
Protokół Nr XXII/16
z obrad XXII sesji Rady Miasta Hajnówka

która odbyła się 30 listopada 2016 r.
w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Hajnówka

w godz. 15:00 – 17:30

Stan Rady Miasta – 21
obecnych na sesji – 21

Radni obecni na posiedzeniu :
1. Androsiuk Tomasz 
2. Borkowski Maciej
3. Chaniło Alicja 
4. Charytoniuk Jerzy
5. Czurak Adam
6. Giermanowicz Jan 
7. Golonko Sławomir
8. Kiendyś Ireneusz Roman
9. Kośko Krystyna
10. Kuklik Helena
11. Kulik Sławomir
12. Laszkiewicz Barbara
13. Łabędzki Bogusław Szczepan 
14. Markiewicz Piotr
15. Mironczuk Piotr
16. Nieciecki Karol Marek
17. Ostapczuk Jakub
18. Puch Janusz
19. Rygorowicz Ewa 
20. Szlifarska Maria
21. Tomaszuk Grzegorz

/lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu/

Do punktu 1, 2 porządku obrad
Jakub Ostapczuk – Dzień dobry Państwu. Otwieram obrady XII sesji Rady Miasta, wróć,
XXII. Państwo otrzymali dodatkową uchwałę na wiosek Burmistrza o zmianę, jest wniosek
o zmianę porządku obrad. Wszyscy Państwo otrzymali. Czy są uwagi, zanim przegłosujemy
to? Jeśli nie ma uwag, to jeszcze powiem, że w sesji uczestniczy 20 radnych. Wszystkie
dzisiaj podjęte uchwały mają swoją moc prawną. I teraz przystąpimy do przegłosowania
wniosku. Kto jest za tym, żeby w punkcie 7 c podjąć uchwałę wyrażenie opinii na temat
wniesienia wkładu niepieniężnego? Kto jest za? Dziękuję. Kto jest przeciwny? Nie widzę.
Kto się wstrzymał? Nie widzę. Teraz przedstawię cały, poprawkę, wniosek został przyjęty
jednogłośnie. Przedstawię porządek obrad.

1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XXI sesji Rady Miasta Hajnówka.
4. Interpelacje.
5. Informacja  o  działalności  Burmistrza  Miasta  Hajnówka  w  okresie  od  dnia

8 października 2016 r. do 14 listopada 2016 r.



6. Informacja  o  stanie  realizacji  zadań oświatowych  w Gminie  Miejskiej  Hajnówka
w roku szkolnym 2015/2016.

7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawach:
a) określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych,
b) wyrażenia opinii na temat wniesienia wkładu niepieniężnego,
c) wyrażenia opinii na temat wniesienia wkładu niepieniężnego.

8. Wolne wnioski zapytania.
9. Odpowiedzi na interpelacje, wolne wnioski, zapytania.
10. Zamknięcie obrad.

Jakub Ostapczuk – Kto jest za przyjęciem porządku obrad? Dziękuję. Kto jest przeciwny?
Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.

Do punktu 3 porządku obrad
Jakub Ostapczuk – Przechodzimy do punktu 3. Przyjęcie protokołu z XXI sesji Rady Miasta
Hajnówka.  Protokół  był  wyłożony  w  Biurze  Rady.  Czy  są  uwagi  do  protokołu?  Jeśli
nie ma, przystąpimy do głosowania.  Kto jest  za przyjęciem protokołu z XXI sesji  Rady
Miasta  Hajnówka?  Kto  jest  za?  Dziękuję.  Kto  jest  przeciwny?  Nie  widzę.  Kto
się wstrzymał? Nie widzę. Jest już komplet radnych 21.

Do punktu 4 porządku obrad
Jakub Ostapczuk – Przechodzimy do punktu 4. Interpelacje.  Proszę radnych o składanie
interpelacji. Jeśli nie ma interpelacji, to przejdziemy do punktu 5. 

Do punktu 5 porządku obrad
Jakub  Ostapczuk  –  Informacja  o  działalności  Burmistrza  Miasta  Hajnówka  w  okresie
od 8 października 2016 r. do 14 listopada 2016 r. Pan Burmistrz prosi na moment.

Jerzy  Sirak  –  Panie  Burmistrzu,  Wysoka  Rado,  ja  mam taką  propozycję,  prośbę  zanim
przejdziemy do omówienia informacji mojej, bym prosił o oddanie głosu na chwilę dla Pani
Dyrektor Polskiego Czerwonego Krzyża w Białymstoku.

Jakub Ostapczuk – Proszę, Pani Dyrektor. Mikrofon proszę.

Elżbieta  Paszkowska  –  Dziękuję  bardzo.  Panie  Przewodniczący,  Panie  radny,  Panowie
radni,  bardzo  dziękuję  za,  Panie  Burmistrzu,  bardzo  dziękuję  za  umożliwienie  udziału
w dzisiejszej sesji. I w tym miejscu, korzystając z okazji, chciałabym Państwu na ręce Pana
Burmistrza  i  Pana  Zastępcy  Pana  Burmistrza  serdecznie  złożyć  podziękowania
za współpracę podjętą w ramach Projektu Tekstylia oraz za bieżące wspieranie działalności
naszego  stowarzyszenia.  I  w  ramach  współpracy  i  zbiórki  odzieży,  tekstyliów
do kontenerów,  które  Państwo  umożliwiliście  nam  posadowienie  na  terenie  miasta
Hajnówki,  przygotowaliśmy  taki  drobny,  drobny  prezencik  w  postaci  dwóch  rowerów
przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych. Są to rowery trójkołowe, bezpieczne i mam
nadzieję, że będą dobrze służyły. Pan Burmistrz wskazał dwie osoby, mieszkańców miasta
Hajnówka  jako  beneficjentów tejże  pomocy.  I  są  to  Pan  M.  B.  i  Pan  M.  P.  Ponieważ
są to bardzo  duże  rowery,  tutaj  jest  ich  wzorzec.  To  jest  zdjęcie  tychże  rowerów,
są trójkołowe  i  zajmują  bardzo  dużo  miejsca,  przekażę  dzisiaj  tylko  Panom  karty
gwarancyjne  a  Pana  Burmistrza  poproszę  o  przekazanie  tychże  rowerów  w  możliwie



najbliższym czasie. Także serdecznie dziękuję za przekazanie rowerów i osoby obdarowane
w postaci  Pana M.  i  Pana M..  Z ramienia  Pana M.,  który  jest  dzisiaj  w szpitalu,  kartę
gwarancyjną  na  ten  rower  odbierze  jego  mama.  Także  zapraszam  Pana  Burmistrza  do
przekazania tychże rowerów a Państwa do odebrania kart upoważniających do odebrania
sprzętu.

Oklaski

Elżbieta Paszkowska – Panie Burmistrzu, zapraszam.

Jerzy Sirak – Pani Dyrektor przekaże. Pani Dyrektor przekaże.

Elżbieta Paszkowska – Zapraszam.

Jerzy Sirak – To prezent od PKC, to Pani Dyrektor przekaże a my fizycznie przekażemy
rowery.

Mieszkaniec Miasta – Dziękuję.

Elżbieta Paszkowska – Życzę Panu przyjemnego korzystania, poznawania. 

Mieszkaniec Miasta – To prezent mikołajkowy w takim razie.

Elżbieta Paszkowska – W Hajnówce jest dużo zakamarków do poznawania. Życzę szerokiej
drogi  i  przyjemności  z  korzystania.  Proszę  synowi  przekazać  serdeczne  życzenia
od Polskiego Centrum Krwiodawstwa wraz z życzeniami dobrego korzystania.

Mieszkanka Miasta – Dziękuję.

Elżbieta  Paszkowska  –  Państwu dziękuję  za  umożliwienie  przekazania  tychże  rowerów.
Życzę miłych, przyjemnych i owocnych obrad. Dziękuję bardzo.

Jakub Ostapczuk – W imieniu Rady dziękujemy też. I przechodzimy do...

Elżbieta Paszkowska – Przepraszam najmocniej, Panie Przewodniczący, ponieważ pogoda
jest taka, jaka jest, Państwo pozwolicie, że nie dokończymy już ostatniego momentu, także
przyjemnie zapowiadającego się posiedzenia, niemniej jednak warunki atmosferyczne są nie
do przewidzenia, także bardzo Państwu dziękuję i do zobaczenia, do widzenia.

Jakub  Ostapczuk  –  Do  widzenia.  Dalej,  jesteśmy  przy  punkcie  5.  Państwo  otrzymali
informację o działalności Burmistrza Miasta. Czy są jeszcze pytania do tych informacji?
Pan radny Mironczuk prosi o głos.

Piotr  Mironczuk  –  Panie  Przewodniczący,  Wysoka  Rado,  w  nawiązaniu  do  informacji
dotyczącej pobytu 6-osobowej delegacji z  Łotwy miasta Kraslava o powtórzenie informacji
po pierwsze dotyczącej,  po pierwsze,  ilu przedstawicieli  branży gospodarczej wchodziło
w skład  tej  delegacji?  Po  drugie,  w  jakiej  formie  zapoznano  delegację  łotewską
z działalnością  wymienionych  przedsiębiorców  reprezentujących  nasze  miasto?  Czy



to odbyło się poprzez bezpośrednie zwiedzanie poszczególnych zakładów, czy zapoznanie
z działalnością  tych  zakładów  było  w  formie  pokazów  slajdowych?  Po  trzecie,  kto
uczestniczył  ze  strony Urzędu Miasta  w spotkaniu z zaproszoną delegacją?  Ilu  naszych
przedsiębiorców  brało  udział  w tym  spotkaniu?  Po  czwarte,  czy  te  spotkania
z przedsiębiorcami  zaowocowały  podpisaniem  umowy  o  współpracę  lub  chociażby
o wzajemnych kontaktach między młodzieżą szkolną, która mogłaby wyjeżdżać na zamianę
podczas ferii zimowych i wakacji? I po piąte, czy te wizyty są czysto kurtuazyjne, które nie
przynoszą żadnych korzyści dla naszego społeczeństwa? Po szóste, jak często odbywają się
te wizyty i jakie koszta ponosi no, należy zapytać, nasz podatnik, z tego tytułu? Na razie
dziękuję.

Jakub Ostapczuk – Dziękuję. Czy są jeszcze pytania, zanim Burmistrz? Pan radny.

Maciej  Borkowski  –  Panie  Burmistrzu,  wysoka  Rado,  Panie  Przewodniczący,  ja  jedno
krótkie zapytanie. Prosiłbym o rozszerzenie tutaj informacji z zakresu gospodarki gruntami.
Nabyto  w  formie  darowizny  do  zasobów  gruntów  miasta  Hajnówka  nieruchomość
od Skarbu  Państwa,  oznaczona  numerem  geodezyjnym  1424/31,  o  powierzchni,
z przeznaczeniem na ulicę miejską przylegającą do ulicy Kolejki Miejskie. Ja chciałbym
wiedzieć, z przeznaczeniem na ulicę miejską, tak? Żeby Pan to rozszerzył tą informację.
Dziękuję uprzejmie.

Jakub Ostapczuk – Dziękuję. Pan radny Łabędzki, proszę.

Bogusław Szczepan Łabędzki – Panie Burmistrzu, Państwo Przewodniczący, Wysoka Rado,
ja  chciałbym,  żebyśmy  uściślili  tę  informację  informacji  Pana  Burmistrza.  Chodzi
mi o nagrody  Burmistrza  Miasta  Hajnówka.  W  sprostowaniu  do  sprawozdania  mamy
podaną inną ilość tych nagród, inną sumę łączną, natomiast w informacji Pana Burmistrza
jeszcze inna. W sumie to mamy dzisiaj na sesji 3 informacje o tym, ile było nagród, jaka
suma. Uściślijmy, która jest prawdziwa, Panie Burmistrzu, dobrze?

Jerzy Sirak – Dobrze.

Jakub Ostapczuk – Dziękuję. Czy są jeszcze pytania? Pan radny Puch.

Janusz Puch – Panie Przewodniczący, Panie Burmistrzu,  wysoka Rado, szanowni Państwo,
ja tu mam takie zapytanie dotyczące spotkania przedstawicieli, co prawda, Pana Burmistrza
w  konferencji  zamykającej  program  współpracy  Transgranicznej  Polska  –  Białoruś  –
Ukraina 2007 – 2013. I wydarzenie to o nazwie Everlasting Partnership było jednocześnie
spotkaniem  otwierającym  Program  Współpracy  Transgranicznej  Polska  –  Białoruś  –
Ukraina 2014 – 2020. I pytanie moje jest takie, bo tutaj była mowa o pozyskania nowych
możliwości dofinansowania projektów na te lata, więc zapytam się, czy o jakie to projekty
była mowa i które by dotyczyły miasta Hajnówki i nie tylko, powiatu również? Dziękuję.

Jakub Ostapczuk – Dziękuję. Więcej pytań nie ma. Proszę, Panie Burmistrzu, o odpowiedź. 

Jerzy Sirak – Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, jeżeli chodzi o pytanie Pana radnego
Mironczuka, współpraca z Łotwą, z takim miastem Kraslava w Łotwie trwa już od bardzo,
bardzo wielu lat. Ta współpraca polegała na tym, że zespoły z Łotwy przyjeżdżały do nas,



zespoły z Hajnówki jeździły też na występy do Kraslavy, jak również, jak dobrze pamiętam,
również zespoły sportowe. Ta współpraca jest kontynuowana, z tym, że no dalej będzie ona
kontynuowana  przez  powiat  hajnowski.  Natomiast  jeżeli  chodzi  o  tą  ostatnią  wizytę,
no nie ma  dzisiaj  Sekretarza  co  do  szczegółów,  ale  w  ramach  tej  wizyty  nasi  goście
odwiedzili  niektóre  zakłady  przedsiębiorców  z  Hajnówki  bezpośrednio  na  miejscu.
Natomiast  w  spotkaniu  organizowanym  w  czasie  wizyty  tej  delegacji  uczestniczyli
przedstawiciele  powiatu,  Pan  Starosta,  Pani  Wicestarosta,  uczestniczyli  również
przedstawiciele Rady. Natomiast jeżeli chodzi o pytanie Pana radnego dotyczące drogi przy
ulicy  Kolejki,  jest  to  droga,  która  została  przekazana  przez  Nadleśnictwo  Hajnówka.
Najpierw  Nadleśnictwo  Hajnówka  przekazało  kawałek  tej  nieruchomości  dla  powiatu
hajnowskiego i  potem Starosta  w imieniu Skarbu Państwa przekazał to  na rzecz miasta
Hajnówki.  Jest  to  taki  kawałek  drogi,  który  zapewnia  dojazd  dla  mieszkańców
2 czy 3 domów.  Jest  to  kawałek  drogi  od  ulicy  Kolejki  Leśne  bezpośrednio  do  tych
zabudowanych posesji. W zasadzie ci mieszkańcy od bardzo dawna z tej drogi dojazdowej
korzystali, tylko że ta procedura prawna była potrzebna, żeby ten stan uporządkować. Także
były to grunty Lasów Państwowych, w tej chwili jest to droga miejska. Natomiast jeżeli
chodzi  o  pytanie  Pana  radnego  Pucha,  ogólnie  mogę  powiedzieć,  że  jeżeli  chodzi
o te spotkania,  konferencje,  przygotowujemy  się  do  nowej  edycji,  jeżeli  chodzi
o finansowanie  w  ramach  programu  współpracy  transgranicznej  Polska  –  Białoruś  –
Ukraina i będziemy się starali występować z wnioskami o dofinansowanie jako Euroregion
Puszcza Białowieska, ale niezależnie od tego jako miasto Hajnówka. Chociaż zdajemy sobie
z  tego  sprawę,  że  tym  razem  konkurencja  będzie  dosyć  duża,  no  niemniej  jednak
przygotowujemy  się  w  najbliższym  czasie,  złożymy  stosowne  fiszki.  Jeżeli  chodzi
o to, co chcemy robić jako miasto, a więc wspólnie też z Kamieńcem i z Przedsiębiorstwem
Wodociągów i Kanalizacji,  chcemy nadal starać się o środki finansowe na modernizację
naszej infrastruktury wodnokanalizacyjnej. Razem z PUK-iem będziemy się starali o środki
finansowe na kontynuację realizacji  naszego programu gospodarki  odpadami,  po stronie
białoruskiej natomiast byłby to budowy kilku punktów zbiórki odpadów w tych 3 rejonach
– prużańskim, kamienieckim i świsłockim. Wspólnie z Kamieńcem też chcemy się ubiegać
o  środki  finansowe  na  modernizację  naszego  stadionu,  natomiast  nasi  partnerzy
w Kamieńcu  na  modernizację  tego  stadionu  w Kamieńcu.  To  tak  z  grubsza,  natomiast
niezależnie od tego będziemy się starali, jak będą ogłoszone konkursy na projekty miękkie,
składać  wniosek  na finansowanie  właśnie  takich  projektów  sportowych  i  kulturalnych.
Natomiast  jeżeli  chodzi  o  Euroregion  Puszcza  Białowieska,  przygotowujemy  się
do 3 różnych projektów. Jeden to kontynuacja zakupów samochodów przeciwpożarowych
tutaj  do  Ochotniczych  Straży  Pożarnych  na  terenie  Euroregionu  Puszcza  Białowieska
po polskiej  stronie,  jak  również  zakup  samochodów  pożarniczych  w  tych  rejonach
prużańskim  kamienieckim  i  świsłockim.  Drugi  program  to  taki  program  mieszany
o charakterze  zakupów  inwestycyjnych,  ale  również  z  elementami  projektów  miękkich
sportowo-kulturalnych, w ramach którego byśmy planowali zakupienie takich mobilnych,
składanych scen do wszystkich samorządów w naszej części Euroregionu, jak również tych
3  rejonach  po  stronie  białoruskiej.  I  trzeci,  aha,  i  trzeci  to  program,  który  polegałby
na zakupie rowerów na potrzeby organizacji wypożyczalni rowerów po jednej i po drugiej
stronie granicy. Teraz jeszcze uzupełnienie do tej mojej informacji. W chwili tutaj dokąd
ona  była,  w Ambasadzie  Francuskiej  odebrałem  wyróżnienie  dla  naszego  miasta
za gospodarkę wodnościekową. Właśnie jury tej  kapituły bardzo pozytywnie oceniło ten
projekt  zrealizowany  przez  nas  wspólnie  z  Kamieńcem  i  w  kategorii  takich  miast  jak
Hajnówka  było  to  jedyne  wyróżnienie  w  skali  całego  kraju.  Również  na  zaproszenie



Konsula Rzeczypospolitej w Brześciu Pana Konsula Misiaka uczestniczyłem w oficjalnych
obchodach  Święta  Niepodległości  w  Brześciu.  Również  w Białymstoku  uczestniczyłem
w konferencji  dotyczącej  małego  ruchu  granicznego  i  przekazałem  tam  nasze
stanowisko, że ciągle oczekujemy na to, że ten mały ruch graniczny będzie uruchomiony.
Przy  okazji  też  chciałbym  przekazać  Państwu  kilka  informacji  dotyczących  inwestycji
na drogach wojewódzkich. Jest to dla nas wszystkich bardzo, bardzo ważne i po rozmowach
z  przedstawicielami  zarządu  województwa,  jak  również  Podlaskiej  Dyrekcji  Dróg
Wojewódzkich  no  mogę  tutaj  Państwa  poinformować,  że  Dyrekcja  Zarządu  Dróg
Wojewódzkich  już  przygotowuje  się  do  ogłoszenia  przetargu  na  budowę,  modernizację
drogi wojewódzkiej  Nowosady  –  Zabłudów.  Jeżeli  wszystko  pójdzie  dobrze,  tak  jak
to się tam  planuje,  to  być  może  jeszcze  w  grudniu  ten  przetarg  zostanie  ogłoszony.
Natomiast  fizyczna  realizacja  potrwa  około  2  lat  i  z  takim  założeniem,  że  ta  droga
wojewódzka będzie z obwodnicą Narwi i z obwodnicą Trześcianki. Natomiast jeżeli chodzi
o drogę wojewódzką Zwodzieckie – Juszkowy Gród, ważną dla nas głównie ze względów
gospodarczych, tutaj to się trochę przeciągnie w czasie,  ponieważ Podlaski Zarząd Dróg
Wojewódzkich  musi  zlecić  opracowanie  dokumentacji  technicznej  na  odcinek  drogi
powiatowej, od drogi wojewódzkiej przez Terespol do Siemianówki, drogi która, Tarnopol,
przepraszam, Tarnopol, Terespol trochę dalej, droga, która została przekazana przez powiat
dla  województwa  podlaskiego  bez  dokumentacji,  dlatego  też  tam  to  opóźnienie  jest
konieczne  i  po  opracowaniu  dokumentacji  Podlaski  Zarząd  Dróg  Wojewódzkich  ogłosi
również przetarg na modernizację tej ważnej drogi, ale myślę, że nie będzie to prędzej jak
pod koniec ubiegłego roku. Obie te inwestycje są inwestycjami o bardzo dużym znaczeniu
dla nas, ale też i o bardzo dużej wartości jeżeli chodzi o koszty ich realizacji. Natomiast
jeżeli  chodzi  o  sprawy  w  naszym  mieście,  już  w  styczniu  Zarząd  w  nowym  roku
budżetowym ogłosi przetarg na modernizacje skrzyżowania 3 Maja i ulica Armii Krajowej.

