
Interpelacje, wnioski, zapytania z XXV sesji 
Rady Miasta Hajnówka, która odbyła się dnia 22 lutego 2017 r.

Interpelacje:

Pan Maciej Borkowski – Radny Rady Miasta Hajnówka
Nr 1. dot. wysokości nagród przyznanych pracownikom Urzędu Miasta w roku 2016
Interpelacja złożona na piśmie – cyt.:

„W oparciu o wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 20 września
2016 r. (sygn. I OSK 168/16) w sprawie dotyczącej wysokości nagród przyznawanych
i wypłacanych  pracownikom  samorządowym  wnoszę  o  udostępnienie  informacji
dotyczącej wysokości nagród przyznanych pracownikom Urzędu Miasta w roku 2016 z
uwzględnieniem imienia i nazwiska beneficjenta wraz ze wskazaniem otrzymanej przez
niego kwoty oraz stosowne uzasadnienie. 

Zgodnie  z  uzasadnieniem  w/w  wyroku  NSA  informacja  o  nagrodach  jest
informacją  publiczną  w  rozumieniu  przepisów  ustawy  o  dostępie  do  informacji
publicznej. 

Interpelacja ma służyć do sprawowania społecznej kontroli nad wydatkowaniem
środków publicznych i przyczynia się do przeciwdziałania nepotyzmowi. 

Wnoszę również o dołączenie regulaminu wynagradzania.” 

Odpowiedź Pana Andrzeja Skiepko – Zastępcy Burmistrza Miasta Hajnówka udzielona na sesji –
Przygotuje Pani Skarbnik informację o wysokości nagród pracownikom za 2016 rok, jak również
przedstawimy ten regulamin wynagradzania.

Pani Helena Kuklik – Wiceprzewodnicząca Rady Miasta Hajnówka
Nr 2. dot. programu opieki nad zabytkami Miasta Hajnówka na lata 2016-2019 
Interpelacja złożona na piśmie – cyt.:

„Na  podstawie  Ustawy  z  dnia  27  marca  2003  r.  o  planowaniu  i
zagospodarowaniu przestrzennym burmistrz jest  zobowiązany do dokonywania oceny
aktualności  studium  uwarunkowań  i  kierunków  zagospodarowania  przestrzennego
miasta oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 

Chcę  przypomnieć,  że  w listopadzie  2015 r.  przyjęliśmy uchwałą  nr  X/77/15
„Program opieki nad zabytkami miasta Hajnówka na lata 2016-2019”. 

W  programie  zostały  określone  pierwszorzędne,  priorytetowe  działania
zmierzające  do  Ochrony  zachowanych  elementów  układu  urbanistyczno-
przestrzennego. 

Przyjmując  uchwałę  zobowiązaliśmy  się  do  wprowadzanie  do  Studium
uwarunkowań i  kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Hajnówka oraz
Miejscowego  Planu  Zagospodarowania  Przestrzennego  odpowiednich  zapisów
dotyczących  kształtowania  przestrzeni  i  zabudowy,  wypracowanych  w  oparciu  o
następujące zasady, cyt. fragment z  Programu opieki nad zabytkami, zobowiązaliśmy
się do: „poszanowania pierwotnie zaprojektowanego porządku przestrzennego poprzez
uwzględnienie: linii zabudowy, historycznych wysokości budynków, podziałów elewacji,
formy dachów, użytych materiałów elewacyjnych i ich kolorystyki, zastosowanej stolarki
okiennej i drzwiowej, form i sposobów adaptacji obiektów zabytkowych, rozmieszczania
i charakteru reklam umieszczanych na obiektach zabytkowych i  w bezpośrednim ich
otoczeniu,  sposobów  wkomponowywania  widocznych  elementów  infrastruktury
technicznej”. Zlecenie i opracowanie programu kosztowało nas....... 



Program  ma  obowiązywać  w  latach  2016-2019,  a  jeszcze  nie  poczyniliśmy
kroków w tym kierunku. Jednak w planie pracy Rady Miasta Hajnówka na rok 2017,
który dziś będziemy uchwalać znalazły się punkty dot. zmian w studium i MPZP. 

W związku  z  tym  moja  gorąca  prośba  aby  podczas  aktualizacji  istniejącego
studium zadbać o wprowadzanie  również  zmian w celu realizacji  założeń podjętych
cytowaną uchwałą. 

Funkcjonowanie  w  przestrzeni  prawa  miejscowego  określonych  wymagań
architektonicznych  pozwoliłoby  urzędnikom  stawianie  pewnych  warunków  dla
inwestorów  aby  ostatecznie  doprowadzić  do  zachowania  ładu  i  harmonii  w
architekturze miejskiej, a zwłaszcza w centrum miasta. Już rok temu składałam wniosek
w powyższej  sprawie  lecz  niestety  nie  został  nadany bieg  z  powodu już  rozpoczętej
procedury zmian w studium.

Często  w  rozmowach  prowadzonych  z  mieszkańcami,  zapytują  nie  dlaczego
Hajnówka nie ma swojego stylu architektonicznego? Otóż dlatego, że jeszcze nie znalazł
się nikt kto by nakreślił takie uwarunkowania w naszym prawie miejscowym. Dlatego
lepiej późno niż wcale przystąpić do konkretnych ustaleń, tym bardziej, że obliguje nas
do tego już podjęta, cytowana przeze mnie uchwała.”

Odpowiedź Pana Andrzeja Skiepko – Zastępcy Burmistrza Miasta Hajnówka udzielona na sesji –
Pani Helena Kuklik mówiła o bardzo ważnych sprawach, dlatego też Referat Budownictwa, który
przede wszystkim tym się zajmuje, weźmie pod uwagę każde dobre rozwiązanie, oczywiście tam,
gdzie to będzie możliwe, aby te uwagi, o których mówiła Pani radna, po prostu wnieść.

Odpowiedź udzielona na piśmie pod Nr 2

Wnioski, zapytania:

Pan Maciej Borkowski – Radny Rady Miasta Hajnówka
Nr 3.  Mówiliśmy tu o wnioskach i podtrzymuję to, co mówiłem. Byłoby wam dużo łatwiej, gdyby
był, gdybyście mieli Elektroniczne Zarządzanie Dokumentacją. Wtedy by nie było czegoś takiego, że
wniosek jest  nieodpisany,  że gdzieś się zgubił.  Panie Burmistrzu,  nad tym naprawdę trzeba się
mocno pochylić. Będzie nam wszystkim lepiej. 

