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Interpelacje i wnioski zgłoszone między XXXII a XXXIII sesją – część A

Lp. Data wpływu
do BRM Numer sprawy Radny/a Interpelacja/wniosek/zapytanie Odpowiedzi

1. 03.02.2022 r.
drogą 
elektroniczną

BRM.0003.1.1.2022 Jadwiga 
Dąbrowska

INTEREPACJA 1
w sprawie utwardzenia ulicy Diamentowej
Interpelacja na piśmie Nr 1.odt [10 KB] 

Odpowiedź na piśmie Nr 1a.odt [20 KB] 
Odpowiedź na piśmie Nr 1b.odt [60 KB] 

2. 17.02.2022 r.
drogą 
elektroniczną

BRM.0003.1.2.2022 Janusz Puch WNIOSEK 2
w sprawie oznakowania i namalowania pasów 
na skrzyżowaniu ulic
Wniosek na piśmie Nr 2 [skan odwzorowujący 
dokument].pdf [200 KB] 
Wniosek na piśmie Nr 2 [wersja alternatywna].odt 
[20 KB] 

Odpowiedź na piśmie Nr 2a.odt [20 KB] 
Odpowiedź na piśmie Nr 2b.odt [40 KB]

https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/264609/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_2b.odt?1645791244
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/264608/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_2a.odt?1645791244
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/264607/original/Wniosek_na_pi%C5%9Bmie_Nr_2__wersja_alternatywna_.odt?1645791243
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/264607/original/Wniosek_na_pi%C5%9Bmie_Nr_2__wersja_alternatywna_.odt?1645791243
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/264606/original/Wniosek_na_pi%C5%9Bmie_Nr_2__skan_odwzorowuj%C4%85cy_dokument_.pdf?1645791243
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/264606/original/Wniosek_na_pi%C5%9Bmie_Nr_2__skan_odwzorowuj%C4%85cy_dokument_.pdf?1645791243
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/264605/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_1b.odt?1645791243
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/264604/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_1a.odt?1645791243
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/264603/original/Interpelacja_na_pi%C5%9Bmie_Nr_1.odt?1645791243


Wnioski i zapytania zgłoszone między XXXIII a XXXIV sesją – część B

Lp. Data wpływu
do BRM Numer sprawy Radny/a Interpelacja/wniosek/zapytanie Odpowiedzi

3. 24.02.2022 r. BRM.0003.1.3.2022 Aniela Kot WNIOSEK 3
w sprawie dokonania przeglądu drzewostanu oraz 
usunięcia drzew, konarów, gałęzi zagrażających 
utracie życia, zdrowia i mienia mieszkańców miasta
Wniosek na piśmie Nr 3 [skan odwzorowujący 
dokument].pdf [400 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 [20 KB] 

4. 03.03.2022 r. BRM.0003.1.4.2022 Janusz Puch WNIOSEK 4
w sprawie naprawy nawierzchni jezdni ulicy 
Nadbrzeżnej, Rzecznej i Długiej
Wniosek na piśmie Nr 4 [skan odwzorowujący 
dokument].pdf [300 KB] /pkt 1/
Wniosek na piśmie Nr 4 [wersja alternatywna].odt 
[20 KB] /pkt 1/

Odpowiedź na piśmie Nr 4a.odt [20 KB] 
Odpowiedź na piśmie Nr 4b.odt [50 KB] /akapit 2/

5. 03.03.2022 r. BRM.0003.1.4.2022 Janusz Puch WNIOSEK 5
w sprawie doświetlenia łuku ulicy Rzecznej
Wniosek na piśmie Nr 5 [skan odwzorowujący 
dokument].pdf [300 KB] /pkt 2/
Wniosek na piśmie Nr 5 [wersja alternatywna].odt 
[20 KB] /pkt 2/

Odpowiedź na piśmie Nr 5a.odt [20 KB] 
Odpowiedź na piśmie Nr 5b.odt [50 KB] /akapit 3/

6. 03.03.2022 r. BRM.0003.1.4.2022 Janusz Puch WNIOSEK 6
w sprawie wykonania przejścia-chodnika dla 
pieszych na odcinku od ulicy 11 Listopada 
w kierunku marketu Kaufland
Wniosek na piśmie Nr 6 [skan odwzorowujący 
dokument].pdf [300 KB] /pkt 3/
Wniosek na piśmie Nr 6 [wersja alternatywna].odt 
[20 KB] /pkt 3/

Odpowiedź na piśmie Nr 6a.odt [20 KB] 
Odpowiedź na piśmie Nr 6b.odt [50 KB] /akapit 4/
Odpowiedź na piśmie Nr 6c.odt [40 KB] 
Odpowiedź na piśmie Nr 6d [skan odwzorowujący 
dokument].pdf [300 KB] 
Odpowiedź na piśmie Nr 6d [wersja 
alternatywna].odt [20 KB] 

https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/265460/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_6d__wersja_alternatywna_.odt?1647861941
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/265460/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_6d__wersja_alternatywna_.odt?1647861941
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/265459/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_6d__skan_odwzorowuj%C4%85cy_dokument_.pdf?1647861941
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/265459/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_6d__skan_odwzorowuj%C4%85cy_dokument_.pdf?1647861941
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/265458/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_6c.odt?1647861941
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/265457/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_4b__Nr_5b__Nr_6b.odt?1647861941
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/265456/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_4a__Nr_5a__Nr_6a.odt?1647861940
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/265455/original/Wniosek_na_pi%C5%9Bmie_Nr_4__Nr_5__Nr_6__wersja_alternatywna_.odt?1647861940
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/265455/original/Wniosek_na_pi%C5%9Bmie_Nr_4__Nr_5__Nr_6__wersja_alternatywna_.odt?1647861940
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/265454/original/Wniosek_na_pi%C5%9Bmie_Nr_4__Nr_5__Nr_6__skan_odwzorowuj%C4%85cy_dokument_.pdf?1647861940
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/265454/original/Wniosek_na_pi%C5%9Bmie_Nr_4__Nr_5__Nr_6__skan_odwzorowuj%C4%85cy_dokument_.pdf?1647861940
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/265457/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_4b__Nr_5b__Nr_6b.odt?1647861941
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/265456/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_4a__Nr_5a__Nr_6a.odt?1647861940
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/265455/original/Wniosek_na_pi%C5%9Bmie_Nr_4__Nr_5__Nr_6__wersja_alternatywna_.odt?1647861940
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/265455/original/Wniosek_na_pi%C5%9Bmie_Nr_4__Nr_5__Nr_6__wersja_alternatywna_.odt?1647861940
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/265454/original/Wniosek_na_pi%C5%9Bmie_Nr_4__Nr_5__Nr_6__skan_odwzorowuj%C4%85cy_dokument_.pdf?1647861940
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/265454/original/Wniosek_na_pi%C5%9Bmie_Nr_4__Nr_5__Nr_6__skan_odwzorowuj%C4%85cy_dokument_.pdf?1647861940
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/265457/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_4b__Nr_5b__Nr_6b.odt?1647861941
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/265456/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_4a__Nr_5a__Nr_6a.odt?1647861940
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/265455/original/Wniosek_na_pi%C5%9Bmie_Nr_4__Nr_5__Nr_6__wersja_alternatywna_.odt?1647861940
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/265455/original/Wniosek_na_pi%C5%9Bmie_Nr_4__Nr_5__Nr_6__wersja_alternatywna_.odt?1647861940
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/265454/original/Wniosek_na_pi%C5%9Bmie_Nr_4__Nr_5__Nr_6__skan_odwzorowuj%C4%85cy_dokument_.pdf?1647861940
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/265454/original/Wniosek_na_pi%C5%9Bmie_Nr_4__Nr_5__Nr_6__skan_odwzorowuj%C4%85cy_dokument_.pdf?1647861940
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/265453/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_3b.odt?1647861940
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/265452/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_3a.odt?1647861940
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/265451/original/Wniosek_na_pi%C5%9Bmie_Nr_3__wersja_alternatywna_.odt?1647861940
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/265451/original/Wniosek_na_pi%C5%9Bmie_Nr_3__wersja_alternatywna_.odt?1647861940
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/265450/original/Wniosek_na_pi%C5%9Bmie_Nr_3__skan_odwzorowuj%C4%85cy_dokument_.pdf?1647861939
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/265450/original/Wniosek_na_pi%C5%9Bmie_Nr_3__skan_odwzorowuj%C4%85cy_dokument_.pdf?1647861939


Lp. Data wpływu
do BRM Numer sprawy Radny/a Interpelacja/wniosek/zapytanie Odpowiedzi

7. 17.03.2022 r. BRM.0003.1.5.2022 Walentyna 
Pietroczuk

ZAPYTANIE 7
Czy wiadomo jest coś na temat zlewni nieczystości, 
która znajduje się na działce między ulicą Dworcową
a torami?
Zapytanie na piśmie Nr 7 [skan odwzorowujący 
dokument].pdf [3 MB] /pkt 1/
Zapytanie na piśmie Nr 7 [wersja alternatywna].odt 
[20 KB] /pkt 1/

Odpowiedź na piśmie Nr 7a.odt [50 KB] /akapit 2/

22.03.2022 r.
drogą 
elektroniczną

BRM.0003.1.5.2022 Helena Kuklik ZAPYTANIE 7.2
w sprawie zrzutów nieczystości ciekłych obok ulicy 
Dworcowej w Hajnówce

a) jakie przeznaczenie ma działka przy ulicy 
Dworcowej i teren w MPZP? 

b) ile samochodów dziennie dokonuje zrzutu 
ścieków? 

c) czy teren przedsiębiorstwa PWiK i istniejąca 
tam  infrastruktura nie jest przygotowana 
do przyjmowania większej ilości ścieków 
(czyli przyjmowanych obecnie)?

d) czy na punkcie zrzutu ścieków przy ul 
Dworcowej jest zainstalowana kamera 
do monitoringu i zabezpieczenie przed 
nieuprawnionym korzystaniem?

e) czy  punkt zrzutu na działce 2320/129 
spełnia wszelkie wymagane przepisami 
parametry i zabezpieczenia do świadczenia 
takich usług w centrum miasta?