Jakub Ostapczuk – Jeszcze pytanie było radnego Łabędzkiego odnośnie ilości nagród.

Jerzy Sirak – To, to znaczy Pani Jola potem odpowie. Jest to oczywista, drobna pomyłka.
Ta ostatnia odpowiedź jest prawidłowa, ale szczegółowo powie Pani Jola.

Bogusław Szczepan Łabędzki – W Pana informacji jest jeszcze inna ilość.

Jolanta Stefaniuk – Ale informacja dotyczy października bieżącego roku.

Jerzy Sirak – Pani Jola wszystko wytłumaczy, zna szczegóły. Ale ja,  skoro jestem przy
głosie,  jeszcze  chciałbym  się  ustosunkować  do  pytania  Pana  radnego  Niecieckiego
na ostatniej sesji, który pytał o koszty moich wyjazdów zagranicznych. Otóż w ciągu tych
6 lat...  Ja  Panu nie  przeszkadzałem,  Panie  radny  Łabędzki.  W ciągu tych  6  lat  miałem
18 wyjazdów zagranicznych.  Wyjazdy  były  w różne  miejsca.  Najwięcej  tych  wyjazdów
w związku  ze  współpracą  transgraniczną  było  oczywiście  tutaj  do  naszych  sąsiadów
po stronie białoruskiej, a więc i Brześć, i Kamieniec, i Prużany, i Świsłocz, ale również były
wyjazdy do Litwy, wyjazdy do Estonii. Jeździłem też raz na konferencję do Wilna, ja o tym
wcześniej  mówiłem,  na  zaproszenie  polskiego  Ministerstwa  Środowiska  i  tam
prezentowałem  zrealizowany  u  nas  w  ramach  Programu  SOWA Program  Modernizacji
Oświetlenia Ulicznego. Natomiast w związku z jubileuszem na zaproszenie władz Suure
Jaani w Estonii jeździłem tam z takim referatem na temat roli samorządów w zmieniającym
się świecie. Także wszystkie koszty związane z tymi moimi wyjazdami to jest 440 złotych.



Dziękuję, Panie Przewodniczący.

Jakub  Ostapczuk  –  Dziękuję,  Panie  Burmistrzu.  I  Pani  Inspektor,  Pani  Jolu,  proszę
o odpowiedź.

Jolanta Stefaniuk – Panie Przewodniczący, wysoka Rado, jeżeli chodzi o nagrody przyznane
dyrektorom,  nauczycielom z  okazji  Dnia  Edukacji  Narodowej,  więc  w informacji  Pana
Burmistrza  zawarto  działania,  informacje,  które  się  wydarzyły  w okresie  październik  –
listopad bieżącego roku,  a  więc również nagrody,  które  były  przyznane w październiku
bieżącego  roku.  Natomiast  w  informacji  z  realizacji  zadań  oświatowych  są  zawarte
wydarzenia, które się działy, zadziały w roku szkolnym 2015-16, a więc i nagrody, które
były  w październiku  2015  roku.  Tych  nagród  w  2015  roku  było  18  na  kwotę  27 000,
zgodnie  z tym,  co  napisaliśmy  w  sprostowaniu,  natomiast  w  bieżącym  roku  szkolnym
na 28 500, 19 nagród. Dziękuję.

Jakub Ostapczuk – Dziękuję. Jeśli  więcej pytań nie ma, przystąpimy do przegłosowania
informacji. Kto jest za przyjęciem informacji o działalności Burmistrza Miasta Hajnówka
w okresie od 8 października 2016 do 14 listopada 2016? Kto jest za przyjęciem informacji?
Dziękuję.  Kto  jest  przeciwny?  Nie  widzę.  Kto  się  wstrzymał?  Nie  widzę.  Informacja
Burmistrza została przyjęta jednogłośnie. 

Do punktu 6 porządku obrad
Jakub  Ostapczuk  –  Przechodzimy  do  punktu  6.  informacja  o  stanie  realizacji  zadań
oświatowych w gminie miejskiej Hajnówka w roku szkolnym 2015-2016. Takie informacje
Państwo  otrzymali  na piśmie.  Wszystkie  komisje  analizowały  to.  Wszystkie  komisje
zaopiniowały pozytywnie. Czy są jeszcze pytania do tych informacji? Pan radny Borkowski.

Maciej  Borkowski  –  Panie  Burmistrzu,  Wysoka Rado,  Panie  Przewodniczący,  szanowni
Państwo,  ja  w  sumie  chciałem się  odnieść  do  tej  informacji  a  konkretnie  do  rozdziału
3. Obowiązki  organu  prowadzącego  placówki  oświatowe.  Zabezpieczenie  warunków
działania  szkoły,  w tym bezpiecznych i  higienicznych warunków nauki,  wychowywania
i opieki. Drugi punkt, remonty obiektów szkolnych. I w tym głównie się skupię, dlatego
że w sierpniu Komisja Infrastruktury, do której należę, dokonała przeglądu stanu szkół pod
kątem rozpoczęcia roku szkolnego, technicznego stanu szkół i nie wypadło to dobrze, Nie
wpadło to tak, jak jest to tu ujęte w tej informacji, którą mamy tu przed sobą. I dlatego
się z tą informacją nie zgadzam. Ale do rzeczy. W szkołach i przedszkolach prowadzone
są okresowe  kontrole  stanu  technicznego  budynków i  ich  przydatności  do  użytkowania
przez  upoważnione  instytucje.  Przeglądy  potwierdzają  odpowiednie  przygotowanie
placówek, jednak w niektórych przypadkach wskazują na konieczność podjęcia określonych
działań.  Drodzy  Państwo,  ja  się  skupię,  nie  widzę  Pani  Dyrektor  Zespołu  Szkół  Nr  1.
Prosiłem również o to, aby Pani Dyrektor, jeśli byłoby to możliwe, była na komisjach, nie
była, no ale trudno, będę mówił bez adresata. Skupię się na Zespole Szkół Nr 1, dlatego
że ta szkoła  wypadła  najgorzej.  Dlaczego  najgorzej?  Powiem  Państwu  tak  króciutko
dla porównania.  Ilość  uwag  i  zastrzeżeń  z  przebiegu  naszej  kontroli  i  kontroli  Komisji
Infrastruktury  myślałem,  że  może  któryś  z  moich  kolegów,  koleżanek  będzie  chciał
się podzielić taką informacją, ale nie i tak, Zespół Szkół Nr 4 – uwag i zastrzeżeń z naszej
strony było ilość 4. Zespół Szkół Nr 2, przepraszam bardzo. Zespół Szkół Nr 3 – uwag
i zastrzeżeń miał 13 z naszej  komisji.  Szkoła Nr 3 – 14. Ale Zespół Szkół Nr 1 – tych



zastrzeżeń było 31. I dlatego się skupię na tej jednej szkole, ponieważ suma tych wszystkich
uwag w tych 3 placówkach jest równa uwag skierowanych pod kątem Zespołu Szkół Nr 1.
Nie  ma Pani  Dyrektor,  ale  ja  Państwu przeczytam.  Bo  jak  czytam,  że  przeglądy  stanu
technicznego  szkół  są  przeprowadzane  regularnie,  to  ja  się  z  tego  śmieję.  Przeczytam
Państwu  protokoły  ze  społecznego  odbioru  szkół.  Ja  o  tym  mówiłem  rok  temu.  Rok
wcześniej mówiłem, że nie jest tak dobrze. Mówiłem, że protokół to powinien zawierać
pewne informacje, do których zaraz wrócę, a nie takie, jak przedstawia nam Zespół Szkół
Nr 1 i to od wielu lat, bo się z nimi zapoznałem. Ale do rzeczy. Rok 2016. Przeczytam
Państwu,  co  stwierdziła  komisja  ze  społecznego  przeglądu  warunków  pracy  i  nauki.
Komisja stwierdziła, iż sale lekcyjne, zaplecza pracowni, pomieszczenia biurowe, gabinet
pielęgniarski,  korytarze,  sanitariaty  zostały  dokładnie  posprzątane,  okna  umyte,  ściany
i podłogi również. Zawieszono czyste firanki w salach lekcyjnych i na korytarzach. Drobne
usterki  techniczne  naprawiono,  uzupełniano  pokrętła  i  wylewki  przy  bateriach
umywalkowych,  sanitariatach,  uzupełniano  deski  sedesowe,  uzupełniono  sprzęt  szkolny,
uzupełniono brakujące śruby. Drodzy Państwo, to jest protokół z 2016 roku. Teraz Państwu
przeczytam  z  2015  roku.  Komisja  stwierdziła,  iż  sale  lekcyjne,  zaplecza  pracowni,
pomieszczenia  biurowe,  gabinet  lekarski,  korytarze,  sanitariaty  zostały  dokładnie
sprzątnięte, umyte okna i ściany podłóg, zawieszono czyste firanki w salach lekcyjnych i na
korytarzach.  Drobne  usterki  techniczne  naprawiono,  uzupełniono  pokrętła,  wlewki  przy
bateriach,  umywalkach  w  łazienkach.  Uzupełniano  deski  klozetowe,  sprawdzono  sprzęt
szkolny. Drodzy Państwo, żywienie rozpocznie się od dnia 3 września 2014 r.  Protokół,
który trzymam w ręku, dotyczy dnia 28 sierpień 2015. W tym pośpiechu, kopiowaniu tych
dokumentów,  które  mają  świadczyć  o  tym,  że  nasze  dzieci  są  bezpieczne,  zapomniano
nawet o tym, aby zmienić datę. Taki pośpiech, takie przeglądy, i takie szkoły. Jeśli Państwo
nie wierzycie, że mówiłem o tym samym, rok temu proszę wrócić do protokołów. Wszystkie
te  kopie  protokołów  dyrektor  przekazuje  organowi  prowadzącemu,  czyli  Panu
Burmistrzowi,  Pani  Inspektor.  I  ja  się  dziwię,  że  przechodzi  to  przez  tyle  rąk  i  nikt
nie zauważa tego, że to jest kopiuj wklej. Nawet daty nie zmieniono. I nikomu się nie zapala
czerwona  żarówka,  że  coś  jest  w  tej  placówce  nie  tak,  że  ktoś  nie  spełnia  swoich
obowiązków. Nie wiem, jak to tak. W moim odczuciu protokoły ze społecznego odbioru
szkół powinny zawierać takie informacje, jak w pomieszczeniach szkoły, w których będą
przebywać  uczniowie,  nie prowadzi  się  jakichkolwiek  remontów,  napraw  lub  prac
instalacyjnych,  oznakowanie  dróg  w  pobliżu  obiektów  szkolnych  jest  odpowiednie.
Ogrodzenie  terenu,  jest  tych  punktów,  proszę  Państwa,  31.  W  normalnym  protokole
i w normalnych szkołach takie protokoły są. Zespół Szkół Nr 2, Zespół Szkół Nr 3 posiada
takie protokoły. Jest wszystko jak należy. Ale nie tu. Czy w protokole powinny się zawierać
informacje takie jak, że firanki wymienione czy podłogi czyste? To chyba nie są informacje
do ujęcia w protokole? Moim zdaniem, no nie będę już. Warto wspomnieć, mam pismo
takie z ubiegłego roku, bo prowadzę korespondencję, jeżeli chodzi o placówki oświatowe,
że Zespół  Szkół  Nr 1 jako jedyna palcówka ma 1,  posiada 1 dodatkowego pracownika
administracyjnego odpowiedzialnego między innymi za stan techniczny placówek. Jest taki
jedyny pracownik. Inne zespoły szkół tego nie posiadają, nie mają takiego dodatkowego
pracownika  i  ja  się  dzisiaj  zastanawiam,  za  co  on  bierze  pieniądze.  Z  Panem
Wiceburmistrzem,  z  Panią  Jolantą  rok  temu  chodziliśmy  po  tej  placówce,  walczyłem
z orlikami przez dłuższy okres, mówiłem, że jest źle, nikt się nad tym nie pochyla. Drodzy
Państwo,  kolejne  zaniedbania  w tej  placówce,  które  powinienem chwalić  a  nie  umiem,
chociaż uczy się tam moja córka i siłą rzeczy powinienem pochwalić tą placówkę, ale mam
taki charakter,  że jak coś jest nie tak, to mówię,  mówię,  że jest źle.  Brak zabezpieczeń



przeciwpożarowych  w  tej  szkole.  Drodzy  Państwo,  na  rok  temu  sygnalizowałem
to osobiście do Pani Dyrektor.  Dzwoniłem do człowieka, który odpowiada za podbijanie
tego wszystkiego. Na niewiele się to zdało. Sygnalizowaliśmy to również w przeglądzie
sierpniowym,  że  jest  źle.  Nikt  się  do  tego  nie  ustosunkował.  Każdy,  nie  będę  mówił,
co dalej. Ale we wrześniu zwróciłem się z pismem do Straży Pożarnej o przeprowadzenie
kontroli  w tej  placówce,  bo  już  nie  mogłem na to patrzeć.  Była  Pani  Inspektor  z  nami
oświaty, ale chyba nie ma autorytetu w tej placówce. I moje spostrzeżenia, drodzy Państwo,
się potwierdzają. Panie Burmistrzu, ja Panu pismo ze Straży Pożarnej wręczę po sesji. Żeby
nie  było tak,  że  ja  sobie  tylko gadam i  jestem najmądrzejszy,  bo czasami  z Pana słów
ja to słyszę, ale ja poprosiłem odpowiednie jednostki o to, żeby skontrolowały to, o czym
ja mówię  od  jakiegoś  czasu  i  rzeczywiście  jest  źle.  Jest  takie  rozporządzenie  również
Ministra  Spraw  Wewnętrznych  i  Administracji  w sprawie  ochrony  przeciwpożarowej
budynków  i   innych  obiektów  budowlanych  i  terenów.  I  tam  jest  wszystko
wyszczególnione,  jakie  powinny  być  zabezpieczenia,  żeby  nasze  dzieciaczki  były
bezpieczne. Jest również rozdział 4 ewakuacja, to, o co szczególnie pytałem w szkołach
podczas  naszego  przeglądu.  Są  to  procedury  ewakuacji  szkoły  takie,  aby  w  razie
niebezpieczeństwa nasze dzieci wiedziały, gdzie mają się udać, jak wyjść, którędy wyjść.
I wiecie co Państwo? Na pytanie, jakie są procedury w Zespole Szkół Nr 1 Pani Dyrektor
tak sobie bez żenady, bez niczego powiedziała, że nie wie, bo my nie przeprowadzamy.
I ja to, i ja  to,  w  tym  roku  było  przeprowadzone.  Tak,  po  tej  całej  akcji  było
przeprowadzone,  rzeczywiście,  ale  wcześniej  nie.  Wcześniej  nie  były  te  procedury
przeprowadzane. I te informacje mam również od rodziców dzieci z klas starszych, że one
nie wiedzą, co to jest procedura wyjścia ewakuacyjnego. I w tym roku rzeczywiście było,
bo monitorowałem to. Następny punkt. Każda ze szkół posiada monitoring wizyjny, który
jest  modernizowany  w  miarę  możliwości  finansowych,  To  mamy  w  naszej  informacji.
To ja Państwu  teraz  przeczytam,  jak  to  jest  z  tym  monitoringiem  w  naszych  szkołach.
Bo my na papierze możemy tutaj  podnieść  rękę i  powiedzieć,  że tak,  wszystko jest  jak
należy, bo komuś się pismo podsuwa pod nos, nikt tego nie weryfikuje i możemy podnieść
rączkę na hasło tak i jest dobrze. I tak jest w tym przypadku i tak pewnie będzie. Jakiej
jakości  są  to  kamery,  mieliśmy  okazję  przekonać  się  podczas  naszego  pobytu,  gdzie
zaglądaliśmy  w  monitoring  w  niektórych  szkołach  i  powiedzieć,  że  monitoring  jest
w którejkolwiek placówce, to ja bym umiał powiedzieć, że w Zespole Nr 2 jest monitoring.
W pozostałych szkołach odbiega to od, od tego terminu a Zespół Szkół Nr 1 to w ogóle już
leży. I tak, drodzy Państwo, Zespół Szkół Nr 1 ma kamer 8 miernej jakości, Zespół Szkół
Nr 2, jak się nie mylę, na dzisiaj ma 32 kamery jakości HD, Zespół Szkół Nr 3 ma 12
kamer.  Szkoła Podstawowa Nr 3 ma kamer 7.  Wszystkie  te  placówki razem wzięte nie
przekraczają ilości kamer, które mają w Zespole Szkół Nr 2. Drodzy Państwo, słyszę takie
dyskusje i w ogóle, ale ja Państwu powiem odnośnie bezpieczeństwa taką rzecz, o której
miałem nie  mówić.  Czy ja komuś przeszkadzam? Ja  mówię o bezpieczeństwie  naszych
dzieci. Jeżeli kogoś to nie interesuje, no to nie wiem, po co tu przyszedł. Drodzy Państwo,
22 marca miał w tej placówce incydent, że do, miałem o tym nie mówić, obiecałem, że nie
powiem, ale to się powtarza i będzie się powtarzało, dopóki nie zrobimy z tym porządku.
I mówię  to teraz  nie  jako  radny,  tylko  jako  zaniepokojony  ojciec  dziecka,  które  tego
doświadczyło.  W  toalecie  dla  dziewczynek  6-latek  pojawił  się  mężczyzna,  starszy
mężczyzna. Na szczęście nic się nie stało.  Wystąpiłem z pismem do Pani Dyrektor,  aby
wyjaśniła  mi, jak  to  jest  możliwe,  żeby  w  dzisiejszych  czasach,  o  monitoringu  nie
wspomnę,  z  którego  chciałem  skorzystać,  zobaczyć,  bo  gdy  się  dowiedziałem  o  tym
w domu, to krew mnie zalała. Pani Dyrektor mi opisała. Nie będę czytał wszystkiego, ale



