
BRM.0003.3.3.2022

Rejestr interpelacji i wniosków złożonych podczas obrad XXXV sesji Rady Miasta Hajnówka w dniu 11 maja 2022 r.

Nr Data Radny/a Interpelacja/wniosek/zapytanie Odpowiedzi

1. 11.05.2022 r. Aniela Kot WNIOSEK złożony na piśmie
w sprawie ukwiecenia ronda Cyryla i Metodego
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 [40 KB] 

2. 11.05.2022 r. Aniela Kot WNIOSEK złożony na piśmie
w sprawie uzupełnienia nawierzchni jezdni na ulicy Dowgirda tuż 
przy wjeździe z ulicy Lipowej
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 [40 KB] 
Odpowiedź na piśmie Nr 2c [skan odwzorowujący dokument].pdf
[300 KB] 
Odpowiedź na piśmie Nr 2c [wersja alternatywna].odt [10 KB] 

3. 11.05.2022 r. Aniela Kot WNIOSEK złożony na piśmie
w sprawie odmalowania i odświeżenia przejść dla pieszych oraz 
znaków poziomych na jezdniach i ulicach naszego miasta
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 [50 KB] 

4. 11.05.2022 r. Barbara 
Laszkiewicz

WNIOSEK złożony na piśmie
w sprawie dokładnej naprawy nawierzchni jezdni na odcinku 
od posesji Wrzosowa 95 do końca zabudowań
Wniosek na piśmie Nr 4 [skan odwzorowujący dokument].pdf 
[200 KB] 
Wniosek na piśmie Nr 4 [wersja alternatywna].odt [20 KB] 

Odpowiedź na piśmie Nr 4a.odt [20 KB] 
Odpowiedź na piśmie Nr 4b.odt [50 KB] 

https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/268439/original/Wniosek_na_pi%C5%9Bmie_Nr_1__skan_odwzorowuj%C4%85cy_dokument_.pdf?1652953741
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/268439/original/Wniosek_na_pi%C5%9Bmie_Nr_1__skan_odwzorowuj%C4%85cy_dokument_.pdf?1652953741
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/268460/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_4b.odt?1652953746
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/268457/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_1a-_Nr_11a.odt?1652953745
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/268446/original/Wniosek_na_pi%C5%9Bmie_Nr_4__wersja_alternatywna_.odt?1652953743
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/268445/original/Wniosek_na_pi%C5%9Bmie_Nr_4__skan_odwzorowuj%C4%85cy_dokument_.pdf?1652953743
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/268445/original/Wniosek_na_pi%C5%9Bmie_Nr_4__skan_odwzorowuj%C4%85cy_dokument_.pdf?1652953743
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/268459/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_3b.odt?1652953746
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/268457/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_1a-_Nr_11a.odt?1652953745
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/268444/original/Wniosek_na_pi%C5%9Bmie_Nr_3__wersja_alternatywna_.odt?1652953742
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/268443/original/Wniosek_na_pi%C5%9Bmie_Nr_3__skan_odwzorowuj%C4%85cy_dokument_.pdf?1652953742
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/268443/original/Wniosek_na_pi%C5%9Bmie_Nr_3__skan_odwzorowuj%C4%85cy_dokument_.pdf?1652953742
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/269340/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_2c__wersja_alternatywna_.odt?1654604265
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/269339/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_2c__skan_odwzorowuj%C4%85cy_dokument_.pdf?1654604265
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/269339/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_2c__skan_odwzorowuj%C4%85cy_dokument_.pdf?1654604265
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/269003/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_2b.odt?1654066777
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/268457/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_1a-_Nr_11a.odt?1652953745
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/268442/original/Wniosek_na_pi%C5%9Bmie_Nr_2__wersja_alternatywna_.odt?1652953742
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/268441/original/Wniosek_na_pi%C5%9Bmie_Nr_2__skan_odwzorowuj%C4%85cy_dokument_.pdf?1652953742
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/268441/original/Wniosek_na_pi%C5%9Bmie_Nr_2__skan_odwzorowuj%C4%85cy_dokument_.pdf?1652953742
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/268458/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_1b.odt?1652953746
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/268457/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_1a-_Nr_11a.odt?1652953745
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/268440/original/Wniosek_na_pi%C5%9Bmie_Nr_1__wersja_alternatywna_.odt?1652953741


