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1. Radny 
Adam 
Czurak

WNIOSEK 1
Ponawiam  wniosek  o  zapewnienie
bezpieczeństwa na skrzyżowaniu ulic
Miłkowskiego i Lipowa. Jest to uczę-
szczany  odcinek  ulic  miejskich,  dla
osób jadących z kierunku Białegosto-
ku jest to prawdopodobnie trasa wska-
zywana  przez  nawigacje  samochodo-
we  jako  najkrótszy  przejazd  przez
miasto w kierunku Białowieży. W os-
tatnim czasie miał tam miejsce wypa-
dek z udziałem karetki pogotowia, sa-
mochód  jadący  ulicą  Miłkowskiego
wymusił  pierwszeństwo  przejazdu.
Mieszkańcy są bardzo zaniepokojeni.
Po ostatnim wniosku otrzymałem pis-
mo odmawiające ustawienia lustra na
tym  skrzyżowaniu  tymczasem  wnio-
sek nie dotyczył  prośby o ustawienie
lustra  tylko  wdrożenia  rozwiązania
które  wymusi  przestrzeganie  przepi-
sów, sugeruję ułożenie progu zwalnia-
jącego  na  ulicy  Miłkowskiego  przed
skrzyżowaniem z ul. Lipowa od strony
osiedla Lipowa.  Dodatkowo zwracam
uwagę i apeluję do kierowców jeżdżą-
cych  Lipową  aby  przestrzegali  obo-
wiązujących  ograniczeń prędkości  bo
zbyt  szybka  jazda  jest  też  powodem
zdarzeń na tym skrzyżowaniu.
Wniosek na piśmie Nr 1 [klik] 

22.07.2020 r. Burmistrz  Miasta  poinformował,  że
odpowiedź zostanie udzielona na piś-
mie.

Przewodnicząca  Rady  przekazała
wniosek Burmistrzowi.
Odpowiedź na piśmie Nr 1a [klik] 

BRM.0003.3.2.2020 23.07.2020 r. 23.07.2020 r.

Burmistrz  zwrócił  się  do  Komendy
Powiatowej Policji w Hajnówce Sekcji
Ruchu Drogowego z prośbą o opinię
dotyczącą  możliwości  i  celowości
montażu  progu  zwalniającego  w  ul.
Miłkowskiego przed skrzyżowaniem z
ul. Lipową w Hajnówce. Przesłał rów-
nież kserokopię wniosku.
Odpowiedz na piśmie Nr 1b [klik] 

BRM.0003.3.2.2020 24.07.2020 r. 27.07.2020 r.

Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowe-
go KPP w Hajnówce poinformował, iż
Wydział  w  związku  z  zaistniałymi
zdarzeniami drogowymi na przedmio-
towym skrzyżowaniu widzi zasadność
ograniczenia prędkości w tym rejonie
do 30 km/h i dodatkowo montaż progu
zwalniającego,  który  wymusiłby  sto-
sowanie się do ograniczenia prędkości
przez kierujących pojazdami jadącymi
ul.  Miłkowskiego  przed  dojechaniem
do skrzyżowania z ul. Lipową, a tym
samym wprowadzenie takiego rozwią-
zania pozytywnie wpłynęłoby na bez-
pieczeństwo w ruchu drogowym. Po-
dobnego  rozwiązania  wymaga  skrzy-
żowanie ul. Miłkowskiego i Wróblew-
skiego, na którym również odnotowa-
liśmy zwiększoną liczbę zdarzeń dro-
gowych.  Dodatkowo  wskazane  jest
ograniczenie prędkości do 30 km/h na
ul. Lipowej w rejonie skrzyżowania z
ul. Miłkowskiego i ul. 11-go Listopada

TR.5321.35.2020 11.08.2020 r. 11.08.2020 r.