Zapytanie na piśmie Nr 7.2.odt [20 KB]   

Odpowiedź na piśmie Nr 7.2a.odt [20 KB] 
Odpowiedź na piśmie Nr 7.2b.odt [40 KB] /ppkt a/
Odpowiedź na piśmie Nr 7.2c.odt [40 KB] /ppkt b-e/
Odpowiedź na piśmie Nr 7.2d [skan odwzorowujący 
dokument].pdf [500 KB] 
Odpowiedź na piśmie Nr 7.2d [wersja 
alternatywna].odt [30 KB] 

https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/266308/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_7.2d__wersja_alternatywna_.odt?1649247398
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/266308/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_7.2d__wersja_alternatywna_.odt?1649247398
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/266307/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_7.2d__skan_odwzorowuj%C4%85cy_dokument_.pdf?1649247398
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/266307/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_7.2d__skan_odwzorowuj%C4%85cy_dokument_.pdf?1649247398
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/265866/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_7.2c.odt?1648620790
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/265865/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_7.2b.odt?1648620789
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/265864/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_7.2a.odt?1648620789
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/265863/original/Zapytanie_na_pi%C5%9Bmie_Nr_7.2.odt?1648620789
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/265463/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_7a__Nr_8a.odt?1647861942
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/265462/original/Zapytanie_na_pi%C5%9Bmie_Nr_7__Nr_8__wersja_alternatywna_.odt?1647861942
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/265462/original/Zapytanie_na_pi%C5%9Bmie_Nr_7__Nr_8__wersja_alternatywna_.odt?1647861942
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/265461/original/Zapytanie_na_pi%C5%9Bmie_Nr_7__Nr_8__skan_odwzorowuj%C4%85cy_dokument_.pdf?1647861942
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/265461/original/Zapytanie_na_pi%C5%9Bmie_Nr_7__Nr_8__skan_odwzorowuj%C4%85cy_dokument_.pdf?1647861942


Lp. Data wpływu
do BRM Numer sprawy Radny/a Interpelacja/wniosek/zapytanie Odpowiedzi

8. 17.03.2022 r. BRM.0003.1.5.2022 Walentyna 
Pietroczuk

ZAPYTANIE 8
Czy planowana jest naprawa nawierzchni ulicy 
Dworcowej?
Zapytanie na piśmie Nr 8 [skan odwzorowujący 
dokument].pdf [3 MB] /pkt 2/
Zapytanie na piśmie Nr 8 [wersja alternatywna].odt 
[20 KB] /pkt 2/

Odpowiedź na piśmie Nr 8a.odt [50 KB] /akapit 3/

9. 23.03.2022 r. BRM.0003.1.6.2022 Ewa Rygorowicz WNIOSEK 9
w sprawie  uprzątnięcia terenu położonego przy 
ul. Lipowej w ok. bloku mieszkalnego nr 168 oraz 
168 A na osiedlu Podlasie
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 [20 KB] 
Odpowiedź na piśmie Nr 9b.odt [50 KB] 
Odpowiedź na piśmie Nr 9c [skan odwzorowujący 
dokument].pdf [200 KB] 
Odpowiedź na piśmie Nr 9c [wersja 
alternatywna].odt [20 KB] 

https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/267912/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_9c__wersja_alternatywna_.odt?1652258148
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/267912/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_9c__wersja_alternatywna_.odt?1652258148
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/267911/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_9c__skan_odwzorowuj%C4%85cy_dokument_.pdf?1652258148
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/267911/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_9c__skan_odwzorowuj%C4%85cy_dokument_.pdf?1652258148
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/265870/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_9b.odt?1648620790
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/265869/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_9a.odt?1648620790
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/265868/original/Wniosek_na_pi%C5%9Bmie_Nr_9__wersja_alternatywna_.odt?1648620790
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/265868/original/Wniosek_na_pi%C5%9Bmie_Nr_9__wersja_alternatywna_.odt?1648620790
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/265867/original/Wniosek_na_pi%C5%9Bmie_Nr_9__skan_odwzorowuj%C4%85cy_dokument_.pdf?1648620790
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/265867/original/Wniosek_na_pi%C5%9Bmie_Nr_9__skan_odwzorowuj%C4%85cy_dokument_.pdf?1648620790
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/265463/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_7a__Nr_8a.odt?1647861942
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/265462/original/Zapytanie_na_pi%C5%9Bmie_Nr_7__Nr_8__wersja_alternatywna_.odt?1647861942
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/265462/original/Zapytanie_na_pi%C5%9Bmie_Nr_7__Nr_8__wersja_alternatywna_.odt?1647861942
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/265461/original/Zapytanie_na_pi%C5%9Bmie_Nr_7__Nr_8__skan_odwzorowuj%C4%85cy_dokument_.pdf?1647861942
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/265461/original/Zapytanie_na_pi%C5%9Bmie_Nr_7__Nr_8__skan_odwzorowuj%C4%85cy_dokument_.pdf?1647861942


Wnioski zgłoszone między XXXIV a XXXV sesją – część C

Lp. Data wpływu
do BRM Numer sprawy Radny/a Interpelacja/wniosek/zapytanie Odpowiedzi

10. 22.04.2022 r.
drogą 
elektroniczną

BRM.0003.1.7.2022 Janusz Puch WNIOSEK 10
w sprawie naprawy nawierzchni jezdni ulicy 
Wrzosowej i chodnika przy ulicy Wrzosowej
Wniosek na piśmie Nr 10 [skan odwzorowujący 
dokument].pdf [200 KB] 
Wniosek na piśmie Nr 10 [wersja alternatywna].odt 
[10 KB] 

Odpowiedź na piśmie Nr 10a.odt [20 KB] 
Odpowiedź na piśmie Nr 10b.odt [40 KB] 
Odpowiedź na piśmie Nr 10c [skan odwzorowujący 
dokument].pdf [300 KB] 
Odpowiedź na piśmie Nr 10c [wersja 
alternatywna].odt [20 KB] 

https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/269155/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_10c__wersja_alternatywna_.odt?1654247674
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/269155/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_10c__wersja_alternatywna_.odt?1654247674
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/269154/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_10c__skan_odwzorowuj%C4%85cy_dokument_.pdf?1654247674
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/269154/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_10c__skan_odwzorowuj%C4%85cy_dokument_.pdf?1654247674
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/267916/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_10b.odt?1652258364
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/267915/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_10a.odt?1652258364
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/267914/original/Wniosek_na_pi%C5%9Bmie_Nr_10__wersja_alternatywna_.odt?1652258364
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/267914/original/Wniosek_na_pi%C5%9Bmie_Nr_10__wersja_alternatywna_.odt?1652258364
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/267913/original/Wniosek_na_pi%C5%9Bmie_Nr_10__skan_odwzorowuj%C4%85cy_dokument_.pdf?1652258364
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/267913/original/Wniosek_na_pi%C5%9Bmie_Nr_10__skan_odwzorowuj%C4%85cy_dokument_.pdf?1652258364


Interpelacje, wnioski i zapytania zgłoszone między XXXV a XXXVI sesją – część D

Lp. Data wpływu
do BRM Numer sprawy Radny/a Interpelacja/wniosek/zapytanie Odpowiedzi

11. 30.05.2022 r.
droga 
elektroniczną

BRM.0003.1.8.2022 Helena Kuklik WNIOSEK 11.1
w sprawie udostępnienia kopii umowy, 
na podstawie której stowarzyszenie użytkuje 
budynek dworca kolejowego w Hajnówce
Wniosek na piśmie Nr 11.1.odt [10 KB] 

Odpowiedź na piśmie Nr 11.1a.odt [20 KB] 
Odpowiedź na piśmie Nr 11.1b.odt [10 KB] 
Załącznik do Odpowiedzi na piśmie Nr 11b 
do wglądu w Biurze Rady Miasta Hajnówka

03.06.2022 r.
drogą 
elektroniczną

ZAPYTANIE 11.2
w sprawie informacji uzupełniających do umowy
Zapytanie na piśmie Nr 11.2.odt [20 KB] 

Odpowiedź na piśmie Nr 11.2a.odt [20 KB] 
Odpowiedź na piśmie Nr 11.2b.odt [20 KB] 

12. 30.05.2022 r. BRM.0003.1.9.2022 Walentyna 
Pietroczuk

WNIOSEK 12
w sprawie ustawienia wiat przestankowych przy 
ul. Piłsudskiego oraz ponowny wniosek o ustawienie
wiat przystankowych przy ul. Warszawskiej
Wniosek na piśmie Nr 12 [skan odwzorowujący 
dokument].pdf [300 KB] 
Wniosek na piśmie Nr 12 [wersja alternatywna].odt 
[20 KB] 

Odpowiedź na piśmie Nr 12a.odt [60 KB] 
Odpowiedź na piśmie Nr 12b [skan odwzorowujący 
dokument].pdf [300 KB] 
Odpowiedź na piśmie Nr 12b [wersja 
alternatywna].odt [20 KB] 
Odpowiedź na piśmie Nr 12c.odt [60 KB] 

13. 02.06.2022 r.
drogą 
elektroniczną

BRM.0003.1.10.2022
(błędnie nadano nr 
BRM.0003.1.9.2022)

Walentyna 
Pietroczuk

WNIOSEK 13
w sprawie uporządkowania działki przylegającej 
do Aresztu Śledczego oraz terenu wzdłuż chodnika 
przy. ul. Warszawskiej
Wniosek na piśmie Nr 13.odt [20 KB] 

Odpowiedź na piśmie Nr 13a.odt [20 KB] 
Odpowiedź na piśmie Nr 13b [skan odwzorowujący 
dokument].pdf [200 KB] 
Odpowiedź na piśmie Nr 13b [wersja 
alternatywna].odt [20 KB] 

https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/270179/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_13b__wersja_alternatywna_.odt?1656408145
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/270179/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_13b__wersja_alternatywna_.odt?1656408145
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/270178/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_13b__skan_odwzorowuj%C4%85cy_dokument_.pdf?1656408145
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/270178/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_13b__skan_odwzorowuj%C4%85cy_dokument_.pdf?1656408145
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/269290/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_13a.odt?1654587911
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/269289/original/Wniosek_na_pi%C5%9Bmie_Nr_13.odt?1654587911
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/270177/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_12c.odt?1656408145
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/269829/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_12b__wersja_alternatywna_.odt?1655801831
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/269829/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_12b__wersja_alternatywna_.odt?1655801831
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/269828/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_12b__skan_odwzorowuj%C4%85cy_dokument_.pdf?1655801831
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/269828/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_12b__skan_odwzorowuj%C4%85cy_dokument_.pdf?1655801831
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/269288/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_12a.odt?1654587911
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/269287/original/Wniosek_na_pi%C5%9Bmie_Nr_12__wersja_alternatywna_.odt?1654587911
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/269287/original/Wniosek_na_pi%C5%9Bmie_Nr_12__wersja_alternatywna_.odt?1654587911
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/269286/original/Wniosek_na_pi%C5%9Bmie_Nr_12__skan_odwzorowuj%C4%85cy_dokument_.pdf?1654587911
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/269286/original/Wniosek_na_pi%C5%9Bmie_Nr_12__skan_odwzorowuj%C4%85cy_dokument_.pdf?1654587911
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/269827/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_11.2b.odt?1655801831
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/269285/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_11.2a.odt?1654587910
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/269284/original/Zapytanie_na_pi%C5%9Bmie_Nr_11.2.odt?1654587910
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/269283/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_11.1b.odt?1654587910
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/269282/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_11.1a.odt?1654587910
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/269281/original/Wniosek_na_pi%C5%9Bmie_Nr_11.1.odt?1654587910


Lp. Data wpływu
do BRM Numer sprawy Radny/a Interpelacja/wniosek/zapytanie Odpowiedzi

14. 02.06.2022 r.
drogą 
elektroniczną

BRM.0003.1.11.2022 Janusz Puch WNIOSEK 14
w sprawie wypoziomowania przepustów wodnych 
znajdujących się przy ulicy Podlasie oraz podcięcia 
gałęzi drzew na skrzyżowaniu ulicy Spadowej z ulicą 
Podlasie 
Wniosek na piśmie Nr 14 [skan odwzorowujący 
dokument].pdf [200 KB] 
Wniosek na piśmie Nr 14 [wersja alternatywna].odt 
[10 KB] 

Odpowiedź na piśmie Nr 14a.odt [20 KB] 
Odpowiedź na piśmie Nr 14b.odt [50 KB] 

15. 09.06.2022 r.
drogą 
elektroniczną

BRM.0003.1.12.2022 Helena Kuklik WNIOSEK 15
w sprawie odnowienia i zabezpieczenia rzeźby 
Osocznika na rondzie Strażników Puszczy 
Białowieskiej
Wniosek na piśmie Nr 15.odt [10 KB] 

Odpowiedź na piśmie Nr 15a.odt [20 KB] 
Odpowiedź na piśmie Nr 15b.odt [40 KB] 

16. 09.06.2022 r.
drogą 
elektroniczną

BRM.0003.1.13.2022 Helena Kuklik WNIOSEK 16
w sprawie poprawienia jakości jazdy ścieżką 
rowerową w ulicy Doktora Tadeusza Rakowieckiego
Wniosek na piśmie Nr 16.odt [10 KB] 

Odpowiedź na piśmie Nr 16a.odt [20 KB] 
Odpowiedź na piśmie Nr 16b.odt [40 KB] 

