
BRM.0003.3.4.2022

Rejestr wniosków i zapytań złożonych podczas obrad XXXVI sesji Rady Miasta Hajnówka w dniu 29 czerwca 2022 r.

Nr Data Radny/a Interpelacja/wniosek/zapytanie Odpowiedzi

1. 29.06.2022 r. Aniela Kot WNIOSEK złożony na piśmie
w sprawie naprawy drogi przy ulicy Nadbrzeżnej na odcinku 
skrzyżowania z ulicą Rzeczną i Ogińskiego
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.doc [40 KB] 
Odpowiedź na piśmie Nr 1c [skan odwzorowujący dokument].pdf
[300 KB] 
Odpowiedź na piśmie Nr 1c [wersja alternatywna].odt [10 KB]

2. 29.06.2022 r. Aniela Kot WNIOSEK złożony na piśmie
w sprawie naprawy urządzeń do zabaw dla najmłodszych dzieci 
na placu przy Hajnowskim Domu Kultury
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] /pkt 1/

https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/270643/original/Wniosek_na_pi%C5%9Bmie_Nr_1__skan_odwzorowuj%C4%85cy_dokument_.pdf?1657278299
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/270643/original/Wniosek_na_pi%C5%9Bmie_Nr_1__skan_odwzorowuj%C4%85cy_dokument_.pdf?1657278299
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/270633/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_2b__Nr_3b.odt?1657278297
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/270632/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_1a_-_Nr_14a.odt?1657278297
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/270646/original/Wniosek_na_pi%C5%9Bmie_Nr_2__wersja_alternatywna_.odt?1657278300
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/270645/original/Wniosek_na_pi%C5%9Bmie_Nr_2__skan_odwzorowuj%C4%85cy_dokument_.pdf?1657278300
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/270645/original/Wniosek_na_pi%C5%9Bmie_Nr_2__skan_odwzorowuj%C4%85cy_dokument_.pdf?1657278300
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/272980/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_1c__wersja_alternatywna_.odt?1661933892
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/272979/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_1c__skan_odwzorowuj%C4%85cy_dokument_.pdf?1661933892
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/272979/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_1c__skan_odwzorowuj%C4%85cy_dokument_.pdf?1661933892
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/272978/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_1b.doc?1661933891
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/270632/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_1a_-_Nr_14a.odt?1657278297
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/270644/original/Wniosek_na_pi%C5%9Bmie_Nr_1__wersja_alternatywna_.odt?1657278299


Nr Data Radny/a Interpelacja/wniosek/zapytanie Odpowiedzi

3. 29.06.2022 r. Aniela Kot ZAPYTANIE złożone na piśmie 
w sprawie oferty wakacyjnej dla dzieci i młodzieży naszego 
miasta
Zapytanie na piśmie Nr 3 [skan odwzorowujący dokument].pdf 
[300 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 [20 KB] /pkt 2/
Odpowiedź na piśmie Nr 3c.odt [10 KB] 
Odpowiedź na piśmie Nr 3d.odt [10 KB] 
Odpowiedź na piśmie Nr 3e.odt [20 KB] /pkt 3/
Odpowiedź na piśmie Nr 3f [skan odwzorowujący dokument].pdf
[500 KB] /ad. 1/
Odpowiedź na piśmie Nr 3f [wersja alternatywna].odt [20 KB] 
/ad. 1/
Odpowiedź na piśmie Nr 3g [skan odwzorowujący dokument].pdf
[1 MB] /ad. 3/
Odpowiedź na piśmie Nr 3g [wersja alternatywna].odt [30 KB] 
/ad. 3/
Załącznik Nr 1 do Odpowiedzi na piśmie Nr 3g [skan 
odwzorowujący dokument].pdf [900 KB] 
Załącznik Nr 2 do Odpowiedzi na piśmie Nr 3g [skan 
odwzorowujący dokument].pdf [1 MB] 
Załącznik Nr 2 do Odpowiedzi na piśmie Nr 3g [skan 
odwzorowujący dokument].pdf [1 MB] 
Załącznik Nr 2 do Odpowiedzi na piśmie Nr 3g [wersja 
alternatywna].odt [20 KB] 
Odpowiedź na piśmie Nr 3h [skan odwzorowujący 
dokument].pdf [800 KB] 
Odpowiedź na piśmie Nr 3h [wersja alternatywna].odt [20 KB] 