https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/227629/original/Wniosek_na_pi%C5%9Bmie_Nr_1.pdf?1597749252
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/227632/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_1b.pdf?1597749253
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/227631/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_1a__Nr_2a.pdf?1597749252
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przez  zastosowanie  znaków  B-33  i
wysp zwalniających ruch po obu stro-
nach skrzyżowania - stosowne wystą-
pienie  zostało  wysłane  do  Zarządu
Dróg Powiatowych w Hajnówce, dnia
02  lipca  2020  roku.  Nadmieniam,  iż
organem decyzyjnym w sprawie mon-
tażu  znaków  i  urządzeń  drogowych
jest zarządca drogi po uprzednio pozy-
tywnym zaopiniowaniu przez Starost-
wo Powiatowe. 
Odpowiedź na piśmie Nr 1c [klik] 

2. Radna 
Lucyna 
Lewczuk

WNIOSEK 2
Składam wniosek o podjęcie działań w
sprawie zmiany herbu Miasta Hajnów-
ka. Herb jest rozpoznawalną wizytów-
ką miasta i jest stosowany w rożnych
działaniach promocyjnych. W związku
z tym powinien nawiązywać do istot-
nych walorów miasta oraz budzić po-
zytywne emocje i skojarzenia. Obecny
herb nie spełnia tych wymogów, dlate-
go  wnoszę  o  kontynuację  rozpoczę-
tych wcześniej prac nad jego zmianą.
Wniosek na piśmie Nr 2 [klik] 

22.07.2020 r. Burmistrz  Miasta  poinformował,  że
odpowiedź zostanie udzielona na piś-
mie.

Przewodnicząca  Rady  przekazała
wniosek Burmistrzowi.
Odpowiedź na piśmie Nr 2a [klik] 

BRM.0003.3.2.2020 23.07.2020 r. 23.07.2020 r.

Burmistrz poinformował, że planowa-
ne  jest  podjęcie  stosownych  kroków
zmierzających do realizacji w/w dzia-
łania.  Przewidywana jest kontynuacja
prac  nad  propozycją  przedstawioną
przez  prof.  Jarosława  Perszko,  która
spotkała się z pozytywna opinia mie-
szkańców. W związku z tym, iż stano-
wione  symbole  muszą  być  zgodne  z
zasadami  heraldyki,  w  najbliższym
czasie zostanie przygotowane ponow-
ne wystąpienie do Komisji Heraldycz-
nej o wydanie stosownej opinii co do
propozycji wersu herbu Miasta. Wcze-
śniej planowane jest podjęcie prób or-
ganizacji  indywidualnego spotkania z
osobami  doświadczonymi  w  pracach
wyżej  wymienionej  komisji  celem
omówienia  szczegółów  opracowywa-
nego projektu herbu.
Odpowiedź na piśmie Nr 2b [klik] 

BRM.0003.3.2.2020 24.07.2020 r. 24.07.2020 r.

3. Radny 
Mieczysław 
Stanisław 

WNIOSEK 3
Wystąpić do Starosty Powiatu Hajno-
wskiego, by systematycznie monitoro-

22.07.2020 r. Burmistrz  Miasta  poinformował,  że
odpowiedź zostanie udzielona na piś-
mie.

Przewodnicząca  Rady  przekazała
wniosek Burmistrzowi.
Odpowiedź na piśmie Nr 3a [klik] 

BRM.0003.3.2.2020 23.07.2020 r. 23.07.2020 r.

https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/228331/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_1c.pdf?1599043162
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/227634/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_3a__Nr_4a__Nr_5a__Nr_6a__Nr_7a__Nr_8a__Nr_9a.pdf?1597749253
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/227633/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_2b.pdf?1597749253
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/227631/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_1a__Nr_2a.pdf?1597749252
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/227630/original/Wniosek_na_pi%C5%9Bmie_Nr_2.pdf?1597749252
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Gmiter wał  funkcjonowanie  spółek  GRYFS-
KAND i GRAND ACTIVATED zgod-
nie z udzielonymi przez niego pozwo-
leniami.
Wniosek złożony ustnie