obiecała  mi  również,  że  więcej  się  to  nie  powtórzy.  Zastrzeżono  pracownikom
zatrudnionym przy demontażu lodowiska, bo to Pan z lodowiska sobie się pofatygował, aby
korzystali wyłącznie z toalety znajdującej się w budynku należącym do kompleksu boisk
sportowych  Orlik.  Jednocześnie  nadmieniam,  iż  drzwi,  którymi  szedł  pracownik  bliżej
lodowiska, są codziennie zamykane o godzinie 8:00 rano. Drodzy Państwo, na tym bym
skończył  i  do  tego  bym nie  wracał.  Zdarzyło  się,  tak,  można  tak  powiedzieć.  Ale  jest
wrzesień,  jest  wrzesień i  traf  chce,  że ja osobiście  trafiam na taką samą sytuację,  gdzie
wypraszam pracownika, pracownika interwencyjnego, który idzie i załatwia tam potrzeby
i osobiście się tam znajduje. Więc ja się pytam, jak mogę to nazwać? Patologią. I nikt nie
dba  o  bezpieczeństwo  naszych  dzieci.  Ja  tu  czytam,  że  nasze  dzieci  są  bezpieczne.
W którym  punkcie?  Chyba  pisze  ktoś,  kto  nie  ma  dzieci  lub  dzieci  ma  dorosłe.  Pani
Dyrektor nie ma, ale te pytania padną. A może zresztą nie. Panie Burmistrzu, w myśl tego,
o czym  mówię  i  dokumentów  ze  Straży  Pożarnej,  które  Panu  przedstawię,  chciałbym
zapytać Pana, czy nie uznaje Pan za zasadne, aby nałożyć na Panią Dyrektor Zespołu Szkół
Nr  1  kary  porządkowe?  Jeżeli  będzie  trzeba,  ja udostępnię  te  wszystkie  dokumenty,
korespondencję,  które  prowadziłem.  Zresztą  myślę,  że  ze  Straży  Pożarnej  będzie
to ewidentny dokument. Pani Dyrektor odpowiada za bezpieczeństwo naszych szkół i ja tak
może przeczytam, w sprawach kar porządkowych należy zwrócić uwagę, że dyrektor szkoły
wykonuje  określone  zadania  wynikające  z obowiązków  ustaw  i  rozporządzeń.  Ustawy
i rozporządzenia  są tu łamane,  nie  są przestrzegane.  Jego czas pracy jest  nienormowany
i dostosowany do potrzeb szkoły. Udzielenie Dyrektorowi kary porządkowej może zatem
wynikać z uchybienia przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, przeciwpożarowych. Panie
Burmistrzu,  myślę,  że  ja  Panu  ułatwię  tymi  dokumentami  podjęcie  decyzji.  I  jest  taki
Kodeks pracy, dział 4 obowiązki pracodawcy i pracownika, rozdział 6 odpowiedzialność
porządkowa pracowników, art. 108  § 1. Za nieprzestrzeganie przez pracownika ustalonej
organizacji  i  porządku  w  procesie  pracy,  przepisów  bezpieczeństwa  i  higieny  pracy
przepisów  przeciwpożarowych  a  także  przyjętego  sposobu  potwierdzania  przybycia
i obecności  w  pracy  oraz  usprawiedliwiania  nieobecności  w  pracy  pracodawca  może
§ 2 za nieprzestrzeganie przez pracownika przepisów bezpieczeństwa i  higieny pracy lub
przepisów  przeciwpożarowych,  opuszczenie  przez  pracownika,  stanienie  się  do  pracy
w stanie  nietrzeźwym,  spożywanie  alkoholu  w  czasie  pracy  pracodawca  może  również
zastosować karę  pieniężną.  Jest  również  § 4.  Wpływy z kary  pieniężnej  przeznacza się
na poprawę warunków bezpieczeństwa i higieny. Panie Burmistrzu, ja bardzo Pana proszę,
żeby  Pan  skorzystał  z  tego,  o  czym  ja  tutaj  mówię,  aby  nie  doszło  do  nieszczęścia.
Za pierwszym  razem  był  to  pracownik  lodowiska,  za  drugim  razem  był  to  pracownik
interwencyjny, może w lutym będzie to człowiek, który odśnieżał. Tylko jaki będzie miał
cel przyjścia do tej toalety, to my nie wiemy. Bo na razie to Panowie chcieli naprawdę, nie
chcieli  nic  złego  zrobić.  Ale  co  będzie  za  trzecim razem?  Czy  będziemy  czekać?  Czy
będziemy  obserwować?  Czy  tak  jak  to  słyszałem  na  komisji,  że to jest  sytuacja
jednostkowa?  Ale  kontynuuję  dalej,  Panie  Burmistrzu,  to  zostawiam,  i  żeby  nie  było,
że ja tak  tylko  tutaj  karcę.  Powiem  Państwu,  bo  moja  córka  tam chodzi,  ja obserwuję,
ale obserwowałem  również  sytuację  w  Przedszkolu  Nr  5,  kiedy  chodziła  moja  córka
i do żłobka, kiedy chodziła moja córka, i tam ja nie miałem żadnych zastrzeżeń. I byłem
zadowolony. Posyłam drugą córkę i wiem, że jest bezpiecznie. I ktoś mi powie, bo może
wtedy nie byłem radnym. Tak, nie byłem radnym. Ale każdy, kto pamięta, jako mieszkaniec
miasta i miałem jakiekolwiek uwagi, to przychodziłem na sesję i głośno o nich mówiłem.
Więc mówiłbym i o takich przypadkach. Dlatego jeżeli jest coś źle, to mówię, jeżeli jest
dobrze, też mówię. I zastrzeżeń do tamtej placówki oświatowej nie miałem żadnych, wręcz



przeciwnie. Panie Burmistrzu, czytamy również wykonywane są, już kończę, wykonywane
są bieżące remonty sal, napraw lub wymiana zużytych urządzeń i przyrządów. No z tym
to był dramat.  Panie Burmistrzu,  w tym punkcie to  ja  nie mam pretensji  do dyrektorów
szkół ani uwag, tylko uwagi mam do Pana. Bo ja zbierałem informacje na temat placówek,
dofinansowania, jakie remonty, co i jak. I powiem tak w dużym skrócie, Zespół Szkół Nr 2
od roku 2011 do roku 2016 wystąpił w sumie do Urzędu Miasta o przyznanie funduszy
na remonty  w  kwocie  533 000.  Dostał  169 000  złotych.  Pomniejszona  ta  kwota
została przez Pana Burmistrza o 364 000 na przełomie 5 lat. Zespół Szkół Nr 1 od roku
2011 do 2016 występował do Pana Burmistrza o przyznanie funduszy na remonty w kwocie
400 000  złotych.  Pan  Burmistrz  okroił  tą  kwotę  do  177 000.  Zaoszczędził  223 000.
Chciałbym Państwu zwrócić jeszcze na jedną rzecz uwagę, że w przeglądzie, tu przeczytam
Państwu, zapotrzebowanie również, to jest Zespół Szkół Nr 1, wykaz potrzeb remontowych
o dofinansowanie, których szkoła występowała do Urzędu Miasta zgodnie z załącznikami
do  planowanego  budżetu.  Drodzy  Państwo,  rok  2011,  remont  natrysków  dziewcząt
i chłopców,  tam gdzie  byliśmy i  każdy był  w szoku z Komisji  Infrastruktury,  jak  może
wyglądać  toaleta.  Remont  łazienek  uczniowskich  dziewcząt  i  chłopców  przy  sali
gimnastycznej  to  jest  dramat.  Ułożenie  gresu  na  korytarzu  parter  II  piętro  2011  rok.
Do dzisiaj  te  zadania  nie  są  zrealizowane.  Podłoga  na  II  piętrze  to pływa,  ale  pokaże
Państwu, jak wyglądają natryski, żeby nie było, że ja sobie tutaj gadam i gadam, ale żeby
mieszkańcy również zauważyli, jak Pan Burmistrz dba o nasze pociechy. Drodzy Państwo,
nie wiem tylko, po co zakładać nowy kran, tak, to wszystko, baterię do czegoś takiego,
do czegoś  takiego,  gdy  ja  zadałem  pytanie,  dlaczego  to  się  w  takim  stanie  znajduje,
usłyszałem:  Bo  nikt  z  tego  nie  korzysta.  Ja  również  bym  z  tego  nie  korzystał,  Panie
Burmistrzu.  Pracując  w  zakładzie  prywatnym  mam  lepsze  warunki  socjalne,  niż  Pan
zapewnia  naszym  dzieciom.  Proszę  uprzejmie.  To  od  30  lat  prosi  o  remont.  Pan  nie
słyszy tego wołania od 2011 roku. To wygląda ohydnie. Pieniądze wyrzucone w błoto tylko
na  baterię.  Panie  Burmistrzu,  łącznie  zrobimy  takie  podsumowanie,  zaoszczędził  Pan
na przełomie tych 5 lat na potrzebach szkół 600 000 złotych. O tyle szkoły prosiły Pana
o to.  Oszczędza  Pan  niemałe  pieniądze  na  oświacie.  Powiem  Panu,  że  rodzice  dzieci
remontują klasy. Naprawdę. Co roku rodzice są proszeni o to, aby wyremontować jedną czy
drugą klasę, żeby to jakoś wyglądało. To jest wstyd. Ja bym prosił Pana o merytoryczną
odpowiedź,  nie wymijającą.  Już  ja  będę  kończył.  I  tak  moje,  powtórzę  moje  pytanie.
Dlaczego  Pan  oszczędza  na  oświacie?  Czy  nałoży  Pan  kary  porządkowe  na  Dyrektora
Zespołu Szkół  Nr 1 za  nieprzestrzeganie  procedur i  rozporządzeń?  W myśl  tego,  Panie
Burmistrzu, nie rozumiem również czegoś takiego,  może mi Pan wyjaśni,  w myśl tego,
iż przyznawanie nagród należy wyłącznie do kompetencji Pana Burmistrza i ma charakter
uznaniowy,  proszę  powiedzieć,  przedstawić  powód  przyznania  nagrody  w  tym  roku
Dyrektorowi  Zespołu  Szkół  Nr  1.  Bo  ja  naprawdę  tego  powodu  znaleźć  nie  mogę
od ubiegłego roku, kiedy to walczę z tą szkołą,  rozmawiam na początku, nie wywlekam
spraw. Mam tutaj kupę pism i myślałem, że na tym się skończy, że załatwimy to, że ktoś
chce zrobić coś dla naszych pociech, żeby były bezpieczniejsze, ale nie, to tak jest rzucone
same sobie i dobrze, bo my co roku takie dokumenty przegłosujemy podnosząc wszyscy
radni rękę. I to był strzał w dziesiątkę z tym wnioskiem, żeby zrobić przegląd szkół. Trzeba
dołożyć jeszcze przedszkola. Może i tam są braki. Może i tam trzeba dyrektorom pomóc?

Jakub Ostapczuk – Dobra, dziękuję. Pani radna Kuklik.

Helena Kuklik – Szanowni radni,  Panie Burmistrzu, szanowni dyrektorzy szkół naszych



podstawowych i  gimnazjalnych.  O tym,  co  było  o  zadaniach  realizacji  oświaty  w roku
poprzednim  omawialiśmy  już  rok  na  komisjach  z  Panią  Inspektor,  wnioski  zostały
przekazane. Mam nadzieję, że będą zrealizowane. Również dzisiaj na sesji Pan Borkowski
szeroko poruszał temat. Ja bym natomiast chciała spytać o to, co będzie. Ponieważ szykuje
się nam nowa ustawa o oświacie. Rok szkolny na ogół w czerwcu kończy się promocją
dzieci do szkół, do klas następnych. Co będzie, no nie zawsze jednak wszyscy otrzymują
promocję,  czy  czasami  Rada  Pedagogiczna  jest  zmuszona  pozostawić  dzieci  na  rok
następny do powtórzenia klasy. Co będzie w czerwcu 2017 roku, kiedy uczeń nie będzie
spełniał warunków do kwalifikacji do klasy następnej, kiedy uczeń klasy I gimnazjum nie
będzie spełniał tych warunków, podczas gdy we wrześniu 2017 ma nie być tej pierwszej
klasy  gimnazjum?  Czy w  związku  z  tym  zostanie  cofnięty  do  klasy  VIII  szkoły
podstawowej? Czy Panem Dyrektorom jest coś wiadomo na ten temat?

Jakub Ostapczuk – Dobra, dziękuję. Pan radny Łabędzki.

Bogusław Szczepan Łabędzki – Panie Burmistrzu, Państwo Przewodniczący, wysoka Rado,
szanowne grono dyrektorów hajnowskich placówek oświatowych.  Ja na początku może,
taka jedna prośba do dyrektorów szkół, także trochę w nawiązaniu do tego, co przed chwilą
mówiła przed chwilą Pani Przewodnicząca. Otóż w ostatnim tygodniu kilka osób zwróciło
mi  uwagę,  że  zdarzyło  się  to  w  paru  przypadkach,  ale  taka  sytuacja  miała  miejsce,
że nauczyciele  dzieciom  z  klas  IV,  V  na  lekcji  przez  45  minut  tłumaczyli,  dlaczego
obecny rząd  jest  zły  i  Pan  Prezydent  dlaczego  jest  zły,  i  próbowali  to  udowodnić.
Ja chciałbym,  z  taką  prośbą  się  zwracam  do  Pań,  do  Państwa,  żeby  nauczycielom
wytłumaczyć,  że  jest  listopad,  jeszcze  program  edukacyjny  nie  został  zakończony.
Podejrzewam, że jeszcze jest sporo do wykonania i 45 minut takiej pogadanki politycznej
w IV  czy  V  klasie  to  może  trochę  za  wcześnie.  Jeżeli  niektórzy  nauczyciele  są  tak
sfrustrowani  reformą  oświaty,  ja  zapraszam  na  spotkanie  z  przedstawicielami  Prawa
i Sprawiedliwości. Jesteśmy otwarci do tego, żeby się z dorosłą osoba, jako dorosłe osoby
spotkać i porozmawiać na ten temat. To tyle jako radny Prawa i Sprawiedliwości, natomiast
teraz chciałbym, chciałbym się zwrócić i do Pana Burmistrza, i do Państwa Dyrektorów
placówek z pytaniami, wnioskami jako członek Komisji Spraw Społecznych. W związku
z tym, że my niebawem 7 grudnia będziemy odbywali posiedzenie jako komisja w sprawie
budżetu,  będziemy  opiniowali  ten  budżet  jako  Komisja  Spraw Społecznych,  te  sprawy
oświatowe są w zakresie naszego działania, stąd też rodzi się kilka pytań. Otóż pierwsze
pytanie do Pana Burmistrza, bo taka plotka od paru dni krąży po mieście i chciałbym, żeby
Pan  ją  dzisiaj  jasno  zdementował.  Znaczy  to  jest  takie  moje  oczekiwanie,  że  Pan  ją
zdementuje,  ale  chciałbym usłyszeć,  tak,  deklarację,  czy  to  prawda,  że  zostały  podjęte
rozmowy na temat utworzenia klas V-VIII w placówkach powiatowych analogicznie jak to
jest w tej chwili z gimnazjum? Czy faktycznie ktoś takie rozmowy podejmował, czy taką
możliwość się rozważa? Ja oczywiście mam taką nadzieję, że Państwo radni wyrażą swój
sprzeciw kolejny raz taki krok podejmowali delegować część naszych uczniów do placówek
powiatowych, jak to miało miejsce z gimnazjami i myślę, że no jako Rada Miasta zgody na
to nie wyrazimy. Ale to jest takie moje oczekiwanie, które nie musi znaleźć pokrycia w
Państwa planach.  Korzystając z tego, że mamy dzisiaj  dyrektorów placówek, chciałbym
zapytać, jak Państwo oceniają nasze dzisiejsze możliwości do realizowania zajęć w zakresie
terapii  sensorycznej czy treningu umiejętności społecznych,  ale dla dzieci pochodzących
spoza Hajnówki, powiedzmy z terenu powiatu hajnowskiego, dla tych dzieci, które w tej
chwili  muszą dojeżdżać na tego typu zajęcia do Białegostoku.  Ja  ten temat  poruszałem



bodajże dwa miesiące temu na sesji. Chciałbym, żebyśmy tak dzisiaj wspólnie czy może
właśnie,  na którejś  z  najbliższych  Komisji  Spraw  Społecznych  umówili  się,  żeby
porozmawiać, jakie my dzisiaj mamy możliwości do prowadzenia tych działań, jaką mamy
bazę, czego nam brakuje jeszcze? Czy istnieje taka możliwość, prawda, żebyśmy zdobyli
kadrę odpowiednią do prowadzenia tych zajęć? Jakie są potrzebne do tego koszty? Jakie
nakłady  są  potrzebne,  żeby  stworzyć  taką  bazę?  I  tutaj  nie  będę  ukrywał,  tak?  Skoro
są to usługi, z których mieszkańcy powiatu korzystają komercyjnie w Białymstoku, to też
biorę  pod  uwagę  taką  możliwość,  żebyśmy  komercyjnych  takich  usług,  takie  usługi
świadczyli tutaj na terenie miasta Hajnówki. Myślę, że tutaj, mówię, to nie ma jak gdyby nic
złego.  Kolejnym  moim  wnioskiem  i  chciałbym,  Panie  Burmistrzu,  żeby  on  został
zrealizowany do 6 grudnia, czy do 7 grudnia włącznie, powiedzmy, kiedy będziemy jako
Komisja Spraw Społecznych obradowali, żebyśmy właśnie w komisji otrzymali takie dane.
Myśmy  je  trochę  przegapili, przegapili  jako  Komisja  Rewizyjna  przy  ostatniej  kontroli
w przedszkolu  na Millenium.  Bo  szkoły  mamy  opracowane,  tak?  I  po  ubiegłorocznej
kontroli,  i  jak  gdyby  na  bieżąco  te  informacje  do  nas  wpływają,  natomiast
chodzi mi o zatrudnienie kadry pracowników obsługi w przedszkolach hajnowskich. Chodzi
mi  o  to,  bo  statystycznie  widzimy,  tak,  ilu  pracowników  obsługi  mamy  w  którym
przedszkolu,  to  wiemy  i ja się bardzo  cieszę,  bardzo  się  cieszę,  że  w  jednym
przedszkolu mamy przewagę pracowników obsługi i moje pytanie nie wiąże się z, wiąże się
z tym, co zrobić, żeby w innych przedszkolach jak gdyby też taką sytuację powtórzyć. Ale
też jako członek Komisji Spraw Społecznych chcę wiedzieć, tak, jak wygląda na przykład
w Hajnówce wynagrodzenie pracowników obsługi w przedszkolu. Bo w szkołach mówię,
w poprzednim roku  taką  informację  otrzymaliśmy.  Ale  jeżeli  mamy mówić  o  budżecie,
no to to jest bardzo ważna informacja, tak, jak wygląda wynagrodzenie tych pracowników.
Jak wygląda zatrudnienie ze względu na kwalifikacje tych pracowników? Tak? Jeżeli mamy
też kształtować na przyszły czas jakąś politykę zatrudnienia, no to trzeba by było zobaczyć,
jakich pracowników nam potrzeba, tak, z jaki wykształceniem, więc chodzi mi, żeby też
przy  pracownikach  obsługi  też  była,  były  takie  informacje,  tak,  jakie  są  potrzebne
kwalifikacje, bo wiem, że pracownicy obsługi teraz są też dzieleni na grupę pracowników
merytorycznych, tak? Chciałbym zobaczyć, jak wygląda zatrudnienie tych osób też od tej
strony formalno-prawnej  Myślę,  że  te  informacje nam będą potrzebne,  mówię,  do tego,
żebyśmy jako komisja mogli spokojnie zaopiniować przyszłoroczny budżet i mieć jakieś
plany  jeszcze  na  taką  najbliższą,  przynajmniej  2-letnią  przyszłość.  Myślę,  że  na  razie
pytania oświatowe wyczerpałem. Jeśli coś sobie przypomnę, to wrócę do tego podczas sesji.
Dziękuję bardzo.