4. 29.06.2022 r. Barbara 
Laszkiewicz

WNIOSEK złożony na piśmie
w sprawie ustawienia wiaty przystankowej przy ulicy 
Białostockiej obok przystanku PKS (jadąc w stronę Białegostoku)
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 [30 KB] 
Odpowiedź na piśmie Nr 4b.doc [50 KB] 

https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/272963/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_4b.doc?1661933894
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/270632/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_1a_-_Nr_14a.odt?1657278297
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/270648/original/Wniosek_na_pi%C5%9Bmie_Nr_4__wersja_alternatywna_.odt?1657278300
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/270647/original/Wniosek_na_pi%C5%9Bmie_Nr_4__skan_odwzorowuj%C4%85cy_dokument_.pdf?1657278300
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/270647/original/Wniosek_na_pi%C5%9Bmie_Nr_4__skan_odwzorowuj%C4%85cy_dokument_.pdf?1657278300
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/272962/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_3h__wersja_alternatywna_.odt?1661933894
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/272961/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_3h__skan_odwzorowuj%C4%85cy_dokument_.pdf?1661933894
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/272961/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_3h__skan_odwzorowuj%C4%85cy_dokument_.pdf?1661933894
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/272960/original/Za%C5%82%C4%85cznik_Nr_2_do_Odpowiedzi_na_pi%C5%9Bmie_Nr_3g_10c_14c__wersja_alternatywna_.odt?1661933894
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/272960/original/Za%C5%82%C4%85cznik_Nr_2_do_Odpowiedzi_na_pi%C5%9Bmie_Nr_3g_10c_14c__wersja_alternatywna_.odt?1661933894
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/272959/original/Za%C5%82%C4%85cznik_Nr_2_do_Odpowiedzi_na_pi%C5%9Bmie_Nr_3g_10c_14c__skan_odwzorowuj%C4%85cy_dokument_.pdf?1661933893
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/272959/original/Za%C5%82%C4%85cznik_Nr_2_do_Odpowiedzi_na_pi%C5%9Bmie_Nr_3g_10c_14c__skan_odwzorowuj%C4%85cy_dokument_.pdf?1661933893
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/272959/original/Za%C5%82%C4%85cznik_Nr_2_do_Odpowiedzi_na_pi%C5%9Bmie_Nr_3g_10c_14c__skan_odwzorowuj%C4%85cy_dokument_.pdf?1661933893
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/272959/original/Za%C5%82%C4%85cznik_Nr_2_do_Odpowiedzi_na_pi%C5%9Bmie_Nr_3g_10c_14c__skan_odwzorowuj%C4%85cy_dokument_.pdf?1661933893
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/272957/original/Za%C5%82%C4%85cznik_Nr_1_do_Odpowiedzi_na_pi%C5%9Bmie_Nr_3g_10c_14c__skan_odwzorowuj%C4%85cy_dokument_.pdf?1661933893
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/272957/original/Za%C5%82%C4%85cznik_Nr_1_do_Odpowiedzi_na_pi%C5%9Bmie_Nr_3g_10c_14c__skan_odwzorowuj%C4%85cy_dokument_.pdf?1661933893
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/272956/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_3g__Nr_10c__Nr_14c__wersja_alternatywna_.odt?1661933893
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/272955/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_3g__Nr_10c__Nr_14c__skan_odwzorowuj%C4%85cy_dokument_.pdf?1661933892
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/272955/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_3g__Nr_10c__Nr_14c__skan_odwzorowuj%C4%85cy_dokument_.pdf?1661933892
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/272954/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_3f__wersja_alternatywna_.odt?1661933892
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/272953/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_3f__skan_odwzorowuj%C4%85cy_dokument_.pdf?1661933892
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/272953/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_3f__skan_odwzorowuj%C4%85cy_dokument_.pdf?1661933892
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/270636/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_3e__Nr_10b__Nr_14b.odt?1657278298
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/270635/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_3d.odt?1657278298
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/270634/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_3c.odt?1657278298
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/270633/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_2b__Nr_3b.odt?1657278297
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/270632/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_1a_-_Nr_14a.odt?1657278297
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/270664/original/Zapytanie_na_pi%C5%9Bmie_Nr_3__wersja_alternatywna_.odt?1657278316
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/270663/original/Zapytanie_na_pi%C5%9Bmie_Nr_3__skan_odwzorowuj%C4%85cy_dokument_.pdf?1657278316
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/270663/original/Zapytanie_na_pi%C5%9Bmie_Nr_3__skan_odwzorowuj%C4%85cy_dokument_.pdf?1657278316


