
BRM.0003.2.4.2020

Rejestr wniosków i zapytań złożonych złożonych podczas posiedzeń Komisji Rady Miasta Hajnówka
w dn. 20 – 22 października 2020 r.

Nr Data Radny/Komisja Wniosek/zapytanie Odpowiedzi

1. 20.10.2020 r. Helena Kuklik
Maciej Borkowski 
na Komisji Infrastruktury
Komunalnej i Samorządu

ZAPYTANIE złożone ustnie
Jaka awaria wystąpiła w Przedszkolu Nr 3? Kto był wykonawcą przebudowy 
w Przedszkolu Nr 3?

Odpowiedź na piśmie Nr 1a.odt [20 KB] 
Odpowiedź na piśmie Nr 1b.odt [20 KB] 

2. 20.10.2020 r. Helena Kuklik
Maciej Borkowski 
na Komisji Infrastruktury
Komunalnej i Samorządu

ZAPYTANIE złożone ustnie
Dział 600 Zwiększono plan wydatków na bezpłatne przewozy komunikacją 
miejską (524.000 zł) – Radni proszą o wyjaśnienie powodu zwiększenia 
wydatków o w/w kwotę.

Odpowiedź na piśmie Nr 2a.odt [20 KB] 
Odpowiedź na piśmie Nr 2b.odt [20 KB] 

3. 20.10.2020 r. Maciej Borkowski 
na Komisji Infrastruktury
Komunalnej i Samorządu

ZAPYTANIE złożone ustnie
Dział 700 Zwiększono plan dochodów majątkowych ze sprzedaży 
nieruchomości (595.000 zł) – Radny prosi o przedstawienie listy 
sprzedanych nieruchomości za w/w kwotę oraz informację, w jakim okresie 
zostały one sprzedane.

Odpowiedź na piśmie Nr 3a.odt [20 KB] 
Odpowiedź na piśmie Nr 3b.odt [20 KB] 

4. 20.10.2020 r. Maciej Borkowski 
na Komisji Infrastruktury
Komunalnej i Samorządu

ZAPYTANIE złożone ustnie
Ile pieniędzy zaoszczędzono w budżecie miasta z powodu zamknięcia szkół 
w związku z pandemią COVID-19?

Odpowiedź na piśmie Nr 4a.odt [20 KB] 
Odpowiedź na piśmie Nr 4b.odt [20 KB] 

5. 20.10.2020 r. Maciej Borkowski 
na Komisji Infrastruktury
Komunalnej i Samorządu

ZAPYTANIE złożone ustnie
Dział 900 Zmniejszono plan wydatków na dotacje przeznaczone na edukację
ekologiczną miasta przy współpracy z organizacjami pozarządowymi 
(13.000zł). Zwiększono plan wydatków z przeznaczeniem na utrzymanie 
zieleni w mieście, nowe nasadzenia, przycinanie drzew (13.000 zł) – Radny 
wnioskuje, by w przyszłym roku zrezygnować z nasadzeń kwiatów 
jednorocznych na rzecz roślin wieloletnich (oszczędności 40.000 zł) Sprawa 
była poruszana przez Radnego podczas obrad XX sesji Rady Miasta 
Hajnówka w dniu 22 lipca 2020 r.

Odpowiedź na piśmie Nr 5a.odt [20 KB] 
Odpowiedź na piśmie Nr 5b.odt [20 KB] 

https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/240510/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_1a-Nr_16a.odt?1605180251
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/240512/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_2b__Nr_4b__Nr_5b__Nr_10b-Nr_13b.odt?1605180252
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/240510/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_1a-Nr_16a.odt?1605180251
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/240512/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_2b__Nr_4b__Nr_5b__Nr_10b-Nr_13b.odt?1605180252
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/240510/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_1a-Nr_16a.odt?1605180251
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/240514/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_3b.odt?1605180252
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/240510/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_1a-Nr_16a.odt?1605180251
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/240512/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_2b__Nr_4b__Nr_5b__Nr_10b-Nr_13b.odt?1605180252
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/240510/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_1a-Nr_16a.odt?1605180251
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/240511/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_1b.odt?1605180251


Nr Data Radny/Komisja Wniosek/zapytanie Odpowiedzi

6. 20.10.2020 r. Maciej Borkowski 
na Komisji Infrastruktury
Komunalnej i Samorządu

ZAPYTANIE złożone ustnie
Kiedy będą budowane mieszkania komunalne w Hajnówce?