Burmistrz zwrócił się do Starosty Po-
wiatu Hajnowskiego z prośbą o syste-
matyczne  monitorowanie  funkcjono-
wania  firm GRYFSKAND  Spółka  z
o.o. oraz GRAND ACTIVETED Sp z
o.o.,  ul.  Białostocka  1  w  Hajnówce,
zgodnie  z  udzielonymi  zezwoleniami
Starosty.
Odpowiedź na piśmie Nr 3b [klik] 

BRM.0003.3.2.2020 24.07.2020 r. 24.07.2020

Starosta  Hajnowski  poinformował,  iż
jako organ ochrony środowiska, zgod-
nie z posiadanymi kompetencjami, po-
dejmuję  działania  regulowane  m.  in.
przepisami ustawy z dnia 27 kwietnia
2001 roku Prawo ochrony środowiska
(Dz. U. z 2020r. poz. 1219) w stosun-
ku do wszystkich podmiotów korzys-
tających ze środowiska, prowadzących
działalność na terenie powiatu. Odby-
wa się to we współpracy z innym or-
ganem tj.: Wojewódzkim Inspektorem
Ochrony  Środowiska  powołanym  do
kontroli podmiotów korzystających ze
środowiska w rozumieniu ustawy Pra-
wo ochrony środowiska w zakresie m.
in.: przestrzegania przepisów o ochro-
nie środowiska, przestrzegania decyzji
ustalających  warunki  korzystania  ze
środowiska oraz przestrzegania zakre-
su, częstotliwości i sposobu prowadze-
nia  pomiarów  wielkości  emisji  i  jej
wpływu na stan środowiska.  Zadania
starosty polegają głównie na reglame-
ntowaniu  korzystania  ze  środowiska
przez podmioty korzystające ze środo-
wiska w ramach prowadzonej działal-
ności - poprzez wydawanie pozwoleń,
zezwoleń,  decyzji  czy  przyjmowanie
zgłoszeń  oraz  kontrola  ich  przestrze-
gania. Firma GRYFSKAND Sp. z o.o.
z siedzibą w Gryfinie, Oddział w Haj-

OS.604.1.9.2020.
AM

05.08.2020 r. 05.08.2020 r.

