
BRM.0003.2.7.2019
Rejestr wniosków i zapytań złożonych podczas posiedzeń komisji

Rady Miasta Hajnówka w dn. 19-21.11.2019 r.
/stan na dzień 19 lutego 2020 r./

Wnioski zostały przekazane Burmistrzowi Miasta przez Przewodniczącą Rady:
• Pismem BRM.0003.2.7.2019 z dnia 20.11.2019 r. (KIKiS z 19.11.2019 r.) [klik] 
• Pismem BRM.0003.2.7.2019 z dnia 21.11.2019 r. (KSS z 20.11.2019 r.) [klik] 
• Pismem BRM.0003.2.7.2019 z dnia 22.11.2019 r. (KPG z 21.11.2019 r.) [klik] 
• Pismem BRM.0003.2.7.2019 z dnia 22.11.2019 r. (KPG z 21.11.2019 r.) [klik] 
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1. Radny Maciej 
Borkowski 
na posiedzeniu 
Komisji 
Infrastruktury 
Komunalnej
i Samorządu

19.11.2019 WNIOSEK 1
Przesłać radnym wyniki kontroli PIP z Przed-
szkola Samorządowego Nr 3 w Hajnówce
Wniosek złożony ustnie

20.11.2019 Burmistrz  Miasta  zwrócił  się  do  Dyrektora
Przedszkola Nr 3 z prośbą o przekazanie wy-
ników kontroli przeprowadzonej przez PIP.
Odpowiedź na piśmie Nr 1a [klik] 

28.11.2019 BRM.0003.2.7.2019 03.12.2019 03.12.2019

Dyrektor  Przedszkola  Nr  3  zwróciła  się  z
prośbą o doprecyzowanie pisma o podstawę
prawną, która umożliwi udostępnienie doku-
mentów z wynikami kontroli przeprowadzo-
nej przez PIP. Informacje zawarte w protoko-
le kontroli  zostały ujęte  tajemnicą przedsię-
biorstwa w dniu 28.11.2019 r. Poinformowała
również, że osoby zainteresowane wynikami
kontroli  przeprowadzonej  przez  PIP  mogą
zwrócić się z wnioskiem do w/w instytucji o
przesłanie protokołu z  przeprowadzonej kon-
troli.
Odpowiedź na piśmie Nr 1b [klik] 

04.12.2019 10.12.2019 10.12.2019

Burmistrz Miasta przypomniał,  że w wyko-
nywaniu swego mandatu radny ma prawo (je-
żeli  nie  narusza  to  dóbr  osobistych  innych
osób)  do  uzyskiwania  informacji  i  materia-
łów, wstępu do pomieszczeń, w których znaj-
dują się te informacje i materiały oraz wglądu
w działalność urzędu gminy, a także spółek z
udziałem gminy, spółek handlowych z udzia-
łem  gminnych  osób  prawnych,  gminnych
osób prawnych oraz zagłado, przedsiębiorstw
i innych jednostek organizacyjnych (z zacho-
waniem jednak przepisów o tajemnicy praw-

