
Protokół Nr XXX/17
z obrad XXX sesji Rady Miasta Hajnówka

która odbyła się 16 sierpnia 2017 r.
w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Hajnówka

w godz. 15:00 – 18:00

stan osobowy Rady Miasta – 21
obecnych na sesji – 18

nieobecnych usprawiedliwionych – 3

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

Radni nieobecni usprawiedliwieni:
1. Golonko Sławomir
2. Laszkiewicz Barbara
3. Rygorowicz Ewa

Ponadto w sesji udział wzięli:
1. Jerzy Sirak – Burmistrz Miasta Hajnówka
2. Andrzej Skiepko – Zastępca Burmistrza Miasta Hajnówka
3. Jarosław Grygoruk – Sekretarz Miasta Hajnówka
4. Halina Nowik – Skarbnik Miasta Hajnówka
5. Mikołaj Janowski – Radny Sejmiku Województwa Podlaskiego 
6. Jarosław Perszko – Twórca nowego projektu Herbu Miasta Hajnówka
7. Robert Fidura – Heraldyk 
8. Agnieszka Olender – Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych 

w Białymstoku
9. Eugenia Ostapczuk – Radca Prawny UM
10. Magdalena Chirko – Zastępca Kierownika Referatu Polityki Gospodarczej UM
11. Halina Stepaniuk – Starszy Specjalista – Biuro Rady Miasta 
12. Elżbieta Filipowicz – Biuro Rady Miasta
13. Mieszkańcy Miasta Hajnówka
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Lista  obecności  Radnych  Rady  Miasta  Hajnówka  oraz  lista  obecności  gości  stanowią
Załącznik     Nr     1.

Obrady sesji nagrywała Telewizja Kablowa Hajnówka.

Do punktu 1, 2 porządku obrad
Jakub Ostapczuk – Dzień dobry Państwu. Otwieram obrady XXX sesji Rady Miasta w Hajnówce.
Porządek  obrad  Państwo  otrzymali  i  do  tego  porządku  obrad  jest  wniosek  Pana  Burmistrza
podpunkt  d)  zgłoszenie  kandydata  na  etatowego  członka  Kolegium  Regionalnej  Izby
Obrachunkowej. Panie Burmistrzu, może Pan parę zdań?

Jerzy Sirak – Panie Przewodniczący, wysoka Rado, samorządy naszego województwa, ale nie tylko,
mają prawo zgłoszenia swojego kandydata do komisji przy Regionalnej Izbie Obrachunkowej i stąd
moja propozycja, żebyśmy zgłosili tego właśnie kandydata. Pana Doktora znamy od bardzo, bardzo,
od wielu lat  współpracuje tutaj  z nami jeżeli  chodzi  o sprawy budżetowe i  jestem przekonany,
że taki  członek  w  komisji  byłby  bardzo  dobrym  członkiem  a  sprawy  dotyczące  budżetów
samorządowych bardzo często mają miejsce, stąd moja prośba i propozycja, żebyśmy my jako Rada
zgłosili kandydaturę tego specjalisty.

Jakub Ostapczuk – Dziękuję. Jeśli nie ma uwag, przystąpimy do głosowania. Kto jest za przyjęciem
do  porządku  obrad  zgłoszenie  kandydata  na  etatowego  członka  kolegium  Regionalnej  Izby
Obrachunkowej? Kto jest za? Dziękuję. Kto jest przeciwny? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie
widzę. Podpunkt został przyjęty jednogłośnie. 
(za – 18, przeciw – 0, wstrzymało – 0, głosowało – 18)  

Jakub Ostapczuk – Teraz cały porządek obrad. Jeszcze chcę poinformować, że w sesji uczestniczy
18 radnych. Wszystkie dzisiaj podjęte uchwały mają swoją moc prawną. I przedstawiam porządek
obrad.

1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XXIX sesji Rady Miasta Hajnówka.
4. Interpelacje.
5. Informacja o działalności Burmistrza Miasta Hajnówka w okresie od dnia 10 czerwca 2017

r. do 28 lipca 2017 r.
6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawach:

a) zmian w budżecie miasta na 2017 r.,
b) przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Hajnówka,
c) wyrażenia  zgody  na  używanie  herbu  miasta  Hajnówka  na  potrzeby  działalności
gospodarczej pn. „Hajnowskie Biuro Kredytowe i Usług Płatniczych” prowadzonej przez
firmę AgSam Finance&Consulting Agnieszka Aidat w Hajnówce,
d) zgłoszenie kandydata na etatowego członka kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej.

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

Jakub Ostapczuk – Kto jest  za przyjęciem porządku obrad? Dziękuję.  Kto jest  przeciwny? Nie
widzę.  Kto się  wstrzymał?  Nie  widzę.  Jeszcze  taka  dodatkowa informacja.  Dzisiaj  w przerwie
będzie przygotowana lista i każdy z radnych zadeklaruje wkład mieszkańcom regionów, w których
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przeszła tragedia.
(za – 18, przeciw – 0, wstrzymało – 0, głosowało – 18)  

Do punktu 3 porządku obrad
Jakub Ostapczuk – I punkt 3. Przyjęcie protokołu z XXIX sesji Rady Miasta Hajnówka. Protokół
był  wyłożony.  Czy są  uwagi  do  protokołu.  Jeśli  nie  ma,  przystąpimy do głosowania.  Kto  jest
za przyjęciem protokołu z XXIX sesji Rady Miasta Hajnówka? Kto jest  za? Dziękuję.  Kto jest
przeciwny? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę.

Mieszkanka miasta – Ale Pan troszkę głośniej mógłby.

Jakub Ostapczuk – Protokół z XXIX sesji Rady Miasta został przyjęty jednogłośnie.
(za – 18, przeciw – 0, wstrzymało – 0, głosowało – 18)  

Do punktu 4 porządku obrad
Jakub  Ostapczuk  –  Punkt  4.  Interpelacje.  Proszę  radnych  o  składanie  interpelacji.  Pan  radny
Borkowski i Pan radny Puch. Po kolei.

Maciej  Borkowski  –  Panie  Burmistrzu,  wysoka  Rado,  drodzy  Państwo  zebrani,  Panie
Przewodniczący i Panie Burmistrzu, ja nie będę składał interpelacji. Ja się odniosę do odpowiedzi
na interpelację, które dostałem. Składałem interpelację na poprzedniej sesji Rady Miasta w sprawie
przeglądów placów zabaw. Przeczytam teraz treść mojej interpelacji złożonej i przeczytam odpis,
jaki  dostałem.  „W imieniu  mieszkańców i  własnym wnoszę o dokonanie przeglądów i  napraw
funkcjonujących na terenie miasta palców zabaw dla dzieci, gdyż w mojej ocenie ich stan wymaga
interwencji. 1. Jednocześnie wnoszę o podanie liczby i lokalizacji placów zabaw podległych miastu.
2.  Wnoszę  o  podanie  ilości  przeprowadzonych  przeglądów placów  zabaw z  podaniem adresu,
terminu  przeglądu,  wykrytych  wad  i  uszkodzeń  oraz  podjętych  działań,  kosztów  poniesionych
w wyniku ich usunięcia dla każdego z osobna od dnia 01.01.2016 do dnia 16.06.2017 r.” I teraz taki
bardzo skrócony odpis, jaki dostałem. Panie Burmistrzu, słyszeliśmy tutaj zapewnienia z ust Pana
Dyrektora, że przeglądy są dokonywane, jak gdyby monitorowane i plac zabaw  jest codziennie
i przeglądy  są  bardzo  często  dokonywane  a  jak  się  okazuje  z  pisma:  „Zakład  Gospodarki
Mieszkaniowej informuje, że placem miejskim jest plac zabaw przy ulicy Parkowej.” Ja prosiłem
o wyszczególnienie, podanie liczby i lokalizacji placów zabaw podległych miastu. To taka zabawa
w kotka i myszkę, bo ja nie dopisałem, że chodzi mi o osiedlowe place zabaw, czyli osiedlowe
place zabaw to już nie są, nie podlegają pod miasto, nie podlegają pod ZGM. Wnosiłem również
o przegląd placów zabaw, wykrytych wad i uszkodzeń. Drodzy Państwo, w 2016 r. to jest odpis,
jaki otrzymałem. „Przegląd tego placu zabaw tutaj w parku został przeprowadzony w dniu 25 maja
2016 r. i stwierdzono wówczas 4 punkty roku do remontu, czyli w 2016 r., mimo że wiele razy tutaj
mówimy o usterkach, o tym, że z tym placem nie jest tak, jak być powinno, był tylko 1 przegląd
i 4 usterki. I co ciekawsze, w 2016 r. koszt naprawy elementów wyżej wymienionych placów zabaw
wynosi około 24 000 złotych. Czyli ja rozumiem, z tego odpisu tak wynika, że każda z tych usterek
po 1 przeglądzie  kosztowała  6 000  złotych.  Wychodzi  na  to,  że  nowe  urządzenia  są  tańsze.
I prosiłem, Panie Burmistrzu, ja nie wiem, dlaczego Pan również w taki sposób odpisuje radnym,
traktuje Pan radnych w taki sposób, jak traktuje, Pan Dyrektor również. Tylko ja przypomnę dla
Pana Dyrektora, że radni są wybierani przez mieszkańców, nie przez układy towarzysko-partyjne,
tak jak niektórzy dyrektorzy, że są wsadzani na stołki poprzez to...

Jakub Ostapczuk – Panie radny, proszę...

s. 3



Maciej  Borkowski  –  Że  znają  tego  czy  tamtego.  Do  rzeczy,  mówię  do  rzeczy...  Panie
Przewodniczący, mogę i na Panu się skupić, jakie były korzyści w przypadku, kiedy pracownicy
interwencyjni byli wysyłani do Pana stowarzyszenia... 

Jakub Ostapczuk – Proszę Pana, prokuratura sprawdzała.

Maciej Borkowski – Możemy i o tym porozmawiać..

Jakub Ostapczuk – Dobra, dzięki.

Maciej Borkowski – Możemy i o tym no, bo to są wszystko układy, układziki, powiązania, Pan
mówi, żebym ja przestał mówić, ale ja nie przestanę, bo ludzie mają prawo wiedzieć. I prosiłem
o wykryte wady,  uszkodzenia,  podjęte  działania,  koszty poniesione w wyniku ich usunięcia  dla
każdego z osobna. Co tylko z tego odpisu wynika, 4 punkty robót, koszt 24 000. Panie Burmistrzu,
dlaczego tak jest? Czy każdy punkt naprawy był aż tak kosztowny? Czy to jakaś niegospodarność?
No 6 000 wychodzi z tego odpisu, 6 000 – 1 punkt. A prosiłem wyszczególnić. Nie wiem, dlaczego
tak  się  dzieje.  W  2017  roku  był  1  przegląd  zrobiony  za  6 500  złotych  a  ciągle  są  jakieś
niedociągnięcia, ciągle o czymś mówimy, ciągle coś pokazujemy. Ja powiem Państwu, że 7 sierpnia
byłem poproszony przez jednego mieszkańca, tatę dziecka, które się bawiło, o interwencję. Gdy
zaszedłem na plac zabaw, rzeczywiście, pokazał mi palcem, gdzie wystają ostre elementy, gdzie
dziecko może się pociąć. On swojemu dziecku zabronił się tam bawić. Dzisiaj zostało to usunięte.
Ale jakie są przeglądy robione? Panie Burmistrzu? Czy Panu jest nie wstyd? Chodzą tam dzieci,
bawią  się.  Dlaczego,  Panie  Burmistrzu,  w  taki  sposób  Pan  dopuszcza  odpisy  na  interpelację
radnych?  W taki  sposób? To de  facto  świadczy o tym,  jak traktujecie  mieszkańców,  bo  każdy
z radnych jest wybierany przez określoną grupę mieszkańców i nie robi tego dla siebie, tak, tylko
robi  to  dla  mieszkańców.  I  de  facto  nie  lekceważycie  tylko  pojedynczego  radnego,
ale kilkudziesięciu,  kilkuset  nawet  mieszkańców,  którzy  oddali  na  tego  radnego  głos.  Panie
Burmistrzu,  ta  interpelacja  jest  u  Pana.  Ja  bym  prosił  jeszcze  raz  o  to,  aby  ten  odpis  był
szczegółowy, szczególnie interesuje mnie te 24 000 i te 4 usterki, które były w 2016 roku wykryte.
Ja do placów zabaw jeszcze wrócę w wolnych wnioskach. Dziękuję.

Jakub Ostapczuk – Dziękuję. Radny Puch.

Janusz Puch – Wysoka Rado, Panie Przewodniczący, Panie Burmistrzu, na prośbę członków rodzin
pomordowanych mieszkańców miasta Hajnówki i okolic przez hitlerowskich okupantów składam
interpelację  o  objęcie  stałą  opieką  Miejsca  Pamięci  Narodowej  w  Hajnówce  znajdującego  się
na skraju  Puszczy  Białowieskiej,  to  jest  przedłużenie  ulicy  Białowieskiej,  tak  zwanej  starej
żwirowni, gdzie w maju 1942 r. i wrześniu 1943 r. hitlerowcy zamordowali w bestialski sposób
142 mieszkańców niewinnych Hajnówki i  okolic.  Prośba podyktowana jest  tym,  że  w ostatnim
czasie  miejsce  straceń  pozostawało  bez  należytej  opieki,  jest  zaniedbane  oraz  aby  pamięć
o zamordowanych mieszkańcach nie poszła w niepamięć a młode pokolenia hajnowian pamiętały
o niewinnych ofiarach i skutkach, jakie przynosi wojna. Dziękuję.

Jakub Ostapczuk – Jeśli nie ma więcej interpelacji, odpowiedzi na interpelacje będą w punkcie 8.

Do punktu 5 porządku obrad
Jakub  Ostapczuk  –  Przechodzimy  do  punktu  5.  Informacja  o  działalności  Burmistrza  Miasta
Hajnówka w okresie  od  dnia  10 czerwca 2017 r.  do  28 lipca  2017 r.  W tym punkcie  zawsze
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na koniec zabiera głos, prosi o zabranie głosu radny wojewódzki a tym razem bardzo prosi, żeby
na początku. Pan radny wojewódzki Mikołaj Janowski.

Mikołaj  Janowski – Dziękuję,  Panie Przewodniczący,  Panie Burmistrzu,  Panie i  Panowie radni,
szanowni Państwo, otóż dzisiaj Zarząd Województwa podjął decyzję, uchwałę w sprawie środków,
przesunięcia  środków  z  RPO  na  budowę  drogi  Nowosady  –  Zabłudów.  Ta  droga,  koszt
poprzetargowy  wynosi  220 000 000  złotych.  Jest  jeszcze  niepodpisana  umowa,  ale  wyłonione
konsorcjum  z  3  firm.  3  firmy  będą  robić  tą  drogę.  Na  odcinku  jedna  firma  Nowosady  –
Chrabostówka,  druga  Chrabostówka  –  Żywkowo  a  trzecia  firma  Żywkowo  –  Zabłudów.  Otóż
ta droga  uzyskała  środki  z  Polski  Wschodniej  44 000 000  i  łączny  koszt  to  jest  220 000 000.
Obecnie w tej  chwili  jest  ocena zamówienia publiczne oceniają  prawidłowość przeprowadzenia
przetargu.  Rozpoczęcie  budowy tej  drogi jest  przewidziane na wrzesień,  natomiast  zakończenie
budowy tej drogi jest koniec roku 2019, czyli droga budowa ma być zakończona w roku 2019.
Także  tutaj  idziemy w dobrym kierunku.  Myślę,  że  ta  droga  jest  długo oczekiwana  przez  nas
wszystkich  i  tutaj  pamiętam,  kiedy  Rada  Miasta,  tutaj  radni  podejmowali  uchwałę  w  sprawie
budowy tej  drogi.  Natomiast  droga  Zwodzieckie  – Juszkowy Gród także  z  odnogą Tarnopol  –
Siemianówka, przetarg na budowę tej  drogi  ma nastąpić koniec listopada – grudzień tego roku
ma być ogłoszony przetarg na budowę tej drogi. Dziękuję.

Jakub Ostapczuk – Dziękuję za dobre informacje. Mam nadzieję, że w końcu się rozpocznie, bo już
od  wiosny  się  mówiło,  że  wchodzą  już  maszyny  a  tu  nic.  Informacje  Państwo  otrzymali
o działalności  Burmistrza  miasta.  Czy są  jeszcze  pytania  do  informacji  czy rozszerzające?  Pan
radny Borkowski.

Maciej  Borkowski  –  Panie  Burmistrzu,  wysoka  Rado,  Panie  Przewodniczący,  ja  bym  prosił
o rozszerzenie  informacji  przez  Pana  Burmistrza  zakresu  zamówień  publicznych.  W  dniu
27 czerwca  2017  roku  rozstrzygnięto  postępowanie  o  udzielenie  zamówienia  publicznego,
udzielenie  i  obsługa  kredytu  długoterminowego.  Kredyt  na  kwotę  2 111 500  złotych.  Przetarg
wygrała firma Bank Spółdzielczy w Hajnówce z siedzibą i tak dalej. Panie Burmistrzu, chciałbym
prosić o rozszerzenie tej informacji. Ja już jakiś czas temu mówiłem o tym, o zarządzeniu Nr 52.
Pan się do tego nie odniósł. To również było zarządzenie związane z zaciągnięciem tego kredytu.
Na jaki  okres  zaciąga Pan kolejny kredyt,  na jaki  cel  i  jak zamierza Pan to  wszystko spłacić?
Bo przypomnę, że wykup obligacji już Pan przesuwał. Zaciąga pan kolejny kredyt, nasuwa mi się
takie pytanie, czy jest aż tak źle w naszym mieście, że zaciąga Pan kredyt kolejny? Może Państwu
przedstawię, na początek przypomnę a potem przeczytam jedną rzecz. W styczniu i lutym 2017
roku na terenie miasta przeprowadzone było badanie ankietowe na potrzeby Programu Aktywności
Lokalnej. Mieszkańcy miasta zaznaczali takie rzeczy, jak brak miejsc do spędzania czasu wolnego,
brzydki park miejski, brak bezpiecznego miejsca, placu zabaw dla dzieci, mało zakładów pracy,
słabo rozwinięta  infrastruktura turystyczna,  gastronomiczna,  uboga oferta  szkół  średnich,  zastój
gospodarczy,  brak  sieci  gzowej,  zbyt  duża  wycinka  drzew  w  mieście,  zbyt  mała  ilość  miejsc
na oddziałach  opiekuńczych,  zbyt  mało  miejsc  do  spędzania  czasu  wolnego  dla  młodzieży,
na przykład  kino.  Panie  Burmistrzu,  dwa  razy  poparł  Pan  mój  projekt  w  sprawie  wieczorów
filmowych.  Wakacje  mijają,  wieczorów  nie  ma.  Dwa  razy  żeście  Państwo,  łącznie
z Wiceburmistrzem, powiedzieli, że tak, to jest dobry pomysł, to był pomysł mieszkańców, nie mój.
Powiedzieliście, że to jest dobry pomysł i tak zostało. Dobre pomysły, może któryś radny Ziemi
Hajnowskiej złoży taki wniosek, to to przejdzie, ale czytam dalej. Ucieczka młodych do większych
miast, duże kumoterstwo w instytucjach. Widzi Pan, Panie Przewodniczący? To, o czym mówiłem
5 minut wcześniej. To mieszkańcy. Brak szpitala dla dzieci, słabo udekorowane miasto w okresie
świątecznym,  niezadowalające  odśnieżanie  miast,  starzejące  się  społeczeństwo,  brak  ścisłego
centrum  i  tak  dalej.  Tych  punktów  jest  dużo.  A  teraz,  drodzy  Państwo,  przeczytam  wam,
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to mi wpadło w rękę, tak czytając po internecie, serwis samorządowy, jest takie zestawienie miast.
Na 122 miasta  z  średnich,  miast  średnich  tracących  funkcje  społeczno-gospodarcze,  jak  wnika
z analizy Polskiej  Akademii  Nauk, 122 miastom w Polsce grozi  zapaść społeczno-gospodarcza.
Dlaczego ja  przeczytałem wcześniej  tą  ankietę  mieszkańców miasta?  Bo oni  to  już  zauważają
od jakiegoś czasu. Zauważa to również Polska Akademia Nauk. I drodzy Państwo, na 122 miasta
jesteśmy na  2.  miejscu.  Panie  Burmistrzu,  to  również  odczytuję  to  w  kontekście  zaciąganych
kredytów, bo to wszystko się zazębia. Ja nie wiem, z czego Pan będzie spłacał, po co Pan bierze
te kredyty?  Jeszcze  chciałbym  zapytać,  ja  rozumiem,  że  Pan  mi  dzisiaj,  nam  mieszkańcom
w szczególności odpowie, na co zaciąga Pan ponad 2 000 000 kolejnego kredytu? Chciałbym o coś
zapytać. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, może czegoś nie wiem, Rozdział
3.  Władze  gminy,  art.  18  pkt  1  Do  właściwości  rady gminy należą  przede  wszystkim sprawy
pozostające w zakresie działania gminy, o ile ustawy nie stanowią inaczej, punkt 9 podejmowanie
uchwał  w  sprawach  majątkowych  gminy,  podpunkt  c)  zaciągania  długoterminowych  pożyczek
i kredytów, podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych. Panie Burmistrzu, czy jako Rada nie
powinniśmy wiedzieć, na jaki cel Pan zaciąga Pan kolejne kredyty? Czy ja się mylę? Proszę Panie
Burmistrzu,  o  odpowiedź  w  kontekście  tego  wszystkiego,  o  czym mówiłem i  naprawdę  czuję
na dzisiaj  niepokój  w związku  z  takimi  informacjami,  że  nie  tylko  mieszkańcy widzą  ten,  jak
to dokładnie, społeczno-gospodarczą zapaść, bo oni też o tym mówią w tych ankietach, ale również
Polska Akademia Nauk stawia nas w naprawdę złym świetle, bo jesteśmy na 2. miejscu. 1. miejsce
zajmuje Prudnik tylko w opolskim. A My jesteśmy na 2. miejscu.  Tak się przedstawia sytuacja
w naszym mieście. Panie Burmistrzu, proszę o odpowiedź.

Jakub Ostapczuk – Czy są jeszcze pytania? Pan radny Łabędzki.

