładu  Gospodarki  Mieszka-
niowej w Hajnówce.
Odpowiedź na piśmie Nr 12a
[klik] 

28.11.2019 BRM.0003.3.7.2019 02.12.2019 02.12.2019

Dyrektor  ZGM poinformował,
że na administrowanych osied-
lach przez Zakład zostały wy-
remontowane  nawierzchnie
chodników,  dróg  i  parkingów.
Stare,  zniszczone płytki  chod-
nikowe,  płytki  betonowe  typu
trylinka i nawierzchnie asfalto-
we zastąpione zostały nowymi
materiałami  typu  „polbruk”.
Do  naprawy  zostały  nawierz-
chnie przy budynku Wspólnoty
Mieszkaniowej  11  Listopada
28,  którą  planują  wykonać  w
2020 r oraz przy drodze wew-
nętrznej  Os.  A.  Krajowej  34,
38, 40 wzdłuż garaży i budyn-
ku gospodarczego.
Odpowiedź na piśmie Nr 12b
[klik] 

16.12.2019 N.R. 224.14.2019 18.12.2019 18.12.2019

13. Radny 
Maciej 
Borkowski

27.11.2019 WNIOSEK 13
dot.  udostępnienia  protokołu
pokontrolnego  Komisji  Spraw
Społecznych dot. placówek oś-
wiatowych (jeśli nie było prze-
glądu  placówek  oświatowych,
to dlaczego?)
Wniosek złożony ustnie

29.11.2019 Przewodnicząca  Komisji
Spraw  Społecznych  poinfor-
mowała, że Komisja nie zreali-
zowała w bieżącym roku tema-
ty  pt.  „Przygotowanie  szkół  i
przedszkoli do roku szkolnego
2019/2020.  Temat  ten  będzie
proponowany  do  realizacji  w
następnym roku.
Odpowiedź na piśmie Nr 13a
[klik] 

04.12.2019 BRM.0003.3.7.2019 04.12.2019 04.12.2019

https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/210584/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_13a.pdf?1576146656
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/211470/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_12b.pdf?1577706313
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/210583/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_12a.pdf?1576146656
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14. Radny 
Maciej 
Borkowski

27.11.2019 WNIOSEK 14
dot.  przesłania  radnym  inter-
pretacji prawnej dot. możliwo-
ści  utworzenia  funduszu  re-
montowego w Parku Wodnym
(wniosek taki zgłosiła Komisja
Infrastruktury  Komunalnej  i
Samorządu  na  posiedzeniu  w
dniu 19.112019 r.)
/Rejestr  wniosków  i  pytań  złożonych
podczas posiedzeń komisji  Rady Mia-
sta Hajnówka w dn. 19.11.2019 r. – nr
rej. 6/

Wniosek złożony ustnie

29.11.2019 Burmistrz  Miasta  poinformo-
wał Dyrektora Parku Wodnego
w Hajnówce, że Radny zwrócił
się  z  prośbą  o przesłanie  rad-
nym  interpretacji  prawnej  do-
tyczącej  możliwości  utworze-
nia  funduszu  remontowego  w
Parku Wodnym. 
Odpowiedź na piśmie Nr 14a
[klik] 

03.12.2019 BRM.0003.3.7.2019 03.12.2019 03.12.2019

Dyrektor Parku Wodnego poin-
formował,  że  literalne  zapisy
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009
r. o finansach publicznych oraz
Rozporządzenie  Ministra  Fi-
nansów z dnia 7 grudnia 2010
r.  w  sprawie  sposobu  prowa-
dzenia  gospodarki  finansowej
jednostek budżetowych i samo-
rządowych  zakładów  budżeto-
wych nie dają możliwości two-
rzenia  funduszu  remontowego
dla zakładów budżetowych.
Odpowiedź na piśmie Nr 14b
[klik] 

09.12.2019 DP.0001.6.2019 11.12.2019 11.12.2019

15. Radny 
Maciej 
Borkowski

27.11.2019 ZAPYTANIE 15
Czy  w  placówkach  oświato-
wych  dyrektorzy  zalegają  z
płatnościami do ZUS?
Zapytanie złożone ustnie

Radny ponownie wystąpił w ww. spra-
wie  – złożył  wniosek  w dniu 04.12 r.
/Część  H.  Interpelacje  i  wnioski
zgłoszone w okresie międzysesyjnym –
nr rej. 133/

29.11.2019 Burmistrz  Miasta  zwrócił  się
do  dyrektorów  szkol  i  przed-
szkoli,  dla  których  organem
prowadzącym  jest  Gmina
Miejska  Hajnówka,  o  udziele-
nie informacji, czy w zarządza-
nej placówce zalegają z płatno-
ściami do ZUS? Jeśli tak, to od
kiedy?
Odpowiedź na piśmie Nr 15a
[klik] 