Odpowiedź Pana Andrzeja Skiepko – Zastępcy Burmistrza Miasta Hajnówka udzielona na sesji –
Elektroniczne Zarządzanie Dokumentami już praktycznie trochę w trakcie jest, natomiast wiadomo,
że to  są też bardzo dużo tych obowiązków takich papierowych i  musi  być,  na pewno musi być
dodatkowa osoba zatrudniona, bo Pani w sekretariacie po prostu z tym nie poradzi. To jakby tak
podwójna po prostu robota, ale to jak Pan mówi, szybszy przebieg tej informacji czy dotarcie do
poszczególnych radnych, czy też osób zainteresowanych. 

Nr 4. W związku z dynamicznym rozwojem firmy Pronar, który obserwujemy od wielu lat i to cieszy,
chciałem  zapytać,  jak  miasto,  powiat  przyszykowują  szkolnictwo  zawodowe  do  potrzeb
największego pracodawcy w województwie? Swego czasu zadawałem wiele pytań w tej sprawie i
Panu Staroście, i  były rozmowy z radnymi, ale to nic nie dało. Jest tutaj obecny Pan Dyrektor
Zespołu  Szkół  Zawodowych.  Może  udzieli  odpowiedzi.  I  Pan  Burmistrz,  tak  w  ramach
przypomnienia, bo widzę, że Pan Burmistrz dużo obiecuje i się cieszy z sukcesów innych, ale to
tylko  obietnice.  Udzielił  Pan  Burmistrz  wywiadu  w  jednej  z  gazet,  gdy  wiadomo  już  było,  że
powstanie hala produkcyjna firmy Pronar w 2011 roku, że się cieszy, „że kilkaset stabilnych miejsc



pracy  w  nowoczesnym  zakładzie  znajdzie”,  już  poprawiam,  że  się  Pan  cieszy,  „że  kilkaset
stabilnych miejsc pracy w nowoczesnym zakładzie poprawi sytuację młodych mieszkańców”. To
mówił Burmistrz Jerzy Sirak. Liczę, liczymy, że pomoże to nam w rozwoju miasta. Pan Burmistrz
był  również  obecny  na  otwarciu  hali  w  Siemiatyczach  i  również  za  pośrednictwem  Telewizji
Kablowej mogliśmy usłyszeć, że Pan Burmistrz się cieszy z tego, że tu już w Hajnówce będziemy
mieli miejsca pracy. Przypomnę Państwu Pana Burmistrza Ziemi Hajnowskiej program, w którym
w jednym z punktów była modernizacja warsztatów ZSZ, Zespołu Szkół Zawodowych. Ten program
jest obecny dalej na stronach internetowych, ja mam go przy sobie. Chciałbym zapytać, bo z samej
radości to nic nie wynika. Tu potrzebne są działania. I żebyśmy nie przespali tego tematu, żeby
młodzi ludzie mogli znaleźć w tej dobrej firmie zatrudnienie, ale żeby mogli znaleźć zatrudnienie,
potrzebni są wykwalifikowani pracownicy i  te pytanie już się powtarza jakiś czas, ja już o nim
wcześniej mówiłem i nawiązuję do tego dzisiaj. Również byłem na warsztatach w Zespole Szkół
Zawodowych i proszę Państwa, to jest cmentarzysko maszyn, to jest cmentarz. Tak, mówiłem już o
tym i proszę o konkretną, merytoryczną odpowiedź w tym temacie.

Odpowiedź Pana Andrzeja Skiepko – Zastępcy Burmistrza Miasta Hajnówka udzielona na sesji –
Jak  przygotowujemy  młodzież  w  Zespołach  Szkół  Zawodowych?  Tak  się  stało,  że  jest  i  Pan
Włodzimierz  Pietroczuk,  który  był  Starostą,  ja  byłem  Wicestarostą,  Pan  Jerzy  Sirak  Burmistrz
również był Wicestarostą. Szanowni Państwo, szkoły zawodowe umarły w cudzysłowie w momencie
powołania gimnazjów do życia. To był ten moment, kiedy niestety, był taki duży lobbing, aby każde
dziecko  praktycznie,  które  kończy  gimnazjum,  trafiało  do  ogólniaka,  a  nie  do  Zespołu  Szkół
Zawodowych i później kształciło się na prywatnych uczelniach, które były pewnie stworzone tylko
po to, żeby jak najwięcej wykształcić tych osób. Natomiast, szanowni Państwo, to trzeba z wielką
świadomością  powiedzieć  i  oczywiście,  żebyście  mieli  również  wiedzę  taką,  na  zespoły  szkół
zawodowych,  a  w  szczególności  na  warsztaty,  nie  było  w  ogóle  pieniędzy.  Ile  myśmy składali
wniosków  najróżniejszych  i  tutaj  z  Panem  Dyrektorem  szukaliśmy  najróżniejszych  rozwiązań.
Niestety, szanowni Państwo, nie było w ogóle pieniędzy, które były przeznaczone na doskonalenie
warsztatów zawodowych. Pojawiały się bardzo malutkie pieniądze w skali województwa i wyrywała
jedna szkoła,  w tej  chwili  nie powiem, gdzie, w województwie. Natomiast również odbywaliśmy
spotkania z przedsiębiorcami i takie spotkanie odbyło się też z Panem Prezesem Martyniukiem. I
stwierdził, słusznie stwierdził. Mówi: W was w Zespole Szkół Zawodowych na waszych warsztatach
to  tylko  można  klepać  szufelki.  I  miał  rację.  Szanowni  Państwo,  jest  szansa,  no  nie  tylko,
oczywiście,  ja  mówię  też  w  cudzysłowie,  natomiast  szanowni  Państwo,  nowy  rząd  jakby
zapowiedział wielką reformę w szkolnictwie zawodowym i miejmy nadzieję, że również środki na
uruchomienie naprawdę prawdziwych sal warsztatowych po prostu będzie tylko kwestią czasu. Ja
myślę, że dobrze, jakby Pan Dyrektor od razu uzupełnił, dobra? To wtedy nie będziemy wracać do
tematu.

