
Interpelacje, wnioski, zapytania z XXVII sesji 
Rady Miasta Hajnówka, która odbyła się dnia 29 marca 2017 r.

Interpelacje:

Pan Jan Giermanowicz – Radny Rady Miasta Hajnówka
Nr 1. dot. możliwości wdrożenia na terenie miasta programu pn. „Koperta Życia”
Interpelacja złożona na piśmie – cyt.:

„Bezpieczeństwo społeczne może być rozpatrywane w wielu aspektach. Niewątpliwie
jednym  z  nich  jest  bezpieczeństwo  zdrowotne,  które  zależy  od funkcjonowania  systemu
ochrony zdrowia, przez co możemy rozumieć między innymi dostępność do placówek służby
zdrowia, czas oczekiwania do specjalistów itd. Chciałbym jednak skupić się na programie,
który zyskuje  ogromną popularność  wśród samorządów w Polsce i zaczyna funkcjonować
w wielu krajach pod jakże wymowną nazwą „Koperta Życia”. „Koperta Życia” przyspiesza
ratownikom  medycznym  dostęp  do  ważnych  informacji  medycznych,  mogących  uratować
życie, ułatwia pracę innym służbom oraz zwiększa poczucie bezpieczeństwa osób starszych,
które często zamieszkują same. 

W związku z powyższym zwracam się z zapytaniem do Pana Burmistrza: Czy widzi
Pan  celowość  i  możliwości  organizacyjno-finansowe  do  wdrożenia  takiego  programu
na terenie miasta Hajnówka w jak najszybszym terminie? 

Chciałbym  nadmienić,  że  koszt  takiego  zakupu  elementów  składowych  „Koperty
Życia” jako kompletu jest niewielki i w skali budżetu może wynieść w granicach od 2.000,00
do 2.500,00 złotych za każde 1000 sztuk.”

Odpowiedź Pana Jerzego Siraka – Burmistrza Miasta Hajnówka udzielona na sesji –  Pan radny
Giermanowicz  zgłasza  tutaj  wniosek  o  rozważenie  możliwości  realizacji  Koperty  Życia.
Przeanalizujemy to. Myślę, jeżeli nie będzie to stanowiło to jakichś znaczących wydatków i będzie
to  możliwe,  to  ja  nie  widzę  przeszkód,  żeby   pomyśleć  o  realizacji  tego,  ale  w  tej  chwili  nie
odpowiem, czy na pewno tak będzie. Przeanalizujemy. 

Odpowiedź udzielona na piśmie pod Nr 1

Wnioski, zapytania:

Pan Karol Marek Nieciecki – Radny Rady Miasta Hajnówka
Nr 2.  Pierwszy aspekt to będzie  dotyczyć Zakładu Gospodarki Komunalnej i  naliczania ciepła.
W jaki  sposób  właśnie  w  tym  Zakładzie,  a  szczególnie  w  blokach  przy  ulicy  Piłsudskiego
i Białowieskiej 30 naliczone jest ciepło? I tak, w jaki sposób naliczone jest to ciepło jeśli chodzi
o te bloki? Ile  kosztuje  1 gigadżul tam mieszkańców? Jaka jest  moc zamówiona na te 2 bloki?
I zwracam  się  szczególnie,  Panie  Burmistrzu,  do  Pana  oraz  do  Komisji  Rewizyjnej,  oby
przeprowadziła taką kontrolę właśnie w tymże Zakładzie Gospodarki Komunalnej,  bo po moim,
że tak powiem, wstępnych takich rozmierzeniach, wnioskuję, że po prostu nie ma, że tak powiem,
prawnie  funkcjonującego  regulaminu  naliczania  ciepła.  Proszę  Państwa,  pojawiło  się  takie
zjawisko  w  tych  blokach,  to  są  2  chyba  jedyne  bloki,  które  mają  liczniki  ciepła.  Natomiast
regulamin rozliczania jest taki sam, jaki był do tej pory i wydaje mi się, że tutaj jest popełniony błąd
i to bardzo duży błąd. Dlatego zwracam się do szanownej Komisji, prawda. Mam tu przy sobie
dokumenty, które o tym świadczą, ale nie mogę Państwu dzisiaj okazać. Dostałem te dokumenty
dosłownie dzień temu, są tam dane osobowe osoby,  która się do mnie z tym zwraca, więc,  ale