https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/227635/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_3b.pdf?1597749253
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nówce, Zakład Produkcji Węgli Drze-
wnych dokonała w Starostwie zgłosze-
nia instalacji do produkcji węgla drze-
wnego, jest to instalacja, która nie wy-
maga pozwolenia na emisje gazów lub
pyłów do powietrza, zgodnie z rozpo-
rządzeniem  Ministra  Środowiska  z
dnia  2  lipca  2010  roku  w  sprawie
przypadków, w których wprowadzanie
gazów lub pyłów do powietrza z insta-
lacji nie wymaga pozwolenia (Dz.U. z
2010r. Nr 130, poz. 881). Firma Grand
Activated Sp. z o.o. z siedzibą w Haj-
nówce przy ul. Białostockiej 1 posiada
pozwolenie na emisje gazów lub py-
łów do powietrza,  wydane zgodnie z
obowiązującymi przepisami, w którym
określono m. in. rodzaje i ilości gazów
i  pyłów  dopuszczonych  do  wprowa-
dzenia  do  powietrza  z  instalacji  do
produkcji węgli  aktywnych formowa-
nych  i  instalacji  do  produkcji  węgli
aktywnych drzewnych - dla źródeł po-
wstawania i miejsc wprowadzania ga-
zów i pyłów w zakresie nie powodują-
cym naruszenia określonych przepisa-
mi standardów emisyjnych, poziomów
substancji  w powietrzu oraz  wartości
odniesienia.  Pozwolenie na emisje ga-
zów lub pyłów do powietrza zgodnie z
przepisami  prawa  może  być  wydane
wnioskodawcy na okres 10 lat, chyba,
że z wniosku wynika inaczej. Wydanie
decyzji dla Grand Activated Sp. z o.o.
na czas od dnia 1 stycznia 2020 roku
do dnia 31 grudnia 2022 roku wynika
z  przedstawionego  harmonogramu
planowanych i podejmowanych przez
Zakład działań, polegających na zmo-
dernizowaniu systemu odprowadzania
spalin  i  oczyszczania  gazów  odloto-
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wych do powietrza. W 2021 roku ma
nastąpić stopniowe przełączanie insta-
lacji pieców obrotowych do nowej ins-
talacji  uzdatniania  spalin  i  emitora.
Oddanie  do eksploatacji  zmodernizo-
wanej  instalacji  powinno  nastąpić  w
2022 roku, po badaniach i pomiarach
potwierdzających efekt inwestycji. Fi-
rmy  są  systematycznie  kontrolowane
przez Wojewódzkiego Inspektora Och-
rony Środowiska., którego zadania ok-
reśla ustawa z dnia 20 lipca 1991 r. o
Inspekcji Ochrony Środowiska (Dz.U.
z  2020r.  poz.  995).  Jeżeli  w  wyniku
kontroli  przedsiębiorcy,  zostanie
stwierdzone naruszenia warunków ok-
reślonych w posiadanym przez przed-
siębiorcę pozwoleniu, m. in. przekro-
czenie  wartości  dopuszczalnych  emi-
sji, informacja przesyłana jest do orga-
nu właściwego do wydania pozwole-
nia i wówczas wszczynana jest proce-
dura  administracyjna  odnośnie  zanie-
chania  naruszeń  warunków  określo-
nych w pozwoleniu, z cofnięciem poz-
wolenia  włącznie.  Kontrolowane  jest
również na bieżąco wypełnianie obo-
wiązków nałożonych na Grand Activa-
ted Sp. z o.o. wynikających z wydane-
go pozwolenia. Między innymi infor-
mowanie  Wojewódzkiego  Inspektora
Ochrony  Środowiska  w  Białymstoku
oraz Starostę o występujących zakłó-
ceniach w pracy instalacji  — w celu
nie przekraczania czas przewidzianego
na  sytuacje  odbiegające  od  normal-
nych powodujących konieczność  zat-
rzymania pracy instalacji oraz ponow-
ny jej rozruch po usunięciu przyczyny,
jak i czasu przeznaczonego na plano-
we przeglądy instalacji (kominki, czo-
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puch, kocioł, wymiana tkanin filtracyj-
nych  w  urządzeniach  do  odpylania
spalin). Przedsiębiorca został dodatko-
wo zobowiązany do prowadzenia po-
miarów emisji do powietrza z emitora
E1 w okresie pracy źródła, dwukrotnie
w ciągu roku - raz w pierwszym i raz
w drugim półroczu -  w okresie  obo-
wiązywania pozwolenia oraz do prze-
kazywania wyników pomiarów w for-
mie  pisemnej  w  terminie  30  dni  od
dnia  zakończenia  pomiaru  organowi
ochrony  środowiska  oraz  wojewódz-
kiemu inspektorowi ochrony środowi-
ska. Jednocześnie informuję, iż jesteś-
my w trakcie realizacji montażu sen-
sora  jakości  powietrza  Airly,  mierzą-
cego  koncentracje  pyłów  zawieszo-
nych PM1, PM2,5 i PM10 oraz dwóch
gazów NO2 i 03, który zlokalizowany
zostanie  na  budynku  komunalnym
przy ul. Filipczuka. 
Odpowiedź na piśmie Nr 3c [klik] 

4. Radny 
Mieczysław 
Stanisław 
Gmiter

ZAPYTANIE 4
Dlaczego nie ostały wypłacone godzi-
ny nadliczbowe nauczycielom w cza-
sie pandemii?
Zapytanie złożone ustnie

22.07.2020 r. Burmistrz  Miasta  poinformował,  że
odpowiedź zostanie udzielona na piś-
mie.

