
BRM.0003.3.6.2019
Rejestr interpelacji, wniosków, petycji i zapytań złożonych podczas obrad

XI sesji Rady Miasta Hajnówka w dniu 30 października 2019 r.
/stan na dzień 31 grudnia 2019 r./

Interpelacje, wnioski i pytania zostały przekazane Burmistrzowi Miasta przez Przewodniczącą Rady:
• Pismem BRM.0003.3.6.2019 z dnia 31 października 2019 r. (Nr 1-8) [klik] 
• Pismem BRM.0003.3.6.2019 z dnia 4 listopada 2019 r. (Nr 9) [klik] 

L.p. Imię
i nazwisko
Radnego/

Mieszkańca
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zgłoszenia

Forma i treść interpelacji/
wniosku
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do BRM
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nia RM

1. Radny 
Maciej 
Borkowski

30.10.2019 INTERPELACJA 1
dot. działań Zakładu Gospoda-
rki  Mieszkaniowej  (pękanie
ścian w budynku przy ul. Mil-
lenium 
Interpelacja na piśmie Nr 1
[klik] 

Na XII sesji w dniu 27.11.2019 r. Rad-
ny zwrócił uwagę na niedotrzymywanie
terminu odpowiedzi na ww. interpela-
cję. /Rejestr wniosków i zapytań złożo-
nych  podczas  obrad  XII  sesji  Rady
Miasta Hajnówka w dniu 27 listopada
2019 r. – nr rej. 19/

Zastępca  Burmistrza  Miasta:
„Odnośnie przebudowy lokalu
w budynku Millenium 1,te info-
rmacje, o które tutaj prosił Pan
Radny Maciej Borkowski, wys-
tąpimy do Zakładu Gospodar-
ki  Mieszkaniowej  celem  przy-
gotowania tych informacji i je
przekażemy.  Tutaj  też  miałem
spotkanie  z  Zakładem  Gospo-
darki Mieszkaniowej jak też in-
westorem.  Porozmawialiśmy
jak  to  przebiegało  i  po  tym
spotkaniu  dostaliśmy  wczoraj
pismo  od  Dyrektora  Zakładu
Gospodarki  Mieszkaniowej,  że
podjął działania mające na ce-
lu  wykonanie  ekspertyzy  tech-
nicznej tego budynku, na wyko-
nanie tego remontu.”

31.10.2019 Burmistrz Miasta przekazał in-
terpelację  do  Zakładu  Gospo-
darki Mieszkaniowej w Hajnó-
wce.
Odpowiedź na piśmie Nr 1a
[klik] 

13.11.2019 BRM.0003.6.2019 18.11.2019 18.11.2019

Dyrektor  ZGM-u  przygotował
informację  o  działaniach  pod-
jętych  w  sprawie  pęknięcia
ściany  działowej  w  lokalu  nr
15 położonym w budynku nr 1
przy Os. Millenium. 
Odpowiedź na piśmie Nr 1b
[klik] 

26.11.2019 L. dz. 9083/2019
NR.222.9.2019

03.12.2019 03.12.2019

Burmistrz Miasta przekazał ko-
pię odpowiedzi ZGM-u w spra-
wie  działań  podjętych  przez
ZGM odnośnie pęknięcia ścia-
ny  działowej  w  lokalu  nr  15
położonym  w  budynku  nr  1
przy Os. Millenium.
Odpowiedź na piśmie Nr 1c
[klik] 

03.12.2019 03.12.2019

2. Radna 
Helena 
Kuklik

30.10.2019 ZAPYTANIE 2
dot. działań związanych z reali-
zacją umowy w sprawie przeję-
cia budynku dworca kolejowe-
go PKP w Hajnówce
Zapytanie na piśmie Nr 2
[klik] 

Burmistrz Miasta:  „Ja powiem
szczerze,  decyzja  o  tym,  żeby
starać się o ten budynek dwor-
ca i tak dalej nie była łatwa i
teraz  zaczynam  dochodzić  do
wniosku, że w ogóle nie trzeba
było tego robić. Niechby roze-
brali  dworzec  tak jak  w Biel-
sku, postawili mały kontener i
my byśmy nie mieli kłopotów, i