17. 09.06.2022 r.
drogą 
elektroniczną

BRM.0003.1.14.2022 Helena Kuklik WNIOSEK 17
w sprawie wystąpienia do inwestora realizującego 
inwestycję przebudowy drogi w ulicy Targowej 
w celu przeznaczenia (wydzielenia) części pasa 
drogowego do przemieszczania się mieszkańców 
z ulicy Dolnej 
Wniosek na piśmie Nr 17.odt [10 KB] 

Odpowiedź na piśmie Nr 17a.odt [20 KB] 
Odpowiedź na piśmie Nr 17b.odt [40 KB] 
Odpowiedź na piśmie Nr 17c [skan odwzorowujący 
dokument].pdf [300 KB] 
Odpowiedź na piśmie Nr 17c [wersja 
alternatywna].odt [20 KB] 

18. 13.06.2022 r. BRM.0003.1.15.2022 Mieczysław 
Stanisław Gmiter

INTERPELACJA 18
w sprawie mieszkań socjalnych przy ulicy Bohaterów
Westerplatte
Interpelacja na piśmie Nr 18 [skan odwzorowujący 
dokument].pdf [1 MB] 
Interpelacja na piśmie Nr 18 [wersja 
alternatywna].odt [20 KB] 

Odpowiedź na piśmie Nr 18a.odt [20 KB] 
Odpowiedź na piśmie Nr 18b.odt [20 KB] 
Odpowiedź na piśmie Nr 18c [skan odwzorowujący 
dokument].pdf [3 MB] 
Odpowiedź na piśmie Nr 18c [wersja 
alternatywna].odt [30 KB] 

https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/270183/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_18c__wersja_alternatywna_.odt?1656408147
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/270183/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_18c__wersja_alternatywna_.odt?1656408147
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/270182/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_18c__skan_odwzorowuj%C4%85cy_dokument_.pdf?1656408146
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/270182/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_18c__skan_odwzorowuj%C4%85cy_dokument_.pdf?1656408146
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/269833/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_18b.odt?1655801832
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/269591/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_18a.odt?1655188858
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/269590/original/Interpelacja_na_pi%C5%9Bmie_Nr_18__wersja_alternatywna_.odt?1655188858
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/269590/original/Interpelacja_na_pi%C5%9Bmie_Nr_18__wersja_alternatywna_.odt?1655188858
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/269589/original/Interpelacja_na_pi%C5%9Bmie_Nr_18__skan_odwzorowuj%C4%85cy_dokument_.pdf?1655188858
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/269589/original/Interpelacja_na_pi%C5%9Bmie_Nr_18__skan_odwzorowuj%C4%85cy_dokument_.pdf?1655188858
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/270181/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_17c__wersja_alternatywna_.odt?1656408146
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/270181/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_17c__wersja_alternatywna_.odt?1656408146
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/270180/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_17c__skan_odwzorowuj%C4%85cy_dokument_.pdf?1656408146
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/270180/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_17c__skan_odwzorowuj%C4%85cy_dokument_.pdf?1656408146
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/269832/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_17b.odt?1655801832
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/269588/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_17a.odt?1655188858
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/269587/original/Wniosek_na_pi%C5%9Bmie_Nr_17.odt?1655188857
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/269831/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_16b.odt?1655801832
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/269586/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_16a.odt?1655188857
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/269585/original/Wniosek_na_pi%C5%9Bmie_Nr_16.odt?1655188857
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/269830/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_15b.odt?1655801831
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/269584/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_15a.odt?1655188857
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/269583/original/Wniosek_na_pi%C5%9Bmie_Nr_15.odt?1655188857
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/269582/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_14b.odt?1655188857
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/269293/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_14a.odt?1654587912
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/269292/original/Wniosek_na_pi%C5%9Bmie_Nr_14__wersja_alternatywna_.odt?1654587912
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/269292/original/Wniosek_na_pi%C5%9Bmie_Nr_14__wersja_alternatywna_.odt?1654587912
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/269291/original/Wniosek_na_pi%C5%9Bmie_Nr_14__skan_odwzorowuj%C4%85cy_dokument_.pdf?1654587912
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/269291/original/Wniosek_na_pi%C5%9Bmie_Nr_14__skan_odwzorowuj%C4%85cy_dokument_.pdf?1654587912


Lp. Data wpływu
do BRM Numer sprawy Radny/a Interpelacja/wniosek/zapytanie Odpowiedzi

19. 14.06.2022 r.
drogą 
elektroniczną

BRM.0003.1.16.2022 Jadwiga 
Dąbrowska

INTERPELACJA 19
w sprawie ścięcia suchego drzewa przy posesji 
Zespołu Szkół Zawodowych w Hajnówce
Interpelacja na piśmie Nr 19.odt [10 KB] 

Odpowiedź na piśmie Nr 19a.odt [20 KB] 
Odpowiedź na piśmie Nr 19b.odt [50 KB] 
Odpowiedź na piśmie Nr 19c [skan odwzorowujący 
dokument].pdf [300 KB] 
Odpowiedź na piśmie Nr 19c [wersja 
alternatywna].odt [20 KB] 

20. 20.06.2022 r.
drogą 
elektroniczną

BRM.0003.1.17.2022 Walentyna 
Pietroczuk

WNIOSEK 20
w sprawie głęboko zapadniętych studzienek i braku 
asfaltu wokół studzienki przy ul. Lipowej 
Wniosek na piśmie Nr 20.odt [20 KB] /pkt 1/

Odpowiedź na piśmie Nr 20a.odt [40 KB] 
Odpowiedź na piśmie Nr 20b.odt [50 KB] /akapit 3/
Odpowiedź na piśmie Nr 20c [skan odwzorowujący 
dokument].pdf [400 KB] /akapit 1/
Odpowiedź na piśmie Nr 20c, Nr 21c [wersja 
alternatywna].odt [20 KB] /akapit 1/

21. 20.06.2022 r.
drogą 
elektroniczną

BRM.0003.1.17.2022 Walentyna 
Pietroczuk

WNIOSEK 21
w sprawie braku widoczności przy ul. Lipowej
Wniosek na piśmie Nr 21.odt [20 KB] /pkt 2/

Odpowiedź na piśmie Nr 21a.odt [40 KB] 
Odpowiedź na piśmie Nr 21b.odt [50 KB] /akapit 3/
Odpowiedź na piśmie Nr 21c [skan odwzorowujący 
dokument].pdf [400 KB] /akapit 2, 3, 4/
Odpowiedź na piśmie Nr 21c [wersja 
alternatywna].odt [20 KB] /akapit 2, 3, 4/
Odpowiedź na piśmie Nr 21d.odt [40 KB] 
Odpowiedź na piśmie Nr 21e [skan odwzorowujący 
dokument].pdf [200 KB] 
Odpowiedź na piśmie Nr 21e [skan odwzorowujący 
dokument].pdf [200 KB] 
Odpowiedź na piśmie Nr 21f [skan odwzorowujący 
dokument].pdf [300 KB] 
Odpowiedź na piśmie Nr 21f [wersja 
alternatywna].odt [20 KB] 

22. 20.06.2022 r.
drogą 
elektroniczną

BRM.0003.1.17.2022 Walentyna 
Pietroczuk

WNIOSEK 22
w sprawie uregulowania przepustowości rowów 
przy ul. Podlasie
Wniosek na piśmie Nr 22.odt [20 KB] /pkt 3/

Odpowiedź na piśmie Nr 22a.odt [50 KB]
/akapit 1, 2/

https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/270185/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_20b__Nr_21b__Nr_22a.odt?1656408147
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/269837/original/Wniosek_na_pi%C5%9Bmie_Nr_20__Nr_21__Nr_22.odt?1655801833
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/273401/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_21f__wersja_alternatywna_.odt?1662706225
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/273401/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_21f__wersja_alternatywna_.odt?1662706225
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/273400/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_21f__skan_odwzorowuj%C4%85cy_dokument_.pdf?1662706225
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/273400/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_21f__skan_odwzorowuj%C4%85cy_dokument_.pdf?1662706225
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/273019/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_21e__skan_odwzorowuj%C4%85cy_dokument_.pdf?1661948487
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/273019/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_21e__skan_odwzorowuj%C4%85cy_dokument_.pdf?1661948487
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/273019/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_21e__skan_odwzorowuj%C4%85cy_dokument_.pdf?1661948487
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/273019/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_21e__skan_odwzorowuj%C4%85cy_dokument_.pdf?1661948487
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/273018/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_21d.odt?1661948487
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/273017/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_20c__Nr_21c__wersja_alternatywna_.odt?1661948487
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/273017/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_20c__Nr_21c__wersja_alternatywna_.odt?1661948487
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/273016/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_20c__Nr_21c__skan_odwzorowuj%C4%85cy_dokument_.pdf?1661948487
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/273016/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_20c__Nr_21c__skan_odwzorowuj%C4%85cy_dokument_.pdf?1661948487
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/270185/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_20b__Nr_21b__Nr_22a.odt?1656408147
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/270184/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_20a__Nr_21a.odt?1656408147
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/269837/original/Wniosek_na_pi%C5%9Bmie_Nr_20__Nr_21__Nr_22.odt?1655801833
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/273017/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_20c__Nr_21c__wersja_alternatywna_.odt?1661948487
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/273017/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_20c__Nr_21c__wersja_alternatywna_.odt?1661948487
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/273016/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_20c__Nr_21c__skan_odwzorowuj%C4%85cy_dokument_.pdf?1661948487
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/273016/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_20c__Nr_21c__skan_odwzorowuj%C4%85cy_dokument_.pdf?1661948487
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/270185/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_20b__Nr_21b__Nr_22a.odt?1656408147
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/270184/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_20a__Nr_21a.odt?1656408147
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/269837/original/Wniosek_na_pi%C5%9Bmie_Nr_20__Nr_21__Nr_22.odt?1655801833
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/270682/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_19c__wersja_alternatywna_.odt?1657281756
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/270682/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_19c__wersja_alternatywna_.odt?1657281756
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/270681/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_19c__skan_odwzorowuj%C4%85cy_dokument_.pdf?1657281756
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/270681/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_19c__skan_odwzorowuj%C4%85cy_dokument_.pdf?1657281756
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/269836/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_19b.odt?1655801832
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/269835/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_19a.odt?1655801832
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/269834/original/Interpelacja_na_pi%C5%9Bmie_Nr_19.odt?1655801832


Lp. Data wpływu
do BRM Numer sprawy Radny/a Interpelacja/wniosek/zapytanie Odpowiedzi

23. 23.06.2022 r.
drogą 
elektroniczną

BRM.0003.1.18.2022 Piotr Markiewicz WNIOSEK 23
w sprawie zmiany organizacji ruchu w obrębie 
skrzyżowania ul. Poddolnej z ul. Długą w związku 
z realizacją inwestycji drogowej na ul. Poddolnej
Wniosek na piśmie Nr 23.odt [20 KB] 

Odpowiedź na piśmie Nr 23a.odt [20 KB] 
Odpowiedź na piśmie Nr 23b.odt [50 KB] 
Odpowiedź na piśmie Nr 23c [skan odwzorowujący 
dokument].pdf [600 KB] 
Odpowiedź na piśmie Nr 23c [wersja 
alternatywna].odt [20 KB] 
Odpowiedź na piśmie Nr 23d [załącznik stanowi 
Odpowiedź na piśmie Nr 23c].doc [40 KB] 

https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/272320/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_23d__za%C5%82%C4%85cznik_stanowi_Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_23c_.doc?1660654226
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/272320/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_23d__za%C5%82%C4%85cznik_stanowi_Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_23c_.doc?1660654226
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/272319/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_23c__wersja_alternatywna_.odt?1660654226
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/272319/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_23c__wersja_alternatywna_.odt?1660654226
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/272318/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_23c__skan_odwzorowuj%C4%85cy_dokument_.pdf?1660654225
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/272318/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_23c__skan_odwzorowuj%C4%85cy_dokument_.pdf?1660654225
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/270683/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_23b.odt?1657281756
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/270187/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_23a.odt?1656408147
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/270186/original/Wniosek_na_pi%C5%9Bmie_Nr_23.odt?1656408147