Przewodnicząca  Rady przekazała  za-
pytanie Burmistrzowi.
Odpowiedź na piśmie Nr 4a [klik] 

BRM.0003.3.2.2020 23.07.2020 r. 23.07.2020 r.

Burmistrz  poinformował,  że  dyrekto-
rzy placówek oświatowych, zgodnie z
obowiązującymi przepisami w tym za-
kresie,  zaleceniami  MEN-u  i  organu
prowadzącego,  dostosowali  funkcjo-
nowanie szkół i przedszkoli do sytua-
cji pandemicznej. Nowa organizacja, z
uwagi na występujące przypadki prze-
ciążania uczniów kształceniem na od-
ległość, nie przewidywała możliwości
realizacji godzin ponadwymiarowych.
Jest to zgodne ze stanowiskiem MEN-
u,  według  którego:  „godziny  ponad-
wymiarowe nie  należą  do  warunków

BRM.0003.3.2.2020 24.07.2020 r. 24.07.2020 r.

https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/228332/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_3c.pdf?1599043162
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/227634/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_3a__Nr_4a__Nr_5a__Nr_6a__Nr_7a__Nr_8a__Nr_9a.pdf?1597749253
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pracy  nauczyciela  uzgodnionych  w
umowie  o pracę  lub  akcie  mianowa-
nia. W związku z tym możliwe jest za-
równo zmniejszenie, jak i zwiększenie
realizowanych  przez  nauczycieli  go-
dzin ponadwymiarowych w trakcie ro-
ku szkolnego, odpowiednio do potrzeb
(..)"(opinia MEN-u z dnia 8 maja 2020
r.). 
Odpowiedź na piśmie Nr 4b /pkt 1/
[klik] 

5. Radny 
Mieczysław 
Stanisław 
Gmiter

ZAPYTANIE 5
W  miesiącu  sierpniu  upływa  termin
odbioru gwarancyjnego robót inwesty-
cyjnych w Szkole Podstawowej Nr 2
w Hajnówce. Czy została powołana w
tej sprawie komisja?
Zapytanie złożone ustnie

22.07.2020 r. Burmistrz  Miasta  poinformował,  że
odpowiedź zostanie udzielona na piś-
mie.

Przewodnicząca  Rady przekazała  za-
pytanie Burmistrzowi.
Odpowiedź na piśmie Nr 5a [klik] 

BRM.0003.3.2.2020 23.07.2020 r. 23.07.2020 r.

Burmistrz poinformował, że nie zosta-
ła powołana żadna komisja, ponieważ
taka potrzeba nie występuje. Na robo-
ty prowadzone i zakończone w 2018r.
obowiązują  następujące  gwarancje
wykonawców:  1.  Roboty elektryczne
Firma EkoEnergia Sp. z  o.o.,  ul.  Ol-
szewskiego 6, 25-663 Kielce – gwara-
ncja udzielona na okres 60 miesięcy –
od dnia 28.09.2018 r.  2.  Roboty ter-
momodernizacyjne  –  firma  „SATO"
Sp. z o.o., 15-339 Białystok, ul. Zielna
31W – gwarancja udzielona na okres
60 miesięcy – od dnia 28.09.2018 r. 3.
Roboty sanitarne – firma „SATO" Sp.
z  o.o.,  15-339  Białystok,  ul.  Zielna
31W – gwarancja udzielona na okres
60 miesięcy – od dnia 31.07.2018 r. 4.
Modernizacja kotłowni – firma „Hyd-
raulik" Robert Stachura, 15-562 Biały-
stok,  ul.  Grabowa  11/1  –  gwarancja
udzielona na okres 60 miesięcy – od
dnia  28.09.2018  r.  Terminy  okresów
pogwarancyjnych dla w/w robót budo-
wlanych mijają w 2023 roku.
Odpowiedź na piśmie Nr 5b [klik] 

