
BRM.0003.2.3.2021

Rejestr interpelacji, wniosków i zapytań złożonych podczas posiedzeń Komisji Rady Miasta Hajnówka w maju 2021 r.

Nr Data Radny/Komisja Wniosek/zapytanie Odpowiedzi

1. 18.05.2021 r. Helena Kuklik
na Komisji Infrastruktury 
Komunalnej i Samorządu

WNIOSEK złożony ustnie
1. Przedstawić koszty prowadzenia akcji zimowej za 2019/2020 i 

2020/2021 z określeniem: czynna akcja, bierna akcja
2. Przedstawić koszty akcji zimowej poniesione przez PUK 

w omawianych sezonach.

Odpowiedź na piśmie Nr 1a.odt [20 KB] 
Odpowiedź na piśmie Nr 1b [skan 
odwzorowujący dokment].pdf [500 KB] 
Odpowiedź na piśmie Nr 1b [wersja 
alternatywna].odt [20 KB] 

2. 18.05.2021 r. Małgorzata Celina 
Zaborna
na Komisji Infrastruktury 
Komunalnej i Samorządu

ZAPYTANIE złożone na piśmie
W sprawozdaniu zostały określone 8 terenów a pracowników socjalnych
zatrudnionych jest 15, zaś świadczących pomoc w formie pracy 
socjalnej 13. Skąd więc są te dane skoro terenów w 2020 roku było 9, 
zaś w obecnym 8.
Zapytanie na piśmie Nr 2 [skan odwzorowujący dokument].pdf [600 KB]
Zapytanie na piśmie Nr 2 [wersja alternatywna].odt [20 KB] 

Odpowiedź na piśmie Nr 2a.odt [20 KB] 
Odpowiedź na piśmie Nr 2b [skan 
odwzorowujący dokument].pdf [3 MB] /pkt 1/
Odpowiedź na piśmie Nr 2b [wersja 
alternatywna].odt [40 KB] /pkt 1/

3. 18.05.2021 r. Małgorzata Celina 
Zaborna
na Komisji Infrastruktury 
Komunalnej i Samorządu

ZAPYTANIE złożone na piśmie
Jak jest zorganizowana praca w obliczu osób, które są na zwolnieniu 
lekarskim? (z mojej wiedzy akurat na terenie pracuje 6 pracowników 
socjalnych plus 1 z projektu).
Zapytanie na piśmie Nr 3 [skan odwzorowujący dokument].pdf [600 KB]
Zapytanie na piśmie Nr 3 [wersja alternatywna].odt [20 KB] 

Odpowiedź na piśmie Nr 3a.odt [20 KB] 
Odpowiedź na piśmie Nr 3b [skan 
odwzorowujący dokument].pdf [3 MB] /pkt 2/
Odpowiedź na piśmie Nr 3b [wersja 
alternatywna].odt [40 KB] /pkt 2/

https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/253262/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_1a-Nr_17a.odt?1625048371
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/253266/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_2b-12b__wersja_alternatywna_.odt?1625048372
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/253266/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_2b-12b__wersja_alternatywna_.odt?1625048372
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/253265/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_2b-12b__skan_odwzorowuj%C4%85cy_dokument_.pdf?1625048372
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/253265/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_2b-12b__skan_odwzorowuj%C4%85cy_dokument_.pdf?1625048372
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/253262/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_1a-Nr_17a.odt?1625048371
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/253255/original/Zapytanie_na_pi%C5%9Bmie_Nr_2__Nr_3__Nr_4__wersja_alternatywna_.odt?1625048370
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/253254/original/Zapytanie_na_pi%C5%9Bmie_Nr_2__Nr_3__Nr_4__skan_odwzorowuj%C4%85cy_dokument_.pdf?1625048370
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/253266/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_2b-12b__wersja_alternatywna_.odt?1625048372
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/253266/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_2b-12b__wersja_alternatywna_.odt?1625048372
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/253265/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_2b-12b__skan_odwzorowuj%C4%85cy_dokument_.pdf?1625048372
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/253265/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_2b-12b__skan_odwzorowuj%C4%85cy_dokument_.pdf?1625048372
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/253262/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_1a-Nr_17a.odt?1625048371
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/253255/original/Zapytanie_na_pi%C5%9Bmie_Nr_2__Nr_3__Nr_4__wersja_alternatywna_.odt?1625048370
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/253254/original/Zapytanie_na_pi%C5%9Bmie_Nr_2__Nr_3__Nr_4__skan_odwzorowuj%C4%85cy_dokument_.pdf?1625048370
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/253264/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_1b__wersja_alternatywna_.odt?1625048372
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/253264/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_1b__wersja_alternatywna_.odt?1625048372
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/253263/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_1b__skan_odwzorowuj%C4%85cy_dokment_.pdf?1625048372
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/253263/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_1b__skan_odwzorowuj%C4%85cy_dokment_.pdf?1625048372