Bogusław Szczepan Łabędzki  –  Panie Burmistrzu,  Państwo Przewodniczący,  wysoka Rado,  też
akurat  chciałem  się  odnieść  do  tego  rankingu  niechlubnego,  można  powiedzieć  antyrankingu.
Szanowni Państwo, faktycznie Hajnówka tym razem jest na 2. miejscu. Ten ranking akurat śledzę
od kilku lat, to jest także, niestety, jesteśmy tutaj w czołówce, tak, jesteśmy albo na 1. miejscu, albo
na 2. Panie Przewodniczący, w związku z tym ja akurat no nie będę próbował Pana Burmistrza
dzisiaj na ten temat dopytywać, bo to akurat nie ma sensu, ale Panie Przewodniczący i wysoka
Rado, 22 lutego 2017 roku, na XXV sesji, kiedy ustalaliśmy plan pracy Rady Miasta, wnosiłem
o to,  żeby wprowadzić  taki  punkt,  który określi  rokowania  i  stan  obecny poziomu depopulacji
na obszarze powiatu hajnowskiego, miasta Hajnówka, określi także możliwości podjęcia działań
w ramach współpracy z administracją rządową i samorządową województwa podlaskiego. A wtedy
w głosowaniu  ten  wniosek  upadł.  3  osoby głosowały  za,  9  głosowało  przeciw,  7  radnych  się
wstrzymało od głosu. Teraz Polska Akademia Nauk przypomina nam, że jednak ten temat istnieje.
Pan  Przewodniczący  wtedy  tak  dosyć  lakonicznie  powiedział,  że  tu  ma  jakieś  informacje,
że to właśnie to wszystko się zmienia. Miał mi, co prawda, nie następnego dnia, ale za jakiś czas
przedstawić te swoje dane, na których opiera twierdzenie. Do tej pory nie otrzymałem, od 22 lutego
parę miesięcy już minęło, każdy z was przyzna. Panie Przewodniczący, ja dzisiaj składam wniosek
o to, żebyśmy w jak najkrótszym czasie zorganizowali posiedzenie Rady Miasta w sprawie sytuacji
społeczno-gospodarczej Hajnówki. I chciałbym, żeby Pan jako Przewodniczący, w międzyczasie,
zanim Pan zwoła tą sesję Rady Miasta, złożył wniosek do Polskiej Akademii Nauk o udostępnienie
nam  danych,  na  podstawie  których  ten  ranking  został  przeprowadzony,  na  podstawie  którego
znajdujemy się  na  tym niechlubnym 2.  miejscu czy inaczej  mówiąc,  na przedostatnim miejscu
w Polsce, żebyśmy też jako radni pomyśleli o tym, jakie dane są nam potrzebne. I proszę Państwa,
nasza kadencja za rok się kończy. Można powiedzieć, że to jest taki ostatni odruch, który możemy
wykonać,  żeby cokolwiek jeszcze w tej  przestrzeni  czy z  tym problemem zrobić.  Kolega tutaj
wspomniał,  tak,  o  tych  tytułach  internetowych,  marginalizacja  i  zjawiska  kryzysowe,  zapaść
społeczno-gospodarcza,  miasta  tracące  funkcje  społeczno-gospodarcze.  My  jesteśmy,  niestety,
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w niechlubnej czołówce tych miast. Ja tutaj nie idę na łatwiznę, nie będę mówił, że tam kto jest
temu winien  i  tak  dalej,  to  nie  chodzi  o  to,  tylko  zacznijmy coś  z  tym robić  i  naprawdę  nie
odwlekajmy tego. Nie grymaszę też, że można było przyjąć ten mój wniosek i już do tej dyskusji
zasiąść, tak, i mieć ją, być może, za sobą. W każdej chwili w tym działaniu jest jeszcze czas, żeby
cokolwiek  zrobić  i  Panie  Burmistrzu,  jest  to  wniosek,  więc  bardzo  proszę  go  poddać  pod
głosowanie.  Wniosek  brzmi  następująco:  Wnoszę  o  szybkie  zorganizowanie  posiedzenia  Rady
Miasta w sprawie sytuacji społeczno-gospodarczej Hajnówki. Może nie szybkie, ale niezwłoczne,
tak?  No nie  ma takiego określenia,  jak szybkie,  więc  niezwłoczne zorganizowanie  posiedzenia
Rady  Miasta  dotyczące  sprawy  sytuacji  społeczno-gospodarczej  Hajnówki.  Natomiast  pytania
do Pana  Burmistrza.  Już  kolega  tutaj  zapytał  o  kredyt,  więc  też  będę,  chcę  prosić  o  więcej
informacji na jego temat. Mam, Panie Burmistrzu, pytanie też, co z modernizacją Zespołu Szkół
Nr 2 na Wróblewskiego? Z czego wynika,  według mnie,  opóźnienie,  nie  wiem, czy Pan to też
w takiej samej kategorii rozpatruje. Urząd Marszałkowski, mamy tutaj, nie, już nie mamy radnego,
szkoda,  bo  z  tego,  co  sobie  odnotowałem,  24  maja  został  ogłoszony,  została  ogłoszona  lista
projektów wybranych do dofinansowania. Pierwszy konkurs, pierwszy przetarg został ogłoszony
3 lipca. Nie wiem, czy nie dało się wcześniej, Panie Burmistrzu, my powinniśmy właściwie być
przygotowani na to, że ten projekt, że ta lista będzie ogłoszona w maju, pod koniec maja i jak
gdyby te sprawy przygotowania przetargu powinny być już wtedy doprowadzone do tego momentu,
że wrzucamy to po prostu na stronę internetową i ten przetarg się uruchamia. Tracimy wakacje,
później się okazało, że ten przetarg został 19 lipca unieważniony, ponieważ wpłynęła tylko 1 oferta
niemal o 1 000 000, znaczy o 850 000 przewyższająca nasze możliwości finansowe i  2 sierpnia
ogłoszono kolejny przetarg już na trochę innych warunkach. Też chciałbym, żeby Pan Burmistrz się
do tych warunków nowych odniósł, dlaczego one zostały w tym drugim przetargu zmienione, czy
na ile jest szansa, żeby to zacząć szybko realizować. Rozumiem, że no już na tych wakacjach się nie
uda tego, bo termin składania ofert mija 18 sierpnia, czyli w piątek, ale tracimy jak gdyby okres
wakacyjny na to, żeby tą termomodernizację szkoły zrealizować. Rozumiem, że później będzie już
tylko  kłopot.  Kolejne  pytanie,  Panie  Burmistrzu,  dotyczy  działek  3371/1  oraz  3371/2.
Ja na Geoportalu nie znalazłem tych działek, to gdzieś w okolicach ulicy Dowgirda. Chciałbym
wiedzieć,  które  to  działki,  jaka  jest  lokalizacja  tych  działek,  bo  ja  wiem,  że  Geoportal  to  tak
się czasami z opóźnieniem informuje nas o tych zmianach, ale chciałbym wiedzieć, które to działki.
I to do informacji na tą chwilę będzie wszystko. Dziękuję bardzo.

Jakub Ostapczuk – Dziękuję. Jeśli więcej nie ma pytań, poproszę Pana Burmistrza.

Jerzy Sirak – Panie Przewodniczący, wysoka Rado, to że Burmistrz odpowiada za wszystkie plagi
egipskie i koklusz, to ja się już do tego przyzwyczaiłem. Panie radny, trzeba czytać budżet i tyle
mam Panu  do  powiedzenia,  jeżeli  chodzi  o  zaciągnięty  kredyt.  Jeżeli  chodzi  o  kolejny  temat
dotyczący tego niechlubnego miejsca w tym rankingu. Ja tylko przypomnę wysokiej Radzie, że już
o tym mówiłem dawno. Ten ranking to jest ranking i raport z lipca, jak dobrze pamiętam, ubiegłego
2016 roku. Nie można na tak poważne pytanie odpowiedzieć krótko. Ja tylko przypomnę, że swego
czasu,  kiedy Starostwo przygotowywało się  do takiego projektu,  zamierzaliśmy w ramach tego
projektu  platformy  współpracy  opracować  taki  raport  społeczno-ekonomicznych  skutków
ograniczenia  gospodarczego  wykorzystania  zasobów  Puszczy  Białowieskiej.  Proszę  sobie
wyobrazić,  że  decydenci  pierwszy  punkt  tego  programu  wykreślili.  Właśnie  ten.  Owszem,
my możemy zrobić taką sesję, jak Pan Przewodniczący zdecyduje, przygotujemy informację, ale
zwracam uwagę na to, że jeżeli chcemy mieć poważny, naukowy dokument, poważne opracowanie,
to nie jest to taka prosta sprawa. Natomiast jeżeli chodzi o dzień dzisiejszy, to problemem u nas jest
brak ludzi do pracy przede wszystkim, szczególnie mężczyzn, jeżeli chodzi o kobiety, jest trudniej.
Czy  byśmy  mówili  o  Hajnówce,  czy  jakimkolwiek  innym  prowincjonalnym  mieście,  nie
ma na to prostej odpowiedzi a szczególnie trudna jest sytuacja ekonomiczna jeżeli chodzi o takie
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ośrodki jak Hajnówka na ścianie wschodniej i Warmia i Mazury, ja tu nie odkrywam Ameryki, takie
są po prostu fakty. Szkoła Podstawowa Nr 2. Panie radny, rzeczywiście, wyniki były ogłoszone.
Ja nie będę oceniał tego, czy można było te wyniki ustalić wcześniej czy później, ale prawda jest
taka,  że  dopóty  dopóki  nie  mamy  podpisanej  umowy na  finansowanie,  de  facto  nie  możemy
ogłaszać przetargu. My i tak to zrobiliśmy szybciej. Ryzykując. Unieważniliśmy ten przetarg, tak
jak Pan radny zauważył,  ponieważ złożona oferta była o ponad, jak dobrze pamiętam, 800 000
wyższa niż środki, które mamy w budżecie. Dlatego też ten przetarg powtarzamy. Zmieniliśmy,
oczywiście zgodnie z zasadami prowadzenia przetargów, trochę zasady, licząc na to, że w tej ofercie
pojawią się oferty oddzielne różne na kotłownię, na instalację wewnętrzną, na instalację elektryczną
i  termomodernziację.  I  wtedy  będziemy  mogli  rozpocząć  realizację  tego  nawet  w  tym  roku.
Bo najważniejsza jest  rzecz,  żeby tą termomodernizację przeprowadzić,  jeżeli  nawet będzie ona
zrobiona w ciągu tego i przyszłego roku, to nie jest to wielki problem, najważniejsze, żeby była ona
zrobiona.  Natomiast trudno mi w tej  chwili  powiedzieć.  Czekamy na rozstrzygnięcie przetargu.
Ja wierzę,  że  tym  razem,  przynajmniej  niektóre  części  tego  przetargu  będą  możliwe
do sfinansowania a mam nadzieję, że po prostu całość. Nie wiem, o jakich działkach Pan mówi.
Czy Pani Masalska jest?... 

Bogusław Szczepan Łabędzki – Proszę w takim razie na piśmie.

Jerzy Sirak – Dobrze, ja to sprawdzę, ja myślę, że to chodzi... Która?... To tereny inwestycyjne.
To ta, ja przypomnę, kiedyś to była ta duża działka 7-hektarowa, ale w związku z uchyleniem planu
zagospodarowania  przez...  Nie,  nie,  z  planu  zagospodarowania  przestrzennego  została  ona
podzielona na dwie działki i w samym planie została wyznaczona też droga. To chodzi o te same
działki. Dziękuję bardzo.

Jakub Ostapczuk – Dziękuję. Jeszcze radny Borkowski dopytać chce.

Maciej Borkowski – Panie Burmistrzu, ja po raz kolejny, bo już kilka razy Panu przypominałem,
że Rada  Miasta  to  jest  organem  kontrolnym.  Ja  mam  prawo  zadawać  Panu  pytania  a  Pan
ma obowiązek  na  nie  odpowiedzieć,  bo  nie  odpowiada  Pan  tyko  do  radnego,  ale  również  dla
mieszkańców, którzy są tym tematem zainteresowani. Więc proszę mnie nie pouczać, czy ja mam
przeczytać budżet, czy ja umiem czytać czy ja nie umiem czytać. Bo ja się mogę również odnieść
do  tego,  Panie  Burmistrzu.,  jak  na  którejś  sesji  taki  felieton  Pan  nam  tutaj  przedstawił
mieszkańcom,  ile  to  Pan ma fakultetów,  ile  Pan ma kursów ukończonych.  I  mogę zadać  takie
pytanie  proste,  logiczne.  Niech  Pan  wykorzysta  te  swoje  fakultety,  te  swoje  skończone  kursy
po to, aby to miasto kwitło, żeby się rozwijało, a nie tylko po to, żeby nimi machać jak szabelką.
I proszę  o  merytoryczną  odpowiedź  na  zadane  pytanie,  nie  tylko  dla  mnie,  ale  również  dla
mieszkańców, którzy za  pośrednictwem Telewizji  Kablowej  oglądają  sesje  Rady Miasta  i  mają
prawo wiedzieć, co się w mieście dzieje. Proszę tego nie zbywać.

Jakub Ostapczuk – Dziękuję.

Jerzy Sirak  –  Panie  Przewodniczący,  ja  tylko  przypomnę,  że  nasz  budżet  na  ten  rok  przyjęty,
zaakceptowany przez wysoką Radę zakłada określony deficyt, który będzie finansowany kredytem
bankowym. Taki właśnie kredyt został, Panie radny, zaciągnięty w banku wyłonionym w wyniku
przetargu nieograniczonego.

Jakub Ostapczuk – Dziękuję. I w tym punkcie jeszcze chciałbym, tak na prośbę Burmistrza, chcemy
przedstawić herb  miasta.  Propozycja  po prostu  po to,  czy w dalej  tym kierunku iść,  tak jakby
wstępny.  A później  będziemy ten herb normalnie  uchwalali.  Mamy fachowców dzisiaj  od tego,
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krótko przedstawią nam i będziemy w formie głosowania, uważam, czy zaakceptujemy ten herb,
czy taki projekt wstępny, czy w tym kierunku iść, czy w coś w jakimś innym. Proszę Sekretarza.

Jarosław  Grygoruk  –  Zapraszam  tutaj  przedstawiciela  Pana  Roberta  Fidurę  i  doktora  Pana
Jarosława Perszko. Jakby wyjaśnią, objaśnią, omówią propozycję herbu.

Jakub Ostapczuk – Proszę mikrofon. Proszę, Panie profesorze, się przedstawić jeszcze.

Jarosław Perszko  –  Dzień  dobry.  Jarosław  Perszko  i  Robert  Fidura  heraldyk.  Tak  się  złożyło,
że zostaliśmy zaproszeni dzisiaj na sesję Rady, żeby zaprezentować Państwu daleko zaawansowany
projekt nowego herbu miasta Hajnówki, łącznie z opracowanymi elementami, które stanowią pakiet
do  zgłoszenia  w  celu  uzyskania  opinii  Komisji  Heraldycznej.  Pan  Robert  jest  heraldykiem
i wspólnie  ze swoim grafikiem opracowali  te  wszystkie  wizualizacje,  natomiast  koncepcję  tego
rozwiązania i samego herbu opracowałem ja i współpracowaliśmy przez 2 miesiące, chyba więcej,
nad tym zagadnieniem. Ja przedstawiłem, nie wiem, czy to było posiedzenie Rady, czy też komisji.

Jakub Ostapczuk – Rady.

Jarosław  Perszko  –  Rady,  tak?  Przedstawiłem  tą  koncepcję,  którą  przygotowałem  wcześniej
i z tego, co pamiętam, uzyskała ona akceptację i  jak gdyby światło do dalszego działania.  Otóż
propozycja wynika z tego, że, tu heraldyk chyba się wypowie bardziej autorytatywnie, z tego faktu,
że nasz herb hajnowski nie jest, przepraszam...

Robert Fidura – Niepoprawny.

Jarosław Perszko – I niefunkcjonujący, nie jest zarejestrowany, tak? Zaproponowałem rozwiązanie
bardzo proste.  Jest  to  forma młodego dębu o splecionym pniu wyrastającym z dwóch korzeni.
Myślę,  że nie muszę tłumaczyć Państwu symboliki,  ponieważ ona jest  bardzo czytelna i  jasna.
Chodzi o młode miasto, młode drzewo z nadzieją wzrastające do siły, czyli do tego gatunku, który
uznajemy  za  najmocniejszy  a  2  korzenie  no,  ponieważ  Hajnówka  jest  tworem  2-kulturowym
i to wydaje mi się bardzo, bardzo ważnym elementem, który powinien działać dla wspólnego dobra,
stąd  jest  to  splecenie.  Pozostałe  elementy,  pozwolę  sobie  przekazać  mikrofon Panu Robertowi,
który wyjaśni to pod kątem zasad heraldycznych. Bardzo proszę.

Robert Fidura – Tak jak Państwo widzicie, takim heraldycznym językiem mówiąc, jest to młody
dąb w tarczy srebrnej. W heraldyce nie ma białego koloru. Białym oddaje się srebro a że kiedyś nie
można było drukować srebrną farbą, no to przyjęło się, że jest to po prostu biały. To jest zasada
alternacji.  Ja  nie  będę  jakoś  bardzo mocno wchodził  tutaj  w pewne niuanse  heraldyki  i  sztuki
heraldycznej.  On  jest  przygotowany  zgodnie  z  wszelkimi  zasadami,  które  nas  obowiązują
a obowiązują nas zasady wyznaczone przez Komisję Heraldyczną. To wygląda w ten sposób, proszę
Państwa,  że  projekt  organ  wykonawczy  gminy  wysyła  do  Ministerstwa  Spraw  Wewnętrznych
i Administracji.  Tam od 2000 roku działa  Komisja Heraldyczna.  To jest  kilkunastu heraldyków
z całej  Polski  i  ci  Panowie  wypowiadają  się  na  temat  projektu.  Jeżeli  jest  pozytywna  opinia,
no to Rada może wtedy uchwalić herb, pewne pochodne różne insygnia. Zaraz ja Państwu pokażę.
Jeżeli jest negatywna, no to musimy poprawiać, prawda? Także wygląda to de facto w ten sposób,
że ostateczne zdanie ma Komisja Heraldyczna przy Ministrze właściwym do spraw administracji.
Tak to się ładnie nazywa w ustawie. Oprócz herbu jest jeszcze, nie wiem, czy ja bardzo dobrze będę
umiał obsługiwać tą maszynę, jest jeszcze flaga. Proszę sobie wyobrazić, że drzewce tej flagi, czyli
ten kij, jest po stronie dla patrzącego lewej. To zielone, ta zielona końcówka to jest tak zwany płat
wolny, ten powiewający na wietrze. Następny element to jest banner. Jego się używa, generalnie
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rzecz biorąc, tak naprawdę przed budynkami użyteczności publicznej. Chodzi o to, że żeby wiatr
nie splątał flagi, tam nie okręcił wokół jakiegoś masztu, to flagę wiesza się pionowo jakby i ona
wtedy  jest  naprężona,  cały  czas  widoczna,  bez  najmniejszego  problemu,  ma  troszeczkę  inne
proporcje, no ale to już. Tak? To jest flaga stolikowa, używana bardzo często w samym urzędzie, ale
także dość często spotykana przy różnego rodzaju konferencjach, między, nie wiem, u Marszałka
Województwa,  na  przykład,  prawda?  Każda  gmina,  sporo  gmin,  może  nie  każda,  sporo  gmin
przychodzi  ze  swoją  tak  zwaną  flagą  stolikową  i  stawia  przed  sobą.  To  oznacza:  Tu  siedzi
Hajnówka, tu my jesteśmy, prawda? Następny element to jest, proszę Państwa, odznaka honorowa
za zasługi dla miasta Hajnówka. Przyjęliśmy taką zasadę, że jest srebrna, znaczy bita w metalu
o kolorze  srebrnym  a  czy  to  będzie  srebro,  czy  to  będzie  duraluminium  jakoś  tam,  prawda,
chromowane, to już jest zupełnie inna sprawa. Przyjęliśmy zasadę, że jest to odznaka bita. Czyli nie
ma żadnych kolorowych elementów, To, co wyszło spod sztancy, tak to wygląda, zaopatrzone tylko
z  tyłu w agrafkę.  Niestety,  ta  agrafka  jest  konieczna,  bo Komisja  Heraldyczna na inny sposób
przypinania się nie zgadza, mówiąc po prostu. Ona ma około 30 milimetrów, 35 milimetrów, tak.
Przypinana do klapy, zaraz jeszcze później przejdę na chwilę do niej. Następny. To są pieczęcie, tak
zwane  pieczęcie  ozdobne.  Ich  jest  3.  Jest  pieczęć  Burmistrza,  jest  pieczęć  miasta,  czy gminy,
no miasta w Państwa przypadku i trzecia to jest tak zwana pieczęć radziecka, czyli pieczęć rady
miejskiej. Radziecka, tak, tak., bo w XVI wieku, proszę Państwa, prowadzono w każdym mieście
księgi  radzieckie od rada.  To dopiero w 28 roku w Polsce zaczęto zamiennie używać Związek
Sowiecki  i  Związek  Radziecki.  I  myśmy  się  już,  niestety,  przyzwyczaili  radziecki  to  znaczy,
prawda, ten tam na dalekim wschodzie, ale źródło słów jest takie, to jest rada, coś, co dotyczy rady.
No Państwo jesteście Radą, więc macie pieczęć radziecką. Następne, to był herb, to już mówiliśmy.
To są łańcuchy ozdobne. Pierwszy łańcuch, ten który Państwo akurat w tej chwili widzicie, to jest
złoty łańcuch, czyli  łańcuch Burmistrza w Państwa przypadku, składający się z ogniw. Te takie
trochę  niby świecące  elementy to  żadne kamienie.  Chodziło  nam o  to,  żeby zaznaczyć  inność
tworzywa, inność materiału. Wymyśliliśmy sobie, że w związku z tym, że Państwo Hajnówka, straż
puszczańska i tak dalej, czarny dąb. Drewno, czarny dąb. Bez uciekania się w jakieś, tam jeszcze
był, przepraszam, cofnij, to jest identycznym wzorem inne kolory, srebrny dla Przewodniczącego
Rady. Tak jest przyjęte, że Burmistrz ma złoty, Przewodniczący Rady ma srebrny. To jest tak zwana
strona  samorządowa  sztandaru  Państwa  gminy  miejskiej  Hajnówka,  bardzo  prosta  i  bardzo
czytelna, bo to o to chodzi, żeby nie przeładować, tylko żeby było od razu na pierwszy rzut oka
widać, co to jest, prawda? Im mniej ozdóbek tak zwanych, przepraszam za słowo, tym po prostu
lepiej  temu, bo on jest czytelniejszy,  zwieńczony jest liściem dębu w otoczeniu żołędzi.  Polega
to na tym, że Państwo jesteście organem samorządowym, nie rządowym, tylko samorządowym,
więc  zgodnie  z  zasadami  nie  przysługuje  Państwu  możliwość  posługiwania  się  Orłem
Państwowym. Nie macie jakby do tego prawa. No i stąd takie coś. Aha, to jest  to samo, tylko
ze srebrnym zwieńczeniem. To tu jest możliwość. Może być złoty, znaczy on nie jest złoty, to jest
metal w kolorze złotym, żebyśmy się dobrze zrozumieli. To jest oczywiście, tutaj, nawet gdybyśmy
się,  proszę  Państwa,  nie  wiem,  jak  upierali,  to  tej  strony,  tak  zwanej  strony  państwowej,  nie
możemy ruszyć. Ona taka ma być. Kropka. Koniec. Nic więcej nie możemy tutaj zrobić. I to jest
koniec. To są wszystkie. No a to jest znowu ze srebrnym zwieńczeniem drzewca. Flaga jest o tyle
ciekawa, że ta zielona część, tak zwany wolny płat,  to jest procentowo wyliczone, ile w herbie
zajmuje ten zielony, nazwijmy go, dąb, prawda, stylizowany dąb. Stąd taka mniej więcej szerokość.
Oczywiście, tam jest to mniej więcej, prawda, to nie jest co do setnej procenta, to jest mniej więcej,
to  są  te  okolice...  Tak,  flaga może być jeszcze w takiej  wersji.  Tą można wtedy nazwać flagą
uroczystą, może być tak zwana flaga prosta, wtedy ta srebrna cześć, srebrny płat pozbawiony jest
dębu. Czyli  macie Państwo flagę białą-zieloną,  tylko w takim nietypowym ustawieniu.  Powiem
Państwu  tak,  akurat  projektowanie  flag  to  najbardziej  kłopotliwa  dla  nas  projektantów  część,
dlatego że gmin w Polsce jest parę tysięcy i teraz zaprojektować taką flagę, która się nie będzie
powtarzała.  Były już takie przypadki,  bodaj w powiecie wągrowieckim, powtórzyli  flagę akurat
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państwową, flagę rumuńską. No więc no ktoś nie dopatrzył. Jest to ciężka rzecz, tak jak Państwu
mówię, tym bardziej, że niestety, Ministerstwo nie prowadzi żadnego katalogu, nie można nigdzie
znaleźć. Trzeba by wyciągać wszystkie teczki po kolei, więc staramy się kombinować, jak możemy,
żeby to było...  Słucham? Tak.  A chciałbym jeszcze na chwilę wrócić do odznaki.  Postaram się
ją tutaj w miarę szybko, o jest, oznaka. Wygląda to w ten sposób, że jeżeli oczywiście Państwo
zdecydujecie, że chcecie taką odznakę mieć, to będziecie Państwo musieli zgodnie z przepisami
powołać sobie komisję do spraw odznaki. To jest  komisja niezależna od Burmistrza i od Rady.
Jedyne zadanie  Burmistrza  i  Rady jest  takie,  że  wskazują  członków i  potem jakby sprawa się
kończy, członkami tej komisji nie muszą być radni. To może być miejscowy historyk, proboszcz,
prawda,  bibliotekarka  i  tak  dalej.  Nie ma  żadnych  tutaj  ograniczeń narzuconych przez  ustawę.
Musicie Państwo tylko zdecydować sobie o, po pierwsze, czy będziecie ją przyznawać w ciągu
roku, ile razy się zechce, tyle razy odznaczamy, czy też raz do roku na przykład, z okazji jakichś
uroczystości  lokalnej,  nie  wiem,  święta  państwowego.  To sobie  musicie  Państwo rozstrzygnąć.
I druga sprawa, którą sobie Państwo musicie rozstrzygnąć, to kwestia ilości tych osób w komisji.
Zawsze jest  to  nieparzysta  – od 3 do,  o ile  dobrze pamiętam, największa 15,  jaką ale powiem
szczerze,  bardzo krótko działała i  sama zdecydowała o ograniczeniu ilości członków, bo to nie
miało  sensu,  paraliż,  sami  się  sparaliżowali,  prawda,  ten  nie  może,  ten  tego,  nie  ma  kworum,
za dużo kłopotów było. Im mniej, na to wygląda, tym lepiej. Kolega jeszcze chciał coś powiedzieć
Państwu.

