
BRM.0003.3.8.2019
Rejestr wniosków i zapytań złożonych podczas obrad

XIII sesji Rady Miasta Hajnówka w dniu 30 grudnia 2019 r.
/stan na dzień 20 stycznia 2020 r./

Wnioski i zapytania zostały przekazane Burmistrzowi Miasta przez Przewodniczącą Rady:
• Pismem BRM.0003.3.8.2019 z dnia 31.12.2019 r. (Nr 1-4) [klik] 
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1. Radna 
Helena 
Kuklik

30.12.2019 WNIOSEK 1
dot. przebadania gruntów przy-
legających  do  nieruchomości
Gryfskandu  oraz  cyklicznego
badania ścieków płynących ro-
wem  pod  ulicą  Dziewiatow-
skiego
Wniosek na piśmie Nr 1 [klik]

31.12.2019 Burmistrz  Miasta  poinformo-
wał, że pozwolenie wodnopra-
wne nie  nakazuje  cyklicznych
badań  w  zakresie  normowa-
nych  wskaźników  zanieczysz-
czeń  dla  zlewni  wód  opado-
wych  i  roztopowych,  gdzie
przepływ  nie  przekracza  300
l/s,  szacunkowy koszt jednego
badania  gruntu  dla  działki  o
powierzchni 1 000 m2 obejmu-
jący  tereny  z  infrastrukturą
produkcyjną  wynosi  ponad
13 000  zł.  Jednocześnie  poin-
formował że w budżecie miasta
Hajnówka na rok 2020 nie za-
rezerwowano środków finanso-
wych na wnioskowane zadania.
Odpowiedź na piśmie Nr 1a
[klik] 

14.01.2020 BRM.0003.3.8.2019 16.01.2020 16.01.2020

2. Radna Ewa 
Rygorowicz

30.12.2019 WNIOSEK 2
dot.  sprawdzenia  nawierzchni
przy śmietniku w ul. Reja i jej
naprawy 
Wniosek na piśmie Nr 2 [klik]

Wniosek   stanowi  kontynuację  wcześ-
niej złożonego wniosku na XII sesji w
dniu 27.11.2019 r.  /Rejestr wniosków i
zapytań  złożonych  podczas  obrad  XII
se-sji  Rady Miasta Hajnówka w dniu
27 listopada 2019 r. – nr rej. 12/

31.12.2019 Zastępca Burmistrza przekazał
wniosek do Spółdzielni Miesz-
kaniowej w Hajnówce.
Odpowiedź na piśmie Nr 2a
[klik] 

10.01.2020 BRM.0003.3.8.2019 17.01.2020 17.01.2020

Prezes Zarządu SM stwierdził,
że  omawiane  na  ostatniej
Radzie  zdarzenie  miało
miejsce  na  działce  o  numerze
geodezyjnym  1633/30.  Wyżej
wymieniony  teren  stanowi
własność  Urzędu  Miasta  w
Hajnówce. 
Odpowiedź na piśmie Nr 2b
[klik] 

13.02.2020 L.dz.NI/165/2020r 14.02.2020 14.02.2020

https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/211964/original/Przekazanie_wniosk%C3%B3w_BM_przez_PR_(Nr_1-4).pdf?1578573871
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/217189/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_2b.pdf?1582192338
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/217188/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_2a.pdf?1582192337
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/217187/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_1a.pdf?1582192337
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/211966/original/Wniosek_na_pi%C5%9Bmie_Nr_2.pdf?1578573871
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/211965/original/Wniosek_na_pi%C5%9Bmie_Nr_1.pdf?1578573871
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3. Radna 
Małgorzata 
Justyna Łu-
kaszewicz

30.12.2019 WNIOSEK 3
Radna  odniosła  się  do  odpo-
wiedzi  na  jej  interpelację  dot.
zabezpieczenia  kontenerów  na
śmieci  na  osiedlu  Millenium
przy  sklepie  SDH.  Radna
zwróciła uwagę na fakt, że nic
w tej  sprawie się  nie dzieje a
stojące tam kontenery na śmie-
ci  w dalszym ciągu nie są za-
bezpieczone  o  co  wnosiła  w
swej interpelacji. Radna prosi o
informację w tej sprawie.
Wniosek złożony ustnie

Wniosek   stanowi  kontynuację  wcześ-
niej złożonej  interpelacji  w  dniu
28.11.2019 r.  /Część  F. Interpelacje i
wnioski złożone między IX a XI sesją –
nr rej. 122/

31.12.2019 Zastępca Burmistrza przekazał
wniosek do Zakładu Gospodar-
ki Mieszkaniowej w Hajnówce.
Odpowiedź na piśmie Nr 3a
[klik] 

10.01.2020 BRM.0003.3.8.2019 17.01.2020 17.01.2020

Dyrektor  ZGM poinformował,
że temat związany z obudowa-
mi pojemników na odpady zos-
tanie  przestawiony  na  marco-
wych  zebraniach  Wspólnot
Mieszkaniowych(o czym infor-
mował  też  w  piśmie  z  dnia
12.11.2019 r. L.dz. 4944/2019).
Wspólnie z  właścicielami mie-
szkań  zostaną  wypracowane
rozwiązania zmierzające do ro-
związania tego tematu oraz zo-
staną podjęte uchwały o finan-
sowaniu zadania.  O podjętych
działaniach poinformuje odręb-
nym pismem.
Odpowiedź na piśmie Nr 3b
[klik] 

22.01.2020 L. Dz. 95/2020 24.01.2020 24.01.2020

4. Radny 
Mieczysław 
Gmiter

30.12.2019 WNIOSEK 4
dot.  wycięcia  drzewa  na  ul.
Warszawskiej: 
"Wycięcie  jednego  drzewa  li-
powego,  to jest  na ulicy War-
szawskiej, dokładnie przy skle-
pie GAMA ponieważ tak ogra-
nicza 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 pie-
szych."
Wniosek złożony ustnie

31.12.2019 Zastępca  Burmistrza  poinfor-
mował, że w 2019 r. o usunię-
cie 5 lip drobnolistnych, rosną-
cych  na  wskazanym  odcinku
wnioskował  zarządca  drogi  –
Zarząd  Dróg  Powiatowych  w
Hajnówce. Wniosek uznano za
zasadny  z uwagi na ogranicze-
nie  widoczności  na  przejściu
dla pieszych oraz zły stan zdro-
wotny  drzew  z  dniem  31.07.
2019 r.  Burmistrz  Miasta  wy-
dał decyzję zezwalającą na ich
usunięcie.
Odpowiedź na piśmie Nr 4a
[klik] 

09.01.2020 BRM.0003.3.8.2019 10.01.2020 10.01.2020

https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/217193/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_4a.pdf?1582192338
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/217191/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_3b.pdf?1582192338
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/217190/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_3a.pdf?1582192338