przedstawię je, jak trzeba będzie, szanownej Komisji w odpowiedni sposób. I to jest jedna sprawa,
którą bardzo proszę, Panie Burmistrzu, żeby się zająć, dlatego że jeżeli co mieszkańcy do tej pory
mieli kuchnie, piece i  zlikwidowano im w kuchnie,  piece,  i dalej grzeją się kuchnią czy piecem
a dostają za okres 2 miesięcy około 350 złotych za ogrzewanie. W ogóle przez tydzień czasu tylko
chodziło o ogrzewanie, zanim się ktoś zorientował, prawda, że to jest włączone i trzeba wyłączyć,
bo będzie płacił i za to dostają za 2 miesiące – listopad, grudzień – 350 złotych. Mieszkaniec idzie
z pismem  do  Pana  Łapińskiego.  Pan  Łapiński  oczywiście  odsyła  tam  do  kogoś.  Pani  raptem
o 60 złotych zmniejsza. Tak po prostu sobie. Tak to wygląda wszystko no i prosiłbym, żeby po prostu
zbadać, czy naprawdę Zakład Gospodarki jest przygotowany na coś takiego? Bo regulamin, który
dotyczył mieszkańców rozliczania do tej pory, że tak powiem, ciepła w takiej sytuacji jak właściciel,
czyli PEC bezpośrednio sprzedaje, czy prawda, czy no tak jak mamy na przykład w Spółdzielni
Mieszkaniowej?  A  z  chwilą,  gdy  są  liczniki  ciepła  i  gdzie  licznik  wskazuje  poniżej  prawda
1 gigadżula no a gigadżul nas kosztuje minimum 60 złotych, więc to się wydaje troszeczkę kradzież.
Dla mnie to jest kradzież. Jestem w obronie właśnie tychże mieszkańców. Swoją drogą chciałem
powiedzieć,  że  Panie  Burmistrzu,  ładnie  te  bloki  zostały  wyremontowane  i  mam  nadzieję,
że mieszkańcy  ci,  którzy  tam  mieszkają,  to  docenią.  Oczywiście,  żałuję  tylko  jednego,
że to, co mówiłem  przed  remontem,  że  nie  będzie  tam ciepłej  wody,  nie  ma  tam ciepłej  wody.
Bo skoro  już  tyle  pracy  i  tyle  pieniążków  zostało  wniesionych,  tam jest  centralne  ogrzewanie,
no został podniesiony standard, przydałoby się, żeby ci mieszkańcy mieli swoje jakieś tam łazienki,
prawda, żeby mieli ten standard życia, bo są tam zarówno, tak z rozmów odbieram, mieszkańcy,
którzy są na zasadach komunalnych, prawda, jak i socjalnych. Tak, to ja rozumiem, i tutaj pewnie
będzie tkwił problem. 
/do wniosku odniósł się Pan Bogusław Szczepan Łabędzki pod Nr 15/ 

Odpowiedź  Pana Jerzego Siraka – Burmistrza Miasta Hajnówka udzielona na sesji –  Pan radny
Nieciecki, chodzi o ciepło i regulamin. Ja poproszę Pana Dyrektora Łapińskiego, informacje na ten
temat  i  po  prostu  prześlemy  do  wiadomości  Panu  radnemu  Niecieckiemu  i  Panu  radnemu
Łabędzkiemu, bo też ten temat podnosi. Jeżeli natomiast komisja czy Komisja Rewizyjna, czy inna
komisja merytoryczna zechce się tym tematem zająć, to oczywiście też nie ma przeszkód, żeby tak
się właśnie stało. 

Odpowiedź udzielona na piśmie pod Nr 2
Odpowiedź udzielona na piśmie pod Nr 2a
Odpowiedź udzielona na piśmie pod Nr 2b

Nr 3. Drugi wniosek, Panie Burmistrzu, powiem tak wprost, to jest prośba, a nie wniosek. Chodzi
mi o plac przy ulicy 3 Maja 60 pomiędzy cmentarzem żołnierzy Armii Czerwonej a Biedronką vis-s-
vis  cmentarza  katolickiego.  Otóż  przez  ostatni  rok,  przez  ostatni  rok,  Panie  Burmistrzu,
no miejscowa  szlachta  urządzała  sobie  tam  biesiady.  Policja,  że  tak  powiem...  Dobrze,
w cudzysłowie szlachta. I nazbierało się tam bardzo dużo butelek. Bardzo dużo to, proszę Państwa,
przez rok czasu przyczepa. To jest dosłownie przyczepa. Bo jeśli to by było, no nie wiem, taczka czy
jakiś worek,  to wierzcie,  mieszkańcy,  których to boli,  których to dotyczy,  sami by to sprzątnęli.
Natomiast tego jest przeogromnie dużo. I znów jest pytanie do patroli policyjnych, do tych dwójek,
które tam od czasu do czasu się pojawiają i chodzą. Czy nie widzą tego? Czy nie widzą, skoro
wszyscy  mieszkańcy  to  widzą,  prawda,  że  tam  coś  się  dzieje,  że  ruch  się  dzieje  w  interesie,
bo powiem szczerze, tak drugi sezon się zacznie, czy już się może tam zaczął. Także zbliżają się
święta. Ja wiem, że to nie jest plac Urzędu Miasta. Powiem szczerze, nie chcę wyrokować, czyj
to jest plac, ale prawdopodobnie plac, który podlega pod księdza, pod kościół, ale też za ten stan
rzeczy  nie  jest  winien  ksiądz  na  pewno,  ani  parafianie,  którzy  chodzą codziennie  do  kościoła,
czy na cmentarz, prawda, czy tam ci, którzy mieszkają vis-a-vis, prawda, Reja 7 czy Reja 5. Dlatego
bardzo proszę, Panie Burmistrzu, to jest taka serdeczna prośba, jeśli jest to możliwe przed świętami



po prostu sprzątnięcie  tego.  Najlepiej  by było,  jakby ci  sami,  którzy tam urzędują,  się zgłosili,
prawda, i pomogli posprzątać.