Odpowiedź na piśmie Nr 6a.odt [20 KB] 
Odpowiedź na piśmie Nr 6b.odt [20 KB] 

7. 20.10.2020 r. Maciej Borkowski 
na Komisji Infrastruktury
Komunalnej i Samorządu

ZAPYTANIE złożone ustnie
Radny prosi o udzielenie odpowiedzi przed sesją

1. Jakie kryteria będą stosowane przy naborze osób do Dziennego 
Domu Pomocy?

2. Jaki rodzaj zajęć będzie proponował DDP?
3. Ile jest przewidzianych etatów?
4. Jak będzie rekrutowana kadra?
5. Kto będzie zarządzał (kierownik czy dyrektor) oraz jakie będzie 

posiadał kwalifikacje?
6. Jacy specjaliści i na jakich warunkach zostaną zatrudnieni?
7. Czy kadra, łącznie z osobami koordynującymi, będzie finansowana 

tylko w ramach projektu?

Odpowiedź na piśmie Nr 7a.odt [20 KB] 
Odpowiedź na piśmie Nr 7b.odt [30 KB] 

8. 20.10.2020 r. Maciej Borkowski 
na Komisji Infrastruktury
Komunalnej i Samorządu

WNIOSEK złożony ustnie
Radny przedstawił problem braku miejsc w autobusach miejskich linii 2 
Dubiny – Centrum, w szczególności na odcinku od Szpitala do dworca PKP 
(autobus jest przepełniony i nie może zabrać wszystkich pasażerów w 
związku z sytuacją wywołaną przez pandemię). Radny przedstawił Komisji 
odpowiedź udzieloną przez Prezesa Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych w 
Hajnówce z dnia 08.10.2020 r., w którym zaproponował on możliwości 
rozwiązania problemu poprzez podstawienie drugiego autobusu ze Szpitala 
do Centrum o godz 7:37 (jechałyby one razem: „jeden za drugim”, koszt 
dzienny wyniesie 117 zł brutto). Jednocześnie Prezes PUK zaproponował 
modernizację linii nr 1 Poryjewo – Celna – Centrum poprzez przedłużenie 
tej linii do Szpitala. (O godz. 7:37 ze Szpitala ponownie jechałyby dwa 
autobusy w stronę ul. Białowieskiej, koszt dzienny wyniesie 78,40 zł brutto).
Radny przedstawił również Odpowiedź Prezesa PUK z dnia 08.10.2020 r..pdf
[100 KB] 
Komisja Infrastruktury Komunalnej i Samorządu pozytywnie zaopiniowała 
wyżej wymienione propozycje dotyczące rozwiązania problemu braku 

Odpowiedź na piśmie Nr 8a.odt [20 KB] 
Odpowiedź na piśmie Nr 8b.odt [60 KB] 

https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/240517/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_8b.odt?1605180253
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/240510/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_1a-Nr_16a.odt?1605180251
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/240509/original/Odpowied%C5%BA_Prezesa_PUK_z_dnia_08.10.2020_r..pdf?1605180251
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/240509/original/Odpowied%C5%BA_Prezesa_PUK_z_dnia_08.10.2020_r..pdf?1605180251
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/240516/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_7b.odt?1605180252
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/240510/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_1a-Nr_16a.odt?1605180251
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/240563/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_6b.odt?1605255047
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/240510/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_1a-Nr_16a.odt?1605180251


Nr Data Radny/Komisja Wniosek/zapytanie Odpowiedzi

miejsc w autobusach miejskich i wnioskuje o uruchomienie dodatkowych 
autobusów. Za – 7, przeciw – 0, wstrzymało – 0, w głosowaniu udział wzięło 
7 Radnych. 

9. 20.10.2020 r. Maciej Borkowski 
na Komisji Infrastruktury
Komunalnej i Samorządu

ZAPYTANIE złożone ustnie
Kiedy nastąpi połączenie Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych 
z Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej?

Odpowiedź na piśmie Nr 9a.odt [20 KB] 
Odpowiedź na piśmie Nr 9b.odt [10 KB] 

10. 20.10.2020 r. Maciej Borkowski 
na Komisji Infrastruktury
Komunalnej i Samorządu

ZAPYTANIE złożone ustnie
Radny pyta o stan realizacji Uchwały Nr IX/69/19 Rady Miasta Hajnówka 
z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej 
Powiatowi Hajnowskiemu. Pomocy finansowej udzielono na 
dofinansowanie stypendium studentom kształcącym się na kierunkach 
pielęgniarskim i położniczym, którzy zobowiążą się do podjęcia zatrudnienia
w podmiocie leczniczym dla którego Powiat Hajnowski jest organem 
prowadzącym. Czy realizacja tego programu nie jest zagrożona? Jaka kwota 
dofinansowania przypada obecnie na 1 osobę? 