Nr Data Radny/Komisja Wniosek/zapytanie Odpowiedzi

4. 18.05.2021 r. Małgorzata Celina 
Zaborna
na Komisji Infrastruktury 
Komunalnej i Samorządu

ZAPYTANIE złożone na piśmie
Dlaczego publikowane konkursy o naborze do pracy są tylko na stronie 
MOPS?. W ostatniej ofercie potrzebuje Pan pracownika socjalnego 
w pracy w projekcie (z osobami bezrobotnymi i zagrożonymi 
wykluczeniem społecznym. W jakim celu zamieszczony jest zapis 
w zakresie zadań wykonywanych na stanowisku pracownika socjalnego 
- organizowanie usług osobom niepełnosprawnym i starszym? Przecież 
ma Pan dział usług opiekuńczych, Dzienny Dom Pobytu i usługi 
w środowisku.
Zapytanie na piśmie Nr 4 [skan odwzorowujący dokument].pdf [600 KB]
Zapytanie na piśmie Nr 4 [wersja alternatywna].odt [20 KB] 

Odpowiedź na piśmie Nr 4a.odt [20 KB] 
Odpowiedź na piśmie Nr 4b [skan 
odwzorowujący dokument].pdf [3 MB] /pkt 3/
Odpowiedź na piśmie Nr 4b [wersja 
alternatywna].odt [40 KB] /pkt 3/

5. 18.05.2021 r. Małgorzata Celina 
Zaborna
na Komisji Infrastruktury 
Komunalnej i Samorządu

ZAPYTANIE złożone na piśmie
Jakie są realizowane projekty w MOPS?
Zapytanie na piśmie Nr 5 [skan odwzorowujący dokument].pdf [500 KB]
Zapytanie na piśmie Nr 5 [wersja alternatywna].odt [20 KB] 

Odpowiedź na piśmie Nr 5a.odt [20 KB] 
Odpowiedź na piśmie Nr 5b [skan 
odwzorowujący dokument].pdf [3 MB] /pkt 4/
Odpowiedź na piśmie Nr 5b [wersja 
alternatywna].odt [40 KB] /pkt 4/

6. 18.05.2021 r. Małgorzata Celina 
Zaborna
na Komisji Infrastruktury 
Komunalnej i Samorządu

ZAPYTANIE złożone na piśmie
Dlaczego projekt "Hej do przodu" pierwsza tura trwa tak długo? Kiedy 
będzie szkolenie podnoszące kwalifikacje i kiedy staże?
Zapytanie na piśmie Nr 6 [skan odwzorowujący dokument].pdf [500 KB]
Zapytanie na piśmie Nr 6 [wersja alternatywna].odt [20 KB] 

Odpowiedź na piśmie Nr 6a.odt [20 KB] 
Odpowiedź na piśmie Nr 6b [skan 
odwzorowujący dokument].pdf [3 MB] /pkt 5/
Odpowiedź na piśmie Nr 6b [wersja 
alternatywna].odt [40 KB] /pkt 5/