Odpowiedź  Pana Jerzego Charytoniuka – Radnego Rady Miasta Hajnówka, Zastępcy Dyrektora
Zespołu  Szkół  Zawodowych  w  Hajnówce  udzielona  na  sesji  –  Panie  Burmistrzu,  Panie
Przewodniczący, szanowni radni, szanowni mieszkańcy Hajnówki, postaram się odpowiedzieć w
miarę szybko, chociaż temat jest bardzo szeroki. Po kolei, jeżeli gdzieś zapomnę o jakimś wniosku,
to  proszę  ewentualnie  dopytać.  Jak  się  przygotowujemy?  Szybko,  Panie  Borkowski,  tak  jak
wprowadzamy reformę. Tak jak wprowadziliśmy reformę szkoły podstawowej szybko, nie do końca
wiedząc, tak i my nie do końca wiemy, jak to jeszcze będzie wyglądać, ale na dzisiaj powołujemy I
klasę szkoły branżowej  I stopnia w zawodzie ślusarz.  I  bardzo proszę,  bo to  jest  też w imieniu
dyrekcji, zapraszamy uczniów do tej klasy, bo od 2 lat, no niestety, naboru nie ma. To cóż że Pan
Martyniuk oferuje miejsca pracy? Dzieci nie chcą się po prostu uczyć. Jeżeli chodzi o technika
mechanika, jesteśmy w stanie otworzyć 2 kierunki, 3, ale proszę do nas przyjść. No niestety, od kilku
lat tendencja w Technikum Mechanicznym jest spadkowa. No i niestety, mimo rekrutacji bardzo
intensywnej, nie jesteśmy w stanie pozyskać uczniów do tych klas. Nie wiem, może jest to bardziej
skomplikowane jakieś zdarzenie. O tak to na chwilę obecną wygląda. Jeżeli chodzi o nabór, nowe



technikum rok 2019,  nie  dotyczy.  Nabór  do  wszystkich  technikum, jakie  były,  czyli  logistyczne,
mechaniczne,  drzewne,  żywienia,  budownictwa,  będzie  nadal  prowadzone.  Jeżeli  chodzi  o
szczegóły,  zapraszam  serdecznie  16  marca  na  dzień  otwarty  do  nas  do  szkoły,  do  auli,  gdzie
dokładne szczegóły zostaną przekazane. Jeżeli chodzi o to, co my robimy, jest program rewitalizacji
Hajnówki.  Zgłosiłem projekt  o  renowację  budynku warsztatów metalowych.  Złożymy wniosek  o
renowację  budynku  warsztatów  drzewnych,  w  określonym  tam  dostosowaniu,  do  tego  jeszcze
pewnie w przyszłości wrócimy. Fundusze na wyposażenie nigdy nie było.  Są fundusze tylko tak
zwane  miękkie  i  uczniowie  te  fundusze  pozyskują.  Wyjeżdżamy  do  Niemiec,  może  wkrótce
wyjedziemy do Hiszpanii, ale niestety, tylko to są projekty miękkie, czyli tak zwane na przejedzenie.
Nie na wyposażenie. No niestety, no szkoła nie prowadzi działalności gospodarczej i funduszy na
zakup nowych obrabiarek nie mamy. Złożyliśmy w RPO projekt na 1 600 000 na obrabiarkę CNC,
Pan dokładnie wie, projekt formalnie przeszedł, czekamy na rozstrzygnięcie. Jeżeli tak się stanie, to
od września uruchomimy kierunek operator obrabiarek skrawających, ale daj Boże, przyjdźcie do
nas. Przyjdźcie, bo to jest najważniejszy w tym momencie problem. To nie jest problem kształcenia i
doposażenia, tylko problem reaktywacji szkolnictwa zawodowego. Uczniowie otrzymują stypendia,
wyjeżdżają na praktyki płatne i  zagraniczne,  więc kształcenie staje się atrakcyjne,  tylko bardzo
proszę, przyjdźcie i dajcie nam szansę, żeby te wszystkie projekty zrealizować. 

Nr 5.  Radny ponowił wniosek dot.  przejrzystego budżetu zgłoszony na XVI sesji  Rady Miasta
Hajnówka dnia 29.06.2016 r.
Panie Burmistrzu, jeden temat, który ucieka, ja nie słyszę, żeby on wracał, ja mówiłem kiedyś o
syntetycznym budżecie dla mieszkańców, takim, który zilustruje mieszkańcom, na co są wydawane
pieniądze, skąd się one biorą i tak dalej. I ten wniosek, miałem odpis, że jest zasadny i zostanie
zrealizowany po zatwierdzeniu budżetu na rok 2017. Także proszę o odpowiedź.

Odpowiedź Pana Andrzeja Skiepko – Zastępcy Burmistrza Miasta Hajnówka udzielona na sesji –
Wracam do następnego punktu Pana radnego Macieja Borkowskiego. Chodzi o syntetyczny budżet.
Wiadomo,  początek  roku,  jest  nawał  prac  związanych  typowo  z  przekazaniem  najróżniejszych
dokumentów różnym instytucjom, dlatego do tematu wrócimy. Pani Skarbnik przekaże. 

Odpowiedź udzielona na piśmie pod Nr 5.Informator budżetowy 2017

Pan Jan Giermanowicz – Radny Rady Miasta Hajnówka
Nr 6. Radny odniósł się do interpelacji dot. regulaminów określających zasady korzystania z usług
publicznych w spółce miejskiej PWiK oraz PEC w Hajnówce złożonej na XXIV sesji Rady Miasta
Hajnówka dnia 28 grudnia 2016 r.
Drodzy  Państwo,  na  poprzedniej  sesji  składałem  interpelacje,  na  które  dostałem,  o  dziwo,  w
terminie odpowiedzi. Tak można powiedzieć, tak, już o dziwo. Mianowicie chodzi o jedną z nich, w
pierwszej  kolejności  to  z  czego  wynika  brak  dostępu  do  regulaminu  określających  zasady
korzystania z usług publicznych w spółce Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji oraz PEC w
Hajnówce,  dlaczego  regulaminy  o  świadczeniu  usług  przez  PUK  w  Hajnówce  nie  zawierają
obowiązków wobec odbiorców usług i  z jakiego powodu opublikowane regulaminy PUK nie są
zatwierdzone  przez  organy  wykonawcze?  Pani  Mecenas,  czy  nasze  spółki  miejskie  obowiązuje
ustawa o gospodarce komunalnej? Bo jeśli tak, to w art. 13 jest powiedziane: Spółka określa w
regulaminie zasady korzystania z usług publicznych świadczonych przez spółkę a także obowiązki
spółki wobec odbiorców usług. Regulamin, o którym mowa w ust. 1 oraz jego zmiany obowiązują
na obszarze jednostki samorządu terytorialnego po zatwierdzeniu przez organy wykonawcze tych
jednostek, czyli przez burmistrza. W odpowiedzi od Przedsiębiorstwa PUK dostałem informację, że
rzeczywiście,  te  regulaminy  są  opracowane  i  powyższe  regulaminy  zatwierdzone  zostały
zarządzeniem zarządu spółki w dniu 1 kwietnia 15 roku, zawierają w swojej treści obowiązki spółki



