
BRM.0003.2.3.2022

Rejestr wniosków i zapytań złożonych podczas posiedzeń Komisji Rady Miasta Hajnówka w czerwcu 2022 r.

Nr
Data

wpływu Radny/Komisja Wniosek/zapytanie Odpowiedzi

1. 21.06.2022 r. Radna Helena Kuklik
na Komisji Infrastruktury 
Komunalnej i Samorządu

WNIOSEK złożony ustnie
w sprawie przekazania informacji o najbliższym Kiermaszu Książek 
organizowanym przez Miejską Bibliotekę Publiczną

Odpowiedź na piśmie Nr 1a.odt [20 KB] 
Odpowiedź na piśmie Nr 1b.odt [20 KB] 
Odpowiedź na piśmie Nr 1c [skan 
odwzorowujący dokument].pdf [400 KB] 
Odpowiedź na piśmie Nr 1c [wersja 
alternatywna].odt [20 KB] 

2. 21.06.2022 r. Radna Helena Kuklik
na Komisji Infrastruktury 
Komunalnej i Samorządu

ZAPYTANIE złożone na piśmie
w sprawie organizacji imprezy „plener rzeźbiarski”
Zapytanie na piśmie Nr 2 [skan odwzorowujący dokument].pdf [300 KB] 
Zapytanie na piśmie Nr 2 [wersja alternatywna].odt [10 KB] 

Odpowiedź na piśmie Nr 2a.odt [20 KB] 
Odpowiedź na piśmie Nr 2b.odt [10 KB] 
Odpowiedź na piśmie Nr 2c [skan 
odwzorowujący dokument].pdf [600 KB] 
Odpowiedź na piśmie Nr 2c [wersja 
alternatywna].odt [20 KB] 

12.07.2022 r.
drogą 
elektroniczną

Radna Helena Kuklik WNIOSEK złożony na piśmie
w sprawie powołania stowarzyszenia przy Hajnowskim Domu Kultury na
wzór "Asdum"
Wniosek na piśmie Nr 2.1.odt [20 KB] 

Odpowiedź na piśmie Nr 2.1a.odt [20 KB] 
Odpowiedź na piśmie Nr 2.1b.odt [20 KB] 

https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/270169/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_1a__Nr_2a__Nr_3a.odt?1656407541
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/272743/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_2.1b.odt?1661423052
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/272742/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_2.1a.odt?1661423052
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/272741/original/Wniosek_na_pi%C5%9Bmie_Nr_2.1.odt?1661423052
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/270687/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_2c__wersja_alternatywna_.odt?1657281918
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/270687/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_2c__wersja_alternatywna_.odt?1657281918
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/270686/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_2c__skan_odwzorowuj%C4%85cy_dokument_.pdf?1657281918
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/270686/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_2c__skan_odwzorowuj%C4%85cy_dokument_.pdf?1657281918
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/270171/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_2b.odt?1656407542
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/270169/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_1a__Nr_2a__Nr_3a.odt?1656407541
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/270168/original/Zapytanie_na_pi%C5%9Bmie_Nr_2__wersja_alternatywna_.odt?1656407541
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/270167/original/Zapytanie_na_pi%C5%9Bmie_Nr_2__skan_odwzorowuj%C4%85cy_dokument_.pdf?1656407541
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/270685/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_1c__wersja_alternatywna_.odt?1657281918
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/270685/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_1c__wersja_alternatywna_.odt?1657281918
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/270684/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_1c__skan_odwzorowuj%C4%85cy_dokument_.pdf?1657281918
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/270684/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_1c__skan_odwzorowuj%C4%85cy_dokument_.pdf?1657281918
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/270170/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_1b.odt?1656407542


Nr
Data

wpływu Radny/Komisja Wniosek/zapytanie Odpowiedzi

3. 21.06.2022 r. Komisja Infrastruktury 
komunalnej i Samorządu 

WNIOSEK złożony ustnie
W posiedzeniu komisji udział wziął dyrygent orkiestry oraz mieszkaniec 
miasta, którzy przedstawili problemu działalności i funkcjonowania 
orkiestry.
Radni po wysłuchaniu i wcześniejszym zapoznaniu z pismem w tej 
sprawie1 wnioskowali o zorganizowanie spotkania w którym 
uczestniczyliby: Przedstawiciele Orkiestry, Burmistrz Miasta, Starosta 
Hajnowski, Przedstawiciel Państwowej Straży Pożarnej, Przewodnicząca 
Rady, Wiceprzewodniczący Rady, Przewodniczący Komisji Rady Miasta 
Hajnówka.

Odpowiedź na piśmie Nr 3a.odt [20 KB] 
12 lipca 2022 r. zorganizowano spotkanie 
poświęcone przyszłości funkcjonowania 
Orkiestry Dętej ochotniczej Straży Pożarnej 
w Hajnówce.

4. 22.06.2022 r. Komisja Spraw 
Społecznych

WNIOSEK złożony na piśmie
w sprawie zwiększenia budżetu dla Hajnowskiego Domu Kultury 
do 1 500 000 zł
Za wnioskiem głosowało 5 radnych, głosów przeciw i wstrzymujących 
nie było. W głosowaniu udział wzięło 5 radnych obecnych 
na posiedzeniu.
Wniosek na piśmie Nr 4 [skan odwzorowujący dokument].pdf [300 KB] 
Wniosek na piśmie Nr 4 [wersja alternatywna].odt [20 KB] 

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

5. 22.06.2022 r. Komisja Spraw 
Społecznych

WNIOSEK złożony na piśmie
w sprawie konieczności pozyskiwania środków zewnętrznych unijnych 
i krajowych oraz środków od sponsorów na wypoczynek dzieci 
i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych podczas wakacji i ferii szkolnych. 
Za wnioskiem głosowało 6 radnych, głosów przeciw i wstrzymujących 
nie było. W głosowaniu udział wzięło 6 radnych obecnych 
na posiedzeniu.
Wniosek na piśmie Nr 5 [skan odwzorowujący dokument].pdf [300 KB] 
Wniosek na piśmie Nr 5 [wersja alternatywna].odt [20 KB] 

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

1 przedmiotowe pismo został przekazane radnym na e-skrzynki służbowe w dniu 15.06.2022 r.

https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/270176/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_4a__Nr_5a.odt?1656407543
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/270175/original/Wniosek_na_pi%C5%9Bmie_Nr_5__wersja_alternatywna_.odt?1656407543
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/270174/original/Wniosek_na_pi%C5%9Bmie_Nr_5__skan_odwzorowuj%C4%85cy_dokument_.pdf?1656407542
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/270176/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_4a__Nr_5a.odt?1656407543
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/270173/original/Wniosek_na_pi%C5%9Bmie_Nr_4__wersja_alternatywna_.odt?1656407542
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/270172/original/Wniosek_na_pi%C5%9Bmie_Nr_4__skan_odwzorowuj%C4%85cy_dokument_.pdf?1656407542
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/270169/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_1a__Nr_2a__Nr_3a.odt?1656407541
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