
BRM.0003.2.1.2022

Rejestr wniosków i zapytań złożonych podczas posiedzeń Komisji Rady Miasta Hajnówka w marcu 2022 r.

Nr Data
wpływu

Radny/Komisja Wniosek/zapytanie Odpowiedzi

1. 22.03.2022 r. Radna Helena Kuklik
na Komisji Infrastruktury 
Komunalnej i Samorządu

WNIOSEK złożony ustnie
dot. Sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli 
na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach 
prowadzonych przez jednostkę samorządu – przygotować informacje 
w formie tabelarycznej za rok 2020 i rok 2021 dot. wysokości 
przeznaczonych środków na wynagrodzenia nauczycieli i inne wydatki 
(np. pomoce dydaktyczne i itp).

Odpowiedź na piśmie Nr 1a.odt [20 KB] 
Odpowiedź na piśmie Nr 1b.odt [8 MB] 
Załącznik do Odpowiedzi na piśmie Nr 1b.odt 
[8 MB] 

07.04.2022 r. Radna Helena Kuklik WNIOSEK złożony na piśmie
dot. bardziej szczegółowego zestawienia, tj. z podziałem 
na poszczególne placówki szkolne i przedszkolne
Wniosek na piśmie Nr 1.2.odt [10 KB] 

Odpowiedź na piśmie Nr 1.2a.odt [20 KB] 
Odpowiedź na piśmie Nr 1.2b.odt [8 MB] 
Załącznik do odpowiedzi na piśmie Nr 1.2b.odt
[8 MB] 

2. 22.03.2022 r. Radna Helena Kuklik
na Komisji Infrastruktury 
Komunalnej i Samorządu

ZAPYTANIE złożone ustnie
dot. Informacji sprawozdawczej z działalności Miejskiego Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Hajnówce za 2021 r. – Ile osób po realizacji 
projektu podjęło zatrudnienie i jak długo pracują?

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

3. 22.03.2022 r. Komisja Infrastruktury 
Komunalnej i Samorządu

WNIOSEK złożony ustnie
Członkowie komisji zwrócili uwagę na potrzebę pomocy: 

• osobie najprawdopodobniej bezdomnej, która przebywa 
w okolicy Marketu Biedronka i ulic Reja, Armii Krajowej. Osoba 
ta nocuje w usytuowanym tam TOI TOI,

• osobie, która cały dzień spędza przy sklepie spożywczym przy 
ul. Warszawskiej.

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

https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/265894/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_1a-Nr_7a.odt?1648622113
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/265894/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_1a-Nr_7a.odt?1648622113
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/265894/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_1a-Nr_7a.odt?1648622113
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/266905/original/Za%C5%82%C4%85cznik_do_odpowiedzi_na_pi%C5%9Bmie_Nr_1.2b.odt?1650526273
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/266905/original/Za%C5%82%C4%85cznik_do_odpowiedzi_na_pi%C5%9Bmie_Nr_1.2b.odt?1650526273
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/266904/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_1.2b.odt?1650526272
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/266397/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_1.2a.odt?1649410533
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/266396/original/Wniosek_na_pi%C5%9Bmie_Nr_1.2.odt?1649410533
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/266395/original/Za%C5%82%C4%85cznik_do_Odpowiedzi_na_pi%C5%9Bmie_Nr_1b.odt?1649410533
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/266395/original/Za%C5%82%C4%85cznik_do_Odpowiedzi_na_pi%C5%9Bmie_Nr_1b.odt?1649410533
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/266394/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_1b.odt?1649410532


Nr
Data

wpływu Radny/Komisja Wniosek/zapytanie Odpowiedzi

4. 22.03.2022 r. Komisja Infrastruktury 
Komunalnej i Samorządu

WNIOSEK złożony ustnie
dot. projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt 
dziecka oraz maksymalnej wysokości za wyżywienie dziecka w Żłobku 
Samorządowym w Hajnówce
Komisja jednogłośnie wnioskowała o zwiększenie opłaty za wyżywienie 
dziecka z 10 zł na 12 zł. 
Za wnioskiem głosowało 7 radnych, głosów przeciw i wstrzymujący nie 
było. W głosowaniu udział wzieło 7 radnych obecnych na posiedzeniu.