31.10.2019 Burmistrz  Miasta  poinformo-
wał, że Gmina Miejska Hajnó-
wka zobowiązała się aktem no-
tarialnym m. in. do przystoso-
wania budynku zlokalizowane-
go  na  działce  oznaczonej  nu-
merem  geodezyjny  2320/211
na funkcje publiczne związane
z transportem, w tym pomiesz-
czenia na poczekalnię dla pod-

12.11.2019 BRM.0003.3.6.2019 13.11.2019 13.11.2019

https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/209004/original/Przekazanie_interpelacji__wniosk%C3%B3w_i_zapyta%C5%84_BM_przez_PR_(Nr_1-8).pdf?1574324174
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/209008/original/Zapytanie_na_pi%C5%9Bmie_Nr_2.pdf?1574324175
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/210566/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_1c.pdf?1576145674
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/210565/original/Odpowied%C5%BA_na_pismie_Nr_1b.pdf?1576145673
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/209007/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_1a.pdf?1574324175
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/209006/original/Interpelacja_na_pi%C5%9Bmie_Nr_1.pdf?1574324175
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/209005/original/Przekazanie_wniosku_BM_przez_PR_(Nr_9).pdf?1574324175
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był by spokój. Tylko jak my by-
śmy się wszyscy czuli, my wie-
my,  że  to  jest  całkiem  dobry
budynek,  wybudowany  w  la-
tach 80, który można uratować
i można z sensem w przyszłości
wykorzystać.  Oczywiście  nie
będzie łatwo znaleźć na to zna-
leźć pieniądze. Już raz Pocztó-
wka  składała  wniosek  i,  po-
wiem  szczerze,  i  to  jedyny
wniosek, gdzie organizacja po-
zarządowa  w  partnerstwie  z
samorządem  lokalnym,  który
gwarantował udział własny, bo
taka deklaracja z naszej strony
była, złożyła taki wniosek i do-
finansowania  nie  dostała.  Po
prostu  będziemy  szukać  dalej.
Jeżeli chodzi o nasze zobowią-
zanie  dotyczące  uruchomienia
tego,  tego  poczekalni.  My
chcemy tą poczekalnie urucho-
mić w budynku głównym dwor-
ca, ponieważ te zalecane przez
PKP, ten drugi budynek,  Pani
Radna dobrze wie, że ten budy-
nek  drugi  tak  naprawdę  ten
mały to najlepiej rozebrać. No
tak.  Dlatego  przygotowujemy
tam miejsce i właśnie z tego, z
tego projektu miękkiego, który
spotkałem,wspomniałem,  gdzie
podpisaliśmy  umowę  wczoraj
albo  przedwczoraj,  są  pewne
pieniądze  właśnie  na  remont.
Chcemy,  ja  będę  proponował
Wysokiej  Radzie,  żeby dołożyć
do tego część środków z budże-
tu i  tam wyremontujemy sani-
tariaty, przygotujemy pomiesz-
czenia na poczekalnie dla pod-
różnych, chociaż te sanitariaty
będą  też  dostępne  dla  tych

różnych,  jak również  udostęp-
nienie w drodze umowy cywil-
no-prawnej lokalu na kasę bile-
tową (w przepadku zapotrzebo-
wania przewoźników) w termi-
nie 2 lat od dnia zawarcia umo-
wy  notarialnej.  W  związku  z
bardzo  złym stanem technicz-
nym  przedmiotowego  budyn-
ku, wystąpił do PKP o wyraże-
nia  zgody  na  urządzanie  po-
mieszczenia  na  poczekalnię,
kasy  biletowe  oraz  sanitariaty
w byłym budynku dworca po-
łożonym na działce oznaczonej
numerem  geodezyjnym  2320/
210. Po uzyskaniu zgody, Gmi-
na przystąpi do realizacji zobo-
wiązania.
Odpowiedź na piśmie Nr 2a
[klik] 