BRM.0003.3.2.2020 24.07.2020 r. 24.07.2020 r.

https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/227637/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_5b.pdf?1597749254
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/227634/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_3a__Nr_4a__Nr_5a__Nr_6a__Nr_7a__Nr_8a__Nr_9a.pdf?1597749253
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/227636/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_4b__Nr_6b.pdf?1597749253
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Odpowiedź ustna udzielona
na sesji 

Przekazanie przez Przewodniczącą Rady interpelacji/wniosku/zapytania
Burmistrzowi i udzielona odpowiedź
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6. Radny 
Mieczysław 
Stanisław 
Gmiter

ZAPYTANIE 6
Czy w związku z rozpoczęciem roku
szkolnego planowane są badania prze-
siewowe dzieci i nauczycieli?
Zapytanie złożone ustnie

22.07.2020 r. Burmistrz  Miasta  poinformował,  że
odpowiedź zostanie udzielona na piś-
mie.

Przewodnicząca  Rady przekazała  za-
pytanie Burmistrzowi.
Odpowiedź na piśmie Nr 6a [klik] 

BRM.0003.3.2.2020 23.07.2020 r. 23.07.2020 r.

Burmistrz  poinformował,  że  w  dniu
20.05.2020 r., przed otwarciem przed-
szkoli i żłobków oraz częściowym ot-
warciem szkół w podwyższonym reżi-
mie sanitarnym, zwrócił się do Woje-
wody Podlaskiego z prośbą o wykona-
nie (lub sfinansowanie) testów na obe-
cność  koronawirusa  dla  278  nauczy-
cieli  oraz  19  opiekunek  dziecięcych
zatrudnionych w placówkach oświato-
wych  i  żłobku,  dla  których  organem
prowadzącym jest Gmina Miejska Ha-
jnówka.  Nasza  prośba  nie  została
zaakceptowana z uwagi na „brak zale-
ceń dotyczących przeprowadzenia ba-
dań  sanitarno-epidemiologicznych  w
kierunku Sars CoV - 2 u nauczycieli i
opiekunek"  (odpowiedź  z  up.  Woje-
wody  Podlaskiego  z  dnia  27  maja
2020 r.). Przed rozpoczęciem nowego
roku  szkolnego  ponowimy  swoją
prośbę o wykonanie (lub sfinansowa-
nie) testów na obecność koronawirusa
dla  nauczycieli  oraz  opiekunek  dzie-
cięcych zatrudnionych w placówkach
oświatowych i żłobku, dla których or-
ganem prowadzącym jest Gmina Miej-
ska Hajnówka.
Odpowiedź na piśmie Nr 6b [klik] 

BRM.0003.3.2.2020 24.07.2020 r. 24.07.2020 r.

Burmistrz,  w związku z planowanym
przez Ministerstwo Edukacji  Narodo-
wej  powrotem  od  1  września  br.  do
tradycyjnej,  stacjonarnej  nauki  w
szkołach, zwracam się z prośbą o wy-
konanie (lub sfinansowanie) testów na
obecność  koronawirusa  dla  278 nau-
czycieli  oraz  19  opiekunek  dziecię-

ZOK.4424.11.20.
2020

31.07.2020 r. 03.08.2020 r.

https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/227636/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_4b__Nr_6b.pdf?1597749253
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/227634/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_3a__Nr_4a__Nr_5a__Nr_6a__Nr_7a__Nr_8a__Nr_9a.pdf?1597749253


Interpelacja/wniosek/zapytanie

Odpowiedź ustna udzielona
na sesji 

Przekazanie przez Przewodniczącą Rady interpelacji/wniosku/zapytania
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cych zatrudnionych w placówkach oś-
wiatowych  i  żłobku  oraz  dla  około
2000  uczniów  szkół  podstawowych,
wychowanków  przedszkoli  i  żłobka,
dla  których  organem  prowadzącym
jest Gmina Miejska Hajnówka, Wyko-
nanie  testów  jest  konieczne  celem
zminimalizowania  ryzyka  zarażenia
osób  pracujących,  bądź  uczęszczają-
cych do w/w placówek oświatowych. 
Odpowiedź na piśmie Nr 6c [klik] 