Komisja pozytywnie zaopiniowala projekt uchwaly z przegłosowanym 
wnioskiem tj. nowym brzmieniem § 1.2 Ustala się opłatę 
za wyżywienie dziecka objętego opieką żłobka w formie dziennej 
stawki żywieniowej, której maksymalna wysokość nie może 
przekroczyć 12 zł.
Za głosowało 7 radnych, głosów przeciw i wstrzymujący nie było. 
W głosowaniu udział wzięło 7 radnych obecnych na posiedzeniu.

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

5. 22.03.2022 r. Komisja Infrastruktury 
Komunalnej i Samorządu
Wniosek podpisany został 
przez członków komisji 
w osobach: Walentyna 
Pietroczuk, Maciej Borkowski, 
Jerzy Charytoniuk, Sławomir 
Golonko, Janusz Puch, Jan 
Chomczuk, Helena Kuklik

WNIOSEK złożony na piśmie
w sprawie przywrócenia zawieszonych kursów linii nr 1 od dnia 
10.03.2022 r. 
Wniosek podpisany został przez członków komisji w osobach: 
Walentyna Pietroczuk, Maciej Borkowski, Jerzy Charytoniuk, Sławomir 
Golonko, Janusz Puch, Jan Chomczuk, Helena Kuklik
Wniosek na piśmie Nr 5 [skan odwzorowujący dokument].pdf [300 KB] 
Wniosek na piśmie Nr 5 [wersja alternatywna].odt [20 KB] 

dpowiedź na piśmie Nr 5a.odt [20 KB] 
Odpowiedź na piśmie Nr 5b.odt [50 KB] 

6. 22.03.2022 r. Radna Helena Kuklik
na Komisji Infrastruktury 
Komunalnej i Samorządu

WNIOSEK złożony na piśmie
w sprawie informacji w zakresie wykonywania wzajemnych obowiązków
pomiędzy PUK a UM Hajnówka w zakresie realizacji umowy 
o świadczenie usług w transporcie lokalnym w terminie za cały rok 2021
oraz pełne miesiące 2022 r.
Wniosek na piśmie Nr 6 [skan odwzorowujący dokument].pdf [300 KB] 
Wniosek na piśmie Nr 6 [wersja alternatywna].odt [10 KB] 

Odpowiedź na piśmie Nr 6a.odt [20 KB] 
Odpowiedź na piśmie Nr 6b.odt [70 KB] 

https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/266399/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_6b.odt?1649410534
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/265894/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_1a-Nr_7a.odt?1648622113
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/265891/original/Wniosek_na_pi%C5%9Bmie_Nr_6__wersja_alternatywna_.odt?1648622113
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/265890/original/Wniosek_na_pi%C5%9Bmie_Nr_6__skan_odwzorowuj%C4%85cy_dokument_.pdf?1648622112
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/266398/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_5b.odt?1649410533
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/265894/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_1a-Nr_7a.odt?1648622113
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/265889/original/Wniosek_na_pi%C5%9Bmie_Nr_5__wersja_alternatywna_.odt?1648622112
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/265888/original/Wniosek_na_pi%C5%9Bmie_Nr_5__skan_odwzorowuj%C4%85cy_dokument_.pdf?1648622112
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/265894/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_1a-Nr_7a.odt?1648622113


Nr
Data

wpływu Radny/Komisja Wniosek/zapytanie Odpowiedzi

7. 22.03.2022 r. Radna Helena Kuklik
na Komisji Infrastruktury 
Komunalnej i Samorządu

WNIOSEK złożony na piśmie
w sprawie: umowę zlecającą świadczenie usług transportu lokalnego 
w Hajnówce zawartą pomiędzy Burmistrzem Miasta Hajnówka a PUK 
zamieścić na stronie internetowej miasta
Wniosek na piśmie Nr 7 [skan odwzorowujący dokument].pdf [300 KB] 
Wniosek na piśmie Nr 7 [wersja alternatywna].odt [10 KB] 

