
BRM.0003.3.3.2021

Rejestr wniosków złożonych podczas obrad XXVII sesji Rady Miasta Hajnówka w dn. 30 czerwca 2021 r.

Nr Data Radny/a Interpelacja/wniosek/zapytanie Odpowiedzi

1. 30.06.2021 r. Maciej 
Borkowski

WNIOSEK złożony na piśmie
w sprawie zabezpieczenia w budżecie miasta (przy kolejnych 
zmianach w budżecie) kwoty 10 tys. zł na przebadanie 
hajnowskich dzieci na zawartość glifosatu w organizmie 
Wniosek na piśmie Nr 1 [skan odwzorowujący dokument].pdf 
[300 KB] 
Wniosek na piśmie Nr 1 [wersja alternatywna].odt [20 KB] 

Odpowiedź na piśmie Nr 1a.odt [30 KB] 
Odpowiedź na piśmie Nr 1b.odt [20 KB] /pkt 1/
Odpowiedź na piśmie Nr 1c.odt [20 KB] 
Odpowiedź na piśmie Nr 1d.odt [10 KB] 

2. 30.06.2021 r. Adam Czurak WNIOSEK złożony na piśmie
w sprawie monitorowania otwarcia basenu otwartego przy OSiR, 
który mimo sprzyjającej pogody jest zamknięty
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 [30 KB] 
Odpowiedź na piśmie Nr 2b.odt [20 KB] 
Odpowiedź na piśmie Nr 2c [skan odwzorowujący dokument].pdf
[400 KB] 
Odpowiedź na piśmie Nr 2c [wersja alternatywna].odt [20 KB] 

3. 30.06.2021 r. Grażyna 
Pawluczuk

WNIOSEK złożony na piśmie
w sprawie zamontowania progów zwalniających oraz regularnych
kontroli policji na parkingu przed Galerią handlową
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 [30 KB] 
Odpowiedź na piśmie Nr 3b.odt [60 KB] 
Odpowiedź na piśmie Nr 3c.odt [60 KB] 

https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/253823/original/Wniosek_na_pi%C5%9Bmie_Nr_1__skan_odwzorowuj%C4%85cy_dokument_.pdf?1626075403
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/253823/original/Wniosek_na_pi%C5%9Bmie_Nr_1__skan_odwzorowuj%C4%85cy_dokument_.pdf?1626075403
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/270351/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_1d.odt?1656591638
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/253817/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_3c.odt?1626075402
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/253816/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_3b.odt?1626075402
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/253812/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_1a-Nr_10a.odt?1626075401
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/253828/original/Wniosek_na_pi%C5%9Bmie_Nr_3__wersja_alternatywna_.odt?1626075404
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/253827/original/Wniosek_na_pi%C5%9Bmie_Nr_3__skan_odwzorowuj%C4%85cy_dokument_.pdf?1626075404
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/253827/original/Wniosek_na_pi%C5%9Bmie_Nr_3__skan_odwzorowuj%C4%85cy_dokument_.pdf?1626075404
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/253815/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_2c__wersja_alternatywna_.odt?1626075402
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/253814/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_2c__skan_odwzorowuj%C4%85cy_dokument_.pdf?1626075402
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/253814/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_2c__skan_odwzorowuj%C4%85cy_dokument_.pdf?1626075402
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/253813/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_2b.odt?1626075402
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/253812/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_1a-Nr_10a.odt?1626075401
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/253826/original/Wniosek_na_pi%C5%9Bmie_Nr_2__wersja_alternatywna_.odt?1626075404
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/253825/original/Wniosek_na_pi%C5%9Bmie_Nr_2__skan_odwzorowuj%C4%85cy_dokument_.pdf?1626075403
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/253825/original/Wniosek_na_pi%C5%9Bmie_Nr_2__skan_odwzorowuj%C4%85cy_dokument_.pdf?1626075403
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/258116/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_1c.odt?1633943276
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/254999/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_1b__Nr_6b.odt?1627988682
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/253812/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_1a-Nr_10a.odt?1626075401
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/253824/original/Wniosek_na_pi%C5%9Bmie_Nr_1__wersja_alternatywna_.odt?1626075403


Nr Data Radny/a Interpelacja/wniosek/zapytanie Odpowiedzi

4. 30.06.2021 r. Aniela Kot WNIOSEK złożony na piśmie
w sprawie uporządkowania podciętych gałęzi na terenie OS 
na osiedlu Podlasie przy ulicy Lipowej
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] 

5. 30.06.2021 r. Aniela Kot
Marcin 
Bołtryk

WNIOSEK złożony na piśmie
w sprawie zmiany w procedowaniu złożonych skarg, wniosków 
i petycji do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. Wnioskujemy 
o to, by po wpłynięciu do komisji skarga, wniosek czy petycja 
została zaopiniowana przez radcę prawnego i czy dalsze 
procedowanie leży w kompetencjach radnych, członków komisji.
Wniosek na piśmie Nr 5 [skan odwzorowujący dokument].pdf 
[500 KB] 
Wniosek na piśmie Nr 5 [wersja alternatywna].odt [20 KB] 