https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/209009/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_2a.pdf?1574324175
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osób, będą korzystały z oferty i
tych zajęć, i działań, które Po-
cztówka będzie przygotowywa-
ła. Oczywiście też wspólnie bę-
dziemy  poszukiwali  pieniędzy
na finansowanie remontu. Po-
wiem tak, jest złożony do środ-
ków  norweskich  nasz  projekt,
do końca listopada ma zakoń-
czyć  się  pierwszy  etap  oceny.
Mam nadzieję,  że tą  pierwszą
weryfikację przejdziemy korzy-
stnie z tych 200 bodajże 23 czy,
czy 30 wniosków eksperci wy-
biorą 50 do dalszego procedo-
wania. Ja Wysoką Radę poinfo-
rmuję jak już będzie decyzja w
tej  sprawie.  Ja mam nadzieję,
że ten pierwszy etap przejdzie-
my, do 50 wejdziemy i będzie-
my  mogli  procedować  dalej.
Jeżeli  to  będzie  realne,  wtedy
będziemy starali się również w
tym  projekcie  zaproponować
pewne  działania  inwestycyjne
dotyczące tego budynku.”

3. Przewodni-
cząca Rady
Walentyna 
Pietroczuk

30.10.2019 ZAPYTANIE 3
dot.  dokumentacji  projektowej
rozbudowy  Szkoły  Podstawo-
wej Nr 3 w Hajnówce
Zapytanie na piśmie Nr 3
[klik] 

Zastępca  Burmistrza  Miasta:
„Pani  Przewodnicząca,  Wyso-
ka  Rado,  odpowiadając  tutaj
na  pytanie  odnośnie  Szkoły
Podstawowej  nr  3,  koncepcja
została  przygotowana,  ostate-
czne  przekazanie  gotowego
projektu projektant zobowiązał
się wykonać do końca stycznia.
Mieliśmy  spotkanie  z  Panią
Dyrektor,  ta koncepcja została
jej przekazana, żeby to skonsu-
ltowała z Radą Uczniów tam w
szkole, z rodzicami, z Radą Ro-
dziców.”

31.10.2019 Burmistrz  Miasta  poinformo-
wał,  że:  1.  Wykonawcą doku-
mentacji  projektowo-kosztory-
sowe  jest  biuro  projektowe
QUARTUM Cezary  Jaszczołt,
17-300 Siemiatycze, ul. Wyso-
ka 68a/6, 2. Zgodnie z § 3 lit. f
umowy,  przedstawiona  przez
Wykonawcę koncepcja przebu-
dowy Szkoły Podstawowej Nr
3  została  zaakceptowana  po
uwzględnieniu  uwag  Gminy
Miejskiej.  3.  Termin  wykona-
nia dokumentacji – 31 styczeń
2020 r.
Odpowiedź na piśmie Nr 3a
[klik] 

14.11.2019 BRM.0003.3.6.2019 14.11.2019 14.11.2019

https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/209011/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_3a.pdf?1574324176
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/209010/original/Zapytanie_na_pi%C5%9Bmie_Nr_3.pdf?1574324175
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4. Radna 
Helena 
Kuklik