Nr Data Radny/a Interpelacja/wniosek/zapytanie Odpowiedzi

5. 29.06.2022 r. Barbara 
Laszkiewicz

WNIOSEK złożony na piśmie
w sprawie ustawienia większej ilości ławek w parku miejskim 
oraz wzdłuż ul. 3 Maja (po całej jej długości) idąc w kierunku 
sklepu „Biedronka” przy ul. 3 Maja
Wniosek na piśmie Nr 5 [skan odwzorowujący dokument].pdf 
[300 KB] 
Wniosek na piśmie Nr 5 [wersja alternatywna].odt [10 KB] 

Odpowiedź na piśmie Nr 5a.odt [30 KB] 
Odpowiedź na piśmie Nr 5b.doc [40 KB] 

6. 29.06.2022 r. Janusz Puch ZAPYTANIE złożone na piśmie
Czy Urząd Miasta Hajnówka posiada informację dotyczącą 
możliwości zakupu i dopłat do zakupu węgla przez mieszkańców 
Miasta Hajnówki, którzy złożyli oświadczenie o źródłach 
ogrzewania mieszkań i budynków?
Zapytanie na piśmie Nr 6 [skan odwzorowujący dokument].pdf 
[300 KB] 
Zapytanie na piśmie Nr 6 [wersja alternatywna].odt [10 KB] 

Odpowiedź na piśmie Nr 6a.odt [30 KB] 
Odpowiedź na piśmie Nr 6b.odt [40 KB] 

7. 29.06.2022 r. Janusz Puch WNIOSEK złożony na piśmie
w sprawie wymiany sygnalizatora świetlnego, który obecnie jest 
ustawiony przy przejściu dla pieszych przez ulicy A. Zina koło 
budynku BP PKO Oddz. w Hajnówce na sygnalizator dwustronny, 
którego światła byłyby widoczne dla kierowców wjeżdżających 
pojazdami z ulicy 3 Maja oraz pieszych przechodzących przez 
ulicę A. Zina
Wniosek na piśmie Nr 7 [skan odwzorowujący dokument].pdf 
[400 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 [40 KB] 

https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/270638/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_7b.odt?1657278298
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/270632/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_1a_-_Nr_14a.odt?1657278297
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/270652/original/Wniosek_na_pi%C5%9Bmie_Nr_7__wersja_alternatywna_.odt?1657278301
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/270651/original/Wniosek_na_pi%C5%9Bmie_Nr_7__skan_odwzorowuj%C4%85cy_dokument_.pdf?1657278301
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/270651/original/Wniosek_na_pi%C5%9Bmie_Nr_7__skan_odwzorowuj%C4%85cy_dokument_.pdf?1657278301
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/270637/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_6b.odt?1657278298
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/270632/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_1a_-_Nr_14a.odt?1657278297
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/270666/original/Zapytanie_na_pi%C5%9Bmie_Nr_6__wersja_alternatywna_.odt?1657278317
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/270665/original/Zapytanie_na_pi%C5%9Bmie_Nr_6__skan_odwzorowuj%C4%85cy_dokument_.pdf?1657278316
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/270665/original/Zapytanie_na_pi%C5%9Bmie_Nr_6__skan_odwzorowuj%C4%85cy_dokument_.pdf?1657278316
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/272964/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_5b_Nr_8.1b.doc?1661933894
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/270632/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_1a_-_Nr_14a.odt?1657278297
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/270650/original/Wniosek_na_pi%C5%9Bmie_Nr_5__wersja_alternatywna_.odt?1657278301
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/270649/original/Wniosek_na_pi%C5%9Bmie_Nr_5__skan_odwzorowuj%C4%85cy_dokument_.pdf?1657278300
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/270649/original/Wniosek_na_pi%C5%9Bmie_Nr_5__skan_odwzorowuj%C4%85cy_dokument_.pdf?1657278300


Nr Data Radny/a Interpelacja/wniosek/zapytanie Odpowiedzi

8. 29.06.2022 r. Jadwiga 
Dąbrowska

WNIOSEK złożony na piśmie
w sprawie zwiększenia ilości ławek w mieście zarówno 
na osiedlach jak i przy głównych chodnikach
Wniosek na piśmie Nr 8.1 [skan odwzorowujący dokument].pdf 
[300 KB] /akapit 1/
Wniosek na piśmie Nr 8.1[wersja alternatywna].odt [20 KB] 
/akapit 1/

Odpowiedź na piśmie Nr 8.1a.odt [30 KB] 
Odpowiedź na piśmie Nr 8.1b.doc [40 KB] 