Jakub  Ostapczuk  –  Dziękuję.  Czy  jeszcze  są  pytania?  Jeśli  nie  ma,  to  poproszę
o odpowiedź. Kto, Panie Burmistrzu?

Jerzy Sirak – Częściowo ja.

Jakub Ostapczuk – Proszę.

Jerzy  Sirak  –  Panie  Przewodniczący,  Wysoka  Rado,  ja  może  zacznę  na  początek
od pieniędzy. Panie radny Borkowski, proszę nie mówić o zaoszczędzonych pieniądzach.
Trudno mówić o zaoszczędzonych pieniądzach, których nie ma. Po prostu pieniądze, które
zostały  wydane  na  bieżące  remonty,  to  są  te  pieniądze,  na  które  pozwalał  nasz  budżet
w kolejnych latach. Natomiast jeżeli chodzi o oświatę, ja tylko przypomnę, że my tu nie



jesteśmy wyjątkiem, ale generalnie wszystkie samorządy w całej Polsce różnie to wygląda,
ale mniej więcej dopłacają do utrzymania oświaty od 30 do 40 %. My również corocznie
do subwencji  oświatowej,  która  nigdy  nie  wystarczy  na  pokrycie  pełnych  kosztów
utrzymania  szkół  –  i  tych  osobowych,  i  tych  rzeczowych  –  dopłacamy  grupo  ponad
3 000 000 złotych. Także proszę tu nie mówić o oszczędnościach. Proszę raczej pomyśleć
w ten  sposób,  że  dopłacając  ponad  3 000 000  złotych  do  utrzymania  oświaty,  tracimy
3 000 000  złotych,  które  mogły  być  przeznaczone  na  inwestycje  miejskie.  To  tak
na marginesie. Natomiast rzeczywiście, ma Pan rację, nie powinno się nigdy tak stać, żeby
dorosłe  osoby  wchodziły  do  łazienek  dzieci  w  szkole.  A już  na  pewno  nie  powinni
mężczyźni  wchodzić  do  łazienek  dziewcząt.  I  tak  jak  ktoś  na  komisji  powiedział,
rzeczywiście to były zdarzenia sporadyczne. Pierwsza sprawa, sam Pan mówił, wtedy kiedy
był  montowany  system  lodowiska,  natomiast  drugi  raz,  kiedy  był  robiony  polbruk.
I rzeczywiście, przed 1 września jedna ekipa robiła robiła polbruk, od 1 września była taka
możliwość, drugą ekipę skierowaliśmy do pomocy. Z tym, że pierwsza ekipa bardzo dobrze
wiedziała o tym, że do której łazienki może chodzić. No wtedy, kiedy przyszła ta druga
ekipa, no przez niedopatrzenie, ktoś nie dopatrzył, nie powiedział, że nie powinno się tam
chodzić, no najprawdopodobniej pracownik poszedł tam, gdzie było najbliżej. Oczywiście,
to się nie powinno stać. Mam nadzieję, że w przyszłości to się też nie powtórzy. Natomiast
jeżeli  chodzi  o  remonty,  realizujemy  te  rzeczy,  które  są  najważniejsze.  Ja  się  zgodzę
z Panem,  że  te  łazienki  wyglądają  nie  najlepiej.  Pan  tutaj  stawia  zarzut,  że  zostały
wymienione baterie.  Zostały wymienione baterie,  bo być może przeciekały, już nie było
innego  wyjścia,  dlatego  zostały  wymienione.  Jeżeli  możliwości  budżetowe
na to w przyszłości  pozwolą,  to  oczywiście  te  remonty  będziemy  wprowadzali.  Ja  bym
prosił, niech Pan nie podaje mi za wzór Szkoły Nr 2. Dlaczego, to Pan Dyrektor lepiej wie,
ja nie będę o tym publicznie mówił, żeby Pan Dyrektor nie musiał się wstydzić. Jak szkoła
wygląda dzisiaj, widzimy. Dlaczego? Dlatego, że w porę nie została zrobiona dokumentacja.
I to nie jest moja wina, nie jest wina Pana Przewodniczącego, tylko, czy Pani Joli, tylko
zaniedbanie  dyrekcji  sprzed lat  bo gdyby było zrobione co trzeba w porę,  to  ta  szkoła
byłaby dawno zrobiona razem ze szkołą na Mazurach, razem ze wszystkimi przedszkolami.
Bo czy się staraliśmy o pieniądze na 4 000 000, czy na 5 500 000 to robota była ta sama.
Oczywiście,  my  z  tego  nie  rezygnujemy,  przygotowujemy  się  i  w  tym roku  ponownie
złożymy wniosek  dofinansowanie na termomodernizację i mam nadzieję, że tym razem
przejdzie i ta szkoła będzie wyglądała zewnętrznie równie ładnie, jak wszystkie inne szkoły.
Panie radny, proszę mi nie przypominać, że jest coś takiego jak Kodeks pracy, bo ja o tym
wiem. Ja się  zgodzę,  że być może Pani  Dyrektor  drobne uchybienia  miała.  Ja oceniam
całość pracy Pani Dyrektor, tej Pani Dyrektor i wszystkich innych dyrektorów. I póki jestem
Burmistrzem, będę to robił i nie muszę się przed Panem tłumaczyć, dlaczego. Pomimo tych
uchybień ogólnie oceniam całość pracy w szkole. To, że kierowanie szkołą, tak duża szkołą
jak jedynka jest sprawą trudną, to zdajemy sobie z tego sprawę. Myślę, że na przyszłość też
Pani  Dyrektor  postara się  o  to,  żeby te uchybienia,  w sumie drobne uchybienia zostały
usunięte, oczywiście z naszą pomocą. Jeżeli chodzi o pytanie radnego Łabędzkiego, wiemy,
jaki mamy w tej chwili system oświaty w Polsce. Mamy szkoły podstawowe, gimnazja,
szkoły  ponadgimnazjalne  i  póki  taki  system obowiązuje,  taki  sam będzie  obowiązywał
w naszym mieście.  Ja  nie  jestem od oceniania  reformy  oświaty.  Ja  się  przyzwyczaiłem
do tego, że nikt nas samorządowców od lat nie pyta o zmiany ustawowe. Zmiany wchodzą
w życie, my je mamy realizować. I to będzie nasz problem, jak to zrobić zgodnie z prawem
i jeżeli nowelizacja ustaw wejdzie, wejdzie w życie nowy system oświatowy, ja zapewniam,
że ze  swojej  strony zrobimy wszystko,  co możliwe,  aby wdrożyć ten nowy system jak



najlepiej. Chociaż prywatnie też oczywiście mam własne zdanie na ten temat. Kiedyś byłem
przeciwnikiem tejże reformy oświatowej, ale ona została wprowadzona, weszła w życie, ma
szereg bardzo dobrych owoców. Ale jeżeli ustawodawca zdecyduje, że będzie nowy system,
będziemy realizować nowy system. Czy on będzie dobry dla młodzieży, czas pokaże. Jakie
rozmowy?  Nie,  absolutnie,  ja  nie  wiem,  to  komu do głowy takie  pomysły  przychodzą.
Natomiast jeśli  chodzi o to drugie pytanie dotyczące organizacji zajęć rehabilitacyjnych,
ja mogę zadeklarować, że my jako miasto, już jestem w stanie przygotować i udostępnić
pomieszczenia. Natomiast wydaje mi się, że rodzice, którzy no niestety, mają ten problem,
wiemy, że takie rzeczy się zdarzają, powinni się w jakiś sposób zorganizować, być może
założyć  jakieś  stowarzyszenie.  My  udzielimy  takiej  pomocy  dla  stowarzyszenia
i znajdziemy stosowne miejsce, lokalizację na to, żeby to była siedziba stowarzyszenia, ale
jednocześnie  miejsce,  w którym można  prowadzić  zajęcia  rehabilitacyjne.  Jeżeli  chodzi
o decyzje kadrowe, nie jest tajemnicą, że ja nie ingeruję w decyzje kadrowe dyrektorów i
szkół, przedszkoli, wszystkich innych jednostek. Tak, są to suwerenne decyzje dyrektorów
i ja jestem przekonany, że są to decyzje mądre,  racjonalne i  uzasadnione.  I  to się wiąże
z tym,  że  osoby  zatrudniane  powinny  mieć  właściwe  kwalifikacje.  Ale  myślę,  że  nie
ma problemów, żeby Pani Inspektor taką informację na komisję przygotowała. Dziękuję.

Jakub Ostapczuk – Dziękuję. Jeszcze dopytać Pan radny Borkowski. Ale już króciutko jak
można.

Maciej  Borkowski  –  Oczywiście,  jak  zwykle.  Panie  Burmistrzu,  Wysoka  Rado,  Panie
Przewodniczący, powiem szczerze, jako ojciec, niepokoi mnie to,  że  Pan mówi, używa
słów sporadycznie w sytuacji, kiedy ja powiedziałem, że dorośli mężczyźni wchodzą do
toalet dziewczynek 6-letnich. Ja rozumiem, że Pana dzieci tutaj nie ma, rozumiem, że nie
ma Pana wnuków, ale niech się Pan postawi w mojej, ojcowskiej roli. Bo gdyby Pana wnuki
tu były, inaczej Pan by na to może patrzył. To po pierwsze. Sporadycznie również, Panie
Burmistrzu,  powiem  to,  co  usłyszałem,  bo  ja  widzę,  że  w  Ziemi  Hajnowskiej  słowo
sporadycznie i czasami to takie jest określenie. Gwałty na dzieciach również są sporadyczne
i czekajmy dalej. Raz wszedł jeden, raz wszedł drugi. Ci Panowie nie mieli złych zamiarów.
Ale wejdzie trzeci  i  wtedy Pan na tej  sesji  powie: to było sporadyczne. Czy mam brać
za wzór Zespół Szkół Nr 2? Tak, biorę ten Zespół Szkół Nr 2 po naszym przeglądzie. Panie
Burmistrzu, może ktoś mi złych dokumentów podsunął plik, ale to jest z Pana podpisem,
to proszę  mi  wytłumaczyć  taką  rzecz,  rok  2016,  zapotrzebowanie  na  środki  do  Urzędu
Miasta wpływają do Pana z tej placówki oświatowej w kwocie 110 000. Pan przeznacza
50 000. Szkoła realizuje zadania za 84 000. Niezaradni dyrektorzy? Nie za wzór ich brać?
Czy również inne. No jeżeli to są, Pani Skarbnik, wasze pieniądze, to trzeba było przelać je
w całości,  a  nie  żeby  szkoły  miały  kombinować.  Tak  samo  jak  jest  z  monitoringiem
i różnymi innymi sprawami. W tej szkole jest bezpiecznie i dyrektorzy muszą to zrozumieć,
że nasze dzieci mają być bezpieczne, jak również dla ich dobra to jest.  Bo gdy coś się
wydarzy, oni mogą dojść prawdy przez ten monitoring a w Zespole Szkół Nr 1 nie ma.
Czyli, Panie Burmistrzu, tak reasumując,  te kopiowane protokoły, łamanie zarządzeń i tego
wszystkiego, o czym tu mówiłem, nie robi na Panu większego wrażenia i kar żadnych w
stosunku  do  Pani  Dyrektor  Zespołu  Szkół  Nr  1  nie  podejmie  Pan.  Czy  ja  dobrze
zrozumiałem, Panie Burmistrzu?

Jerzy  Sirak – Nie,  wspólnie  z  Panią  Dyrektor  się  zastanowię,  jak poprawić  ten  stan  w
szkole. 



Maciej Borkowski – To ja powiem Panu tak, że ja, ja się postaram podjąć Panu słuszną
decyzję. Dziękuję uprzejmie.

Jakub Ostapczuk – Dziękuję. Pan radny Łabędzki. 

Bogusław  Szczepan  Łabędzki  –  Przepraszam,  tak  jak  zastrzegałem,  jedno  pytanie  mi
umknęło.  Mamy też  w sprawozdaniu,  w informacji  dołączoną tabelę z listą  laureatów i
finalistów przedmiotowych.  Mamy tutaj  i  laureata  matematyki,  chemii,  biologii,  języka
polskiego,  historii.  Ja chciałbym zapytać, czy nauczyciele przygotowujący tych uczniów
otrzymali w tym roku nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej?

Jakub Ostapczuk – Dziękuję. I jeszcze radny Nieciecki.

Karol Marek Nieciecki – Szanowny Panie Burmistrzu, Szanowny Panie Przewodniczący,
szanowni Państwo, prawdę mówiąc, w tej kwestii moi koledzy już bardzo dużo powiedzieli.
Miałem akurat w tym momencie nie zabierać głosu, ale Panie Burmistrzu, ponieważ Pan
stara się zawsze swoje 5 groszy wrzucić do polityki, to ja chciałbym tu Pana zacytować.
Obecny system oświaty nie jest taki zły. Proszę Pana, jeżeli w jednym budynku pod jednym
dachem przebywa dziecko, które ma 6 lat i młodzież, która ma 16 lat, często ma problemy z
prawem i Pan nazywa ten system, że nie jest  zły?  Ja naprawdę współczuję tej  polityce
oświatowej i tego sposobu myślenia, jakie Pan myśli. Druga rzecz, Panie Burmistrzu. To ja
mam  do  Pana  taką  prośbę  po  raz  drugi,  żeby  następną  sesję  przygotować  także  pod
względem sali. Panie Burmistrzu, tu jest duszno, my się dusimy. Bardzo proszę zadbać, nie
wiem, zakręcić kaloryfery, przewietrzyć salę. Ja po raz kolejny mówię, że ta sala nie jest
przygotowana do prowadzenia obrad. Dziękuję.

Jakub Ostapczuk – Dziękuję. I jeszcze Pan Zastępca Burmistrza.

Andrzej  Skiepko  –  Panie  Przewodniczący,  Wysoka  Rado,  wystąpienie  Pana  radnego
Borkowskiego  troszkę  mnie  zaniepokoiło  a  to  dlatego,  że  bardzo  dużo  krzywdzących
wniosków zostało wysnutych pod adresem Pana Burmistrza, pod adresem dyrektorów szkół,
przede wszystkim jednej  dyrekcji.  Ja  chcę tylko powiedzieć,  że  za  rok 2015-2016 były
kontrole u nas w placówkach oświatowych NIK-u i Kuratorium Oświaty i akurat w Zespole
Szkół Nr 1 nie było ani jednego wniosku, który wskazywałby, że jest niebezpiecznie, tak jak
tutaj Pan radny twierdzi. W innych jednostkach to było. Natomiast chcę również powiedzieć
Państwu, że w tym roku w Zespole Szkół Nr 1 na remonty wydaliśmy 87 000, natomiast na
zakupy  105 000.  To  jest  najwięcej  ze  wszystkich  zespołów  szkół  na  terenie  miasta
Hajnówka. Natomiast ja też podzielam zdanie Pana radnego, że tych potrzeb jest naprawdę
bardzo,  bardzo  dużo,  ale  jest  określona  suma,  przykładowo  300 000,  które  musimy
rozdzielić na wszystkie placówki. I te pobożne życzenie, które piszą dyrektorzy, czasami
przez kilka lat wybierają sami hierarchię najważniejszych spraw do załatwienia. I my pod
tym  się  podpisujemy.  Dlatego  tak  daleko  idące  wnioski,  naprawdę  krzywdzące  tutaj
dyrektorów i w stosunku do Pana Burmistrza, są po prostu nie na miejscu.

Jakub Ostapczuk – Dziękuję. I jeszcze dodatkowe, tak? Ad vocem? Dobrze. 

Bogusław Szczepan Łabędzki – Przepraszam, ale tak jak Pan Wiceburmistrz zabrał głos, to



przyszło mi do głosy i chcę się tak na gorąco podzielić. Panie Burmistrzu, i bardzo proszę
tak,  żeby  tak  na  spokojnie  przyjąć  to,  co  powiem  i  spróbować  rozważyć,  bo  tak  jak
słuchamy i Pana Macieja, i Pana jak gdyby obrony, tak, to rodzi się takie spostrzeżenie, że
te funkcje dyrektorów szkół,  czy placówek oświatowych ogólnie nie domagają na takim
styku między funkcją managera a nadzorem pedagogicznym. Ja myślę, że w ogóle z tym, z
tą funkcją nadzoru pedagogicznego to my nie mamy w Hajnówce problemu. Ja tam jestem z
tego zadowolony też jako rodzic,  tak? Ale też jako osoba,  która później  uczy w szkole
średniej dzieciaki, które się kształciły w naszych szkoła podstawowych i gimnazjalnych.
Natomiast czy nie byłoby takim wyjściem, Panie Burmistrzu, wzmocnienie, nie wiem, czy
to się uda, wzmocnienie pozycji inspektora oświaty właśnie o te funkcje managerskie dla
placówek oświatowych. W niektórych samorządach robi się te wspólne biura obsługi szkół
samorządowych. Jest to wtedy od tej strony finansowej jakiejś rozwiązanie. Wiemy, że ono
raz się sprawdza, raz się nie sprawdza, to tam różne są doświadczenia, ale może by właśnie
w tym kierunku pójść, tak, odciążyć z jednej strony dyrektorów z tego właśnie nadzoru
managerskiego,  skierować  ich  pracę  właśnie  na  ten  grunt  taki  czysto  pedagogiczny,  w
którym oni się świetnie realizują,  no i  to  może,  to  może by przyniosło efekty takie,  że
udałoby się nam się uniknąć, tak? Znaczy ja mówię o tym jeszcze nie sprawdzając tego, czy
tą funkcję managerską inspektor oświaty mógłby przejąć, ale może byśmy może w tą stronę
poszli. Dziękuje bardzo.

Jakub Ostapczuk – Dziękuję. A ja jeszcze chcę jedno zdanie. Ja rzadko zabieram głos, bo
mam zadanie tylko prowadzić. Ja bardzo dużo mam, mam kontakt z młodzieżą, bardzo dużo
mam  młodzieży  i  chciałem  tak  osobiście,  myślę  i  w  imieniu  Rady  podziękować
nauczycielom  i  dyrektorom  tych  wszystkich  szkół  za  tak  wysoki  poziom  kształcenia.
Później  nasi  uczniowie idą  do  szkół  średnich i  może  z  tego powodu,  że  tak są  dobrze
kształceni, opuszczają Hajnówkę i nie wracają, bo jadą do dobrych, na dobre uczelnie i tam
zostają do pracy. Głównie Warszawa, głównie Białystok i to jest moje takie odczucie. Nie
wchodzę w sytuację. Mnie, szczerze powiem, jako trenera zawsze wynik interesuje. Jest
wynik bardzo wysoki. Dziękuję. Jeszcze Pan chce dopytać? Dziękuję. Proszę.

Maciej Borkowski – Wysoka Rado, Panie Przewodniczący, bardzo króciutko do słów Pana
Wiceburmistrza. Ja rozumiem Pana zaniepokojenie.  Wszystko, co niepochlebne w stronę
władzy, w stronę Pana, w stronę Ziemi Hajnowskiej jest nieprawdziwe. Ja rozumiem, że
Pana to boli. Dziękuję uprzejmie.

Jakub Ostapczuk – Dziękuję. Jeszcze radny Kulik.

Sławomir  Kulik  –  Padają  słowa  cały  czas  w  kierunku  Ziemi  Hajnowskiej  i  że  mówi
nieprawdę. Pan przeczyta sobie na 41 stronie wyniki kontroli Zespołu Szkół Nr 2 i tutaj jest
działanie szkoły lub placówki zapewnia uczniom bezpieczeństwo fizyczne i psychiczne, w
wyniku wskazania przez uczniów zbyt dużej ilości aktów przemocy w ankiecie ten obszar
wyszedł źle. Dziękuję.

Jakub Ostapczuk – Dziękuję.

Maciej Borkowski – Jedno słowo.

Jakub Ostapczuk – Jedno słowo.



