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Rejestr wniosków złożonych podczas posiedzeń Komisji Rady Miasta Hajnówka w maju 2022 r.

Nr Data
wpływu

Radny/Komisja Wniosek/zapytanie Odpowiedzi

1. 05.05.2022 r. Radna Helena Kuklik
na Komisji Infrastruktury 
Komunalnej i Samorządu

WNIOSEK złożony na piśmie
w sprawie wyjaśnienia uzasadnienia do uchwały dot. przystąpienia 
do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego miasta Hajnówka, w którym jest zdanie: „Obowiązujące 
studium zostało sporządzone wg starej ustawy o planowaniu 
przestrzennym i jest nieaktualne”. Czy zatem ostatnie zmiany MPZP 
na terenie miasta opracowane w oparciu Studium są ważne?
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 [20 KB] 
Odpowiedź na piśmie Nr 1b.odt [20 KB] 

2. 05.05.2022 r. Radna Helena Kuklik
na Komisji Infrastruktury 
Komunalnej i Samorządu

WNIOSEK złożony na piśmie
w spawie zmiany tytułu „Regulaminu korzystania z budynku byłego 
dworca kolejowego w Hajnówce przy ul. Dworcowej” na „Regulamin 
korzystania z budynku dworca kolejowego w Hajnówce przy 
ul. Dworcowej'”. Ponadto jest sprzeczność w treści regulaminu między 
§ 1 ust. 1 a § 2.
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] 
Rada Miasta Hajnówka na XXXV sesji, która 
odbyła się w dniu 11 maja 2022 r., przyjęła 
uchwałę w wersji przedstawionej przez 
Burmistrza Miasta Hajnówka.
Uchwała Nr XXXV/277/22 Rady Miasta 
Hajnówka z dnia 11 maja 2022r. 

3. 05.05.2022 r. Radna Helena Kuklik
na Komisji Infrastruktury 
Komunalnej i Samorządu

WNIOSEK złożony na piśmie
o sprawne usuwanie po okresie zimowym ubytków w asfaltowej 
nawierzchni jezdni. Obecnie stosowane metody zasypywania ubytków 
(np. skrzyżowanie Południowa/Długa, Okopowa/Długa wystarczają 
na krótki okres czasu i powodują konieczność ponawiania raz 
wykonanej czynności po okresie zaledwie 2 miesięcy
Wniosek na piśmie Nr 3 [skan odwzorowujący dokument].pdf [300 KB] 
Wniosek na piśmie Nr 3 [wersja alternatywna].odt [10 KB] 

Odpowiedź na piśmie Nr 3a.odt [20 KB] 
Odpowiedź na piśmie Nr 3b.odt [40 KB] 

https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/267975/original/Wniosek_na_pi%C5%9Bmie_Nr_1__skan_odwzorowuj%C4%85cy_dokument_.pdf?1652272398
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/269298/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_1b.odt?1654591162
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/267984/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_3b.odt?1652272400
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/267983/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_1a-Nr_4a.odt?1652272399
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/267980/original/Wniosek_na_pi%C5%9Bmie_Nr_3__wersja_alternatywna_.odt?1652272399
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/267979/original/Wniosek_na_pi%C5%9Bmie_Nr_3__skan_odwzorowuj%C4%85cy_dokument_.pdf?1652272398
https://www.bip.hajnowka.pl/article/uchwala-nr-xxxv-ukosnik-277-ukosnik-22-rady-miasta-hajnowka-z-dnia-11-maja-2022r/#uchwala-nr-xxxv-ukosnik-277-ukosnik-22-rady-miasta-hajnowka-z-dnia-11-maja-2022r
https://www.bip.hajnowka.pl/article/uchwala-nr-xxxv-ukosnik-277-ukosnik-22-rady-miasta-hajnowka-z-dnia-11-maja-2022r/#uchwala-nr-xxxv-ukosnik-277-ukosnik-22-rady-miasta-hajnowka-z-dnia-11-maja-2022r
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/267983/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_1a-Nr_4a.odt?1652272399
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/267978/original/Wniosek_na_pi%C5%9Bmie_Nr_2__wersja_alternatywna_.odt?1652272398
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/267977/original/Wniosek_na_pi%C5%9Bmie_Nr_2__skan_odwzorowuj%C4%85cy_dokument_.pdf?1652272398
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/267983/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_1a-Nr_4a.odt?1652272399
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/267976/original/Wniosek_na_pi%C5%9Bmie_Nr_1__wersja_alternatywna_.odt?1652272398


Nr
Data

wpływu Radny/Komisja Wniosek/zapytanie Odpowiedzi

4. 05.05.2022 r. Radna Helena Kuklik
na Komisji Infrastruktury 
Komunalnej i Samorządu

WNIOSEK złożony na piśmie
W związku z przeznaczeniem w budżecie miasta Hajnówka środków 
w wys. po 106 846,00 zł na zadania starostwa powiatowego 
w Hajnówce proszę o informację, na jakim etapie realizacji są te dwa 
zadania?
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 [200 KB] 

https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/269299/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_4b.odt?1654591162
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/267983/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_1a-Nr_4a.odt?1652272399
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/267982/original/Wniosek_na_pi%C5%9Bmie_Nr_4__wersja_alternatywna_.odt?1652272399
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/267981/original/Wniosek_na_pi%C5%9Bmie_Nr_4__skan_odwzorowuj%C4%85cy_dokument_.pdf?1652272399
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