
Hajnówka, dnia 30 maja 2019 r.

BRM.0003.3.3.2019

BURMISTRZ MIASTA HAJNÓWKA

W załączeniu przekazuję zapytania, wnioski zgłoszone w trybie art. 24 ust. 5
i 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz.
506) przez Radnych Rady Miasta Hajnówka na VII sesji w dniu 29 maja 2019 r. jak
niżej:

1. Wniosek  Radnej  Jadwigi  Dąbrowskiej dot.  ustawienia drogowskazów
do Ścieżki Edukacyjnej Judzianka u zbiegu ulic Myśliwskiej i Zwierzynieckiej
(oznaczony nr 1),

2. Wniosek  Radnej  Walentyny  Pietroczuk dot.  poprawy  bezpieczeństwa
użytkowników ciągu pieszo-rowerowego przy ul.  Warszawskiej  jak również
mieszkańców  posesji  zamieszkujących  na  tej  ulicy,  na  odcinku  od  ul.
Myśliwskiej  do  ul.  Działowej,  znajdującego  się  na  szlaku  Green  Velo
(oznaczony nr 2),

3. Wniosek  Radnej  Małgorzaty  Celiny  Zabornej dot.  postawienia  ławek
z oparciami  na  odcinku  drogi  Warszawskiej  od  ronda  Strażników  Puszczy
Białowieskiej  do  Mleczarni  oraz  od ul. Wrzosowej  do  ul.  Myśliwskiej  oraz
umieszczenia przy ławkach koszy na śmieci (oznaczony nr 3).

Ponadto informuję,  że  w trakcie  VII  sesji  zostały  w zgłoszone zapytania,
wnioski jak niżej : 
Radna Helena Kuklik  - dot. wykonanych prac przy skrzyżowaniu ulicy Okopowej
z Warzywną. Radna stwierdziła, że po odebraniu prac i  deszczu kratki wodociągowe
nie  odbierały  wody.  Kratki  znajdowały  się  na  wierzchu  oraz  że   niewłaściwie
wypoziomowano drogę. W związku z tym zadała pytanie jak nazywało się to zadanie,
co miasto chciało uzyskać poprzez realizację tego zdania i jaki był jego koszt.
Radna Helena Kuklik - wnioskowała  o  opracowanie  zasad udostępniania  Marki
Hajnówka czyli Duchowa Witalność.
Radna  Małgorzata  Celina  Zaborna –  dot.  ustawienie  pojemnika  PCK
w  ul.  Wrzosowej  (Radna  uzyskała  odpowiedź,  że  jest  miejsce  na  ustawienie
pojemnika, jest zgoda ale ciągle brak pojemnika).
Radny  Mieczysław  Stanisław  Gmiter  - zgłosił  pytanie  dot.  profilu  działalności
zakładu pracy dla osadzonych w Areszcie Śledczym w Hajnówce i w jakim punkcie
realizacji jest aktualnie  ta inwestycja?
Radny  Janusz  Puch  -   czy  samotny  żubr  stojący  przy  ul.  Batorego  dostanie
towarzystwo ? (Ozdobą miasta były stojące tam dwa żuberki, wcześniej trzy )
Radny Maciej Borkowski -  dot. uporządkowania teren przy pojemnikach PCK – ul.
Żabia Górka (wokół pojemnika znajduje się sterta worków i szmat) ,
dot. terminu realizacji centrum zabaw dla dzieci z budżetu obywatelskiego przy ulicy
Lipowej 
dot.  zorganizowania  w  Hajnówce  konferencji  na  temat  ekologii  (tj.  odejścia



od chemii na rzecz biologizacji środowiska naturalnego).
Radna  Aniela  Kot  –  dot.  udrożnienia  dojazdu  do  bloku  3  Maja  39  poprzez
likwidację   metalowych słupków,
dot. potrzeby ustawienia stojaków na rowery na miejskim placu zabaw,
dot. potrzeby ukwiecenia Ronda św. św. Cyryla i Metodego
Mieszkaniec Miasta zgłosił :

– potrzebę oczyszczenia słupów ogłoszeniowych w mieście ,
– wnioskował by część imprez organizowanych przez Hajnowski Dom Kultury

przenieść do Miejskiego Amfiteatru ,
– zagospodarować teren parku przy dworcu kolejowym,
– na  okres  wakacji  obniżyć  o  połowę  ceny  biletów  dla  dzieci  i  młodzieży

w Parku Wodnym,
– zwrócił  uwagę  by  lekarze  specjaliści  przyjmujący  pacjentów  w  SP  ZOZ

przyjeżdżali do pracy punktualnie.

Załączniki:
1. Wniosek Radnej Jadwigi Dąbrowskiej (oznaczony nr 1),
2. Wniosek Radnej Walentyny Pietroczuk ( oznaczony nr 2),
3. Wniosek Radnej Małgorzaty Celiny Zabornej (oznaczony nr 3).