7. 18.05.2021 r. Małgorzata Celina 
Zaborna
na Komisji Infrastruktury 
Komunalnej i Samorządu

ZAPYTANIE złożone na piśmie
W myśl art. 253 Kpa skarg i wniosków – czy w dotychczasowej Pana 
pracy były wyznaczone takie dni i godziny w których to Pan przyjmuje 
interesantów. Czy jest to podane do publicznej wiadomości? Proszę 
o możliwą odpowiedź do sesji.
Zapytanie na piśmie Nr 7 [skan odwzorowujący dokument].pdf [500 KB]
Zapytanie na piśmie Nr 7 [wersja alternatywna].odt [20 KB] 

Odpowiedź na piśmie Nr 7a.odt [20 KB] 
Odpowiedź na piśmie Nr 7b [skan 
odwzorowujący dokument].pdf [3 MB] /pkt 6/
Odpowiedź na piśmie Nr 7b [wersja 
alternatywna].odt [40 KB] /pkt 6/

https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/253266/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_2b-12b__wersja_alternatywna_.odt?1625048372
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/253266/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_2b-12b__wersja_alternatywna_.odt?1625048372
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/253265/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_2b-12b__skan_odwzorowuj%C4%85cy_dokument_.pdf?1625048372
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/253265/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_2b-12b__skan_odwzorowuj%C4%85cy_dokument_.pdf?1625048372
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/253262/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_1a-Nr_17a.odt?1625048371
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/253257/original/Zapytanie_na_pi%C5%9Bmie_Nr_5__Nr_6__Nr_7__Nr_8__wersja_alternatywna_.odt?1625048371
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/253256/original/Zapytanie_na_pi%C5%9Bmie_Nr_5__Nr_6__Nr_7__Nr_8__skan_odwzorowuj%C4%85cy_dokument_.pdf?1625048370
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/253266/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_2b-12b__wersja_alternatywna_.odt?1625048372
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/253266/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_2b-12b__wersja_alternatywna_.odt?1625048372
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/253265/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_2b-12b__skan_odwzorowuj%C4%85cy_dokument_.pdf?1625048372
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/253265/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_2b-12b__skan_odwzorowuj%C4%85cy_dokument_.pdf?1625048372
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/253262/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_1a-Nr_17a.odt?1625048371
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/253257/original/Zapytanie_na_pi%C5%9Bmie_Nr_5__Nr_6__Nr_7__Nr_8__wersja_alternatywna_.odt?1625048371
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/253256/original/Zapytanie_na_pi%C5%9Bmie_Nr_5__Nr_6__Nr_7__Nr_8__skan_odwzorowuj%C4%85cy_dokument_.pdf?1625048370
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/253266/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_2b-12b__wersja_alternatywna_.odt?1625048372
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/253266/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_2b-12b__wersja_alternatywna_.odt?1625048372
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/253265/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_2b-12b__skan_odwzorowuj%C4%85cy_dokument_.pdf?1625048372
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/253265/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_2b-12b__skan_odwzorowuj%C4%85cy_dokument_.pdf?1625048372
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/253262/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_1a-Nr_17a.odt?1625048371
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/253257/original/Zapytanie_na_pi%C5%9Bmie_Nr_5__Nr_6__Nr_7__Nr_8__wersja_alternatywna_.odt?1625048371
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/253256/original/Zapytanie_na_pi%C5%9Bmie_Nr_5__Nr_6__Nr_7__Nr_8__skan_odwzorowuj%C4%85cy_dokument_.pdf?1625048370
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/253266/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_2b-12b__wersja_alternatywna_.odt?1625048372
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/253266/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_2b-12b__wersja_alternatywna_.odt?1625048372
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/253265/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_2b-12b__skan_odwzorowuj%C4%85cy_dokument_.pdf?1625048372
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/253265/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_2b-12b__skan_odwzorowuj%C4%85cy_dokument_.pdf?1625048372
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/253262/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_1a-Nr_17a.odt?1625048371
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/253255/original/Zapytanie_na_pi%C5%9Bmie_Nr_2__Nr_3__Nr_4__wersja_alternatywna_.odt?1625048370
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/253254/original/Zapytanie_na_pi%C5%9Bmie_Nr_2__Nr_3__Nr_4__skan_odwzorowuj%C4%85cy_dokument_.pdf?1625048370