30.10.2019 ZAPYTANIE 4
dot. budżetu obywatelskiego na
rok 2020
Zapytanie na piśmie Nr 4
[klik] 

31.10.2019 Sekretarz  Gminy  poinformo-
wał, że podtrzymuje stanowis-
ko  w  sprawie  oceny  projektu
zgłoszonego  do  budżetu  oby-
watelskiego pt. „Nie dajmy się
boreliozie”.  Analiza  prawna
dotyczyła zgodności projektu z
obowiązującymi  przepisami
prawnymi i wykazała, że finan-
sowanie przez samorząd badań
w  kierunku  boreliozy,  które
obecnie mieszkańcy mogą wy-
konać  bezpłatnie  (koszt  tych
badań pokrywa Narodowy Fu-
ndusz  Zdrowia),  naruszałoby
art. 44 ust. 3 ustawy  z dnia 27
sierpnia 2009 r. o finansach pu-
blicznych. Artykuł ten nakazu-
je,  aby  wydatki  były  dokony-
wane w sposób celowy i  osz-
czędny z  zachowaniem zasad:
a)  uzyskiwania  najlepszych
efektów z danych nakładów, b)
optymalnego  doboru  metod  i
środków służących osiągnięciu
założonych  celów.  Ponadto
analiza  wskazała,  iż  wykony-
wanie  badań  laboratoryjnych
bez  konsultacji  z  lekarzem,
obejmujących wywiad lekarski
oraz  ocenę  kliniczną,  nie  jest
wskazane ze względów medy-
cznych. Ze względu na przed-
łużoną ocenę projektu, w celu
zachowania 7-dniowego termi-
nu na składanie odwołań, osta-
teczny termin na  złożenie  od-
wołania został przedłużony do
dnia 19.09.2019 r.
Odpowiedź na piśmie Nr 4a
[klik] 

12.11.2019 BRM.0003.3.6.2019 13.11.2019 13.11.2019

https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/209013/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_4a.pdf?1574324176
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/209012/original/Zapytanie_na_pi%C5%9Bmie_Nr_4.pdf?1574324176
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5. Radna Ewa 
Rygorowicz

30.10.2019 INTERPELACJA 5
dot.  bezpłatnych  przejazdów
MPK w Hajnówce
Interpelacja na piśmie Nr 5
[klik] 

Burmistrz  Miasta:  „Ja  w  tej
chwili  nie  odpowiem oczywiś-
cie czy koszty są znaczące, bo
muszą się znaleźć w budżecie.
Natomiast słusznie Pani Radna
zwraca uwagę na to czy podat-
nik hajnowski powinien finan-
sować  bezpłatne  przejazdy  w
Hajnówce  mieszkańców  spoza
Hajnówki.  Dlatego  też  już  z
przedstawicielami PUK-u pra-
cownicy  Referatu  Gospodarki
Komunalnej  pracują  nad  no-
wym regulaminem.  W stosow-
nym czasie taki regulamin Wy-
sokiej  Radzie  zaproponujemy.
W ramach tego regulaminu za-
kładamy, że mieszkańcy Hajnó-
wki którzy będą zainteresowani
korzystaniem z tej komunikacji
muszą  zaopatrzyć  się  w  tak
zwaną miejską kartę transpor-
tową, która oczywiście no jed-
norazowo  będzie  kosztowała,
ale będzie uprawniała do bez-
płatnych przewozów przez cały
rok.  Natomiast  wszyscy  inni
którzy nie będą mieli tej karty
mieszkańca no będą zobowią-
zani do wykupienia biletów, ale
o  tym będziemy  w stosownym
czasie rozmawiać.”

31.10.2019

6. Radna 
Małgorzata 
Celina 
Zaborna

30.10.2019 WNIOSEK 6
dot.  wymiany lustra  na skrzy-
żowaniu ul. Myśliwska i Gajo-
wa
Wniosek na piśmie Nr 6
/akapit 2/ [klik] 

Burmistrz  Miasta:  „Myślę,  że
Pan Burmistrz Kiendyś zapisał
ten wniosek odnośnie wymiany
lustra na ulicy Myśliwskiej.”

31.10.2019 Zastępca  Burmistrza  poinfor-
mował,  że lustro drogowe zo-
stało zamówione i zostanie wy-
mienione na nowe po zrealizo-
waniu  zamówienia.  Przewidy-
wany termin wykonania – ko-
niec  listopada bieżącego 2019
roku.
Odpowiedź na piśmie Nr 6a
[klik] 

08.11.2019 BRM.0003.3.6.2019 12.11.2019 12.11.2019

https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/209016/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_6a.pdf?1574324177
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/209015/original/Wniosek_na_pi%C5%9Bmie_Nr_6__Nr_7__Nr_8.pdf?1574324176
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/209014/original/Interpelacja_na_pi%C5%9Bmie_Nr_5.pdf?1574324176
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7. Radna 
Małgorzata 
Celina 
Zaborna