12.12.2019 BRM.0003.2.7.2019 13.12.2019 13.12.2019

https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/210477/original/Przekazanie_opinii_i_wniosk%C3%B3w_z_komisji_BM_przez_PR_(KIKiS_z_19.11.2019_r.).pdf?1576063219
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/210480/original/Przekazanie_wniosku_z_komisji_BM_przez_PR_(KPG_z_21.11.2019_r.).pdf?1576063220
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/211636/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_1b.pdf?1578045987
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/210481/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_1a.pdf?1576063220
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/210479/original/Przekazanie_opinii_i_wniosk%C3%B3w_z_komisji_BM_przez_PR_(KPG_z_21.11.2019_r.).pdf?1576063220
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/210478/original/Przekazanie_opinii_i_wniosk%C3%B3w_z_komisji_BM_przez_PR_(KSS_z_20.11.2019_r.).pdf?1576063220
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nie chronionej). Uznając, że tryb żądania in-
formacji przez radnych członków Komisji In-
frastruktury  Komunalnej  i  Samorządu  jest
oparty na art. 24 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym, to radni Ra-
dy Miasta Hajnówka maja prawo do uzyski-
wania materiałów, w tym dokumenty z kont-
roli Państwowej Inspekcji Pracy. Ponadto us-
tawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do
informacji publicznej zobowiązuje podmioty
wykonujące zadania publiczne do udzielania
informacji mających walor informacji publi-
cznej  będącej  w  jej  posiadaniu.  Protokół  z
kontroli Przedszkola Samorządowego Nr 3 z
oddziałami  integracyjnymi  sporządzony
przez PIP stanowi dokumentacje z przebiegu
efektów kontroli podmiotu publicznego (art.
6 ust. 1 pkt 4 lit a ustawy). Zgodnie z art. 31
ust.  9  ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r.  o
Państwowej Inspekcji Pracy kopię protokołu
kontroli inspektor pracy pozostawia podmio-
towi kontrowanemu, co oznacza, że podmiot
kontrolowany odpisem takiego protokołu dy-
sponuje. W związku z powyższym poprosił  o
udzielenie odpowiedzi Komisji Infrastruktury
Komunalnej i Samorządu na ręce jej Przewo-
dniczącego Pana Jana Chomczuka, czy prze-
dmiotowy protokół  Pani  im udostępni,  jeśli
nie, to dlaczego? Ponadto przy udostępnianiu
dokumentów zwracam uwagę  na  bezwzglę-
dne stosowanie ustawy z dnia 10 maja 2018 r.
o ochronie danych osobowych.
Odpowiedź na piśmie Nr 1c [klik] 

Protokół PIP z kontroli   Przedszkola Samo-
rządowego Nr 3 w Hajnówce przekazano ra-
dnym na skrzynki e-mail.
Odpowiedź na piśmie Nr 1d
Protokół jest  dostępny do wglądu w Biurze
Rady Miasta Urzędu Miasta Hajnówka.

16.12.2019 20.12.2019
(protokół)
30.12.2019
(opinia 
prawna)

30.12.2019

https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/211637/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_1c.pdf?1578045987
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2. Komisja 
Infrastruktury 
Komunalnej
i Samorządu

19.11.2019 WNIOSEK 2
W załączniku nr 1 do programu współpracy
miasta Hajnówka z organizacjami pozarządo-
wymi oraz innymi podmiotami prowadzący-
mi działalność pożytku publicznego na 2020
rok w pkt. 10 pn. Zapobieganie bezdomności
zwierząt poprzez prowadzenie schroniska dla
zwierząt bezdomnych z terenu miasta Hajnó-
wka  proponowaną  stawkę  zwiększyć  o  15
tys. zł (tzn. stawka proponowana w projekcie
-75.000 zł – komisja wnioskuje o 90.000 zł).
Za wnioskiem głosowało 4 radnych, przeciw
3 radnych, 1 radny się wstrzymał od głosu, w
głosowaniu udział wzięło 8 radnych.
Wniosek złożony ustnie

20.11.2019

3. Komisja 
Infrastruktury 
Komunalnej
i Samorządu

19.11.2019 WNIOSEK 3
W załączniku nr 1 do programu współpracy
miasta Hajnówka z organizacjami pozarządo-
wymi oraz innymi podmiotami prowadzący-
mi działalność pożytku publicznego na 2020
rok  w pkt. 8 lit. c. pn. Szerzenie i upowsze-
chnianie kultury muzycznej  poprzez  prowa-
dzenie  orkiestry  dętej  proponowaną  stawkę
zwiększyć o 5 tys. zł (tzn. stawka propono-
wana  w  projekcie  –  41.000  zł  –  komisja
wnioskuje o 46.000 zł).
Za wnioskiem głosowało 4 radnych, przeciw
3 radnych, 1 radny się wstrzymał od głosu, w
głosowaniu udział wzięło 8 radnych.
Wniosek złożony ustnie