Nr Data Radny/Komisja Wniosek/zapytanie Odpowiedzi

8. 18.05.2021 r. Małgorzata Celina 
Zaborna
na Komisji Infrastruktury 
Komunalnej i Samorządu

ZAPYTANIE złożone na piśmie
Do jakich celów używany jest samochód zakupiony w ramach projektu? 
Proszę o podanie przebiegu i jak często w skali tygodnia jest używany? 
Czy jest dostosowany do przewozu osób na wózkach inwalidzkich? Kto 
dowozi ludzi do DDP którzy mają problem z dostaniem się?
Zapytanie na piśmie Nr 8 [skan odwzorowujący dokument].pdf [500 KB]
Zapytanie na piśmie Nr 8 [wersja alternatywna].odt [20 KB] 

Odpowiedź na piśmie Nr 8a.odt [20 KB] 
Odpowiedź na piśmie Nr 8b [skan 
odwzorowujący dokument].pdf [3 MB] /pkt 7/
Odpowiedź na piśmie Nr 8b [wersja 
alternatywna].odt [40 KB] /pkt 7/

9. 18.05.2021 r. Małgorzata Celina 
Zaborna
na Komisji Infrastruktury 
Komunalnej i Samorządu

ZAPYTANIE złożone na piśmie
Jaki jest system nagradzania pracowników MOPS oraz z czego wynika 
dokonany podział nagród w dniu pracownika socjalnego – 21 listopad 
2021 r.
Zapytanie na piśmie Nr 9 [skan odwzorowujący dokument] [600 KB] 
Zapytanie na piśmie Nr 9 [wersja alternatywna].odt [20 KB] 

Odpowiedź na piśmie Nr 9a.odt [20 KB] 
Odpowiedź na piśmie Nr 9b [skan 
odwzorowujący dokument].pdf [3 MB] /pkt 8/
Odpowiedź na piśmie Nr 9b [wersja 
alternatywna].odt [40 KB] /pkt 8/

10. 18.05.2021 r. Małgorzata Celina 
Zaborna
na Komisji Infrastruktury 
Komunalnej i Samorządu

WNIOSEK złożony na piśmie
Proszę o przedstawienie imienne (RODO) harmonogramu zarobków 
pracowników MOPS z wyszczególnieniem dodatków również za udział 
w projekcie. Do harmonogramu proszę dopisać stanowiska i charakter 
pracy, zakres obowiązków. Dane za 2021 rok.
Wniosek na piśmie Nr 10 [skan odwzorowujący dokument] [600 KB] 
Wniosek na piśmie Nr 10 [wersja alternatywna].odt [20 KB] 

Odpowiedź na piśmie Nr 10a.odt [20 KB] 
Odpowiedź na piśmie Nr 10b [skan 
odwzorowujący dokument].pdf [3 MB] /pkt 9/
Odpowiedź na piśmie Nr 10b [wersja 
alternatywna].odt [40 KB] /pkt 9/

11. 18.05.2021 r. Małgorzata Celina 
Zaborna
na Komisji Infrastruktury 
Komunalnej i Samorządu

ZAPYTANIE złożone na piśmie
Z czego wynikają tak częste roszady na stanowiskach? Ludzie gubią się, 
raz podanie załatwia jeden pracownik socjalny a już za kolejnym 
wnioskiem pracownik jest zmieniony.
Zapytanie na piśmie Nr 11 [skan odwzorowujący dokument] [600 KB] 
Zapytanie na piśmie Nr 11 [wersja alternatywna].odt [20 KB] 