Nr Data Radny/a Interpelacja/wniosek/zapytanie Odpowiedzi

5. 11.05.2022 r. Janusz Puch ZAPYTANIE złożone na piśmie
w sprawie wyjaśnienia mieszkańcom ulicy Celnej w Hajnówce, 
czy prawdą jest, że PEC działający przy PUK Sp. z o.o. w Hajnówce
ma zamiar odłączyć ogrzewanie ich lokali mieszkalnych?
Zapytanie na piśmie Nr 5 [skan odwzorowujący dokument].pdf 
[300 KB] 
Zapytanie na piśmie Nr 5 [wersja alternatywna].odt [10 KB] 

Odpowiedź na piśmie Nr 5a.odt [20 KB] 
Odpowiedź na piśmie Nr 5b.odt [10 KB] 
Odpowiedź na piśmie Nr 5c [skan odwzorowujący dokument].pdf
[200 KB] 
Odpowiedź na piśmie Nr 5c [wersja alternatywna].odt [10 KB] 

6. 11.05.2022 r. Jadwiga 
Dąbrowska

WNIOSEK złożony na piśmie
apel o organizację pracy Poczty Polskiej w Hajnówce, 
by zmniejszyć czas oczekiwania i kolejki w godzinach 
popołudniowo-wieczornych
Wniosek na piśmie Nr 6 [skan odwzorowujący dokument].pdf 
[200 KB] 
Wniosek na piśmie Nr 6 [wersja alternatywna].odt [10 KB] 

Odpowiedź na piśmie Nr 6a.odt [20 KB] 
Odpowiedź na piśmie Nr 6b.odt [20 KB] 
Odpowiedź na piśmie Nr 6c [skan odwzorowujący dokument].pdf
[900 KB] 
Odpowiedź na piśmie Nr 6c [wersja alternatywna].odt [20 KB] 

7. 11.05.2022 r. Jadwiga 
Dąbrowska

WNIOSEK złożony na piśmie
w sprawie uprzątnięcia i wykoszenia działek sąsiadujących 
z placem budowanego marketu Lidl
Wniosek na piśmie Nr 7 [skan odwzorowujący dokument].pdf 
[100 KB] 
Wniosek na piśmie Nr 7 [wersja alternatywna].odt [10 KB] 

Odpowiedź na piśmie Nr 7a.odt [20 KB] 
Odpowiedź na piśmie Nr 7b.odt [50 KB] 

8. 11.05.2022 r. Jadwiga 
Dąbrowska

WNIOSEK złożony na piśmie
w sprawie różnic cenowych powstałych za naliczenie montażu 
zaworów odcinających dopływ wody do poszczególnych posesji 
na ulicy Grunwaldzkiej, umiejscowienia zaworów w taki sposób, 
aby było widoczne i dostępne oraz odstąpienia od układania 
chodników na tej ulicy
Wniosek na piśmie Nr 8 [skan odwzorowujący dokument].pdf 
[200 KB] 
Wniosek na piśmie Nr 8 [wersja alternatywna].odt [20 KB] 

Odpowiedź na piśmie Nr 8a.odt [20 KB] 
Odpowiedź na piśmie Nr 8b.odt [50 KB] 
Odpowiedź na piśmie Nr 8c [skan odwzorowujący dokument].pdf
[500 KB] 
Odpowiedź na piśmie Nr 8c [wersja alternatywna].odt [20 KB] 