Jarosław Perszko – A propo tych elementów, które będą tłoczone czy bite, wizerunki przedstawiają
w sposób graficzny wizualizacje.  Nie stanowią takiego obrazu,  który pokazuje po prostu iluzję
trójwymiaru.  To wszystko musi  być  dopatrzone,  dopielęgnowane tak,  że  liście,  które  są  wokół
samego emblematu, powinny być wypukłe, w pewien sposób stanowić relief, spatynowane, które,
patyna, która wydobywa detal i podkreśla całość, no uszlachetniając ją, natomiast co do flagi, tutaj
nalegałem na to, żeby ten procentowy udział zieleni w stosunku do bieli był zachowany no i tu jest
to prawdopodobieństwo powtórzenia się flagi naprawdę niewielkie, także ten sposób, chyba raczej
rzadko stosowany.

Robert Fidura – Ja nie znam, ale to tylko ja nie znam, to nie znaczy, że nie ma.

Jarosław Perszko – Że nie istnieje, tak. Przedstawiony pakiet, to już Pan Robert to, nie wiem, czy
mówił,  jest  takim pakietem podstawowym,  który się  wysyła  do  Komisji  Heraldycznej.  Co nie
znaczy, że po zatwierdzeniu i pozytywnej akceptacji miasto jest zobowiązane do wykonania tych
wszystkich elementów. Oczywiście, chyba zależy najbardziej na samym herbie, natomiast pozostałe
rzeczy, jak insygnia, łańcuchy, sam sztandar wiąże się z dużymi kosztami, przynajmniej, nie wiem,
chyba  sporym  kosztem,  więc  może  być  rozłożony  w  czasie,  ale  tego  rodzaju  przygotowane
materiały,  taki  pakiet  powoduje  to,  że  miasto  ma  rozwiązane  ręce  na  przyszłość.  Dysponuje
wzorem, który może wykorzystywać w przyszłości w miarę możliwości finansowych do realizacji
tych koniecznych atrybutów przypisanych do miasta, tak?

Robert  Fidura  –  Dokładnie,  tak  to  wygląda.  Raz  wydana  opinia  Komisji  Heraldycznej  jest
bezterminowa. My się śmiejemy w swoim środowisku, że potem Rada sobie może czy gmina może
sobie wykonywać te łańcuchy po jednym ogniwku rocznie. Nikt tego nie kontroluje, nie ma na ten
temat przepisów a jeżeli, powiedzmy, za kilka lat będziecie Państwo mieli jakąś okrągłą rocznicę,
nie wpadniecie na pomysł, że o właśnie, chcielibyśmy z tego tytułu kogoś odznaczać, to wtedy całe
postępowanie przed komisją jest  od początku, na nowo. Tu macie Państwo pakiet,  kiedy macie
środki na to, wtedy sobie to wykonujecie, bez konieczności ponownego zwracania się do Ministra,
bez przechodzenia po raz kolejny całej tej ścieżki takiej służbowej, nazwę ją w tej sposób. Tak
to wygląda. Jeżeli są jakieś pytania, to bardzo chętnie odpowiem. 
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Jakub Ostapczuk – Proszę radnych o zadawanie pytań.

Jan Giermanowicz – Dlaczego 3 liście i czemu kształt krzyża powstał?

Jarosław Perszko – To nie był mój zamiar, żeby powstał kształt krzyża, natomiast sam wychodzi,
prawda? Jeżeli  pojawia się więcej  liści,  zaczyna to przypominać taką dziwną roślinę,  która nie
powinna nam się raczej kojarzyć dobrze. Bo taki wariant też przerabiałem, więc... Krzyż występuje
w heraldyce.  Jest  takim elementem, który ma znaczenie.  Nie ukrywam, że sam krzyż dla mnie
również ma znaczenie i niezależnie od światopoglądu czy wyznawanych, powiedzmy, nie wiem,
wartości,  ta  Opatrzność  Boża  niechby  czuwała  nad  tym  miastem  i  jego  mieszkańcami,  także
delikatnie zasugerowany, jeśli jest. 

Z sali – Przyjdą muzułmanie, trzeba będzie zmieniać.

Jarosław Perszko – Proszę?

Z sali – Przyjdą muzułmanie, trzeba będzie zmieniać.

Jarosław Perszko – Może nie przyjdą.

Robert Fidura – To już niech oni się wtedy martwią.

Jan Giermanowicz – Czyli krzyż niezamierzony?

Jarosław Perszko – Tak.

Jakub Ostapczuk – Czy są pytania? Piotr Markiewicz.

Piotr  Mironczuk  –  Ile  czasu  trwa  postępowanie  związane  z  wydaniem  opinii  przez  Komisję
Heraldyczną? To jest jedno pytanie. A drugie pytanie, jak kosztowna to jest procedura związana
z wydaniem tej opinii?

Robert Fidura – Proszę Pana, zadał Pan mi najbardziej nielubiane przez heraldyków pytanie, ile
trwa  postępowanie.  Najkrótsze,  ja  mówię  o  swoich,  prawda,  jakichś  postępowaniach,  które,
projektach,  najkrótsze  trwało  2,5  miesiąca,  najdłuższe  2,5  roku.  Komisja  Heraldyczna,  tu  jest
właśnie  problem,  Komisja  Heraldyczna  jest  organem  doradczym  Ministra.  Nie  jest  organem
administracji rządowej, czyli nie obowiązują jej żadne KPA, terminy i tak dalej. Kiedy mają czas,
wtedy się tym zajmą. Były skargi niektórych gmin, to zaszłość sprzed kilku, kilkunastu nawet lat,
że no tam nie ma przez 3 miesiące tego, no to domniemamy, że mamy pozytywnie. Kończyło się
to w  sądach  administracyjnych  i  powiem  tak,  większość  tych  wyroków,  które  znam,  łącznie
z wyrokiem  Naczelnego  Sądu  Administracyjnego,  właśnie  tak  mówi.  To  nie  jest  organ
administracji.  To  jest  organ  doradczy,  niezobowiązany  żadnymi  terminami.  Nie  potrafię  Panu
odpowiedzieć. Nie jestem wróżką. Sama procedura w Komisji Heraldycznej nie kosztuje nic poza
znaczkiem, bo trzeba to zapakować w kopertę, wsadzić tam te odpowiednie papiery i wysłać pocztą
do Komisji. W samej Komisji nie ma żadnych kosztów. Tam nie uiszcza się żadnych opłat.

Jakub Ostapczuk – Radny Karol Nieciecki.

Karol  Marek Nieciecki  –  Mam sugestię,  bo tak patrzę  na  herb nasz,  patrzę  na Urzędu Gminy
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Hajnówka i tam myślę, że za mało może tego koloru, tego blasku w tym herbie...

Robert Fidura – Nie, nie, tu przepraszam, wejdę w słowo, proszę się, ja nie mam jak Panu pokazać
tego oryginalnego zielonego. On jest tutaj zupełnie inny. To jest kwestia rzutnika.

Karol marek Nieciecki – Rozumiem.

Robert Fidura – To jest soczysta zieleń. Ona tu wygląda na taką lekko przyblakłą, prawda, słońce
przypaliło, ale to nie jest, to kwestia po prostu nośnika.

Karol Marek Nieciecki – A czy te brzegi, według Panów, nie mogą być na przykład złote, tak jak
tutaj?

Robert Fidura – Proszę Pana, ja powiem tak, nie wiem, kto, nie chcę się wypowiadać na temat, czy
to  jest  herb  zaopiniowany,  czy  nie,  nie  wiem,  ale  jedno  wiem,  jest  źle  wykonany.  Nie  wolno
konturować kolorem złotym, bo nie kładzie się srebra na złocie.  Ktoś, kto to zrobił,  być może
w dobrej intencji, bo to złote, ładne, błyszczące, ale niezgodne z zasadami heraldyki. Konturuje się
czarną kreską.

Karol Marek Nieciecki – OK. Dzięki.

Jakub Ostapczuk – Dziękuję. Czy są pytania? Dobra. No to jeszcze, proszę.

Mieszkanka miasta – Liście dębu, ale brak żołędzi.

Jakub Ostapczuk – To młody dąb.

Robert Fidura – To jest młody dąb. Za młody na żołędzie. Dokładnie.

Mieszkanka miasta – Ale z czegoś musiał wyrosnąć, co?

Jakub Ostapczuk – Dobra. To co? Dziękuję serdecznie.

Jarosław  Perszko  –  Bardzo  przepraszam  za  taką,  za  takie  wtargnięcie  w  trakcie  i  przerwę.
Umawialiśmy się  troszeczkę inaczej,  niestety,  Pan Fidura nie  mógł  dojechać na początek sesji.
Wyglądałoby to trochę zgrabniej i poważniej, niemniej jednak bardzo Państwa proszę o pozytywne
rozpatrzenie tej propozycji. Dziękuję.

Jakub Ostapczuk – Dziękuję. Ja proponuję Państwu, żebyśmy przegłosowali. Kto z radnych jaką
ma opinię?  Kto  jest  za  tym,  aby  dalej  ta  Komisja  nad  tym  herbem  pracowała  i  zgłaszała
go do Komisji Heraldycznej? Kto jest za? Panie radny, kto jest za?... Opinią. Nad opinią, tak.

Z sali – Chodzi o opinię, nie o sam herb.

Jakub Ostapczuk – Tak. Dziękuję. Kto jest przeciwny? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Dziękuję.
Chcę poinformować, że radni zaopiniowali jednogłośnie, żebyście dalej Panowie profesorowie dalej
nad tym kontynuowali. Proszę, jeszcze radny.
(za – 18, przeciw – 0, wstrzymało – 0, głosowało – 18)  

Karol  Marek  Nieciecki  –  Panie  Przewodniczący,  Panie  Burmistrzu,  opinia  jak  najbardziej,
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przyjmujemy i myślę, że to będzie dobry herb.  Ale proszę,  składam taki wniosek na najbliższą
Radę:  Poinformować  radnych  o  kosztach  związanych  właśnie  od  początku  do  końca,  ile  nas
to będzie kosztowało.  Musimy wiedzieć,  że potem nie wynikało to  potem, że będziemy bardzo
zdziwieni  mocno,  prawda,  że  będzie  albo  za  tani,  albo  za  drogi,  tak?  Także  poproszę  bardzo
o koszty, o realizację tego wniosku na najbliższą Radę.

Robert Fidura – Przepraszam, ja wejdę w słowo. Ośmielę się wyskoczyć przed orkiestrę. Ja powiem
tak,  to  co  Państwo  dostaliście,  to  są  oczywiście  tak  zwane  grafiki.  Do  tego  jeszcze  jest
uzasadnienie, taki kilkudziesięciostronicowy dokument, który się wysyła do Komisji Heraldycznej.
Ale  w  żadnym  tym dokumencie  nie  znajdziecie  Państwo  jednego  –  określenia  materiału.  Pan
zapytał o, jak rozumiem, koszt na przykład wykonania sztandaru, ile taki sztandar może kosztować.
Powiem tak, nikt Panu na to pytanie generalnie nie odpowie, bo może Pan go zrobić ze sztucznych
takich, syntetycznych tkanin, które teraz...

Karol Marek Nieciecki – Pan mnie źle zrozumiał, dlatego przerywam. Ja poproszę na początku
Pana  Przewodniczącego  i  Pana  Burmistrza  o  koszty  projektu,  ile  nas  to  będzie  na  początku
kosztowało, prawda? I nie wymagam tego, żeby Pan tu się w tej chwili, my poczekamy i myślę,
że jakoś to, skoro Pan Burmistrz zawierał jakąś umowę, no to chcielibyśmy się z tą umową...

Jerzy Sirak  –  Jeżeli  można,  Panie  Przewodniczący,  wysoka  Rado,  oczywiście,  taką  informację
tu Panu radnemu przekażemy,  tylko myślę,  że jak już się  zakończy ta cała procedura związana
z uzyskaniem pozytywnej  opinii  heraldycznej,  czy wtedy w momencie,  kiedy już  przedłożymy
gotowy  projekt  uchwały  do  przyjęcia...  Ale  co,  gdzie?  Już  jest  po  głosowaniu.  Mówimy
o głosowaniu już przy przyjęciu herbu, tak? W przyszłości?

Karol Marek Nieciecki – No tak.

Jerzy Sirak – Oczywiście, że tak, taką informację przekażemy.

Karol Marek Nieciecki – Dzięki.

Jakub  Ostapczuk  –  Dziękuję.  I  jeszcze  ten  punkt  Informacja  Burmistrza  jest  dzisiaj  troszkę
nietypowy,  rozszerzony.  Jest  też  wniosek  Pana  radnego  Łabędzkiego  o,  ja  parę  słów powiem,
później  Pan  radny Łabędzki  mi  pomoże  dokładnie  przedstawić  ten  wniosek  odnośnie  naszego
miasta. Ja myślę, mało kto z was jest tyle jeździ po Polsce, co ja. Wczoraj byłem w Mrągowie,
w Piszu, Łomży i  Mikołajkach i  tak dalej.  Ja nie wiem, jestem bardzo zaskoczony taką opinią,
że nasze miasto, ja też dowiedziałem się o tym, że zajmuje drugie miejsce. Jak jestem w Węgrowie
czy Sokołowie, tam dopiero są problemy. Nasze miasto według mnie, nie wiem, jakie tam brane
kryteria, może kryteria, że bardzo dużo ludzi wyjeżdża z Hajnówki i nie wraca może. To jest wina,
ja już kiedyś publicznie powiedziałem, wina naszych szkół, że tak dobrze kształcą młodzież, która
kończy bardzo dobre uniwersytety, politechniki i tak dalej i oni swoimi kwalifikacjami nie tego,
jestem bardzo tym zaskoczony, ale jest  wniosek Pana radnego Łabędzkiego. Proszę jeszcze raz
powtórzyć. Tutaj Pani Ela zapisze. Jest wniosek o...

Bogusław  Szczepan  Łabędzki  –  O  niezwłoczne  zorganizowanie,  celowo  używam  określenia
zorganizowanie..

Jakub Ostapczuk – Ale już jest głosowanie, Panie radny.

Bogusław Szczepan  Łabędzki  –  Żeby miał  Pan  czas  jako  Przewodniczący chociażby wystąpić
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o dane do Polskiej Akademii Nauk.

Jakub Ostapczuk – I kryteria te wszystkie, o co tam chodzi.

Bogusław  Szczepan  Łabędzki  –  Dlatego  mówię,  nie  używam  określenia  zwołanie,  tylko
zorganizowanie.  Uznaję,  że  będzie  jakiś  potrzebny  czas  do  przygotowania  materiałów.
O niezwłoczne  zorganizowanie  posiedzenia  Rady  Miasta  dotyczące  sytuacji  społeczno-
gospodarczej Hajnówki.

Jakub Ostapczuk – Dziękuję. Kto jest za wnioskiem radnego Łabędzkiego? Kto jest za? 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Kto jest przeciwny? Nie widzę. Kto się wstrzymał? 1, 2, 3 radnych
się wstrzymało. Wniosek radnego został przyjęty.
(za – 15, przeciw – 0, wstrzymało – 3, głosowało – 18)  

Karol Marek Nieciecki – Teraz mogę? Panie Przewodniczący,...  15 000 miastach a nawet i  nie,
a tu chyba chodzi w tym rankingu o miasta średnio 20 000, także to też proszę brać pod uwagę,
to jest całkiem inny rozwój i inne.

Jakub  Ostapczuk  –  Dobra,  dziękuję.  Rozpatrzenie,  przechodzimy do  punktu...  Wróć.  Tak  jest.
I teraz jest w tym punkcie musimy przegłosować. Kto jest za przyjęciem informacji o działalności
Burmistrza Miasta Hajnówka w okresie od 10 czerwca do 28 lipca 2017? Kto jest za? Dziękuję. Kto
jest  przeciwny?  Nie  widzę.  Kto  się  wstrzymał?  1  radny się  wstrzymał.  Informacja  Burmistrza
została przyjęta. 17 radnych głosowało za przyjęciem informacji, przeciwnych nie było, 1 radny się
wstrzymał. 
(za – 17, przeciw – 0, wstrzymało – 1, głosowało – 18) 
 
Informacja o działalności Burmistrza Miasta Hajnówka w okresie od 10 czerwca 2017 roku do 28
lipca 2017 roku stanowi Załącznik Nr 2.

Do punktu 6 porządku obrad
a) Jakub Ostapczuk – Punkt 6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawach podpunkt a) zmiana
w budżecie miasta na 2017 r. Jest autopoprawka, Państwo otrzymali autopoprawkę od księgowej,
od Skarbnika Miasta i wszystkie komisje zaopiniowały uchwałę, projekt uchwały pozytywnie. Czy
są uwagi jeszcze do projektu? Pan radny Łabędzki i Pan radny Mironczuk. Po kolei tak.

Bogusław Szczepan Łabędzki – Panie Burmistrzu, Państwo Przewodniczący, wysoka Rado, Pani
Skarbnik,  ja  tylko  chcę  dopytać  o  tą  zmianę  140 000  zmniejszenie  zakresu  robót
termomodernizacyjnych. to dotyczy szkoły. To tylko w celu dopowiedzenia.

Jakub Ostapczuk – I Pan radny Mironczuk.

