
Hajnówka, dnia 19.07.2019 r.

BRM.0003.1.40.2019

BURMISTRZ MIASTA HAJNÓWKA

Na podstawie art. 24 ust. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
przekazuję w załączeniu  wnioski Radnej Rady Miasta Hajnówka Pani Heleny Kuklik
z  dnia  18.07.2019  r.,  które  zostały  przekazane  Przewodniczącej  Rady  Miasta
Hajnówka  w dniu 19.07.2019 ( drogą elektroniczną ) dot. m.in.:

1. systematycznego  podcinania  drzew  rosnących  w  pasie  drogowym  ulicy
Poddolnej, Dolnej i ks. Dziewiatowskiego, 

2. naprawienia  ławeczek  na  placu  zabaw  usytuowanym  przy  ul  Długiej
w Hajnówce ( poprzez wymianę),  

3. wystąpienia  do  Zarządu  Dróg  Powiatowych  w  Hajnówce  o  podjęcie
skutecznych  działań  w  celu  poprawienia  jakości  ścieżki  rowerowej
wybudowanej w zeszłym  roku (2018) w ciągu ulicy Poddolnej.

Ponadto przekazuję złożone zapytania: 
1. Czy  jesteśmy w posiadaniu   informacji  o   powodzeniu  lub  niepowodzeniu

naszej  młodzieży  szkolnej  podczas  podjętego  procesu  dalszego  kształcenia
w szkołach średnich?

2. Czy wszyscy absolwenci mają szanse na kontynuację kształcenia w wybranych
szkołach i zawodach? 

3. Czy  odsetek  młodzieży  pozagimnazjalnej  bez  powodzenia  ubiegający  się
o dalsze kształcenie jest zbliżony do sytuacji w latach poprzednich?   

Treść zapytania i wniosków stanowią załączniki do niniejszego pisma.
Jednocześnie przypominam, że należy udzielić odpowiedzi na piśmie nie później niż
w terminie  14 dni od dnia otrzymania wniosków lub zapytania .

Załącznik:
1. Pismo  radnej  Pani  Heleny  Kuklik  z  dnia  18.07.2019  r.  w  sprawie

systematycznego  podcinania  drzew  rosnących  w  pasie  drogowym  ulicy
Poddolnej, Dolnej i ks. Dziewiatowskiego. 

2. Pismo radnej Pani Heleny Kuklik z dnia 18.07.2019 r. w sprawie naprawienia
ławeczek na placu zabaw usytuowanym przy  ul Długiej w Hajnówce ( poprzez
wymianę).  

3. Pismo radnej Pani Heleny Kuklik z dnia 18.07.2019 r. w sprawie wystąpienia
do Zarządu Dróg Powiatowych w Hajnówce o podjęcie skutecznych działań w
celu poprawienia jakości ścieżki rowerowej  wybudowanej w zeszłym  roku
(2018) w ciągu ulicy Poddolnej.

4. Pismo  radnej  Pani  Heleny  Kuklik  z  dnia  18.07.2019  r.  (zapytania)  dot.
absolwentów hajnowskich szkól podstawowych i gimnazjów.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Walentyna Pietroczuk