wobec  odbiorców  usług.  Jak  to  się  ma  do  zapisu  ustawy?  PEC.  Spółka  świadczy  usługi  na
podstawie umów cywilnoprawnych zawieranych z uwzględnieniem zasad określonych w ustawie
prawo  energetyczne  oraz  wydanych  na  podstawie  rozporządzeń  dotyczących  przesyłania  i
dystrybucji oraz obrotu ciepłem. Dotychczas nie wystąpiły przesłanki ani konieczność posiadania
takiego  dokumentu.  Mówimy  o  regulaminie.  A  przy  PEC-u  to  można  by  właśnie  dobrze,  że
wprowadziliśmy  ten  punkt  do  pracy  Rady  Miasta,  albowiem  trzeba  będzie  się  zastanowić  nad
polityką, nad zasadami i w ogóle nad rolą Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w życiu naszego
społeczeństwa.  Bo  wiecie  Państwo,  że  tu  głównym  odbiorcą  to  jest  oczywiście  ciepła  Zakład
Gospodarki Komunalnej i Spółdzielnia Mieszkaniowa, i są też drobni odbiorcy indywidualni. Ale co
do  zasad  polityki  w  obliczu  nowelizacji  ustawy  prawo  energetyczne,  które  nastąpiło,  przepisy
wchodzą sukcesywnie już na przestrzeni tego okresu, upoważniają nas do tego a nawet zobowiązują
do tego, żeby się tematowi przyjrzeć, albowiem to się odbija, bo tu trzeba rozpatrywać na dwóch
płaszczyznach. My jako miasto, Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej, które wystawia faktury dla
odbiorców, jest dystrybutorem. A druga sprawa to jest Spółdzielnia Mieszkaniowa. My jako Rada
Miasta,  oczywiście z racji  przepisów prawa spółdzielczego, nie mamy kompetencji  do tego, ale
możemy współpracować ze Spółdzielnią Mieszkaniową i Pan Prezes jest otwarty na współpracę.
Przeprowadziłem  kilka  z  nim  rozmów  i  myślę,  że  nad  tematem  Przedsiębiorstwa  Energetyki
Cieplnej  musimy się  pochylić.  Drodzy  Państwo,  jeśli  chodzi  o  Przedsiębiorstwo  Wodociągów i
Kanalizacji, to oni rzeczywiście mają pięknie opracowany regulamin, z tym, że on nie jest dostępny,
Prezes pisze, że jest na BIP-ie, na BIP-ie nie ma. Tutaj jest prośba do Pana Burmistrza, żeby on się
znalazł, bo jest, są wszystkie dane odnośnie Przedsiębiorstwa, nie ma jednak regulaminu. Drodzy
Państwo,  nie  ma  też  na  ich  stronie  a  wystarczy  po  prostu  regulamin  dostarczania  wody  i
odprowadzania ścieków dać odnośnik na, to jest w tekście zasad zawierania umów i tak dalej. On
jest  akurat opracowany na zasadzie uchwały przez Radę Miasta i  to jest  15 lutego 2016 roku.
Niemniej jednak nie jest on publicznie dostępny, tak chciałem stwierdzić jednoznacznie. 

Odpowiedź udzielona na piśmie pod Nr 6 /Ad 6./

Nr 7. Radny odniósł się do interpelacji dot. członków zarządów spółek miejskich złożonej na XXIV
sesji Rady Miasta Hajnówka dnia 28 grudnia 2016 r.
Drodzy  Państwo,  druga  interpelacja  dotyczyła  kadencyjności  i  w  ogóle  zasad  powoływania
prezesów, zarządu, generalnie mówiąc, naszych spółek. Boję się za te sprawy już w ogóle brać i
analizować, bo gdzie nie wezmę, to zawsze coś się znajdzie. Komisja Rewizyjna też podzieliła się
takim  wnioskiem  końcowym,  że  nadzór  właścicielski  przez  Pana  Burmistrza  powinien  być
prowadzony bardziej  intensywnie,  bardziej  drobiazgowo, bardziej  merytorycznie,  albowiem taka
zasada,  że  rada  nadzorcza  jest  powoływana  ot  tak  przez  zgromadzenie  wspólników,  czytaj
Burmistrza, nie gwarantuje nam, że znajdą się tam osoby, które będą w sposób zgodny z literą
prawa,  tak to  powiem,  dlatego że wiecie  Państwo,  że  naruszano ustawę o swojej  działalności,
ustawę o gospodarce komunalnej, konkretnie art. 10 tej ustawy. Ale do czego zmierzam? Po prostu
zgromadzenie wspólników to jest jedna osoba Pan Burmistrz i w takiej sytuacji dochodzi do takich
rzeczy, gdzie rada nadzorcza po prostu zatwierdza nam, no nie wiem, na jakiej zasadzie, czy oni
analizują te dokumenty do końca, czy nie, albowiem w aktach założycielskich poszczególnych 3
spółek  znalazłem  tylko  zapis  jeden,  w  przypadku  PEC-u,  prawidłowo  zapisany,  ponieważ  w
odpowiedzi  dostałem,  że  nie  ma mowy o  kadencyjności,  czyli  nasi  prezesi  nie  są  powołani  na
określony  czas,  to  z  aktów  założycielskich  powinno  wynikać  jedno,  że  są  powołani  na  czas
nieokreślony,  bo  prawo  to  dopuszcza  i  Sąd  Najwyższy  o  tym  orzekł,  jest  orzeczenie  na  ten.
Natomiast w przypadku naszych 2 spółek nie ma mowy ani o kadencyjności, ani nie ma napisane, że
rada nadzorca powołuje  na  czas  nieoznaczony.  Jakie  są  konsekwencje,  Pani  Mecenas,  takiego
stanu rzeczy? Otóż ja już odpowiem. Zastosowanie art. 202 Kodeksu spółek handlowych, w którym
jest  powiedziane,  że  moc prawna obowiązuje  tylko  przez  1  rok do chwili  przyjęcia  przez  radę