Podlaski Państwowy Wojewódzki Ins-
pektor Sanitarny w Białymstoku w od-
powiedzi na pismo PS-I11.960.308.20
20.KB z  03.08.2020r.  i  przekazujące
pismo  Burmistrza  Miasta  Hajnówki
znak:  ZOK.4424.11.20.2020  dotyczą-
ce wykonania badań w kierunku zaka-
żenia  wirusem SARS-CoV-2 dla  278
nauczycieli 19 opiekunek dziecięcych
zatrudnionych w placówkach oświato-
wych i żłobku oraz dla około 2 tysięcy
uczniów szkół podstawowych, wycho-
wanków  przedszkoli  i  żłobków.  Up-
rzejmie informuje, że badania bezpłat-
ne w kierunku potwierdzenia obecnoś-
ci SARS-CoV-2, zlecane przez organy
i realizowane przez laboratoria Państ-
wowej  Inspekcji  Sanitarnej,  wykony-
wane są w oparciu o przepisy art.  6.
ust.1 pkt 1-3 Ustawy z dnia 5 grudnia
2008 r. o zapobieganiu oraz zwalcza-
niu zakażeń i chorób zakaźnych u lu-
dzi  (Dz.U.  2019  poz.  1239  z  późn.
zm.). Obowiązkowym badaniom sani-
tarno-epidemiologicznym  podlegają
podejrzani  o  zakażenie  lub  chorobę
zakaźną,  nosiciele,  ozdrowieńcy oraz
osoby, które były narażone na zakaże-
nie przez styczność z osobami zakażo-
nymi, chorymi lub materiałem zakaź-

HDM.9027.45.2020 04.08.2020 r. 05.08.2020 r.

https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/228333/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_6c.pdf?1599043163
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nym. Nie dotyczy to badań przesiewo-
wych,  ani  grup  ryzyka.  Jednocześnie
informuję, że zgodnie z „Wytycznymi
przeciwepidemicznymi Głównego Ins-
pektora  Sanitarnego  z  dnia  4  maja
2020  r.  dla  przedszkoli,  oddziałów
przedszkolnych w szkole podstawowej
i innych form wychowania przedszko-
lnego oraz instytucji opieki nad dzieć-
mi w wieku do lat 3", nie jest koniecz-
ne przeprowadzenie badań przesiewo-
wych  personelu.  Wykonanie  takich
ilości  badań jednorazowo jest  techni-
cznie niemożliwe.  Biorąc pod uwagę
powyższe należy rozważyć wykonanie
testów przesiewowych w celu wykry-
cia  przeciwciał,  a  następnie  osoby z
pozytywnym  wynikiem  będą  objęte
pełną diagnostyką. Ten sposób realiza-
cji  procesu  diagnostycznego  pozwoli
na znaczne skrócenie czasu weryfika-
cji  stanu  zdrowia  wskazanej  grupy
osób,  obniży  dla  zlecającego  koszty
realizacji powyższego zadania i może
zapobiec  groźnym  skutkom  istotnym
dla zdrowia i życia mieszkańców Haj-
nówki. 
Odpowiedź na piśmie Nr 6d [klik] 

7. Radna 
Helena 
Kuklik

WNIOSEK 7
Przeanalizować  możliwość  rozwiąza-
nia umowy dzierżawy ze Stowarzysze-
niem „Pocztówka” na budynek dworca
kolejowego  ponieważ  już  od  półtora
roku nic się tam nie dzieje.  Budynek
marnieje i jest nieciekawą wizytówką
miasta . 
Wniosek złożony ustnie

22.07.2020 r. Burmistrz  Miasta  poinformował,  że
odpowiedź zostanie udzielona na piś-
mie.