Odpowiedź na piśmie Nr 5a.odt [30 KB] 
Odpowiedź na piśmie Nr 5b.odt [20 KB] 

6. 30.06.2021 r. Jadwiga 
Dąbrowska

WNIOSEK złożony na piśmie
w sprawie zwiększenia budżetu dla Hajnowskiego Domu Kultury 
w najbliższym czasie
Wniosek na piśmie Nr 6 [skan odwzorowujący dokument].pdf 
[300 KB] 
Wniosek na piśmie Nr 6 [wersja alternatywna].odt [20 KB] 

Odpowiedź na piśmie Nr 6a.odt [30 KB] 
Odpowiedź na piśmie Nr 6b.odt [20 KB] /pkt 2/

7. 30.06.2021 r. Jadwiga 
Dąbrowska

WNIOSEK złożony na piśmie
w sprawie zwiększenia ilości pracowników wykonujących prace 
przy koszeniu poboczy ulic i nieużytków zielonych, 
zabezpieczenie w odpowiedni sprzęt
Wniosek na piśmie Nr 7 [skan odwzorowujący dokument].pdf 
[300 KB] 
Wniosek na piśmie Nr 7 [wersja alternatywna].odt [10 KB] 

Odpowiedź na piśmie Nr 7a.odt [30 KB] 
Odpowiedź na piśmie Nr 7b.odt [60 KB] 

https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/253819/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_7b__Nr_10b.odt?1626075402
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/253812/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_1a-Nr_10a.odt?1626075401
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/253836/original/Wniosek_na_pi%C5%9Bmie_Nr_7__wersja_alternatywna_.odt?1626075405
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/253835/original/Wniosek_na_pi%C5%9Bmie_Nr_7__skan_odwzorowuj%C4%85cy_dokument_.pdf?1626075405
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/253835/original/Wniosek_na_pi%C5%9Bmie_Nr_7__skan_odwzorowuj%C4%85cy_dokument_.pdf?1626075405
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/254999/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_1b__Nr_6b.odt?1627988682
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/253812/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_1a-Nr_10a.odt?1626075401
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/253834/original/Wniosek_na_pi%C5%9Bmie_Nr_6__wersja_alternatywna_.odt?1626075405
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/253833/original/Wniosek_na_pi%C5%9Bmie_Nr_6__skan_odwzorowuj%C4%85cy_dokument_.pdf?1626075405
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/253833/original/Wniosek_na_pi%C5%9Bmie_Nr_6__skan_odwzorowuj%C4%85cy_dokument_.pdf?1626075405
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/255000/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_5b.odt?1627988682
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/253812/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_1a-Nr_10a.odt?1626075401
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/253832/original/Wniosek_na_pi%C5%9Bmie_Nr_5__wersja_alternatywna_.odt?1626075404
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/253831/original/Wniosek_na_pi%C5%9Bmie_Nr_5__skan_odwzorowuj%C4%85cy_dokument_.pdf?1626075404
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/253831/original/Wniosek_na_pi%C5%9Bmie_Nr_5__skan_odwzorowuj%C4%85cy_dokument_.pdf?1626075404
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/253818/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_4b.odt?1626075402
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/253812/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_1a-Nr_10a.odt?1626075401
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/253830/original/Wniosek_na_pi%C5%9Bmie_Nr_4__wersja_alternatywna_.odt?1626075404
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/253829/original/Wniosek_na_pi%C5%9Bmie_Nr_4__skan_odwzorowuj%C4%85cy_dokument_.pdf?1626075404
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/253829/original/Wniosek_na_pi%C5%9Bmie_Nr_4__skan_odwzorowuj%C4%85cy_dokument_.pdf?1626075404


Nr Data Radny/a Interpelacja/wniosek/zapytanie Odpowiedzi

8. 30.06.2021 r. Jadwiga 
Dąbrowska

WNIOSEK złożony na piśmie
w sprawie utwardzenia miejsc do wsiadania i wysiadania 
pasażerów komunikacji miejskiej
Wniosek na piśmie Nr 8 [skan odwzorowujący dokument].pdf 
[200 KB] 
Wniosek na piśmie Nr 8 [wersja alternatywna].odt [10 KB] 

Odpowiedź na piśmie Nr 8a.odt [30 KB] 
Odpowiedź na piśmie Nr 8b.odt [60 KB] 
Odpowiedź na piśmie Nr 8c [skan odwzorowujący dokument].pdf
[200 KB] 
Odpowiedź na piśmie Nr 8c [wersja alternatywna].odt [10 KB] 