Piotr  Mironczuk  –  Szanowni  Państwo  radni,  szanowni  goście,  pragnę  odnieść  się  do  2  spraw
dotyczących aktualnego budżetu miasta na 2017 rok. Po pierwsze, dawna wieś Dolna to teraz ulice
Dolna,  Poddolna  i  Targowa.  Na  początku  2005  roku  mieszkańcy  tych  ulic  podarowali  miastu
14 hektarów ziemi, na której miał powstać zalew, rekreacyjny zbiornik wodny o powierzchni około
4 do 6 hektarów. Gdyby wszystko szło zgodnie z pismem i z planem, w 2008 roku zalew byłby
gotowy. Wykonano prace projektowe i badanie gruntów, jednak jeden z darczyńców zaskarżył dar
darowizny i na 12 lat sprawa stanęła. Niemniej, w budżecie z niezrozumiałych względów co roku
na zalew przeznaczone są pieniądze a w tym roku poprzednia kwota została 5-krotnie zwiększona
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i jest to 57 100 złotych z przeznaczeniem na aktualizację dokumentu na budowę zbiornika. Proszę
o wyjaśnienie,  czy  oznacza  to,  że  sprawy  formalno-prawne,  dotyczące  wspólnoty,  zostały
uporządkowane  i  jakie  są  zamierzenia  w  związku  z  tą  inwestycją?  Jednocześnie  proszę
o odpowiedź, dlaczego zajęło to miastu aż 12 lat? Już samo wejście w inwestycję spowodowało
zaangażowanie  dużych  środków  z  budżetu  miasta.  Przyzwoitość  i  gospodarność  wymagałyby
nadania sprawie ciągłości,  pomimo personalnych zmian po wyborach, choćby dlatego, aby tych
nakładów nie zmarnować. Panie Burmistrzu, jest Pan urzędnikiem i administratorem. Chciałbym,
by był Pan również gospodarny. Dziękuję. Następna sprawa. Szanowni Państwo, na XXVIII sesji
przedstawiłem aktualny stan monitoringu miejskiego, którego de facto nie ma. Do użytku nadają się
tylko 2 kamery z  2015 roku, emitujące na żywo obraz w sieci.  Stan 8 kamer zainstalowanych
w 2006 roku jest, najoględniej mówiąc, niedostateczny i w żaden sposób nie spełniają swojej roli.
W  Hajnówce  są  obszary  szczególnie  zagrożone  przestępczością  i  nie  wolno  nam  przez  lata
przesuwać  w  budżecie  nakładu  na  monitoring  jak  było  do  tej  pory.  Sygnalizowałem problem
i oczekiwałem, że Pan Burmistrz się do niego odniesie. Informacje radnym, mieszkańcom udzielił
Sekretarz  Miasta,  ale  zastrzeżenie  budził  brak  konsekwencji  w  załatwieniu  tej  sprawy.  Proszę
odpowiedzieć,  czy  ostatecznie  został  rozstrzygnięty  przetarg  na  dokumentację  monitoringu
wizyjnego miasta i jakie są w tej sprawie dalsze konkretne działania? Dziękuję.

Jakub Ostapczuk – Dziękuję. Jeśli więcej pytań nie ma, proszę Panią Skarbnik o odpowiedź.

Halina Nowik – Panie Przewodniczący, szanowni radni, ja odniosę się właśnie do pytania zadanego
przez  radnego  Łabędzkiego,  dlaczego  zmniejszamy  140 000  w  zadaniu  termomodernizacja
budynku Zespołu Szkół Nr 2. W związku z tym, że tak jak wcześniej było mówione, przetarg jeden
został  unieważniony,  drugi  ogłoszony i  w tym roku po prostu  będzie  wykonany,  będzie  może
zaangażowane mniejsze kwoty ze środków własnych do tej inwestycji, dlatego tutaj zmniejszenie.
Dziękuję.

Jakub Ostapczuk – Dziękuję. Odnośnie...

Jerzy Sirak – Zbiornika?

Jakub Ostapczuk – Zbiornika.

Jerzy  Sirak  –  Panie  Przewodniczący,  wysoka  Rado,  temat  zbiornika  ma  już  swoją  historię.
Ja przypomnę, że kiedy wiele lat temu władze miasta ten temat podejmowały, założenie i plany
poprzedniego Burmistrza były takie, że fizyczną realizacją tego zbiornika zajmie się wojewódzka
instytucja, która gospodaruje wodami. I jak do tej pory ciągle nie było takich możliwości, żeby
samorząd mógł skuteczne ubiegać się o środki na budowę zbiorników retencyjnych z Narodowego
Funduszu Ochrony Środowiska. Był to swego rodzaju paradoks przysłowiowy § 22, że mogły się
ubiegać o środki WUZIR-y, ale z kolei WUZIR-y nie miały prawa i możliwości wznoszenia takich
inwestycji  na  obszarach miejskich  i  mogły to  robić  tylko  i  wyłącznie  na  obszarach wiejskich.
Pierwotny projekt, ja przypomnę, on był opracowany z jakichś środków transgranicznych, zakładał
budowę  większego  zbiornika.  To  się  wiąże  z  różnymi  –  i  większymi  kosztami,  i  innymi
utrudnieniami. My tą koncepcję zweryfikowaliśmy, jest już opracowana dokumentacja na mniejszy
zbiornik i  w tym roku już oficjalne pozwolenie na budowę tego zbiornika utrzymamy.  Jest  też
pewna szansa ubiegania się o środki finansowe w tej  chwili w Narodowym Funduszu Ochrony
Środowiska na takie małe zbiorniki retencyjne, tylko po uzyskaniu zezwolenia będziemy zabiegali
o to, żeby ten nasz mały zbiornik znalazł się na pewnej liście referencyjnej umożliwiającej nam
skuteczne ubieganie się o te  środki,  Ale nawet,  jeżeli  by to  było niemożliwe,  chociaż zrobimy
wszystko, żeby o te pieniądze się starać, ponieważ nasze zamierzenia, jeżeli chodzi o finansowanie
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tego z LGD, okazały się nieskuteczne ze względu różne te ograniczenia przyrodniczo-biologiczne,
zbiornik taki,  jaki jest  w tej  chwili  zaprojektowany,  na jaki uzyskamy w tym roku zezwolenie,
będziemy  też  mogli  realizować  w  razie  czego  własnym  sumptem.  I  myślę,  że  tak  ta  sprawa
na dzisiaj  wygląda  i  nic  innego  ja  tutaj  Panu  radnemu  nie  mam  do  dodania,  natomiast
po wybudowaniu tego zbiornika będziemy z kolei mieli szanse ubiegania się o różne, mniejsze już
tym razem, środki finansowe na budowę małej infrastruktury wokół tego zbiornika. Coś jeszcze
było?  Panie  radny,  coś  jeszcze?… Monitoring.  To ja  proszę  Pana Sekretarza.  On jest  najlepiej
zorientowany.

Jarosław Grygoruk – Szanowni Państwo, firma jest wybrana, natomiast dzisiaj byliśmy umówieni
z Komendantem  Powiatowym  Policji  na  godzinę  12:00,  projektanci  przyjechali.  Niestety,  nie
spotkaliśmy się ze względów obiektywnych. Komendant pracował akurat dzisiaj, znaczy był zajęty
sprawami  w Puszczy Białowieskiej,  tak  może  to  oględnie  powiem.  Jeszcze  się  nie  umówiłem
na kolejną wizytę z projektem roboczym, uzgodnionym lokalizacją kamer w mieście.  Jeżeli  ten
projekt  uzgodnimy z Policją,  wtedy też  myślę,  że  pokażemy takie  propozycje,  lokalizację  tych
kamer też tutaj zainteresowanym, kto będzie chciał spojrzeć jeszcze z Państwa radnych, niektórzy
z Państwa  zgłosili.  I  finalizacja  tego  na  pewno  będzie  we  wrześniu  już  gotowa dokumentacja
ze specyfikacją do projektu budżetu na następny rok, tak żeby Państwo mogli  zdecydować, czy
przeznaczyć jakiekolwiek środki na system monitoringu w mieście. Natomiast to będzie w ogóle
nie kontynuacja tych jakby istniejącego kiedyś. To będzie w ogóle odrębny, nowy twór jakby, nowy
system monitoringu oparty na nowoczesnych już rozwiązaniach i wysokiej jakości urządzeniach.
Także tyle na ten moment mogę powiedzieć. Dziękuję.

Jakub Ostapczuk – Dziękuję. Pan radny Łabędzki jeszcze chce dopytać.

Bogusław Szczepan Łabędzki – Panie Burmistrzu, Panie Przewodniczący, wysoka Rado, ja wrócę
do zbiornika wodnego.  Panie Burmistrzu,  czy na przykład zostawiamy sobie taką szansę,  żeby
później ewentualnie ten zbiornik powiększyć jeszcze, czy znaczy jakie są potem jeszcze możliwości
takiego ruchu? Bo ja wiem, że im mniejszy zbiornik, tym właściwie jego funkcje i turystyczne,
rekreacyjne są wtedy mniejsze, więc ja wiem, że dzisiaj są jakieś ograniczone możliwości, tak, ale
gdyby w przyszłości, czy bierzemy to pod uwagę, jakie są potem szanse? Dziękuję.

Jakub Ostapczuk – Dziękuję. 

Jerzy Sirak – Panie Przewodniczący, wysoka Rado, po realizacji będziemy też mogli to fizycznie
ocenić,  jak  to  wygląda,  jak  to  się  sprawdza.  Natomiast  jeżeli  Pan  radny ma  na  myśli  obszar
i powierzchnię, to nie będzie problemów z ewentualną powierzchnią. Ja bym ze względów nawet
bezpieczeństwa, lepiej jak na początek będzie ten zbiornik mniejszy, bo nie będzie żadnych obaw
co do tego, że tej wody tam starczy, bo różne były opinie fachowców, nie?

Jakub Ostapczuk – Pan radny Mironczuk. Ostatnie pytanie.

Piotr Mironczuk – Chciałbym się tylko dopytać. Chodzi o monitoring. Panie Sekretarzu, na XXVIII
sesji mieliśmy termin czerwcowy, prawda? Co się stało, że w terminie czerwcowym nie została
podpisana umowa, z jakich to powodów? Bo byliśmy zapewnieni przez Pana, że taka umowa już
zostanie podpisana. Dziękuję.

Jakub Ostapczuk – Radny Borkowski jeszcze. To razem jakby coś to Sekretarz odpowie. 

Maciej Borkowski – To wywiązał się temat monitoringu miejskiego. Panie Burmistrzu, ja tylko

s. 17



liczę  na  to,  że  Pan  nie  zapomni  o  tych  160  bodajże  podpisach  mieszkańców  okręgu,  który
reprezentuję  i  ich  rodzin,  że  ten  monitoring  zostanie  w  tym  miejscu,  znajdzie  się  również
w projekcie. 

Jarosław Grygoruk – Firma, która miała wykonać ten, to co mówiłem na poprzedniej, znaczy nie
na poprzedniej, na tamtej sesji, nie pamiętam numeru, wycofała się z tych zobowiązań. Ja musiałem
znaleźć inną firmę, która wykona tą dokumentację monitoringu do miesiąca września. We wrześniu
powinna już być dokumentacja. 

Jakub Ostapczuk – Dziękuję za wyjaśnienia.

Jarosław Grygoruk – Kwota nie ulegnie zmianie jakby wydatków, też może tak jeszcze.

Jakub Ostapczuk – Teraz przystąpimy do głosowania. Kto jest z radnych za przyjęciem projektu
uchwały zmiana w budżecie miasta na 2017 rok? Kto jest za? Dziękuję. Kto jest przeciwny? Nie
widzę. Kto się wstrzymał? 1 radny się wstrzymał. Za projektem uchwały głosowało 17 radnych,
przeciwnych nie było, 1 radny się wstrzymał.
(za – 17, przeciw – 0, wstrzymało – 1, głosowało – 18)  

Uchwała Nr XXX/205/17 Rady Miasta Hajnówka z dnia 16 sierpnia 2017 r. w sprawie zmian w
budżecie miasta na 2017 rok stanowi Załącznik Nr 3.

b) Jakub Ostapczuk – Przechodzimy do podpunktu b) rozpatrzenie i podjecie uchwały w sprawie
przyjęcie  Lokalnego  Programu  Rewitalizacji  Miasta  Hajnówka.  I  jak  radnym  obiecałem,
że dokładnie,  na komisjach ja  nie  zapraszałem, ale  na sesję zaprosiłem tego jakby twórcę tego
programu w osobach Pani... Nie pamiętam, nazwiska. I proszę o zajęcie głosu.

Mieszkanka miasta – Pana Dyrektorka nie ma.

Jakub Ostapczuk – Nie do Pani. Nie do Pani.

Jarosław  Grygoruk  –  Szanowni  Państwo,  Program  Rewitalizacji  był  opracowywany,  można
powiedzieć, w długim czasie, ale też w ekspresowym tempie. Było mnóstwo spotkań, mnóstwo
pracy konsorcjum. Na komisjach próbowaliśmy odpowiadać na pytania, nie mieliśmy prezentacji.
Tutaj konsorcjum przygotowało prezentację, która, mam nadzieję, zapozna Państwa i mieszkańców
z głównymi założeniami tego programu. Jeżeli będą pytania, no to oczywiście, służymy.

Agnieszka  Olender  –  Dzień  dobry.  Agnieszka  Olender.  Ja  reprezentuję  Ośrodek  Wspierania
Organizacji Pozarządowych w Białymstoku. Byliśmy liderem konsorcjum, które przygotowywało
tutaj na zlecenie miasta Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Hajnówka. Dodam tylko, że jest
to dokument  niezbędny do tego,  żeby mogli  Państwo pozyskiwać  środki  unijne  w najbliższym
okresie  programowania  i  z  Urzędu  Marszałkowskiego  naszego  województwa,  ale  także
z programów  ogólnopolskich.  Ten  program jakby jest  przygotowywany zgodnie  z  wytycznymi
Ministerstwa. Wszystkie te zasady, które towarzyszą przygotowaniu takiego programu, były przez
nas zachowane. Towarzyszyła temu też nawet pewna grafika, to ologowanie. Zależało nam na tym,
żeby przy tych wszystkich wydarzeniach, które będą się działy w mieście, widać było że chodzi
dokładnie o ten proces, o Program Rewitalizacji. Zachęcaliśmy mieszkańców plakatami, ulotkami
do tego, żeby wzięli  udział  w różnych wydarzeniach.  Pracowaliśmy nad wizją i celami.  Wizja,
zresztą dokument jest dostępny i na stronie internetowej. Rozumiem, że Państwu był też rozsyłany.
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Wizja była  wypracowywana także w tej  sali  i  ta  wizja,  która towarzyszyła  programowi,  mówi
o Hajnówce jako miastu, które jest bezpieczne, przyjazne dla mieszkańców, inwestorów i turystów,
pełne  perspektyw,  warto  tu  być  i  żyć.  Co za  tym idzie,  celem głównym programu jest  wzrost
atrakcyjności turystycznej mieszkaniowej miasta w wyniku kompleksowej poprawy życia jakości
mieszkańców  poprzez  zmianę  funkcji  obiektów  i  terenów  zdegradowanych  oraz  rozwój
infrastruktury społecznej. Ponieważ mówimy obszarze rewitalizacyjnym, tu za moment też będzie
króciutka informacja o tym, mówimy tylko o części miasta Hajnówka. Jest to obszar, który zgodnie
z wytycznymi, nie może przekroczyć więcej niż 20 % powierzchni miasta gminy i nie może być
zamieszkany przez więcej niż 30 % mieszkańców. Te dwa warunki muszą być spełnione łącznie.
Pracując nad tym programem, tak jak powiedziałam, zachęcaliśmy plakatami, ulotkami, ale także
różnymi zaproszeniami osobistymi, mailowymi. Wiem, że Państwo też takie zaproszenia do udziału
w procesie otrzymywali. I tak jak powiedziałam, żeby wyznaczyć ten obszar, który będzie zgodny
z wytycznymi, zgodny z zasadami pracy, w tej chwili nad rewitalizacją, która jest postrzegana jako
nie tylko odnowa budynków, ale taka rewitalizacja społeczna, czyli  zmiana jakości życia grupy
mieszkańców, to  wyznaczenie tego obszaru było związane z pogłębioną diagnozą.  Partycypacja
była  na  każdym  etapie,  także  na  etapie  diagnozy.  Oprócz  tego,  żeśmy  sprawdzali  wszelkie
wskaźniki te, do których mogliśmy mieć dostęp, dane z Urzędu, z PUP-u, z Urzędu Skarbowego,
z Ośrodka Pomocy Społecznej, z Policji, to też pracowaliśmy na warsztatach. Była tutaj taka grupa
rewitalizacyjna,  do której  żeśmy zapraszali  przedstawicieli  jednostek  organizacyjnych,  radnych,
urzędników, ale  też  na warsztatach  spotykaliśmy się  tak  po prostu z  mieszkańcami  w różnych
miejscach  Hajnówki.  Oprócz  tych  danych  statystycznych,  to  rzeczywiście,  dzisiaj  rzutnik
ma kiepskie światło, oprócz danych statystycznych i działań partycypacyjnych były też wywiady
indywidualne,  były  fokusy  prowadzone  z  mieszkańcami.  Wszystkie  te  dane  doprowadziły
do wyznaczenia obszaru rewitalizacyjnego, który obejmuje tutaj okolice centrum. Macie Państwo
też  pewnie  w  swoich  materiałach.  oprócz  okolic  centrum  jest  to,  patrzę  Magda  na  Ciebie,
Chemiczna Osiedle tak zwane, Armii Krajowej, Międzytory i...

Z sali – Żabia Górka. 

Agnieszka Olender – O, i Żabia Górka. Tak, super. To już jakiś czas minął, więc te nazwy wypadły
mi dzisiaj z głowy. I to były te miejsca, żebyśmy tylko mieli jasność, które wynikały z tych danych
i z warsztatów, i z wywiadów, w których żyje się trudniej mieszkańcom niż w innych częściach
Hajnówki. Te różne dane świadczyły o tym, że w tych częściach jest trudniej. Są to dane związane
przede  wszystkim  z  problemami  społecznymi,  ale  także  problemami  związanymi
z bezpieczeństwem  i  z  infrastrukturą.  Odbyły  się  warsztaty,  zaczęliśmy  pracę  tak  naprawdę
w październiku, pierwsze warsztaty odbyły się w listopadzie,  w różnych terminach i w różnych
miejscach.  Staraliśmy się,  żeby tez było łatwo mieszkańcom do tych miejsc dojść.  Nie zawsze
odbywały  się  one  w  mieście,  żeby  też  trochę  odczarowywać  tą  przestrzeń  i  spotykać  się
z mieszkańcami w miejscach im bardziej przyjaznych. Odbywały się panele eksperckie, ale także
staliśmy w takich mobilnych punktach konsultacyjnych. W grudniu i to w takim okresie,  kiedy
wydawało  nam się,  że  jest  to  czas  taki,  gdzie  ludzie  wychodzą  po  zakupy międzyświąteczne,
że będzie  okazja,  żeby się  z  nimi  spotkać,  staliśmy w Miejskiej  Bibliotece,  w Parku Wodnym,
w sklepach, w sklepach z odzieżą, PSS-ach, tam, gdzie są to miejsca spotkań tutaj też hajnowian.
Odbyły się spacery badawcze, czyli takie momenty, w których żeśmy, czekając na mieszkańców
w punktach  konkretnych,  spacerowali  trasami,  żeby  zwizualizować  sobie  te  rzeczy,  o  których
rozmawiamy na warsztatach. I muszę przyznać, że bardzo szeroko i mieszkańcy, i różne podmioty
angażowały się w te spotkania i warsztaty i to jakoś tak było bardzo przyjemne też w porównaniu
z pracą w innych miastach, tutaj też widać było bardzo dużą aktywność w pracach na tym etapie.
Ale  nie  tylko.  Potem  żeśmy  potem  jeszcze  tylko  dodam,  żeśmy  bardzo  długo  pracowali  nad
pomysłami,  nad  tym,  co  się  może zadziać  na  tych  przestrzeniach,  żeby poprawić  jakość  życia
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mieszkańców i  żeby to  wpłynęło  na  całą  Hajnówkę  i  to,  co  jest  najistotniejsze  i  co  jest  taką
kwintesencją programu, to są te przedsięwzięcia, które nazywamy przedsięwzięciami kluczowymi,
bo to są te przedsięwzięcia, które zostały zgłoszone przez mieszkańców i przez konkretne grupy.
Dodam tylko, że to jest warunek tego aktualnego procesu tworzenia programów rewitalizacji. Ten
program  będzie  oceniany  przez  Urząd  Marszałkowski.  Na  dzisiaj  warunkiem  jest  to,  żeby
te wszystkie  rzeczy  pochodziły  też  od  mieszkańców.  To  te  przedsięwzięcia  zostały  zgłoszone,
opisane, są dostępne i to są te, na które będzie można pozyskiwać środki. Na dzisiaj w Państwa
programie wpisane zostały 24 projekty kluczowe na łączną wartość 75 000 000 i  są to projekty
dotyczące  poprawy  użyteczności  i  estetyki  przestrzeni  miejskiej,  boiska  wielofunkcyjnego,
kompleksu  sportowo-rekreacyjnego  OSIR-u,  adaptacja  budynku  mieszkalnego  na  mieszkania
treningowe dla  osób niepełnosprawnych.  Szkoła  dobrego rodzica to  taki  projekt  bardzo miękki
związany z pracą z osobami dorosłymi, spacery tematyczne z przewodnikiem, zagospodarowanie
terenu wokół Hajnowskiego Domu Kultury, zagospodarowanie przestrzeni publicznych na osiedlu
Kolejki  Leśne,  muzeum od nowa to  też  jest  projekt  taki  bardziej  miękki,  związany z  różnymi
działaniami  w  muzeum,  stworzenie  multifunkcjonalnej  przestrzeni  publicznej  na  osiedlu
Chemiczna,  edukacja  kulturowa  w teorii  i  praktyce,  adaptacja  obiektu  po  fabryce  mebli  Forte
na potrzeby aktywnej społeczności lokalnej, bezpieczna przystań to też są działania miękkie tak
zwane,  modernizacja  parku  miejskiego  wraz  z  wybudowaniem tężni  solankowej,  zintegrowany
program  poprawy  bezpieczeństwa  to  jest  też  związany  z  monitoringiem,  rozbudowa  sieci
dystrybucji ciepła na terenie miasta wraz z wymianą źródeł ciepła, odnowa Zespołu Szkół Nr 1
w Hajnówce, utworzenie ZAZ-u czyli Zakładu Aktywności Zawodowej, utworzenie hospicjum przy
Zakładzie  Opieki  Zdrowotnej,  aktywizacja  osób  samotnie  wychowujących  dzieci  i  tutaj  jest
program  twardo-miękki,  czyli  stworzenie  miejsca  spotkań,  ale  też  programu  tych  spotkań,
aktywizacja  rodzin  z  dziećmi  niepełnosprawnymi,  rozwój  wolontariatu,  działania  animacyjne
z mieszkańcami osiedli, klub integracji społecznej. I to są te projekty, które są wymienione jako
kluczowe, na nie w pierwszej kolejności będzie można pozyskiwać środki. Tak naprawdę pierwsze
otwarte  konkursy  ogłaszają  już  tej  jesieni.  Istotne  jest  to,  że  te  projekty  się  znalazły  w  tym
programie,  mają  szanse  na  dofinansowanie  i  wyższą  wartość  punktową,  natomiast  dodatkowo
w programie  rewitalizacji,  który,  mam  nadzieję,  Państwo  przyjmiecie,  są  też  pozostałe
przedsięwzięcia rewitalizacyjne.  Są to przedsięwzięcia,  które nie zostały w sposób szczegółowy
opisane w tym programie, nie są wycenione, nie jest wyszczególnione, kto będzie za nie opowiadał,
co się konkretnie w tym zadzieje, natomiast istotne jest ich wpisanie w program, bo dzięki temu też
będzie  można  się  powoływać  na  to,  zdobywając  środki  finansowe  w  kolejnych  latach
i są to te przedsięwzięcia,  które  również  mają  się  przyczynić  do  eliminacji  lub  ograniczenia
negatywnych  zjawisk.  Związane  są  z  niepełnosprawnością,  łącznie  z  likwidacją  barier
architektonicznych,  ze  wsparciem  rodzin  wieloproblemowych,  sportem  i  kulturą  fizyczną,
z osiedlem Wierobieja, z ulicą Wierobieja, czyli tą historyczną dzielnicą Hajnówki. Tutaj też były
spotkania w tej sprawie i w programie jest bardziej szczegółowo opisany ten kawałek, jest tam ileś
pomysłów na to, co można z tym zrobić. No i dworzec PKP wraz z terenem przyległym, był nawet
dosyć szeroko dyskutowany projekt dotyczący, mając nawet nazwę, Stacja Duchowa Witalność, ale
ostatecznie został  w projektach uzupełniających ze względu na to,  że brakowało jednak bardzo
szczegółowego  opisu  i  określenia,  jaki  byłby  koszt  finansowania  tego  przedsięwzięcia.
Zagospodarowanie wieży ciśnień to też jest w programie bardziej szczegółowo opisane, tam jest
pomysł  na pewne artystyczne  rzeczy.  I  utworzenia  centrum edukacyjnego hajnowskich  tradycji
drzewnych. I to są te projekty, które są opisane, ale mają status tak zwanych uzupełniających, czyli
nie musiały być opisane aż tak szczegółowo, jak te przedsięwzięcia kluczowe. My żeśmy pracę nad
programem dostarczyli,  odbyły się  jeszcze potem konsultacje.  Na konsultacjach też sporo osób
było. Ostatnie spotkanie odbyło się na początku lipca. Konsultacje zakończyły się 15 lipca, jeszcze
żeśmy uwzględniali te uwagi, które wpłynęły i to jest ten moment, w którym oddajemy Państwu
program  pod  przyjęcie.  Dziękuję,  chyba  że  mają  Państwo  jakieś  pytania  do  mnie  jako
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reprezentującą wykonawcę programu.