20.11.2019

4. Radny Maciej 
Borkowski
na posiedzeniu 
Komisji 
Infrastruktury 
Komunalnej
i Samorządu

19.11.2019 WNIOSEK 4
Przygotować  informację,  ile  stowarzyszeń
brało udział, na jakie kwoty podpisano umo-
wy, ilu mieszkańców brało udział w zadaniu
realizowanym w obszarze rewitalizacji  mia-
sta.
Wniosek złożony ustnie

20.11.2019 Burmistrz  Miasta  przygotował  informację
dot. realizacji zadań zleconych organizacjom
pozarządowym w sferze rewitalizacji.
Odpowiedź na piśmie Nr 4a [klik] 

22.11.2019 BRM.0003.2.7.2019 22.11.2019 22.11.2019

https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/210482/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_4a.pdf?1576063220
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5. Komisja 
Infrastruktury 
Komunalnej
i Samorządu

19.11.2019 WNIOSEK 5
Przekazać  radnym  protokół  PIP  z  kontroli
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Hajnówce.
Wniosek złożony ustnie

20.11.2019 Protokół PIP z kontroli  Miejskiej  Biblioteki
publicznej  w Hajnówce przekazano radnym
na skrzynki e-mail.
Odpowiedź na piśmie Nr 5a
Protokół jest  dostępny do wglądu w Biurze
Rady Miasta Urzędu Miasta Hajnówka.

20.11.2019 21.11.2019

6. Komisja 
Infrastruktury 
Komunalnej
i Samorządu

19.11.2019 WNIOSEK 6
Przeanalizować możliwość utworzenia w Pa-
rku Wodnym specjalnego funduszu remonto-
wego wykorzystywanego w przypadku awa-
rii poza przekazywaną dotację przedmiotową.
Za wnioskiem głosowało 8 radnych, głosów
przeciw i wstrzymujących nie było, w głoso-
waniu udział wzięło 8 radnych.
Wniosek złożony ustnie

Radny Maciej Borkowski ponownie wystąpił w ww. spra-
wie – złożył wniosek podczas obrad XII sesji Rady Mia-
sta Hajnówka (Rejestr wniosków i pytań złożonych pod-
czas obrad XII sesji Rady Miasta Hajnówka w dniu 27
listopada 2019 r. – nr rej. 14)

20.11.2019

7. Komisja 
Infrastruktury 
Komunalnej
i Samorządu

19.11.2019 WNIOSEK 7
Rozszerzyć funkcjonalność Karty Mieszkań-
ca o inne usługi świadczone przez jednostki
miejskie (np. Park Wodny).
Za wnioskiem głosowało 8 radnych, głosów
przeciw i wstrzymujących nie było, w głoso-
waniu udział wzięło 8 radnych.
Wniosek złożony ustnie

20.11.2019

8. Komisja 
Infrastruktury 
Komunalnej
i Samorządu

19.11.2019 WNIOSEK 8
Ustalić  cenę:  biletu  jednorazowego normal-
nego na 4 zł, cenę biletu jednorazowego ul-
gowego na 2 zł.
Za wnioskiem głosowało 4 radnych, przeciw
3 radnych, głosów wstrzymujących nie było,
w głosowaniu udział wzięło 7 radnych.
Wniosek złożony ustnie

20.11.2019

9. Komisja 
Infrastruktury 
Komunalnej
i Samorządu

19.11.2019 WNIOSEK 9
Przeanalizować pod kątem prawnym i finan-
sowym zasadność zamontowania  monitorin-
gu w budynku MOPS i przez budynkiem.