30.10.2019 WNIOSEK 7
dot.  oznaczenia  pasów  w  ul.
Wrzosowej
Wniosek na piśmie Nr 7
/akapit 3/ [klik] 

31.10.2019 Zastępca Burmistrza przekazał
wniosek do Zarządu Dróg Po-
wiatowych w Hajnówce.
Odpowiedź na piśmie Nr 7a
[klik] 

08.11.2019 BRM.0003.3.6.2019 12.11.2019 12.11.2019

Starosta Hajnowski poinformo-
wał, że zgodnie z zatwierdzoną
stałą organizacją ruchu, w cią-
gu drogi powiatowej ul. Wrzo-
sowej  zlokalizowane  są  dwa
przejścia dla pieszych (na wy-
sokości skrzyżowania z ul.Sos-
nową oraz ul. Miodową). Przy-
toczył również przepisy ustawy
z dnia 20 czerwca 1997 r. Pra-
wo  o  ruchu  drogowym.  W
związku  z  obowiązującymi
przepisami oraz z uwagi na ist-
niejące zagospodarowanie pasa
drogowego  drogi  powiatowej
ul. Wrzosowej, tj. brak chodni-
ka po stronie prawej, komisja z
udziałem  przedstawiciela  Sta-
rosty Hajnowskiego, Komendy
Powiatowej Policji w Hajnów-
ce oraz Zarządu Dróg Powiato-
wych w Hajnówce stwierdziła
że  wyznaczenie  kolejnych
przejść dla pieszych jest nieza-
sadne  a  przejście  pieszych
przez jezdnie dopuszczone jest
w obrębie każdego skrzyżowa-
nia.  Wyjaśnił,  że  zgodnie  z
Rozporządzeniem Ministra  In-
frastruktury z dnia 3 lipca 2009
r.  w  sprawie  szczegółowych
warunków  technicznych  dla
znaków i sygnałów drogowych
oraz  urządzeń  bezpieczeństwa
ruchu drogowego i  warunków
ich  umieszczania  na  drogach
obowiązkowemu  oznakowaniu
poziomemu  podlegają  tylko

12.12.2019 KD.7123.12.2019 16.12.2019 16.12.2019

https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/209017/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_7a.pdf?1574324177
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/209015/original/Wniosek_na_pi%C5%9Bmie_Nr_6__Nr_7__Nr_8.pdf?1574324176
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drogi  wojewódzkie  i  krajowe.
Biorąc  pod  uwagę  powyższe
przesłanki  prawne oraz  istnie-
jące  zagospodarowanie  pasa
drogowego  w  postaci  braku
chodnika  nie  ma  możliwości
wyznaczenia przejścia dla pie-
szych  w  okolicy  przystanku
MPK. 
Odpowiedź na piśmie Nr 7b
[klik] 

8. Radna 
Małgorzata 
Celina 
Zaborna

30.10.2019 WNIOSEK 8
dot.  wydzielenia  pomieszcze-
nia mieszkańcom dzielnicy 
Wniosek na piśmie Nr 8
/akapit 4/ [klik] 

31.10.2019 Burmistrz  Miasta  poinformo-
wał, że przy ul. Górnej 30 znaj-
duje  się  budynek  świetlicy
osiedlowej, który zarządza Za-
kład  Gospodarki  Mieszkanio-
wej.  Budynek jest  udostępnia-
ny na potrzeby organizacji spo-
tkań mieszkańców osiedla.
Odpowiedź na piśmie Nr 8a
[klik] 

12.11.2019 BRM.0003.3.6.2019 14.11.2019 14.11.2019

9. Radna 
Małgorzata 
Celina 
Zaborna

30.10.2019
(ustnie na 
sesji)
31.10.2019
(w formie 
pisemnej 
drogą elek-
troniczną)

WNIOSEK 9
dot. sytuacji, która ma miejsce
w Przedszkolu Nr 3 w Hajnów-
ce
Wniosek na piśmie Nr 9
[klik] 