Odpowiedź Pana Jerzego Siraka – Burmistrza Miasta Hajnówka udzielona na sesji – Plac między
Biedronką i cmentarzem żołnierzy Armii Radzieckiej. Tutaj jeżeli chodzi o tą bieżącą jakby kontrolę
ze strony Policji, porozmawiam z Komendantem i poprosimy Komendanta o to, żeby tam częściej
patrzyli  w  to  miejsce.  Natomiast  tak,  jak  Pan  mówił,  nie  jest  to  nieruchomość,  która  stanowi
własność  miasta  Hajnówki,  ale  jak  mówię,  uporamy się  ze  sprzątnięciem tych  najważniejszych
ciągów,  bo  już  tutaj  Pan  radny  Puch  zwraca  na  to  uwagę.  Oczywiście,  to  sprzątanie  już
my rozpoczęliśmy, ale tego sprzątania jest dużo i to trochę potrwa. Także również nad sprzątnięciem
tego miejsca się zastanowimy, mówię, chociaż nie jest to nasza miejska nieruchomość.

Odpowiedź udzielona na piśmie pod Nr 3

Pani Krystyna Kośko – Radna Rady Miasta Hajnówka
Nr 4. Panie Burmistrzu, wysoka Rado, ja mam jedno krótkie pytanie od mieszkańców i od siebie.
Kiedy rozpocznie się w końcu budowa bloku tego komunalnego? Na jakim etapie już? Czy już
wykonawca został wyłoniony? Kiedy się rozpoczną prace? 
/do wniosku odniósł się Pan Piotr Mironczuk pod Nr 6/

Odpowiedź Pana Jerzego Siraka – Burmistrza Miasta Hajnówka udzielona na sesji – Pani Kośko
pyta o blok komunalny, również Pan radny Mironczuk. Nie jest tajemnicą, że to jest inwestycja,
która dużo kosztuje i po prostu PUK analizuje różne możliwości finansowania, bo wziąć kredyt,
zadłużyć się na 30 lat to żadne rozwiązanie. Najpierw trzeba poszukać wszelkich możliwości, gdzie
jest szansa na dofinansowanie.

Pan Piotr Mironczuk – Radny Rady Miasta Hajnówka
Nr 5.  Panie Przewodniczący,  szanowni Państwo, o tej  sprawie chcę mówić właśnie w wolnych
wnioskach,  bo  nie  jest  do  dla  miasta  strategiczna i  choć  wydaje  się,  że  mało  istotna  sprawa,
niekorzystnie wpływa ona na jego wizerunek. Sprawę poruszali mieszkańcy na zebraniu z radnymi
w listopadzie ubiegłego roku. I obecny był Pan Burmistrz na tym zebraniu. Chodzi o Millenium.
Osiedle  Millenium wybudowały  Hajnowskie  Zakłady  Suchej  Destylacji  Drewna w latach 1955-
1966. Nie wiadomo, kto nadał osiedlu nazwę – miasto czy inwestor, ale została zapisana z błędem.
Na osiedlu mieszkają już wnuki pierwszych najemców, stąd wyruszają w świat, poznają obce języki
a w nazwie własnego osiedla mają błąd. Uważam, że to, uważam to za paradoks i niedopatrzenie
władz, bo należało błąd poprawić jak tylko ktokolwiek się nim zainteresował. Jeśli nie zrobimy tego
teraz, może nie być następnej okazji, bo Hajnówka się wyludnia. Według prognozy dla Podlasia
za 2 pokolenia być może będzie już wsią, wtedy nie będzie dla kogo poprawić, choć świadomość
niewątpliwie wzrośnie. Teraz, kiedy mamy bezpośredni kontakt ze światem, uwag w nazwie zdarzają
się coraz częściej i nie wiadomo jak tłumaczyć, że nie my powinniśmy go poprawiać, tylko władze
miejskie.  Osiedle  zostało  w  ostatnich  latach  odnowione  i  prawidłowa  nazwa  nie  obliguje
do natychmiastowej  poprawy  napisów  na  blokach.  Wystarczy,  aby  tabliczki  były  prawidłowe
a nazwy będzie  można zmienić podczas  odnawiania za ileś  lat.  Nie wydaje mi się  też,  aby był
problem z dotarciem do dokumentacji. To zaledwie 62 lata. Nie było w tym czasie wojny a zmiany
ustrojowe  nie  miały  konsekwencji  dla  porządków  w  archiwum.  Dlatego  bardzo  proszę,  aby
tą sprawą się zająć i uregulować jeszcze w tej kadencji. 

