
BRM.0003.3.2.2022

Rejestr interpelacji i wniosków złożonych podczas obrad XXXIV sesji Rady Miasta Hajnówka w dniu 30 marca 2022 r.

Nr Data Radny/a Interpelacja/wniosek/zapytanie Odpowiedzi

1. 30.03.2022 r. Ewa 
Rygorowicz

INTERPELACJA złożona na piśmie
w sprawie uporządkowania oraz zadbania o porządek 
w przyszłości, wykoszenia zieleni, opielenia chodników na osiedlu
Podlasie w Hajnówce
Interpela  cja na piśmie Nr 1 [skan odwzorowujący dokument].pdf 
[300 KB] 
Interpelacja 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. 30.03.2022 r. Walentyna 
Pietroczuk

WNIOSEK złożony na piśmie
w sprawie utwardzenia w celu wyrównania nawierzchni drogi 
gruntowej łączącej dzielnicę Judzianka z ulicą Górną 
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] 

3. 30.03.2022 r. Aniela Kot WNIOSEK złożony na piśmie
w sprawie zniwelowania terenu i dróg dojazdowych do garaży 
przy ulicy Lipowej na osiedlu Podlasie
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] 

4. 30.03.2022 r. Aniela Kot WNIOSEK złożony na piśmie
naprawy nawierzchni jezdni na 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 [20 KB] 
Odpowiedź na piśmie Nr 4b.odt [40 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/266924/original/Interpelacja_na_pi%C5%9Bmie_Nr_1__skan_odwzorowuj%C4%85cy_dokument_.pdf?1650540347
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/268019/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_nr_4c__wersja_alternatywna_.odt?1652346558
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/268018/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_4c__skan_odwzorowuj%C4%85cy_dokument_.pdf?1652346558
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/268018/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_4c__skan_odwzorowuj%C4%85cy_dokument_.pdf?1652346558
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/266938/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_4b.odt?1650540350
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/266934/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_1a-Nr_7a.odt?1650540350
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/266931/original/Wniosek_na_pi%C5%9Bmie_Nr_4__wersja_alternatywna_.odt?1650540349
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/266930/original/Wniosek_na_pi%C5%9Bmie_Nr_4__skan_odwzorowuj%C4%85cy_dokument_.pdf?1650540349
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/266930/original/Wniosek_na_pi%C5%9Bmie_Nr_4__skan_odwzorowuj%C4%85cy_dokument_.pdf?1650540349
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/266937/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_3b.odt?1650540350
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/266934/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_1a-Nr_7a.odt?1650540350
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/266929/original/Wniosek_na_pi%C5%9Bmie_Nr_3__wersja_alternatywna_.odt?1650540348
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/266928/original/Wniosek_na_pi%C5%9Bmie_Nr_3__skan_odwzorowuj%C4%85cy_dokument_.pdf?1650540348
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/266928/original/Wniosek_na_pi%C5%9Bmie_Nr_3__skan_odwzorowuj%C4%85cy_dokument_.pdf?1650540348
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/266936/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_2b.odt?1650540350
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/266934/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_1a-Nr_7a.odt?1650540350
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/266927/original/Wniosek_na_pi%C5%9Bmie_Nr_2__wersja_alternatywna_.odt?1650540348
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/266926/original/Wniosek_na_pi%C5%9Bmie_Nr_2__skan_odwzorowuj%C4%85cy_dokument_.pdf?1650540348
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/266926/original/Wniosek_na_pi%C5%9Bmie_Nr_2__skan_odwzorowuj%C4%85cy_dokument_.pdf?1650540348
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/266935/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_1b.odt?1650540350
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/266934/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_1a-Nr_7a.odt?1650540350
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/266925/original/Interpelacja_na_pi%C5%9Bmie_Nr_1__wersja_alternatywna_.odt?1650540348
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/266924/original/Interpelacja_na_pi%C5%9Bmie_Nr_1__skan_odwzorowuj%C4%85cy_dokument_.pdf?1650540347
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/266924/original/Interpelacja_na_pi%C5%9Bmie_Nr_1__skan_odwzorowuj%C4%85cy_dokument_.pdf?1650540347