Interpelacje i wnioski zgłoszone między XXXVI a XXXVII sesją – część E

Lp. Data wpływu
do BRM Numer sprawy Radny/a Interpelacja/wniosek/zapytanie Odpowiedzi

24. 04.07.2022 r.
drogą 
elektroniczną

BRM.0003.1.19.2022
(błędnie nadano 
nr BRM.0003.1.18.2022)

Jadwiga 
Dąbrowska

WNIOSEK 24
w sprawie wsparcia Chóru Miasta Hajnówka
Wniosek na piśmie Nr 24.odt [20 KB] 

Odpowiedź na piśmie Nr 24a.odt [20 KB] 
Odpowiedź na piśmie Nr 24b.odt [20 KB] /pkt 3/
Odpowiedź na piśmie 24c [skan odwzorowujący 
dokument].pdf [1 MB] 
Odpowiedź na piśmie Nr 24c [wersja 
alternatywna].odt [20 KB] 
Odpowiedź na piśmie Nr 24d [skan odwzorowujący 
dokument].pdf [4 MB] /pkt 3/
Odpowiedź na piśmie Nr 24d [wersja 
alternatywna].odt [30 KB] /pkt 3/
Załączniki do Odpowiedzi na piśmie Nr 24d znajdują 
się do wglądu w Biurze Rady Miasta Hajnówka

25. 12.07.2022 r.
drogą 
elektroniczną

BRM.0003.1.20.2022 Helena Kuklik WNIOSEK 25
w sprawie danych zawartych w raporcie o stanie 
miasta za rok 2021 w sprawie gospodarowania 
odpadami  komunalnymi oraz wodą i ściekami 
komunalnymi
Wniosek na piśmie Nr 25.odt [10 KB] 

Odpowiedź na piśmie Nr 25a.odt [20 KB] 
Odpowiedź na piśmie Nr 25b.doc [40 KB] 
Odpowiedź na piśmie Nr 25c.doc [40 KB] 
Odpowiedź na piśmie Nr 25d [skan odwzorowujący 
dokument].pdf [400 KB] 
Odpowiedź na piśmie Nr 25d [wersja 
alternatywna].odt [20 KB] 

26. 27.07.2022 r. BRM.0003.1.21.2022 Małgorzata 
Celina Zaborna

WNIOSEK 26
w sprawie siłowni przy ulicy Wrzosowej
Wniosek na piśmie Nr 26 [skan odwzorowujący 
dokument].pdf [300 KB] 
Wniosek na piśmie Nr 26 [wersja alternatywna].odt 
[10 KB] 

Odpowiedź na piśmie Nr 26a.odt [20 KB] 
Odpowiedź na piśmie Nr 26b.doc [50 KB] 
Załącznik do Odpowiedzi na piśmie Nr 26b znajduje 
się do wglądu w Biurze Rady Miasta Hajnówka 

https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/272246/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_26b.doc?1660309002
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/272212/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_26a.odt?1660303219
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/272211/original/Wniosek_na_pi%C5%9Bmie_Nr_26__wersja_alternatywna_.odt?1660303219
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/272211/original/Wniosek_na_pi%C5%9Bmie_Nr_26__wersja_alternatywna_.odt?1660303219
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/272210/original/Wniosek_na_pi%C5%9Bmie_Nr_26__skan_odwzorowuj%C4%85cy_dokument_.pdf?1660303219
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/272210/original/Wniosek_na_pi%C5%9Bmie_Nr_26__skan_odwzorowuj%C4%85cy_dokument_.pdf?1660303219
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/272061/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_25d__wersja_alternatywna_.odt?1660045999
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/272061/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_25d__wersja_alternatywna_.odt?1660045999
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/272060/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_25d__skan_odwzorowuj%C4%85cy_dokument_.pdf?1660045999
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/272060/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_25d__skan_odwzorowuj%C4%85cy_dokument_.pdf?1660045999
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/272351/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_25c.doc?1660722485
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/272350/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_25b.doc?1660722484
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/272057/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_25a.odt?1660045998
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/272056/original/Wniosek_na_pi%C5%9Bmie_Nr_25.odt?1660045998
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/272901/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_24d__wersja_alternatywna_.odt?1661855805
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/272901/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_24d__wersja_alternatywna_.odt?1661855805
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/272900/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_24d__skan_odwzorowuj%C4%85cy_dokument_.pdf?1661855804
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/272900/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_24d__skan_odwzorowuj%C4%85cy_dokument_.pdf?1661855804
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/271999/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_24c__wersja_alternatywna_.odt?1659961660
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/271999/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_24c__wersja_alternatywna_.odt?1659961660
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/271998/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_24c__skan_odwzorowuj%C4%85cy_dokument_.pdf?1659961659
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/271998/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_24c__skan_odwzorowuj%C4%85cy_dokument_.pdf?1659961659
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/270680/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_24b.odt?1657281628
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/270679/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_24a.odt?1657281627
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/270678/original/Wniosek_na_pi%C5%9Bmie_Nr_24.odt?1657281627


Lp. Data wpływu
do BRM Numer sprawy Radny/a Interpelacja/wniosek/zapytanie Odpowiedzi

27. 31.07.2022 r.
drogą 
elektroniczną

BRM.0003.1.22.2022 Maciej Borkowski INTERPELACJA 27
w sprawie kontroli wewnętrznej przeprowadzonej 
w Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji 
Sp. z o.o. w Hajnówce
Interpelacja na piśmie Nr 27.odt [20 KB] 

Odpowiedź na piśmie Nr 27a.odt [20 KB] 
Odpowiedź na piśmie Nr 27b.doc [50 KB] 
Odpowiedź na piśmie Nr 27c skan odwzorowujący 
dokument.pdf [600 KB] 
Odpowiedź na piśmie Nr 27c [wersja 
alternatywna].odt [20 KB] 
Załącznik do odpowiedzi na piśmie Nr 27c znajduje 
się do wglądu w Biurze Rady Miasta Hajnówka
Odpowiedź na piśmie Nr 27d [skan odwzorowujący 
dokument].pdf [300 KB] 
Odpowiedź na pismie Nr 27d [wersja 
alternatywna].odt [10 KB] 
Załącznik do odpowiedzi na piśmie Nr 27d znajduje 
się do wglądu w Biurze Rady Miasta Hajnówka

28. 31.07.2022 r.
droga 
elektroniczną

BRM.0003.1.23.2022 Maciej Borkowski INTERPELACJA 28
w sprawie zaprzestania leczenia osoczem 
bogatopłytkowym w SP ZOZ w Hajnówce
Interpelacja na piśmie Nr 28.odt [20 KB] 

Odpowiedź na piśmie Nr 28a.odt [20 KB] 
Odpowiedź na piśmie Nr 28b.odt [20 KB] 
Odpowiedź na piśmie Nr 28c [skan odwzorowujący 
dokument].pdf [400 KB] 
Odpowiedź na piśmie Nr 28c [wersja 
alternatywna].odt [20 KB] 

29. 08.08.2022 r. BRM.0003.1.24.2022 Janusz Puch WNIOSEK 29
w sprawie wyrównania nawierzchni drogi 
dojazdowej do garaży, podcięcia gałęzi drzew 
rosnących wzdłuż rzeki Leśna przy Osiedlu Lipowa, 
wykoszenia wysokich traw porastających pobocze 
mostku metalowego na rzece Leśna-skrzyżowanie 
ulicy Nadbrzeżnej z ulicą F. Chopina
Wniosek na piśmie Nr 29 [skan odwzorowujący 
dokument].pdf [300 KB] 
Wniosek na piśmie Nr 29 [wersja alternatywna].odt 
[20 KB] 

Odpowiedź na piśmie Nr 29a.odt [20 KB] 
Odpowiedź na piśmie Nr 29b.doc [50 KB] 

https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/272248/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_29b.doc?1660309003
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/272224/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_29a.odt?1660303221
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/272223/original/Wniosek_na_pi%C5%9Bmie_Nr_29__wersja_alternatywna_.odt?1660303221
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/272223/original/Wniosek_na_pi%C5%9Bmie_Nr_29__wersja_alternatywna_.odt?1660303221
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/272222/original/Wniosek_na_pi%C5%9Bmie_Nr_29__skan_odwzorowuj%C4%85cy_dokument_.pdf?1660303221
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/272222/original/Wniosek_na_pi%C5%9Bmie_Nr_29__skan_odwzorowuj%C4%85cy_dokument_.pdf?1660303221
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/272221/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_28c__wersja_alternatywna_.odt?1660303221
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/272221/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_28c__wersja_alternatywna_.odt?1660303221
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/272220/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_28c__skan_odwzorowuj%C4%85cy_dokument_.pdf?1660303221
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/272220/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_28c__skan_odwzorowuj%C4%85cy_dokument_.pdf?1660303221
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/272219/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_28b.odt?1660303220
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/272218/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_28a.odt?1660303220
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/272217/original/Interpelacja_na_pi%C5%9Bmie_Nr_28.odt?1660303220
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/274144/original/Odpowied%C5%BA_na_pismie_Nr_27d__wersja_alternatywna_.odt?1664441474
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/274144/original/Odpowied%C5%BA_na_pismie_Nr_27d__wersja_alternatywna_.odt?1664441474
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/274143/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_27d__skan_odwzorowuj%C4%85cy_dokument_.pdf?1664441474
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/274143/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_27d__skan_odwzorowuj%C4%85cy_dokument_.pdf?1664441474
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/272645/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_nr_27c__wersja_alternatywna_.odt?1661250350
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/272645/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_nr_27c__wersja_alternatywna_.odt?1661250350
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/274129/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_27c_skan_odwzorowuj%C4%85cy_dokument.pdf?1664431011
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/274129/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_27c_skan_odwzorowuj%C4%85cy_dokument.pdf?1664431011
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/272247/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_27b.doc?1660309003
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/272215/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_27a.odt?1660303220
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/272214/original/Interpelacja_na_pi%C5%9Bmie_Nr_27.odt?1660303220


Interpelacje i wnioski zgłoszone między XXXVII a XXXIX sesją – część F

Lp. Data wpływu
do BRM Numer sprawy Radny/a Interpelacja/wniosek/zapytanie Odpowiedzi

30. 25.08.2022 r.
drogą 
elektroniczną

BRM.0003.1.25.2022 Jadwiga 
Dąbrowska

INTERPELACJA 30
w sprawie wykoszenia poboczy i utwardzenia ulic 
Bednarskiej i Ślusarskiej  
Interpelacja na piśmie Nr 30.odt [10 KB] 

Odpowiedź na piśmie Nr 30a.odt [20 KB] 
Odpowiedź na piśmie Nr 30b.doc [50 KB] 

31. 30.08.2022 r.
droga 
elektroniczną

BRM.0003.1.26.2022 Walentyna 
Pietroczuk

WNIOSEK 31
sprawy zgłoszone podczas dyżuru Przewodniczącej 
przez Mieszkańca osiedla Podlasie
Wniosek na piśmie Nr 31.doc [20 KB] 
Załącznik do Wniosku na piśmie Nr 31 [skan 
odwzorowujący dokument].pdf [600 KB] 
Załącznik do Wniosku na piśmie Nr 31 [wersja 
alternatywna].odt [10 KB] 