20.11.2019
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Za wnioskiem głosowało 8 radnych, głosów
przeciw i wstrzymujących nie było, w głoso-
waniu udział wzięło 8 radnych.
Wniosek złożony ustnie

10. Radny Maciej 
Borkowski
na posiedzeniu 
Komisji 
Infrastruktury 
Komunalnej
i Samorządu

19.11.2019 WNIOSEK 10
W związku z wypowiedzią mieszkańca Rad-
ny wnioskował o przedstawienie działań dot.
uporządkowania i udrożnienia rowów w tym
przepustów  w ulicy Podlasie.
Wniosek złożony ustnie

20.11.2019 Zastępca Burmistrza poinformował,  że obo-
wiązek utrzymania zjazdów łącznie ze znaj-
dującymi się pod nimi przepustami należy do
właścicieli lub użytkowników gruntów przy-
ległych do drogi.
Odpowiedź na piśmie Nr 10a [klik] 

29.11.2019 BRM.0003.2.7.2019 02.12.2019 02.12.2019

11. Komisja Spraw
Społecznych

20.11.2019 WNIOSEK 11
W załączniku nr 2 do programu  współpracy
miasta Hajnówka z organizacjami pozarządo-
wymi oraz innymi podmiotami prowadzący-
mi działalność pożytku publicznego na 2020
rok  –  Dotacje  dla  klubów  sportowych  na
wspieranie i upowszechnianie kultury fizycz-
nej w 2020 roku proponowaną stawkę na za-
danie  pt.  Rozwój  sportu  w dziedzinie  piłki
nożnej zwiększyć o 10.000 zł (stawka propo-
nowana  w  projekcie  –  100.000  zł,  komisja
wnioskuje o 110.000 zł) 
(za – 6, przeciw – 0, wstrzymało – 0, w gło-
sowaniu udział wzięło 6 radnych)
Wniosek złożony ustnie

21.11.2019

12. Komisja Spraw
Społecznych

20.11.2019 WNIOSEK 12
W załączniku nr 1 do programu współpracy
miasta Hajnówka z organizacjami pozarządo-
wymi oraz innymi podmiotami prowadzący-
mi działalność pożytku publicznego na 2020
rok w pkt.  8  b)  Popularyzacja i prezentacja
wartości duchowych oraz promocja walorów
artystycznych muzyki cerkiewnej w Hajnów-
ce proponowaną stawkę zwiększyć o 20.000
zł  (stawka  proponowana  w  projekcie  –
30.000 zł, komisja wnioskuje o 50.000 zł)
(za – 6, przeciw – 0, wstrzymało – 0, w gło-
sowaniu udział wzięło 6 radnych)
Wniosek złożony ustnie

21.11.2019

https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/210483/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_10a.pdf?1576063220
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13. Komisja Spraw
Społecznych

20.11.2019 WNIOSEK 13
Zorganizować  bezpłatne  przejazdy  komuni-
kacją miejską dzieci i młodzieży uczęszczają-
cej  do  hajnowskich  placówek  oświatowych
wraz opiekunami.
(za – 6, przeciw – 0, wstrzymało – 0, w gło-
sowaniu udział wzięło 6 radnych)
Wniosek złożony ustnie

21.11.2019

14. Komisja Spraw
Społecznych

20.11.2019 WNIOSEK 14
Karta Mieszkańca, uprawniająca do bezpłat-
nych  przejazdów  komunikacją  miejską,  po-
winna  być  wydawana  na  okres  ważności  1
roku.
(za – 6, przeciw – 0, wstrzymało – 0, w gło-
sowaniu udział wzięło 6 radnych)
Wniosek złożony ustnie

21.11.2019

15. Komisja Spraw
Społecznych

20.11.2019 WNIOSEK 15
Podnieść opłatę za pobyt dziecka w żłobku z
88 zł/mies. na 120 zł/mies.
(za – 5, przeciw – 0, wstrzymało – 1, w gło-
sowaniu udział wzięło 6 radnych)
Wniosek złożony ustnie