Odpowiedź na piśmie Nr 7a.odt [20 KB] 
Odpowiedź na piśmie Nr 7b.odt [60 KB] 

8. 23.03.2022 r. Radna Lucyna Lewczuk
na Komisji Spraw 
Społecznych

ZAPYTANIE złożone na piśmie
w sprawie działań prowadzonych przez MOPS w Hajnówce – w ilu 
rodzinach z przemocą rodzinną udało się tą przemoc zahamować? Jakie 
konkretne działania zostały zrealizowane w tym celu poza spotkaniami /
rozmowami ze specjalistami / instytucjami prowadzącymi działania 
w zakresie pomocy ofiarom przemocy
Zapytanie na piśmie Nr 8 [skan odwzorowujący dokument].pdf [200 KB] 
Zapytanie na piśmie Nr 8 [wersja alternatywna].odt [10 KB] 

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

9. 23.03.2022 r. Komisja Spraw 
Społecznych

WNIOSEK złozony ustnie
dot. projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt 
dziecka oraz maksymalnej wysokości za wyżywienie dziecka w Żłobku 
Samorządowym w Hajnówce
Komisja jednogłośnie wnioskowała o zwiększenie opłaty za wyżywienie 
dziecka z 10 zł na 12 zł. 
Za wnioskiem głosowało 6 radnych, głosów przeciw i wstrzymujący nie 
było. W głosowaniu udział wzieło 6 radnych obecnych na posiedzeniu. 

Komisja pozytywnie zaopiniowala projekt uchwaly z przegłosowanym 
wnioskiem tj. nowym brzmieniem § 1.2 Ustala się opłatę 
za wyżywienie dziecka objętego opieką żłobka w formie dziennej 
stawki żywieniowej, której maksymalna wysokość nie może 
przekroczyć 12 zł.
Za głosowało 6 radnych, głosów przeciw i wstrzymujący nie było. 
W głosowaniu udział wzięło 6 radnych obecnych na posiedzeniu.

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

https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/265903/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_8a-Nr_12a.odt?1648622115
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/265903/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_8a-Nr_12a.odt?1648622115
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/265896/original/Zapytanie_na_pi%C5%9Bmie_Nr_8__wersja_alternatywna_.odt?1648622113
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/265895/original/Zapytanie_na_pi%C5%9Bmie_Nr_8__skan_odwzorowuj%C4%85cy_dokument_.pdf?1648622113
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/266400/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_7b.odt?1649410534
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/265894/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_1a-Nr_7a.odt?1648622113
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/265893/original/Wniosek_na_pi%C5%9Bmie_Nr_7__wersja_alternatywna_.odt?1648622113
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/265892/original/Wniosek_na_pi%C5%9Bmie_Nr_7__skan_odwzorowuj%C4%85cy_dokument_.pdf?1648622113


Nr
Data

wpływu Radny/Komisja Wniosek/zapytanie Odpowiedzi

10. 23.03.2022 r. Komisja Spraw 
Społecznych
Wniosek podpisany został 
przez członków komisji 
w osobach: Jadwiga 
Dąbrowska. Aniela Kot, 
Barbara Laszkiewicz, Lucyna 
Lewczuk Małgorzata 
Łukaszewicz, Ewa Rygorowicz.

WNIOSEK złożony na piśmie
w sprawie upowszechnienia i rozpropagowania wśród mieszkańców 
miasta Hajnówka informacji dotyczącej wyznaczenia miejsca do handlu, 
który będzie funkcjonował w piątki i soboty przy ulicy Targowej 72. 
 Za przyjęciem wniosku głosowało 6 radnych, głosów przeciw i 
wstrzymujących nie było. W głosowaniu udział wzięło 6 radnych 
obecnych na posiedzeniu komisji. 
Wniosek na piśmie Nr 10 [skan odwzorowujący dokument].pdf [400 KB]
Wniosek na piśmie Nr 10 [wersja alternatywna].odt [20 KB] 

Odpowiedź na piśmie Nr 10a.odt [20 KB] 
Odpowiedź na piśmie Nr 10b.odt [40 KB] 

11. 23.03.2022 r. Komisja Spraw 
Społecznych
Wniosek podpisany został 
przez członków komisji 
w osobach: Jadwiga 
Dąbrowska. Aniela Kot, 
Barbara Laszkiewicz, Lucyna 
Lewczuk Małgorzata 
Łukaszewicz, Ewa Rygorowicz.