Maciej Borkowski – Bo ja widzę, że nie jestem tutaj dobrze zrozumiany. Ktoś ma problemy
ze słuchaniem. Swoją wypowiedź, Panie radny, uszczupliłem do rozdziału 3. Obowiązki
organu  prowadzącego  placówki  oświatowe.  Mówiłem,  punkt  2  remonty  obiektów
szkolnych, zabezpieczenie warunków działania szkoły. I na tym się opiąłem. I tylko o tym
powiedziałem. Nie rozwijałem tematu, także...

Jakub Ostapczuk – Dziękuję.  Jeśli  więcej  nie ma uwag,  przystąpimy do przegłosowania
informacji.  Kto  jest  za  przyjęciem informacji  o  stanie  realizacji  zadań  oświatowych  w
gminie miejskiej Hajnówka w roku szkolnym 2015/2016? Kto jest za? Dziękuję. Kto jest
przeciwny? 2 radnych jest przeciwnych. Kto się wstrzymał? 4 radnych się wstrzymało. Za
przyjęciem  informacji  głosowało  15  radnych,  przeciwnych  było  2,  4  radnych  się
wstrzymało. Informacja została przyjęta.

Do punktu 7 porządku obrad
a) Jakub  Ostapczuk  –  Przechodzimy  do  punktu  7.  Rozpatrzenie  i  podjęcie  uchwał  w
sprawach.  Podpunkt  a) określenia  wysokości  stawek podatku od środków transportu.  Ta
uchwała  była  analizowana  na  wszystkich  komisjach.  Wszystkie  komisje  zaopiniowały
pozytywnie. Czy są jeszcze uwagi do tej uchwały? Jeśli nie ma, przystąpimy do głosowania.
Kto jest za przyjęciem powyższej uchwały? Kto jest za? Wszyscy są. Dziękuję. Kto jest
przeciwny?  Nie  widzę.  Kto  się  wstrzymał?  Nie  widzę.  Uchwała  została  przyjęta
jednogłośnie.

b) Jakub  Ostapczuk  –  Podpunkt  b) wyrażenie  opinii  na  temat  wniesienie  wkładu
niepieniężnego.  Pierwsza  uchwała  dotyczy  Przedsiębiorstwa  Wodociągów i  Kanalizacji.
Wszystkie  komisje  zapoznały  się  z  uchwałą,  z  projektem  uchwały,  z  mapkami  i  tutaj
Państwu powiem, jest przygotowany projekt uchwały i jest wniosek pozytywny komisji.
Tutaj  jest  w  §  1  opinie  pozytywnie.  Bo  tam  pozytywnie  łamane  na  negatywnie.  To
negatywnie wykreślić i żeby było pozytywnie. Czy są uwagi jeszcze do tej uchwały? Pan
radny Mironczuk.

Piotr  Mironczuk  –  Panie  Przewodniczący,  Wysoka  Rado,  Panie  Burmistrzu,  dostaliśmy
projekt uchwały wraz z załączoną mapką. Otóż w trakcie rozmowy dowiedziałem się, że
przedstawiona mapka nie jest aktualna. W związku z tym ja zwracam się, Panie Burmistrzu,
do Pana, żeby przy takich informacjach dostawać większy opis, gdzie będzie wiadomo, co
leży, jak podzielona i  w jaki sposób to mamy odczytywać.  Bo o ile  mi wiadomo, to ta
działka  przy  ulicy  Filipczuka  została  podzielona  na  część  sprzedana.  I  z  tej  sprzedaży
znowu została  wyodrębniona  działka  na  zamianę.  I  tak  jak  mi  Zastępca  Pan Burmistrz
Skiepko tłumaczył, znowu to się zmieniło plan. I od maja 3 raz się zmienia przykładowo tą
działkę.  Gdyby  to  było  opisane,  że  w związku z  tym ta  działka  została  podzielona,  tu
zastępuje  podmiana  czy  zamiana  i  zastanawia  się  mnie  fakt,  dlaczego  działka  została
podzielona czy znaczy sprzedana i miała być podzielona prostopadle a została podzielona
równolegle do drogi Filipczuka. I znowu się okazuje, że my z tyłu mamy miasto z jakąś taką
zakamarek tą działkę,  jakby takie na tym od strony torów, czyli  na tym, od tyłu.  O ile
pamiętam,  to  Pan  obiecywał,  że  to  będzie  działka  podzielona  tak,  w  taki  sposób,  że
będziemy mieli  my dostęp  dobry  i  ten  Pan,  co  zakupił,  czyli  właściciel  tych,  tego,  tej
zakupionej działki. I dlaczego tak podzielono i to myślę, Pan Burmistrz mi odpowie. A na
temat drugiej działki też od razu czy potem? 



Jakub Ostapczuk – Potem, już przy następnym. Panie Burmistrzu, proszę.

Jerzy Sirak – Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, ten temat, o którym mówi Pan radny
Mironczuk, absolutnie nie dotyczy tej uchwały, która jest teraz procedowana. Także Panie
radny, ja proszę nie mieszać po prostu rzeczy no.

Piotr Mironczuk – To przy okazji, Panie Burmistrzu, to nie jest mieszanie, tylko przy okazji.

Jerzy Sirak – No jak nie jest, jak nie jest mieszanie no?

Piotr Mironczuk – Jeżeli, jeżeli...

Jerzy  Sirak  –  Z  tej  działki,  którą  odkupiliśmy  wieczyste  użytkowanie  od  Gryfskandu,
została  wydzielona  działka,  która  zapewnia  dojazd  do  wcześniej  wydzielonej  działki
Gryfskandu,  na  której  jest  zlokalizowana  podczyszczalnia  ścieków  użytkowana  przez
Przedsiębiorstwo  Wodociągów  i  Kanalizacji.  Ta  podczyszczalnia  została  nie  tyle
przekazana,  bo  wcześniej  nie  było  takiej  możliwości,  bo  grunt  był  Gryfskandu.
Porządkujemy  w tej  chwili  pewien  stan  prawny,  bo  wszyscy  wiemy,  że  ta  działka  i  z
oczyszczalnią,  na  którą  już  Przedsiębiorstwo  Wodociągów,  i  tą  podczyszczalnią,
Wodociągów  i  Kanalizacji  w  minionych  latach  wyłożyła  pewne  pieniądze  plus  ta
dodatkowo  wydzielona  działka  daje  dostęp  do  ulicy  Filipczuka.  W  przyszłości
Przedsiębiorstwo  Wodociągów  i  Kanalizacji  zrobi  dobry  dojazd  do  tej  swojej  działki,
ogrodzi ładnie tą działkę, uporządkuje, żeby był porządek, natomiast ta druga działka, o
której Pan tutaj mówił, to dotyczy zupełnie czegoś innego. Oczywiście, ja mówiłem, że ten
podział zrobimy po to, żeby zamienić. Ja występowałem w imieniu miasta Hajnówki do
Wojewody  już  od  kwietnia  z  wnioskiem  o  wyrażenie  zgody  na  przekształcenie  prawa
wieczystego  użytkowania,  które  nabyliśmy  od  Gryfskandu,  w  prawo  własności.  No
wcześniej te procedury tak długo nie trwały. Tym razem było to trochę dłużej. Dostaliśmy
ostatnio,  no  nie  my,  bo  nie  nasz  wniosek  Starosta  Hajnowski  dostał  już  pozytywne
postanowienie Wojewody i w tej chwili procedury są kontynuowane. Myślę, że w styczniu
dokonamy tutaj ekwiwalentnej zamiany z inwestorem, tak żeby inwestor spokojnie mógł w
przyszłym roku rozpocząć prace inwestycyjne. I tak jak mówiłem, to trzeba popatrzeć na te
mapy. Inwestor ma kształtną inwestycyjną działkę od strony ulicy Filipczuka. My też mamy
działkę kształtną z dojazdem odrębnym od strony Filipczuka. Jakie te działki? No teraz te
działki  wyglądają  trochę  lepiej,  tak,  bo  tam  uprzątnęliśmy,  dowieźliśmy  gruntu,
wyrównaliśmy  to.  A  jak  to  wyglądało  wcześniej,  to  przecież  pamiętacie,  razem  tam
jeździliśmy i  oglądaliśmy.  To co robiliśmy, robiliśmy po to,  żeby te  działki,  które  były
własnością  gminy  miejskiej  Hajnówka,  zagospodarować  i  wykorzystać,  bo  w  takim
kształcie,  w jakim one  wcześniej  były,  to  one były  nie  do racjonalnego wykorzystania.
Także proszę mi wierzyć, że te zamiany były po prostu konieczne a mam nadzieję, że w
przyszłości,  czy to będzie za  rok,  za  dwa,  czy za  5,  czy może później,  znajdziemy też
inwestora na tą naszą działkę. Bo jest to działka położona w strefie przemysłowej jeżeli
chodzi o miasto. 

Jakub Ostapczuk – Dziękuje jeszcze. Proszę.

Piotr Mironczuk – Panie Burmistrzu,  Pan mnie źle zrozumiał, ja nie atakuję Panu, ja tylko



się dopytuję, dlaczego od maja, bo dostałem w maju odpowiedź, że działka wygląda w ten
sposób,  natomiast  bodajże  po  komisjach  rozmawiałem z  Zastępcą  i  tu  Pani  Kierownik
zobaczyła, że już działka 3 raz zmienia wygląd. I tylko mi o to chodzi, że informacyjnie
gdyby to było zaznaczone, bo to jest przy okazji, bo rzeczywiście to nie chodzi o tą działkę,
bo do tej działki wszystko jest ok, natomiast pozostałość. I to tyle.

Jakub Ostapczuk – Dobra, dziękuję. Jeśli nie ma więcej uwag, przystąpimy do głosowania
uchwały,  jak  mówiłem,  z  skreśleniem  negatywna.  Kto  jest  za  przyjęciem  uchwały
określenia, wróć, wyrażenia opinii na temat wniesienia wkładu niepieniężnego? Kto jest za?
Dziękuję. Kto jest przeciwny? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Uchwała została
przyjęta jednogłośnie.

c) Jakub Ostapczuk – I uchwała, która nie była analizowana na komisji. Wyrażenie opinii na
temat wniesienia wkładu niepieniężnego. Dotyczy Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych.
Pan Burmistrz.

Jerzy Sirak – Ja tylko, Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, ja tylko chcę przeprosić za ten
tryb. Po prostu w tym czasie, kiedy był przygotowany porządek, ja już wspominałem Panu
Przewodniczącemu, jeszcze w trakcie była wycena. I w tamtym czasie nie mogliśmy tego
jeszcze  wpisać  do  porządku obrad.  Ta  nie  wydaje  mi  się,  żeby  była  potrzeba,  żeby  to
odkładać,  cały ten temat  jeden i  drugi  a więc przeniesienia  i  na  rzecz Przedsiębiorstwa
Wodociągów i Kanalizacji, i na rzecz PUK-u załatwić niej więcej w tym samym czasie.

Jakub Ostapczuk – Dziękuję. Pan radny Mironczuk, proszę.

Piotr  Mironczuk  –  No  i  w  tej  chwili  dowiedzieliśmy,  dlaczego  jest  taki  pośpiech.  To
rozumiem. Natomiast nie mogę zrozumieć, że brak jest opisów, gdzie te działki się znajdują.
Z załączonej mapki niewiele widać i wierzę, że gro radnych też nie zna sytuacji, z której
strony te działki przepisać. Dlaczego brak opisu jest, że to przykładowo jadąc w kierunku
Kleszczel  po  lewej  stronie  za  działką  PUK-u  znajdują  się  te  działki  i  do  czego  są
przeznaczone?  Dla  Przedsiębiorstwa  Usług  Komunalnych.  I  dlaczego,  żeby  znaleźć  te
numery działki, muszę wchodzić na portal i szukać w tym, w komputerze, żeby to wszystko
zobaczyć, jak to się kształtuje? Rozumiem, że to jest dużo pracy, natłok, ale można radnych
poinformować, że to i to znajduje się tam i potrzeba na taką sprawę dla Przedsiębiorstwa
Usług  Komunalnych.  A następna  sprawa,  Panie  Burmistrzu,  za  plecami  mamy  ścianę,
urządzenie, gdzie możemy pokazywać to jako na tych.

Jerzy Sirak – No możemy no.

Piotr Mironczuk – Na rzutniku. Dlaczego? Dlaczego to do tej pory się bawimy w XIX wiek,
XX minął, XXI i dlaczego nie możemy wykazać tu na rzutniku, przygotować, żeby ktoś
wstał, proszę bardzo, to jest tu, tu, tu i to by było ok, widoczne, dla wszystkich wiadome i
czytelne. A my się tak bawimy w te, nie wiem...

Jakub Ostapczuk – Bo to najpierw, Panie radny, na komisję idzie, i tam jest analizowane.

Piotr Mironczuk – Nie ma z kim na komisji o tym gadać.



Bogusław Szczepan Łabędzki – Ale ta uchwała nie była analizowana.

Jakub Ostapczuk – Nie, nie, no to akurat.

Jerzy Sirak – Nie, nie, można, Panie Przewodniczący?

Jakub Ostapczuk – Chwileczkę.

Piotr Mironczuk – Nie, nie, to jest, to jest nie zarzut, tylko to jest uwaga, że można, 

Jerzy Sirak – Na przyszłość sugestia.

Piotr Mironczuk – Można zrobić, że przykładowo ktoś tam wrzuca na dyskietkę, pokazuje i
wszystko jest ok.

Jakub Ostapczuk – Dziękuję. Jeszcze Pan Burmistrz.

Jerzy Sirak – Rzeczywiście, tutaj sugestia Pana radnego Mironczuka jest słuszna. Może no
wiecie, wynika wychodzimy z założenia, że jeżeli dajemy mapkę, no ja mam z tym więcej
do czynienia,  to wiem, o co chodzi,  ale rzeczywiście tutaj  na tej  mapce powinniśmy to
opisać trochę lepiej jest to Szosa Kleszczelowska, że tutaj jest ZZO i tutaj są dwie działki w
planie zagospodarowania przestrzennego są to działki mieszkaniowo-usługowe. Z tym, że
tutaj, jeżeli chodzi o PUK, to bardziej jest to potrzebne dla nich w przyszłości jako taka
powierzchnia  składowa  i  bardziej  usługowa  a  nie  oczywiście  mieszkaniowa,  także  ta
funkcja usługowa będzie w tej części wykorzystana. Natomiast w przyszłym, na przyszłej
sesji  też  będzie  temat  dotyczący  PUK-u,  bo  otrzymaliśmy  już  interpretacje  z  Urzędu
Skarbowego z Bydgoszczy co do możliwości zasad przekazywania mienia jeżeli chodzi o
ZZO. Bo pamiętacie, to była inwestycja realizowana ze środków miejskich i najwyższy czas
jest to uporządkować, i przekazać. I wątpliwy właśnie temat VAT-u od samej inwestycji, od
maszyn, które wtedy przy realizacji projektu były realizowane, taką interpretację ostatnią
otrzymaliśmy i możemy przystąpić. Także to, co robimy dzisiaj, to co będziemy robić za na
kolejnej sesji, jest to jakby porządkowanie spraw własnościowych nieruchomości dla PUK-
u na przyszłość. W przyszłości również, jak Państwo spojrzycie na tą mapkę, to widzicie, że
jest takie przedłużenie równe działki. Tą działkę byśmy chcieli przekazać dla PUK-u, ale
najpierw trzeba będzie dokonać zmiany planów. Bo w tej chwili w ewidencji jest w planie
zagospodarowania przestrzennego ta działka występuje jako działka rolnicza, w związku z
tym z wiadomych względów jako rolnicza nie może być przekazana, dopiero po dokonaniu
zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego i wpisania tutaj właśnie też tej sfery
usługowej będziemy mogli do tego tematu wrócić, ale to za jakieś dwa, trzy lata może, ale
my do tego czasu raczej PUK nie będzie tej nieruchomości potrzebował. Nawet, gdyby coś
inwestował, to myślę, że zmieści się to w granicach, do granicy tej działki. Natomiast te
działki, o których dzisiaj tutaj mówimy. One dzisiaj są trochę zarośnięte, ale jeszcze nie jest
to las, także PUK spokojnie będzie mógł je tam uporządkować i wykorzystywać na swoje
potrzeby  jako powierzchnię  składową dzisiaj.  Także  dziękuję  bardzo  i  bardzo proszę  o
akceptację wniosku.

Jakub Ostapczuk – Dziękuję. Jeśli nie ma więcej pytań, przystąpimy do głosowania. Jeszcze
raz mówię, w § 1 wykreślić negatywnie. Kto jest za przyjęciem uchwały wyrażenia opinii



na temat, opinii na temat wniesienia wkładu niepieniężnego. Kto jest za? Dziękuję. Kto jest
przeciwny? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę.

Do punktu 8 porządku obrad
Jakub Ostapczuk – Przechodzimy do punktu 8. Wolne wnioski, zapytania. Są. Proszę, Pan
radny, proszę.

Sławomir Golonko – Panie Burmistrzu, Wysoka Rado, ja tutaj króciutko. Niedużo mamy tej
zimy,  Parę  dni,  ale  ulice  na  dzielnicy  Placówka,  konkretnie  jeżeli  chodzi  o  ulice  od
Miłkowskiego oraz od ulicy Białostockiej, na tych ulicach nie ma żadnych chodników i
ludzie poruszają się po prostu po tych ulicach. Na razie tam nie było jeszcze nikogo, z
żadnym, żeby piaskarką czy z czymś tam, żeby posypać to.  Jest  bardzo,  bardzo ślisko.
Dziękuję, to wszystko.

Jakub Ostapczuk – Dziękuję. 

Sławomir Golonko – To jeszcze w całej Hajnówce taki sam problem.

Jakub Ostapczuk – Pan radny Nieciecki, proszę.

Karol Marek Nieciecki – Szanowny Panie Burmistrzu, szanowny Panie Przewodniczący,
Państwo radni, Panie Przewodniczący, może tak zacznę trochę niezwykle, ale chciałbym
Panu  serdecznie  podziękować  za  to,  że  w  taki  niezwykły  sposób  podziękował  Pan
wszystkim tym, którzy zaangażowani byli przez nasz Dom Kultury odnośnie organizacji
uroczystości  11  Listopada,  która  odbyła  się  11  listopada  w  godzinach  wieczornych  w
naszym miejskim Domu Kultury. Serdecznie Panu dziękuję za to i naprawdę jestem Panu
wdzięczny, bo szkoda, że Pan nie był i nie widział tego, bo naprawdę było na co popatrzeć,
prawda. Ale pozwoli Pan, że pomimo tego listu, który Pan tylko na ręce Domu Kultury
wysłał, ja pozwolę sobie właśnie w imieniu nas wszystkich przeczytać nazwiska tych osób,
które uczestniczyły i jeszcze raz w imieniu nas wszystkich, prawda, w imieniu swoim, w
imieniu  nas  wszystkich  podziękować.  Przede  wszystkim  Panu  Dyrektorowi  R.  K.  –
Dyrektorowi Domu Kultury, Pani J. L.-K., Pani J. B., Pani M. G.-I., Pani M. L., Pani A. L.,
Pani J. S., Pani A. C., Pani A. S., Panu K. S., Panu Z. B., Panu J. K. i Panu K. R. Panu temu
ostatniemu  to  głównie  za  drugi  dzień,  prawda  i  wkład  a  zresztą  za  wkład,  który  jego
orkiestra, prawda, w pracy naszego miasta jest zawsze widoczna. Także to może by było
tyle jeśli chodzi o taką troszeczkę milszą atmosferę odnośnie tego święta. Natomiast, Panie
Burmistrzu, mam do Pana takie troszeczkę pytanie. Proszę, żeby się nikt, kogo bym dotknął
tutaj,  nie uraził  tym pytaniem, ale muszę je zadać.  Panie Burmistrzu,  wiele osób na tej
uroczystości nie mogło być, nie było, chętnie by obejrzało to w Telewizji Kablowej. Chcę
powiedzieć, że dla nas, dla Polaków jest to najważniejsze święto w roku. Nie wiem, Panie
Burmistrzu, czy jest jakiekolwiek porozumienie pomiędzy Panem a Telewizją Kablową, aby
tego typu uroczystości, skoro także są obecni na naszych sesjach, tego typu uroczystości też
były w jakiś sposób, prawda, transmitowane? Jeżeli jest takie porozumienie, to na pewno
było to, że tak powiem, niewywiązanie się z tego porozumienia. Jeśli nie ma takowego, to
jest to pewnie małe niedociągnięcie i jest mi bardzo przykro. Przepraszam wszystkie osoby,
które chciały być, nie mogły, prawda, a nie mogą teraz obejrzeć. I trzecia rzecz, jeśli chodzi
o Święto 11 Listopada. Panie Burmistrzu, bardzo proszę o pisemną odpowiedź na moje
pytanie, jak w placówkach oświatowych, które podlegają Panu, były obchodzone Święta 11



Listopada, gdyż wśród nauczycieli doszła mnie taka wiadomość, że jedna z Pań Dyrektor
placówki... Może Pan nie wyłączać? 

