
BRM.0003.2.4.2022

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

Nr
Data

wpływu Radny/Komisja Wniosek/zapytanie Odpowiedzi

1. 09.08.2022 r. Radna Helena Kuklik
na Komisji Infrastruktury 
Komunalnej i Samorządu

ZAPYTANIE złożone ustnie
Jakiej formy świadczenia dotyczyły zwrócone środki w kwocie 3 000 zł 
(dot. rozdziału 80501 – zwiększenie planu dochodów z tytułu odsetek 
od należności budżetowych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej, 
takich jak niezależnie pobrane świadczenia wychowawcze – art. 25 
ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci – kwota 3 000 zł)

Odpowiedź na piśmie Nr 1a.odt [20 KB] 
Odpowiedź na piśmie Nr 1b.odt [20 KB] 

2. 09.08.2022 r. Komisja Infrastruktury 
Komunalnej i Samorządu

Podczas omawiania materiałów (projekt uchwały w sprawie 
szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie 
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości) 
zobowiązano się do przekazania na e-maile radnych informacji dot. 
funkcjonowania systemu gospodarki odpadami (dot. kompostowania, 
przyjmowanie w PSZOK odpadów komunalnych – proponowany 
paragraf 4 ust. 1 punkt 14, 15)

Odpowiedź na piśmie Nr 2a.odt [20 KB] 
Odpowiedź na piśmie Nr 2b.doc [40 KB] 
Załącznik Nr 1 do Odpowiedzi na piśmie Nr 2b 
zab. jednorodzinna1.jpg [300 KB] 
Załącznik Nr 2 do Odpowiedzi na piśmie Nr 2b 
zab. jednorodzinna2.jpg [300 KB] 
Załącznik Nr 3 do Odpowiedzi na piśmie Nr 2b 
zab. wielolokalowa1.jpg [300 KB] 
Załącznik Nr 4 do Odpowiedzi na piśmie Nr 2b 
zab. wielolokalowa2.jpg [300 KB] 

3. 09.08.2022 r. Komisja Infrastruktury 
Komunalnej i Samorządu

WNIOSEK złożony na piśmie
w sprawie przygotowania PEC do sezonu zimowego
Wniosek na piśmie Nr 3 [skan odwzorowujący dokument].pdf [300 KB] 
Wniosek na piśmie Nr 3 [wersja alternatywna].odt [20 KB] 

Odpowiedź na piśmie Nr 3a.odt [20 KB] 
Odpowiedź na piśmie Nr 3b.doc [50 KB] 
Odpowiedź na piśmie Nr 3c.doc [50 KB] 
Załącznik Nr 1 do Odpowiedzi na piśmie Nr 3c 
[skan odwzorowujący dokument].pdf [400 KB] 
Załącznik Nr 1 do Odpowiedzi na piśmie Nr 3c 
[wersja alternatywna].odt [20 KB] 

https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/272444/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_1a__Nr_2a__Nr_3a__Nr_4a__Nr_5a.odt?1660810535
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/272947/original/Za%C5%82%C4%85cznik_Nr_1_do_Odpowiedzi_na_pi%C5%9Bmie_Nr_3c__wersja_alternatywna_.odt?1661929108
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/272947/original/Za%C5%82%C4%85cznik_Nr_1_do_Odpowiedzi_na_pi%C5%9Bmie_Nr_3c__wersja_alternatywna_.odt?1661929108
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/272946/original/Za%C5%82%C4%85cznik_Nr_1_do_Odpowiedzi_na_pi%C5%9Bmie_Nr_3c__skan_odwzorowuj%C4%85cy_dokument_.pdf?1661929107
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/272946/original/Za%C5%82%C4%85cznik_Nr_1_do_Odpowiedzi_na_pi%C5%9Bmie_Nr_3c__skan_odwzorowuj%C4%85cy_dokument_.pdf?1661929107
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/272945/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_3c.doc?1661929107
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/272942/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_3b.doc?1661929107
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/272444/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_1a__Nr_2a__Nr_3a__Nr_4a__Nr_5a.odt?1660810535
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/272438/original/Wniosek_na_pi%C5%9Bmie_Nr_3__wersja_alternatywna_.odt?1660810534
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/272437/original/Wniosek_na_pi%C5%9Bmie_Nr_3__skan_odwzorowuj%C4%85cy_dokument_.pdf?1660810534
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/272450/original/Za%C5%82%C4%85cznik_Nr_4_do_Odpowiedzi_na_pi%C5%9Bmie_Nr_2b_zab._wielolokalowa2.jpg?1660810536
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/272450/original/Za%C5%82%C4%85cznik_Nr_4_do_Odpowiedzi_na_pi%C5%9Bmie_Nr_2b_zab._wielolokalowa2.jpg?1660810536
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/272449/original/Za%C5%82%C4%85cznik_Nr_3_do_Odpowiedzi_na_pi%C5%9Bmie_Nr_2b_zab._wielolokalowa1.jpg?1660810536
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/272449/original/Za%C5%82%C4%85cznik_Nr_3_do_Odpowiedzi_na_pi%C5%9Bmie_Nr_2b_zab._wielolokalowa1.jpg?1660810536
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/272448/original/Za%C5%82%C4%85cznik_Nr_2_do_Odpowiedzi_na_pi%C5%9Bmie_Nr_2b_zab._jednorodzinna2.jpg?1660810536
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/272448/original/Za%C5%82%C4%85cznik_Nr_2_do_Odpowiedzi_na_pi%C5%9Bmie_Nr_2b_zab._jednorodzinna2.jpg?1660810536
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/272447/original/Za%C5%82%C4%85cznik_Nr_1_do_Odpowiedzi_na_pi%C5%9Bmie_Nr_2b_zab._jednorodzinna1.jpg?1660810536
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/272447/original/Za%C5%82%C4%85cznik_Nr_1_do_Odpowiedzi_na_pi%C5%9Bmie_Nr_2b_zab._jednorodzinna1.jpg?1660810536
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/272446/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_nr_2b_.doc?1660810535
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/272444/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_1a__Nr_2a__Nr_3a__Nr_4a__Nr_5a.odt?1660810535
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/272445/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_1b.odt?1660810535