Jakub Ostapczuk – Proszę radnych. Pan radny Łabędzki.

Bogusław Szczepan Łabędzki  – Szanowna Pani,  ja tylko jedno pytanie dotyczące dworca PKP
byłego. Rozumiem, że na tym etapie no są niejakie problemy, tak,  żeby zrealizować cokolwiek
w tym miejscu. Czy jest jeszcze szansa na to, żeby przenieść odpowiedzialność za przebudowę czy
zmianę przeznaczenia tego miejsca na miasto? 

Agnieszka  Olender  –  Ja  tylko  dodam,  że  powiedziałam o  tym,  że  prace  nad  tą  fiszką  się  nie
skończyły, to znaczy nie oszacowano konkretnie wartości przedsięwzięcia, w związku z tym trafiła
ona do tej puli przedsięwzięć uzupełniających, nie kluczowych, natomiast jest to ciągle wskazanie
jako ważnego pomysłu na tą przestrzeń w mieście... Tak.

Jerzy Sirak – Jeżeli można, Panie Przewodniczący, ja Panie Przewodniczący, wysoka Rado, ja bym
chciał uzupełnić to. To, że się to znalazło w tej drugiej części projektów inwestycyjnych, nie jest
przypadkowe. Z prostej  przyczyny,  na dzień dzisiejszy nie jesteśmy właścicielami tego obiektu.
Panie Sekretarzu, na kiedy spotkanie?

Jarosław Grygoruk – 5 września.

Jerzy Sirak  –   Na 5  września  zaplanowaliśmy tutaj  spotkanie  z  organizacjami  pozarządowymi
i z miasta, i z terenu powiatu. Zaprosimy te najbardziej aktywne organizacje i wszystkie inne chętne
i wspólnie popracujemy nad szczegółami tego projektu duchowej Hajnówki. Myślę, że na kolejną
sesję podstawowe założenia tego projektu będą wypracowane Myślę, że będziemy mogli wysokiej
Radzie przedstawić.  Zamierzam no wystąpić z wnioskiem już takim  ostatecznym o akceptację
wysokiej Rady do przejęcia tego obiektu na rzecz miasta. Myślę, że też krańcowe warunki ze strony
PKP będą  przekazane,  bo  takie  wystąpienie  dzisiaj  do  PKP podpisałem  i  myślę,  że  dopiero
potem, po tych propozycjach i przemyśleniach tych organizacji pozarządowych, będziemy myśleć
już o przygotowaniu konkretnego projektu i mam nadzieję, że w projekcie budżetu na przyszły rok
zarezerwujemy już środki finansowe na przygotowanie kompletnej dokumentacji na zgodnie z tymi
oczekiwaniami a kiedy już ta dokumentacja będzie, będziemy wtedy mogli zmienić ten nasz plan
i ten punkt inwestycyjny przenieść do grupy tych priorytetowych.

Jakub Ostapczuk – Dziękuję. Czy są jeszcze? Pan Kulik.

Sławomir  Kulik  – Proszę  Pani,  mam takie  pytanie,  dlaczego 24 projekty,  bo akurat  myślałem,
że będzie mniej, ale dobrze jest aż tyle i na tle innych miast jak to wygląda? I skąd wziąć tyle
pieniędzy no, Pani powie?

Agnieszka Olender – Rzeczywiście, jeżeli chodzi o to, jak to wygląda na tle innych miast, to trzeba
przyznać, że jest to dużo przedsięwzięć, w związku z tym też duże wyzwanie przed miastem, ale
realne, bo jest to taka kwota, która jest do zdobycia. Wiele tych pomysłów było na tyle ważnych też
z punktu widzenia miasta, że jest decyzja o tym, żeby były w kluczowych a nie ukrywam, że tam
bywa,  że  ma  znaczenie  chociażby  w  najbliższym  konkursie  8.5  w  kryteriach  za  to,  że  jest
to przedsięwzięcie kluczowe, jest dodatkowe 10 punktów, więc tak naprawdę raczej, to też nie jest
tak, że Państwo jesteście na tyle związani realizacją tego programu. Gdyby się cokolwiek nie udało,
to trudno, możliwości finansowe będą bardzo duże i to będą możliwości przez najbliższe 3-4 lata,
więc zakładaliśmy w pracach nad programem, że wszystko, co jest w miarę realne i na co da się
pozyskać  środki,  a  takie  konkursy  w  najbliższym  czasie  powinny  się  ogłaszać  w  Urzędzie
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Marszałkowskim i w poszczególnych osiach priorytetowych, i też w Ministerstwie, w POWER-ze,
to  te  projekty  zostały,  także  to  raczej  widzę  to  jako  plus  niż...  No  trudno  też  porównywać,
bo są miasta, które też ta specyfika to dzisiaj jeden z Panów radnych też mówił, jak jest miasto,
które jest, nie wiem, Sejny dla przykładu, gdzie za 2 dni prawdopodobnie zakończone zostaną już
całkowicie  prace.  Tam jest  w tej  chwili  kluczowych 12,  no  ale  też  trudno porównywać Sejny
na przykład do Hajnówki. I też jest to także często te projekty, też nie patrzyłabym na ilość, one
bywają bardzo porozbijane albo niektóre są zbite 5 dużych w 1 przedsięwzięcie. U was tak bardzo,
wydaje nam się, sensownie, będziemy też czekać na ocenę Urzędu Marszałkowskiego, te fiszki,
te przedsięwzięcia  są  rozbite,  opisane  tak,  żeby  można  było  z  każdym  z  tych  przedsięwzięć
wystartować w konkretnym konkursie, który się powinien ogłosić. 

Jakub Ostapczuk – Czy są jeszcze pytania? Pan Sielewoniuk, ale to dotyczy rewitalizacji miasta,
dotyczy tego konkretnie? Pan zna ten program?

Lew Sielewoniuk – Tak. Ile to kosztowało? I skąd to takie fachowce wzięli się w Hajnówce?

Jakub Ostapczuk – Dziękuję Panu, bo Pan zaczyna tutaj obrażać. Proszę...

Jerzy Sirak – Panie Przewodniczący, jeżeli można, no kosztowało. Za darmo, Panie Sielewoniuk,
się  nic  nie  robi,  ale  w zdecydowanej  większości  są  to  środki  z  Programu Operacyjnego.  Pani
Magdo, ile procent?... Panie Sielewoniuk, 90 % są to środki z Programu a 10 % są to środki nasze.
Dlaczego ten Program jest tak bardzo ważny? Z jednej strony to, co Pani mówi, to daje nam szansę
ubiegania się o konkretne środki, które w Regionalnym Programie Operacyjnym są przeznaczone
na projekty rewitalizacyjne, a więc dla tych miast, które mają programy rewitalizacyjne, bo bez
tego nie możemy się o te środki ubiegać. A druga sprawa, nawet w Lokalnej Grupie Działania,
jeżeli  mamy program rewitalizacji,  będziemy się  starali  o  pewne  inwestycje  w tym programie
określone,  kwota  dofinansowania,  o  które  możemy  się  ubiegać,  będzie  przynajmniej  o  10  %
wyższa.

Jakub Ostapczuk – Dziękuję. Jest...Do Pana Burmistrza? Proszę. Pan radny Łabędzki jeszcze chce
dopytać.

Bogusław  Szczepan  Łabędzki  –  Panie  Burmistrzu,  ja  mam  pytanie  bardzo  konkretne  teraz
no i chciałbym,  żeby  Pan  konkretnie  odpowiedział  na  to  pytanie.  Program  jest  bardzo  duży,
wielowątkowy, wieloobszarowy. Chodzi mi o to kto z ramienia Urzędu Miasta będzie pilotował ten
program,  kto  będzie,  nie  wiem,  pilnował  terminów,  zasad,  współpracy i  tak  dalej?  Czy będzie
to jedna osoba,  czy to będzie grupa osób, zespół? Wiem, że różne samorządy,  w różny sposób
do tego podchodzą. Chodzi mi o to, żebyśmy zanim podejmiemy decyzję w głosowaniu, wiedzieli,
tak, kto będzie za to odpowiadał i no chciałbym jak najkonkretniejszą odpowiedź.

Jakub Ostapczuk – Proszę, Panie Burmistrzu.

Jerzy Sirak – To, że Pan radny o to pyta, nie jest niczym dziwnym. Ja przypomnę, że od samego
początku programem, koordynacją z ramienia Urzędu i referatu zajmowała się Pani Magda Chirko
i naturalną konsekwencją jest to, że będzie ona głównym koordynatorem. Ale oczywiście, zdaję
sobie z tego sprawę, że tych spraw będzie dużo i jeżeli będzie potrzeba, to praca tego referatu i Pani
Magdy będzie wzmocniona dodatkowymi osobami do zatrudnienia. Ja mogę tylko podać, że już
w tej  chwili  jeden z  tych punktów, który tam był  wpisany,  dotyczący modernizacji  oświetlenia
ulicznego i wymiany pieców na terenie naszego miasta, jest w trakcie przygotowywania i kiedy
go złożymy w  końcu  września,  to  już  będziemy mogli  powiedzieć,  że  jest  to  w  ramach  tego
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programu rewitalizacyjnego, który, mam nadzieję, Rada dzisiaj przyjmie. W tej chwili, jeżeli chodzi
o  stronę  modernizacji  oświetlenia  ulicznego,  to  jest  nasze  zadanie,  jesteśmy  przygotowani,
natomiast  przygotowujemy się  już  do  podpisania  umów  bezpośrednio  z  mieszkańcami,  którzy
zdecydowali się na wymianę pieców z węglowych na piece gazowe i piece opalane peletem i takich
wniosków i bezpośrednio już dokonanych przedpłat na opracowanie pierwszych dokumentów jak
dobrze, jest już chyba około 50. Chociaż pierwotnie ta liczba osób zainteresowanych była dużo,
dużo większa. No szkoda, że niektórzy zrezygnowali. Mam nadzieję, jestem przekonany, że projekt
jest  bardzo  dobry  a  to,  że  będzie  uwzględniony  w  naszym  planie  rewitalizacyjnym,  powinno
po prostu dać szansę na dodatkowe punkty i zwiększyć szansę na pozyskanie tego finansowania. 

Jakub Ostapczuk – Dziękuję. Jeśli więcej nie ma pytań, chcę poinformować, że wszystkie komisje
zaopiniowały  ten  program,  pozytywnie.  Przystąpimy  do  głosowania.  Kto  jest  za  przyjęciem
Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Hajnówka? Kto jest za? Dziękuję. Kto jest przeciwny?
Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Program Rewitalizacji Miasta Hajnówka został przyjęty
jednogłośnie.
(za – 18, przeciw – 0, wstrzymało – 0, głosowało – 18)  

Uchwała Nr XXX/206/17 Rady Miasta Hajnówka z dnia 16 sierpnia 2017 r. w sprawie przyjęcia
Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Hajnówka stanowi Załącznik Nr 4.

c) Jakub Ostapczuk – Przechodzimy do podpunktu c) wyrażenia zgody na używanie herbu miasta
Hajnówka  na  potrzeby  działalności  gospodarczej  pn.  „Hajnowskie  Biuro  Kredytowe  i  Usług
Płatniczych” prowadzonej przez firmę AgSam Finance&Consulting Agnieszka Aidat w Hajnówce.
Chcę  poinformować,  że  ten  temat  stawał  na  komisjach,  2  komisje  zaopiniowały  pozytywnie,
Komisja Infrastruktury zaopiniowała negatywnie.  Proszę,  jest  dzisiaj  Pani? Nie ma dzisiaj.  Nie
ma przedstawiciela tego banku, bo informowaliśmy o tym. Czy są pytania? Pan radny Mironczuk,
rozpoczynamy dyskusję.

Piotr  Mironczuk – Szanowni Państwo radni,  Panie Przewodniczący, Panie Burmistrzu, uważam,
że byłoby  nadużyciem  wykorzystanie  herbu  miasta  przez  biuro  kredytowe.  Właścicielka
we wniosku  do  Burmistrza  stwierdza,  że  mieszkańcy  wyrażą  zaufanie.  Tu  chcę  pokazać
wystąpienie, podanie tej Pani. Uważa, że w ten sposób przyczyni się do promocji miasta i jego
herbu. Co za absurdalna motywacja.  Wszyscy wiemy, że promocja jest  elementem komunikacji
marketingowej a marketing to wyłącznie osiąganie własnego zysku poprzez zaspokojenie cudzych
potrzeb. W tym wypadku w grę wchodzi wyłączenie własny interes. Statut miasta stanowi, że Rada
może udzielić takiej zgody i znając rozkład głosów, pewnie udzieli, niemniej osobiście takiej zgody
nie wyrażam, choć w przypadku Galerii Handlowej, która ma prawo używać herbu, zgadzam się,
że promuje miasto i ta decyzja była dobra. Herb miasta nie podlega prawu autorskiemu, ale należy
traktować go jako dobro osobiste. Komercyjne wykorzystanie to nie jest promocja. Herb dla biura
kredytowego  będzie  sygnałem  dla  przedsiębiorców,  że  mogą  go  używać,  bo  podniesie
ich wiarygodność.  Szanowni  radni,  jeżeli  udzielicie  tej  zgody,  proszę  Pana  Burmistrza
o rozpowszechnienie informacji,  że każdy, kto się zgłosi  po herb miasta,  na pewno go otrzyma
do wykorzystania dla własnych interesów. Dziękuję za uwagę.

Jakub Ostapczuk – Dziękuję. Czy są jeszcze? Pan radny Nieciecki.

Karol  Marek Nieciecki – Panie Burmistrzu,  Państwo Przewodniczący,  szanowni Państwo radni,
no szkoda, że nie ma Pani tej dzisiaj na sali, dlatego że ja pozwoliłem sobie troszeczkę zasięgnąć
informacji, nie wiem, czy te informacje do końca są spójne, ale chociaż w internecie wiem, że tego
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typu działalność Pani miała, czy ma jeszcze w Bielsku Podlaskim. I chciałbym ją zapytać, czy tam
też  używała  no,  że  tak  powiem,  insygniów miejskich  do,  że  tak  powiem,  sprzedaży kredytów.
Mamy, ja nie mówię, że ta firma, z góry przekreślamy ją, ale mamy przykłady w Polsce różnych
afer finansowych, które potem wiążą się w ten czy inny sposób z organami administracji, dlatego
też  stawiam  wniosek  o  nieudzielenie  na  dzień  dzisiejszy,  prawda,  skoro  nie  możemy  sobie
bezpośrednio Pani zapytać, o nieudzielenie tej zgody, gdyż uważam, że tak, trzeba patrzeć na to tak,
że co my z tego mamy? Wiemy, co Pani będzie z tego miała. Chciałbym właśnie, żebyśmy się
zastanowili nad tym, co miasto, co mieszkańcy będą z tego mieli, czy ten kredyt dzięki temu będzie,
nie wiem, tańszy? No chyba nie. No chociażby dlatego, mieszkańcy też muszą coś z tego mieć czy
my chociażby jako miasto musimy coś, że tak powiem, jakiś partykularny interes. A to tak tylko
wychodzi na to, że tylko i wyłącznie, ja wiem, że to jest bezpłatnie, z tym, że co da użycie tego
herbu, prawda, dla tej Pani, dla tej firmy i druga strona medalu. Dlatego jeszcze raz powtarzam,
stawiam wniosek albo o przesuniecie tej sprawy aż ta Pani raczy nas odwiedzić.

Jakub Ostapczuk – Czy są pytania? Pan radny Borkowski.

Maciej Borkowski – Panie Burmistrzu, wysoka Rado, Panie Przewodniczący, ja również mam wiele
obiekcji do tego, aby udzielić na używanie herbu miasta dla biura kredytowego. To nie jest, Panie
Przewodniczący,  bank,  tak  jak  Pan to  ujął,  czytając  uchwałę,  to  jest  biuro  kredytowe.  Szkoda,
ja również  żałuję,  że  ani  na  komisjach  nie  było  tej  Pani,  tak,  ani  dzisiaj  na  sesji  nie  mamy,
bo ja chciałbym na przykład, może Pan Przewodniczący, skoro przedstawił nam taką uchwałę, jest
w stanie udzielić dzisiaj informacji, czy ta Pani udziela kredytów w parabankach, czy na przykład
mikropożyczki  można  brać  w  tym  biurze  kredytowym  bez  okazania  dowodów?  Jakie  jest
oprocentowanie?  Czy my dzisiaj  nie  podejmiemy uchwały wyrażającej  używanie  herbu miasta
jakiemuś biuru kredytowemu, o którym nic nie wiemy, które opiera się na, delikatnie rzecz mówiąc,
na  jakiejś  lichwie.  Ja  się  tego obawiam,  bo  na  komisjach  nie  mogłem zadań żadnego pytania,
uzyskać odpowiedzi również, więc będę głosował przeciw. Może Pan, Panie Przewodniczący, jeżeli
taka uchwała zostaje nam przedstawiona, udzieli mi Pan, rozwieje Pan moje wątpliwości na dzisiaj,
mógłbym zagłosować inaczej, ale na tą chwilę, przy zadawanych tych moich pytaniach, głosuję,
będę  głosował  na  nie.  Dziękuję.  Żeby  się  potem  nie  okazało,  że  jeden,  drugi  czy  dziesiąty
mieszkaniec naszego miasta weźmie pożyczkę w tym biurze kredytowym i będzie wielki płacz.
Mamy wiele przykładów teraz w mediach, co się dzieje i tak dalej. Nie chciałbym tego. Wolałbym
tego uniknąć.

Jakub Ostapczuk – Pan Sekretarz jeszcze.

Jarosław  Grygoruk  –  Szanowni  Państwo,  ja  może  wyjaśnię,  bo  udzielenie,  wyrażenie  zgody
na używanie herbu miasta  Hajnówka należy do wyłącznej  kompetencji  Rady Miasta Hajnówka.
Projekt  uchwały  został  przygotowany  przez  urzędników,  nie  przez  Pana  Przewodniczącego.
My musieliśmy przygotować jakiś projekt uchwały,  to nie znaczy, że namawiamy do wyrażenia
zgody bądź nieudzielenia tej zgody. To jest wyłączna kompetencja Rady. Ja na komisji próbowałem
odpowiadać  na  pytania,  to  co  mogłem,  oczywiście  nie  zabieram  głosu  za  przedsiębiorcę
i to Państwo muszą zdecydować o tym, czy tej zgody udzielą, czy nie, na jakich zasadach i tak
dalej. O tym też mówiłem na komisjach. Także jakby to nie jest to, że tutaj ta uchwała, która została
przygotowana na wyrażenie zgody, jest od razu jakby namawianiem na zagłosowanie w sprawie
wyrażenia zgody, czyli jakby popieraniem działalności kredytowej lub innych tego przedsiębiorcy.
Dziękuję.

Jakub Ostapczuk – Pan radny Puch. 
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Janusz Puch – Proszę Państwa, ja myślę, że jest to firma młoda, która dopiero co powstała, więc
poczekajmy trochę, jak ona tu okrzepnie na terenie miasta Hajnówki, zobaczymy, jak ona będzie
prosperowała. To jest jedna sprawa. A druga sprawa jest, że, jak tu już dzisiaj zatwierdzaliśmy nowy
herb  miasta  Hajnówki,  więc  na  pewno  Pani  się  tutaj  nie  pogniewa,  jak  zdąży  poczekać
do opracowania nowego herbu i wtedy będzie miała nowy herb, bo teraz zatwierdzimy a potem
będziemy musieli zmieniać, znowu jeszcze raz głosować. Ja tyle, dziękuję.

Jaku Ostapczuk – Ale to jest herb automatycznie przechodzi. Pani radna.

Alicja  Chaniło  –  Szanowna  Rado,  Panie  Burmistrzu,  Państwo  Przewodniczący,  ja  uważam,
że powinniśmy się wstrzymać, w ogóle ten punkt przenieść na następną sesję, bo nie ma tu Pani
i nie może nam wyjaśnić, w jaki to sposób będzie realizowane? Także uważam, że nie powinniśmy
dzisiaj w ogóle głosować na ten temat. Dziękuję.