Jakub Ostapczuk – Nie, nie, to jest bateria.

Z sali – Proszę wziąć drugi. Bateria padła.

Karol  Marek  Nieciecki  –  Jedna  z  Pań  Dyrektor,  gdy  nauczycielka  zapytała,  znaczy
zasugerowała, że może byśmy w tym roku coś przygotowali, powiedziała, że ją to nie kręci.
Cytuję to, co do mnie doszło. Być może jest to plotka, może jest to pomówienie, w każdym
bądź  razie,  Panie  Burmistrzu,  byłem  na  stronach  internetowych  i  tylko  w  niektórych
placówkach  da  się  zauważyć,  prawda,  że  było  obchodzone  to  święto  i  że  były  jakieś
uroczystości. I to na razie tyle.

Jaku Ostapczuk – Dziękuję. Pan radny Łabędzki.

Bogusław Szczepan Łabędzki – Panie Burmistrzu, Państwo Przewodniczący, Wysoka Rado,
generalnie  swoją  wypowiedź  chcę  oprzeć  o  kilka  następujących  po  sobie  wniosków.
Pierwszy  wniosek,  Panie  Burmistrzu,  to  proszę  rozważyć  autopoprawkę  do
przyszłorocznego budżetu, która polegałaby na usunięciu z planowanych wydatków tych
podmiotów, które w swoich sprawozdaniach z realizacji zadań za rok ubiegły stwierdziły, że
dofinansowanie  z  dotacji  miejskiej  inwestycji  czy  tych  działań  związanych  z  realizacją
zadania nie wpłynęło na jego wykonanie. My jesteśmy akurat jako Komisja Rewizyjna w
trakcie sprawdzania kontroli tych sprawozdań. Ja przynajmniej w trzech trafiłem na taką
sytuację. To jest punkt 3, łatwo jest zauważyć, 3 punkt sprawozdania i ja przynajmniej u 3
podmiotów do tej pory spotkałem się z sytuacją, że nasze dofinansowanie w żaden sposób
nie  pomogło  im zrealizować  tego  zadania.  Jeżeli  nie  pomogło,  to  proszę  po  prostu  na
przyszłość nie uwzględniać ich wniosków o dofinansowanie. Jest to kuriozalna sytuacja.
Inna sytuacja występuje u jednego z podmiotów. Myślę, że to będzie przedmiotem obrad
naszej  komisji,  ale  komisja  będzie  obradowała  w  przyszłości,  natomiast  budżet  będzie
przyjmowany wcześniej, więc jeden z podmiotów wręcz wykazał ponad 100 % wydatków
na zrealizowanie zadania to, że tak powiem, no niematematycznie nawet, tak, ale to już jak
gdyby abstrahując od tego ponad 100 % wykonania zadania. Natomiast te podmioty, które
uznają w sprawozdaniu,  że  nie  zależy od naszych finansów wykonanie  ich zadania,  po
prostu  niech  więcej  od  nas  się  nie  ubiegają  o  dofinansowanie.  My  zaoszczędzimy,
przekażemy tym, którzy potrafią docenić nasz wkład finansowy. W przypadku jednego z
tych  podmiotów to  wcale  nie  była  mała  suma  i  jeżeli  się  z  taką  opinią  potem mamy
spotykać.  To  bardzo  łatwe  do  sprawdzenia,  jak  mówię,  punkt  3  o  tym mówi  każdego
sprawozdania.  Wnoszę  też  o  realizację  decyzji  o  sygnaturze  G  8229/21/94  dotyczącej
budowy kolektora burzowego na ulicy Podlasie. Proszę Państwa, to jest ta sytuacja, o której
my ciągle  się  dowiadujemy,  co  jakiś  czas  jest  ona  nam przypominana.  Jest  to  decyzja
podjęta  przez  Panią  Burmistrz  Patejuk  świętej  pamięci  22  lata  temu  i  ciągle
niezrealizowana.  Myślę,  że  już  wypadałoby  po  22  latach,  to  jest  akurat  w  okręgu
wyborczym Pana Przewodniczącego. 

Jakub Ostapczuk – Nie.

Bogusław Szczepan Łabędzki – Nie? To obok jest? Ale tak jakoś stawiałem inaczej. Ale



Pan, ale Pan Przewodniczący wie, o którą...

Jakub Ostapczuk – Podlasie, tak?

Bogusław Szczepan Łabędzki – Tak, o którą decyzję chodzi. Nie, zróbmy to, bo to już tak
naprawdę  po  prostu  brzydko  wygląda,  22  lata  coś  niezrealizowane,  to  że  tak  powiem,
można było się w tym czasie wnuków doczekać. Wnoszę również o przedstawienie Komisji
Spraw  Społecznych  jako  Komisji  wniosków  pokontrolnych  sformułowanych  przez
Najwyższą Izbę Kontroli w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w roku poprzednim i w
roku obecnym, żebyśmy mieli też wgląd właśnie do tych wniosków pokontrolnych, czego
one dotyczą. I teraz może chwilkę poświęcę PEC-owi. Zrobiło się biało za oknem. Panie
Burmistrzu, mówiliśmy, przynajmniej ja mówiłem o swoich obawach dotyczących białych
certyfikatów,  czyli  inaczej  świadectw efektywności energetycznej.  W odpowiedzi,  której
PEC udzielił ostatnio Panu radnemu Mironczukowi, to o czym ja mówiłem, te moje obawy
jakby okazało się,  że  były słuszne,  tak?  Ja  twierdziłem w roku 2015 po prostu,  że  nie
zrealizujemy w taki sposób, jak Prezes sobie obiecywał tych białych certyfikatów i tak się
potem stało. Ja chciałbym, żebyśmy też jako Rada otrzymali w tej chwili taką informację,
jaki jest, tak oględnie powiem, stan posiadania tych białych certyfikatów, jak to wygląda w
przypadku naszego PEC-u, jak wygląda nimi obrót, tak, jak wygląda umorzenie ostatnie,
żebyśmy tą  sytuację  znali.  Proszę  Państwa,  to  się  nam przyda  chociażby  i  do  tego,  że
planujemy w przyszłości modernizację kotłowni. To też jak gdyby no jeżeli coś planujemy.
Druga sprawa, że mamy też jedynego dostawcę energii cieplnej do naszych mieszkań i to
też warto chociażby i z tego względu patrzeć mu na ręce. Drugi wniosek dotyczy również
PEC-u. I Panie Burmistrzu, będę starał się być jak najbardziej precyzyjny. Chodzi mi o to,
żebyśmy  otrzymali  jako  radni  miejscy  wartości  opłaty  za  podgrzanie  ciepłej  wody  w
poszczególnych blokach lub węzłach cieplnych, jeśli bloki rozliczane są w jakiejś grupie
wspólnie, na osiedlach Piłsudskiego, Reja, Centrum, Millenium, Lipowa, Mazury, Podlasie,
węzeł  cieplny  zaopatrujący  mieszkania  w  zabudowie  szeregowej  na  ulicy  Handlowej,
Kołłątaja i Piłsudskiego, jeżeli jest 1 a jeżeli są 3, to 3, tak? Domy jednorodzinne przy ulicy
Torowej i Białowieskiej oraz bloki komunalne na ulicy Białowieskiej i Piłsudskiego. Chodzi
o te dwa bloki już tam na końcu nitki. Żebyśmy poznali wartość...

Jerzy Sirak – Przepraszam, w komunalnych nie ma ciepłej wody.

Bogusław Szczepan Łabędzki – Nie ma, tak, jeszcze? Aha. No dobrze, no to w takim razie,
w takim razie z taką informacją tutaj można się wstrzymać, ale tak żebyśmy mieli też jako
radni w związku z tym, że mieszkańcy skarżą się na wartości tych opłat, jedni się skarżą,
inni się cieszą. Mamy tą sytuację prawną taką dosyć kuriozalną, ale to już jak gdyby, kiedy
otrzymamy te odpowiedzi, to będzie można na ten temat sobie rozmawiać. Dalej wrócę,
wrócę do odpowiedzi, jaką otrzymałem od Pana Grzegorza Tomaszuka Dyrektora SP ZOZ.
Bardzo dziękuję, Panie Dyrektorze. Myślę, że to tak i ten wniosek, i Pana odpowiedź, to
taki początek rozmów o tym, jak jako miasto możemy skorzystać promocyjnie na wsparciu
finansowym, które wnosimy do Pana placówki. Ja chciałbym, żeby na każdym sprzęcie,
który  ufundujemy  z  miejskich  pieniędzy  i  to  chciałbym,  żeby  to  tak  po  prostu  jasno
zabrzmiało, czy na każdym budynku, który zostanie wyremontowany przy udziale naszych
pieniędzy,  znalazła  się  czytelna  informacja,  że  ten  sprzęt  czy  ten  budynek  został
wyremontowany przy udziale finansowym budżetu miasta Hajnówka i żeby tam się znalazł
herb naszego miasta, tak jak jest to, jak jest to chociażby przy tabliczkach informujących, że



inwestycja została zrealizowana przy funduszach unijnych, Urzędu Marszałkowskiego czy z
jakiejś prywatnej fundacji tak, chociażby Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Wtedy
mamy takie naklejki duże, one informują. Niech nasi mieszkańcy, którzy później korzystają
z tych urządzeń, z tych usług, wiedzą, że korzystają ze swojego sprzętu. W jakiejś części,
tak, to jest oczywiście zawsze jakiś tylko częściowy udział, ale niech mają takie, niech mają
taką informację. I tutaj będę się upierał, tak, jeżeli mamy po partnersku ze sobą rozmawiać
o takim wsparciu, to myślę, że trzeba takie warunki po prostu przyjąć. Druga sprawa i ona
była po części także dyskutowana na Komisji Spraw Społecznych, myślę że nie byłoby na
pewno  większego  problemu  ze  wsparciem  finansowym  dla  tych  inwestycji,  Panie
Dyrektorze,  z  których korzystają  w największym procencie  nasi  mieszkańcy,  dlatego te
moje  pytanie  dotyczyło  procentowego  udziału,  tak,  w  usługach.  I  tutaj  na  pewno  izba
przyjęć takim jest miejscem czy gabinet rehabilitacji, czy te pomieszczenia, które teraz po
krwiodawstwie  przeniesionym  zostaną  zaadoptowane,  tak?  To  są  te  miejsca,  z  których
mieszkańcy korzystają najczęściej i ja myślę, że tak na dobrą sprawę przecież Pan może
zaplanować  u  siebie  w  budżecie,  że  te  wysoko  specjalistyczne  i  oblegane  przez
przyjezdnych oddziały, gabinety będą finansowane z innej puli, natomiast na te takie nasze
miejskie najpotrzebniejsze rzeczy będą pieniądze szły z naszego budżetu, prawda? Wtedy
unikniemy pewnych nieporozumień. Myślę, że łatwiej wtedy wypracujemy porozumienie co
do tego wsparcia finansowego. Jeszcze też mam takie pytanie do Pana Dyrektora, bo to
prawdopodobnie  jeszcze  dzisiaj  radny  Mironczuk  będzie  podejmował  ten  temat.  Ale
okazało się, że to nie tylko jedna Pani czy druga Pani na taki pomysł wpadły. Okazuje się,
że takie sygnały dotarły także z innej strony do chociażby Przewodniczącego Rady Powiatu
Hajnowskiego. Ja chciałbym zapytać na początek tak, jak wygląda stan opieki paliatywnej
w tej  chwili  w Hajnówce?  Bo taka usługa jest  świadczona przez SP ZOZ. Nie? No na
stronie hospicjum znajduje się informacja,  tak,  z  podanym adresem, dlatego właśnie się
pytam, tak?

Grzegorz Tomaszuk – Ja odpowiem.

Bogusław  Szczepan  Łabędzki  –  Jak  to  wygląda  i  odpowiem  tak,  i  to  tak  i  do  Pana
Dyrektora, i  do Pana Burmistrza,  czy planując różne inwestycje w mieście,  powiem, że
częściowo  ten  biurowiec  po  tartaku  chodzi  mi  po  głowie  do  wykorzystania.  Nie  jako
hospicjum, ale żeby się udało tutaj przenieść na przykład, ja wiem, że to jeszcze mówienie o
nie  swoim,  tak,  ale  gdyby  się  udało  przenieść  tutaj  MOPS  na  przykład  a  tam
zagospodarować  na  hospicjum.  Jeżeli  takie  plany  oczywiście  są  potrzebne,  tak,  to
chciałbym, żebyśmy też jako radni usłyszeli, czy są jakieś plany lokalizacyjne chociażby dla
hospicjum.  Wiem,  że  w  dużej  mierze  w  Polsce  hospicja  są  powadzone  przez  czy
stowarzyszenia,  czy  też  przez  związki  wyznaniowe.  Jest  to  pewne  doświadczenie.  Czy
jakieś rozmowy na ten temat były też prowadzone? Kolejne pytanie, proszę o informację,
Panie Burmistrzu, dotyczącą nadania nazwy ulicy w obrębie Poryjewo. To jest taka uliczka
prawie  naprzeciwko  ZZO.  Ona  jest  bez  nazwy.  Ta  są  dwa  budynki  mieszkalne,  już
zamieszkałe są też posesje. Ten wniosek podobno o nadanie nazwy tej ulicy leży od czerwca
w Urzędzie Miasta. I mieszkańcy w związku z tym, że chcą też tam prowadzić działalność
gospodarczą, chcieliby mieć już adres stały, bo wiadomo, wiąże się to z różnymi nakładami.
Czy istnieje tam możliwość nadania tej nazwy, czy też jest to część ulicy Kleszczelowskiej?
Ale jak wygląda, jak wygląda sprawa tego wniosku o nadanie nazwy ulicy? Wnoszę też,
Panie Burmistrzu, o podanie informacji na temat wyniku finansowego spółek miejskich na
koniec września 2016 roku. To tak też chciałbym, żeby w miarę możliwości ta informacja



dotarła przed uchwaleniem budżetu, bo no finanse są istotne i tutaj chcę, żebyśmy mogli
poprzyglądać się, jak na koniec września wynik finansowy spółek miejskich wygląda. Tak
dla  radnych,  tak  w  celu  poddania  refleksji,  jest  organizowana  po  raz  kolejny  Akcja
Szlachetna  Paczka  na  terenie  miasta  Hajnówka.  W  takim  najwyższym  momencie
zakwalifikowano do tej  Szlachetnej  Paczki 24 rodziny, to powiem Państwu szczerze,  że
dosyć dużo, jak się patrzyło na całe województwo, to niestety, w tej dziedzinie przodujemy.
W  tej chwili zostało 7 rodzin do obdarowania Szlachetną Paczką. Przyszło mi nawet do
głowy, czy komisje będziemy mieli jeszcze przed 10, czy w ramach komisji nie pomyśleć o
tym, żeby dołączyć się do tej Szlachetnej Paczki, żeby chociażby, no właśnie, w ramach
komisji  kolejnych,  poszczególnych,  tak?  I  Panie  Burmistrzu,  jeszcze  taka  zachęta  do
dyskusji. Pan dzisiaj też wspomniał o tym i oczywiście, wszystkie nagrody, wyróżnienia
cieszą,  nawet  jeżeli  są  w  różnych  takich  egzotycznych  kategoriach.  My  coraz  częściej
jesteśmy postrzegani, nagradzani też w kategoriach miasta ekologicznego a ja chciałbym
zachęcić  trochę przewrotnie  do takiej  dyskusji  czy  Hajnówka ma być eko,  czy ma być
industrial? Czy my jednak nie powinniśmy zabiegać teraz o nagrody właśnie w dziedzinie
innowacji, rozwoju przemysłu i tak dalej, i tak dalej, inwestycji takiej właśnie o naturze
przemysłowej, bo no na tym, na tych nagrodach ekologicznych to jak widzimy, daleko nam
się nie udaje zajechać i może w tą stronę. Może, Panie Burmistrzu, nie wiem, sprowokować
chociażby  taką  dyskusję,  taki  panel  dyskusyjny,  w  którą  stronę  Hajnówka  ma  iść,  tak
żebyśmy  też  mieli  taką  orientację,  w  co  warto  w  przyszłości  inwestować.  I  chyba
wyczerpałem liczbę swoich wniosków. Dziękuję bardzo.

Jakub Ostapczuk – Dziękuję. Pan radny Mironczuk.

Piotr  Mironczuk –  Panie  Przewodniczący,  Wysoka  Rado,  ja  chcę  uzupełnić  wypowiedź
Pana  Bogdana  o  tą  inicjatywę,  żeby  takie  dodatki  czy  znaki  wprowadzić  do  dróg
powiatowych, które my finansujemy, bo ostatnio droga powiatowa Targowa, tablica stoi, ale
o mieście nie ma nic. Być może, żeby to była jeszcze tabliczka, że miasto sfinansowało w
50 %, by mieszkańcy się dowiedzieli, że my to partycypujemy, prawda? Tak samo tu ulica
Prosta,  no  te  co  ulice  są  to,  żeby  wprowadzić  taki  dodatkowy,  no  taką  dodatkową
informację, że miasto dokłada do tych ulic. Dziękuję. 

Jakub Ostapczuk – Dziękuję. Czy jeszcze są pytania? Pan radny Puch.

Janusz Puch – Panie Przewodniczący, Panie Burmistrzu, Wysoka Rado, szanowni Państwo,
w imieniu mieszkańców miasta Hajnówki składam wniosek dotyczący doświetlenia przejść
dla  pieszych na  ulicy  Stefana  Batorego w celu  poprawienia  widoczności  i  zapewnienia
ulicznego  bezpieczeństwa  pieszym  i  kierowcom  porą  wieczorową  i  w  nocy  a  w
szczególności przy opadach deszczu. Na tych przejściach panuje półmrok. Zresztą każdy,
kto z nas jeździ,  to od razu zauważy, że tam jest po prostu, z obawą się wjeżdża na te
przejścia.  To  dotyczą  w  szczególności  przejścia  tutaj  przy  ulicy  skrzyżowaniu  Stefana
Batorego z księdza Wierobieja  i  11 Listopada,  jak tutaj  również przy sklepie  rybnym i
mięsnym naprzeciwko marketu Kaufland. I drugi wniosek proszono o złożenie o wykonanie
dodatkowego  przejścia  dla  pieszych  na  ulicy  Stefana  Batorego  na  wysokości  budynku
osiedla Millenium 7 w granicach sklepu WILUX i Galerii Hajnówka. Wykonanie takiego
przejścia umożliwiłoby bezpośrednie i bezpieczne dojście mieszkańców Hajnówki i osiedla
Millenium  do  nowo  powstałych  pawilonów  handlowych,  jak  wiem,  bo  w  tej  chwili
mieszkańcy  chodzą  sobie  na  skróty,  przechodzą  w  nieoznaczonym  miejscu  i  stwarzają



zagrożenie dla siebie i dla przejeżdżających pojazdów. A myślę, że tam wykonanie tego
przejścia zapewniłoby bezpieczne przejście. Dziękuję.