Odpowiedź Pana  Jerzego  Siraka  –  Burmistrza  Miasta  Hajnówka  udzielona  na  sesji  –  Pan



Mironczuk jeżeli chodzi o nazwę Millenium. Panie radny, my nie możemy sobie tak dowolnie tego
zmieniać. Oficjalnie w dokumentach wszędzie figuruje nazwa Millenium przez 2 „l”, dlatego tak
to wygląda  na  tablicach,  na  blokach  i  tak  dalej.  Wszyscy  wiemy,  że  ta  nazwa  Millenium była
ustalana wiele, wiele lat temu. Dzisiaj może się zdania na temat pisowni zmieniły, no ale wtedy tak
zostało przyjęte, w oficjalnych dokumentach tak to jest. Musielibyśmy to też dzisiaj zmieniać. Jeżeli
chodzi o te małe tabliczki, no to to nie ma problemu, ale przecież w grę wchodzą dowody osobiste,
dowody rejestracyjne. Także proszę to też zrozumieć. 

Nr 6. Korzystając,  że  jest  Pan  Dyrektor  i  Pan  Burmistrz,  chciałbym się  dowiedzieć,  jaka  jest
sytuacja budowy na Żabiej Górce? Jak my to szybko ruszymy czy w ogóle ruszymy czy jeszcze?
Mimo wszystko ludzie się pytają, są zainteresowani ta budową i tym budownictwem.

Odpowiedź Pana Jerzego Siraka – Burmistrza Miasta Hajnówka udzielona na sesji pod Nr 4

Nr 7. Panie Burmistrzu, ja bym prosił, może Pan by się odniósł do projektu Mieszkanie Plus? Czy
to się opłaci dla nas, czy nie? Czy w ogóle dla najemców to się, to jest popłatne? Czy to będzie
za drogie, bo jak ktoś to czyta ustawę, to tam metr kosztuje sporo.

Odpowiedź Pana Jerzego Siraka – Burmistrza Miasta Hajnówka udzielona na sesji –  Mieszkania
Plus. My chcemy przygotować takie wolne tereny budowlane też na osiedlu Millenium, dlatego też
już od pewnego czasu prowadzimy  tam pewne przekwaterowania, żeby te stare, już zużyte budynki
drewniane rozebrać i ten teren, który będzie zwolniony, a wiemy, że tam lokalizacja jest atrakcyjna,
tereny są uzbrojone, właśnie w przyszłości zaproponować, tylko tak jak Pan mówi, to wcale nie jest
takie tanie jeżeli chodzi o mieszkańców, bo polega to generalnie na tym, że Bank Gospodarstwa
Krajowego finansuje takie przedsięwzięcia, ale inwestycje realizuje no spółka zwykle kapitałowa.
Nasz udział polegałby na tym, że podpisujemy umowę i przekażemy tutaj teren. Ale każda spółka,
każdy  prywatny  inwestor  analizuje  rynek  mieszkaniowy i  po  prostu  ocenia,  czy  da  się  na  tym
zarobić,  czy  nie.  Ale  mówię,   niezależnie  od  tego  takie  tereny  inwestycyjne  pod  budownictwo
mieszkaniowe w przyszłości przygotujemy. 

Pani Barbara Laszkiewicz – Radna Rady Miasta Hajnówka
Nr 8. Chciałabym zaapelować o rozsądek naszych właścicieli  psów. Ponieważ mieliśmy dzisiaj,
podjęliśmy uchwałę dotyczącą programu nad zwierzętami, po prostu chciałam skierować ten apel
do wszystkich właścicieli psów. Proszę Państwa, sprzątajmy po swoich czworonożnych pociechach.
Nie udawajmy, że tego nie widzimy. Także proszę o sprzątanie po swoim psie.
/do wniosku odniósł się Pan Maciej Borkowski pod Nr 9/

Odpowiedź Pana Jerzego Siraka – Burmistrza Miasta Hajnówka udzielona na sesji –  Podzielam
tu uwagę  Pani  radnej  Laszkiewicz,  że  no  jest  problem  z  tymi  odchodami  zwierząt.  I  od  razu
odpowiem  tutaj  Panu  radnemu  Borkowskiemu,  że  te  dodatkowe  pojemniki  ustawimy.  One
są w różnych  miejscach  –  i  na  osiedlach  mieszkaniowych,  i  w  naszym  parku  –   natomiast
no z korzystaniem  z  tego  no  nie  jest  najlepiej.  Ale  prawda  jest  taka,  że  jeżeli  ich  nie  będzie,
to na pewno nikt nie będzie z nich korzystał. 

