
BRM.0003.3.7.2021

Rejestr wniosków i zapytań złożonych podczas obrad XXXII sesji Rady Miasta Hajnówka w dniu 22 grudnia 2021 r.

Nr Data Radny/a Interpelacja/wniosek/zapytanie Odpowiedzi

1. 22.12.2021 r. Aniela Kot WNIOSEK złożony na piśmie
w sprawie przeprowadzenia kampanii informacyjnej odnośnie 
zasad funkcjonowania punktu zbiórki odpadów PSZOK (godziny 
przyjęć, limity, potwierdzenie płatności za odpady)
Wniosek na piśmie Nr 1 [skan odwzorowujący dokument].pdf 
[300 KB] 
Wniosek na piśmie Nr 1 [wersja alternatywna].odt [10 KB] 

Odpowiedź na piśmie Nr 1a.odt [30 KB] 
Odpowiedź na piśmie Nr 1b.odt [60 KB] 

2. 22.12.2021 r. Aniela Kot ZAPYTANIE złożone na piśmie
w sprawie przygotowania do akcji odśnieżania dróg w tym 
sezonie zimowym oraz porozumienia z właścicielami dróg
Zapytanie na piśmie Nr 2 [skan odwzorowujący dokument].pdf 
[300 KB] 
Zapytanie na piśmie Nr 2 [wersja alternatywna].odt [10 KB] 

Odpowiedź na piśmie Nr 2a.odt [30 KB] 
Odpowiedź na piśmie Nr 2b.odt [40 KB] 

3. 22.12.2021 r. Aniela Kot ZAPYTANIE złożone na piśmie
w sprawie podwyżki płac pracownikom Żłobka Samorządowego
Zapytanie na piśmie Nr 3 [skan odwzorowujący dokument].pdf 
[400 KB] 
Zapytanie na piśmie Nr 3 [wersja alternatywna].odt [10 KB] 

Odpowiedź na piśmie Nr 3a.odt [30 KB] 
Odpowiedź na piśmie Nr 3b.odt [10 KB] 

4. 22.12.2021 r. Walentyna 
Pietroczuk

WNIOSEK złożony na piśmie
w sprawie ustawienia wiat przystankowych przy ul. Warszawskiej
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 [30 KB] 
Odpowiedź na piśmie Nr 4b.odt [60 KB] 
Odpowiedź na piśmie Nr 4c [skan odwzorowujący dokument].pdf
[200 KB] 
Odpowiedź na piśmie Nr 4c [wersja alternatywna].odt [10 KB] 

https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/262140/original/Wniosek_na_pi%C5%9Bmie_Nr_1__skan_odwzorowuj%C4%85cy_dokument_.pdf?1640863343
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/262140/original/Wniosek_na_pi%C5%9Bmie_Nr_1__skan_odwzorowuj%C4%85cy_dokument_.pdf?1640863343
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/263018/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_4c__wersja_alternatywna_.odt?1642664207
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/263017/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_4c__skan_odwzorowuj%C4%85cy_dokument_.pdf?1642664207
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/263017/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_4c__skan_odwzorowuj%C4%85cy_dokument_.pdf?1642664207
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/263016/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_3b.odt?1642664207
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/262151/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_4b.odt?1640863345
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/262148/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_1__Nr_2__Nr_3__Nr_4.odt?1640863344
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/262147/original/Wniosek_na_pi%C5%9Bmie_Nr_4__wersja_alternatywna_.odt?1640863344
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/262146/original/Wniosek_na_pi%C5%9Bmie_Nr_4__skan_odwzorowuj%C4%85cy_dokument_.pdf?1640863344
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/262146/original/Wniosek_na_pi%C5%9Bmie_Nr_4__skan_odwzorowuj%C4%85cy_dokument_.pdf?1640863344
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/262148/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_1__Nr_2__Nr_3__Nr_4.odt?1640863344
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/262145/original/Zapytanie_na_pi%C5%9Bmie_Nr_3__wersja_alternatywna_.odt?1640863344
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/262144/original/Zapytanie_na_pi%C5%9Bmie_Nr_3__skan_odwzorowuj%C4%85cy_dokument_.pdf?1640863343
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/262144/original/Zapytanie_na_pi%C5%9Bmie_Nr_3__skan_odwzorowuj%C4%85cy_dokument_.pdf?1640863343
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/262150/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_2b.odt?1640863345
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/262148/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_1__Nr_2__Nr_3__Nr_4.odt?1640863344
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/262143/original/Zapytanie_na_pi%C5%9Bmie_Nr_2__wersja_alternatywna_.odt?1640863343
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/262142/original/Zapytanie_na_pi%C5%9Bmie_Nr_2__skan_odwzorowuj%C4%85cy_dokument_.pdf?1640863343
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/262142/original/Zapytanie_na_pi%C5%9Bmie_Nr_2__skan_odwzorowuj%C4%85cy_dokument_.pdf?1640863343
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/262149/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_1b.odt?1640863344
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/262148/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_1__Nr_2__Nr_3__Nr_4.odt?1640863344
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/262141/original/Wniosek_na_pi%C5%9Bmie_Nr_1__wersja_alternatywna_.odt?1640863343
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