03.12.2019 BRM.0003.3.7.2019 03.12.2019 03.12.2019

Dyrektor Przedszkola Nr 3 po-
informowała,  że wszystkie zo-
bowiązania  wobec  ZUS  do
dnia 04.12.2019 r. zostały opła-
cone  zgodnie  z  wymaganym

06.12.2019 10.12.2019 10.12.2019

https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/210587/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_15a.pdf?1576146657
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/210586/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_14b.pdf?1576146657
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/210585/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_14a.pdf?1576146656


L.p. Imię
i nazwisko
Radnego/

Mieszkańca

Data
zgłoszenia

Forma i treść interpelacji/
wniosku

Odpowiedź ustna udzielona
na sesji 

Data
przekaza-

nia BM
przez PR

Odpowiedź udzielona na piśmie

Odpowiedź Data
pisma

Oznaczenie
pisma

Data
wpływu
do BRM

Data
przekaza-
nia RM

terminem  płatności.  W  dniu
05.12.2019  r.  został  złożony
wniosek do ZUS o odroczenie
płatności składki za miesiąc li-
stopad  2019  r.  z  tytułu  braki
środków finansowych.
Odpowiedź na piśmie Nr 15b
[klik] 

Dyrektor  Przedszkola  Nr  5
poinformowała, że Przedszkole
ma  opłacone  składki  ZUS  za
miesiąc październik 2019 r. od-
nośnie składek za miesiąc listo-
pad 2019 r. do ZOS został zło-
żony  wniosek  o  odroczenie
płatności do 31.01.2020 r.
Odpowiedź na piśmie Nr 15c
[klik] 

06.12.2019 P5.0717/33/19 10.12.2019 10.12.2019

Dyrektor  Szkoły  Podstawowej
Nr 1 poinformowała, że Szkoła
zalega  z  częściową  płatnością
za  miesiąc  październik  2019.
Za miesiąc listopad 2019 r. zo-
stał złożony do ZUS-u wniosek
o odroczenie terminu płatności.
Odpowiedź na piśmie Nr 15d
[klik] 

09.12.2019 SP1.0705.?.2019 11.12.2019 11.12.2019

Dyrektor  Szkoły  Podstawowej
Nr 2 poinformował, że od dnia
05.11.2019r. placówka zalega z
płatnościami ZUS za 10.2019 r.
Odpowiedź na piśmie Nr 15e
[klik] 

04.12.2019 11.12.2019 11.12.2019

Dyrektor  Przedszkola  Nr  1
poinformowała,  że  w związku
z nieotrzymaniem środków fi-
nansowych na zwiększenie wy-
datków na 2019 rok oraz zgod-
nie z uzgodnieniem z organem
prowadzącym na  dzień  9 gru-

09.12.2019 P1.0717.121.2019 11.12.2019 11.12.2019

https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/210591/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_15e.pdf?1576146657
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/210590/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_15d.pdf?1576146657
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/210589/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_15c.pdf?1576146657
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/210588/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_15b.pdf?1576146657


L.p. Imię
i nazwisko
Radnego/

Mieszkańca

Data
zgłoszenia

Forma i treść interpelacji/
wniosku

Odpowiedź ustna udzielona
na sesji 

Data
przekaza-

nia BM
przez PR

Odpowiedź udzielona na piśmie

Odpowiedź Data
pisma

Oznaczenie
pisma

Data
wpływu
do BRM

Data
przekaza-
nia RM

dnia 2019 r. nie zostały opłaco-
ne  składki  ZUS  od  listopada
2019 r.
Odpowiedź na piśmie Nr 15f
[klik] 

Dyrektor  Przedszkola  Nr  2
poinformowała, że Przedszkole
nie  zalega  z  płatnościami  do
ZUS. 
Odpowiedź na piśmie Nr 15g
[klik] 

10.12.2019 P2.3014/60/2019 11.12.2019 11.12.2019

Dyrektor  Szkoły  Podstawowej
Nr 4 poinformowała, że skład-
ki na ZUS za miesiąc paździer-
nik 2019r. opłacono.Ze wzglę-
du na brak środków został zło-
żony wniosek  do  ZUS o  wy-
dłużenie terminu opłat składek
za  miesiąc  listopad  do
31.01.2020 r.
Odpowiedź na piśmie Nr 15h
[klik] 