Burmistrz  Miasta:  „Natomiast
jeżeli  chodzi  o Przedszkole nr
3, poruszyła Pani dużo pytań,
Pani  Inspektor  już  zapisała  i
udzielimy  odpowiedzi  pisem-
nej.  No  to  ja  rozumiem  Pani
Radna zgłosi. Chociaż ja mam
nadzieję, życzę dla Pani Dyrek-
tor Durzyńskiej  i  dla przedsz-
kola  na  ulicy  Rzecznej,  żeby
tak jak to miało miejsce do tej
pory, utrzymała, że tak powiem
bardzo wysoki poziom pracy i
bardzo  duże  zainteresowanie
mieszkańców  jeśli  chodzi  o
umieszczenie  dzieci  w  tym
przedszkolu.”

04.11.2019 Burmistrz  Miasta  przekazał
wniosek  Dyrektorowi  Przed-
szkola Nr 3 w Hajnówce i pop-
rosił  o  udzielenie  odpowiedzi
Radnej do dnia 13.11.2019 r.
Odpowiedź na piśmie Nr 9a
[klik] 

08.11.2019 ZOK.0003.5.2019 12.11.2019 12.11.2019

Burmistrz Miasta przekazał ko-
pię wniosku o przyznanie nag-
rody  Ministra  Edukacji  Naro-
dowej  Pani  Dorocie  Ewelinie
Durzyńskiej  –  Dyrektorowi
Przedszkola  Nr  3  w  Hajnów-
ce.  Jednocześnie  poinformo-
wał,  że  pozostałe  pytania  za-
warte we wnioski radnej zosta-
ły przekazane do placówki ce-
lem udzielenia odpowiedzi.
Odpowiedź na piśmie Nr 9b
[klik] 

12.11.2019 ZOK.0003.5.2019 12.11.2019 12.11.2019

https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/209021/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_9b.pdf?1574324177
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/209020/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_9a.pdf?1574324177
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/209019/original/Wniosek_na_pi%C5%9Bmie_Nr_9.pdf?1574324177
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/209018/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_8a.pdf?1574324177
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/209015/original/Wniosek_na_pi%C5%9Bmie_Nr_6__Nr_7__Nr_8.pdf?1574324176
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/211467/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_7b.pdf?1577705963


L.p. Imię
i nazwisko
Radnego/

Mieszkańca

Data
zgłoszenia

Forma i treść interpelacji/
wniosku

Odpowiedź ustna udzielona
na sesji 

Data
przekaza-

nia BM
przez PR

Odpowiedź udzielona na piśmie

Odpowiedź Data
pisma

Oznaczenie
pisma

Data
wpływu
do BRM

Data
przekaza-
nia RM

Dyrektor  Przedszkola  Nr  3  w
Hajnówce  poinformowała,  że
w Przedszkolu mediator jest od
12.08.2019 r. na wniosek Dyre-
ktora.  Wniosek  oficjalny  do
mediatora  został  złożony  w
sytuacji  kwestii  spornych  i
konfliktu  pomiędzy  pracowni-
kami  pionu  kuchennego  i  in-
tendentką.  W  terminie  I-XII
2018 r. zostały rozwiązane sto-
sunki pracy jak niżej: na mocy
porozumienia  stron  (2  panie
woźne oddziałowe), z powodu
przeniesienia  decyzją  Biskupa
Drohiczyńskiego do innej para-
fii (1 nauczyciel – katecheta), z
powodu wygrania konkursu na
dyrektora  przedszkola  (1  nau-
czycielka). W terminie I-30. X
2019 r. zostały rozwiązane sto-
sunki pracy jak niżej: na mocy
porozumienia  stron  (1  pomoc
kuchenna), z powodu umowy o
pracę zawartej na czas zastęp-
stwa  (1  pomoc  kuchenna),
odejścia na emeryturę po 40 la-
tach pracy (1 nauczycielka)
Odpowiedź na piśmie Nr 9c
[klik] 

12.11.2019 14.11.2019 14.11.2019

https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/209022/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_9c.pdf?1574324178