Jakub Ostapczuk – Dziękuję. Ja jeszcze parę pytań do mnie padło, ale ja tak 20 lat temu w swojej
instytucji chciałem mieć nazwę „żubr” z jego całą otoczką. Nie wiedziałem, gdzie, zgłosiłem się
do Dyrektora Parku Narodowego i zapytałem, czy mogę, na jakich zasadach? A on mówi: Sław tego
naszego, ten skarb nasz narodowy. A tutaj na początku mieliśmy właśnie, jest tak, że zastanawiam
się,  dlaczego, znaczy już pewną mam odpowiedź, dlaczego jesteśmy na drugim miejscu w tym
rankingu. Pomagajmy firmom. A co, czy to nam, przecież my nie żyrujemy tych kredytów. Każdy,
kto bierze kredyt, to musi mieć odpowiednie przygotowanie, musi wyliczyć i tak dalej. To jest,
my po prostu pomagamy przedsiębiorcom. Może, jeżeli ona tak uważa, ja uważam, że to jest taka
znikoma pomoc. Ja będę osobiście głosował za. Pan radny Mironczuk.

Piotr  Mironczuk  –  Państwo  radni,  Panie  Przewodniczący,  szanowni  Państwo,  Panie
Przewodniczący,  ja  z  tą  odpowiedzią  Pana  byłbym wstrzemięźliwy.  Jeżeli  Pan  mówi  o  swojej
firmie, to jak to się ma do regulaminu naszej Rady Miasta, że Pan pełni funkcję Przewodniczącego
Rady Miasta? 

Jakub Ostapczuk – A to 20 lat temu było. Inna ustawa.

Piotr  Mironczuk  –  Po  pierwsze.  Natomiast  po  drugie,  co  innego  jest  używanie  herbu,  gdzie
reprezentuje miasto, gdzie promuje miasto, a co innego jest, jak to służy tylko wyłącznie swoim
interesom. Dziękuję.

Jakub Ostapczuk – Dziękuję. Chyba wszystko powiedzieliśmy. Przystąpimy do głosowania. Kto
jest z radnych za wyrażeniem zgody na używanie herbu miasta Hajnówka na potrzeby działalności
gospodarczej  pn.  „Hajnowskie Biuro Kredytowe i  Usług Płatniczych” prowadzonej  przez firmę
AgSam Finance&Consulting Agnieszka Aidat w Hajnówce? Kto jest za? 1, 2, 3. Kto jest przeciw?
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kto się wstrzymał? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Uchwała, chce poinformować, nie została
przyjęta,  ponieważ  za  uchwałą  głosowało  3  radnych,  przeciwnych  było  8  a  wstrzymało  się  7.
Ogłaszam 5-minutową przerwę.
(za – 3, przeciw – 8, wstrzymało – 7, głosowało – 18)  

Przerwa w obradach
Obrady  opuściła  radna  Maria  Szafirska  oraz  radny  Jerzy  Charytoniuk.  W  sesji  uczestniczyło
16 radnych.
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d) Jakub Ostapczuk – Wznawiamy obrady po przerwie.  Przechodzimy do punktu  d) zgłoszenia
kandydata  na  etatowego  członka  kolegium  Regionalnej  Izby  Obrachunkowej.  Proszę  Pana
Burmistrza odnośnie tej uchwały parę słów.

Jerzy Sirak – Panie Przewodniczący, wysoka Rado, tak jak już wcześniej  wspominałem, proszę
o poparcie tej kandydatury, bo my ze swoich doświadczeń i współpracy tutaj z Panem doktorem,
mamy bardzo  dobre  doświadczenia,  bardzo  go  wysoko  oceniamy jako  specjalistę  i  wierzymy,
że taki specjalista w tej komisji przy Regionalnej Izbie Obrachunkowej naprawdę będzie bardzo
dobrze,  rzetelnie i obiektywnie oceniał  rozpatrywane przez komisję wnioski, dlatego też bardzo
proszę o poparcie tej kandydatury.

Jakub Ostapczuk – Pan radny Łabędzki.

Bogusław Szczepan Łabędzki – Panie Burmistrzu, Państwo Przewodniczący, wysoka Rado, ja mam
takie  pytania  czysto  techniczne.  Pan  Marcin  jest  oczywiście  człowiekiem  z  bardzo  dużym
dorobkiem  naukowym.  To  w  ogóle  nie  ulega  wątpliwości,  tak?  Do  tej  pory  mielimy  okazję
poznawać  go  ze  strony  orzeczeń,  które  wydawał  także  odnośnie  naszej  gminy  miejskiej.
Rozumiem,  że  to  też  będzie  pewne  zobowiązanie,  że  kiedy  z  naszą  rekomendacją  zostanie
członkiem kolegium, to jego orzeczenia będziemy traktowali bardzo, bardzo poważne, ale chodzi
mi o to, jak to się odbywa technicznie, tak? Czy to Pan Marcin się zgłosił do nas z propozycją, żeby
chce być kandydatem? Czy inne gminy też go zgłaszają? Znaczy chodzi mi o taką otoczkę tą czysto
techniczną, tak? Dziękuję. 

Jakub Ostapczuk – Czy są jeszcze pytania? Jeśli nie, to poproszę Pana Burmistrza.

Jerzy Sirak – Bardzo się cieszę, że tutaj Pan radny Łabędzki podziela nasz pogląd, jeżeli chodzi
o opinię i ocenę profesjonalizmu Pana doktora Marcina Tyniewickiego. Jeżeli są takie procedury
i taka możliwość zgłoszenia,  no spytaliśmy Pana Marcina,  czy ktoś go zgłasza,  czy ewentualne
takie wsparcie i zgłoszenie z naszej strony jest potrzebne. I stąd moja propozycja.

Bogusław Szczepan Łabędzki – Aha rozumiem.

Jakub Ostapczuk – Dziękuję.

Bogusław Szczepan Łabędzki – To będziemy musieli słuchać teraz.

Jerzy Sirak – Zawsze.

Jakub Ostapczuk – Troszkę mam mały dylemat, ponieważ jakoś zagapiłem się, nie ma osoby, która
protokołuje,  ale  myślę,  że  to  zrobi  Pan  mój  Zastępca,  będzie  zapisywał,  kto  ile.  Przystąpimy
do głosowania.  Kto  jest  za  przyjęciem  uchwały  zgłoszenia  kandydata  na  etatowego  członka
kolegium Regionalnej Izbie Obrachunkowej? Kto jest za? Dziękuję. Kto jest przeciwny? Nie widzę.
Kto się wstrzymał? Nie widzę. Uchwała została przyjęta jednogłośnie.
(za – 16, przeciw – 0, wstrzymało – 0, głosowało – 16)  

Uchwała Nr XXX/207/17 Rady Miasta Hajnówka z dnia 16 sierpnia 2017 r. w sprawie zgłoszenia
kandydata na etatowego członka Kolegium Regionalnej izby Obrachunkowej stanowi Załącznik Nr
5.
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Do punktu 7 porządku obrad
Jakub Ostapczuk – Punkt 7. Wolne wnioski i zapytania. To już w wolnych wnioskach, Panie radny?
Radny Nieciecki.

Karol  Marek  Nieciecki  –  Ja  dzisiaj  dużo  nie  mam.  Resztę  zostawię  na  następną  sesję.  Panie
Burmistrzu,  ja  bym chciał  po prostu  zwrócić się  do Pana,  ewentualnie  żeby Pan zwrócił  Panu
Łapińskiemu i zadał takie pytanie Panu Łapińskiemu, jak długo jeszcze ta ziemia będzie leżała,
która  leży  przy  blokach  tych  na  skrzyżowaniu  Piłsudskiego  Białowieskiej.  I  też  teraz  znowu
przywieziona została 3 miesiące temu Białowieska 34. Bo ta ziemia już zaczyna kwitnąć, więc coś
trzeba by z tym zrobić. Nie wiem, po co. Tam Białowieska i Piłsudskiego skrzyżowanie to już
chyba pół roku albo i więcej leży, także coś trzeba z tym zrobić. Nie nadaje to, że tak powiem,
splendoru, tak ładnie odnowionym blokom. Dziękuję.

Jakub Ostapczuk – Pan radny Mironczuk.

Piotr  Mironczuk  –  Państwo  radni,  Panie  Burmistrzu,  w  ostatnich  dniach  na  klatkach  zasobów
komunalnych pojawiły się ogłoszenia o montażu wodomierzy. Na XXVIII sesji miejskiej poddałem
do publicznej wiadomości, że w 2016 roku Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej udzielił wsparcia
dla  1 985 osób.  Myślę,  że  większość to  lokatorzy mieszkań komunalnych.  Poza  tym postępuje
starzenie się i ubożenie mieszkańców Hajnówki. Wobec takiej sytuacji zwracam się do zapytania
do Dyrektora Łapińskiego, już nie ma, ale myślę, zostanie poinformowany, w jaki sposób płatności
Pan przewiduje? Bo nie wyobrażam sobie, że mieszkańcy po prostu zapłacą te kwoty, kiedy nie
wszystkich stać na życie. Dziękuję.

Jakub Ostapczuk – Dziękuję. Pan radny Giermanowicz.

Jan Giermanowicz – Państwo Przewodniczący, Panie Burmistrzu, szanowni Państwo radni, ja mam
2 pytania w zasadzie. Jedno tu już chyba zostało bezpośrednio przez Pana zainteresowanego Pana
Lwa  zadane  dla  Pana  Burmistrza,  a  dotyczy  prac,  które  miałyby  na  celu  osuszenie  terenów
zlokalizowanych przy ulicy Podlasie. To jest temat znany od dawna. Z tego, co pamiętam, na jednej
sesji Pan Burmistrz mówił, że ten temat zostanie podjęty. A drugie pytanie jest bardzo podobne.
Chodzi  też  o kolektor  deszczowy,  który miałby za zadanie  odprowadzić  wodę z  Podsuwalskiej
Strefy  Ekonomicznej,  czyli  z  okolic  terenu  11 Listopada  przez  ulicę  Brzozową,  przy  okazji
wyzwolić  mieszkańców  ulicy  Grunwaldzkiej  z podtopień.  Skądinąd  wiem,  że  informacje
są udzielane dla mieszkańców z innych źródeł, niemniej jednak chciałbym bezpośrednio od Pana
Burmistrza usłyszeć, jakie są losy tego kolektora. Dziękuję bardzo.

Jakub Ostapczuk – Pan radny Borkowski.

Maciej Borkowski – Panie Burmistrzu, wysoka Rado, Panie Przewodniczący, Pan radny Piotr tutaj
podszedł do tematu wodomierzy. Ja również chciałem do tego nawiązać, bo zgłaszali się do mnie
mieszkańcy okręgu, który reprezentuję. W związku z wymianą wodomierzy mieszkańcy zapoznali
się z takim oto ogłoszeniem. Ogłoszenie z datą,  że montaż wodomierzy z odczytem radiowym.
I to wszystko –  data  i  godzina,  że  wodomierz  zostanie  wymieniony.  Drodzy Państwo,  mieszka
w okręgu, w którym ja również zamieszkuję, wielu emerytów i rencistów, który muszą ten koniec
z końcem  jakoś  zapinać.  I  proszę  sobie  wyobrazić,  jaki  był  ich  szok,  kiedy  przyszła  ekipa
wymieniać te wodomierze, gdy oni usłyszeli, że muszą zapłacić za to 400 złotych, bo wodomierzy
w mieszkaniu na przykład 1 Pani ma 4. Po 100 złotych z każdego wodomierza. Żadnej informacji
Pan Dyrektor Łapiński nie umieścił na klatkach, nie poinformował mieszkańców o tym, że to jest
usługa odpłatna. Miał wycieczki mieszkańców. Również wiem, ja też również chodziłem... Nie, nie,
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to jest płatne, ale mieszkańcy powinni to wiedzieć, powinni się z tym zapoznać. Po tych wizytach
mieszkańców takie  ogłoszenia się znalazły,  że to jest  płatne,  ile  płatne,  tylko że już po czasie,
mieszkańcy zostali  jak gdyby postawieni w fakcie  dokonanym. Panie Burmistrzu,  ja mam taką
propozycję. Może w ramach, ja wiem również, że Pan, że tak powiem, Robin Hoodem nie jest, nie
zabiera Pan bogatym, nie daje Pan biednym, ale jednak coś zaproponuję. Może w ramach tego,
że PUK  dostał  ten  biurowiec  w  gratisie,  to  zrobić  taką  bonifikatę  dla  tych  najbiedniejszych
mieszkańców zasobów komunalnych, chodzi mi o rencistów, emerytów, aby wprowadzić im 90 %
bonifikatę a resztę kosztów pokryje PUK. Myślę, że to nie będzie zbyt dużo. Co Pan o tym myśli?
To tak do przemyślenia, może Pan, tam była kwota 380 000, spokojnie się zmieści. Kolejna rzecz,
mówiłem, że jeszcze wrócę do placów zabaw. Panie Burmistrzu, 7 sierpnia byłem u Pana Dyrektora
na  rozmowie  w  sprawie  stanu  technicznego  placu  zabaw,  ogrodzenia,  rozmów.  Pan  Dyrektor
zapewniał,  że wszystko jest  jak należy i  tak dalej,  jak to zwykle.  To jak mantra,  wszystko jest
dobrze  a  radni  tam wytykają,  mieszkańcy też.  Panie  Burmistrzu,  po  tej  rozmowie  wyszedłem
z ZGM-u i zostałem poproszony krzykiem jednej z Pań, aby zajść na plac zabaw. Zaszedłem na plac
zabaw, jak się okazało, była to jedna Pani przedszkolanka. Pod opieką miała kilkanaścioro tam
dzieci.  I  co się okazało? Pracownicy ZGM-u pomalowali  ławeczkę.  Taka wagowa ta ławeczka.
Została pomalowana, ale zapomniano, że trzeba ją zabezpieczyć, że trzeba jakąś kartkę przywiesić,
cokolwiek, że to jest świeżo malowane. No i dziecko weszło sobie, całe się usmarowało. Ja jako
ojciec,  tato,  rodzic  bym  się  troszkę  zdenerwował,  gdybym  tak  zobaczył  dziecko,  wysyłam
do przedszkola czyste a przychodzę a ono w farbie olejnej, tak? Nasunęłoby mi się, że Pani nie
spełnia swoich obowiązków. I tutaj, drodzy rodzice tego dziecka, to nie wina Pani przedszkolanki,
to zaniedbanie Pana Dyrektora. Panie Burmistrzu, teren nie został zabezpieczony. Bardzo śmieszna
sytuacja, to jak w jakiejś komedii w ogóle, miała miejsce, gdy zadzwoniłem, bo ta Pani poprosiła
mnie o pomoc, zadzwoniłem po Pana Dyrektora. Przyszedł Pan Dyrektor z Panią Kierowniczką.
2 młodych pracowników tam siedziało i całą winą próbowano obarczyć tych młodych chłopaków,
dla których Pani Kierowniczka dała farbę, kazała pomalować. Oni nie mieli czym zabezpieczyć,
to nie  była ich wina.  I  próbowano na nich zwalić  całą  odpowiedzialność.  Próbowano,  wie Pan
co, mówić, drodzy Państwo, drodzy mieszkańcy? Aby ci pracownicy powinni siedzieć i krzyczeć,
że  świeżo  malowane.  Czyli  ławka schnie  8  godzin,  huśtawka,  a  oni  mają  siedzieć  i  krzyczeć,
że świeżo malowane, każdego z osobna dziecka czy rodzica informować. Ja zaproponowałem Panu
Dyrektorowi,  idąc w tą  stronę,  chociaż to  nie  jest  mój tok myślenia,  aby postawił  magnetofon
z nagraniem „świeżo malowane” przy tej ławce a pracownicy żeby robili w tym czasie zupełnie coś
innego, bo to już niegospodarność, niegospodarność, zaniedbanie. A Pan, Panie Burmistrzu, zawsze
broni. Broni Pan wyjścia do fryzjera w czasie godzin pracy, usprawiedliwia Pan tego typu rzeczy.
I to  stąd  się  bierze.  Stąd  się  biorą  zaniedbania.  Pewne  rzeczy,  o  których  ja  tu  mówię,
to są szczegóły, ale Panie Burmistrzu, te szczegóły tworzą całość. Jak jest jeden szczegół nie tak,
drugi nie tak, trzeci nie tak, nic się nie zazębia, to to tworzy całość.  Ja proszę o przemyślenia w tej
sprawie,  jeżeli  chodzi  o  bonifikatę,  którą  nieraz  Pan tutaj  Pan bardzo  chętnie  dawał.  Ostatnio
tą ziemię  właśnie  przy  Armii  Krajowej  z  bonifikatą  90  %,  która  została  przekazana.  Myślę,
że i w tym przypadku PUK nie zbiednieje, jeśli by pokrył, dla tej części, można to zweryfikować,
emerytów i rencistów, bo o tej grupie mówię. Panie Burmistrzu, ja któregoś razu mówiłem również
o  zamontowaniu  dla  tych  starszych  ludzi  mieszkających  na  piętrach  III,  IV,  jeśli  byłaby  taka
potrzeba, jeśli mieszkańcy wyrażaliby, starsze osoby taką potrzebę, jeżeli się męczą, wchodząc na
II, III, IV piętro, są schorowani, taką do siedzenia ławeczkę, która jest otwierana i zamykana, jak
ktoś  usiądzie,  potem na ścianę ją się  przypina.  To jest  bardzo prosty mechanizm. Nie zagraża.
I drodzy  Państwo,  ja  dostałem  odpis  od Pana  Dyrektora,  który  mnie  poinformował,  że  nie
ma możliwości  zamontowania  ławeczek  na półpiętrach  na  klatkach  schodowych  w  budynkach
mieszkalnych  w  związku  z  faktem,  iż zmniejszy  się  wymagana  szerokość  użytkowa  spocznika
i w załączniku, drodzy Państwo, dostałem opinię Komendy Powiatowej Straży Pożarnej. Aż sobie
to zakreśliłem na różowo. Bo opinia mówi jasno: „Montaż ławeczek na spocznikach jest możliwy
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pod warunkiem wykonania przedmiotowych ławeczek z materiałów niepalnych oraz zachowania
wymaganej szerokości.” Jest możliwy. Tu nikt, Straż Pożarna tego nie wyklucza. ZGM od razu
wykluczył.  Ja  apeluję  do starszych osób,  chorych.  Jeżeli  jest  taka potrzeba,  proszę się zgłaszać
do ZGM-u o zamontowanie tego typu ławeczek. Panie Burmistrzu, jeszcze jeden odpis. Na chwilę
się zatrzymam przy Parku Wodnym. Mówiłem ostatnio o podwyżce za usługę „zdrowy kręgosłup”
z 36 złotych na 56. Dostałem odpis, zresztą Panie Burmistrzu, pewnie Pan również ten odpis dostał
i się z nim zapoznał. No i takie tutaj wszystko o organizacji napisane bardzo dużo, ładna tabelka
i tak  dalej.  Bierze  Pan  Dyrektor  pod  uwagę  zapotrzebowanie  mieszkańców,  akurat  w  tym
przypadku nie widzę.  I ta cena, drodzy Państwo, uzasadnienie podwyższenia ceny z 36 złotych
na 56 na zajęcia, jeszcze raz wspomnę, „zdrowy kręgosłup”, bo to zostało wpięte w jakieś zumby
i inne, tam skoczki w wodzie i tak dalej, ale to nie o to chodzi. „Zdrowy kręgosłup” to lekarze sami
zalecają, że ma być tylko „zdrowy kręgosłup”. Te Panie nie mogą skakać jakiejś zumby, cokolwiek.
To trzeba oddzielić. Pan Dyrektor, jak widzę, tego nie rozumie. Te Panie mają chodzić tam dla
zdrowia. Ale uzasadnienie to Państwu przeczytam. „Cena ma charakter racjonalnie motywacyjny,
jest  zachętą  do  uczestnictwa  w grupowych  zajęciach,  których  opłaty  zostały  atrakcyjnie
skalkulowane.” Motywacja. Podniesienie ceny o 20 złotych i to jest wpisane: „Cena ma charakter
racjonalnie motywacyjny.” Panie Burmistrzu, o co tu chodzi? To tak się motywuje mieszkańców do
tego, żeby chodzili na basen? No ręce opadają. Ja proszę jeszcze raz zastanowić się nad tym. Tych
Pań nie jest tam tak wiele. Ja może pójdę dalej, bo może komuś brakuje wyobraźni. Jeżeli te Panie
będą całkowicie sprawne, bo im akurat ta forma rehabilitacji najbardziej pomaga, to te Panie zajmą
się  wnuczkami  a w  tym  czasie  rodzice  nie  będą  musieli  kombinować,  kiedy nie  mają  swoich
pociech zostawić pod opieką, tak, komu, co, jak? Czy pójść na zwolnienie, czy wziąć urlop, czy
cokolwiek innego.  To wszystko  się  zazębia,  tylko  proszę  troszkę  wyobraźni.  Panie  Burmistrzu,
proszę  jeszcze  się  nad  tym  zastanowić.  Kolejna  rzecz,  przy  basenie  jestem,  wchodzę  bodajże
12 sierpnia.  Drodzy  Państwo,  przy  kasie  przy  jednej  stronie,  a  jestem  często,  czasami  jestem
po 2 razy dziennie na basenie, bo lubię basen, sprawia mi to przyjemność, relaksuję się tam. Ale
tak,  na jednej  stronie przy kasie  karteczka,  która wisi,  ona już jest  spłowiała,  bo jest  tam rok,
półtorej, „kula wywołująca fale nie działa”, po drugiej stronie kasy „bańki w jacuzzi nie działają”.
Panie Burmistrzu, to taka zachęta na wejście. Kula nie działa już z 1,5 roku. Bańki nie działają
od niedawna. Wchodzę dalej do sauny a przy saunie napis „światło nie działa”. No ręce opadają.
I ta kula, Panie Burmistrzu, ja się zastanawiam, czy to jest urządzenie tak skomplikowane, że nie
wiem, potrzebuje interwencji inżynierów z NASA? Żeby od 1,5 roku nie można tego naprawić?
Atrakcja,  to  jest  atrakcja,  która  ma  turystów przyciągać,  mieszkańców.  Ja  wiele  opinii  słyszę:
Ta kula nie  działała,  jak ja byłem kilka miesięcy temu i  nie  działa  dzisiaj.  No takie  są opinie.
No trzeba coś z tym zrobić. Nie wiem, za co Pan Dyrektor, jak działa, nie mam pojęcia. Mówię
to publicznie,  ja  wiele  razy rozmawiałem o  tej  niedziałającej  kuli  z  Panem Dyrektorem.  Panie
Burmistrzu, proszę o udzielenie odpowiedzi w sprawach, o których mówiłem. Ja jeszcze wspomnę
Państwu, że prosiłem Pana Dyrektora o to,  aby stanął  na wysokości  zadania i zrekompensował
rodzicom  zakup  nowych  ubrań.  To  już  tak  obligatoryjnie  się  należy  tym  rodzicom,
bo to zaniedbania są. Tylko, Panie Burmistrzu, czas najwyższy przestać przysłaniać pewne rzeczy.
I proszę  o  odpowiedź  w  sprawie  bonifikaty  90  %  dla  emerytów  i  rencistów  przy  wymianie
wodomierzy. Dziękuję uprzejmie. 