Odpowiedź na piśmie Nr 11a.odt [20 KB] 
Odpowiedź na piśmie Nr 11b [skan 
odwzorowujący dokument].pdf [3 MB]/pkt 10/
Odpowiedź na piśmie Nr 11b [wersja 
alternatywna].odt [40 KB] /pkt 10/

https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/253266/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_2b-12b__wersja_alternatywna_.odt?1625048372
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/253266/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_2b-12b__wersja_alternatywna_.odt?1625048372
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/253265/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_2b-12b__skan_odwzorowuj%C4%85cy_dokument_.pdf?1625048372
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/253265/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_2b-12b__skan_odwzorowuj%C4%85cy_dokument_.pdf?1625048372
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/253262/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_1a-Nr_17a.odt?1625048371
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/253259/original/Zapytanie_na_pi%C5%9Bmie_Nr_9__Wniosek_na_pi%C5%9Bmie_Nr_10__Zapytanie_na_pi%C5%9Bmie_Nr_11__Nr_12__wersja_alternatywna__.odt?1625048371
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/253258/original/ZAPYTA_3.PDF?1625048371
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/253266/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_2b-12b__wersja_alternatywna_.odt?1625048372
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/253266/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_2b-12b__wersja_alternatywna_.odt?1625048372
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/253265/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_2b-12b__skan_odwzorowuj%C4%85cy_dokument_.pdf?1625048372
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/253265/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_2b-12b__skan_odwzorowuj%C4%85cy_dokument_.pdf?1625048372
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/253262/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_1a-Nr_17a.odt?1625048371
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/253259/original/Zapytanie_na_pi%C5%9Bmie_Nr_9__Wniosek_na_pi%C5%9Bmie_Nr_10__Zapytanie_na_pi%C5%9Bmie_Nr_11__Nr_12__wersja_alternatywna__.odt?1625048371
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/253258/original/ZAPYTA_3.PDF?1625048371
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/253266/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_2b-12b__wersja_alternatywna_.odt?1625048372
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/253266/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_2b-12b__wersja_alternatywna_.odt?1625048372
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/253265/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_2b-12b__skan_odwzorowuj%C4%85cy_dokument_.pdf?1625048372
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/253265/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_2b-12b__skan_odwzorowuj%C4%85cy_dokument_.pdf?1625048372
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/253262/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_1a-Nr_17a.odt?1625048371
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/253259/original/Zapytanie_na_pi%C5%9Bmie_Nr_9__Wniosek_na_pi%C5%9Bmie_Nr_10__Zapytanie_na_pi%C5%9Bmie_Nr_11__Nr_12__wersja_alternatywna__.odt?1625048371
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/253258/original/ZAPYTA_3.PDF?1625048371
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/253266/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_2b-12b__wersja_alternatywna_.odt?1625048372
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/253266/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_2b-12b__wersja_alternatywna_.odt?1625048372
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/253265/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_2b-12b__skan_odwzorowuj%C4%85cy_dokument_.pdf?1625048372
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/253265/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_2b-12b__skan_odwzorowuj%C4%85cy_dokument_.pdf?1625048372
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/253262/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_1a-Nr_17a.odt?1625048371
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/253257/original/Zapytanie_na_pi%C5%9Bmie_Nr_5__Nr_6__Nr_7__Nr_8__wersja_alternatywna_.odt?1625048371
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/253256/original/Zapytanie_na_pi%C5%9Bmie_Nr_5__Nr_6__Nr_7__Nr_8__skan_odwzorowuj%C4%85cy_dokument_.pdf?1625048370


Nr Data Radny/Komisja Wniosek/zapytanie Odpowiedzi

12. 18.05.2021 r. Małgorzata Celina 
Zaborna
na Komisji Infrastruktury 
Komunalnej i Samorządu