WNIOSEK złożony na piśmie
w sprawie ponownego wprowadzenia Straży Miejskiej 
by przestrzegano zasad porządku w obrębie punktów 
gastronomicznych, lokalu usługowych, obiektów sportowych
Wniosek na piśmie Nr 8.2 [skan odwzorowujący dokument].pdf 
[300 KB] /akapit 2/
Wniosek na piśmie Nr 8.2 [wersja alternatywna].odt [20 KB] 
/akapit 2/

Odpowiedź na piśmie Nr 8.2a.odt [30 KB] 
Odpowiedź na piśmie Nr 8.2b.odt [50 KB] 
Odpowiedź na piśmie Nr 8.2c [skan odwzorowujący 
dokument].pdf [400 KB] 
Odpowiedź na piśmie Nr 8.2c [wersja alternatywna].odt [20 KB] 

9. 29.06.2022 r. Jadwiga 
Dąbrowska

PODZIĘKOWANIE złożone na piśmie
za życzliwe podejście Dyrekcji Poczty Polskiej do prośby 
dotyczącej organizacji pracy w godzinach popołudniowych
Podziękowanie na piśmie Nr 9 [skan odwzorowujący 
dokument].pdf [200 KB] 
Podziękowanie na piśmie Nr 9 [wersja alternatywna].odt [10 KB] 

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

https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/270632/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_1a_-_Nr_14a.odt?1657278297
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/270642/original/Podzi%C4%99kowanie_na_pi%C5%9Bmie_Nr_9__wersja_alternatywna_.odt?1657278299
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/270641/original/Podzi%C4%99kowanie_na_pi%C5%9Bmie_Nr_9__skan_odwzorowuj%C4%85cy_dokument_.pdf?1657278299
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/270641/original/Podzi%C4%99kowanie_na_pi%C5%9Bmie_Nr_9__skan_odwzorowuj%C4%85cy_dokument_.pdf?1657278299
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/272966/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_8.2c__wersja_alternatywna_.odt?1661933895
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/272965/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_8.2c__skan_odwzorowuj%C4%85cy_dokument_.pdf?1661933895
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/272965/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_8.2c__skan_odwzorowuj%C4%85cy_dokument_.pdf?1661933895
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/270639/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_8.2b.odt?1657278299
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/270632/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_1a_-_Nr_14a.odt?1657278297
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/270654/original/Wniosek_na_pi%C5%9Bmie_Nr_8.1__Nr_8.2__wersja_alternatywna_.odt?1657278302
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/270653/original/Wniosek_na_pi%C5%9Bmie_Nr_8.1__Nr_8.2__skan_odwzorowuj%C4%85cy_dokument_.pdf?1657278301
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/270653/original/Wniosek_na_pi%C5%9Bmie_Nr_8.1__Nr_8.2__skan_odwzorowuj%C4%85cy_dokument_.pdf?1657278301
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/272964/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_5b_Nr_8.1b.doc?1661933894
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/270632/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_1a_-_Nr_14a.odt?1657278297
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/270654/original/Wniosek_na_pi%C5%9Bmie_Nr_8.1__Nr_8.2__wersja_alternatywna_.odt?1657278302
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/270653/original/Wniosek_na_pi%C5%9Bmie_Nr_8.1__Nr_8.2__skan_odwzorowuj%C4%85cy_dokument_.pdf?1657278301
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/270653/original/Wniosek_na_pi%C5%9Bmie_Nr_8.1__Nr_8.2__skan_odwzorowuj%C4%85cy_dokument_.pdf?1657278301


Nr Data Radny/a Interpelacja/wniosek/zapytanie Odpowiedzi

10. 29.06.2022 r. Jadwiga 
Dąbrowska

WNIOSEK złożony na piśmie
w sprawie uelastycznienia zasad wstępu i użytkowania Ośrodka 
Sportu i Rekreacji w Hajnówce
Wniosek na piśmie Nr 10 [skan odwzorowujący dokument].pdf 
[500 KB] 
Wniosek na piśmie Nr 10 [wersja alternatywna].odt [30 KB] 

Odpowiedź na piśmie Nr 10a.odt [30 KB] 
Odpowiedź n  a piśmie Nr 10b.odt [20 KB] /pkt 1/
Odpowiedź na piśmie Nr 10c [skan odwzorowujący 
dokument].p  df [1 MB] /ad. 1/
Odpowiedź na piśmie Nr 10c [wersja alternatywna].odt [30 
KB] /ad. 1/
Załącznik Nr 1 do Odpowiedzi na piśmie Nr 10c  [skan 
odwzorowujący dokument].pdf [900 KB] 
Załącznik Nr 1 do Odpowiedzi na piśmie Nr 10c [wersja 
alternatywna].odt [30 KB] 
Załącznik Nr 2 do Odpowiedzi na piśmie Nr 10c [skan 
odwzorowujący dokument].pdf [1 MB] 
Załącznik Nr 2 do Odpowiedzi na piśmie Nr 10c [wersja 
alternatywna].odt [20 KB] 