Jakub Ostapczuk – Radny Łabędzki.

Bogusław  Szczepan  Łabędzki  –  Panie  Burmistrzu,  Państwo  Przewodniczący,  wysoka  Rado,
pierwsze  pytanie,  Panie  Burmistrzu,  dotyczy  instalacji  sygnalizacji  świetlnej  na  skrzyżowaniu
Armii Krajowej z 3 Maja. Chciałbym dowiedzieć się, czy Pan posiada informacje na ten temat.
To w związku z tym, że zbliża się rok szkolny, mieszkańcy jakoś usytuowali ten montaż instalacji
na wakacjach,  wakacje no będą miały się ku końcowi i  sygnalizacji  nie widać.  Drugi wniosek
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dotyczy, mam wrażenie, że Zarząd Ogródków Działkowych na Żabiej Górce już zwrócił się z tym
wnioskiem na piśmie do Pana, nadanie numeru adresowego, między innymi właśnie Zarządowi
Ogródków Działkowych, tak żeby to był adres związany, przypisany do ulicy Żabia Górka, a nie
do ulicy Lipowej.  Czy te  zmiany adresowe w ogóle na tej  ulicy są brane pod uwagę? Bo tam
jeszcze  pewnie  wchodzą  w  rachubę  inne  podmioty.  Wracam,  Panie  Burmistrzu,  do  pomysłu
wystawy,  powiedzmy,  o  żabach,  na  ulicy  Żabia  Górka,  tak  żeby  przyciągnąć  tam  turystów
w to miejsce a w taki  sposób może trochę przekierować ruch z centrum Hajnówki na pobocze.
To przypomnę,  jeszcze  chodziło  o  takie  zlokalizowanie  no w jakiejś  ciekawej  formie  graficznej
informacji na temat płazów i gadów zamieszkujących na naszym terenie na parkanie ogródków
działkowych. Myślę, że tutaj Zarząd Ogródków taką propozycję przyjmie. Będąc też w Bibliotece
Miejskiej, dowiedziałem się, że są tam takie eksponaty po wystawie, po projekcie zatytułowanym
„Te, co skaczą”.  Można by było i  ten materiał  do takiej  ekspozycji  na powietrzu wykorzystać.
Użytkownicy  ogrodów  działkowych  na  Żabiej  Górce,  ale  także  Zarząd,  zwracają  się  z prośbą
o rozważenie, już może nie w tym sezonie działkowym, ale w przyszłym, kursowania autobusów
miejskiej komunikacji, tak, żeby to był jeden kurs rano i jeden po południu. Są propozycje 8:00 –
17:00, 8:00 – 18:00. To tutaj szczególnie Panie, które mają tam swoje działki, zwracają się z taką
prośbą, żeby umożliwić im właśnie swobodną komunikację między domem a działkami. Mam też,
Panie Burmistrzu,  takie  dwa pytania.  To oczywiście  będę oczekiwał  odpowiedzi  na piśmie,  ale
chciałbym,  żeby  Pan  pośredniczył  w  tej  korespondencji  z  Zakładem  Komunikacji  Miejskiej.
Pierwsze pytanie dotyczy 12 lipca tego roku. Jest taki kurs autobusu z ulicy Górnej na Wrzosową
między  17:40  a  18:12.  12  lipca  opóźnienie  autobusu  na  tej  trasie  powyżej  ulicy  Elektrycznej
wynosiło gdzieś tam około 10 minut przy takim całkowitym czasie przejazdu 32 minut, 10 minut
to takie opóźnienie dosyć znaczne i mieszkańcy no zwrócili wtedy uwagę, tak, że takie opóźnienie
miało miejsce, zaczęli snuć różne domysły, czym ono było spowodowane. Ja chciałbym po prostu
to wyjaśnić, skąd taka różnica. Natomiast 8 sierpnia ten sam kurs w tę samą stronę o tej samej
godzinie na przykład w ogóle się nie pojawił na ulicy Elektrycznej. Tam jest planowo 17:49. Nie
przyjechał  wtedy.  To  też  głównie  działkowcy  zwrócili  uwagę  na  ten  brak  i  oni  zwracają  się
o wyjaśnienie.  Kolejne  pytanie,  Panie  Burmistrzu,  to  już  też  chciałbym,  żeby  Pan  się  pokusił
o zdefiniowanie,  czym  jest  bagaż  –  bagaż  podręczny  i  bagaż  w  ogóle  w  naszej  komunikacji
miejskiej i czy na przykład uznałby Pan, takie osobiste pytanie, czy uznałby Pan torebkę damską
za bagaż,  który  wymaga  wykupienia  dodatkowego  biletu  na  przejazd?  I  to  pytanie  stawiam
całkowicie poważnie. Jeżeli Panie nasze radne mają swoje torebki podręczne, to może właśnie jako
dowód  w  sprawie  może  zaprezentować,  tak?  Ale  pytanie  jest  całkowicie  poważne.  I  ostatnie
pytanie,  w ostatnim czasie  pojawiło się  na osiedlach mieszkaniowych dosyć  dużo porzuconych
kotów. To też taki temat, który co jakiś czas wraca, prawdopodobnie sezonowo, ale chciałbym, żeby
referat,  który zajmuje się zwierzętami na terenie  miasta,  rozważył  jednak jakiś taki systemowy
sposób  na  zorganizowanie  opieki  nad  tymi  kotami.  Psy  jakoś  tam  mamy  rozwiązane,  kotów
natomiast nie i chyba już te siły takie społeczne, które do tej pory przychodziły nam z pomocą,
no już po prostu są niewydolne,  tak? Na tym etapie trzeba by było coś z tym zrobić. Dziękuję
bardzo. A Panie proszę o pokazanie torebek.

Jakub Ostapczuk – Dziękuję. Pan radny Kulik.

Sławomir  Kulik  –  Zgłosił  się  do  mnie  mieszkaniec  Hajnówki  w sprawie  ulicy Jakuba Kołasa,
że tam jest zastawiany po prostu środek, kiedy dzień targowy mamy, zastawiana ulica i nie można
przejechać w dwie strony. Także moja propozycja, trzeba by było ten problem zbadać, jeszcze tutaj
niedaleko Urzędu Miasta,  także myślę można monitorować przez 2-3 środy i  moja propozycja,
do 13:00, żeby w środy był zakaz parkowania i postoju na ulicy Jakuba Kołasa.

Krystyna  Kośko – Ja bym chciała,  Panie Burmistrzu,  zapytać,  czy ulica Nowowarszawska tam
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na tym zakręcie z ulicą Warszawską, czy tam jest planowany ruch jednokierunkowy? Ponieważ
no jeszcze nie jest do końca to wybudowane. Tam jest,  trudno się na tym zakręcie zmienionym
minąć z sąsiednim samochodem, nie mówiąc już o ciężarówkach.

Jakub Ostapczuk – Radny Puch.

Janusz Puch – Panie Burmistrzu, ja zwracam się z zapytaniem w imieniu osób niepełnosprawnych
i starszych.  Dotyczy  windy  w  budynku  Urzędu  Miasta,  Starostwa  i  Gminy.  Jak  wiem,  plany
są wykonane, więc pytanie jest, kiedy planuje się zamontowanie twego urządzenia, które ułatwiłoby
poruszanie się dla tych osób i załatwianie spraw w poszczególnych referatach? Dziękuję.

Jakub Ostapczuk – Dziękuję. Pan radny Czurak.

Adam Czurak – Panie Burmistrzu,  wysoka Rado, na wstępie chciałbym podziękować dla osób,
które  złożyły  projekt  do  budżetu  obywatelskiego  kurtyna  wodna,  bo  one  jakby  zainicjowały
realizację projektu, który teraz mamy w postaci fontanny. Składały go dwa razy. Za drugim razem
on przeszedł. Teraz mamy,  mówię to w imieniu mieszkańców, wielu mieszkańców, którzy teraz
mają  całkiem  nowe  miejsce  spotkań,  jakby  ten  nasz  mały  skwerek  Bierwiaczonka  został
zrewitalizowany.  Jest  to  świetne  miejsce  dla  małych  dzieci,  dla  seniorów,  wieczorową  porą,
przyjemne,  blisko  centrum,  skomunikowane,  także  gratuluję  też  pomysłu  na  rozwinięcie  tego
projektu  obywatelskiego.  W  związku  z  tym,  że  jesteśmy  na  centrum,  chciałbym  zgłosić
do przyszłego budżetu, abyśmy się zajęli przystankami głównymi, już o tym mówiłem, w centrum.
To  nie  da  się  tego  zrobić  własnym  sumptem,  nie  zrobią  tego  pracownicy  MPK.  Powinniśmy
zainwestować w 2 duże przystanki, dzięki którym mieszkańcy no mieliby zaspokojone potrzeby.
Są czasem, duża ilość osób czeka na PKS, jest sprzężenie z MPK. To jest miejsce reprezentacyjne,
także proszę o uwzględnienie tej prośby. W związku z tym, że mam nadzieję, w niedługim czasie
też będziemy modernizować krawężniki i chodniki w tym miejscu, no dodatkowo fontanna, także
to centrum w tym momencie 3 Maja zyska nowy blask. Przychylam się do wniosku Pana radnego
Sławomira  Kulika.  Też  mi  o  tym ktoś  mówił,  jeden z  mieszkańców.  Rzeczywiście,  tam warto
wstawić  takie  ograniczenie  postoju  na  środę.  Bo jest  problem bardzo,  ludzie  chodzą  po  ulicy,
także ktoś  w  nerwach,  wymijając  samochody,  mógłby  zrobić  też  zrobić  też  jakieś  zdarzenie
drogowe. To jest jak najbardziej zasadny wniosek. Przy okazji modernizacji oświetlenia ulicznego
też  zwracano  mi  uwagę,  że  warto  doświetlać  przejścia  dla  pieszych,  szczególnie  w  tych
newralgicznych miejscach, Batorego na przykład. Albo są takie miejsca koło sklepu rybnego czy
mleczarskiego,  gdzie  jest  duży  ruch  i  zmniejszona  widoczność.  Chciałbym  zabrać  też  głos
w związku z dyskusją, która się wywiązała przy pierwszym punkcie i braniu kredytu, bo zawsze
powinny być dwie strony medalu i one takie są. Bierzemy kredyt, mówimy o tym, tak, no bo może
to nasze i powinno budzić zainteresowanie, tylko że zwracam uwagę Pana Burmistrza, że warto
mówić o wskaźnikach budżetu, który na przykład przyjmowaliśmy na poprzedniej sesji za 2016
rok. Nasz poprzedni budżet był na plusie 1 800 000 wolnych środków mieliśmy z poprzedniego
budżetu. W 2016 roku nie braliśmy kredytów i spłaciliśmy dotychczasowych kredytów 1 900 000.
Także to nie jest tak, że bierzemy tylko kredyty, wpadamy w jakąś jamę i jest coraz gorzej, tak?
Jakby 2 strony medalu trzeba brać pod uwagę. Dzięki temu mamy budżet bardziej inwestycyjny,
o czym  mówił  Pan  radny  Łabędzki,  że  mu  się  podoba,  że  jest  więcej  zadań  inwestycyjnych
i to prawda, w zeszłym było mniej. No ale to jest sprzężone, kredyt, własne środki, dzięki temu
możemy więcej wykorzystać i zmienić coś w mieście. Jeszcze jedna kwestia to pokazy filmowe.
One są. Były już 2 pokazy filmowe. Zapraszam, bo jest w sobotę też kolejny, trzeci, ostatni. To jest
tak,  że znalazły się osoby,  które napisały projekt,  nie obciążając budżetu miasta,  pewne rzeczy
zresztą z natury rzeczy, moim zdaniem, lepiej zrobią osoby, które się na tym znają czy to czują niż
urzędy,  urzędnicy.  No  akurat  mamy  Dom  Kultury  który  jest  do  tego  przeznaczony

s. 31



i on współpracuje. Pokazy filmowe są obok Domu Kultury.  Są tak skonstruowane, że jeżeli jest
pogoda, to będą pokazy plenerowe, na leżakach, można przyjść, oczywiście bezpłatne. Przy okazji
tego projektu były też stworzone, była też przeprowadzona potańcówka, która fantastycznym się
cieszyła  powodzeniem,  także  też  w ten  sposób nie  mówmy,  że  nic  się  nie  dzieje,  bo  czasami
po prostu zamiast mówić, trzeba wziąć sprawy w swoje ręce. Na takiej zasadzie. Dziękuję.

Jakub Ostapczuk – Dziękuję. Jeszcze Pan radny Borkowski. Ad vocem.

Maciej Borkowski – I nie tylko. Panie Adamie, Pan mówi o 1 800 000, tak, nadwyżki. Ja zadam
tylko proste pytanie, to dlaczego przesuwaliśmy wykup obligacji? To takie proste pytanie do tych
pieniędzy.  Mówi  Pan  również  o  wieczorach  filmowych.  Składałem  wniosek  w  imieniu
mieszkańców o to, aby wieczory filmowe zrobić tu w amfiteatrze, by ten amfiteatr bardziej żył.
O tych wieczorach filmowych,  o których Pan dzisiaj  tutaj  mówił,  ja pierwsze słyszę...  Powiem
szczerze, że ogłoszenia, cokolwiek, nie wiem, nie widziałem.

Adam Czurak – Bo może Pan się nie interesuje filmem po prostu.

Maciej Borkowski – No być może...

Jakub Ostapczuk – No Panowie radni, proszę zachować spokój.

Maciej  Borkowski  –  Ale  chodziło  o  wieczory filmowe dla  mieszkańców,  chodziło  o  wieczory
filmowe w amfiteatrze. Zostały te dwa wnioski poparte, tych wieczorów nie ma. Pan Adam mówi
o zupełnie  innej  kwestii.  Chciałbym  tutaj  poprzeć  wniosek  Pani  radnej  Kośko,  bo  również
tu docierają  do  mnie  skargi  mieszkańców o  tym właśnie,  o  tej  drodze,  że  takie  wąskie  gardło
w pewnym momencie się zrobiło. Panie Burmistrzu, i jeszcze jedna rzecz, ja dzwoniłem jakiś czas
temu do Pana Zastępcy w sprawie ulicy Celnej. I żeby nie było, że ja jestem przeciwny budowie tej
drogi. Od razu mówię, że jestem za, ale jest wiele pytań mieszkańców i mają naprawdę mocne
argumenty  na  to,  na  swoje  obawy,  na  poparcie  swoich  obaw  co  do  tej  drogi,  jeżeli  chodzi
o połączenie ją z Dowgirda. I ja dzwoniłem, z Panem Wiceburmistrzem rozmawiałem, żeby może,
Panie  Burmistrzu,  aby rozwiać  te  wszystkie  obawy,  pewne rzeczy będzie  trzeba  tam naprawdę
wprowadzić.  Ja  nie  chcę  o nich  tu  publicznie  dzisiaj  mówić  i  o  tych  obawach,  ale  myślę,
że konsultacje społeczne byłyby na tym osiedlu potrzebne. I tak jak powiedziałem, jestem za, ale
pewne  środki  trzeba  tam  zapobiegawcze  wprowadzić,  pomyśleć  i  już  teraz,  na  tym  etapie,
bo są naprawdę obawy i są argumenty, aż byłem zdziwiony, że ja o tym nie pomyślałem, zapewne
Pan Burmistrz również, ale mieszkańcy wiedzą lepiej. Dziękuję.

Jakub Ostapczuk – Dziękuję. 

Interpelacje, wolne wnioski, zapytania zgłoszone na XXX sesji Rady Miasta Hajnówka dnia 16
sierpnia 2017 r stanowią Załącznik Nr 6.

Do punktu 8 porządku obrad
Jakub  Ostapczuk  –  Jeśli  więcej  nie  ma  pytań,  przechodzimy  do  punktu  8.  Odpowiedzi
na interpelacje, wolne wnioski i zapytania. Proszę, Panie Burmistrzu. 

Jerzy Sirak – Panie Przewodniczący, wysoka Rado, Pan Borkowski porusza ponownie temat placów
zabaw.  Ta  odpowiedź,  która  była,  dotyczyła  tych  placów  zabaw,  którymi  administruje  Zakład
Gospodarki Mieszkaniowej a nie są to jedyne place w mieście i oczywiście, zawsze będziemy mieli
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wyższe oczekiwania niż możliwości, natomiast jest rzeczą oczywistą, że realizuje się to, co jest
możliwe. Nie ukrywam, że jeżeli chodzi o ten plac zabaw główny, w tej chwili przygotowujemy się
do złożenia wniosku do LGD, ponieważ chcemy generalnie i  ten plac zabaw, i  przy okazji też
naszą część parku miejskiego w ramach tych środków z LGD, które mam nadzieję, otrzymamy,
trochę to zmienić. Wydaje mi się, że to w przyszłym roku będzie możliwe. Państwo zauważyliście,
że w projekcie budżetu były dzisiaj pieniądze na budowę ogrodzenia tego placu zabaw i celem tego
budowy tego ogrodzenia  też  jest  po  prostu  zwiększenie  bezpieczeństwa dzieci  na  placu  zabaw
i żeby nie było takich sytuacji, że zwierzęta tam biegają, będą bramki z samozamykaczami i tutaj
to powinno się znacząco poprawić i mam nadzieję, że w przyszłości ten plac będzie dużo lepszy.
Natomiast no problemem jest, czy mieszkańcy, ja nie mówię, że tych mieszkańców jest dużo, ale
zawsze  znajdą  się  ludzie,  dla  których  nie  wszystko  się  podoba i  niestety,  mamy do czynienia
z różnymi przypadkami dewastacji, niszczenia i tak dalej. Tego nie unikniemy, chociaż będziemy
się starali to naprawić. Zechcemy też na tym placu w przyszłości wprowadzić nowe urządzenia
i nowe podłoże, przynajmniej w tych miejscach, w których będą nowe urządzenia do zabaw dla
dzieci ustawione. Pan Janusz Puch pyta o miejsce na starej żwirowni. To miejsce na starej żwirowni
jest  położone  na  terenie  gminy  Hajnówka.  Ja  z  Panią  Wójt  temat  rozpocząłem,  będziemy
rozmawiać, chociaż oczywiście, nie będziemy czekać, już tam wysłaliśmy swoich pracowników,
żeby te  największe  zanieczyszczenia  usunąć.  Tam są  też  rzeźby,  które  w przeszłości  powstały
i to, co będzie można zakonserwować, to wspólnie z gminą zakonserwujemy, to co trzeba będzie
zrekonstruować, to spróbujemy w przyszłym roku zrekonstruować, chociaż mówię, jest to głównie
zadanie na terenie gminy Hajnówka, ale my jako miasto od współpracy i wsparcia nie uciekamy,
ponieważ no wiemy, że to tragiczne zdarzenie, mord w tym miejscu dotyczył w głównej mierze
mieszkańców naszego miasta.

Mieszkanka miasta – Ta żwirownia tam dalej jest?

Jakub Ostapczuk – Jest, jest.

Jerzy Sirak – Jest na odcinku od ulicy Łowczej do ulicy Białowieskiej. Natomiast jeżeli chodzi
o pytania. Pan, może zacznę tu od listu Pana Lwa Sielewoniuka. Jeżeli można, temat odwodnienia
jest  stary  jak  świat.  Pamiętam,  z  Panem  rozmawialiśmy.  W  tym  roku  zamierzamy  w  końcu
te przepusty  na  ulicy  Podlasie  zmodernizować,  no  ale  wiadomo,  modernizować  to  będzie
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji. W tej chwili to Przedsiębiorstwo jest podwykonawcą
na wielu inwestycjach drogowych, także myślę, że w tym roku to zrobimy, tylko trochę później...
To mówię Panu, że w tym roku to zrobimy, przynajmniej część tych przepustów. Czy po przyjęciu
Programu Rewitalizacji miasta Hajnówki podatek za chlewki będzie 10 razy większy? No nie będę
odpowiadał na to pytanie, bo wszyscy wiemy, czego Program Rewitalizacji dotyczył i na pewno nie
jest  związany  z  podatkiem  miejscowym.  Rondo  na  Lipowej  Św.  Cyryla  i  Metodego.  Dziury
uniemożliwiają jazdę.  Bardzo możliwe, wystąpimy z wnioskiem do zarządcy drogi, do Zarządu
Dróg  Powiatowych.  Zastępca  Pan  Skiepko  zapisuje.  Jutro  taki  monit  tam  pójdzie.  Spadowa
z wielką wyrwą. Sprawdzimy to. Wierzę, że jak Pan Lew pisze, to na pewno tak jest, także, Panie
Burmistrzu, proszę zapisać i przynajmniej te największe dziury jak najszybciej załatamy. Sprawa
zachwaszczenia Hajnówki. No Panie Sielewoniuk, proszę nie obciążać mnie odpowiedzialnością
za to,  że  no ktoś  nie  dba  za  swoje nieruchomości,  tak?  Natomiast  jeżeli  chodzi  o  ten  odcinek
na ulicy Poddolnej, to mówiliśmy o tym, jeżeli chodzi o sprawy związane ze zbiornika. Dzisiaj jest
tak,  jak  jest,  ale  wierzę,  że  w  przyszłości  razem sprawimy,  że  ten  mały  zbiornik  tam będzie
i to otoczenie zagospodarujemy. Oczywiście, gdybyśmy mieli dużo pieniędzy, łatwo było znaleźć
środki zewnętrzne, to byśmy to dawno zrobili, ale no trzeba być realistą. Na ulicy Lipowej, nie
wiem, co Pan ma na myśli. Tam jako miasto przy ulicy Lipowej my nieruchomości nie posiadamy.
Pas  drogowy  jest  własnością  zarządcy  drogi.  Na  działkach  wykupionych  przez  magnatów
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ziemskich. Rozumiem, że też są prywatne nieruchomości.