21.11.2019 Burmistrz Miasta poinformował, że z uwagi
na realizację w żłobku dwóch projektów: rzą-
dowego projektu Maluch + 2019 oraz projek-
tu „Nowe miejsca żłobkowe w Gminie Miej-
skiej  Hajnówka”,  współfinansowanego  ze
środków unijnych konieczne jest zasięgnięcie
opinii  Podlaskiego  Urzędu  Wojewódzkiego
oraz Instytucji Zarządzającej – Urzędu Mar-
szałkowskiego  w  Białymstoku  dotyczącej
wprowadzenia przedmiotowej podwyżki. 
Odpowiedź na piśmie Nr 15a [klik] 

03.12.2019 BRM.0003.2.7.2019 03.12.2019 03.12.2019

Dyrektor  Wojewódzkiego  Urzędu  Pracy  w
Białymstoku poinformował, że w opinii Wo-
jewódzkiego  Urzędu  Pracy  w  Białymstoku
wzrost opłaty za pobyt dzieci w Żłobku Sa-
morządowym  w  Hajnówce,  która  ustalana
jest na podstawie uchwały Rady Miasta Haj-
nówka, nie będzie stał w sprzeczności z reali-
zacją projektu.
Odpowiedź na piśmie Nr 15b [klik] 

20.12.2019 PB.4432-7-5/19 30.12.2019 30.12.2019

https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/217070/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_15b.pdf?1582031668
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/210484/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_15a.pdf?1576063220
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16. Mieszkaniec 
miasta 
na posiedzeniu 
Komisji 
Polityki 
Gospodarczej 

21.11.2019 WNIOSEK 16
Udrożnić cieki wodne w osiedlu Podlasie
poprzez  budowę  kolektora  burzowego  w
celu  umożliwienia  właściwego  odprowa-
dzania wód
Wniosek złożony ustnie

22.11.2019

17. Mieszkaniec 
miasta 
na posiedzeniu 
Komisji 
Polityki 
Gospodarczej 

21.11.2019 WNIOSEK 17
Uporządkować teren i drogi wokół szpitala
(dot. drogi za szpitalem – dziury – i trenu
przylegającego  do  ogrodzenia  od  strony
wschodniej)
Wniosek złożony ustnie

22.11.2019 Burmistrz Miasta przekazał wniosek do wła-
ściciela terenu – Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Hajnówce.
Odpowiedź na piśmie Nr 17a [klik] 

28.11.2019 BRM.0003.2.7.2019 02.12.2019 02.12.2019

Dyrektor SP ZOZ poinformował, że zgodnie
z  wiedzą  wniosek  jednego  z  mieszkańców
zgłoszony w przedmiotowym zakresie w tra-
kcie obrad Komisji Polityki Gospodarczej nie
dotyczył bezpośrednio terenu obiektów szpi-
tala,  ale  obszaru  przylegającego do  posesji.
Wspomniany wyżej mieszkaniec następnego
dnia  wizytował  w  towarzystwie  jednego  z
radnych miejskich teren Zakładu, nie znajdu-
jąc potwierdzenia sygnalizowanych przez sie-
bie zarzutów. Nawiązując do naprawy nawie-
rzchni drogi dojazdowej do Szpitala, nadmie-
nił,  że  wskazywany problem dotyczy zape-
wne fragmentu drogi łączącej ulicę Lipową z
drogą  prowadzącą  do  bramy  wjazdowej
położonej od strony siedziby Centrum Zdro-
wia  Psychicznego,  której  właścicielem  jest
gmina wiejska Hajnówka.
Odpowiedź na piśmie Nr 17b [klik] 