Odpowiedź na piśmie Nr 31.1a.doc [40 KB] 
Odpowiedź na piśmie Nr 31.2a, 31.3a.doc [60 KB] 
Odpowiedź na piśmie Nr 31.2b, 31.3b [skan 
odwzorowujący dokument].pdf [400 KB] 
Odpowiedź na piśmie Nr 31.2b, 32.3b [wersja 
alternatywna].odt [20 KB] 
Odpowiedź na piśmie Nr 31.4a .doc [40 KB] 
Odpowiedź na piśmie Nr 31.4b [skan 
odwzorowujący dokument].pdf [200 KB] 
Odpowiedź na piśmie Nr 31.4b [wersja 
alternatywna].odt [20 KB] 
Odpowiedź na piśmie Nr 31.5a.doc [40 KB] 
Odpowiedź na piśmie Nr 31.5b [skan 
odwzorowujący dokument].pdf [200 KB] 
Odpowiedź na piśmie Nr 31.5b [wersja 
alternatywna].odt [20 KB] 

32. 15.09.2022 r. BRM.0003.1.27.2022 Komisja Spraw 
Społecznych

WNIOSEK 32.1 do projektu budżetu miasta 
Hajnówka na 2023 rok
dot. Przedszkola Samorządowego Nr 1 w Hajnówce
Komisja wnioskuje o:

1. Wymianę drewnianych konstrukcji/urządzeń 
do zabaw dla dzieci na placu przedszkolnym, 
z powodu ich zużycia (zakup nowych 
sprzętów terenowych do zabaw dla dzieci 
wykonanych  na bazie plastiku i metalu)

Odpowiedź na piśmie Nr 32.1a.odt [30 KB] 

https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/279737/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_31.5b__wersja_alternatywna_.odt?1674820649
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/279737/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_31.5b__wersja_alternatywna_.odt?1674820649
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/279736/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_31.5b__skan_odwzorowuj%C4%85cy_dokument_.pdf?1674820649
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/279736/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_31.5b__skan_odwzorowuj%C4%85cy_dokument_.pdf?1674820649
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/274464/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_32.1a-32.7a.odt?1664965206
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/273462/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_31.5a.doc?1662724997
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/274827/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_31.4b__wersja_alternatywna_.odt?1665649217
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/274827/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_31.4b__wersja_alternatywna_.odt?1665649217
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/274826/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_31.4b__skan_odwzorowuj%C4%85cy_dokument_.pdf?1665649217
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/274826/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_31.4b__skan_odwzorowuj%C4%85cy_dokument_.pdf?1665649217
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/273461/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_31.4a_.doc?1662724997
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/274825/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_31.2b__32.3b__wersja_alternatywna_.odt?1665649216
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/274825/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_31.2b__32.3b__wersja_alternatywna_.odt?1665649216
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/274824/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_31.2b__31.3b__skan_odwzorowuj%C4%85cy_dokument_.pdf?1665649216
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/274824/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_31.2b__31.3b__skan_odwzorowuj%C4%85cy_dokument_.pdf?1665649216
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/273460/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_31.2a__31.3a.doc?1662724997
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/273459/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_31.1a.doc?1662724997
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/273012/original/Za%C5%82%C4%85cznik_do_Wniosku_na_pi%C5%9Bmie_Nr_31__wersja_alternatywna_.odt?1661945614
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/273012/original/Za%C5%82%C4%85cznik_do_Wniosku_na_pi%C5%9Bmie_Nr_31__wersja_alternatywna_.odt?1661945614
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/273011/original/Za%C5%82%C4%85cznik_do_Wniosku_na_pi%C5%9Bmie_Nr_31__skan_odwzorowuj%C4%85cy_dokument_.pdf?1661945614
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/273011/original/Za%C5%82%C4%85cznik_do_Wniosku_na_pi%C5%9Bmie_Nr_31__skan_odwzorowuj%C4%85cy_dokument_.pdf?1661945614
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/273010/original/Wniosek_na_pi%C5%9Bmie_Nr_31.doc?1661945614
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/273458/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_30b.doc?1662724997
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/273009/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_30a.odt?1661945614
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/273008/original/Interpelacja_na_pi%C5%9Bmie_Nr_30.odt?1661945614


Lp. Data wpływu
do BRM Numer sprawy Radny/a Interpelacja/wniosek/zapytanie Odpowiedzi

2. Wymianę starego asfaltu (dot. nierównego 
chodnika przy tarasach na placu 
przedszkolnym) na chodnik z kostki 
brukowej.

3. Odnowienie elewacji przedszkola.
Wniosek na piśmie Nr 32.1.odt [30 KB] 

WNIOSEK 32.2 do projektu budżetu miasta 
Hajnówka na 2023 rok
dot. Przedszkola Samorządowego Nr 2 w Hajnówce
Komisja wnioskuje o:

1. Wykonanie remontu korytarzy, szatni, klatki 
schodowej.

2. Zakupienie pomocy dydaktycznych i sprzętu 
komputerowego dla psychologa i pedagoga 
oraz dostosowanie miejsca pracy dla tych 
specjalistów (zakup biurka, krzeseł, regału, 
programów i oprogramowania).

Wniosek na piśmie Nr 32.2.odt [30 KB] 

Odpowiedź na piśmie Nr 32.2a.odt [30 KB]

WNIOSEK 32.3 do projektu budżetu miasta 
Hajnówka na 2023 rok
dot. Przedszkola Samorządowego Nr 3 w Hajnówce
Komisja wnioskuje o:

1. Podjęcie pilnie prac związanych z remontem 
starej części budynku uwzględniając 
wskazania „Ekspertyzy technicznej” 
przeprowadzonej w Przedszkolu Nr 3 
(obecnie główne wejście jest zamknięte 
z uwagi na bezpieczeństwo dzieci, rodziców 
i pracowników przedszkola. Sytuacja 
ta dezorganizuje pracę jednostki.)

2. Zakupienie 2 stojaków na rowery dla dzieci, 
rodziców i personelu.

Odpowiedź na piśmie Nr 32.3a.odt [30 KB]

https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/274464/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_32.1a-32.7a.odt?1664965206
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/274464/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_32.1a-32.7a.odt?1664965206
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/274463/original/Wniosek_na_pi%C5%9Bmie_Nr_32.1-32.7.odt?1664965206
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/274463/original/Wniosek_na_pi%C5%9Bmie_Nr_32.1-32.7.odt?1664965206


Lp. Data wpływu
do BRM Numer sprawy Radny/a Interpelacja/wniosek/zapytanie Odpowiedzi

3. Zakupienie rolet do sal przedszkolnych 
w starej części budynku (3 sale – 12 okien).

4. Zakupienie szatkownicy gastronomicznej 
do warzyw- kuchnia (do obierania warzyw).

5. Zakupienie 8 stołów dziecięcych na stelażu 
metalowym (w starym skrzydle przedszkola).

6. Zakupienie 24 krzeseł dla dzieci na stelażu 
metalowym (w starym skrzydle przedszkola).

7. Odmalowanie poręczy na schodach 
wejściowych do budynku i podjeździe dla 
osób niepełnosprawnych

8. Ułożenie terakoty w piwnicy.
Ponadto placówka ma oczekiwania dot.:

9. Wymiany lamp oświetleniowych w salach 
przedszkolnych (4 sale w starym skrzydle 
przedszkola).

10. Wymiany paneli podłogowych w sali 3 latków
(stare skrzydło).

Wniosek na piśmie Nr 32.3.odt [30 KB] 

WNIOSEK 32.4 do projektu budżetu miasta 
Hajnówka na 2023 rok
dot. Przedszkola Samorządowego Nr 5 w Hajnówce
Komisja wnioskuje o:

1. Remont i modernizację schodów przy 
wejściu głównym do budynku przy ul. Reja 2 
(konieczność ułożenia nowej nawierzchni 
na stopniach schodów oraz dostosowania 
wejścia dla potrzeb osób 
niepełnosprawnych)

2. Modernizację i remont pomieszczenia 
dozorcy w celu dostosowania go do zajęć 
dydaktycznych dla dzieci w budynku przy 
M. Reja 2. Zachodzi też konieczność 

Odpowiedź na piśmie Nr 32.4a.odt [30 KB] 

https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/274464/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_32.1a-32.7a.odt?1664965206
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/274463/original/Wniosek_na_pi%C5%9Bmie_Nr_32.1-32.7.odt?1664965206


Lp. Data wpływu
do BRM Numer sprawy Radny/a Interpelacja/wniosek/zapytanie Odpowiedzi

połączenia tego pomieszczenia ciągiem 
komunikacyjnym od wewnątrz budynku.

3. Wymianę ogrodzenia placu przedszkolnego 
(zły stan techniczny).

Wniosek na piśmie Nr 32.4.odt [30 KB] 

WNIOSEK 32.5 do projektu budżetu miasta 
Hajnówka na 2023 rok
dot. Szkoły Podstawowej Nr 1 w Hajnówce
Komisja wnioskuje o:

1. Modernizację wejścia do budynku szkolnego 
dla klas I-II (rozebranie starego tarasu, 
budowa nowego tarasu z poręczami oraz 
nowe zadaszenie).

2. Wykonanie ogrodzenia terenu szkolnego (zły 
stan techniczny, ogrodzenie ma prawie 
60 lat, co roku trzeba odmalowywać siatkę, 
która jest skorodowana i popękana).

Ponadto:
3. Dyrektor szkoły informuje o systematycznym 

niszczeniu nawierzchni ORLIKA i wnosi 
zainstalowanie kamer, które mogą przyczynić
się do ustalenia sprawców i ewentualnego 
powstrzymania  ich.

4. Szkoła jest odpowiedzialna 
za funkcjonowanie obiektu i wszelkie bardzo 
kosztowne naprawy dodatkowo obciążają 
budżet tej placówki.

Wniosek na piśmie Nr 32.5.odt [30 KB] 

Odpowiedź na piśmie Nr 32.5a.odt [30 KB] 

WNIOSKI 32.6 do projektu budżetu miasta 
Hajnówka na 2023 rok
dot. Szkoły Podstawowej Nr 2 w Hajnówce
Komisja wnioskuje o:

Odpowiedź na piśmie Nr 32.6a.odt [30 KB] 

https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/274464/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_32.1a-32.7a.odt?1664965206
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/274464/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_32.1a-32.7a.odt?1664965206
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/274463/original/Wniosek_na_pi%C5%9Bmie_Nr_32.1-32.7.odt?1664965206
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/274463/original/Wniosek_na_pi%C5%9Bmie_Nr_32.1-32.7.odt?1664965206


Lp. Data wpływu
do BRM Numer sprawy Radny/a Interpelacja/wniosek/zapytanie Odpowiedzi

1. Remont dachu na dużej sali gimnastycznej – 
szacunkowy koszt 60.000 zł

2. Remont podłogi na małej sali gimnastycznej -
szacunkowy koszt 50.000 zł

3. Wykonanie Placu apelowego – szacunkowy 
koszt 350.000 zł

4. Dobudowanie pomieszczenia przy dużej sali 
gimnastycznej na przechowywanie sprzętu 
sportowego – szacunkowy koszt 200.000 zł

5. Wykonanie dojazdu do kotłowni – 
szacunkowy koszt 60.000 zł

Ponadto
6. Ponadto komisja zwraca uwagę 

na terminową realizacje zgłoszonych 
reklamacji przez Dyrekcję Szkoły (dot. 
kotłowni oraz dachu wraz z usunięciem 
skutków zalania).

7. Komisja wnioskuje o przydzielenie placówce 
dodatkowych godzin na zajęcia w ramach 
Laboratorium Przyszłości (dot. pracy 
z dziećmi uzdolnionymi).