11. 29.06.2022 r. Adam Czurak WNIOSEK złożony na piśmie
w sprawie naprawy podjazdu i drogi dojazdowej od ulicy 
Białowieskiej do garaży mieszczących się na osiedlu Centrum
Wniosek na piśmie Nr 11.1 [skan odwzorowujący dokument].pdf 
[500 KB] /pkt 1/
Wniosek na piśmie Nr 11.1 [wersja alternatywna].odt [20 KB] 
/pkt 1/

Odpowiedź na piśmie Nr 11.1a.odt [30 KB] 
Odpowiedź na piśmie Nr 11.1b.doc [40 KB] 

https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/272967/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_11.1b.doc?1661933895
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/270632/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_1a_-_Nr_14a.odt?1657278297
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/270658/original/Wniosek_na_pi%C5%9Bmie_Nr_11.1__Nr_11.2__Nr_11.3__wersja_alternatywna_.odt?1657278315
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/270657/original/Wniosek_na_pi%C5%9Bmie_Nr_11.1__Nr_11.2__Nr_11.3__skan_odwzorowuj%C4%85cy_dokument_.pdf?1657278315
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/270657/original/Wniosek_na_pi%C5%9Bmie_Nr_11.1__Nr_11.2__Nr_11.3__skan_odwzorowuj%C4%85cy_dokument_.pdf?1657278315
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/272960/original/Za%C5%82%C4%85cznik_Nr_2_do_Odpowiedzi_na_pi%C5%9Bmie_Nr_3g_10c_14c__wersja_alternatywna_.odt?1661933894
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/272960/original/Za%C5%82%C4%85cznik_Nr_2_do_Odpowiedzi_na_pi%C5%9Bmie_Nr_3g_10c_14c__wersja_alternatywna_.odt?1661933894
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/272959/original/Za%C5%82%C4%85cznik_Nr_2_do_Odpowiedzi_na_pi%C5%9Bmie_Nr_3g_10c_14c__skan_odwzorowuj%C4%85cy_dokument_.pdf?1661933893
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/272959/original/Za%C5%82%C4%85cznik_Nr_2_do_Odpowiedzi_na_pi%C5%9Bmie_Nr_3g_10c_14c__skan_odwzorowuj%C4%85cy_dokument_.pdf?1661933893
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/272958/original/Za%C5%82%C4%85cznik_Nr_1_do_Odpowiedzi_na_pi%C5%9Bmie_Nr_3g_10c_14c__wersja_alternatywna_.odt?1661933893
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/272958/original/Za%C5%82%C4%85cznik_Nr_1_do_Odpowiedzi_na_pi%C5%9Bmie_Nr_3g_10c_14c__wersja_alternatywna_.odt?1661933893
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/272957/original/Za%C5%82%C4%85cznik_Nr_1_do_Odpowiedzi_na_pi%C5%9Bmie_Nr_3g_10c_14c__skan_odwzorowuj%C4%85cy_dokument_.pdf?1661933893
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/272957/original/Za%C5%82%C4%85cznik_Nr_1_do_Odpowiedzi_na_pi%C5%9Bmie_Nr_3g_10c_14c__skan_odwzorowuj%C4%85cy_dokument_.pdf?1661933893
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/272956/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_3g__Nr_10c__Nr_14c__wersja_alternatywna_.odt?1661933893
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/272956/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_3g__Nr_10c__Nr_14c__wersja_alternatywna_.odt?1661933893
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/272955/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_3g__Nr_10c__Nr_14c__skan_odwzorowuj%C4%85cy_dokument_.pdf?1661933892
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/272955/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_3g__Nr_10c__Nr_14c__skan_odwzorowuj%C4%85cy_dokument_.pdf?1661933892
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/270636/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_3e__Nr_10b__Nr_14b.odt?1657278298
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/270636/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_3e__Nr_10b__Nr_14b.odt?1657278298
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/270632/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_1a_-_Nr_14a.odt?1657278297
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/270656/original/Wniosek_na_pi%C5%9Bmie_Nr_10__wersja_alternatywna_.odt?1657278303
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/270655/original/Wniosek_na_pi%C5%9Bmie_Nr_10__skan_odwzorowuj%C4%85cy_dokument_.pdf?1657278303
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/270655/original/Wniosek_na_pi%C5%9Bmie_Nr_10__skan_odwzorowuj%C4%85cy_dokument_.pdf?1657278303