03.12.2019 SP ZOZ VII 
101/269/19

04.12.2019 04.12.2019

Zastępca  Burmistrza  przesłał  wniosek  do
Starostwa  Powiatowego  w  Hajnówce  –
właściciela  terenu  –  w celu  doprowadzenia
terenu do stanu właściwego.
Odpowiedź na piśmie Nr 17c [klik] 

10.12.2019 BRM.0003.2.7.2019 11.12.2019 11.12.2019

https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/211638/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_17c.pdf?1578045987
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/210486/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_17b.pdf?1576063221
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/210485/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_17a.pdf?1576063221


L.p. Imię
i nazwisko
Radnego
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do BRM

Data
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Radnym

Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Haj-
nówce  poinformował,  że  ZDP uporządkuje
przedmiotową działkę w terminie nie później
niż do dnia 15.04.2020 r.
Odpowiedź na piśmie Nr 17d [klik] 

18.02.2020 DT.441.3.2020 19.02.2020 19.02.2020

18. Mieszkaniec 
miasta 
na posiedzeniu 
Komisji 
Polityki 
Gospodarczej 

21.11.2019 WNIOSEK 18
Naprawić  schody przy Sklepie Biedronka
zlokalizowane przy zbiegu ulic Batorego i
3 Maja oraz zamontować przy nich poręcz
(barierkę).
Wniosek złożony ustnie

22.11.2019 Burmistrz Miasta przekazał  wniosek do Za-
rządu Dróg Powiatowych w Hajnówce.
Odpowiedź na piśmie Nr 18a [klik] 

27.11.2019 BRM.0003.2.7.2019 02.12.2019 02.12.2019

Dyrektor ZDP poinformował, że przedmioto-
we schody służą do obsługi klientów sklepu
Biedronka i zlokalizowane są poza granicami
pasa drogowego. W związku z powyższym w
przedmiotowej  sprawie  należy  wystąpić  do
kierownictwa sklepu Biedronka.
Odpowiedź na piśmie Nr 18b /pkt 1/ [klik]

27.12.2019 DT.441.19.2019 30.12.2019 30.12.2019

19. Mieszkaniec 
miasta 
na posiedzeniu 
Komisji 
Polityki 
Gospodarczej 

21.11.2019 WNIOSEK 19
Mieszkaniec zwrócił uwagę że Rondo Św.
Św. Cyryla i Metodego jest niefunkcjonal-
ne.
Wniosek złożony ustnie

22.11.2019 Burmistrz  Miasta  zwrócił  się  do  Zarządu
Dróg Powiatowych w Hajnówce z prośbą o
informację,  czy jest  planowana przebudowa
ronda w ulicy Lipowej w celu ułatwienia w
poruszaniu się pieszych i płynności ruchu po-
jazdów.
Odpowiedź na piśmie Nr 19a [klik] 

27.11.2019 BRM.0003.2.7.2019 02.12.2019 02.12.2019

Dyrektor ZDP poinformował, że w budżecie
Powiatu na rok 2020 nie została ujęta realiza-
cja  ww.  zadania  inwestycyjnego.  Realizacja
może nastąpić pod warunkiem wprowadzenia
tego zadania inwestycyjnego do budżetu po-
wiatu w określonym roku wraz  z zabezpie-
czeniem środków finansowych na jego reali-
zację  oraz  zapewnienia  współfinansowania
wykonania powyższego zadania przez Gminę
Miejską Hajnówka w wysokości co najmniej
50 % kosztów inwestycji. Dokonywana była
analiza bezpieczeństwa ruchu drogowego na
ww.  skrzyżowaniu  typu  rondo  z  udziałem
przedstawicieli  Organu  Zarządzajacego  Ru-
chem i Komendy Powiatowej Policji w Haj-
nówce. W celu zapewnienia bezpieczeństwa
ruchu drogowego oraz dobrej widoczności na