09.12.2019 SP4.054.8.2019 11.12.2019 11.12.2019

Dyrektor  Szkoły  Podstawowej
Nr 3 poinformowała, że płatno-
ści  składek  ZUS  za  miesiąc
październik  zostały  częściowo
uregulowane,  natomiast  za
miesiąc listopad szkoła złożyła
pismo  do  ZUS  o  odroczenie
płatności  do  końca  stycznia
2020.
Odpowiedź na piśmie Nr 15i
[klik] 

11.12.2019 SP3.410.16.2019 11.12.2019 11.12.2019

16. Radny 
Maciej 
Borkowski

27.11.2019 ZAPYTANIE 16
Dlaczego  raportu  WIOŚ-u  z
przełomu września  i  paździer-
nika do dziś nie otrzymali Rad-
ni? Czy Referat Ochrony Śro-
dowiska jest nim zainteresowa-
ny i czy go posiada?

29.11.2019 Burmistrz  Miasta  poinformo-
wał, że Gmina Miejska Hajnó-
wka  nie  powadzi  nadzoru  w
zakresie  ochrony  środowiska
nad przedsiębiorstwami działa-
jącymi  na  terenie  miasta  oraz
nie posiada  protokołu kontroli

06.12.2019 BRM.0003.3.7.2019 06.12.2019 06.12.2019

https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/210601/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_15i.pdf?1576146901
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/210600/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_15h.pdf?1576146901
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/210599/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_15g.pdf?1576146901
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/210598/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_15f.pdf?1576146901


L.p. Imię
i nazwisko
Radnego/

Mieszkańca

Data
zgłoszenia

Forma i treść interpelacji/
wniosku

Odpowiedź ustna udzielona
na sesji 

Data
przekaza-

nia BM
przez PR

Odpowiedź udzielona na piśmie

Odpowiedź Data
pisma

Oznaczenie
pisma

Data
wpływu
do BRM

Data
przekaza-
nia RM

Zapytanie złożone ustnie przeprowadzonej  przez WIOŚ.
Sprawdzanie  zgodności  wiel-
kości emisji zgodnie z udzielo-
nym pozwoleniem leży w ges-
tii  Starostwa Powiatowego.  W
dniu 06.12.2019 r.  wystąpiono
do WIOŚ o udostępnienie pro-
tokołu  kontroli  ww.  oddziału
Gryfskandu.  Po  otrzymaniu
protokołu  niezwłocznie  zosta-
nie on przesłany Radnemu.
Odpowiedź na piśmie Nr 16a
[klik] 

Zastępca WIOŚ w Białymstoku
przekazał zanimizowane proto-
koły  kontroli  przeprowadzo-
nych  w  Gryfskand  Sp.  z  o.o.
Oddział w Hajnówce – Zakład
Produkcji  Węgli  Aktywnych
oraz Gryfskand Sp. z o.o. Od-
dział  w  Hajnówce  –  Zakład
Produkcji Węgli Drzewnych.
Protokoły  znajdują  się  do
wglądu w Biurze Rady Miasta
Hajnówka
Odpowiedź na piśmie Nr 16b
[klik] 

15.01.2020 AI.7024.155.2019.
IS

22.01.2020 24.01.2020

Zastępca Burmistrza przekazał
scan zanonimizowanych proto-
kołów kontroli do Biura Rady
Miasta.
Odpowiedź na piśmie Nr 16c
[klik] 

22.01.2020 GKM.604.11.2019 22.01.2020 24.01.2020

17. Radny 
Maciej 
Borkowski

27.11.2019 ZAPYTANIE 17
Kiedy  w  mieście  powstaną
mierniki powietrza? (termin ich
zamontowania, ilość i miejsca,
w których zostaną usytuowane)
Zapytanie złożone ustnie

Radny ponownie wystąpił w ww. spra-

29.11.2019 Zastępca  Burmistrza  poinfor-
mował, że przedmiotowe zada-
nie jest w trakcie realizacji. Do
końca roku zostanie utworzony
system  pomiaru  zanieczysz-
czeń powietrza w mieście Haj-
nówka  (składającego  się  z  5
szt.  czujników do pomiaru ja-

02.12.2019 BRM.0003.3.7.2019 02.12.2019 02.12.2019

https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/220085/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_16c.pdf?1587036924
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/220084/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_16b.pdf?1587036924
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/210602/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_16a.pdf?1576146902


L.p. Imię
i nazwisko
Radnego/

Mieszkańca

Data
zgłoszenia

Forma i treść interpelacji/
wniosku

Odpowiedź ustna udzielona
na sesji 

Data
przekaza-

nia BM
przez PR

Odpowiedź udzielona na piśmie

Odpowiedź Data
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Oznaczenie
pisma