Odpowiedź udzielona na piśmie pod Nr 9
Odpowiedź udzielona na piśmie pod Nr 9a /akapit 2/



Pan Maciej Borkowski – Radny Rady Miasta Hajnówka
Nr 9. Pani Basia już mnie uprzedziła z tymi pieskami. Rzeczywiście, jest to problem. Mieszkańcy się
skarżą. Ja swego czasu pisałem wniosek, bo to nie jest tylko wina właścicieli psów, ale również
i administracji,  że właściciele  psów nie mają gdzie tych odchodów wyrzucać.  Pisałem wniosek,
po którym Spółdzielnia szybko zareagowała i kosze na śmieci, na te psie zostały postawione. ZGM
jakoś  się  z  tym  nie  kwapi,  więc  może  tak  zacznijmy  od  tego,  żeby  mieszkańcy  mieli  gdzie
to wyrzucać a dopiero potem wymagajmy.

Odpowiedź Pana Jerzego Siraka – Burmistrza Miasta Hajnówka udzielona na sesji pod Nr 8

Odpowiedź udzielona na piśmie pod Nr 9
Odpowiedź udzielona na piśmie pod Nr 9a /akapit 2/

Nr  10. Zgłaszają  się  do  mnie  mieszkańcy  ulicy  Armii  Krajowej  nowo  wybudowanej,
przebudowanej.  Jest  problem  z  parkingami,  szczególnie  w  ostatnim  etapie  tej  drogi  tam  przy
wiadukcie,  że  ten  parking  pełni  rolę  przechwalani  aut.  Rzeczywiście,  kilkakrotnie  się  tam
przeszedłem i stoją tam auta jakieś tam na nie naszych numerach, i jest to przechowalnia, nie jest
to  parking.  Mieszkańcy  się  uskarżają,  również  są  sygnały,  że  na  parkingu  w  szpitalu  jest  też
podobnie, więc może zajmijmy się wspólnie tym tematem, jakoś się pochylmy, aby tą uciążliwość
mieszkańcom.
/do wniosku odniósł się Pan Bogusław Szczepan Łabędzki pod Nr 14/

Odpowiedź Pana Jerzego Siraka – Burmistrza Miasta Hajnówka udzielona na sesji – Pan Łabędzki,
Pan Borkowski też pytają o parkingi. Wszyscy wiemy, że parkingi są publiczne, ogólnodostępne.
Gdybyśmy wprowadzili strefę takiego płatnego parkowania, wtedy można byłoby próbować szukać
jakichś rozwiązań, ale wszyscy wiemy, że jeszcze póki co w takich miastach małych, jak Hajnówka,
się tego nie praktykuje. Ja pamiętam jedną sytuacje na ulicy Orzeszkowej, kiedy no zajęło nam
dużo,  dużo,  uprzątnięcie  jednego  samochodu,  pamiętam  Skoda  Felicia  taka  czerwona  stała
naprzeciwko bodajże sklepu czy zakładu pogrzebowego. Tak długo stała, że aż tam trawa wokół niej
wyrosła i też były problemy, żeby ten samochód usunąć. To jest własność prywatna, stoi w miejscu
publicznym i w zasadzie zgodnie z prawem nie bardzo są możliwości, żeby tego zabronić. Można
myśleć  o takich  rozwiązaniach,  że gdyby to  była  strefa  płatnego parkowania,  dla  mieszkańców
okolicznych  bloków  dać  karty  upoważniające  do  z  numerem  samochodu  oczywiście,
do nieodpłatnego parkowania, wtedy wszystkich innych próbować w jakiś sposób dyscyplinować
i, mówię,  wcześniej  takiego  problemu  nie  było,  dzisiaj  ten  problem  się  zaczyna  i  będziemy
próbowali się nad tym zastanowić, żeby jakieś rozwiązanie znaleźć.

Odpowiedź udzielona na piśmie pod Nr 10

Nr 11. Kolejny wniosek mieszkańców, Panie Burmistrzu, który do Pana złożę. Mieszkańcy proszą
o przeniesienie  siłowni  w  plenerze  z  alejek  rowerowych  koło  placu  zabaw  na  wolny  plac
naprzeciwko  kwiaciarni.  To  jest  wniosek  poparty,  tam  ponad  80  podpisów  mieszkańców.
Argumentują to tym mamy, dziadkowie, że w czasie, kiedy chcą się poruszać, gdy byłaby ta siłownia
przeniesiona,  obserwowałyby  swoje  pociechy.  To  jest  główny  argument.  Drugi  argument  tutaj
właśnie drzewa i tak dalej. Jest tutaj ten wniosek. Ja zaraz oczywiście dla Pani Halinki go wręczę.
Myślę, że nie można obojętnie koło tylu podpisów przejść. Trzeba coś z tym zrobić. 

