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Rejestr wniosków i zapytań złożonych podczas posiedzeń Komisji Rady Miasta Hajnówka w grudniu 2021 r.

Nr
Data

wpływu Radny/Komisja Wniosek/zapytanie Odpowiedzi

1. 08.12.2021 r. Komisja Spraw 
Społecznych

WNIOSEK na piśmie
w sprawie w sprawie promowania „wychowania w trzeźwości” poprzez 
możliwość organizowania imprez bezalkoholowych 18 urodzin 
i gratyfikowania zainteresowanych w/w formą
Wniosek został przyjęty. Za wnioskiem głosowało 3 radnych, głosów 
przeciw nie było, wstrzymało się 2 radnych. W głosowaniu udział wzięło
5 radnych obecnych na posiedzeniu komisji.
Wniosek na piśmie Nr 1 [skan odwzorowujący dokument].pdf [400 KB]
Wniosek na piśmie Nr 1 [wersja alternatywna].odt [10 KB]

Odpowiedź na piśmie Nr 1a.odt [20 KB] 
Odpowiedź na piśmie Nr 1b.odt [20 KB] 
Odpowiedź na piśmie Nr 1c.odt [20 KB] 

2. 08.12.2021 r. Komisja Spraw 
Społecznych

WNIOSEK na piśmie
w sprawie pozyskania pracowników do prac interwencyjnych 
(porządkowych w okresie sezonowym) w celu utrzymania czystości 
na terenie miasta Hajnówka.
Wniosek został przyjęty. Za wnioskiem głosowało 5 radnych, głosów 
przeciw i wstrzymujących nie było. W głosowaniu udział wzięło 
5 radnych obecnych na posiedzeniu komisji.
Wniosek na piśmie Nr 2 [skan odwzorowujący dokument].pdf [300 KB]
Wniosek na piśmie Nr 2 [wersja alternatywna].odt [10 KB]

Odpowiedź na piśmie Nr 2a.odt [20 KB] 
Odpowiedź na piśmie Nr 2b.odt [20 KB] 

https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/261261/original/Wniosek_na_pi%C5%9Bmie_Nr_1__skan_odwzorowuj%C4%85cy_dokument_.pdf?1639573679
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/261701/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_2b.odt?1640166161
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/261700/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_1c.odt?1640166161
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/261265/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_1a__Nr_2a.odt?1639573680
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/261264/original/Wniosek_na_pi%C5%9Bmie_Nr_2__wersja_alternatywna_.odt?1639573680
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/261263/original/Wniosek_na_pi%C5%9Bmie_Nr_2__skan_odwzorowuj%C4%85cy_dokument_.pdf?1639573680
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/261266/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_1b.odt?1639573680
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/261265/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_1a__Nr_2a.odt?1639573680
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/261262/original/Wniosek_na_pi%C5%9Bmie_Nr_1__wersja_alternatywna_.odt?1639573679
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Radny/Komisja Wniosek/zapytanie Odpowiedzi

3. 09.12.2021 r. Helena Kuklik
na Komisji Infrastruktury 
Komunalnej i Samorządu

ZAPYTANIE na piśmie
Jakie były wpływy z tytułu uczestnictwa osób korzystających z Parku 
Wodnego podczas realizacji projektu „Hajnówka od Nowa. Kooperacja 
w rewitalizacji – doświadczenia z Reggio Emilia” w roku 2019-2021?
Zapytanie na piśmie Nr 3 [skan odwzorowujący dokument].pdf [300 KB]
Zapytanie na piśmie Nr 3 [wersja alternatywna].odt [10 KB]

Odpowiedź na piśmie Nr 3a.odt [20 KB] 
Odpowiedź na piśmie Nr 3b.odt [20 KB] 

4. 09.12.2021 r. Helena Kuklik
na Komisji Infrastruktury 
Komunalnej i Samorządu

WNIOSEK na piśmie
w sprawie podwyżki w wys. 400,00 zł. dla intendentek w szkołach 
i przedszkolach oraz dla pozostałych pracowników obsługi 
i administracji w roku 2022
Wniosek na piśmie Nr 4 [skan odwzorowujący dokument].pdf [300 KB] 
Wniosek na piśmie Nr 4 [wersja alternatywna].odt [10 KB] 

Odpowiedź na piśmie Nr 4a.odt [20 KB] 
Odpowiedź na piśmie Nr 4b.odt [20 KB] 

https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/261267/original/Zapytanie_na_pi%C5%9Bmie_Nr_3__skan_odwzorowuj%C4%85cy_dokument_.pdf?1639573680
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/261273/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_4b.odt?1639573682
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/261271/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_3a__Nr_4a.odt?1639573681
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/261270/original/Wniosek_na_pi%C5%9Bmie_Nr_4__wersja_alternatywna_.odt?1639573681
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/261269/original/Wniosek_na_pi%C5%9Bmie_Nr_4__skan_odwzorowuj%C4%85cy_dokument_.pdf?1639573681
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/261272/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_3b.odt?1639573681
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/261271/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_3a__Nr_4a.odt?1639573681
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/261268/original/Zapytanie_na_pi%C5%9Bmie_Nr_3__wersja_alternatywna_.odt?1639573681
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