
Hajnówka, dnia 31.12.2019 r

BRM.0003.3.8.2019

Burmistrz Miasta Hajnówka

W załączeniu przekazuję  wnioski  zgłoszone na XIII  sesji  Rady Miasta Hajnówka
w dniu 30 grudnia 2019 r. przez :

1. Panią Helenę Kuklik – Radna Rady Miasta Hajnówka,  która wnioskuje
o  przebadanie  gruntów  przylegających  do  nieruchomości  Gryfskandu  oraz
cyklicznego badania ścieków płynących rowem pod ulicą Dziewiatowskiego.
Wniosek  został  złożony na  piśmie  i  stanowi  załącznik  nr  1  do niniejszego
pisma.

2. Panią Ewę Rygorowicz – Radna Rady Miasta Hajnówka, która wnioskuje
o sprawdzenie nawierzchni przy śmietniku w ul. Reja i jej naprawę. Wniosek
został  złożony  na  piśmie  i  stanowi  załącznik  nr  2  do  niniejszego  pisma.
Pani  Ewa  Rygorowicz  na  XII  sesji  Rady  Miasta  Hajnówka  wnioskowała
o sprawdzenie chodników i ulic na osiedlach mieszkaniowych gdyż chodniki są
nierówne, brak jest oświetlenia co stwarza zagrożenie mieszkańcom miasta.
Z  uwagi   na  fakt,  że  terenami  osiedli  zarządzają  zarówno  Spółdzielnia
Mieszkaniowa  jak  i  Zakład  Gospodarki  Mieszkaniowej  Burmistrz  Miasta
Hajnówka  pismem  z  dnia  28.11.2019  r.  oznaczonym  BRM.0003.3.7.2019  r.
przekazał wniosek wymienionym zarządcą z prośbą by o sposobie załatwienia
sprawy  poinformowali  radną.  Na  przedmiotowe  pismo  odpowiedzi  udzielił
tylko Dyrektor Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej – pismo z dnia 16.12.2019
oznaczone N.R.224.14.2019. 

Ponadto na sesji Pani Małgorzata Łukaszewicz – Radna Rady Miasta odniosła się
do  odpowiedzi  na  jej  interpelację  dot.  zabezpieczenia  kontenerów  na  śmieci  na
osiedlu Millenium przy sklepie SDH (cyt. „Wnoszę o zabezpieczenie kontenerów na
śmieci na osiedlu Millenium przy sklepie SDH. Uzasadnienie :kontenery w okresie
weekendu są często przepełnione. Często samochody obce podjeżdżają i wyrzucają
śmieci do kontenerów . Śmieci są porozrzucane po ulicy i chodniku. Psy rozrywają
worki,  roznoszą śmieci.  Chcę  zaznaczyć ,  iż  jet  to  centrum Hajnówki.  Chyba nie
chodzi  nam  o  taką  wizytówkę   ulicy”).  Przedmiotowa  interpelacja  wpłynęła  do
Przewodniczącej Rady Miasta Hajnówka w formie elektronicznej w dniu 29.10.2019.
Przewodnicząca  Rady  pismem  oznaczonym   BRM.0003.1.63.2019  przekazała  ją
Burmistrzowi  Miasta  Hajnówka.  Pismem   z  dnia  12.11.2019  r.  oznaczonym
L.dz.4944/2019  Dyrektor  Zakładu  Gospodarki  Mieszkaniowej  udzielił  radnej
odpowiedzi m.in.,  że na zebraniach Wspólnot Mieszkaniowych ZGM zaproponuje
podjęcie uchwal  w sprawie zakupu zadaszonej wiaty na ustawienie pojemników na
segregowane odpady. Radna zwróciła uwagę na fakt,  że nic w tej sprawie się nie
dzieje a stojące tam kontenery na śmieci  w dalszym ciągu nie są zabezpieczone o co
wnosiła w swej interpelacji  z  dnia 28.10.2019 r..  Radna prosi  o informację w tej



sprawie.
Pan Mieczysław Gmiter – Radny Rady Miasta  na  sesji wnosił o: cyt. „wycięcie
jednego  drzewa  lipowego,  to  jest  na  ulicy  Warszawskiej,  dokładnie  przy  sklepie
GAMA ponieważ tak ogranicza widoczność na przejściu dla pieszych że praktycznie
trzeba  się  wychylić  i  stanąć na  jezdni  żeby zobaczyć jezdnię.  Tam już były  dwa
wypadki  śmiertelne na przejściu dla pieszych”.
Jednocześnie zwracam uwagę na   art.  24 ust.  6  ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506, poz. 1309, poz. 1696, poz. 1815)
że  interpelacje i zapytania składane są na piśmie do przewodniczącego rady, który
przekazuje  je  niezwłocznie  wójtowi.  Wójt,  lub  osoba  przez  niego  wyznaczona,
jest  zobowiązana  udzielić  odpowiedzi  na  piśmie  nie  później  niż  w  terminie
14  dni  od  dnia  otrzymania  interpelacji  lub  zapytania.
Termin udzielenia odpowiedzi 13 stycznia 2019 r.

Załączniki – 2 szt. :
1. Wniosek  Pani  Heleny  Kuklik  dot.  przebadania  gruntów  przylegających  do

nieruchomości  Gryfskandu  oraz  cyklicznego  badania  ścieków  płynących
rowem pod ulicą Dziewiatowskiego.

2. Wniosek  Pani  Ewy  Rygorowicz  dot.  naprawy  nawierzchni  przy  śmietniku
zlokalizowanym przy ul. Reja.