Odpowiedź udzielona na piśmie pod Nr 11



Nr  12. Jestem  w  tym  samym  miejscu,  więc  przypomnę  również  o  ogrodzeniu  placu  zabaw.
Rozmawialiśmy już o tym, komentowaliśmy to. Pan Dyrektor miał się zająć, opracować koncepcję
ZGM-u, jednak to nie nastąpiło, bo ktoś wpadł na pomysł, że ujmie to w projekcie budżetowym,
tak? Nic  z  tego nie  wyszło.  Jest  wiosna,  temat  powraca.  Trzeba,  Panie  Burmistrzu,  coś  z  tym
ogrodzeniem zrobić. 

Odpowiedź udzielona na piśmie pod Nr 9
Odpowiedź udzielona na piśmie pod Nr 9a /akapit 1/

Nr 13. Również mieszkańcy okręgu, który reprezentuję, mówiłem to na poprzedniej sesji, domagają
się  odpowiedzi  w  sprawie  monitoringu.  Akty  wandalizmu  są  nadal,  postępują.  Rozmawiałem
z Panem Dyrektorem ZGM-u jako administratorem tego osiedla. Wniosek mieszkańców poparł jako
zasadny, ale jakoś brak odpowiedzi z Pana strony. Panie Burmistrzu, na poprzedniej sesji o tym
mówiłem. Dalej Pan temat bagatelizuje.  Nie wiem, czy chce Pan mieć tutaj wycieczki na sesję
z argumentami mieszkańców? Co się dzieje, jak się dzieje i dlaczego Pan tak postępuje, że nawet
mi nie odpisze? 

Odpowiedź Pana Jerzego Siraka – Burmistrza Miasta Hajnówka udzielona na sesji pod Nr 19

Pan Bogusław Szczepan Łabędzki – Radny Rady Miasta Hajnówka
Nr 14. Co do przechowalni,  przechowywana samochodów,  to  ten  sam problem dotyczy  miejsc
postojowych w ulicy Orzeszkowej, także jest to temat taki dosyć szeroki. Mieszkańcy tam na własną
rękę próbują dotrzeć do informacji, czyje są to samochody, bo faktycznie one wydają się nie mieć
właściciela,  wiele  na  to  wskazuje  i  blokują  potrzebne  tam miejsca  a  szczególnie  przy  osiedlu
mieszkalnym.

Odpowiedź Pana Jerzego Siraka – Burmistrza Miasta Hajnówka udzielona na sesji pod Nr 10

Odpowiedź udzielona na piśmie pod Nr 10

Nr 15.  Co do tych bloków na skrzyżowaniu ulicy Piłsudskiego i Białowieskiej, Panie Burmistrzu,
ja po  prostu  złożę  wniosek  o  wyjaśnienie,  czego  dotyczą  te  rozliczenia,  bo  tak  naprawdę
to mieszkańcy  na  dzisiaj  nie  wiedzą,  czy  to  jest  za  ogrzewanie,  czy  to  jest  jakieś  przesunięcia
czynszowe,  więc  myślę,  że  tutaj  nie  odwlekajmy  tego,  tylko  po  prostu  wyjaśnijmy to  w formie
odpowiedzi na wniosek. 

Odpowiedź Pana Jerzego Siraka – Burmistrza Miasta Hajnówka udzielona na sesji pod Nr 2

Odpowiedź udzielona na piśmie pod Nr 2
Odpowiedź udzielona na piśmie pod Nr 2b

Nr  16. Panie  Burmistrzu,  Związek  Nauczycielstwa  Polskiego  zapowiada  na  najbliższy  piątek
strajki, apeluje do rodziców, opiekunów, żeby nie wysyłali swoich pociech do przedszkoli i do szkół.
Ja chciałbym zapytać, czy nasze przedszkola i szkoły są przygotowane na ten kaprys ZNP? Czy
dyrektorzy naszych placówek faktycznie będą w stanie zapewnić w piątek opiekę naszym dzieciakom
w naszych placówkach?



Odpowiedź  Pana Jerzego Siraka – Burmistrza Miasta Hajnówka udzielona na sesji  –  Ja myślę
nasza kadra nauczycielska w szkołach i przedszkolach poradzi sobie bez problemu z opieką nad
dziećmi, jest ona taka, jaka być powinna.

Nr 17.  Kolejne  pytanie,  Panie  Burmistrzu,  dzisiaj  zmieniliśmy  nazwy  6  ulic.  Jeszcze  3  ulice
na terenie miasta. Chciałbym zapytać, kiedy nastąpi ta zmiana? Chodzi mi o ulicę Armii Ludowej
na Majdanie. Jest to ulica bez wątpienia do wymiany. Oraz bez wątpienia do wymiany są ulice
Janka kupały i Jakuba Kołasa i też no czy będziemy czekali na Wojewodę, czy też zrobimy to sami?