nadzorczą sprawozdania rocznego. I w tym momencie, jeśli takich zapisów w aktach założycielskich
nie ma, nie ma podstaw prawnych do tego, żeby stwierdzić, że jeśli nie zatwierdzimy na kolejny rok,
powiedzieć,  że  prezes  jest  powołany  zgodnie  z  prawem.  Musimy,  Panie  Burmistrzu,  te  sprawy
uregulować.  To  jest  dodanie  1,  dosłownie  2  słów  w  aktach  założycielskich.  Rada  nadzorcza
powołuje prezesów na czas, prezesa, czy zarząd, na czas nieokreślony. Nie ma tego w przepisach.
Teraz  jakie  są  konsekwencje  tego?  Przecież  wszystkie  umowy  –  i  umowy  cywilnoprawne,  czy
zawieranie  jakichś  umów  z  usługami  wykonuje,  podejmuje,  podpisuje  zarząd,  który  nie  ma
potwierdzenia w prawie. Musimy to zweryfikować jako gmina. 

Odpowiedź udzielona na piśmie pod Nr 6 /Ad. 7/

Nr 8. I  drodzy Państwo, jako ostatnia sprawa, chyba dla mnie najbardziej  przykra,  dlatego że
podczas  pracy  na  Komisji  Polityki  Gospodarczej  19  października  programu,  opracowywania
programu  współdziałania  z  organizacjami  pozarządowymi  zostałem  przez  jednego  z  Panów  z
zewnątrz, przedstawiciela Stowarzyszenia SKS Piłka Siatkowa Siatkówka Hajnówka, że raczę, mam
odwagę zabierać na ten temat głos. Przedstawił się na naszym spotkaniu jako członek zarządu.
Mówię  tutaj  o  Panu  Ławnickim  seniorze.  Przyjęliśmy  to  jako  coś  zupełnie  normalnego  i
rozpoczęliśmy  dyskusję.  Nic  nie  byłoby  tu  nadzwyczajnego,  drodzy  Państwo,  gdyby  w  ramach
konkursu, który ogłosił Pan Burmistrz, nie złożono dokumentów, które wymagane są zarządzeniem
w zakresie naboru wniosków na realizację zadań z zakresu sportu o takiej treści: Do wniosku należy
załączyć następujące dokumenty: kopia aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, innego
rejestru ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny wnioskodawcy i umocowanie
osób reprezentujących. Proszę Państwa,  widziałem ten odpis KRS-u i  widziałem też,  mam tutaj
wydrukowane z internetu, zmiany dokonane w KRS-ie w dniu 24 stycznia 2017 roku. Otóż w  KRS-
ie złożonym w wyniku postępowania nie widnieje nazwisko Pana seniora Ławnickiego jako członka
zarządu a tym samym należy stwierdzić, że KRS i podpisane dokumenty są niezgodne z prawem, z
prawdą.  Drodzy  Państwo,  w  jaki  sposób  dokonano  sprawdzenia  danych  zawartych  w  KRS
stowarzyszenia?  Panie  Burmistrzu,  czy  podjęto  działania  zmierzające  do  wyegzekwowania
należności dla Zakładu Komunikacji Miejskiej, które zalega? Przy okazji tego postępowania, bo to
są przydzielane pieniądze.  I  teraz  ostatnie  pytanie.  Czy poświadczenie  nieprawdy w przypadku
nieaktualnego  odpisu  KRS  nie  wyczerpuje  znamion  czynu  określonego  w  art.  271  Kodeksu
Karnego? Chcę nadmienić,  że mam wątpliwości co do aktualnego składu organu nadzoru tego
stowarzyszenia. Ja prosiłem Starostwo Powiatowe w Hajnówce o dokonanie kontroli stowarzyszeń
działających na terenie. Nie wiem, na jakim są etapie. Niemniej jednak, drodzy Państwo, Burmistrz
i  Starosta  są  w  jednym  budynku,  wystarczyło  zejść  i  poprosić,  jaki  jest  stan  prawny  danego
stowarzyszenia które się ubiega o dofinansowanie. To nie są małe pieniądze. To jest 185 000 złotych
publicznych  pieniędzy.  Jeśli  faktycznie  w  wyniku  postępowania,  Panie  Burmistrzu,  stwierdzicie
Państwo,  że  doszło  do  potwierdzenia  nieprawdy  w  wyniku  złożonych  dokumentów,  to  chyba
odpowiedzi innej nie trzeba szukać, jak tylko wszcząć postępowanie, w tym przypadku przynajmniej
wyjaśniające, przez organy. 

Odpowiedź Pana Andrzeja Skiepko – Zastępcy Burmistrza Miasta Hajnówka udzielona na sesji –
Pan radny Giermanowicz, sprawa SKS-u, sprawdzimy. Natomiast jeżeli chodzi o należności wobec
MPK, wiem że były jakieś regulowane, w tej chwili nie mogę powiedzieć o kwotach konkretnie.
Szanowni Państwo, tak mi się wydaje, że w tej chwili organizacje pozarządowe, które mają KRS-y,
nie są już jakby nadzorowane przez starostwa a bezpośrednio przez sąd. Ale to też sprawdzimy, czy
to akurat ta organizacja. 

Odpowiedź udzielona na piśmie pod Nr 8
Odpowiedź udzielona na piśmie pod Nr 8a



Odpowiedź udzielona na piśmie pod Nr 8b
Odpowiedź udzielona na piśmie pod Nr 8c
Odpowiedź udzielona na piśmie pod Nr 8d

Pan Karol Marek Nieciecki – Radny Rady Miasta Hajnówka
Nr 9.  Panie Burmistrzu, Panie Przewodniczący, chciałem od razu zaznaczyć, że to są głosy czy
uwagi mieszkańców, także w imieniu mieszkańców zgłaszam. I ta sprawa pierwsza, proszę Państwa,
mieszkańcy się skarżą, że w autobusach miejskich rano jest zimno. Że są grzane, kierowcy grzeją
tylko  kabiny,  natomiast  nie  grzeją  całego  autobusu.  Są  ludzie,  którzy  codziennie  o  6:00  rano
dojeżdżają przez całe miasto do pracy i prosili mnie, żeby to wziąć pod uwagę. No pewnie to są
jakieś koszta, ale autobusy są dla mieszkańców. Mieszkańcy płacą za to bilet. Jeszcze jest ten okres
zimowy, jeszcze różnie może być, prawda, i chciałbym, żeby wzięto to pod uwagę. 

