
Hajnówka, dnia 2019-03-28
BRM.0003.3.1.2019

Burmistrz Miasta Hajnówka

W załączeniu  przekazuję  wnioski  zgłoszone  podczas  obrad  V sesji  Rady  Miasta
Hajnówka w dniu 27 marca 2019 r jak niżej :
Radna Jadwiga Dąbrowska  w sprawach :

1. ustawienia stojaków rowerowych przy Salonie Fryzjersko-Kosmetycznym oraz
wzdłuż sklepów i punktów usługowych zlokalizowanych przy ul. 3 Maja 37.
( wniosek na piśmie w załączeniu – wniosek Nr 1).

2. ułożenia  na  drodze  osiedlowej  prowadzącej  do  sklepu  Emma  przy
ul.  Grabowej  2  progu  zwalniającego  (wniosek  na  piśmie  w  załączeniu  –
wniosek Nr 2).

3. naprawy i poprawienia wizerunku cześć miasta przy ulicy 3 Maja w okolicy
targowiska ( wniosek na piśmie w załączeniu – wniosek Nr 3).

4. nagrody  Burmistrza  Miasta  Querkus  (wniosek  na  piśmie  w  załączeniu-
wniosek Nr 4).

5. promocji  hajnowskich  szkół  średnich  (wniosek  na  piśmie  w  załączeniu  –
wniosek Nr 5).

6. poprawy  wizerunku  urzędu  poprzez  m.in.  ustanowienie  biura  podawczego,
zainstalowania windy, remontu łazienek i parkingu – wniosek Nr 6.

Radna Małgorzata Celina Zaborna w sprawach :
1. poprawy  oświetlenia  w  ulicy  Warszawskiej  poprzez  zmiany  kierunku

oświetlenia zainstalowanych lamp  (W ulicy Warszawskiej na wysokości Okręgowej
Spółdzielni  Mleczarskiej  i  dawnym Zakładzie  „Las” znajdują  się  lampy  ,  które  oprawę
oświetleniową maja skierowana na ulice. Należy zamontować je tak by oświetliły chodnik ) -
wniosek Nr 7.

2. uzupełnienia oświetlenia w ul  Leśnej (w ulicy znajduje się słup oświetleniowy ale nie ma na

nim lampy) -  wniosek Nr 8.
3. ul. Ogrodowej. (w środku ulicy Ogrodowej znajduje się studzienka która wystaje  ponad

poziom jezdni) -  wniosek  Nr 9.
4. Oszustw dokonywanych na osobach starszych (Radna na sesji zwróciła uwagę na.

pojawiający się problem związany z oszustwami dokonywanymi na ludziach starszych (m.in.
wykorzystywanie  ich  danych  w  celu  uzyskania  kredytów).  Radna  zaproponowała  ulotkę
która należałoby przekazać mieszkańcom miasta) -  wniosek Nr 10.

Radny Janusz Puch  w sprawie usunięcia powstałych po zimie dziur, przełomów w
ulicach na terenie miasta oraz uprzątnięcia piachu z ulic -  wniosek Nr 11.
Radna  Ewa  Rygorowicz w  sprawie  przygotowania  działki  pod  budowę  sklepu
wielkopowierzchniowego  w  osiedlu  Podlasie  (wniosek  na  piśmie  w  załączeniu  -
wniosek  Nr 12).
Radny  Jan  Chomczuk w  sprawie  ułożenia  na  ulicy  Miłkowskiego  poziomego
oznakowania (wniosek na piśmie w załączeniu -  wniosek  Nr 13).
Radna Aniela Kot w sprawach:

1. wykonania parkingu przy budynku usytuowanym przy ul. Armii Krajowej 24.
dot.  żłobka  (wniosek  na  piśmie  w  załączeniu  -  wniosek  Nr 14).  Wniosek



poparła Radna Barbara Laszkiewicz oraz Radny Maciej Borkowski.
2. utwardzenia nawierzchni ulicy Jaśminowej (wniosek na piśmie w załączeniu -

wniosek  Nr 15).
3. uporządkowania  drogi  dojazdowej  do  garaży  zlokalizowanych  na  osiedlu

Podlasie -  wniosek  Nr 16.
Radny  Maciej  Borkowski –  jaki  jest  problem  w  zmianie  Regulaminu
Organizacyjnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Hajnówce  -   wniosek
Nr 17.
Radny Maciej Borkowski –  jakie działania zamierza podjąć Burmistrz Miasta w
tym  roku  aby  nie  dochodziło  do  eskalacji,  zderzenia  z  prawem  (wyroki  sądu).
Czy  zamierza  Burmistrz   Miasta  usiąść  do  rozmów  z  organizatorami  Marszu
Żołnierzy Wyklętych by ten dzień upamiętnić? -  wniosek  Nr 18.

Załączniki :
1. Wnioski radnej Jadwigi Dąbrowskiej z dnia 27.03.2019 r. ( oznaczone nr 

1,2,3).
2. Wnioski radnej Jadwigi Dąbrowskiej z dnia 27.03.2019 r. ( oznaczone nr 4,5).
3. Wniosek radnej Ewy Rygorowicz z dnia 27.03.2019 r. ( oznaczony nr 12).
4. Wniosek radnego Jana Chomczuka ( oznaczony nr 13).
5. Wniosek radnej Anieli Kot ( oznaczony nr 14).
6. Wniosek radnej Anieli Kot ( oznaczony nr 15).

PRZEWODNICZĄCA RADY

Walentyna Pietroczuk