8. Zorganizować debatę na temat stanu oświaty
w mieście Hajnówka oraz perspektywach jej 
rozwoju.

9. Zorganizować w jednej ze szkół oddział 
przygotowawczy dla dzieci z Ukrainy.

Wniosek na piśmie Nr 32.6.odt [30 KB] 

WNIOSKI 32.7 do projektu budżetu miasta 
Hajnówka na 2023 rok
dot. Szkoły Podstawowej Nr 4 w Hajnówce
Komisja wnioskuje o:

1. Wymianę podłóg w 26 izb lekcyjnych, 
4 gabinetach, 4 pomieszczeniach biurowych 

Odpowiedź na piśmie Nr 32.7a.odt [30 KB] 
Odpowiedź na piśmie Nr 32.7.8b.doc [8 MB] 

Dokumentacja fotograficzna oraz tekst związany 
z innowacyjnym wystrojem sal lekcyjnych oraz 
miejsc wypoczynku funkcjonujących w Szkole 
Podstawowej Nr 4 im. Henryka Sienkiewicza 

https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/274465/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_32.7.8b.doc?1664965206
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/274464/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_32.1a-32.7a.odt?1664965206
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/274463/original/Wniosek_na_pi%C5%9Bmie_Nr_32.1-32.7.odt?1664965206


Lp. Data wpływu
do BRM Numer sprawy Radny/a Interpelacja/wniosek/zapytanie Odpowiedzi

łącznie 1575 metra kwadratowego.
2. Modernizację łazienek uczniowskich, w tym 

organizacja minimum jednej łazienki 
dostosowanej do potrzeb osób 
niepełnosprawnych,

3. Przebudowę boiska szkolnego - utworzenie 
boiska wielofunkcyjnego.

4. Dostosowanie wejścia głównego do szkoły 
od strony ul. Nowowarszawskiej dla osób 
niepełnosprawnych (podjazd, odpowiednie 
oznaczenie).

5. Wymianę 5 wewnętrznych hydrantów.
Ponadto

6. W kolejnych latach wskazana jest wymiana 
oświetlenia na energooszczędne.

7. W zakresie wyposażenia szkoły niezbędna 
jest:

1. wymiana ławek i krzeseł 
uczniowskich (co najmniej 1/5 blatów
szkolnych jest do wymiany),

2. kontynuowanie montażu rolet 
w salach lekcyjnych.

8. Ponadto na innowacyjny wystrój sal 
lekcyjnych oraz miejsc do wypoczynku 
komisja wnosi o przygotowanie materiału 
i zamieszczenie na stronie miasta. Proszę 
o informację dot. sposobu ich realizacji.

Wniosek na piśmie Nr 32.7.odt [30 KB] 

w Hajnówce zostały zamieszczone na stronie 
internetowej Urzędu Miasta Hajnówka jak niżej:
http://www.hajnowka.pl/aktualnosc/oswiata/2938-
zmieniamy-oblicze-naszej-szkoly 

http://www.hajnowka.pl/aktualnosc/oswiata/2938-zmieniamy-oblicze-naszej-szkoly
http://www.hajnowka.pl/aktualnosc/oswiata/2938-zmieniamy-oblicze-naszej-szkoly
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/274463/original/Wniosek_na_pi%C5%9Bmie_Nr_32.1-32.7.odt?1664965206


Lp. Data wpływu
do BRM Numer sprawy Radny/a Interpelacja/wniosek/zapytanie Odpowiedzi

33. 15.09.2022 r.
drogą 
elektroniczną

BRM.0003.1.28.2022 Helena Kuklik WNIOSEK 33
w sprawie aktualizacji załączników do uchwały 
nr XXV/167/17
Wniosek na piśmie Nr 33.odt [10 KB] 
Załącznik do Wniosku na piśmie Nr 33 [skan 
odwzorowujący dokument].pdf [2 MB] 
Załącznik do Wniosku na piśmie Nr 33 [wersja 
alternatywna].odt [20 KB] 

Odpowiedź na piśmie Nr 33a.odt [20 KB] 
Odpowiedź na piśmie Nr 33b.odt [60 KB] 
Załącznik do Odpowiedzi na piśmie Nr 33b.odt [30 
KB] 

34. 19.09.2022 r.
drogą 
elektroniczną

BRM.0003.1.29.2022 Maciej Borkowski INTERPELACJA 34
w sprawie poprawienia wjazdów po wykonanym 
remoncie ulicy Targowej oraz chodnika biegnącego 
wzdłuż tej ulicy
Interpelacja na piśmie Nr 34.odt [20 KB] 
Załącznik do Interpelacji na piśmie Nr 34.jpg [4 MB] 

Odpowiedź na piśmie Nr 34a.odt [20 KB] 
Odpowiedź na piśmie Nr 34b.odt [20 KB] 
Odpowiedź na piśmie Nr 34c [skan odwzorowujący 
dokument].pdf [300 KB] 
Odpowiedź na piśmie Nr 34c [wersja 
alternatywna].odt [20 KB] 

35. 21.09.2022 r. BRM.0003.1.30.2022 Walentyna 
Pietroczuk

WNIOSEK 35.1
w sprawie poprawy przepustowości rowów na ulicy 
Podlasie
Wniosek na piśmie Nr 35.1.doc [20 KB] /pkt 1/

Odpowiedź na piśmie Nr 35.1a.odt [20 KB] /pkt 1/
Odpowiedź na piśmie Nr 35.1b.doc [40 KB]/akapit 2/

WNIOSEK 35.2
w sprawie butwiejących owoców leżących 
na chodniku przy ulicy Spadowej
Wniosek na piśmie Nr 35.2.doc [20 KB] /pkt 2/

Odpowiedź na piśmie Nr 35.2a.odt [20 KB] .pkt 2/
Odpowiedź na piśmie Nr 35.2b.doc [40 KB]/akapit 3/

36. 22.09.2022 r. BRM.0003.1.31.2022 Klub Radnych 
KWW 
Porozumienie 
Samorządowe 
Regionu Puszczy 
Białowieskiej

WNIOSEK 36.1 do projektu budżetu miasta 
Hajnówka na 2023 rok
Opracować dokumentację na przebudowę ulic: 
Kasztanowa, Klonowa, Jaworowa, Słowicza, 
Ślusarska, Stolarska, Bednarska, Żytnia i ich 
przebudowę oraz wykonać naprawę nawierzchni 
drogi na odcinku Hajnówka – Wygoda w granicach 
administracyjnych miasta. 
Wniosek na piśmie Nr 36.1.odt [20 KB] /pkt 1/

Odpowiedź na piśmie Nr 36.1a.odt [20 KB] /pkt 1/

https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/274482/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_36.1a-36.13a.odt?1664965210
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/274481/original/Wniosek_na_pi%C5%9Bmie_Nr_36.1-36.13.odt?1664965210
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/274480/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_35.1b__35.2b.doc?1664965210
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/274479/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_35.1a__35.2a.odt?1664965209
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/274478/original/Wniosek_na_pi%C5%9Bmie_Nr_35.1__35.2.doc?1664965209
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/274480/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_35.1b__35.2b.doc?1664965210
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/274479/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_35.1a__35.2a.odt?1664965209
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/274478/original/Wniosek_na_pi%C5%9Bmie_Nr_35.1__35.2.doc?1664965209
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/274477/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_34c__wersja_alternatywna_.odt?1664965209
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/274477/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_34c__wersja_alternatywna_.odt?1664965209
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/274476/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_34c__skan_odwzorowuj%C4%85cy_dokument_.pdf?1664965209
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/274476/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_34c__skan_odwzorowuj%C4%85cy_dokument_.pdf?1664965209
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/274475/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_34b.odt?1664965209
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/274474/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_34a.odt?1664965208
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/274473/original/Za%C5%82%C4%85cznik_do_Interpelacji_na_pi%C5%9Bmie_Nr_34.jpg?1664965208
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/274472/original/Interpelacja_na_pi%C5%9Bmie_Nr_34.odt?1664965208
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/274471/original/Za%C5%82%C4%85cznik_do_Odpowiedzi_na_pi%C5%9Bmie_Nr_33b.odt?1664965208
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/274471/original/Za%C5%82%C4%85cznik_do_Odpowiedzi_na_pi%C5%9Bmie_Nr_33b.odt?1664965208
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/274470/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_33b.odt?1664965207
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/274469/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_33a.odt?1664965207
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/274468/original/Za%C5%82%C4%85cznik_do_Wniosku_na_pi%C5%9Bmie_Nr_33__wersja_alternatywna_.odt?1664965207
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/274468/original/Za%C5%82%C4%85cznik_do_Wniosku_na_pi%C5%9Bmie_Nr_33__wersja_alternatywna_.odt?1664965207
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/274467/original/Za%C5%82%C4%85cznik_do_Wniosku_na_pi%C5%9Bmie_Nr_33__skan_odwzorowuj%C4%85cy_dokument_.pdf?1664965207
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/274467/original/Za%C5%82%C4%85cznik_do_Wniosku_na_pi%C5%9Bmie_Nr_33__skan_odwzorowuj%C4%85cy_dokument_.pdf?1664965207
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/274466/original/Wniosek_na_pi%C5%9Bmie_Nr_33.odt?1664965207


Lp. Data wpływu
do BRM Numer sprawy Radny/a Interpelacja/wniosek/zapytanie Odpowiedzi

WNIOSEK 36.2 do projektu budżetu miasta 
Hajnówka na 2023 rok
Dokonać naprawy nawierzchni alejek spacerowych 
w Parku Miejskim. 
Wniosek na piśmie Nr 36.2.odt [20 KB] /pkt 2/

Odpowiedź na piśmie Nr 36.2a.odt [20 KB] /pkt 2/

WNIOSEK 36.3 do projektu budżetu miasta 
Hajnówka na 2023 rok
Budowa tężni solankowej w Parku Miejskim.
Wniosek na piśmie Nr 36.3.odt [20 KB] /pkt 3/

Odpowiedź na piśmie Nr 36.3a.odt [20 KB] /pkt 3/

WNIOSEK 36.4 do projektu budżetu miasta 
Hajnówka na 2023 rok
Przeznaczyć środki finansowe w kwocie 120.000,00 
złotych na modernizację i przebudowę Miejskiego 
Placu Zabaw przy ulicy Parkowej.
Wniosek na piśmie Nr 36.4.odt [20 KB] /pkt 4/

Odpowiedź na piśmie Nr 36.4a.odt [20 KB] /pkt 4/

WNIOSEK 36.5 do projektu budżetu miasta 
Hajnówka na 2023 rok
Opracować dokumentację na budowę ulicy Wilczej. 
Wniosek na piśmie Nr 36.5.odt [20 KB] /pkt 5/

Odpowiedź na piśmie Nr 36.5a.odt [20 KB] /pkt 5/

WNIOSEK 36.6 do projektu budżetu miasta 
Hajnówka na 2023 rok
Naprawić ulicę Zajęczą na odcinku na ulicy Odległej 
do ulicy Różanej.
Wniosek na piśmie Nr 36.6.odt [20 KB] /pkt 6/

Odpowiedź na piśmie Nr 36.6a.odt [20 KB] /pkt 6/

WNIOSEK 36.7 do projektu budżetu miasta 
Hajnówka na 2023 rok
Przebudować ul. Poranek.
Wniosek na piśmie Nr 36.7.odt [20 KB] /pkt 7/