24.12.2019 DT.41.32.2019 30.12.2019 30.12.2019

https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/217157/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_17d.pdf?1582116693
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/210488/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_19a.pdf?1576063221
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/211639/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_18b__Nr_20b.pdf?1578045987
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/210487/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_18a__Nr_20a.pdf?1576063221
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tym  skrzyżowaniu  zostało  dodatkowo  usta-
wione urządzenie bezpieczeństwa ruchu dro-
gowego U-18a, tj. lustro drogowe. W obrębie
ronda Św. Św. Cyryla i Metodego ruch pie-
szych  odbywa  się  po  istniejących  chodni-
kach.  W obrębie ww. ronda wyznaczone są
przejścia da pieszych, które rokrocznie są od-
nawiane. Skrzyżowanie typu rondo jest naj-
bezpieczniejszym ze skrzyżowań. Bezpiecze-
ństwo  ruchu  drogowego  zależy  od  wszyst-
kich uczestników ruchu. Jakakolwiek zmiana
parametrów  technicznych  wymaga  opraco-
wania dokumentacji  oraz ewentualnego wy-
kupu nieruchomości przyległych do drogi.
Odpowiedź na piśmie Nr 19b [klik] 

20. Mieszkaniec 
miasta 
na posiedzeniu 
Komisji 
Polityki 
Gospodarczej 

21.11.2019 WNIOSEK 20
Uporządkować  i  naprawić  ulicę  Lipową
(doły w ulicy, powybijane kratki, zastoiny
wody – róg Lipowej i ul. Podlasie; niewi-
doczny wyjazd z ul. Dowgirda w ul. Lipo-
wą – krzaki)
Wniosek złożony ustnie

22.11.2019 Burmistrz Miasta przekazał  wniosek do Za-
rządu Dróg Powiatowych w Hajnówce.
Odpowiedź na piśmie Nr 20a [klik] 

27.11.2019 BRM.0003.2.7.2019 02.12.2019 02.12.2019

Dyrektor ZDP poinformował, że ZDP w ra-
mach bieżącego utrzymania na bieżąco uzu-
pełnia  ubytki  w  jezdni  oraz  nierówności
związane z funkcjonowaniem wpustów ulicz-
nych (kratki  ściekowe),  jak też  zajmuje  się
odkrzaczaniem.  W  związku  ze  zgłoszonym
wnioskiem do końca I kwartału 2020 r. zosta-
nie wykonany szczegółowy przegląd ul.  Li-
powej i w ramach posiadanych środków fina-
nsowych zrewlaizowne zostaną ww. wnioski.
Odpowiedź na piśmie Nr 20b /pkt 2/ [klik] 

27.12.2019 DT.441.19.2019 30.12.2019 30.12.2019

21. Mieszkaniec 
miasta 
na posiedzeniu 
Komisji 
Polityki 
Gospodarczej 

21.11.2019 WNIOSEK 21
Mieszkaniec zwrócił  uwagę na zachwasz-
czone osiedla Podlasie i Placówka.
Wniosek złożony ustnie

22.11.2019

https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/211639/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_18b__Nr_20b.pdf?1578045987
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/210487/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_18a__Nr_20a.pdf?1576063221
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/211640/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_19b.pdf?1578045987
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22. Radny Adam 
Czurak 
na posiedzeniu 
Komisji 
Polityki 
Gospodarczej 

21.11.2019 WNOSEK 22
W załączniku nr 2 do programu współpracy
miasta Hajnówka z organizacjami pozarządo-
wymi oraz innymi podmiotami prowadzący-
mi działalność pożytku publicznego na 2020
rok  –  dotacje  dla  klubów  sportowych  na
wspieranie i upowszechnianie kultury fizycz-
nej w 2020 roku proponowaną stawkę na za-
danie  pt.  Rozwój  sportu  w dziedzinie  piłki
nożnej zwiększyć o 10.000 zł (stawka propo-
nowana w projekcie – 100.000 zł, po zwięk-
szeniu 110.000 zł)
Wniosek złożony ustnie

22.11.2019


