
Hajnówka, dnia 2019-06-25

BRM.0003.3.4.2019

Burmistrz Miasta Hajnówka

W załączeniu przekazuję wnioski,  pytania zgłoszone podczas obrad VIII sesji
Rady Miasta Hajnówka w dniu 24 czerwca  2019 r jak niżej :

Radny Piotr Markiewicz
WNIOSEK -  Poprawić bezpieczeństwo ruchu drogowego na skrzyżowaniu ulic
Bielskiej i Polnej poprzez instalację lustra (wniosek na piśmie w załączeniu)
WNIOSEK - Dokonać przeglądu i renowacji systemu odbioru wód opadowych
z ulicy Długiej (wniosek na piśmie w załączeniu)

Radna Jadwiga Dąbrowska 
WNIOSEK - Usunąć braki na placu zabaw na osiedlu Paszki ( brak jest bramki
wejściowej, wystający beton spod zabawki – górki do wspinania, krzywo ustawiona
karuzela) oraz wykaszać działkę. (wniosek na piśmie w załączeniu).
WNIOSEK -Poprawić stan estetyczny i wizerunek cmentarza katolickiego przy
ul. Celnej (wniosek na piśmie w załączeniu).

Radny Janusz Puch
WNIOSEK -  Przedłużyć  chodnik  w  ulicy  Kołasa  (wniosek  na  piśmie
w załączeniu).
WNIOSEK - Oznakować i pomalować przejścia dla pieszych  na skrzyżowaniu
ulic Kołasa z ul. Białowieską oraz  Ks.Ściegiennego z ul Białowieską i  ul. 3 Maja
(wniosek na piśmie w załączeniu).
WNIOSEK - Naprawić  nawierzchnię ulic w mieście  (usunięcie przełomów, dziur
w ul. Lipowej, 3 Maja, Zina, Białowieskiej, Górnej, Wrzosowej)- (wniosek na piśmie
w załączeniu).
WNIOSEK -  W  celu  bezpieczeństwa  umożliwić  osobom  korzystającym
z  rowerów  poruszanie  się  po  chodnikach  dla  pieszych  -  (wniosek  na  piśmie
w załączeniu).

Radna Lucyna Lewczuk
WNIOSEK -  Poprawić  widoczności  wyjazdu  z  ulicy  Parkowej  w  ulicę
Białowieską (wysokie i gęste rośliny ograniczając widoczność).

Radny Maciej Borkowski

PYTANIE – Czy Park Wodny opracowuje projekt dot. zainstalowania urządzeń
fotowoltaicznych lub innych źródeł ciepła.                                                               
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PYTANIE –  Czy  pochylono  się  nad  realizacją  ścieżki  rowerowej  z  paneli
słonecznych.  Jeśli  tak  to  jakie  wnioski  złożono  a  jeśli  nie  to  dlaczego.
W przypadku podjętych działań mających na celu realizację tego zadania radny
wnosi  o kopie wniosków, itp.

PYTANIE – Czy zastanawiano się nad ławeczkami solarnymi w mieście ?

PYTANIE – Dlaczego w tym roku nie było w mieście Parady Orkiestr ?

PYTANIE – Co będzie produkowane w zakładzie zlokalizowanym przy Areszcie
Śledczym w Hajnówce (chodzi o zakres produkcji).

WNIOSEK -  Rozważyć  wniosek  zgłoszony  przez  mieszkańców  osiedla
zlokalizowanego przy ulicy Armii Krajowej (naprzeciw sklepu „Fachowiec”) dot.
zorganizowania na osiedlu lub w pobliżu osiedla miejsc gdzie dzieci i młodzież
z tego osiedla mogłyby się bawić i spędzać czas wolny. (stworzenie takiego miejsca
spowodowałoby, że osoby starsze miałyby trochę spokoju na osiedlu i  młodzież nie
grałaby w piłkę przy zaparkowanych na parkingach samochodach).

WNIOSEK - Podać datę  ostatniej wymiany złóż filtracyjnych w filtrach basenu
Parku Wodnego wraz  kosztami i firmą która to zadanie wykonywała.

Radny Adam Czurak

WNIOSEK -  Uporządkować teren po rozbiorce budynków komunalnych przy
ul. Piaski i jakie jest przeznaczenie tego terenu ?

WNIOSEK - Rozważyć możliwość ustawienia znaku „zakaz parkowania” w dni
targowe ( środy)  w godzinach 7.00 – 12.00 lub 8.00 – 12.00.

WNIOSEK  -  Zwiększyć  liczbę  ławek  i  koszy  na  osiedlu  Millenium
a w szczególności w centrum osiedla przy blokach nr 10 i 11.

WNIOSEK  -  Wnoszę  o  sfinansowanie  w  roku  2020  czterech  potańcówek
w sezonie letnim – (wniosek na piśmie w załączeniu).

PYTANIE  –  Jaki  jest  termin  realizacji  inwestycji  dotyczących  fontanny
miejskiej i placu zabaw ?

PYTANIE  –  W  związku  z  realizacją   inwestycji  na  basenie  i  stadionie
z   wykorzystaniem  funduszy  unijnych  mieszkańcy  miasta  pytają  czy  będzie
odpłatność za basen i korty tenisowe ?

PYTANIE  –  Czy  w  mieście  będą  realizowane  inwestycje  z  wykorzystaniem
funduszu leśnego ?

Radna Małgorzata Celina Zaborna 

PYTANIE – Co jest planowane w okolicy ulicy Klimek ?

PYTANIE  –  Na  jakim  etapie  jest  inwestycja  dotycząca  realizacji  sali
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gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 3 przy ulicy Działowej ?

Jednocześnie przypominam, że należy udzielić odpowiedzi na piśmie nie później
niż do dnia 9 lipca 2019 roku.

Załączniki :

1. Wniosek Radnego Piotra Markiewicza z dnia 24.06.2019 r. (dot. ul. Polnej).

2. Wniosek  Radnego  Piotra  Markiewicza  z  dnia  24.06.2019  r.  (dot.  ul.
Długiej).

3. Wniosek  Radnej  Jadwigi  Dąbrowskiej  z  dnia  24.06.2019  r.  (dot.  placu
zabaw na osiedlu Paszki).

4. Wniosek Radnej Jadwigi Dąbrowskiej z dnia 24.06.2019 r. (dot. cmentarza
przy ul. Celnej).

5. Wnioski  Radnego  Janusza  Puch  z  dnia  24.06.2019  r.  (dot.  ułożenia
chodnika,  oznakowania  przejść,  naprawy  nawierzchni  ulic,  poprawy
bezpieczeństwa  rowerzystów).

6. Wniosek Radnego Adama Czuraka z dnia 24.06.2019 r. (dot. sfinansowania
potańcówek).
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