Odpowiedź na piśmie Nr 36.7a.odt [20 KB] /pkt 7/

https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/274482/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_36.1a-36.13a.odt?1664965210
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/274481/original/Wniosek_na_pi%C5%9Bmie_Nr_36.1-36.13.odt?1664965210
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/274482/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_36.1a-36.13a.odt?1664965210
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/274481/original/Wniosek_na_pi%C5%9Bmie_Nr_36.1-36.13.odt?1664965210
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/274482/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_36.1a-36.13a.odt?1664965210
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/274481/original/Wniosek_na_pi%C5%9Bmie_Nr_36.1-36.13.odt?1664965210
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/274482/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_36.1a-36.13a.odt?1664965210
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/274481/original/Wniosek_na_pi%C5%9Bmie_Nr_36.1-36.13.odt?1664965210
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/274482/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_36.1a-36.13a.odt?1664965210
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/274481/original/Wniosek_na_pi%C5%9Bmie_Nr_36.1-36.13.odt?1664965210
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/274482/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_36.1a-36.13a.odt?1664965210
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/274481/original/Wniosek_na_pi%C5%9Bmie_Nr_36.1-36.13.odt?1664965210


Lp. Data wpływu
do BRM Numer sprawy Radny/a Interpelacja/wniosek/zapytanie Odpowiedzi

WNIOSEK 36.8 do projektu budżetu miasta 
Hajnówka na 2023 rok
Budowa i przebudowa wiat przystankowych, 
chroniących przed złymi warunkami pogodowymi. 
Wniosek na piśmie Nr 36.8.odt [20 KB] /pkt 8/

Odpowiedź na piśmie Nr 36.8a.odt [20 KB] /pkt 8/

WNIOSEK 36.9 do projektu budżetu miasta 
Hajnówka na 2023 rok
Budowa oświetlenia ulic zgłaszanych przez Radnych 
w 2022 r. (m. in. ul. Makowa, ul. Werpachowskiego, 
ul. Konwaliowa).
Wniosek na piśmie Nr 36.9.odt [20 KB] /pkt 9/

Odpowiedź na piśmie Nr 36.9a.odt [20 KB] /pkt 9/

WNIOSEK 36.10 do projektu budżetu miasta 
Hajnówka na 2023 rok
Inwestycje dot. otoczenia dworca (m. in. dojazd 
i dojście od ul. Dworcowej, parkingi od strony 
Kolejowej).
Wniosek na piśmie Nr 36.10.odt [20 KB] /pkt 10/

Odpowiedź na piśmie Nr 36.10a.odt [20 KB] /pkt 10/

WNIOSEK 36.11 do projektu budżetu miasta 
Hajnówka na 2023 rok
Inwestycje dotyczące stworzenia sieci ścieżek 
rowerowych w mieście umożliwiających bezpieczne 
poruszanie się rowerem (wykorzystanie istniejących 
opracowań i nowoczesnych rozwiązań).
Wniosek na piśmie Nr 36.11.odt [20 KB] /pkt 11/

Odpowiedź na piśmie Nr 36.11a.odt [20 KB] /pkt 11/

WNIOSEK 36.12 do projektu budżetu miasta 
Hajnówka na 2023 rok
Inwestycje w odnawialne źródła energii w obiektach 
użyteczności publicznej, obiektach 
wielomieszkaniowych oraz w indywidualnych 
gospodarstwach. 
Wniosek na piśmie Nr 36.12.odt [20 KB] /pkt 12/

Odpowiedź na piśmie Nr 36.12a.odt [20 KB] /pkt 12/

https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/274482/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_36.1a-36.13a.odt?1664965210
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/274481/original/Wniosek_na_pi%C5%9Bmie_Nr_36.1-36.13.odt?1664965210
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/274482/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_36.1a-36.13a.odt?1664965210
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/274481/original/Wniosek_na_pi%C5%9Bmie_Nr_36.1-36.13.odt?1664965210
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/274482/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_36.1a-36.13a.odt?1664965210
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/274481/original/Wniosek_na_pi%C5%9Bmie_Nr_36.1-36.13.odt?1664965210
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/274482/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_36.1a-36.13a.odt?1664965210
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/274481/original/Wniosek_na_pi%C5%9Bmie_Nr_36.1-36.13.odt?1664965210
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/274482/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_36.1a-36.13a.odt?1664965210
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/274481/original/Wniosek_na_pi%C5%9Bmie_Nr_36.1-36.13.odt?1664965210


Lp. Data wpływu
do BRM Numer sprawy Radny/a Interpelacja/wniosek/zapytanie Odpowiedzi

WNIOSEK 36.13 do projektu budżetu miasta 
Hajnówka na 2023 rok
Postawienie wiaty przystankowej na ul. Białostockiej
( jadąc w kierunku Białegostoku) w celu ochrony 
pasażerów oczekujących na przyjazd autobusu przed
złymi warunkami atmosferycznymi
Wniosek na piśmie Nr 36.13.odt [20 KB] /pkt 13/

Odpowiedź na piśmie Nr 36.13a.odt [20 KB] /pkt 13/

37. 03.10.2022 r.
drogą 
elektroniczną

BRM.0003.1.32.2022 Adam Czurak WNIOSEK 37.1 do projektu budżetu miasta 
Hajnówka na 2023 rok
Opracowanie dokumentacji oraz przeprowadzenie 
inwestycji w zakresie wykonawstwa nawierzchni 
drogowej w zakresie ulic: Bednarska, Ciesielska 
i Stolarska
Wniosek na piśmie Nr 37.1.odt [20 KB] 

Odpowiedź na piśmie Nr 37.1a.odt [20 KB] 

WNIOSEK 37.2 do projektu budżetu miasta 
Hajnówka na 2023 rok
Wybudowanie siedziby z przeznaczeniem 
na Centrum Produktu Lokalnego w ramach 
prowadzonej strategii rozwoju miasta "Hajnówka 
Odnowa - Zielona Transformacja" w okolicy 
przebudowanego targowiska miejskiego
Wniosek na piśmie Nr 37.2.odt [20 KB] 

Odpowiedź na piśmie Nr 37.2a.odt [20 KB] 

WNIOSEK 37.3 do projektu budżetu miasta 
Hajnówka na 2023 rok
zwiększenie środków w dotacji podmiotowej dla 
Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Hajnówce 
na uporządkowanie i przeprowadzenie inwestycji 
przy budynku wielorodzinnym przy ul 3 Maja 37 
w związku ze zgłoszonymi przez mieszkańców 
wnioskami dot. budowy ogrodzenia, przebudowy 
punktu odbioru odpadów oraz znajdujących się w 
bezpośrednim sąsiedztwie ciągów komunikacyjnych.
Wniosek na piśmie Nr 37.3.odt [20 KB] 

Odpowiedź na piśmie Nr 37.3a.odt [20 KB] 

https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/274483/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_37.1a-37.3a.odt?1664965210
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/274484/original/Wniosek_na_pi%C5%9Bmie_Nr_37.1-37.3.odt?1664965210
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/274483/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_37.1a-37.3a.odt?1664965210
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/274484/original/Wniosek_na_pi%C5%9Bmie_Nr_37.1-37.3.odt?1664965210
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/274483/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_37.1a-37.3a.odt?1664965210
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/274484/original/Wniosek_na_pi%C5%9Bmie_Nr_37.1-37.3.odt?1664965210
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/274482/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_36.1a-36.13a.odt?1664965210
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/274481/original/Wniosek_na_pi%C5%9Bmie_Nr_36.1-36.13.odt?1664965210


Lp. Data wpływu
do BRM Numer sprawy Radny/a Interpelacja/wniosek/zapytanie Odpowiedzi

38. 03.10.2022 r.
drogą 
elektroniczną

BRM.0003.1.33.2022 Klub Radnych 
Koalicji 
Obywatelskiej

WNIOSEK 38.1 do projektu budżetu miasta 
Hajnówka na 2023 rok
Wykonanie dokumentacji projektowo – 
kosztorysowej na budowę drogi w ul. Żytniej, 
Botanicznej i Oceanicznej, Makowej, Bednarskiej, 
Ślusarskiej oraz bitumicznej nawierzchni ulicy 
Urodzajnej i Jodłowej.
Wniosek na piśmie Nr 38.1.odt [20 KB] 

Odpowiedź na piśmie Nr 38.1a.odt [20 KB] 

WNIOSEK 38.2 do projektu budżetu miasta 
Hajnówka na 2023 rok
Montaż oświetlenia na ul. J. Werpachowskiego, 
Makowej i w ulicy Złotej na odcinku od ul. Bielskiej 
do Miedzianej.
Wniosek na piśmie Nr 38.2.odt [20 KB] 

Odpowiedź na piśmie Nr 38.2a.odt [20 KB] 

WNIOSEK 38.3 do projektu budżetu miasta 
Hajnówka na 2023 rok
Opracowanie projektu lokalizacji i wykonania 
kwietnych łąk na terenie miasta Hajnówka oraz 
trzech zielonych przystanków.
Wniosek na piśmie Nr 38.3.odt [20 KB] 

Odpowiedź na piśmie Nr 38.3a.odt [20 KB] 

WNIOSEK 38.4 do projektu budżetu miasta 
Hajnówka na 2023 rok
Przeznaczenia terenu np. przy ulicy T. Sołoniewicz 
lub J Filipczuka (lub w innej lokalizacji na terenie 
miasta), na kemping dla camperów. Przygotowanie 
terenu wraz z siecią mediów: woda, kanalizacja, 
toalety, oświetlenie.
Wniosek na piśmie Nr 38.4.odt [20 KB] 

Odpowiedź na piśmie Nr 38.4a.odt [20 KB] 

https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/274486/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_38.1a-38.9a.odt?1664965211
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/274485/original/Wniosek_na_pi%C5%9Bmie_Nr_38.1-38.9.odt?1664965211
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/274486/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_38.1a-38.9a.odt?1664965211
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/274485/original/Wniosek_na_pi%C5%9Bmie_Nr_38.1-38.9.odt?1664965211
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/274486/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_38.1a-38.9a.odt?1664965211
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/274485/original/Wniosek_na_pi%C5%9Bmie_Nr_38.1-38.9.odt?1664965211
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/274486/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_38.1a-38.9a.odt?1664965211
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/274485/original/Wniosek_na_pi%C5%9Bmie_Nr_38.1-38.9.odt?1664965211


Lp. Data wpływu
do BRM Numer sprawy Radny/a Interpelacja/wniosek/zapytanie Odpowiedzi

WNIOSEK 38.5 do projektu budżetu miasta 
Hajnówka na 2023 rok
Zwiększenia, kwot dotacji dla organizacji 
pozarządowych realizujących zadania w sferze:

• upowszechniania kultury muzycznej poprzez 
prowadzenie orkiestry dętej do kwoty 70 tys.
zł,

• bezdomności zwierząt do kwoty 110 tys. zł,
• popularyzacji muzyki cerkiewnej do kwoty 

50 tys. zł,
• rozwoju lekkoatletyki do kwoty 40 tys. zł

Wniosek na piśmie Nr 38.5.odt [20 KB] 

Odpowiedź na piśmie Nr 38.5a.odt [20 KB] 

WNIOSEK 38.6 do projektu budżetu miasta 
Hajnówka na 2023 rok
Wdrożenia planu utworzenia w Hajnówce punktu 
produktów regionalnych wraz z zagospodarowaniem
charakterystycznym dla regionu w szerszym niż 
dotychczas zakresie
Wniosek na piśmie Nr 38.6.odt [20 KB] 

Odpowiedź na piśmie Nr 38.6a.odt [20 KB] 

WNIOSEK 38.7 do projektu budżetu miasta 
Hajnówka na 2023 rok
Przebudowania ulicy Dworcowej, zapewnienia 
parkingu przy ulicy Kolejowej. Kompleksowej 
i zintegrowanej organizacji obsługi turystycznej oraz 
podróżujących mieszkańców miasta 
w rejonie dworca kolejowego, komunikacji drogowej
i komunikacji miejskiej jako całości. 
Wniosek na piśmie Nr 38.7.odt [20 KB] 