Odpowiedź Pana Andrzeja Skiepko – Zastępcy Burmistrza Miasta Hajnówka udzielona na sesji –
Pan Karol Nieciecki,  w MPK-ach jest  zimno, tabor jest  mocno, zgadza się, szanowni Państwo,
jeżeli chodzi w ogóle o tabor MPK-u, jest kilka aut, które praktycznie już nie powinny jeździć i
myślę to z tego wynika. Natomiast w nowych autobusach, oczywiście zwrócimy uwagę dla Pana
Dyrektora, aby te pokrowce po prostu co jakiś czas wyprać. 

Odpowiedź udzielona na piśmie pod Nr 9
Odpowiedź udzielona na piśmie pod Nr 9a

Nr 10. W tych nowych autobusach nie były chyba od początku uprane pokrowce. To jest też uwaga
mieszkańców i nie moja. Ja, powiem szczerze, dawno nie jeździłem, ale sprawdzę to i przejadę się
kiedyś,  prawda,  także  prosiłbym,  żeby  te  uwagi  przekazać,  prawda,  żeby  mieszkańcy  mieli
satysfakcję.

Odpowiedź Pana Andrzeja Skiepko – Zastępcy Burmistrza Miasta Hajnówka udzielona na sesji
pod Nr 9

Odpowiedź udzielona na piśmie pod Nr 9
Odpowiedź udzielona na piśmie pod Nr 9a

Nr 11. Proszę Państwa, następny punkt, który chciałbym poruszyć, myślę, że mam do tego prawo,
bo informację mam już prawie pewną. 3 maja na Podlasiu a konkretnie w powiecie hajnowskim
będzie  Wicepremier  Minister  Nauki  i  Szkolnictwa  Wyższego  Pan  Jarosław  Gowin.  3  marca,
przepraszam.  O  widzi  Pan,  a  mi  się  już  maja  zachciewa,  3  marca.  Tak  jest.  Odwiedzi  2
miejscowości w powiecie hajnowskim i w Bielsku. Ale o co mi chodzi? Chodzi mi o to, rozmawiałem
o tym z Dziekanem naszej zamiejscowej uczelni, żebyśmy zaprosili, prawda, do naszej uczelni Pana
Wicepremiera Ministra Szkolnictwa. Dlaczego? No nasza uczelnia, nasz ośrodek może badawczy
najbardziej na wschód wysunięty, też, mając takie zasoby i takie możliwości, też chciałby dostawać
granty z Ministerstwa. I myślę, że dopóki Minister nie zobaczy tego, jakie mamy tu możliwości, to z
tymi grantami będzie trudno. Pan Dziekan mówi, że dostają największe uczelnie, prawda, a my też
jesteśmy w stanie te badania realizować, dlatego mam taką prośbę w imieniu swoim, w imieniu
Dziekana, prawda, Panie Burmistrzu  wystosujmy w odpowiednim czasie odpowiednie, prawda,
zaproszenie na taki wykład, obojętnie jakby się to nazywało, by przyjechał, spotkał ze studentami,



być może Państwo zechcą pójść, i  wtedy będziemy mogli,  prawda, no w jakiś tam sposób Pan
Dziekan będzie mógł poprosić o to, zrealizować cele, cele, które są ważne dla uczelni.

Odpowiedź Pana Andrzeja Skiepko – Zastępcy Burmistrza Miasta Hajnówka udzielona na sesji –
Panie radny Karolu Nieciecki, po sesji chciałbym się z Panem spotkać, żeby ustalić ewentualnie
szczegóły dotyczące przyjazdu Pana Ministra Gowina, Pana Premiera. 

Pan Adam Czurak – Radny Rady Miasta Hajnówka
Nr 12. Jeżeli mówimy o szacunku, no to to w 2 strony musi działać. Jeżeli mówimy o szacunku, czyli
jeżeli  jest  propozycja  zmiany  marszu,  zmiany  trasy  marszu,  zmiany  godziny  marszu,  no  to  to
powinno być też jak wzięte pod uwagę, tak, i w związku z tym moje pytanie do Pana Burmistrza,
jakby  to  jest  też  na  życzenie  mieszkańców,  jeżeli  marsz  się  odbędzie  w  tych  godzinach
deklarowanych w niedzielę, jeżeli będziemy mieli wieczorem nabożeństwo przebaczenia win, także
proszę z Policją skonsultować, w jaki sposób mieszkańcy mogą się na to nabożeństwo dostać po
prostu. Ze wstępnych ustaleń z Policją wygląda to tak, że jeżeli będzie ten marsz liczny, trasa będzie
zablokowana.  Trasa,  wiemy,  że  trasa  będzie  przebiegała  przez  ulicę  Stefana  Batorego,  ulicę
Antoniego Dziewiatowskiego i  Tamary Sołoniewicz,  to  jest  tak,  że terytorialnie  Parafia Świętej
Trójcy jest  podzielona w tym momencie na pół.  I  w takim ulica Tamary Sołoniewicz właściwie
zamyka  dojazd  od  strony  torów.  No  tak  dalej  nie  mamy  dojazdu.  Także  ja  bym  prosił  o
zamieszczenie na stronie internetowej, na BIP-ie, ewentualnie żeby mieszkańcy wiedzieli, w jaki
sposób mogą się na to nabożeństwo pokojowo dostać, tak, bezproblemowo.

Odpowiedź udzielona na piśmie pod Nr 12

Pan Sławomir Kulik – Radny Rady Miasta Hajnówka
Nr 13. Chciałbym zwrócić uwagę na dziury, które są w naszych drogach. Ulica Nowowarszawska
będzie  robiona  w  tym  roku,  ale  ciężko  jeździć,  jakoś  to  można  oznakować  tymczasowo,  że
ograniczyć prędkość, bo można stracić felgę i tak dalej. 