ZAPYTANIE złożony na piśmie
Ze środowiska dochodzą głosy, że pomoc przyznawana jest 
na 4 miesiące, a nie tak jak kiedyś na 6 miesięcy. Z czego wynikają takie 
sztywne ramy? Czy w okresie pandemii takie rozwiązania są słuszne? 
Pomoc jest uznaniowa, więc skąd kwoty 120 czy 200 zł rodzinom 2 czy 
6 osobowym?
Zapytanie na piśmie Nr 12 [skan odwzorowujący dokument] [600 KB] 
Zapytanie na piśmie Nr 12 [wersja alternatywna].odt [20 KB] 

Odpowiedź na piśmie Nr 12a.odt [20 KB] 
Odpowiedź na piśmie Nr 12b [skan 
odwzorowujący dokument].pdf [3 MB]/pkt 11/
Odpowiedź na piśmie Nr 12b [wersja 
alternatywna].odt [40 KB] /pkt 11/

13. 18.05.2021 r. Maciej Borkowski
na Komisji Infrastruktury 
Komunalnej i Samorządu

ZAPYTANIE złożone na piśmie 
w sprawie kontroli prowadzonej przez Komendę Wojewódzką Policji 
w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Hajnówce
Zapytanie na piśmie Nr 13 [skan odwzorowujący dokument].pdf [300 
KB] 
Zapytanie na piśmie Nr 13 [wersja alternatywna].odt [10 KB] 

Odpowiedź na piśmie Nr 13a.odt [20 KB] 
Odpowiedź na piśmie Nr 13b [skan 
odwzorowujący dokument].pdf [300 KB] 
Odpowiedź na piśmie Nr 13b [wersja 
alternatywna].odt [20 KB] 

14. 18.05.2021 r. Komisja Infrastruktury 
Komunalnej i Samorządu

WNIOSEK złożony ustnie
w sprawie określenia zasad i trybu prowadzenia konsultacji społecznych
z mieszkańcami miasta Hajnówka dotyczącymi budżetu obywatelskiego 
na 2022 rok. Komisja zgłosiła wniosek, by kwota budżetu wynosiła 
150 tys. zł

Odpowiedź na piśmie Nr 14a.odt [20 KB] 
Odpowiedź na piśmie Nr 14b.pdf [40 KB] 

15. 18.05.2021 r. Maciej Borkowski
na Komisji Infrastruktury 
Komunalnej i Samorządu

WNIOSEK złożony ustnie
dot. projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej 
Powiatowi Hajnowskiemu.(stypendium) Pan Maciej Borkowski 
wnioskował o przedstawienie radnym regulaminu przyznawania 
stypendium studentom kształcącym się na kierunkach pielęgniarstwo, 
położnictwo od momentu jego powstania do chwili obecnej 
(dot. regulaminu, zasad przyznawania stypendium). Ponadto wnosi 
o przedstawienie liczby stypendystów w danym roku akademickim wraz
z wysokością przyznanego stypendium.

Odpowiedź na piśmie Nr 15a.odt [20 KB] 
Odpowiedź na piśmie Nr 15b.odt [20 KB] 
Załącznik Nr 1 do Odpowiedzi na piśmie 
Nr     15b.pdf [400 KB] 
Załącznik Nr 2 do odpowiedzi na piśmie Nr 15b
[skan odwzorowujący dokument].pdf [400 KB] 
Załącznik Nr 2 do Odpowiedzi na piśmie Nr 15b
[wersja alternatywna].odt [20 KB] 