Przewodnicząca  Rady  przekazała
wniosek Burmistrzowi.
Odpowiedź na piśmie Nr 7a [klik] 

BRM.0003.3.2.2020 23.07.2020 r. 23.07.2020 r.

Burmistrz  poinformował,  że  Stowa-
rzyszenie  „Pocztówka”  systematycz-
nie w miarę swoich możliwości reali-
zuje prace zabezpieczające i remonto-
we. Do chwili obecnej zostały zreali-
zowane prace o łącznej wartości  100
tys. złotych. Na początku sierpnia zos-
taną  zakończone  prace  remontowe
umożliwiające  zakwaterowanie  festi-

BRM.0003.3.2.2020 24.07.2020 r. 24.07.2020 r.

https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/228334/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_6d.pdf?1599043163
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/227634/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_3a__Nr_4a__Nr_5a__Nr_6a__Nr_7a__Nr_8a__Nr_9a.pdf?1597749253
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walowych gości i artystów w dziesię-
ciu pokojach. Do końca bieżącego ro-
ku  zostanie  zaadaptowana  część  po-
mieszczeń na kasę, poczekalnię i toa-
lety  dla  podróżnych.  Stowarzyszenie
„Pocztówka”  przygotowuje  kolejne
wnioski  o  uzyskanie  dofinansowania
na kontynuację remontu obiektu.
Odpowiedź na piśmie Nr 7b [klik] 

8. Radna 
Helena 
Kuklik

ZAPYTANIE 8
Kiedy będzie  dostosowana  poczekal-
nia w tym budynku żeby podróżni mo-
gli się w nim skryć?
Zapytanie złożone ustnie

22.07.2020 r. Burmistrz  Miasta  poinformował,  że
odpowiedź zostanie udzielona na piś-
mie.

Przewodnicząca  Rady przekazała  za-
pytanie Burmistrzowi.
Odpowiedź na piśmie Nr 8a [klik] 

BRM.0003.3.2.2020 23.07.2020 r. 23.07.2020 r.

9. Wiceprze-
wodniczący 
Rady Janusz
Puch

ZAPYTANIE 9
Kiedy Wody Polskie przystąpią do ob-
kaszania koryta rzeki Leśna. Obecnie
koryto rzeki zarasta i blokowany jest
przepływ wody?
Zapytanie złożone ustnie

22.07.2020 r. Burmistrz  Miasta  poinformował,  że
odpowiedź zostanie udzielona na piś-
mie.

Przewodnicząca  Rady przekazała  za-
pytanie Burmistrzowi.
Odpowiedź na piśmie Nr 9a [klik] 

BRM.0003.3.2.2020 23.07.2020 r. 23.07.2020 r.

Burmistrz  poinformował,  że  w  dniu
7.07.2020r.  pismem znak  GKM6331.
7.2020 wystąpiono do  Wód Polskich
Zarządu Zlewni  w Sokołowie Podlas-
kim oraz do Nadzoru Wodnego w Sie-
miatyczach  z zapytaniem  o  terminy
planowanego koszenia brzegów rzeki
Leśna Prawa w granicach administra-
cyjnych miasta w 2020roku. W piśmie
zaznaczono, że sprawę należy potrak-
tować jako pilną. Pomimo potwierdze-
nia odbioru pism, do dnia dzisiejszego
odpowiedzi nie udzielono.
Odpowiedź na piśmie Nr 9b [klik] 

BRM.0003.3.2.2020 24.07.2020 r. 24.07.2020 r.

https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/227639/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_9b.pdf?1597749254
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/227634/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_3a__Nr_4a__Nr_5a__Nr_6a__Nr_7a__Nr_8a__Nr_9a.pdf?1597749253
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/227634/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_3a__Nr_4a__Nr_5a__Nr_6a__Nr_7a__Nr_8a__Nr_9a.pdf?1597749253
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/227638/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_7b.pdf?1597749254