Odpowiedź  Pana Jerzego Siraka – Burmistrza Miasta Hajnówka udzielona na sesji –  Natomiast
jeżeli chodzi o te ulice, ulice, czekamy na odpowiedź z IPN-u, ale powiem dzisiaj, że jeżeli chodzi
o ulice,  które  zostały  w mieście  nadane na wniosek środowisk białoruskich,  ja  takiego projektu
o zmianę tych ulic wysokiej Radzie nie przedstawię /B. Ł. – Nawet jeżeli to są komuniści?/ J. S. – Ja
nie  jestem  od  oceniania.  Jeżeli  chodzi,  z  tego,  co  wiem,  akurat  ten  przywołany  Jakub  Kołas
zaczynał  swoją twórczość literacką pierwszą w języku polskim,  ma swoje  miejsce  w literaturze
białoruskiej  i  najprawdopodobniej,  tak  załóżmy było,  z  tego  świata  pomogły  mu szybciej  zejść
służby NKWD. Jeżeli Pan uważa, że trzeba zmieniać nazwy, no to ma Pan do tego prawo. Ja tylko
mówię, że ja z takim wnioskiem nie wystąpię no i wówczas Pan Wojewoda podejmie decyzję.

Nr 18. I ostatnie moje pytanie, taka prośba, sugestia, Panie Burmistrzu. Właściwie wydatek może
240  złotych  z  budżetu  miasta  wydawać  się  dla  kogoś  niewielkim,  ale  często  takie  wysokości
są dodatkiem mieszkaniowym na przykład dla osób, które z tej formy wsparcia korzystają. Panie
Burmistrzu,  miasto  postanowieniem  Sądu  Apelacyjnego  w  Białymstoku  zostało  takim  tytułem
obciążone  240  złotych.  To  ten  kaprys  niektórych,  żeby  zablokować  legalny  marsz  na  terenie
Hajnówki.  Panie  Burmistrzu,  ja  proszę,  żeby  Pan  sam  znalazł  sposób,  żeby  te  240  złotych
rekompensować miastu. Czy będzie to jakaś wpłata do budżetu, czy będzie to, nie wiem, może po 60
złotych na każde przedszkole w Hajnówce,  żeby Pan wpłacił,  ale  żeby to nie  było tak,  że taka
niepotrzebna zupełnie  opłata  obciąża  nasz  budżet.  Tak  jak  mówię,  to  może  nie  jest  wiele  240
złotych, ale niech to będzie też takie symboliczne, że stać Pana na to, żeby honorowo z tej sytuacji
wyjść. Przegrał Pan w sądzie i zwraca Pan z własnej kieszeni te pieniądze po prostu.

Odpowiedź Pana Jerzego Siraka – Burmistrza Miasta Hajnówka udzielona na sesji – Jeżeli chodzi
o tą opłatę.  No opłata sądowa, tak jak w wielu procedurach sądowych, jest rzeczą naturalną i
każdy, kto występuje z wnioskiem, z powództwem do sądu, liczy się z takimi kosztami, tak samo było
i w tym wypadku. I proszę, Panie radny, o mój honor się nie martwić.

Pani Helena Kuklik – Wiceprzewodnicząca Rady Miasta Hajnówka
Nr 19. Szanowni radni, Panie Burmistrzu, w związku z tym, że dzisiaj przyjmowaliśmy uchwałę
o zmianę  budżetu  na  2017  rok  a  w  nim  przeznaczyliśmy  30 000  na  opracowanie  monitoringu
wizyjnego, wnioskuję o zamieszczenie tego monitoringu na wszystkich placach zabaw w Hajnówce.
Myślę, że Pan firmie, która będzie to opracowywać, przekaże mój wniosek. Dziękuję bardzo.

Odpowiedź Pana Jerzego Siraka – Burmistrza Miasta Hajnówka udzielona na sesji – Pani Kuklik,
monitoring. Zwrócimy uwagę na to, żeby były place zabaw i żeby w tym projekcie również była
ulica Armii Krajowej. 



Pan Janusz Puch – Rady Rady Miasta Hajnówka
Nr  20. Panie  Burmistrzu,  w  imieniu  mieszkańców  naszego  miasta  wnioskuję  o  oczyszczenie
chodników i ulic po okresie zimowym na terenie miasta Hajnówki, w szczególności ulica Lipowa,
11 Listopada,  Rakowieckiego,  Miłkowskiego  i  Doktora  Dowgirda.  Obecnie  tam na  chodnikach
i ulicach leży tyle piasku, że normalnie nie daje się przejść, buty się kurzą tak, jakby się chodziło
po polnej drodze a przy większym wietrze to nie ma czym oddychać. Tym bardziej, że zima już się
skończyła, myślę, że zbliżają się święta, dobrze by było uprzątnąć.