https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/269007/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_8c__wersja_alternatywna_.odt?1654066777
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/269006/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_8c__skan_odwzorowuj%C4%85cy_dokument_.pdf?1654066777
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/269006/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_8c__skan_odwzorowuj%C4%85cy_dokument_.pdf?1654066777
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/268703/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_8b.odt?1654066776
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/268457/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_1a-_Nr_11a.odt?1652953745
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/268454/original/Wniosek_na_pi%C5%9Bmie_Nr_8__wersja_alternatywna_.odt?1652953745
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/268453/original/Wniosek_na_pi%C5%9Bmie_Nr_8__skan_odwzorowuj%C4%85cy_dokument_.pdf?1652953745
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/268453/original/Wniosek_na_pi%C5%9Bmie_Nr_8__skan_odwzorowuj%C4%85cy_dokument_.pdf?1652953745
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/268462/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_7b.odt?1652953747
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/268457/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_1a-_Nr_11a.odt?1652953745
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/268452/original/Wniosek_na_pi%C5%9Bmie_Nr_7__wersja_alternatywna_.odt?1652953744
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/268451/original/Wniosek_na_pi%C5%9Bmie_Nr_7__skan_odwzorowuj%C4%85cy_dokument_.pdf?1652953744
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/268451/original/Wniosek_na_pi%C5%9Bmie_Nr_7__skan_odwzorowuj%C4%85cy_dokument_.pdf?1652953744
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/269342/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_6c__wersja_alternatywna_.odt?1654604266
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/269341/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_6c__skan_odwzorowuj%C4%85cy_dokument_.pdf?1654604266
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/269341/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_6c__skan_odwzorowuj%C4%85cy_dokument_.pdf?1654604266
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/268461/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_6b.odt?1652953746
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/268457/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_1a-_Nr_11a.odt?1652953745
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/268450/original/Wniosek_na_pi%C5%9Bmie_Nr_6__wersja_alternatywna_.odt?1652953744
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/268449/original/Wniosek_na_pi%C5%9Bmie_Nr_6__skan_odwzorowuj%C4%85cy_dokument_.pdf?1652953744
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/268449/original/Wniosek_na_pi%C5%9Bmie_Nr_6__skan_odwzorowuj%C4%85cy_dokument_.pdf?1652953744
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/269850/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_5c__wersja_alternatywna_.odt?1655806711
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/269849/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_5c__skan_odwzorowuj%C4%85cy_dokument_.pdf?1655806710
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/269849/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_5c__skan_odwzorowuj%C4%85cy_dokument_.pdf?1655806710
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/269004/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_5b.odt?1654066777
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/268457/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_1a-_Nr_11a.odt?1652953745
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/268448/original/Zapytanie_na_pi%C5%9Bmie_Nr_5__wersja_alternatywna_.odt?1652953743
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/268447/original/Zapytanie_na_pi%C5%9Bmie_Nr_5__skan_odwzorowuj%C4%85cy_dokument_.pdf?1652953743
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/268447/original/Zapytanie_na_pi%C5%9Bmie_Nr_5__skan_odwzorowuj%C4%85cy_dokument_.pdf?1652953743


Nr Data Radny/a Interpelacja/wniosek/zapytanie Odpowiedzi

9. 11.05.2022 r. Adam Czurak ZAPYTANIE złożone na piśmie
w sprawie realizacji budżetu obywatelskiego z 2019 r. w zakresie 
stworzenia muralu w przestrzeni miejskiej miasta Hajnówka
Zapytanie na piśmie Nr 9 [skan odwzorowujący dokument].pdf 
[300 KB] 
Zapytanie na piśmie Nr 9 [wersja alternatywna].odt [10 KB] 

Odpowiedź na piśmie Nr 9a.odt [20 KB] 
Odpowiedź na piśmie Nr 9b.odt [10 KB] 

10. 11.05.2022 r. Aniela Kot ZAPYTANIE złożone ustnie
w sprawie inwestycji przy ul. Piłsudskiego (przed przejazdem 
kolejowym) czego dotyczy inwestycja?

Odpowiedź na piśmie Nr 10a.odt [20 KB]

11. 11.05.2022 r. Jan Chomczuk ZAPYTANIE złożone ustnie
Co się dzieje z oświetleniem w ul. Wrzosowej?

Odpowiedź na piśmie Nr 11a.odt [20 KB] 
Odpowiedź na piśmie Nr 11b.odt [40 KB] 

https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/268463/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_11b.odt?1652953747
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/268457/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_1a-_Nr_11a.odt?1652953745
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/268457/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_1a-_Nr_11a.odt?1652953745
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/268705/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_9b.odt?1654066776
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/268457/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_1a-_Nr_11a.odt?1652953745
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/268456/original/Zapytanie_na_pi%C5%9Bmie_Nr_9__wersja_alternatywna_.odt?1652953745
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/268455/original/Zapytanie_na_pi%C5%9Bmie_Nr_9__skan_odwzorowuj%C4%85cy_dokument_.pdf?1652953745
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/268455/original/Zapytanie_na_pi%C5%9Bmie_Nr_9__skan_odwzorowuj%C4%85cy_dokument_.pdf?1652953745
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