9. 30.06.2021 r. Helena Kuklik WNIOSEK złożony na piśmie
w sprawie przygotowania procedury przetargowej dot. 
„Zimowego utrzymania dróg” w ten sposób, aby była możliwość 
zawierania umów konsorcyjnych przez kilku przedsiębiorców 
w celu lepszej dostępności i skuteczniejszego odśnieżania dróg
Wniosek na piśmie Nr 9 [skan odwzorowujący dokument].pdf 
[300 KB] 
Wniosek na piśmie Nr 9 [wersja alternatywna].odt [10 KB] 

Odpowiedź na piśmie Nr 9a.odt [30 KB] 
Odpowiedź na piśmie Nr 9b.odt [60 KB] 

10. 30.06.2021 r. Ewa 
Rygorowicz

WNIOSEK złożony na piśmie
w sprawie zapewnienia w przyszłorocznym budżecie miasta 
dodatkowych środków na zatrudnienie dodatkowych 
pracowników do prowadzenia prac porządkowych w mieście, 
ewentualnie na zlecenie tego zadania firmie zewnętrznej
Wniosek na piśmie Nr 10 [skan odwzorowujący dokument].pdf 
[300 KB] 
Wniosek na piśmie Nr 10 [wersja alternatywna].odt [10 KB] 

Odpowiedź na piśmie Nr 10a.odt [30 KB] 
Odpowiedź na piśmie Nr 10b.odt [60 KB] 

11. ustnie –
30.06.2021 r.
na piśmie – 
06.07.2021 r.

Mieczysław 
Stanisław 
Gmiter

WNIOSEK złożony na piśmie
w sprawie wprowadzenia wyróżnienia „Zasłużony dla Miasta 
Hajnówka”. Radny wnosi o powołanie kapituły z udziałem 
przedstawicieli ugrupowań reprezentowanych w Radzie Miasta, 
tj, zgłoszonych klubów
Wniosek na piśmie Nr 11 [skan odwzorowujący dokument].pdf 
[700 KB] 
Wniosek na piśmie Nr 11 [wersja alternatywna].odt [20 KB] 

Odpowiedź na piśmie Nr 11a.odt [20 KB] 
Odpowiedź na piśmie Nr 11b.odt [10 KB] 

https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/255003/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_11b.odt?1627988683
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/253822/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_11a.odt?1626075403
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/253844/original/Wniosek_na_pi%C5%9Bmie_Nr_11__wersja_alternatywna_.odt?1626076022
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/253843/original/Wniosek_na_pi%C5%9Bmie_Nr_11__skan_odwzorowuj%C4%85cy_dokument_.pdf?1626076022
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/253843/original/Wniosek_na_pi%C5%9Bmie_Nr_11__skan_odwzorowuj%C4%85cy_dokument_.pdf?1626076022
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/253819/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_7b__Nr_10b.odt?1626075402
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/253812/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_1a-Nr_10a.odt?1626075401
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/253842/original/Wniosek_na_pi%C5%9Bmie_Nr_10__wersja_alternatywna_.odt?1626076022
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/253841/original/Wniosek_na_pi%C5%9Bmie_Nr_10__skan_odwzorowuj%C4%85cy_dokument_.pdf?1626076022
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/253841/original/Wniosek_na_pi%C5%9Bmie_Nr_10__skan_odwzorowuj%C4%85cy_dokument_.pdf?1626076022
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/253821/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_9b.odt?1626075403
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/253812/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_1a-Nr_10a.odt?1626075401
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/253840/original/Wniosek_na_pi%C5%9Bmie_Nr_9__wersja_alternatywna_.odt?1626076021
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/253839/original/Wniosek_na_pi%C5%9Bmie_Nr_9__skan_odwzorowuj%C4%85cy_dokument_.pdf?1626076021
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/253839/original/Wniosek_na_pi%C5%9Bmie_Nr_9__skan_odwzorowuj%C4%85cy_dokument_.pdf?1626076021
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/255002/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_8c__wersja_alternatywna_.odt?1627988683
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/255001/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_8c__skan_odwzorowuj%C4%85cy_dokument_.pdf?1627988683
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/255001/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_8c__skan_odwzorowuj%C4%85cy_dokument_.pdf?1627988683
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/253820/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_8b.odt?1626075403
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/253812/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_1a-Nr_10a.odt?1626075401
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/253838/original/Wniosek_na_pi%C5%9Bmie_Nr_8__wersja_alternatywna_.odt?1626076021
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/253837/original/Wniosek_na_pi%C5%9Bmie_Nr_8__skan_odwzorowuj%C4%85cy_dokument_.pdf?1626076021
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/253837/original/Wniosek_na_pi%C5%9Bmie_Nr_8__skan_odwzorowuj%C4%85cy_dokument_.pdf?1626076021
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