Odpowiedź Pana Jerzego Siraka – Burmistrza Miasta Hajnówka udzielona na sesji pod Nr 3

Odpowiedź udzielona na piśmie pod Nr 20

Nr 21. Zwracam się również podjęcie działań o zwiększeniu mocy sygnału radiowego na terenie
miasta Hajnówka i okolic. Obecny sygnał nie zapewnia odbioru dobrej jakości wszystkich stacji
radiowych oferowanych przez Polskie Radio. Dotyczy to odbiorników samochodowych i domowych.
Na przykład w Bielsku, w Siemiatyczach sygnał jest porównywalny do miasta Białegostoku. U nas
w Hajnówce ten sygnał się nieraz gubi, słaby jest. Czy byłaby możliwość?

Odpowiedź Pana Jerzego Siraka – Burmistrza Miasta Hajnówka udzielona na sesji – Jeżeli chodzi
o  ten  sygnał  radiowy,  trudno  mi powiedzieć,  pewnie  są  to  sprawy  techniczne  związane  z  siłą
sygnału. Spróbujemy wystąpić do Polskiego Radia w Białymstoku z takim wnioskiem.

Nr 22. Należałoby sprawdzić ustawienie znaków drogowych na terenie miasta Hajnówki.  I  tak
na przykład, tutaj niedaleko sięgając, przy ulicy Stefana Batorego, wyjeżdżając z salonu meblowego
i supermarketu Biedronka znak stop jest przekręcony i po prostu to wprowadza kierowców, że nie
zatrzymują  się  na  tym znaku.  To samo dotyczy  na  ulicy  Orzechowej  i  przy  Lipowej,  też  znaki
są odkręcone, Miłkowskiego, znak przejście dla pieszych też jest odwrócony i kierowcy jadący ulicą
po prostu nie zważają, że to jest przejście dla pieszych.

Odpowiedź udzielona na piśmie pod Nr 22

Pani Maria Szlifarska – Radna Rady Miasta Hajnówka
Nr 23. Skoro jesteśmy już przy porządkach naszego miasta, chciałabym zaapelować do Pani Prezes
PSS-u o uporządkowanie placu po starym młynie. Do tej pory to było nieuregulowane prawnie,
w tej chwili prawdopodobnie ten plac już należy do PSS-u i tam, to jest między blokami, za blokami
37, 33, 39. Tam są chaszcze, tam jest tyle butelek, tak jak wspomniał Pan Karol, to nie wiem, czy
2 wywrotki tam, nie będzie za mało do załadowania tego wszystkiego, rosną chaszcze, w których się
w okresie letnim szczególnie, w ogóle to miejsce jest nazwane parkiem miłości w Hajnówce. Tam,
proszę Państwa, latem odgrywają się straszne rzeczy: zabawy, piski, no po prostu masakrycznie.
Ludzie,  właśnie  mieszkańcy  zwracają  się  też  z  prośbą  o  to,  żeby  Pani  Prezes  się  zajęła
uporządkowaniem tego placu. 

Odpowiedź udzielona na piśmie pod Nr 23



Pan Sławomir Kulik – Radny Rady Miasta Hajnówka 
Nr  24.  Panie  Przewodniczący,  szanowna  Rado,  ja  chciałem  taki  jeden  wniosek,  który  dotarł
do mnie od jednej z mieszkanek.  Chodzi o ścieżkę rowerową, z której coraz więcej ludzi będzie
korzystać  i  ona  zaproponowała,  żeby  pobudować  kilka  ławeczek,  ni  nie  wiem,  może,  ja  bym
to rozbudował gdzieś powiedzmy z Nadleśnictwem uzgodnić jakąś wiatę tam na końcu lasu w stronę
Poryjewa.  Trzeba  by  się  zastanowić  nad  tym,  natomiast  na  pewno  będzie  to  korzystne  dla
mieszkańców  i  dla  turystów,  którzy  licznie  tutaj  odwiedzają,  czy  też  na  przykład  przystanek
w Poryjewie wybudować jakiś taki  porządniejszy,  z  którego jednocześnie by korzystali  biegacze
i tam nie wiem, deskorolkarze i tak dalej i rowerzyści.

Odpowiedź Pana  Jerzego  Siraka  –  Burmistrza  Miasta  Hajnówka udzielona  na  sesji  –  Ścieżka
rowerowa. Pan radny wie o tym, że jest to ścieżka przy drodze wojewódzkiej. Pierwszy wniosek taki,
który jest składany, myślę, że jest on zasadny, bo tam dużo ludzi jeździ rowerami, jeżdżą na rolkach.
Wystąpimy z  wnioskiem do Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich  o rozważenia  możliwości
ustawienia  takich  ławek  i ewentualnie  zadeklarujemy  też  współpracę  i  swoje  dofinansowanie.
Myślę, że tych kilka ławek nie będzie tak dużo kosztowało i przynajmniej no w kilku newralgicznych
miejscach jeszcze w tym roku przed sezonem te ławki w porozumieniu z Podlaskim Zarządem Dróg
spróbujemy ustawić.