Nr Data Radny/a Interpelacja/wniosek/zapytanie Odpowiedzi

WNIOSEK złożony na piśmie
w sprawie zagospodarowania terenów komunalnych osiedla 
w związku z prośbą mieszkańców bloków przy ul. 3 Maja 33, 37 
i 39

1. ogrodzenia terenu placu zabaw przy bloku nr 37
2. uregulowania sprawy drogi prowadzącej od parkingu PSS 

Społem na teren osiedla
3. nabycia i uporządkowania nieruchomości za w/w drogą 

w celu przeznaczenia jej na potrzeby mieszkańców
4. zadaszenia lub przebudowy punktu odbioru śmieci, który 

znajduje się między blokami nr 37a 39
Wniosek na piśmie Nr 11.2 [skan odwzorowujący dokument].pdf 
[500 KB] /pkt 2/
Wniosek na piśmie Nr 11.2, [wersja alternatywna].odt [20 KB] 
/pkt 2/

Odpowiedź na piśmie Nr 11.2a.odt [30 KB] 
Odpowiedź na piśmie Nr 11.2b.doc [40 KB] 
Odpowiedź na piśmie Nr 11.2c [skan odwzorowujący 
dokument].pdf [400 KB] /akapit 1/
Odpowiedź na piśmie Nr 11.2c [wersja alternatywna].doc [30 KB]
/akapit 1/

WNIOSEK złożony na piśmie
w sprawie wsparcia materialnego i dofinansowania występów  
Chóru Miasta Hajnówka
Wniosek na piśmie Nr 11.3 [skan odwzorowujący dokument].pdf 
[500 KB] /pkt 3/
Wniosek na piśmie Nr 11.3 [wersja alternatywna].odt [20 KB] 
/pkt 3/

Odpowiedź na piśmie Nr 11.3a.odt [30 KB] 
Odpowiedź na piśmie Nr 11.3b.odt [10 KB] 
Odpowiedź na piśmie Nr 11.3c [skan odwzorowujący 
dokument].pdf [1 MB] 
Odpowiedź na piśmie Nr 11.3c [wersja alternatywna].odt [20 KB]
Odpowiedź na piśmie Nr 11.3d [skan odwzorowujący 
dokument].pdf [4 MB] 
Odpowiedź na piśmie Nr 11.3d [wersja alternatywna].odt [30 KB]
Załączniki do Odpowiedzi na piśmie Nr 11.3d znajdują się 
do wglądu w Biurze Rady Miasta

12. 29.06.2022 r. Helena Kuklik WNIOSEK złożony na piśmie
w sprawie wystąpienia do Lasów Państwowych z interpelacją 
o zapewnienie mieszkańcom miasta drewna opałowego na sezon
grzewczy 2022/2023
Wniosek na piśmie Nr 12 [skan odwzorowujący dokument].pdf 
[200 KB] 
Wniosek na piśmie Nr 12 [wersja alternatywna].odt [20 KB] 

Odpowiedź na piśmie Nr 12a.odt [30 KB] 
Odpowiedź na piśmie Nr 12b.doc [40 KB] 
Odpowiedź na piśmie Nr 12c.doc [50 KB] 