Odpowiedź Pana Andrzeja Skiepko – Zastępcy Burmistrza Miasta Hajnówka udzielona na sesji –
Pan Sławomir Kulik, dziury w ulicach Nowowarszawska. Zgadza się, już dzisiaj poleciłem, aby,
niestety  nie  za wcześnie,  ale  tam widziałem,  jak samochód wpadł  w dużą dziurę przed samym
mostkiem, zjeżdżając z ulicy Bielskiej na Nowowarszawską, pomimo że modernizacja ulicy będzie
jeszcze w tym roku i pewnie w niedługiej przyszłości, jak tylko pogoda na to pozwoli, ale musimy te
takie newralgiczne punkty po prostu uzupełnić. 

Nr 14. Druga sprawa, to dziękuję za tą ulicę Nowowarszawską, że będzie tak szybko robiona i w
związku z tym jeszcze jedna droga jest tutaj jakby do remontu, ulica Mała. Cały czas już radna
Maria zgłaszała kiedyś tą ulicę, przynajmniej kawałek ten na łuku, żeby przy okazji robienia tej
drogi zrobić, bo tam jest, straszne dziury co roku są. 

Odpowiedź Pana Andrzeja Skiepko – Zastępcy Burmistrza Miasta Hajnówka udzielona na sesji –
Jeżeli chodzi o ulicę Małą, ona też jest ujęta w referacie naszym z bieżącego utrzymania. 



Nr 15. I  jeszcze  mam  taką  sprawę  inną,  może  przeczytam.  Jedna  z  mieszkanek  zwróciła  się,
zwróciła mi uwagę na zatłoczone parkingi w okolicach Urzędu Miasta. Myślę, że dotyczy to także
ścisłego centrum miasta, dlatego zwracam się z prośbą do osób, które zostawiają samochody na
cały dzień, aby stawiali je nieco dalej od najbardziej uczęszczanych parkingów w mieście. Poza tym
częściej korzystajmy z roweru i spacerów.

Odpowiedź Pana Andrzeja Skiepko – Zastępcy Burmistrza Miasta Hajnówka udzielona na sesji –
Czy parkingi, oczywiście, tam gdzie powstają nowe inwestycje, są zaprojektowane nowe parkingi,
natomiast bo tam był też temat ulicy 3 Maja, to jest oczywiście ulica wojewódzka, dlatego możemy
się zwrócić też do Zarządu Dróg Wojewódzkich o ewentualne dodatkowe parkingi na tym odcinku,
rozumiem od kościoła do banku. 

Nr  16. I  zapytanie  do  Burmistrza.  Czy  planowane  są  nowe  miejsca  postojowe  w  związku  z
inwestycjami drogowymi w naszym mieście?

Odpowiedź Pana Andrzeja Skiepko – Zastępcy Burmistrza Miasta Hajnówka udzielona na sesji
pod Nr 15

Pan Janusz Puch – Radny Rady Miasta Hajnówka
Nr 17. Na prośbę służb komunalnych i  mieszkańców wnioskuję o ustawienie znaku drogowego
„zakaz  parkowania”  na  ulicy  Stefana  Batorego  przy  sklepie  nabiałowo-mięsnym.  Dotyczy  to
odcinka od ulicy Jagiełły do drogi wewnętrznej wjazdu na osiedle Millenium przy budynku nr 4. Na
tym odcinku znajdują się studzienki kanalizacyjne, które podczas awarii kanalizacji blokowane są
przez  parkujące  tam  samochody,  które  również  utrudniają  udrażnianie  tejże  kanalizacji  przez
samochody  techniczne  typu  WUKO.  Z  kolei  wpływa  to  na  blokowanie  ruchu  przejeżdżających
samochodów ulicą Stefana Batorego, tym bardziej, że w pobliżu znajdują się wjazdy do Kauflandu i
Galerii Hajnówka.

Odpowiedź Pana Andrzeja Skiepko – Zastępcy Burmistrza Miasta Hajnówka udzielona na sesji –
Znak zakazu zatrzymywania na ulicy Jagiełły. Przekażemy to dla naszych służb.

Nr 18. Wnioskuję o przestawienie tablicy informacyjno-kierunkowej z napisem „szpital”, która jest
ustawiona na skrzyżowaniu ulicy Białostockiej i Miłkowskiego. Osoby jadące w kierunku Dubin
mają trudności z jej zlokalizowaniem i odczytaniem, gdyż przysłania ją słup energetyczny. Taka
sytuacja utrudnia dojazd do szpitala. 

Odpowiedź Pana Andrzeja Skiepko – Zastępcy Burmistrza Miasta Hajnówka udzielona na sesji –
Jeżeli chodzi o tablice, która informuje o wjeździe do szpitala, ja myślę, szanowny Panie radny, też
ustalimy to z Zarządem Dróg Wojewódzkich, ale ustawimy dodatkową tablicę. Niech ta zostaje, bo
też dobra widoczność z drugiej strony, natomiast po drugiej. /Z sali – Ulicę trzeba zmienić. Lipowa
190 zmienić na Dowgirda./ /Janusz Puch – Znaczy osoby, mieszkańcy, którzy tam jeżdżą właśnie,
zwracają uwagę, że ona jest za mała. To może trzeba, żeby ona była czytelna?/ Andrzej Skiepko –
Dobrze, to zmienimy i tam jeszcze jest stara nazwa ulicy. To też musimy zmienić. 

Pan Tomasz Androsiuk – Radny Rady Miasta Hajnówka
Nr 19.  W ostatnim czasie dość często poruszane jest zarówno w mediach publicznych, jak też w



Sejmie i w samorządach temat smogu w naszym kraju. W związku z tym chciałbym zapytać, jak
wygląda sytuacja w naszym mieście? Czy dopuszczalne normy czystości powietrza są przekraczane,
ewentualnie jak często, w jakim stopniu? Całe szczęście, że nie mamy tak wielkiego problemu, jak
duże miasta w Polsce, niemniej jednak problem także występuje u nas. 
/do wniosku odniósł się Pan Bogusław Szczepan Łabędzki pod Nr 26/

Odpowiedź Pana Andrzeja Skiepko – Zastępcy Burmistrza Miasta Hajnówka udzielona na sesji –
Szanowni Państwo, ja Państwu prześlę informację, bo mamy taką z WIOŚ-u o zanieczyszczeniach
również  w naszym mieście  Hajnówka.  Chcę  powiedzieć,  że  są  dni,  gdzie  były  przekraczane  te
dopuszczalne ilości. Oczywiście, one nie są duże w porównaniu do innych miast, natomiast są i
trzeba też z tym smogiem pewnie walczyć. 