Nr Data Radny/a Interpelacja/wniosek/zapytanie Odpowiedzi

5. 30.03.2022 r. Jadwiga 
Dąbrowska

WNIOSEK złożony na piśmie
w sprawie niepobierania przez banki w mieście Hajnówka 
prowizji przy wpłatach na wsparcie uchodźców z Ukrainy
Wniosek na piśmie Nr 5 [skan odwzorowujący dokument].pdf 
[200 KB] /akapit 1/
Wniosek na piśmie Nr 5 [wersja alternatywna].odt [20 KB] 
/akapit 1/

Odpowiedź na piśmie Nr 5a.odt [20 KB] 
Odpowiedź na piśmie Nr 5b.odt [100 KB] 
Odpowiedź na piśmie Nr 5c [skan odwzorowujący dokument].pdf
[200 KB] 
Odpowiedź na piśmie Nr 5c [wersja alternatywna].odt [10 KB] 

6. 30.03.2022 r. Jadwiga 
Dąbrowska

WNIOSEK złożony na piśmie
w sprawie oddelegowania pracowników MOPS na spotkanie 
z uchodźcami z Ukrainy
Wniosek na piśmie Nr 6 [skan odwzorowujący dokument].pdf 
[200 KB] /akapit 2/
Wniosek na piśmie Nr 6 [wersja alternatywna].odt [20 KB] 
/akapit 2/

Odpowiedź na piśmie Nr 6a.odt [20 KB] 
Odpowiedź na piśmie Nr 6b [skan odwzorowujący 
dokument].pdf [800 KB] 
Odpowiedź na piśmie Nr 6b [wersja alternatywna].odt [20 KB] 

7. 30.03.2022 r. Jadwiga 
Dąbrowska

WNIOSEK złożony na piśmie
w sprawie zorganizowania przez HDK zajęć kulturalno-
edukacyjnych dla uchodźców z Ukrainy
Wniosek na piśmie Nr 7 [skan odwzorowujący dokument].pdf 
[200 KB] /akapit 3/
Wniosek na piśmie Nr 7 [wersja alternatywna].odt [20 KB] 
/akapit 3/

Odpowiedź na piśmie Nr 7a.odt [20 KB] 
Odpowiedź na piśmie Nr 7b [skan odwzorowujący 
dokument].pdf [400 KB] 
Odpowiedź na piśmie Nr 7b [wersja alternatywna].odt [20 KB] 

8. 30.03.2022 r.

12.07.2022 r.
drogą elek-

Helena Kuklik WNIOSEK złożony ustnie
w sprawie przekazania kopii protokołu z kontroli wraz 
z wystąpieniem pokontrolnym z kontroli realizacji projektu 
pn. "Hej do przodu" w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej

Odpowiedź na piśmie Nr 8a.odt [20 KB] 
Odpowiedź na piśmie Nr 8b.odt [10 KB] 
Odpowiedź na piśmie Nr 8c [skan odwzorowujący dokument].pdf
[200 KB] 
Odpowiedź na piśmie Nr 8c [wersja alternatywna].odt [10 KB] 
Załącznik do Odpowiedzi na piśmie Nr 8c znajduje się do wglądu 
w Biurze Rady Miasta Hajnówka