https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/272976/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_12c.doc?1661933897
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/272975/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_12b.doc?1661933897
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/270632/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_1a_-_Nr_14a.odt?1657278297
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/270660/original/Wniosek_na_pi%C5%9Bmie_Nr_12__wersja_alternatywna_.odt?1657278315
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/270659/original/Wniosek_na_pi%C5%9Bmie_Nr_12__skan_odwzorowuj%C4%85cy_dokument_.pdf?1657278315
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/270659/original/Wniosek_na_pi%C5%9Bmie_Nr_12__skan_odwzorowuj%C4%85cy_dokument_.pdf?1657278315
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/272974/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_11.3d__wersja_alternatywna_.odt?1661933897
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/272973/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_11.3d__skan_odwzorowuj%C4%85cy_dokument_.pdf?1661933896
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/272973/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_11.3d__skan_odwzorowuj%C4%85cy_dokument_.pdf?1661933896
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/272972/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_11.3c__wersja_alternatywna_.odt?1661933896
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/272971/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_11.3c__skan_odwzorowuj%C4%85cy_dokument_.pdf?1661933896
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/272971/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_11.3c__skan_odwzorowuj%C4%85cy_dokument_.pdf?1661933896
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/270640/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_11.3b.odt?1657278299
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/270632/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_1a_-_Nr_14a.odt?1657278297
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/270658/original/Wniosek_na_pi%C5%9Bmie_Nr_11.1__Nr_11.2__Nr_11.3__wersja_alternatywna_.odt?1657278315
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/270657/original/Wniosek_na_pi%C5%9Bmie_Nr_11.1__Nr_11.2__Nr_11.3__skan_odwzorowuj%C4%85cy_dokument_.pdf?1657278315
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/270657/original/Wniosek_na_pi%C5%9Bmie_Nr_11.1__Nr_11.2__Nr_11.3__skan_odwzorowuj%C4%85cy_dokument_.pdf?1657278315
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/272970/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_11.2c__Nr_13.1c__wersja_alternatywna_.doc?1661933896
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/272969/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_11.2c__Nr_13.1c__skan_odwzorowuj%C4%85cy_dokument_.pdf?1661933895
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/272969/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_11.2c__Nr_13.1c__skan_odwzorowuj%C4%85cy_dokument_.pdf?1661933895
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/272968/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_11.2b__Nr_13.1b.doc?1661933895
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/270632/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_1a_-_Nr_14a.odt?1657278297
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/270658/original/Wniosek_na_pi%C5%9Bmie_Nr_11.1__Nr_11.2__Nr_11.3__wersja_alternatywna_.odt?1657278315
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/270657/original/Wniosek_na_pi%C5%9Bmie_Nr_11.1__Nr_11.2__Nr_11.3__skan_odwzorowuj%C4%85cy_dokument_.pdf?1657278315
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/270657/original/Wniosek_na_pi%C5%9Bmie_Nr_11.1__Nr_11.2__Nr_11.3__skan_odwzorowuj%C4%85cy_dokument_.pdf?1657278315


Nr Data Radny/a Interpelacja/wniosek/zapytanie Odpowiedzi

13. 29.06.2022 r. Mieczysław 
Stanisław 
Gmiter

WNIOSEK złożony na piśmie
w sprawie wprowadzenia do zadań inwestycyjnych na rok 2023 
rozbudowę placu zabaw dla dzieci
Wniosek na piśmie Nr 13.1 [skan odwzorowujący dokument].pdf 
[300 KB] /pkt 1/
Wniosek na piśmie Nr 13.1 [wersja alternatywna].odt [10 KB] 
/pkt 1/

Odpowiedź na piśmie Nr 13.1a.odt [30 KB] 
Odpowiedź na piśmie Nr 11.2b.doc [40 KB] 
Odpowiedź na piśmie Nr 13.1c [skan odwzorowujący 
dokument].pdf [400 KB] /akapit 2/
Odpowiedź na piśmie Nr 13.1c [wersja alternatywna].doc [30 KB]
/akapit 2/

WNIOSEK złożony na piśmie
w sprawie wprowadzenia zakazu jazdy rowerami w parku 
miejskim w miesiącu lipcu i sierpniu
Wniosek na piśmie Nr 13.2 [skan odwzorowujący dokument].pdf 
[300 KB] /pkt 2/
Wniosek na piśmie Nr 13.2 [wersja alternatywna].odt [10 KB] 
/pkt 2/

Odpowiedź na piśmie Nr 13.2a.odt [30 KB] 
Odpowiedź na piśmie Nr 13.2b.odt [40 KB] 

14. 29.06.2022 r. Grażyna 
Pawluczuk

ZAPYTANIE złożone na piśmie
w sprawie terminu otwarcia basenu OSiR
Zapytanie na piśmie Nr 14 [skan odwzorowujący dokument].pdf 
[300 KB] 
apytanie na piśmie Nr 14 [wersja alternatywna].odt [10 KB] 

Odpowiedź na piśmie Nr 14a.odt [30 KB] 
Odpowiedź na piśmie Nr 14b.odt [20 KB] /pkt 2/
Odpowiedź na piśmie Nr 14c   [skan od  wzorowu  jący 
dokument].pdf [1 MB] /ad. 2/
Odpowiedź na piśmie Nr 14c [wersja alternatywna].odt [30 
KB] /ad. 2/
Załącznik Nr 1 do Odpowiedzi na piśmie Nr 14c [skan 
odwzorowujący dokument].pdf [900 KB] 
Załącznik Nr 1 do Odpowiedzi na piśmie Nr 14c [wersja 
alternatywna].odt [30 KB] 
Załącznik Nr 2 do Odpowiedzi na piśmie 14c [skan 
odwzorowujący dokument].pdf [1 MB] 
Załącznik Nr 2 do Odpowiedzi na piśmie Nr 14c [wersja 
alternatywna].odt [20 KB] 