Nr
Data

wpływu Radny/Komisja Wniosek/zapytanie Odpowiedzi

4. 09.08.2022 r. Komisja Infrastruktury 
Komunalnej i Samorządu

WNIOSEK złożony na piśmie
w sprawie w sprawie badań dzieci na zawartość glifosatu
Wniosek na piśmie Nr 4 [skan odwzorowujący dokument].pdf [500 KB] 
Wniosek na piśmie Nr 4 [wersja alternatywna].odt [20 KB] 
Załącznik do Wniosku na piśmie Nr 4 [wersja alternatywna].doc [10 KB] 

Odpowiedź na piśmie Nr 4a.odt [20 KB] 
Odpowiedź na piśmie Nr 4b.odt [40 KB] 
Odpowiedź na piśmie Nr 4c.odt [40 KB] 
Odpowiedź na piśmie Nr 4d [skan 
odwzorowujący dokument].pdf [2 MB] 
Odpowiedź na piśmie Nr 4d [wersja 
alternatywna].odt [30 KB] 

5. 09.08.2022 r. Komisja Infrastruktury 
Komunalnej i Samorządu

WNIOSEK złożony na piśmie
w sprawie spotkania dot. funkcjonowania Orkiestry Dętej
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 [20 KB] 

6. 11.08.2022 r. Komisja Spraw 
Społecznych

WNIOSEK złożony na piśmie
w sprawie rozważenia zmiany uchwały VII/56/19 RM H-ka z dnia 29 
maja 2019 r. w zakresie pensum tygodniowego wymiaru godzin 
nauczycieli grup mieszanych z 25 na 22 godziny w przypadku gdy liczba 
dzieci 6 letnich wynosi poniżej 50%
Wniosek na piśmie Nr 6 [skan odwzorowujący dokument].pdf [400 KB] 
Wniosek na piśmie Nr 6 [wersja_alternatywna].odt [20 KB] 

Odpowiedź na piśmie Nr 6a.odt [20 KB] 
Odpowiedź na piśmie Nr 6b.odt [50 KB] 

7. 11.08.2022 r. Komisja Spraw 
Społecznych

WNIOSEK złożony na piśmie
w sprawie zaproszenia Prezesa PEC na sesję RM w celu przedstawienia 
perspektyw przedsiębiorstwa przed sezonem grzewczym, jak wyglądają 
zapasy materiałowe przed bieżącym sezonem
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 [20 KB] 

https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/272457/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_6a__Nr_7a.odt?1660810538
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/272456/original/Wniosek_na_pi%C5%9Bmie_Nr_7__wersja_alternatywna_.odt?1660810538
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/272455/original/Wniosek_na_pi%C5%9Bmie_Nr_7__skan_odwzorowuj%C4%85cy_dokument_.pdf?1660810537
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/272458/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_6b.odt?1660810538
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/272457/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_6a__Nr_7a.odt?1660810538
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/272454/original/Wniosek_na_pi%C5%9Bmie_Nr_6__wersja_alternatywna_.odt?1660810537
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/272453/original/Wniosek_na_pi%C5%9Bmie_Nr_6__skan_odwzorowuj%C4%85cy_dokument_.pdf?1660810537
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/272444/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_1a__Nr_2a__Nr_3a__Nr_4a__Nr_5a.odt?1660810535
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/272443/original/Wniosek_na_pi%C5%9Bmie_Nr_5__wersja_alternatywna_.odt?1660810535
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/272442/original/Wniosek_na_pi%C5%9Bmie_Nr_5__skan_odwzorowuj%C4%85cy_dokument_.pdf?1660810535
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/272944/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_4d__wersja_alternatywna_.odt?1661929107
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/272944/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_4d__wersja_alternatywna_.odt?1661929107
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/272943/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_4d__skan_odwzorowuj%C4%85cy_dokument_.pdf?1661929107
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/272943/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_4d__skan_odwzorowuj%C4%85cy_dokument_.pdf?1661929107
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/272452/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_4c.odt?1660810537
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/272451/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_4b.odt?1660810537
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/272444/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_1a__Nr_2a__Nr_3a__Nr_4a__Nr_5a.odt?1660810535
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/272441/original/Za%C5%82%C4%85cznik_do_Wniosku_na_pi%C5%9Bmie_Nr_4__wersja_alternatywna_.doc?1660810535
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/272440/original/Wniosek_na_pi%C5%9Bmie_Nr_4__wersja_alternatywna_.odt?1660810534
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/272439/original/Wniosek_na_pi%C5%9Bmie_Nr_4__skan_odwzorowuj%C4%85cy_dokument_.pdf?1660810534
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