https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/272891/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_8c__wersja_alternatywna_.odt?1661854164
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/272890/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_8c__skan_odwzorowuj%C4%85cy_dokument_.pdf?1661854164
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/272890/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_8c__skan_odwzorowuj%C4%85cy_dokument_.pdf?1661854164
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/272889/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_8b.odt?1661854164
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/266946/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_8a.odt?1650540352
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/266945/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_7b__wersja_alternatywna_.odt?1650540352
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/266944/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_7b__skan_odwzorowuj%C4%85cy_dokument_.pdf?1650540352
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/266944/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_7b__skan_odwzorowuj%C4%85cy_dokument_.pdf?1650540352
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/266934/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_1a-Nr_7a.odt?1650540350
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/266933/original/Wniosek_na_pi%C5%9Bmie_Nr_5-Nr_7__wersja_alternatywna_.odt?1650540349
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/266932/original/Wniosek_na_pi%C5%9Bmie_Nr_5-Nr_7__skan_odwzorowuj%C4%85cy_dokument_.pdf?1650540349
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/266932/original/Wniosek_na_pi%C5%9Bmie_Nr_5-Nr_7__skan_odwzorowuj%C4%85cy_dokument_.pdf?1650540349
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/266943/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_6b__wersja_alternatywna_.odt?1650540351
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/266942/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_6b__skan_odwzorowuj%C4%85cy_dokument_.pdf?1650540351
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/266942/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_6b__skan_odwzorowuj%C4%85cy_dokument_.pdf?1650540351
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/266934/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_1a-Nr_7a.odt?1650540350
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/266933/original/Wniosek_na_pi%C5%9Bmie_Nr_5-Nr_7__wersja_alternatywna_.odt?1650540349
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/266932/original/Wniosek_na_pi%C5%9Bmie_Nr_5-Nr_7__skan_odwzorowuj%C4%85cy_dokument_.pdf?1650540349
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/266932/original/Wniosek_na_pi%C5%9Bmie_Nr_5-Nr_7__skan_odwzorowuj%C4%85cy_dokument_.pdf?1650540349
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/266941/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_5c__wersja_alternatywna_.odt?1650540351
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/266940/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_5c__skan_odwzorowuj%C4%85cy_dokument_.pdf?1650540351
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/266940/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_5c__skan_odwzorowuj%C4%85cy_dokument_.pdf?1650540351
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/266939/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_5b.odt?1650540350
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/266934/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_1a-Nr_7a.odt?1650540350
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/266933/original/Wniosek_na_pi%C5%9Bmie_Nr_5-Nr_7__wersja_alternatywna_.odt?1650540349
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/266932/original/Wniosek_na_pi%C5%9Bmie_Nr_5-Nr_7__skan_odwzorowuj%C4%85cy_dokument_.pdf?1650540349
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/266932/original/Wniosek_na_pi%C5%9Bmie_Nr_5-Nr_7__skan_odwzorowuj%C4%85cy_dokument_.pdf?1650540349


Nr Data Radny/a Interpelacja/wniosek/zapytanie Odpowiedzi

troniczną WNIOSEK złożony na piśmie
w sprawie przekazania kopii protokołu z kontroli realizowanej na 
podstawie decyzji wojewody podlaskiego w UM Hajnówka oraz 
w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Hajnówce
Wniosek na piśmie Nr 8.1.odt [20 KB] 

Odpowiedź na piśmie Nr 8.1a.odt [20 KB] 
Odpowiedź na piśmie Nr 8.1b.odt [10 KB] 
Odpowiedź na piśmie Nr 8.1c [skan odwzorowujący 
dokument].pdf [300 KB] 
Odpowiedź na piśmie Nr 8.1c [wersja alternatywna].odt [20 KB] 

https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/272896/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_8.1c__wersja_alternatywna_.odt?1661854165
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/272895/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_8.1c__skan_odwzorowuj%C4%85cy_dokument_.pdf?1661854165
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/272895/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_8.1c__skan_odwzorowuj%C4%85cy_dokument_.pdf?1661854165
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/272894/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_8.1b.odt?1661854165
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/272893/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_8.1a.odt?1661854164
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/272892/original/Wniosek_na_pi%C5%9Bmie_Nr_8.1.odt?1661854164

	BRM.0003.3.2.2022
	Rejestr interpelacji i wniosków złożonych podczas obrad XXXIV sesji Rady Miasta Hajnówka w dniu 30 marca 2022 r.