WNIOSEK złożony na piśmie
w sprawie wyjaśnienia przez przedstawiciela Nadleśnictwa Hajnówka 
na temat ochrony lasów położonych na terenie miasta Hajnówka.
Za przyjęciem wniosku głosowało 6 radnych, głosów przeciw i 
wstrzymujących nie było. W głosowaniu udział wzięło 6 radnych 
obecnych na posiedzeniu komisji. 
Wniosek na piśmie Nr 11 [skan odwzorowujący dokument].pdf [300 KB]
Wniosek na piśmie Nr 11 [wersja alternatywna].odt [20 KB] 

Odpowiedź na piśmie Nr 11a.odt [20 KB] 
Odpowiedź na piśmie Nr 11b.odt [20 KB]/pkt1/

12. 23.03.2022 r. Komisja Spraw 
Społecznych
Wniosek podpisany został 
przez członków komisji 
w osobach: Jadwiga 
Dąbrowska. Aniela Kot, 
Barbara Laszkiewicz, Lucyna 
Lewczuk Małgorzata 
Łukaszewicz, Ewa Rygorowicz.

WNIOSEK złożony na piśmie
w sprawie zaopiniowania wniosku o uznanie za lasy ochronne 
w nawiązaniu do uzasadnienia wnioski, tj. wzrostu atrakcyjności 
turystycznej regionu – czy możliwe jest wybudowanie „ścieżki 
w koronach drzew” jako rekompensaty za zmniejszenie wpływów 
z tytułu podatków do Urzędu Miasta oraz przede wszystkim 
ze względów na niepowtarzalność jedynej naturalnej puszczy w Europie
 Za przyjęciem wniosku głosowało 6 radnych, głosów przeciw i 
wstrzymujących nie było. W głosowaniu udział wzięło 6 radnych 
obecnych na posiedzeniu komisji. 
Wniosek na piśmie Nr 12 [skan odwzorowujący dokument].pdf [300 KB]
Wniosek na piśmie Nr 12 [wersja alternatywna].odt [20 KB] 

Odpowiedź na piśmie Nr 12a.odt [20 KB] 
Odpowiedź na piśmie Nr 12b.odt [20 KB]/pkt2/

https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/265904/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_11b__Nr_12b.odt?1648622115
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/265903/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_8a-Nr_12a.odt?1648622115
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/265902/original/Wniosek_na_pi%C5%9Bmie_Nr_12__wersja_alternatywna_.odt?1648622115
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/265901/original/Wniosek_na_pi%C5%9Bmie_Nr_12__skan_odwzorowuj%C4%85cy_dokument_.pdf?1648622114
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/265904/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_11b__Nr_12b.odt?1648622115
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/265903/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_8a-Nr_12a.odt?1648622115
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/265900/original/Wniosek_na_pi%C5%9Bmie_Nr_11__wersja_alternatywna_.odt?1648622114
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/265899/original/Wniosek_na_pi%C5%9Bmie_Nr_11__skan_odwzorowuj%C4%85cy_dokument_.pdf?1648622114
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/266401/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_10b.odt?1649410534
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/265903/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_8a-Nr_12a.odt?1648622115
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/265898/original/Wniosek_na_pi%C5%9Bmie_Nr_10__wersja_alternatywna_.odt?1648622114
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/265897/original/Wniosek_na_pi%C5%9Bmie_Nr_10__skan_odwzorowuj%C4%85cy_dokument_.pdf?1648622114
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