Odpowiedź na piśmie Nr 10a.odt [20 KB] 
Odpowiedź na piśmie Nr 10b.odt [20 KB] 
Załącznik do Odpowiedzi na piśmie 
Nr     10b.pdf [800 KB] 

11. 20.10.2020 r. Helena Kuklik
na Komisji Infrastruktury
Komunalnej i Samorządu

ZAPYTANIE złożone ustnie
Dział 801 Zwiększono plan wydatków na wynagrodzenia w szkołach 
i przedszkolach (392.690 zł) – Skąd wynika takie niedoszacowanie?

Odpowiedź na piśmie Nr 11a.odt [20 KB] 
Odpowiedź na piśmie Nr 11b.odt [20 KB] 

12. 20.10.2020 r. Helena Kuklik
na Komisji Infrastruktury
Komunalnej i Samorządu

ZAPYTANIE złożone ustnie
Dział 851 Zwiększono plan wydatków na działania związane 
z przeciwdziałaniem alkoholizmowi, jak też przeciwdziałaniem 
rozprzestrzenianiu się COVID-19 (100.500 zł) – Jakie to wydatki?

Odpowiedź na piśmie Nr 12a.odt [20 KB] 
Odpowiedź na piśmie Nr 12b.odt [20 KB] 

13. 20.10.2020 r. Helena Kuklik
na Komisji Spraw 
Społecznych

ZAPYTANIE złożone ustnie
Dział 926 Zwiększono plan wydatków majątkowych na niezbędne zakupy 
sprzętu do utrzymania boisk i basenów (37.610 zł) – Jaki sprzęt zostanie 
zakupiony za tą kwotę? 

Odpowiedź na piśmie Nr 13a.odt [20 KB] 
Odpowiedź na piśmie Nr 13b.odt [20 KB] 

14. 20.10.2020 r. Helena Kuklik
na Komisji Infrastruktury
Komunalnej i Samorządu

WNIOSEK złożony ustnie
Projektu uchwały w sprawie uchwalenia Rocznego Programu współpracy 
miasta Hajnówka z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami 
prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok

Odpowiedź na piśmie Nr 14a.odt [20 KB] 
Autopoprawka do projektu uchwały 
w     sprawie uchwalenia Rocznego Programu 
współpracy miasta Hajnówka 

https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/240519/original/Autopoprawka_do_projektu_uchwa%C5%82y_w_sprawie_uchwalenia_Rocznego_Programu_wsp%C3%B3%C5%82pracy.odt?1605180253
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/240519/original/Autopoprawka_do_projektu_uchwa%C5%82y_w_sprawie_uchwalenia_Rocznego_Programu_wsp%C3%B3%C5%82pracy.odt?1605180253
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/240510/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_1a-Nr_16a.odt?1605180251
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/240512/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_2b__Nr_4b__Nr_5b__Nr_10b-Nr_13b.odt?1605180252
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/240510/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_1a-Nr_16a.odt?1605180251
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/240512/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_2b__Nr_4b__Nr_5b__Nr_10b-Nr_13b.odt?1605180252
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/240510/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_1a-Nr_16a.odt?1605180251
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/240512/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_2b__Nr_4b__Nr_5b__Nr_10b-Nr_13b.odt?1605180252
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/240510/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_1a-Nr_16a.odt?1605180251
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/240513/original/Za%C5%82%C4%85cznik_do_Odpowiedzi_na_pi%C5%9Bmie_Nr_10b.pdf?1605180252
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/240513/original/Za%C5%82%C4%85cznik_do_Odpowiedzi_na_pi%C5%9Bmie_Nr_10b.pdf?1605180252
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/240512/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_2b__Nr_4b__Nr_5b__Nr_10b-Nr_13b.odt?1605180252
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/240510/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_1a-Nr_16a.odt?1605180251
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/240518/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_9b.odt?1605180253
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/240510/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_1a-Nr_16a.odt?1605180251


Nr Data Radny/Komisja Wniosek/zapytanie Odpowiedzi

Radna ponowiła część wniosku Koalicji Obywatelskiej, który wypłynął do 
BRM dnia 08.10.2020 r. drogą elektroniczną, jak niżej:
Zwiększyć kwoty dotacji dla organizacji pozarządowych realizujących 
zadania w sferze:
- popularyzacja i prezentacja wartości duchowych oraz promocja walorów 
artystycznych muzyki cerkiewnej w Hajnówce o 20 tys. zł, do kwoty 50 tys. 
zł,
- upowszechniania kultury muzycznej poprzez prowadzenie orkiestry dętej 
o 5 tys. zł, do kwoty do 50 tys. zł,
- zapobieganie bezdomności zwierząt o 10 tys. zł, do kwoty 90 tys. zł,
- rozwój lekkoatletyki o 5 tys. zł, do 30 tys. zł. 

