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Rejestr wniosków i zapytań złożonych podczas obrad XXI sesji Rady Miasta Hajnówka w dn. 28 października 2020 r.

Nr Data Radny Wniosek/zapytanie Odpowiedzi

1. 28.10.2020 r. Klub Radnych Koalicji 
Obywatelskiej:
Helena Kuklik
Jadwiga Dąbrowska
Lucyna Lewczuk
Jan Chomczuk

WNIOSEK złożony na piśmie
w sprawie zapraszania dzieci lub młodzieży do uroczystych 
odbiorów oddawanej po przebudowie infrastruktury 
miejskiej lub do uroczystego oddawania do eksploatacji 
i użytkowania nowych obiektów
Wniosek na piśmie Nr 1.pdf [200 KB] 

Odpowiedź Burmistrza Miasta udzielona na sesji, cyt.:
„Pani Przewodnicząca, Wysoka Rado, ja tak krótko, jeżeli 
chodzi o wniosek Pani Radnej Kuklik dotyczący otwarć, 
w pełni to podzielam tylko rozumiemy, że w tej chwili 
te inwestycje, które tutaj przedstawiałem i jak oficjalnie 
oddamy, to oddamy je w sposób bezpieczny. To jest 
oczywiste, że wtedy no nie może być zbyt wielu osób. 
No niemniej jednak wszystko jest do wykorzystania. Przy 
PSZOK-u jest przygotowane miejsce edukacyjne, jak 
najbardziej będzie wykorzystane do edukacji, jeżeli chodzi 
o młodzież szkolną w zakresie informacji o gospodarce 
odpadami. Ale w pełni podzielam Pani pogląd, że takie 
sytuacje trzeba wykorzystywać, żeby młodym Hajnowianom 
pokazywać to, co razem zrobiliśmy.”
Odpowiedź na piśmie Nr 1a.odt [20 KB] 
Odpowiedź na piśmie Nr 1b.odt [10 KB] 

2. 28.10.2020 r. Janusz Puch ZAPYTANIE złożone ustnie, cyt.:
„W związku z tym, że spotykam się z osobami właśnie 
starszymi, niepełnosprawnymi, które pytają, że jak 
są to osoby samotnie mieszkające, czy będzie możliwość 
dowożenia starszych i niepełnosprawnych  tych osób 
do Domu Dziennego Pomocy i potem, po zajęciach 
z powrotem do domu? Czy będzie istniała taka możliwość? 
Bo to właśnie jest taka bariera dla tych osób, które, 
niektórzy nie mają po prostu czym dojechać.”

Odpowiedź Burmistrza Miasta udzielona na sesji, cyt.:
„Jeżeli chodzi o dowozy, wspólnie z Panem Dyrektorem 
przeanalizujemy to, bo możliwości techniczne są, samochód 
odpowiedni jest, jest sprawa tylko sfinansowania kosztów. 
Dzisiaj Panu Radnemu nie odpowiem, ale to przeanalizujemy
spokojnie.”
Odpowiedź na piśmie Nr 2a.odt [30 KB] 
Odpowiedź na piśmie Nr 2b.odt [20 KB] 

https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/240838/original/Wniosek_na_pi%C5%9Bmie_Nr_1.pdf?1605690040
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/240842/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_2b__Nr_6b.odt?1605690041
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/240841/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_2a-Nr_7a.odt?1605690040
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/240840/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_1b.odt?1605690040
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/240839/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_1a.odt?1605690040
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3. 28.10.2020 r. Janusz Puch ZAPYTANIE złożone ustnie, cyt:
„W związku z tym jeszcze, że pewne bariery architektoniczne
są u nas przed Urzędem, to proszę o, był w tej sprawie 
składany wniosek, o wykonanie poręczy na schodach 
i podjeździe dla osób niepełnosprawnych w związku z tym, 
że podjazd jest dość taki kręty i osoby na wózkach obawiają 
się o swój stan zdrowia, a także myślę w przyszłości 
wykonanie windy dla osób starszych i niepełnosprawnych. 
Usunie to następną barierę architektoniczną i poprawi 
status Urzędu Miasta, czyli będzie przyjazny dla osób 
niewidomych, znaczy niepełnosprawnych i starszych.” 

Odpowiedź Burmistrza Miasta udzielona na sesji, cyt.:
"Jeżeli chodzi o temat, o którym tutaj mówi, Pan Radny 
Puch, finansowaliśmy to z takiego projektu polsko-
włoskiego. Rzeczywiście, koordynatorem jest Pani, Pani 
Emilia. Wniosek odnośnie budowy balustrad jest jak 
najbardziej słuszny. Dzisiaj Pan Sekretarz już wstępnie 
rozmawiał z powiatem. Myślę, że gmina też się zgodzi. 
My w swoim projekcie budżetu na przyszły rok 
zaproponujemy część pieniędzy tak, żeby w przyszłym roku 
najszybciej jak to się da, zrobić te bariery z jednej i drugiej 
strony wejścia do Urzędu. Natomiast jeżeli chodzi o windę, 
jest wstępna zgoda, deklaracja zarówno powiatu, jak i gminy,
żebyśmy tą windę zrobili 2022 roku i jest to jak najbardziej 
możliwe.”
Odpowiedź na piśmie Nr 3a.odt [30 KB] 
Odpowiedź na piśmie Nr 3b.odt [10 KB] 

4. 28.10.2020 r. Małgorzata Celina 
Zaborna

ZAPYTANIE złożone ustnie
Chciałabym się dowiedzieć, jak wypadła ekspertyza murawy 
na stadionie nowo otwartym?