Jakub Ostapczuk – Dziękuję. Pani radna Chaniło.

Alicja Chaniło – Panie Burmistrzu, Wysoka Rado, ja składałam kilka sesji temu wniosek o
oświetlenie przy ulicy Stara Judzianka. Jest tam w tej chwili przystanek MPK i miało być
oświetlenie zrobione. Dni są coraz krótsze. Tam dojeżdża również młodzież i część wysiada
przy  ulicy  Stara  Judzianka  i  bardzo bym prosiła  o  doświetlenie  tam,  żeby  można  było
bezpiecznie przejść. Dziękuję bardzo.

Jakub Ostapczuk – Dziękuję. Pani radna Szlifarska.

Maria  Szlifarska  –  Panie  Przewodniczący,  Panie  Burmistrzu,  Panie  i  Panowie  radni,  ja
chciałabym zapytać a jednocześnie prosić, jeśli to jest zgodne z prawem, o umieszczenie
numerów na zewnętrznych drzwiach klatek schodowych. To znaczy chodzi mi o numery
mieszkań od do. Dlaczego do tego zmierzam? Ponieważ jest to utrudnieniem dla karetek
pogotowia  i  karetek  wizyt  domowych,  lekarzy,  i  kierowców,  ponieważ  muszą  karetki
przyjeżdżające,  tak,  do  mieszkańców,  muszą  biegać,  sprawdzać,  kierowca  się  musi
zastanawiać,  przy  których  drzwiach  ma  się  zatrzymać.  Lekarz  biega,  sprawdza,  tam
malutkie te numery na domofonach, więc gdyby było to możliwe, bardzo bym prosiła o
zrealizowanie tego. Dziękuję.

Jakub Ostapczuk – Dziękuję. Jeszcze Pan radny Nieciecki.

Karol  Marek  Nieciecki  –  Panie  Burmistrzu,  Panie  Przewodniczący,  szanowni  Państwo,
ponieważ trochę tu tematów medycznych jest, ja przypomniałem sobie, że rok, półtora roku
temu na tej sali miałem dużą pretensję do Pana Dyrektora odnośnie pracy rejestracji. Panie
Dyrektorze, chciałbym teraz powiedzieć, że jest wszystko w porządku i naprawdę, jak dalej
tak będzie funkcjonować, to proszę tym sympatycznym Paniom podziękować, naprawdę,
kilka razy tam ostatnio byłem i pracują bardzo, bardzo, bardzo no, że tak powiem, fachowo.
Teraz  druga  rzecz.  Chciałbym także,  aby  Pan podziękował  Pani  Doktor  Laryngolog za
współczucie, za empatię, za to, że okazała serce właśnie osobom starszym i więcej nie będę
rozwijał,  po prostu  siedząc w kolejce  doszedłem do tego wniosku,  że  na  ręce  Pańskie,
prawda, złożę podziękowanie dla tej Pani przemiłej Doktor. Dziękuję bardzo.

Jakub Ostapczuk – Dziękuję. Jeszcze Pan radny Kulik.

Sławomir Kulik – Panie Przewodniczący, szanowna Rado, ja chciałem chyba w imieniu
mieszkańców zapytać o parę słów o temat przygotowania to, co zaczął mój przedmówca
Pan  Sławomir  Golonko,  przygotowanie  do  akcji  zimowej,  jak  to  wygląda  w  naszym
mieście? Dziękuję.

Jakub Ostapczuk – Dziękuję. Pan radny Borkowski.

Maciej  Borkowski – Panie  Burmistrzu,  Wysoka Rado,  Panie  Przewodniczący,  ja  bardzo
króciutko z taką prośbą do Pana Burmistrza, aby zapoznał, w szczególności Pana Dyrektora
ZGM-u z zasadami wywieszania symboli narodowych. Tutaj w kontekście tego, co mówił



Pan Karol, 11 Listopad, święto narodowe i nie tylko w tych dniach, ale szczególnie, Panie
Burmistrzu, wywieszane flagi, ja nie powinienem nawet o tym mówić, ale wywieszane są
flagi,  na  których  białego  koloru  to  tylko  oczyma  wyobraźni  trzeba  szukać.  I  to  przez
pracowników ZGM-u. I dzwoniłem w tej sprawie w jednym bloku a potem miałem telefon
na bibliotece, tak, to jest 3 Maja, tam numeru nie pamiętam, od mieszkańców, gdzie na dole
była  Telewizja  Białystok,  robili  jakiś  tam reportaż  a  nad  tym flagi  jakie  wisiały,  takie
wisiały, więc proszę z zasadami wywieszania flag zapoznać Pana Dyrektora, jak również to,
że na dachu ZGM-u flagi wisieć nie powinny. Bo to znaczy, że, zresztą Pan się doczyta, Pan
Dyrektor. Panie Burmistrzu, wiele razy mówiłem również o naszej Komisji Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych i w tym kontekście chciałbym tutaj Państwu coś przeczytać i
wrócić również do tego,  z czym do Pana przychodziłem do gabinetu.  A mianowicie 25
października 2016 roku w Centrum Olimpijskim w Warszawie odbył się uroczysty Finał
Kampania  Zachowaj  Trzeźwy Umysł.  Drodzy  Państwo,  i  podczas  tego finału  powołani
zostali nowi członkowie Kapituły Trzeźwego Umysłu. Kapituła zrzesza grono najbardziej
aktywnych pełnomocników i koordynatorów zajmujących się profilaktyką z całej Polski. W
2016 roku prestiżowe wyróżnienie otrzymali Joanna Wróbel – Siemiacka miasto Hajnówka,
również  miasto  Hajnówka jako wyróżniony samorząd otrzymała  Kryształowy Medal  za
szerokie  działania  profilaktyczne  na  rzecz  społeczności  lokalnej.  Ja,  Panie  Burmistrzu,
mówiłem, że zakres obowiązków jest dość obszerny. Sprawdzałem nawet wyjścia służbowe,
które się pokrywają z zakresem obowiązków Pani Joanny i że ten zakres obowiązków, w
moim odczuciu, jest zbyt duży. Prosiłem Pana również w prywatnej rozmowie, takiej do
której,  może prywatnej nie,  ale przychodziłem do Pana, prosząc o zdjęcie pewnych tam
punktów  tam  z  zakresu  tych  obowiązków,  jak  również  przydzieleniu  dodatkowego
pracownika  do  tej  Komisji.  Jak  widzimy,  działalność  profilaktyczna  jest  prowadzona
wzorowo, także prosiłbym, aby Pan jeszcze raz przemyślał to,  o czym do Pana apeluję.
Dziękuję uprzejmie. 

Jakub Ostapczuk – Dziękuję. Więcej nie ma pytań. Jeszcze radny Mironczuk.

Piotr  Mironczuk  –  Panie  Przewodniczący,  wysoka  Rado,  szanowni  Państwo,  jedna  z
mieszkanek wspólnie zwróciła się do nas z taką petycją, z prośbą o skierowanie inicjatywy
ustawodawczej  o  utworzenie  hospicjum stacjonarnego.  I  tutaj  Pan  Burmistrz  ze  swojej
strony już odpisał, prawda, procedura została uruchomiona. Okazało się, że to do miasta
jakby to nie należy, ale podejmując taką uchwałę, czy wspólnie działając w kierunku tego,
żeby to zorganizować, to by wszystko wyszło na dobre dla całego miasta. I tutaj taka no jest
propozycja, żeby to stworzyć, te pomieszczenia znalazł Pan Dyrektor Tomaszuk w szpitalu.
Po  prostu  najlepsze  by  było  pomieszczenie  wynikające  i  z  położenia,  i  ze  skupienia
wszystkich, powiedzmy, tych środków potrzebnych do realizacji tego hospicjum. Miejmy
nadzieję,  że  wspólne  działania  nasze  nie  pójdą  w  oddzielnych  kierunkach,  tylko  się
skupimy, żeby to zorganizować, bo w tej chwili jest co prawda Pan Dyrektor ma hospicjum
domowe, prawda, ale podpisaną umowę ma Pan z hospicjum domowym z Białegostoku, bo
na stronie internetowej taka informacja jest, także, ale to nie o to chodzi. Gdyby stworzyć
takie, takie informacja jest, także ale to nie o to chodzi. Gdyby stworzyć takie hospicjum,
byłoby dla ludzi starszych, dla ludzi schorowanych miejsce do godnej, do godnego pobytu,
do godnej, przykładowo do życia w tej starości, czyli w końcu śmierci. Natomiast ja myślę,
że były rozmowy już i z Panem Starostą, i z Panią Starościną i myślę, że nie minie, że
pójdzie inicjatywa uchwałodawcza jako na sesji powiatu i to później, czy wcześniej, czy
później to wyniknie. Z tym bym tylko bym prosił, żeby to poszła jako wspólna inicjatywa.



Nie każdy oddzielnie, tylko miasto, powiat, całość byśmy to mieli po prostu dla tych ludzi
starszych, czy schorowanych, czy cierpiących jakiś kąt spokojnej starości. I tutaj ja może
bym prosił Pana Dyrektora, żeby Pan się odniósł do pomieszczenia, czy Pan w ogóle by był,
gdzieś  tam miał  możliwość  wygospodarowania  część  tam pomieszczenia  czy  przy  tym
nowo otwartym teraz, co Pan organizuje pobytu dziennego? Jakby Pan się odniósł do tej
sytuacji. Dziękuję.

Karol  Marek Nieciecki  – Ad vocem tego,  co tu  kolega Piotr  mówił.  Ja już bez,  że tak
powiem, Panie Dyrektorze, ja bym po prostu miał jeszcze taki pomysł do tego, co kolega
powiedział.  Może byśmy to wspólnie zrobili  i  z  innymi szpitalami,  sąsiednimi,  prawda,
czyli konsultacja z Bielskiem, z Siemiatyczami, bo wiem że to są 3 powiaty, które być może
byłyby tym zainteresowane a też tam, o ile mi wiadomo, nie ma tego hospicjum. Wtedy
może byłoby łatwiej i byłyby wtedy większe środki. To jest taki mój pomysł.

Do punktu 9 porządku obrad
Jakub Ostapczuk – Dziękuję. Wyczerpaliśmy już zakres pytań. Przechodzimy do punktu 9.
Odpowiedzi na interpelacje, wolne wnioski i zapytania. Interpelacji nie było. I troszkę my
wchodzimy w obszar  powiatu  i  ZOZ-u hajnowskiego.  Najwięcej  pytań  jest  właśnie  do
Dyrektora. Czy Pan Dyrektor będzie odpowiadał? Proszę, Panie Dyrektorze.

Grzegorz Tomaszuk – Panie Przewodniczący, Panie Burmistrzu, Wysoka Rado, szanowni
Państwo. Może rozpocznę od hospicjum, bo jako Dyrektor SP ZOZ-u otrzymałem, prawda,
od mieszkanki Hajnówki taki wniosek. Wniosek jest jak najbardziej słuszny. Ja sobie, wiem
że taki wniosek był zgłoszony tu również przez radną Rady Powiatu Hajnowskiego, tutaj
radni miasta w to zaangażowani,  natomiast  ja powiem, w czym problem. A mianowicie
odpowiedzialny u nas w kraju za zabezpieczenie usług na danym terenie jest Narodowy
Fundusz Zdrowia. Jeżeli uzna, że dany zakres świadczeń potrzebny jest na danym terenie,
ogłasza konkurs, ogłasza konkurs i wówczas podmioty lecznicze, niekoniecznie SP ZOZ-y
bo SP ZOZ jest jednym z podmiotów leczniczych, który został zorganizowany przez powiat
hajnowski i świadczy usługi w pewnych zakresach. A jeżeli chodzi o opiekę paliatywną,
akurat u nas tego zakresu nie ma i rzadko który szpital osiada taki zakres, dlatego że po
pierwsze, po pierwsze, to jest działalność deficytowa, ale może o tym nie będę mówił. Tutaj
radny  Łabędzki  wspomniał,  że  stowarzyszenia,  fundacje  i  rzeczywiście  stowarzyszenia,
fundacje,  również  inne  podmioty  mogą  organizować  hospicjum,  ale  przede  wszystkim
Fundusz musi ogłosić konkurs na takie świadczenia i  te podmioty właśnie – SP ZOZ-y,
fundacje,  osoby  fizyczne  również,  przedsiębiorcy  mogą  zorganizować  tutaj,  prawda,  w
Hajnówce hospicjum zorganizować. Jeżeli Fundusz ogłosi konkurs, to złoży stosowną do
Funduszu ofertę. Ale to finansowanie Funduszu jest niewystarczające. Bo przecież wiemy,
że takie zbiórki są z 1 %, prawda, darowizny na to hospicjum. Tak się składa, że u nas w
szpitalu  na  oddziale  psychiatrycznym pracuje  lekarz,  który  prowadzi  hospicjum,  bardzo
znane hospicjum w Białymstoku. Ja z nim często rozmawiam i to jest działalność, prawda,
raczej  charytatywna.  Także  przede  wszystkim skierowana  właśnie  do  fundacji  i  tam są
zbiórki  darowizn osób fizycznych,  miasto  również  Białystok  dofinansowuje  i  w jakiejś
części po prostu Fundusz. Jeżeli by zaszła potrzeba taka zorganizowania u nas w Hajnówce,
ja  służę pomocą,  natomiast  chcę  powiedzieć,  że  w szpitalu w Hajnówce nie  ma takich
wolnych miejsc, żeby zorganizować oddział dodatkowy szpitalny. Pomimo tego, że mamy
duży,  prawda,  szpital,  mam  na  myśli  powierzchnię,  mamy,  jest  tam,  funkcjonuje  16
oddziałów szpitalnych, w tym 2 zakłady opieki długoterminowej, opieki długoterminowej.



Proszę  nie  myśleć  hospicjami,  hospicjum funkcjonuje  domowe,  ale  hospicjum domowe
prowadzone  jest  przez  podmioty  niepubliczne  z  Białegostoku,  które  obejmują  terenem
również tutaj te powiaty bielski, hajnowski, siemiatycki. My hospicjum tego nie mamy jako
SP ZOZ.  To polega na tym,  że ci  lekarze  zatrudniają  również pielęgniarki,  pielęgniarki
odwiedzają, prawda, chorych w swoich domach. W tym problem jest,  że nasze dwa zakłady
opieki  długoterminowej,  czyli  zakład  pielęgnacyjno-opiekuńczy  i  zakład  opiekuńczo-
leczniczy,  mamy w sumie  60  albo  ponad  nawet  60  łóżek.  Myślę,  że  żaden  powiat  nie
posiada po prostu takiej ilości, prawda, łóżek. Ostatnio Białystok uruchomił 70 łóżek. To
jednak,  niestety,  nie  możemy  tam  kierować  pacjentów  chorych  terminalnie,  czyli
szczególnie  chorych  na  choroby  nowotworowe.  Do  tego  służą  po  prostu  hospicja.
Zazwyczaj szpitale zajmują się leczeniem, natomiast te sprawy właśnie opieki paliatywnej,
długoterminowej,  jakby  ta  działalność  taka  uboczna,  pomagająca  po  prostu  przy
funkcjonowaniu  szpitala.  Bo  jeżeliby  u  nas  tego  na  przykład  zakładu  opieki
długoterminowej by nie było, są problemy takie społeczne, że na przykład pacjenci trafiają
na oddziały zachowawcze, internistyczne i z przyczyn typowo społecznych nie ma komu
odebrać po prostu. Bo rodzina jest za granicą, prawda, młodzi gdzieś tam, prawda, pracują
w Polsce, w związku z tym, w związku z tym no tych pacjentów po prostu staramy się
kierować do tych zakładów opieki długoterminowej, ale to nie jest hospicjum. Czyli według
mojej też informacji takie hospicjum ma powstać w Narwi. W Narwi jest przedsiębiorca,
który stara się środki unijne, żeby to wybudować i ewentualnie z jakichś tam darowizn,
prawda,  ewentualnego  kontraktu  z  Narodowym  Funduszem  Zdrowia,  ale  chciałem
zauważyć, że są zmiany reformy ochrony zdrowia. Kontrakty mamy z Funduszem tylko na
pół roku. Dalej my jeszcze nie wiemy jako szpitale, co nas czeka w związku z tym, tym
bardziej Narodowy Fundusz Zdrowia nie ogłosi po prostu takich kontraktów na pół roku.
Ale jeszcze raz powtarzam, za takie właśnie zakresy działalności nie jest odpowiedzialny
jeden z podmiotów leczniczych, bo my na rynku tych świadczonych usług występujemy
jako jeden z podmiotów, tylko odpowiedzialny jest za to Narodowy Fundusz Zdrowia. Jeśli,
jeżeli  jest  inicjatywa,  to  najlepiej  byłoby  wystąpić  z  takim wnioskiem do  Narodowego
Funduszu  Zdrowia,  czy  zamierza  ogłosić  konkurs,  czy  zamierza  kupić  usługi  w  tym
zakresie  na  terenie  właśnie  powiatu  hajnowskiego,  bielskiego,  siemiatyckiego.  Podam
przykład naszej rehabilitacji kardiologicznej, którą my uruchamiamy. Fundusz, Narodowy
Fundusz jakby do tej pory rehabilitacja kardiologiczna funkcjonowała na Podlasiu tylko w
Augustowie. Fundusz uznał, że to za mało jest, bo w innych województwach, prawda, jest
więcej  tych oddziałów.  I  jeszcze ogłosi  przetarg,  ogłosił  przetarg na byłe  województwo
białostockie  i  na  byłe  województwo  łomżyńskie.  Uznał,  że  w  byłym  suwalskim  jest
Augustów,  ale  jeszcze,  jeszcze  ogłosił,  prawda,  dwa  konkursy,  I  akurat  my
przygotowywaliśmy  dzięki  waszym  tym  również  środkom  finansowym,  które  były
przeznaczone w roku na remont interny, wydzieliliśmy, prawda z interny część oddziału
rehabilitacji kardiologicznej i ten oddział od 1 lipca w naszych strukturach zafunkcjonował.
To  tyle  chyba  jeżeli  chodzi  o  hospicjum.  Natomiast  Pan  radny  wspomniał  o  mojej
odpowiedzi. Znaczy ja w swojej odpowiedzi też zawarłem taką informację, że my już od
jakiegoś  czasu  dziękujemy swoim darczyńcom,  prawda,  że  na,  proszę  to  sprawdzić,  na
wszystkich oddziałach szpitalnych są tablice takie informacyjne, jest wykaz sponsorów. I
teraz od pierwszego, od pierwszego, czyli od jutra ruszy Dzienny Dom Opieki Medycznej.
Wówczas  tu  również jest  przygotowana taka tablica  i  Burmistrz,  i  Rada Miasta  jest  na
pierwszym miejscu jako sponsor.

Bogusław Szczepan Łabędzki – A może mieszkańcy, Panie Dyrektorze?