Data
wpływu
do BRM

Data
przekaza-
nia RM

wie  –  złożył  interpelację  w  dniu
02.12.2019 r.  /Część G. Interpelacje i
wnioski zgłoszone w okresie międzyse-
syjnym – nr rej. 132.1/ oraz interpela-
cję w dniu 03.12.2019 r. /Część G. In-
terpelacje i wnioski zgłoszone w okre-
sie międzysesyjnym – nr rej. 132.1/

kości powietrza) wraz z dostę-
pem do aplikacji mobilnej oraz
widget umożliwiający informo-
wanie  mieszkańców  o  wyni-
kach  pomiarów  na  stronie  in-
ternetowej  www.hajnowka.pl.
Zadanie jest realizowane w ra-
mach  projektu  pn.  „Poprawa
efektywności  energetycznej  i
ograniczenie  niskiej  emisji  na
terenie miasta Hajnówka” dofi-
nansowanego  ze  środków
Europejskiego  Funduszu  Roz-
woju  Regionalnego  z  Regio-
nalnego Programu Operacyjne-
go  Województwa  Podlaskiego
na lata 2014-2020.
Odpowiedź na piśmie Nr 17a
[klik] 

18. Radny 
Maciej 
Borkowski

27.11.2019 WNIOSEK 18
Radny zwrócił  uwagę  na  nie-
dotrzymywanie  terminów  od-
powiedzi na wnioski i interpe-
lacje (dot. m. in. interpelacji z
XI sesji z dnia 30. 10.2019 r. -
mieszkanie na Millenium 1 /Re-
jestr  interpelacji,  wniosków,  petycji  i
zapytań  złożonych  podczas  obrad  XI
sesji Rady Miasta Hajnówka w dniu 30

października 2019 r.– nr rej.  1/ oraz
analizy  kosztów  adaptacji  po-
mieszczenia  na  ul.  Piłsudskie-
go  /Część  G.  Interpelacje  i  wnioski
zgłoszone w okresie międzysesyjnym –
nr rej. 130/

Wniosek złożony ustnie

29.11.2019

19. Radna 
Helena 
Kuklik

27.11.2019 WNIOSEK 19
dot. przekazywania wszystkich
protokołów pokontrolnych PIP
i Sanepidu do wiadomości rad-
nych
Wniosek złożony ustnie

29.11.2019 Burmistrz  Miasta  poinformo-
wał, że wniosek został przyjęty
do  realizacji.  Protokoły  będą
udostępniane  zgodnie  z  obo-
wiązującym prawem i na zasa-
dach określonych w przepisach

10.12.2019 BRM.0003.3.7.2019 10.12.2019 10.12.2019

https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/210603/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_17a.pdf?1576146902
http://www.hajnowka.pl/
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prawa.
Odpowiedź na piśmie Nr 19a
[klik] 

20. Radna 
Jadwiga 
Dąbrowska

27.11.2019 WNIOSEK 20
dot. udzielenia pomocy Szkole
Podstawowej Nr 2 w celu uzys-
kania przez nią płynności fina-
nsowej
Wniosek złożony ustnie

29.11.2019

21. Radna 
Helena 
Kuklik

10.12.2019
drogą elek-
troniczną

WNIOSEK 21
dot.  połączenia  ul.  Wiejskiej,
której  odcinki  znajdują  się  po
obu stronach rzeki Leśnej
Wniosek na piśmie Nr 21
[klik] 

Radna poparła wniosek złożony przez
Radnego Adama Czuraka – nr rej. 7

11.12.2019 Burmistrz  Miasta  poinformo-
wał, że ze względu na koniecz-
ność zmiany MPZPM oraz bar-
dzo  wysoki  koszt  inwestycji
budowa drogi łączącej istnieją-
ce odcinki ul. Wiejskiej, leżące
po obu stronach  rzeki  Leśnej,
w chwili  obecnej nie jest  pla-
nowana.  Uznając  ważkość
zgłoszonego wniosku w miarę
posiadanych  środków finanso-
wych przebudowa ulicy będzie
w przyszłości brana pod uwagę
przy planowaniu budżetu mia-
sta po wykonaniu nawierzchni
utwardzonych  na  wszystkich
ulicach w Hajnówce.
Odpowiedź na piśmie Nr 21a
[klik] 

09.12.2019 BRM.0003.3.7.2019 10.12.2019 10.12.2019

https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/210579/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_7a.pdf?1576146655
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/211471/original/Wniosek_na_pi%C5%9Bmie_Nr_21.pdf?1577706313
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/210604/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_19a.pdf?1576146902