https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/253606/original/Za%C5%82%C4%85cznik_Nr_2_do_Odpowiedzi_na_pi%C5%9Bmie_Nr_15b__wersja_alternatywna_.odt?1625640106
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/253606/original/Za%C5%82%C4%85cznik_Nr_2_do_Odpowiedzi_na_pi%C5%9Bmie_Nr_15b__wersja_alternatywna_.odt?1625640106
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/253605/original/Za%C5%82%C4%85cznik_Nr_2_do_odpowiedzi_na_pi%C5%9Bmie_Nr_15b__skan_odwzorowuj%C4%85cy_dokument_.pdf?1625640106
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/253605/original/Za%C5%82%C4%85cznik_Nr_2_do_odpowiedzi_na_pi%C5%9Bmie_Nr_15b__skan_odwzorowuj%C4%85cy_dokument_.pdf?1625640106
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/253604/original/Za%C5%82%C4%85cznik_Nr_1_do_Odpowiedzi_na_pi%C5%9Bmie_Nr_15b.pdf?1625640106
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/253604/original/Za%C5%82%C4%85cznik_Nr_1_do_Odpowiedzi_na_pi%C5%9Bmie_Nr_15b.pdf?1625640106
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/253270/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_15b.odt?1625048373
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/253262/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_1a-Nr_17a.odt?1625048371
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/253269/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_14b.pdf?1625048373
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/253262/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_1a-Nr_17a.odt?1625048371
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/253268/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_13b__wersja_alternatywna_.odt?1625048373
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/253268/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_13b__wersja_alternatywna_.odt?1625048373
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/253267/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_13b__skan_odwzorowuj%C4%85cy_dokument_.pdf?1625048372
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/253267/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_13b__skan_odwzorowuj%C4%85cy_dokument_.pdf?1625048372
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/253262/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_1a-Nr_17a.odt?1625048371
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/253261/original/Zapytanie_na_pi%C5%9Bmie_Nr_13__wersja_alternatywna_.odt?1625048371
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/253260/original/Zapytanie_na_pi%C5%9Bmie_Nr_13__skan_odwzorowuj%C4%85cy_dokument_.pdf?1625048371
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/253260/original/Zapytanie_na_pi%C5%9Bmie_Nr_13__skan_odwzorowuj%C4%85cy_dokument_.pdf?1625048371
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/253266/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_2b-12b__wersja_alternatywna_.odt?1625048372
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/253266/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_2b-12b__wersja_alternatywna_.odt?1625048372
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/253265/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_2b-12b__skan_odwzorowuj%C4%85cy_dokument_.pdf?1625048372
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/253265/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_2b-12b__skan_odwzorowuj%C4%85cy_dokument_.pdf?1625048372
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/253262/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_1a-Nr_17a.odt?1625048371
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/253259/original/Zapytanie_na_pi%C5%9Bmie_Nr_9__Wniosek_na_pi%C5%9Bmie_Nr_10__Zapytanie_na_pi%C5%9Bmie_Nr_11__Nr_12__wersja_alternatywna__.odt?1625048371
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/253258/original/ZAPYTA_3.PDF?1625048371


Nr Data Radny/Komisja Wniosek/zapytanie Odpowiedzi

16. Komisja Infrastruktury 
Komunalnej i Samorządu

WNIOSEK złożony ustnie
zmiany w budżecie miasta na 2021 rok. Komisja wnioskowała 
by przedstawić jej projekt zagospodarowania skweru 
im. W. Wasilewskiego.

Odpowiedź na piśmie Nr 16a.odt [20 KB] 
Odpowiedź na piśmie Nr 16b.odt [10 KB] 
Załacznik do odpowiedzi na piśmie Nr 16b 
do wglądu w Biurze Rady Miasta

17. 18.05.2021 r. Helena Kuklik
na Komisji Infrastruktury 
Komunalnej i Samorządu

WNIOSEK złożony ustnie
Przedstawić aktualnej struktury wieku mieszkańców miasta Hajnówka 
w przedziałach:

Lata Liczba mieszkańców 

0-10

11-20

21-30

31-40

41-50

51-60

61-70

71-80

81-90

91-100

Powyżej 100

Odpowiedź na piśmie Nr 17a.odt [20 KB] 
Odpowiedź na piśmie Nr 17b.odt [10 KB] 

https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/253272/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_17b.odt?1625048373
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/253262/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_1a-Nr_17a.odt?1625048371
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/253271/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_16b.odt?1625048373
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/253262/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_1a-Nr_17a.odt?1625048371
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