Odpowiedź na piśmie Nr 38.7a.odt [20 KB] 

https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/274486/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_38.1a-38.9a.odt?1664965211
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/274485/original/Wniosek_na_pi%C5%9Bmie_Nr_38.1-38.9.odt?1664965211
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/274486/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_38.1a-38.9a.odt?1664965211
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/274485/original/Wniosek_na_pi%C5%9Bmie_Nr_38.1-38.9.odt?1664965211
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/274486/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_38.1a-38.9a.odt?1664965211
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/274485/original/Wniosek_na_pi%C5%9Bmie_Nr_38.1-38.9.odt?1664965211


Lp. Data wpływu
do BRM Numer sprawy Radny/a Interpelacja/wniosek/zapytanie Odpowiedzi

WNIOSEK 38.8 do projektu budżetu miasta 
Hajnówka na 2023 rok
Wnioskujemy o zwiększenie uczniom stypendium  
za wyniki w nauce do 150 zł
Wniosek na piśmie Nr 38.8.odt [20 KB] 

O  dpowiedź na piśmie Nr 38.8a.odt [20 KB] 
Odpowiedź na piśmie Nr 38.8b.odt [40 KB] 

WNIOSEK 38.9 do projektu budżetu miasta 
Hajnówka na 2023 rok
Zagospodarowania (uporządkowanie, wykoszenie) 
terenu miejskiego wzdłuż ulicy Lipowej na wysokości
od ulicy Żabiej do ulicy Gęsiej do potrzeb 
rekreacyjnych mieszkańców osiedla. Miejsce 
w środku osiedla jest obecnie nieprzyjazne 
mieszkańcom, wręcz odstrasza z powodu kilku 
tragicznych zdarzeń. 
Wniosek na piśmie Nr 38.9.odt [20 KB] 

Odpowiedź na piśmie Nr 38.9a.odt [20 KB] 

39. 10.10.2022 r.
droga 
elektroniczną

BRM.0003.1.34.2022 Helena Kuklik ZAPYTANIE
w sprawie przygotowania Przedsiębiorstwa 
Energetyki Cieplnej w Hajnówce do sezonu 
grzewczego 2022/2023
Zapytanie na piśmie Nr 39.odt [10 KB] 

Odpowiedź na piśmie Nr 39a.odt [20 KB] 
Odpowiedź na piśmie Nr 39b.odt [60 KB]

https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/276999/original/Odpowied%C5%BA_na_pismie_Nr_39b.odt?1669797311
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/274828/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_39a.odt?1665649217
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/274829/original/Zapytanie_na_pi%C5%9Bmie_Nr_39.odt?1665649217
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/274486/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_38.1a-38.9a.odt?1664965211
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/274485/original/Wniosek_na_pi%C5%9Bmie_Nr_38.1-38.9.odt?1664965211
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/275234/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_38.8b.odt?1666606240
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/274486/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_38.1a-38.9a.odt?1664965211
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/274486/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_38.1a-38.9a.odt?1664965211
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/274485/original/Wniosek_na_pi%C5%9Bmie_Nr_38.1-38.9.odt?1664965211


Interpelacje i wnioski zgłoszone między XXXIX a XL sesją – część G

Lp. Data wpływu
do BRM Numer sprawy Radny/a Interpelacja/wniosek/zapytanie Odpowiedzi

40. 15.11.2022 r.
drogą 
elektroniczną

BRM.0003.1.35.2022 Adam Czurak WNIOSEK 40
w sprawie kompleksowego rozwiązania problemu 
mieszkańców ze stanem ulicy Wiejskiej.
Wniosek na piśmie Nr 40 [wersja alternatywna].odt 
[20 KB]

Odpowiedź na piśmie Nr 40a [wersja alternatywna].odt 
[20 KB]
Odpowiedź na piśmie Nr 40b [wersja alternatywna].odt
[40 KB]
Odpowiedź na piśmie Nr 40c [wersja alternatywna].odt 
[60 KB]
Odpowiedź na piśmie Nr 40d [skan odwzorowujący 
dokument].pdf [300 KB]
Odpowiedź na piśmie Nr 40d [wersja alternatywna].odt
[20 KB]

41. 15.11.2022 r.
drogą 
elektroniczną

BRM.0003.1.36.2022 Helena Kuklik ZAPYTANIE 41
w sprawie wskazania szczegółowo wydatków 
poniesionych w roku 2022 lub roku 2021 na pozycje 
wymienione w zapytaniu, ujęte w projekcie budżetu 
na rok 2023.
Zapytanie na piśmie Nr 41 [wersja 
alternatywna].odt [30 KB]

Odpowiedź na piśmie Nr 41a [wersja alternatywna].odt 
[20 KB]
Odpowiedź na piśmie Nr 41b [skan odwzorowujący 
dokument].pdf [1000 KB]
Odpowiedź na piśmie Nr 41b [wersja alternatywna].odt
[60 KB] 

42. 21.12.2022 r.
drogą 
elektroniczną

BRM.0003.1.37.2022 Helena Kuklik ZAPYTANIE 42
w sprawie miejsca do promocji produktu lokalnego
Zapytanie na pismie Nr 42 [wersja aternatywna].odt
[10 KB] 

Odpowiedź na piśmie Nr 42a [wersja alternatywna].odt 
[20 KB] 
Odpowiedź na piśmie Nr 42b [wersja alternatywna].odt
[60 KB] 

https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/278390/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_42b__wersja_alternatywna_.odt?1672136963
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/278390/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_42b__wersja_alternatywna_.odt?1672136963
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/278389/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_42a__wersja_alternatywna_.odt?1672136963
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/278389/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_42a__wersja_alternatywna_.odt?1672136963
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/278388/original/Zapytanie_na_pismie_Nr_42__wersja_aternatywna_.odt?1672136963
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/278388/original/Zapytanie_na_pismie_Nr_42__wersja_aternatywna_.odt?1672136963
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/277779/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_41b__wersja_alternatywna_.odt?1671016944
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/277779/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_41b__wersja_alternatywna_.odt?1671016944
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/277778/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_41b__skan_odwzorowuj%C4%85cy_dokument_.pdf?1671016943
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/277778/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_41b__skan_odwzorowuj%C4%85cy_dokument_.pdf?1671016943
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/277159/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_41a__wersja_alternatywna_.odt?1669901201
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/277159/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_41a__wersja_alternatywna_.odt?1669901201
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/277158/original/Zapytanie_na_pi%C5%9Bmie_Nr_41__wersja_alternatywna_.odt?1669901201
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/277158/original/Zapytanie_na_pi%C5%9Bmie_Nr_41__wersja_alternatywna_.odt?1669901201
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/277777/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_40d__wersja_alternatywna_.odt?1671016943
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/277777/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_40d__wersja_alternatywna_.odt?1671016943
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/277776/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_40d__skan_odwzorowuj%C4%85cy_dokument_.pdf?1671016943
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/277776/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_40d__skan_odwzorowuj%C4%85cy_dokument_.pdf?1671016943
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/276579/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_40c__wersja_alternatywna_.odt?1669185854
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/276579/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_40c__wersja_alternatywna_.odt?1669185854
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/276578/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_40b__wersja_alternatywna_.odt?1669185854
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/276578/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_40b__wersja_alternatywna_.odt?1669185854
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/276577/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_40a__wersja_alternatywna_.odt?1669185853
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/276577/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_40a__wersja_alternatywna_.odt?1669185853
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/276576/original/Wniosek_na_pi%C5%9Bmie_Nr_40__wersja_alternatywna_.odt?1669185853
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/276576/original/Wniosek_na_pi%C5%9Bmie_Nr_40__wersja_alternatywna_.odt?1669185853


Interpelacje zgłoszone po XL sesji – część H

Lp. Data wpływu
do BRM Numer sprawy Radny/a Interpelacja/wniosek/zapytanie Odpowiedzi

43. 28.12.2022 r.
drogą 
elektroniczną

BRM.0003.1.38.2022 Maciej 
Borkowski

INTERPELACJA
która stanowi wniosek o udostępnienie informacji 
publicznej dot. udostępnienia umowy kupna-
sprzedaży wraz z kosztorysem, jaką zawarł Burmistrz
Miasta Hajnówka oraz z aktem notarialnym 
nieruchomości budynkowej przy ulicy Parkowej 8 
i Białowieskiej za kwotę 3.5000000 zł Hotel Bartnik
Interpelacja na piśmie Nr 43 [wersja 
alternatywna].odt [20 KB] 

Odpowiedź na piśmie Nr 43a [wersja alternatywna].odt 
[20 KB] 
Odpowiedź na piśmie Nr 43b [wersja alternatywna].odt
[10 KB] 
Załączniki do Odpowiedzi na piśmie Nr 43b znajdują się 
do wglądu w Biurze Rady Miasta Hajnówka

44. 28.12.2022 r.
drogą 
elektroniczną

BRM.0003.1.39.2022 Maciej 
Borkowski

INTERPELACJA
która stanowi wniosek o udostępnienie informacji 
publicznej dot. udostępnienia informacji odnośnie 
ilości dzieci i młodzieży, jaką mogą pomieścić 
poszczególne szkoły podstawowe na terenie miasta 
Hajnówka podległe Burmistrzowi Miasta 
(wyszczególnienie każdej ze szkół) oraz informacji, 
iloma miejscami wolnymi dysponują każda ze szkół
Interpelacja na piśmie Nr 44 [wersja 
alternatywna].odt [20 KB] 

Odpowiedź na piśmie Nr 44a [wersja alternatywna].odt 
[20 KB]
Odpowiedź na piśmie Nr 44b [wersja alternatywna].odt
[20 KB] 
Odpowiedź na piśmie Nr 44c [skan odwzorowujący 
dokument].pdf [200 KB] 
Odpowiedź na piśmie Nr 44c [wersja alternatywna].odt 
[10 KB] 
Odpowiedź na piśmie Nr 44d [skan odwzorowujący 
dokument].pdf [400 KB] 
Odpowiedź na piśmie Nr 44d [wersja alternatywna].odt
[20 KB] 
Odpowiedź na piśmie Nr 44e [skan odwzorowujący 
dokument].pdf [200 KB] 
Odpowiedź na piśmie Nr 44e [wersja alternatywna].odt 
[10 KB] 
Odpowiedź na piśmie Nr 44f [skan odwzorowujący 
dokument].pdf [200 KB] 
Odpowiedź na piśmie Nr 44f [wersja alternatywna].odt 
[10 KB] 

https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/278992/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_44f__wersja_alternatywna_.odt?1673427192
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/278992/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_44f__wersja_alternatywna_.odt?1673427192
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/278991/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_44f__skan_odwzorowuj%C4%85cy_dokument_.pdf?1673427192
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/278991/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_44f__skan_odwzorowuj%C4%85cy_dokument_.pdf?1673427192
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/278990/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_44e__wersja_alternatywna_.odt?1673427192
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/278990/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_44e__wersja_alternatywna_.odt?1673427192
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/278989/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_44e__skan_odwzorowuj%C4%85cy_dokument_.pdf?1673427192
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/278989/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_44e__skan_odwzorowuj%C4%85cy_dokument_.pdf?1673427192
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/278988/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_44d__wersja_alternatywna_.odt?1673427192
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/278988/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_44d__wersja_alternatywna_.odt?1673427192
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/278987/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_44d__skan_odwzorowuj%C4%85cy_dokument_.pdf?1673427192
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/278987/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_44d__skan_odwzorowuj%C4%85cy_dokument_.pdf?1673427192
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/278986/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_44c__wersja_alternatywna_.odt?1673427191
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/278986/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_44c__wersja_alternatywna_.odt?1673427191
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/278985/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_44c__skan_odwzorowuj%C4%85cy_dokument_.pdf?1673427191
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/278985/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_44c__skan_odwzorowuj%C4%85cy_dokument_.pdf?1673427191
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