Grzegorz Tomaszuk – No to znaczy kwestie byłyby po prostu. Ja nie będę się upierał, ja nie
będę się upierał, tylko no, bo to jest trudny taki temat. Bo to jeszcze jest i Zarząd, i Rada
Powiatu Hajnowskiego, Wójt, prawda, i Rada Gminy, jakieś tam gminy. No w sumie no
Państwo  reprezentujemy  tutaj  no  mieszkańców.  No  to  tutaj  w  domyśle  mieszkańców i
podatki  mieszkańców. Ja tak to rozumiem. Natomiast  odnośnie sprzętu no zazwyczaj  te
pieniądze  lokujemy  na  remonty.  Jest  na  przykład  takie,  że  dwa  lata  temu  było
dofinansowanie  do  zakupu  stołu  operacyjnego,  nowoczesnego  przeziernego,  prawda,  i
zastanowimy się, w jaki sposób ewentualnie takie oznakowanie tego stołu tego zrobić, czy
w ogóle jest taka możliwość na bloku operacyjnym, żeby taka informacja była. Natomiast
proszę mi wierzyć, na każdym oddziale, poczynając od chirurgii, są te tablice, gdzie no tutaj
podkreślamy, kto przekazał nam darowiznę, bo to jest bardzo duże znaczenie, żeby wywołać
taką po prostu potrzebę wśród społeczeństwa, że szpital jest taki, prawda, wspólny, takim
wspólnym dobrem, że są darowizny, że mieszkańcy dbają o ten szpital, prawda, i tak dalej.
Natomiast  drugie  pytanie,  nie  pamiętam,  radny  chyba  jeszcze  coś  mówił?  Proszę
przypomnieć pierwsze.

Bogusław Szczepan Łabędzki – Drugie pytanie?

Jakub Ostapczuk – Nie, chyba wszystko jest.

Bogusław Szczepan Łabędzki – Jeszcze wnosiłem o te sprawozdania z realizacji funduszu,
tak, z wydatkowania. To jak już inwestycja będzie zamknięta. 

Grzegorz Tomaszuk – Aha, to tak, tak, to znaczy, bo w ślad za waszą uchwałą ja podpisuję z
Panem Burmistrzem taką umowę. I w tej umowie jest określone, żeby w jakim terminie
mamy się po prostu rozliczyć z tychże pieniążków. Także bodajże jak pamiętam tą umowę,
którą podpisaliśmy, to nas zobowiązuje termin do 15 po prostu, do 15 stycznia, gdzie mam
przedstawiać po prostu stosowne faktury z zakupów. Mi się wydaje, że coś jeszcze miałem
powiedzieć... Ale to sprawa przyszłości. Rozumiem, że jeżeli bym prosił wysoką Radę, będę
prosił  o pieniążki,  to że tak powiem, to  również tam, gdzie najwięcej  jakby tam, gdzie
mieszkańcy jakby no najczęściej korzystają, nasi mieszkańcy naszego powiatu oczywiście.
Tak to rozumiem.

Bogusław Szczepan Łabędzki – Ad vocem.

Jakub Ostapczuk – Proszę.

Bogusław  Szczepan  Łabędzki  –  Naoglądałem  się  telewizji,  Panie  Przewodniczący,  ad
vocem. Panie Dyrektorze, skąd mój wniosek o to, żeby oznakować, że to dar mieszkańców i
żeby  tam  się  znalazł  herb?  To,  tak  prawdę  mówiąc,  to  nie  jest  mój  pomysł.  Jeden  z
przedsiębiorców hajnowskich mi powiedział o tym. Proszę tego nie brać do siebie, bo to tak
samo mógł powiedzieć o Łabędzkim. Jak Burmistrz da ze swojego własnego portfela 1 000
złotych, to ja też dam 1 000 złotych i wtedy Burmistrz będzie mógł tam napisać, że to on dał
a ja  będę mógł  napisać,  że to ja  dałem. I  tutaj  jak gdyby mieszkańcy w ten sposób to
postrzegają. Inaczej będzie to naprawdę brzmiało, kiedy będzie tam informacja, że jest to
ofiara mieszkańców Hajnówki, no bo to z naszego budżetu. A co innego jak będzie tam
zawężone to tylko do grona decyzyjnego.  I  dlatego będę się upierał,  żeby taką formułę



przyjąć jako rozwiązanie, tak  i ten gest jako w postaci tego herbu miejskiego to też myślę,
on by zwracał uwagę, bo ja co prawda rzadko korzystam z usług szpitala,  na szczęście,
chociaż tam w ostatnich tygodniach może trochę częściej, ale mi się nie rzuciła w oczy taka
informacja na przykład, tak? Czyli może to świadczyć o tym, że nie jest zbyt czytelna.
Mieszkańcy po prostu chcą czegoś takiego, żeby zauważyć ich udział, nie, i tutaj jak gdyby
jak gdyby od tej strony tylko moja uwaga. Natomiast tak, jak mówię, te sprawozdanie, te
sprawozdanie  myślę,  że  każdy radny też  chętnie  by obejrzał,  tak,  z  wydatkowania  tych
pieniędzy, to tak tylko już dopowiadam. Dziękuję bardzo.

Jakub Ostapczuk – Dziękuję.

Grzegorz  Tomaszuk  –  Jednak  zapomniałem,  bo  Pan  radny  Nieciecki  tu  składał
podziękowanie,  to  podziękowanie  po  prostu  przekażę.  Mam  nadzieję,  że  pracownicy
oglądają naszą sesję. Takie podziękowania się na pewno pracownikom należy, szczególnie
w rejestracji, bo tam jest niesamowicie ciężka praca i co trzecia pochwała jest zazwyczaj,
prawda, że tak powiem, no bo to jest pierwsza linia frontu po prostu z pacjentami. Jeżeli
120 000 porad rocznie lekarze udzielają, no to jakiś odsetek, że tak powiem, tych pacjentów
niezadowolonych się znajdzie i chodzi o to, żeby jak najmniej, najniższy był ten odsetek, bo
nie zakładam nigdy, że będzie wszystko, że tak powiem, idealnie. Ale takie podziękowanie
przekażę.  Natomiast  chciałbym  spełnić  Pana  tutaj  postulat  natomiast  odnośnie  tych
mieszkańców,  ale  to  będzie  taki  techniczny  kłopot  chyba,  bo  ja  też  cenię  wszystkich
sponsorów.  Na  tym  wykazie  to  również  są  sponsorzy,  którzy  na  przykład  przywiozą
telewizor,  telewizor  przywiozą  czy  gdzieś  tam  pralkę,  czy  lodówkę,  czy  500  złotych
przedsiębiorca. Ja przygotowane najbliższe otwarcie i ja wszystkim tym, że tak powiem,
osobiście zaprosiłem tych wszystkich przedsiębiorców, nie tylko z Hajnówki, ale również i
z Bielska są, którym chcemy, prawda, razem z Panem Starostą, tutaj przy udziale Wojewody
Podlaskiego podziękować osobiście a pomimo tego proszę, jak jesteście w szpitalu, czego
nie życzę, chodzi mi tutaj o korytarze, te oddziały szpitalne, na pewno wisi informacja po
prostu z wykazem naszych sponsorów.

Jakub Ostapczuk – Dziękuje Dyrektorowi.  Jeszcze Burmistrz.  Ale to już odpowiedzi na
pytania. Wcześniej były pytania. Proszę, to Pani króciutko. Można. To Pani zada króciutko.
Bo wcześniej był punkt pytania.

Mieszkanka  Miasta  –  Panie  Burmistrzu,  szanowna  Rado,  ja  chciałam  się  zwrócić  do
radnego  Tomaszuka  w sprawie  leczenia  wspaniałych  lekarzy.  Pan  ładnie,  pięknie  gada,
wypowiada się. No nie wiem, leżałam teraz. Pana powiem, tylko proszę nie zwracać uwagi.
Ordynator interny B nie potrafi rozróżnić choroby. Ja utraciłam dziecko. Ona nie rozróżniła
depresji. Ona chciała mnie ulokować na psychiatryk. To było bodajże w maju.

Jakub Ostapczuk – Ale słucha Pani, akurat to jest nie ten punkt. Nie możemy.

Mieszkanka Miasta – Dobrze, ale to pana, no dobrze. Pan broni też.

Jakub Ostapczuk – To Pani może pójść, ja nie nie, to bezpośrednio. To my nie możemy...

Mieszkanka Miasta – Niech posłuchają.



Jakub Ostapczuk – Nie możemy... Ale kto posłucha?

Mieszkanka Miasta – Jakie wspaniałe lekarze są.
 
Jakub Ostapczuk – Absolutnie. To może Pani pójść bezpośrednio do Dyrektora. 

Mieszkanka Miasta – Ona wchodzi na salę, to ja...

Jakub Ostapczuk – Ale słucha Pani, ja nie wykorzystuję sesji do tych spraw. Druga rzecz, to
jest sprawa szpital powiatowy.

Mieszkanka Miasta – Po to jest sesja, żeby wykorzystać.

Jakub Ostapczuk – Nie właśnie, to jest troszkę co innego. 

Mieszkanka Miasta – Ona wchodzi na salę to jak wół do rzeźni.

Jakub Ostapczuk – Pani załatwia sprawę indywidualną. Dobra, dziękuję. 

Mieszkanka Miasta – Nie indywidualną. A Pan nie broni.

Jakub Ostapczuk – Ja nie bronię, tylko..

Mieszkanka Miasta – A Pan nie broni...

Jakub Ostapczuk – Po prostu ja pilnuję.

Mieszkanka Miasta – Doktora Tomaszuka

Jakub Ostapczuk – A ja nie bronię, ja pilnuję porządku.

Mieszkanka Miasta – Bo on powinien, skoro się do niego zajść do gabinetu

Jakub Ostapczuk – Słucha Pani, nie można indywidualnie tak, absolutnie.

Mieszkanka Miasta – To nie można rozmawiać.

Jakub Ostapczuk – Dziękuję, proszę siadać. Panie Burmistrzu.

Mieszkanka Miasta – Broni jak

Jakub Ostapczuk – Odpowiadamy na pytania. Panie Mironczuk.

Andrzej Skiepko – Pan Burmistrz Skiepko odpowie. Te tematy komunalne wszystkie.

Jakub Ostapczuk – Panie Burmistrzu Skiepko, proszę.

Andrzej Skiepko – Pan radny Golonko zwraca się z prośbą o to, aby akcja generalnie zima



miała  lepszy  przebieg.  Przypomnę  tylko,  że  u  nas  w mieście  za  te  sprawy  odpowiada
Przedsiębiorstwo  Usług  Komunalnych  i  zwrócę  się  do  nich  bezpośrednio,  aby  takich
sytuacji  nie  było.  Natomiast  chcę  Państwu  też  powiedzieć,  że  w  dniu  wczorajszym
objeżdżałem całe miasto i było widać piaskarki przejeżdżające po kilka razy w tym samym
miejscu, być może na głównych ciągach, natomiast nie dojechały na te uliczki boczne, ale
oczywiście przekażę tą sprawę. Poryjewo, Pan radny Łabędzki, nazwa ulicy. Mi się wydaje,
że to chodzi o ulicę Cedrową, którą przyjęliśmy w nazewnictwie, natomiast z tego, co tu
Pani Agnieszka przekazała, nie jest jeszcze uregulowany stan prawny. Jeżeli chodzi o sam
przebieg tej ulicy, tak jak to powinno być po prostu na mapach. Natomiast wracając jeszcze
do tego, że przedsiębiorcy jakby nie mogą się zarejestrować, tak Pan powiedział, prawda?
Ci mieszkańcy są przypisani do ulicy Kleszczelowskiej i mają adres. 

Bogusław  Szczepan  Łabędzki  –  A można  im  udzielić  odpowiedzi  na  piśmie  w  miarę
szybko?

Andrzej  Skiepko –  Tak,  udzielimy na  piśmie  tym mieszkańcom.  Pan  radny  Mironczuk
prosił,  aby  na  tablicach,  gdzie  były  wykonywane  remonty  czy  modernizacje  dróg
powiatowych, również była informacja, że Urząd Miasta dofinansował takie inwestycje. Jak
najbardziej zasadny wniosek. Zwrócimy się do Starostwa, aby na tych ulicach, gdzie były
nasze również pieniążki z Urzędu Miasta, taka informacja się znalazła.  Pan radny Puch,
doświetlenia na przejściach na ulicy Batorego. W zupełności również się zgadzam, tylko
mam nadzieję, że po modernizacji oświetlenia,  które nas czeka jeszcze w pewnej części
Hajnówki,  ten problem zostanie rozwiązany,  natomiast  na dzień dzisiejszy faktycznie  w
niektórych miejscach jest zbyt ciemno przy samych przejściach. Ale mam właśnie nadzieję,
że przy modernizacji  oświetlenia ten problem po prostu zniknie.  Oświetlenie przy ulicy
Stara Judzianka to jest wniosek Pani radnej Chaniło. Ta sprawa zostanie załatwiona w 2017
roku. Jest ujęta w budżecie na przyszły rok. Pani radna Szlifarska prosi o umieszczenie
tabliczek  z  numerami  na  zewnętrznych  drzwiach  w  blokach.  Jak  najbardziej  zasadny
wniosek. Mam nadzieję, że to jest ustawowo dopuszczalne, dlatego zwrócimy się nie tylko
do zarządcy ZGM-u, ale również do Spółdzielni Mieszkaniowej. Pan radny Nieciecki tylko
chwalił  tutaj.  Pan radny Kulik,  przygotowanie do akcji  zimowej,  również zwrócimy się
jeszcze  raz  do  PUK-u.  I  przekażemy  również  sprawę,  wywieszenie  flag,  oczywiście
czystych,  przez  ZGM  podczas  uroczystości  narodowych.  I  również  zwrócimy  się  do
Zarządu  Dróg  Powiatowych  o  rozważenie  możliwości  takiego  przejścia  usytuowania,
oczywiście jeżeli zezwolą na to przepisy, bo musimy pamiętać, że jest to uwarunkowane
również przepisami od zakrętu, od dodatkowych wjazdów czy wyjazdów z innych posesji,
jak również od innych przejść pieszych. I to chyba tyle.

Jakub Ostapczuk – Odnośnie Podlasia Pan radny Łabędzki pyta o burzowe.

Bogusław Szczepan Łabędzki – Deszczowe.

Jerzy Sirak – Nie, nie, to ja na to odpowiem.

Jakub Ostapczuk – Pan Burmistrz odpowie.

Andrzej Skiepko – Bo mogę za dużo powiedzieć.



Bogusław Szczepan Łabędzki – To ja wolę, żeby Pan Andrzej powiedział.

Andrzej Skiepko – Nie, nie.

Jerzy Sirak – Pan Nieciecki podnosi temat uroczystego obchodzenia świąt w szkołach. Przy
najbliższym spotkaniu z dyrektorami szkół porozmawiamy na ten temat i poruszymy ten
temat.  Dziwi  mnie  reakcja  Dyrektora,  jeżeli  taka  była.  Absolutnie  nie  powinna  mieć
miejsca. Jeżeli chodzi o wniosek Pana radnego Łabędzkiego jeżeli chodzi o ten punkt 3
sprawozdania,  trudno  mi  powiedzieć,  jakich  to  organizacji  dotyczy,  ale  jeżeli  już
przyjęliśmy  pewien  program  jeżeli  chodzi  o  finansowanie  organizacji  na  przyszłość,
ogłaszamy  konkursy,  to  trudno  będzie  to  zmienić,  ale  ja  to  sprawdzę  i  jest  to,  że  tak
powiem,  słuszny  wniosek na  przyszłość.  Bo  jeżeli  ktoś  uważa,  że  pieniądze,  które  my
społeczne przeznaczamy na dofinansowanie działalności organizacji nie są istotne, nie mają
znaczenia, to może rzeczywiście nie powinno ich tak w ogóle być. Temat tego Podlasia,
temat jest bardzo stary. Tam nie wolno mówić o jakiejkolwiek decyzji świętej pamięci Pani
Jadwigi Rudzińskiej-Patejuk. Było to jedno wystąpienie. My analizowaliśmy to pod każdym
względem, my pilnujemy tego rowu w tej chwili. Co roku on jest odkrzaczany, czyszczony.
Wszyscy zdajemy sobie z tego sprawę, że jeżeli rów jest otwarty, pogłębiany, to na pewno
ta woda szybciej spłynie niż wtedy, kiedy w tym miejscu zakopiemy rurę. Tam jest jeszcze
inny temat, żeby poprawić drożność. Trzeba by na niektórych przejazdach po prostu robić
nowe  przepusty,  zakopać  nowe  rury  i  to  w  przyszłym  roku  zrobimy.  To  powinno  też
poprawić  stan  odpływu  wód  w  tamtej  części  ulicy.  Wnioski  do  komisji  z  MOPS
przekażemy,  do  Komisji  Spraw  Społecznych  dotyczące  kontroli  NIK-u  w  MOPS-ie
przekażemy.  Również  wystąpimy  z  wnioskiem do  PEC-u,  aby  przygotował  informację
odnośnie tych certyfikatów białych i cen za ciepłą wodę, jak również też wyniki spółek na
koniec III kwartału podamy do wiadomości. Czy to wszystko?

Jakub Ostapczuk – Tak.

Jerzy Sirak – Dziękuję bardzo.

Jakub Ostapczuk – Jeszcze chcę powiedzieć, że czeka nas w miesiącu grudzień dużo pracy.
Minimum  każda  komisja  będzie  dwa  razy  miała  powiedzenie.  Sesje  też  planujemy  w
ostatnią środę miesiąca. Proszę się przygotować. Będzie bardzo trudny okres,  bo to jest
najważniejsza, jedna z najważniejszych sesji w roku budżet.

Do punktu 10 porządku obrad
Jakub Ostapczuk – Zamykam obrady XXII sesji Rady Miasta Hajnówka. Jak nie zdążę, ale
myślę, że zdążę każdemu z radnych przekazać życzenia świąteczne, bo będą święta przed
sesją,  pierwsze  święta,  to  życzę  wszystkim wszystkiego dobrego i  wesołych świąt.  Ale
jeszcze na pewno spotkamy się nieraz i do zobaczenia. Radnym i mieszkańcom Hajnówki
oczywiście.

prot.
Starszy Specjalista                                                                    Przewodniczący Rady

 Halina Stepaniuk                                                                          Jakub Ostapczuk



Załączniki do Protokołu Nr XXII/16:
1. Lista obecności Radnych Rady Miasta Hajnówka.
2. Lista obecności gości.
3. Informacja  o  działalności  Burmistrza  Miasta  Hajnówka  w  okresie  od  dnia

8 października 2016 r. do 14 listopada 2016 r.
4. Informacja  o  stanie  realizacji  zadań oświatowych w Gminie  Miejskiej  Hajnówka

w roku szkolnym 2015/2016.
5. Zdjęcia  z  oględzin  Zespołu  Szkół  Nr  1  przekazane  przez  radnego  Macieja

Borkowskiego.
6. Uchwała  Nr  XXII/143/16  Rady  Miasta  Hajnówka  z  dnia  30  listopada  2016  r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
7. Uchwała  Nr  XXII/144/16  Rady  Miasta  Hajnówka  z  dnia  30  listopada  2016  r.

w sprawie wyrażenia opinii na temat wniesienia wkładu niepieniężnego.
8. Uchwała  Nr  XXII/145/16  Rady  Miasta  Hajnówka  z  dnia  30  listopada  2016  r.

w sprawie wyrażenia opinii na temat wniesienia wkładu niepieniężnego.
9. Wnioski o dodatkowe materiały zgłoszone przez radnego Bogdana Łabędzkiego na

XXII sesji rady Miasta Hajnówka w dniu 30 listopada 2016 r. na posiedzenie komisji
Spraw Społecznych w sprawie zaopiniowania projektu budżetu miasta Hajnówka na
2017 rok planowanej na dzień 7 grudnia 2016 r. 

10. Wniosek zgłoszony do protokołu przez radnego Jana Giermanowicza dot. przejścia
dla  pieszych  na  drodze  wojewódzkiej  nr  685  przy  skrzyżowaniu  z  ul.
Wróblewskiego.

11. Wolne wnioski, zapytania z obrad XXII sesji, która odbyła się 30 listopada 2016 r.