https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/272955/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_3g__Nr_10c__Nr_14c__skan_odwzorowuj%C4%85cy_dokument_.pdf?1661933892
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/272955/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_3g__Nr_10c__Nr_14c__skan_odwzorowuj%C4%85cy_dokument_.pdf?1661933892
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/272955/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_3g__Nr_10c__Nr_14c__skan_odwzorowuj%C4%85cy_dokument_.pdf?1661933892
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/272955/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_3g__Nr_10c__Nr_14c__skan_odwzorowuj%C4%85cy_dokument_.pdf?1661933892
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/272960/original/Za%C5%82%C4%85cznik_Nr_2_do_Odpowiedzi_na_pi%C5%9Bmie_Nr_3g_10c_14c__wersja_alternatywna_.odt?1661933894
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/272960/original/Za%C5%82%C4%85cznik_Nr_2_do_Odpowiedzi_na_pi%C5%9Bmie_Nr_3g_10c_14c__wersja_alternatywna_.odt?1661933894
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/272959/original/Za%C5%82%C4%85cznik_Nr_2_do_Odpowiedzi_na_pi%C5%9Bmie_Nr_3g_10c_14c__skan_odwzorowuj%C4%85cy_dokument_.pdf?1661933893
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/272959/original/Za%C5%82%C4%85cznik_Nr_2_do_Odpowiedzi_na_pi%C5%9Bmie_Nr_3g_10c_14c__skan_odwzorowuj%C4%85cy_dokument_.pdf?1661933893
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/272958/original/Za%C5%82%C4%85cznik_Nr_1_do_Odpowiedzi_na_pi%C5%9Bmie_Nr_3g_10c_14c__wersja_alternatywna_.odt?1661933893
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https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/272957/original/Za%C5%82%C4%85cznik_Nr_1_do_Odpowiedzi_na_pi%C5%9Bmie_Nr_3g_10c_14c__skan_odwzorowuj%C4%85cy_dokument_.pdf?1661933893
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/272957/original/Za%C5%82%C4%85cznik_Nr_1_do_Odpowiedzi_na_pi%C5%9Bmie_Nr_3g_10c_14c__skan_odwzorowuj%C4%85cy_dokument_.pdf?1661933893
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/272956/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_3g__Nr_10c__Nr_14c__wersja_alternatywna_.odt?1661933893
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/272956/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_3g__Nr_10c__Nr_14c__wersja_alternatywna_.odt?1661933893
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https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/270667/original/Zapytanie_na_pi%C5%9Bmie_Nr_14__skan_odwzorowuj%C4%85cy_dokument_.pdf?1657278317
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/270667/original/Zapytanie_na_pi%C5%9Bmie_Nr_14__skan_odwzorowuj%C4%85cy_dokument_.pdf?1657278317
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/272977/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_13.2b.odt?1661933897
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/270632/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_1a_-_Nr_14a.odt?1657278297
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/270662/original/Wniosek_na_pi%C5%9Bmie_Nr_13.1__Nr_13.2__wersja_alternatywna_.odt?1657278316
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/270661/original/Wniosek_na_pi%C5%9Bmie_Nr_13.1__Nr_13.2__skan_odwzorowuj%C4%85cy_dokument_.pdf?1657278315
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/270661/original/Wniosek_na_pi%C5%9Bmie_Nr_13.1__Nr_13.2__skan_odwzorowuj%C4%85cy_dokument_.pdf?1657278315
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/272970/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_11.2c__Nr_13.1c__wersja_alternatywna_.doc?1661933896
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/272969/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_11.2c__Nr_13.1c__skan_odwzorowuj%C4%85cy_dokument_.pdf?1661933895
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/272969/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_11.2c__Nr_13.1c__skan_odwzorowuj%C4%85cy_dokument_.pdf?1661933895
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/272968/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_11.2b__Nr_13.1b.doc?1661933895
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/270632/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_1a_-_Nr_14a.odt?1657278297
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/270662/original/Wniosek_na_pi%C5%9Bmie_Nr_13.1__Nr_13.2__wersja_alternatywna_.odt?1657278316
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/270661/original/Wniosek_na_pi%C5%9Bmie_Nr_13.1__Nr_13.2__skan_odwzorowuj%C4%85cy_dokument_.pdf?1657278315
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/270661/original/Wniosek_na_pi%C5%9Bmie_Nr_13.1__Nr_13.2__skan_odwzorowuj%C4%85cy_dokument_.pdf?1657278315
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