z     organizacjami pozarządowymi oraz innymi
podmiotami prowadzącymi działalność 
pożytku publicznego.odt [20 KB] 

15. 20.10.2020 r. Janusz Puch
na Komisji Infrastruktury
Komunalnej i Samorządu

WNIOSEK złożony ustnie
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Rocznego Programu współpracy 
miasta Hajnówka z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami 
prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok
Zwiększyć kwoty dotacji dla organizacji pozarządowych realizujących 
zadania w sferze:
- upowszechniania kultury muzycznej poprzez prowadzenie orkiestry dętej 
o 5 tys. zł, do kwoty do 50 tys. zł,
- rozwój sportu w dziedzinie piłki nożnej o 5,5 tys. zł, do 100 tys. zł

Odpowiedź na piśmie Nr 15a.odt [20 KB] 
Autopoprawka do projektu uchwały 
w     sprawie uchwalenia Rocznego Programu 
współpracy miasta Hajnówka 
z     organizacjami pozarządowymi oraz innymi
podmiotami prowadzącymi działalność 
pożytku publicznego.odt [20 KB] 

16. 20.10.2020 r. Sławomir Golonko 
na Komisji Infrastruktury
Komunalnej i Samorządu

WNIOSEK złożony ustnie
Radny wnioskuje o regularną aktualizację danych dotyczących zachorowań 
na COVID-19 w powiecie hajnowskim na stronie internetowej Powiatowej 
Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Hajnówce (https://psse-hajnowka.pl/)

Odpowiedź na piśmie Nr 16a.odt [20 KB] 
Odpowiedź na piśmie Nr 16b.odt [40 KB] 
Odpowiedź na piśmie Nr 16c.pdf [400 KB] 

17. 22.10.2020 r. Piotr Markiewicz 
na Komisji Polityki 
Gospodarczej

ZAPYTANIE złożone ustnie
Dział 756 Zmniejszono plan dochodów z tytułu podatków od nieruchomości 
osób prawnych (442.000 zł) oraz osób fizycznych  (245.691 zł)  ze  względu  
na umorzenia wynikające  z pomocy  przedsiębiorcom w przeciwdziałaniu 
skutkom COVID-19. Radny prosi o przygotowanie informacji, jaki procent 
przedsiębiorców skorzystało z tej pomocy? Prosi również o podanie kwoty 
udzielonej pomocy.

Odpowiedź na piśmie Nr 17a.odt [20 KB] 
Odpowiedź na piśmie Nr 17b.odt [20 KB] 

https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/242944/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_17b.odt?1606993696
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/240522/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_17a__Nr_18a.odt?1605180253
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/240521/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_16c.pdf?1605180253
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/240520/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_16b.odt?1605180253
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/240510/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_1a-Nr_16a.odt?1605180251
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/240519/original/Autopoprawka_do_projektu_uchwa%C5%82y_w_sprawie_uchwalenia_Rocznego_Programu_wsp%C3%B3%C5%82pracy.odt?1605180253
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/240519/original/Autopoprawka_do_projektu_uchwa%C5%82y_w_sprawie_uchwalenia_Rocznego_Programu_wsp%C3%B3%C5%82pracy.odt?1605180253
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/240519/original/Autopoprawka_do_projektu_uchwa%C5%82y_w_sprawie_uchwalenia_Rocznego_Programu_wsp%C3%B3%C5%82pracy.odt?1605180253
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/240510/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_1a-Nr_16a.odt?1605180251
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/240519/original/Autopoprawka_do_projektu_uchwa%C5%82y_w_sprawie_uchwalenia_Rocznego_Programu_wsp%C3%B3%C5%82pracy.odt?1605180253
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/240519/original/Autopoprawka_do_projektu_uchwa%C5%82y_w_sprawie_uchwalenia_Rocznego_Programu_wsp%C3%B3%C5%82pracy.odt?1605180253
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/240519/original/Autopoprawka_do_projektu_uchwa%C5%82y_w_sprawie_uchwalenia_Rocznego_Programu_wsp%C3%B3%C5%82pracy.odt?1605180253


Nr Data Radny/Komisja Wniosek/zapytanie Odpowiedzi

18. 22.10.2020 r. Piotr Markiewicz 
na Komisji Polityki 
Gospodarczej

ZAPYTANIE złożone ustnie
Jaka będzie powierzchnia Dziennego Domu Pomocy w Hajnówce?

Odpowiedź na piśmie Nr 18a.odt [20 KB] 
Odpowiedź na piśmie Nr 18b.odt [60 KB] 
Odpowiedź na piśmie Nr 18c.odt [20 KB] 

https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/240524/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_18c.odt?1605180254
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/240523/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_18b.odt?1605180253
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/240522/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_17a__Nr_18a.odt?1605180253
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