Odpowiedź udzielona na piśmie pod Nr 19
Odpowiedź udzielona na piśmie pod Nr 19a
Odpowiedź udzielona na piśmie pod Nr 19b

Nr  20. Nawiązując  do  powyższego  tematu,  chciałbym  również  zapytać,  czy  w  przyszłości
planowane są dopłaty do wymiany kotłów centralnego ogrzewania na ekologiczne lub węglowe
wysokiej jakości  w prywatnych gospodarstwach domowych? Czy planujemy jako gmina miejska
ubieganie się o dofinansowanie w Narodowym bądź Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej? 

Odpowiedź Pana Andrzeja Skiepko – Zastępcy Burmistrza Miasta Hajnówka udzielona na sesji –
Czy jest planowana dopłata do wymiany pieców? Chcę Państwu powiedzieć, jak tylko się ukaże
program, na który możemy złożyć wniosek,  prawdopodobnie  Urząd Marszałkowski  to  ogłosi  w
drugiej połowie 2017 roku, bo takie środki też będą przewidywane, planujemy zbierać chętnych do
wymiany  właśnie  pieców  na  te  proekologiczne.  Oczywiście,  o  szczegółach  dzisiaj  za  wcześnie
mówić, ale oczywiście do tego się przygotowujemy. 

Pan Sławomir Golonko – Radny Rady Miasta Hajnówka
Nr 21. Mam tylko jedno pytanie, ja odnośnie ulicy Miłkowskiego. Czy w tym roku uda się zakończyć
tam ten remont studzienek tych? Bo są w tragicznym stanie po prostu w opłakanym stanie.

Odpowiedź Pana Andrzeja Skiepko – Zastępcy Burmistrza Miasta Hajnówka udzielona na sesji –
Wrócimy do studzienek. Kilka było zrobionych. Dokończymy w tym roku. 

Pan Bogusław Szczepan Łabędzki – Radny Rady Miasta Hajnówka
Nr 22. Jest propozycja mieszkańców, szczególnie tych, którzy mają kontakt z innymi samorządami
niż tylko samorząd hajnowski, by w miejscu pracy obowiązywały pracowników w godzinach pracy
na terenie Urzędu Miasta identyfikatory z podaniem imienia, nazwiska pracownika oraz stanowiska
i referatu, w którym pracuje. Jest to praktyka stosowana w innych urzędach i, jak mówię, wydaje
się ona uzasadniona, tak? 

Odpowiedź Pana Andrzeja Skiepko – Zastępcy Burmistrza Miasta Hajnówka udzielona na sesji –
Identyfikatory. Ja sam zapomniałem dzisiaj. Takie identyfikatory są wśród pracowników i myślę, że
to jest słuszna uwaga, i na pewno będziemy bardziej widoczni jako ci prawdziwi urzędnicy w danym



urzędzie. Chociaż różnie to bywa, w jednych są, w drugich nie ma, ale myślę, że warto do tego po
prostu  wrócić,  dlatego że  one  są.  Pan właśnie  Jarosław Grygoruk  jako  Sekretarz  jest  z  takim
identyfikatorem. 

Nr 23. Chciałbym, żeby przygotowano radnym informacje na temat losów absolwentów naszych
gimnazjów. Gimnazja powinny taką statystykę prowadzić, ilu uczniów, do jakiej  szkoły, w jakiej
miejscowości, gdzie się uczy, na jakim kierunku. To są jak gdyby obowiązki, tak, szkoły, więc tylko
trzeba będzie po prostu zebrać i przekazać do wiadomości radnym. 

Odpowiedź Pana Andrzeja Skiepko – Zastępcy Burmistrza Miasta Hajnówka udzielona na sesji –
Przygotujemy taką informację o losach naszych absolwentów z gimnazjów, gdzie ich dalsze losy.

Odpowiedź udzielona na piśmie pod Nr 23
Odpowiedź udzielona na piśmie pod Nr 23d

Nr 24. Jest również już teraz potrzeba doprowadzenia do porządku przejścia dla pieszych na ulicy
3 Maja i Armii Krajowej, to jest w wyniku robót PWiK 2 lutego na tym przejściu między innymi
zostały usunięte łańcuchy ograniczające. Ja wiem, że prace remontowe tam jeszcze będą trwały,
dlatego też nie mówię, żeby ten teren już jakoś tam nagle szybko uporządkować, bo rozumiem, że
wymaga on profesjonalnych prac jeszcze w niedalekiej przyszłości, ale te ograniczenie w postaci
łańcuchów chciałbym, żeby wróciło ze względu na dzieciaki, które przechodzą do szkoły i wracają
ze szkoły na tym przejściu. 

Odpowiedź Pana Andrzeja Skiepko – Zastępcy Burmistrza Miasta Hajnówka udzielona na sesji –
Również zwrócimy się do przedsiębiorstwa wodnokanalizacyjnego o zwieszenie łańcuchów przy
przejściu.

Nr 25. Chodzi mi o podanie składu chemicznego wody z wodociągu miejskiego i innych ujęć wody,
które  mamy  na  terenie  miasta  a  które  no,  których  dane  PWiK  posiada,  którymi  dysponuje  i
chciałbym też, żeby przy okazji pojawiła się taka szersza informacja na temat zasobów wodnych,
które mamy na terenie miasta, sposobu ich nadzorowania, jak to w tej chwili wygląda. 

Odpowiedź Pana Andrzeja Skiepko – Zastępcy Burmistrza Miasta Hajnówka udzielona na sesji –
Zasoby wodne – również taką informację przygotujemy. 

Nr 26. Przychylam się również do pytania o skład powietrza, który wcześniej padł. Myślę, że tutaj
wystąpienie do WIOŚ-u jest jak najbardziej zasadne i taką informację chcielibyśmy otrzymać. 

Odpowiedź Pana Andrzeja Skiepko – Zastępcy Burmistrza Miasta Hajnówka udzielona na sesji
pod Nr 19

Odpowiedź udzielona na piśmie pod Nr 19
Odpowiedź udzielona na piśmie pod Nr 19a
Odpowiedź udzielona na piśmie pod Nr 19b


