
Hajnówka, dnia 23.07.2020 r

BRM.0003.3.2.2020

Burmistrz Miasta Hajnówka

Na podstawie  art.  24  ust.  6  ustawy z dnia  8 marca  1990 r.  o  samorządzie
gminnym  (Dz.U. z 2019 r. poz. 506, poz. 1309, poz. 1571,  poz. 1696, poz. 1815)
w załączeniu przekazuję wnioski:
Radnego Adama Czuraka zgłoszony podczas obrad XX sesji Rady Miasta Hajnówka
w dniu 22 lipca 2020 roku jak niżej cyt.:
„Ponawiam  wniosek  o  zapewnienie  bezpieczeństwa  na  skrzyżowaniu  ulic
Miłkowskiego  i  Lipowa.  Jest  to  uczęszczany  odcinek  ulic  miejskich,  dla  osób
jadących z kierunku Białegostoku jest to prawdopodobnie trasa wskazywana przez
nawigacje  samochodowe  jako  najkrótszy  przejazd  przez  miasto  w  kierunku
Białowieży.  W  ostatnim  czasie  miał  tam  miejsce  wypadek  z  udziałem  karetki
pogotowia, samochód jadący ulicą Miłkowskiego wymusił pierwszeństwo przejazdu.
Mieszkańcy  są  bardzo  zaniepokojeni.  Po  ostatnim  wniosku  otrzymałem  pismo
odmawiające ustawienia lustra na tym skrzyżowaniu tymczasem wniosek nie dotyczył
prośby o ustawienie lustra tylko wdrożenia rozwiązania które wymusi przestrzeganie
przepisów,  sugeruję  ułożenie  progu  zwalniającego  na  ulicy  Miłkowskiego  przed
skrzyżowaniem z ul. Lipowa od strony osiedla Lipowa.
Dodatkowo  zwracam  uwagę  i  apeluję  do  kierowców  jeżdżących  Lipową  aby
przestrzegali  obowiązujących  ograniczeń  prędkości  bo  zbyt  szybka  jazda  jest  też
powodem zdarzeń na tym skrzyżowaniu.”
Radnej Lucyny Lewczuk  zgłoszony podczas obrad XX sesji Rady Miasta Hajnówka
w dniu 22 lipca 2020 roku jak niżej cyt.:
„Składam wniosek o podjęcie działań w sprawie zmiany herbu Miasta Hajnówka.
Herb jest rozpoznawalną wizytówką miasta i jest stosowany w rożnych działaniach
promocyjnych. W związku z tym powinien nawiązywać do istotnych walorów miasta
oraz budzić pozytywne emocje i skojarzenia. Obecny herb nie spełnia tych wymogów,
dlatego wnoszę o kontynuację rozpoczętych wcześniej prac nad jego zmianą.”

Jednocześnie  zwracam uwagę,  że  Burmistrz  Miasta  lub  osoba  przez  niego
wyznaczona,  jest  zobowiązana  udzielić  odpowiedzi  na  piśmie  nie  później  niż
w terminie 14 dni od dnia otrzymania interpelacji, zapytania, wniosku. 
                                        
Załączniki – 2 szt. : 

1. wniosek Pana Adama Czuraka z dnia 22.07.2020 r. stanowiący załącznik do
niniejszego pisma.

2. wniosek Pani Lucyny Lewczuk z dnia 22.07.2020 r. stanowiący załącznik do
niniejszego pisma.

PRZEWODNICZĄCY RADY
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