Lew Sielewoniuk – Ziela ponad 2 metry już jest. Nigdzie tak nie ma, jak w Hajnówce.

Jerzy Sirak – No proszę tak nie mówić. Też jeździmy po świecie, też widzimy. My monitujemy,
informujemy, prosimy prywatnych właścicieli o to, żeby skosili i sprzątali, ale proszę zrozumieć,
nasze no możliwości są ograniczone, nie możemy nikomu niczego nakazać. Dobrze, jak czasami
uda się zmusić kogoś, żeby rozebrał stary, niszczejący budynek, bo też nie jest to takie proste, ale
z pomocą  inspektora  nadzoru  budowlanego  czasami  się  udaje.  Pan  Karol  Nieciecki...  Dobrze,
ja spytam jutro i ustalę. Wystąpimy do Pana Dyrektora, bo ja nie wiem, po co tam, ziemia leży,
jakieś pewnie przeznaczenie jej jest, skoro ona tam jest. Też no montaż wodomierzy. Powiem tak,
nie  znam szczegółów tej  sprawy ani  w tym, co Pan mówił,  w tym, co mówił  Pan Borkowski.
Natomiast no nie mogę tutaj zgodzić się z pomysłem Pana Borkowskiego, żeby wprowadzać jakieś
dotacje i dofinansowanie. Wszyscy wiemy, to są po prostu pieniądze publiczne. Jeśli zdecydujemy,
że w przyszłości jakaś część zysku z PUK-u będzie przeznaczona tutaj do budżetu miasta, będzie
wtedy  przeznaczona  i  zdecydujemy,  co  z  tym  zrobić.  Natomiast  jeżeli  chodzi  o  tego  typu
rozwiązania, to wie Pan, pomysłów na wydawanie pieniędzy to nigdy nie zabraknie. Natomiast jak
to powinno być, czy mieszkańcy muszą już te wodomierze wymieniać, czy są jakieś terminy, czy
nie, ja nie odpowiem Państwu, bo ja nie wiem po prostu, muszę to sprawdzić. Panie Burmistrzu,
co z kolektorem, jeżeli chodzi o odprowadzenie wód z Grunwaldzkiej i z 11 Listopada? Skończona
dokumentacja?

Andrzej Skiepko – Przede wszystkim ten rurociąg miał być położony w momencie, gdy faktycznie
te działania w strefie ekonomicznej by się rozpoczęły. Bo to jest też związane z tą budową tej drogi
w samej już strefie. Natomiast myślę, że w przyszłym już roku takie działania, pomimo jakby nawet
nie było inwestycji prowadzonych na tym terenie...

Jery Sirak – To na odcinku od ulicy Grunwaldzkiej do rzeki Leśnej...

Andrzej Skiepko – Do rzeki Leśnej to trzeba byłoby zrobić.

Jerzy Sirak – Tu Pan Borkowski podnosi temat, że były ławki malowane i nie było informacji.
Oczywiście,  to  jest  nieprawidłowość  i  błąd.  Coś  takiego  się  nie  powinno  zdarzyć,  bo  jednak
powinna być ta kartka albo obok gdzieś tam przyczepiona informacja o tym, że ławki są świeżo
malowane,  bezwzględnie  powinna  być  i  jest  to  niewątpliwie  zaniedbanie  pracowników,  którzy
to realizowali. Jeżeli chodzi o ławki z materiałów niepalnych, no to wie Pan, dobrze tutaj mówić,
ale zdajemy sobie z tego sprawę, że wszelkie urządzenia, instalacje, które muszą spełniać standardy
ppoż kosztują o wiele,  wiele więcej. To nie jest  tak,  że jak ja sobie myślę,  że coś jest  nie tak
niepalne,  to mogę z tego zrobić,  tak? My się zorientujemy. Ja poproszę Dyrektora,  żeby zrobił
rozpoznanie, ile takie ławki z materiałów niepalnych by kosztowały, bo skoro jest to w zasobach
wspólnot  mieszkaniowych,  to  wspólnota  mieszkaniowa  musi  wyrazić  zgodę  na  takie  wydatki,
co do tego nie ma wątpliwości. Park Wodny, sprawdzę, jak wygląda sprawa awarii, jeżeli chodzi
o kulę  i jacuzzi.  Oczywiście,  ta  nieprawidłowość  nie  powinna  mieć  miejsca.  Ja  rozumiem,
że czasami sprzęt może być niesprawny, ale nie może to trwać latami a już tym bardziej no nie
wierzę w to, że półtora roku to było niesprawne. Cały czas ta kartka wisi. Bo zapewne było tak,
kartka została powieszona, kiedy było niesprawne, czasami potem było sprawne, ale kartki nikt nie
zdejmował.  To  tak  nie  powinno  być.  Natomiast  jeżeli  chodzi  o  cenę  za  poszczególne  usługi,
rozumiem  że  no  Pan  Dyrektor  kalkuluje  wszystko.  Pan  radny  Łabędzki  pyta  o  oświetlenie.
No prawda jest taka, że na dzień dzisiejszy wszystkie usługi, koszty wykonawstwa bardzo mocno
poszły w górę. Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich ogłosił już jeden przetarg na wykonanie tego
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oświetlenia i chyba nikt się nie zgłosił za pierwszym razem, tak? Panie Burmistrzu.

Andrzej  Skiepko  –  Cena  pierwszego  przetargu  była  tak  wysoka,  przewyższała  o  1/3,  dlatego
unieważniono, przeprowadzono drugi przetarg, również nie uzyskano konkretnych efektów. W tej
chwili jest ogłoszony trzeci przetarg.

Jerzy Sirak – No jest szansa, że tym razem będzie wyłoniony wykonawca.

Andrzej Skiepko – Natomiast do każdego przetargu zgłaszała się 1 firma, która chciała zrealizować,
tylko mówię, za cenę o 1/3 wyższą, niż to było w kosztorysie.

Jerzy Sirak  –  Na takie  duże  skoki  cenowe to  raczej  nikt  nie  jest  przygotowany.  Jeżeli  chodzi
o ogródki  działkowe,   adres  siedziby,  ja  zobaczę,  jakie  są  przeszkody,  że  tego  adresu  nie  ma,
no bo nie  powinno  być  takich  przeszkód.  I  Zarząd  Ogródków  Działkowych  będzie  o  tym
poinformowany.  Panie  Burmistrzu,  proszę  zapisać.  Wraca  Pan  radny  do  pomysłu  informacji
o płazach i gadach tutaj w regionie Puszczy Białowieskiej i rzeczywiście, trzeba będzie się nad tym
zastanowić,  bo  pomysł  jest  ciekawy  i  ładnych  kolorowych  zdjęć,  informacji  nigdy  za  dużo.
Zobaczymy,  czy  gdzieś  a  jeżeli  to  robić,  to  trzeba  to  już  no  robić  dobrze,  tak  żeby  to  było
profesjonalne.  Zobaczymy,  czy  w  ramach  któregoś  z  projektu  LGD  nie  można  byłoby  tego
zrealizować.  Komunikacja  miejska,  każda  dodatkowa  linia  to  są  pieniądze,  to  nas  kosztuje.
Ja rozumiem, że od ulicy Lipowej trzeba trochę przejść, tak? Nie odpowiem Panu w tej  chwili,
ja muszę wiedzieć, ile by to kosztowało. Tu jeżeli chodzi o to opóźnienia bądź brak autobusów
12 lipca i 8 sierpnia, wystąpię z pytaniem do Pana Dyrektora Sawickiego. Bo ja rozumiem, że jeżeli
chodzi o tą  torebkę, nie wiem, jakieś kontroler, czy ktoś żądał dodatkowej opłaty, tak? Kierowca.
Że co? Że trzeba dodatkowy bilet?

Bogusław Szczepan Łabędzki – W autobusie były tylko 2 osoby.

Jerzy Sirak – Ale za co?  Za to,  że ktoś miał  torebkę?...  To my spytamy normalnie  o to,  jakie
są zasady dodatkowych opłat za bagaż i kopię odpowiedzi Panu radnemu prześlemy. No wie Pan,
jeżeli chodzi o kopię, no to sprawa jest trudniejsza. Pamiętacie Państwo kiedyś w naszym takim
programie,  jeżeli  chodzi o postępowanie ze zwierzętami bezdomnymi,  zawsze przyjmowaliśmy,
rezerwowaliśmy budżety miasta środki finansowe na sterylizację psów i kotów. I ten program przez
lata  był  realizowany,  i  się po prostu sprawdzał.  I  jego realizacja  pozwalała,  sprawiała,  że tych
bezdomnych psów i kotów było więcej, ale niestety... 

Z sali – Mniej.

Jerzy Sirak – Mniej, przepraszam, mniej. Ale niestety, było gdzieś orzeczenie sądu i nie możemy
teraz tego robić od bodajże, Pani Skarbnik, od 2 lat? Od 2 lat. Ja nie będę tego oceniał. Dla mnie
jest to skrajna głupota, że tak powiem, bo skoro program jest dobry, skuteczny, to dlaczego nie
pozwalać na jego realizację? Natomiast jakieś inne finansowanie tego, no dla mnie czy dla Pani
Skarbnik  groziłoby  naruszeniem  dyscypliny  finansowej.  Ale  zastanowimy  się,  może  gdzieś
monitować, żeby te dobre, sprawdzone rozwiązania były możliwe. Natomiast no tak trzeba myśleć,
jak  te  koty  czy  przynajmniej  to,  co  się  da,  gdzie  będą  największe  problemy,  odławiać
i do schroniska je przekazywać. Pan radny Kulik podnosi temat ulicy, zakazu zatrzymywania się
i postoju w środy. Rzeczywiście, to każdy, kto w środę tamtędy przejeżdżał, wie, że lepiej tamtędy
w środę nie jechać samochodem tak zwyczajnie, normalnie. Ja, jak sobie przypomnę, że jest środa,
to nie jadę, ale jak zapomnę, to czasami jadę. Ale wniosek jest bardzo dobry i, Panie Burmistrzu,
rozważymy ustawienie zakazu zatrzymywania się  i  postoju w środy w tych godzinach od rana
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do 13:00. Pani radna Kośko podnosi temat Warszawskiej. Wiemy, że my tą inwestycję realizujemy
jako miasto z dofinansowaniem ze środków Narodowego Programu Przebudowy Dróg Gminnych
i Powiatowych. Ten kawałek drogi, o którym Pani radna mówi, to jest część skrzyżowania w drodze
powiatowej. Na etapie opracowania dokumentacji technicznej i my, i projektant miał obowiązek
uzgodnić projekt z zarządcą tej części drogi, a więc z Powiatowym Zarządem Dróg Powiatowych.
I ta  dokumentacja  została  zrobiona  zgodnie  z  sugestiami  i  propozycjami  Powiatowego Zarządu
Dróg.  My  w  tej  chwili  nie  możemy  nic  tam  zmienić  z  prostej  przyczyny.  To  jest  droga
z dofinansowaniem  rządowym,  w  związku  z  tym  musi  być  bezwzględnie  wykonania  zgodnie
z dokumentacją,  co  nie  znaczy  że  w  przyszłości,  kiedy  już  program  zostanie  rozliczony
i zakończony, przeanalizujemy to wszystko i ocenimy, czy jest taka potrzeba a jeżeli będzie taka
potrzeba,  to  w  uzgodnieniu  z  Powiatowym  Zarządem  Dróg  no  będziemy  musieli  to  trochę
przebudować. Chociaż pytanie, czy na tym odcinku od tutaj ulicy 3 Maja do ulicy Warszawskiej
powinny jeździć ciężkie samochody? Po co? Ja rozumiem, samochody do zaopatrzenia lokalnego,
ale  ich  będzie  niedużo.  Natomiast  nie  widzę  powodu  i  potrzeby,  żeby akurat  na  tym odcinku
jeździły ciężkie samochody. Po co?

Krystyna Kośko – Ale tam jest problem nawet z poruszaniem się na tym skręcie, bo on tak wygląda,
jakby był pod kątem prostym.

Jerzy  Sirak  –  A  nie  może  być?  Ale  proszę  zrozumieć,  dzisiaj  żaden  projektant  nie  może
zaprojektować inaczej. Te skrzyżowania, które miały takie właśnie połączenia ukosem i tak dalej,
jeżeli jest jakakolwiek przebudowa, opracowywana nowa dokumentacja, są likwidowane, bo nie
wolno dzisiaj w taki sposób projektować. Celem projektu, celem takiego skrzyżowania jest jakby
zmuszenie kierowcy, każdego kierowcy, żeby w takim miejscu zmniejszył prędkość i w ten sposób
no się zwiększa bezpieczeństwo ruchu. Tam projektujący nie mógł tego zaprojektować w taki sam
sposób, jak było stare rozwiązanie.

Krystyna Kośko – Kilka razy miałam takie sytuacje, że mało nie doszło do tarcia aut.

Jerzy Sirak – Ale Pani radna, ja też tam jeżdżę, jeżeli jadą samochody osobowe i jadą tak, jak
trzeba, to nie ma problemu. Problemem pewnie byłyby duży samochód no.

Jakub Ostapczuk – To już przeradza się w dyskusję. To jest punkt odpowiedzi na interpelacje...

Jerzy Sirak – Według mnie tam normalny transport ciężarowy na tym odcinku nie powinien mieć
miejsca... Gdzie? No to nie będą jeździć, nie? Ja mówię o zaopatrzeniu do gospodarstw domowych.
Natomiast ulica Warszawska, ulica 3 Maja no te powinny być głównym kanałem komunikacyjnym,
jeżeli chodzi o ciężki transport. Ale zobaczymy, ja przypomnę, że na samym początku rondo też
tutaj  Biskupa  Mirona  było  takie,  jakie  było,  ale  potem  zostało  trochę  przerobione  stosownie
do potrzeb i niewykluczone, że również tam w przyszłości będziemy musieli w pewnym zakresie
to... Ja mówię, nie możemy teraz, że tak powiem, poszerzyć z prostej przyczyny. Po to, żeby zyskać
finansowanie, zyskać dodatkowe punkty, bo bez tych punktów i bez dofinansowania w ogóle tej
inwestycji by nie było. Zastosowaliśmy określonego rodzaju, określonej kategorii kratki ściekowe
do wód burzowych, które są wmontowane w krawężniki. Bo za tego typu rozwiązania techniczne
były dodatkowe punkty.  Proszę  to  zrozumieć.  Natomiast  na dzień  dzisiejszy musimy skończyć
to zgodnie z dokumentacją. Będzie to odebrane, rozliczone a w przyszłości zobaczymy.

Andrzej Skiepko – Panie Burmistrzu, jeżeli można w tej sprawie jeszcze.

Jerzy Sirak – Proszę bardzo.
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Andrzej Skiepko – Szanowni Państwo, na etapie robienia dokumentacji zwracaliśmy na to uwagę,
gdyż  ja  byłem  uczestnikiem  właśnie  takich  spotkań  i  niestety,  na  nasze  sugestie,  aby  tam
powiększyć, ewentualnie złagodzić trochę ten kąt prosty, nie było możliwości. Są takie normy, a nie
inne i  nawet zwiększenie szerokości,  o czym mówiła tutaj  Pani radna,  nie wchodzi w rachubę,
nawet  może  i  w  przyszłości  powiększenia.  Niestety,  to  się  robi  po  to,  aby  zwiększyć
bezpieczeństwo, natomiast sugestie też mieszkańców były takie, dlaczego tak wąsko, dlaczego tak,
a nie inaczej. Proszę zobaczyć ulicę Miłkowskiego i wyjazd na ulicę Białostocką. Również pod
kątem prostym. Tylko nieuważni kierowcy właśnie się ocierają a często też się ocierają o swoje
samochody.

Jerzy Sirak – Pan radny Puch wraca do tematu windy w budynku. Słusznie Pan radny przypomina,
że  dokumentacja  jest  gotowa.  Jeżeli  tutaj  się  porozumiemy  ze  współgospodarzami  budynku,
to nawet  w  przyszłym  roku  ta  realizacja  jest  możliwa.  Pan  radny  Czurak  zwraca  uwagę
na przystanki.  No podzielam ten pogląd.  Jest  to  jedna z  główniejszych ulic  i  od czegoś trzeba
zacząć.  W  tym  roku  planujemy  od  strony  banku  całkowitą  przebudowę  chodnika  wspólnie
z Podlaskim Zarządem Dróg Wojewódzkich.  Oni  już  ogłosili  przetarg.  Jest  to  nowy temat,  ale
zastanowimy się,  jak go zrealizować, z tej  strony przynajmniej  w czasie tej  modernizacji,  żeby
to był nowy i ładny przystanek. Oświetlenie przejść dla pieszych na ulicy Batorego. Wystąpimy
z wnioskiem do zarządcy drogi. Rozumiem, że to nie tylko na wysokości sklepu rybnego, ale być
może jeszcze gdzieś, ale o to głównie chodzi.

Jakub Ostapczuk – Przy 11 Listopada też.

Jerzy  Sirak  –  Pan  Borkowski  podnosi  temat  ulicy  Celnej.  Też  zauważyliście  Państwo,
że w dzisiejszym budżecie  są  środki  finansowe na realizację  pierwszego etapu modernizacji  tej
drogi. Oczywiście, ja wiem, jaki jest stan techniczny ulicy Celnej i tak naprawdę byłoby o wiele
lepiej zacząć tą modernizację z innej strony. Ale nie bylibyśmy w stanie przygotować w krótkim
czasie dokumentacji technicznej, natomiast ten odcinek od ulicy 3 Maja do zjazdu do Nadleśnictwa,
mogliśmy, że tak powiem, zrobić w porę. Przetarg jest już ogłoszony. Firma Maksbud ten przetarg
wygrała,  także  po tej  sesji  będę  już  mógł  podpisać  w imieniu  miasta  umowę na  realizację  tej
inwestycji,  dokumentacja  na  następny odcinek,  a  więc  od  tego  zjazdu  do  Nadleśnictwa,  dalej
do końca  ulicy  Celnej,  będzie  wykonana  do  końca  marca  przyszłego  roku  i  mam  nadzieję,
że na zasadzie kontynuacji również szansa na dofinansowanie ze strony Funduszu Leśnego będzie,
chociaż zdaję sobie z tego sprawę po tym, co stało się na pomorzu, tych środków w Funduszu
Leśnym może być  mniej.  Ja  rozumiem,  że  Panu radnemu chodzi  generalnie  o  ten  trzeci  etap,
o którym jeszcze nie  mówimy,  bo jest  za szybko,  ale  nie  ukrywam, że dobrze byłoby ten etap
zrealizować. Z różnych względów. Przede wszystkim ze względu na ciągi komunikacyjne, które
mamy  w  mieście.  Ja  rozumiem  mieszkańców  ulicy  Celnej,  że  oni  obawiają  się,  że  będzie
zwiększony ruch. No ale jak się coś na drogach robi, no to trzeba się liczyć z tym, że ten ruch
będzie większy. Pamiętam, kiedyś mieszkańcy ulicy Warszawskiej przychodzili i prosili: Róbcie
drogę, bo u nas jest bruk i tak dalej. A potem przychodzili i mówili: Po co my chcieliśmy tej drogi?
Tak było u nas spokojnie, Wszyscy omijali naszą drogę, bo był bruk. Także w tej chwili nie potrafię
Panu odpowiedzieć, w każdym bądź razie zdecydujemy w przyszłości, ale z różnych względów
ja raczej będę optował za tym, jeżeli będzie szansa na realizację tego połączenia, żeby to zrobić.
I ze  względu  na  komunikację  miejską  dla  mieszkańców  ulicy  Celnej,  i  ze  względu  też
na komunikację miejską, jeżeli chodzi o dalszy ciąg. Bo jest wtedy taka możliwość, że ten autobus
MPK przez ulicę Celną, przez ulicę Dowgirda będzie jechał dalej pod szpital i może być to swego
rodzaju no pętla  dla  tego autobusu.  Ale myślę,  że nie  musimy się  teraz w tej  chwili  martwić,
bo jeszcze droga do tego, żeby ten projekt zrealizować, jest bardzo długa, chociaż szansa jest, żeby
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to zrobić w 2019 roku. A jak będzie, zobaczymy. Ale na pewno nikt tam nie będzie szedł na wojnę
z mieszkańcami, prawda?

Jakub Ostapczuk – Jeszcze, Burmistrzu, coś jest. Radny Borkowski dopytać chce jeszcze.

Maciej  Borkowski  –  Panie  Burmistrzu,  ja  nie  neguję  tego  pomysłu  połączenia.  Jest  kilka
argumentów przemawiających za tym, żeby usiąść i  porozmawiać.  To tylko chodzi o rozmowę,
o konsultacje. Uspokoić mieszkańców, wysłuchać ich argumentów i pewne rzeczy tam zastosować,
tak jak Pan mówi, to jest temat odległy, ale już trzeba z tym wyjść, tak, żeby uspokoić emocje,
wytłumaczyć mieszkańcom.

Jerzy Sirak – Tak, tak, ja myślę, że, Panie radny, tu na etapie projektu tego odcinka drogi od zjazdu
od  Nadleśnictwa  do  końca  Celnej  można  się  zastanowić,  jak  ten  projekt  wykonać,  żeby
zagwarantować,  że  tak  powiem,  odpowiednie  bezpieczeństwo  jeżeli  chodzi  o  prędkość.
No bo ja wiem i  wszyscy my wiemy,  jaka  jest  dopuszczalna  prędkość  w terenie  zabudowanym
i wiadomo,  że  tam się  powinno  jechać  50  na  godzinę.  Ale  można  i  trzeba  zakładać,  że  będą
kierowcy, którzy tego respektować nie będą, tak jak to się dzieje na ulicy Rakowieckiego. I może
wtedy na etapie projektu zastanowimy nad tym się, jakie rozwiązania techniczne zastosować, żeby
nie  dało  się  tam  jeździć  za  bardzo  szybciej  niż  50  na  godzinę.  Nie  ma  problemu  na  etapie
projektowania spotkamy się z mieszkańcami, porozmawiamy. Dziękuję bardzo. 

Jakub Ostapczuk – Dziękuję.

Do punktu 9 porządku obrad
Jakub Ostapczuk – Przechodzimy do punktu 9. Zamknięcie obrad. Zamykam obrady XXX sesji
Rady Miasta Hajnówka. Dziękuję.
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