Odpowiedź Burmistrza Miasta udzielona na sesji, cyt.:
"Druga sprawa to sprawa ekspertyzy – ta ekspertyza została 
przez Pana Profesora wykonana przed oddaniem stadionu 
i zgodnie z tą ekspertyzą pewne prace pielęgnacyjne 
na stadionie wykonawca jeszcze będzie realizował i tak jak 
rozmawialiśmy wcześniej na sesji, wykonawca pokrył 50 % 
kosztów ekspertyzy.”
Odpowiedź na piśmie Nr 4a.odt [30 KB] 
Odpowiedź na piśmie Nr 4b.odt [20 KB] 

5. 28.10.2020 r. Małgorzata Celina 
Zaborna

ZAPYTANIE złożone ustnie
Czy nowo wybudowany wiadukt, pytają się mieszkańcy 
Hajnówki, przeoczyli przy budowie podjazdu, tak jak kiedyś 
był podjazd dla wózków czy rower, żeby wprowadzić. Czy 
to jeszcze powstanie, czy już nie będzie?

Odpowiedź Burmistrza Miasta udzielona na sesji, cyt.:
"Jeżeli chodzi o wnioski Pani Zabornej, w sprawie wiaduktu 
i braku tego podjazdu dla niepełnosprawnych 
występowaliśmy do inwestora do PKP, przekażemy Pani 
Radnej kopię odpowiedzi. Ona też nas nie zadowala. Trudno 
nam to zrozumieć, bo my wiemy, jak dzisiaj wyglądają 
inwestycje. Jeżeli my cokolwiek robimy, to nikt nam nie 

https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/240844/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_4b.odt?1605690041
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/240841/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_2a-Nr_7a.odt?1605690040
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/240843/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_3b.odt?1605690041
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/240841/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_2a-Nr_7a.odt?1605690040
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pozwoli oddać nowej inwestycji, jeżeli nie jest ona 
dostosowana do osób niepełnosprawnych. Widać na PKP 
jest inaczej, ale kopię odpowiedzi Pani prześlemy.”
Odpowiedź na piśmie Nr 5a.odt [30 KB] 
Odpowiedź na piśmie Nr 5b.odt [40 KB] 
Odpowiedź na piśmie Nr 5c.pdf [800 KB]
Odpowiedź na piśmie Nr 5d.odt [60 KB] 

6. 28.10.2020 r. Jan Chomczuk WNIOSEK złożony ustnie, cyt.:
„Chciałbym wrócić do pytania Pana Radnego Janusza Puch, 
bo tę kwestię z dowozem podopiecznych Dziennego Domu 
Pomocy poruszaliśmy na posiedzeniu Komisji Infrastruktury 
i o ile sobie przypominam, tam padły wręcz zapewnienia, 
że w miarę możliwości ten dowóz zostanie zapewniony, 
z wykorzystaniem obecnego środka transportu, który jest 
do dyspozycji Miejskiego Ośrodka Pomocy, czyli jeszcze raz 
ponawiam wniosek, prośbę, aby skorzystać z tego 
samochodu, bo przecież on posiada również urządzenie, 
które pomaga osobom niepełnosprawnym we wsiadaniu 
do tego auta. Gdzieś proszę razem z Urzędem Miasta, 
z Panem Burmistrzem tutaj Dyrekcję Miejskiego Ośrodka 
Pomocy Społecznej o wygospodarowanie środków 
na dowozy, mając oczywiście również na uwadze obecną 
sytuację epidemiologiczną, o której wspominał Pan 
Burmistrz. Jakby moim zdaniem korzystanie z tego pojazdu, 
będącego z dyspozycji MOPS, jest bardziej bezpieczne niż 
ze środków komunikacji publicznej.”

Odpowiedź na piśmie Nr 6a.odt [30 KB] 
Odpowiedź na piśmie Nr 6b.odt [20 KB] 

7. 28.10.2020 r. Walentyna Pietroczuk WNIOSEK złożony ustnie, cyt.:
„Ja jeszcze tylko chciałam zwrócić uwagę na swój wniosek, 
który złożyłam w sprawie przystanku na skrzyżowaniu ulicy 
Warszawskiej i Wrzosowej w kierunku Kleszczel. Tam jest 
przystanek komunikacji miejskiej, ale też i komunikacji 
między miejscowościami. Odpowiedź otrzymałam, że tam 

Odpowiedź na piśmie Nr 7a.odt [30 KB] 
Odpowiedź na piśmie Nr 7b.odt [40 KB] 
Odpowiedź na piśmie Nr 7c.pdf [300 KB] 

https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/242660/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_7c.pdf?1606727440
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/240846/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_7b.odt?1605690041
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/240841/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_2a-Nr_7a.odt?1605690040
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/240842/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_2b__Nr_6b.odt?1605690041
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/240841/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_2a-Nr_7a.odt?1605690040
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/245434/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_5d.odt?1611150525
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/242659/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_5c.pdf?1606727439
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/240845/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_5b.odt?1605690041
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/240841/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_2a-Nr_7a.odt?1605690040


Nr Data Radny Wniosek/zapytanie Odpowiedzi

mieszkańcy nasi zwykle wysiadają, a nie wsiadają, ale proszę
Państwa, też niektórzy mieszkańcy pracują poza Hajnówką, 
wyjeżdżają w tamtą stronę i ja bym bardzo prosiła, 
ponawiam tak jakby prośbę, żeby zastanowić się nad tym 
przystankiem, ponieważ jest mokro, deszcz pada, 
ja codziennie, jadąc do pracy, widzę jak ludzie tam mokną 
i siadają na fundamencie pobliskiej posesji, także bardzo 
proszę o uwzględnienie tego mojego wniosku, który 
złożyłam pisemnie.”
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