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

która odbyła się 20 listopada 2017 r.
w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Hajnówka

w godz. 15:00 – 15:15

stan osobowy Rady Miasta – 21
obecnych na sesji – 20

nieobecnych usprawiedliwionych – 0
Wygaszony mandat okręg wyborczy nr 2 (ŚP. Alicja Chaniło)

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

Lista obecności Radnych Rady Miasta Hajnówka stanowi Załącznik     Nr     1.

Ponadto w sesji udział wzięli:
1. Jerzy Sirak – Burmistrz Miasta Hajnówka
2. Jarosław Grygoruk – Sekretarz Miasta
3. Halina Nowik – Skarbnik Miasta
4. Jarosław Kot – Prezes PUK
5. Eugenia Ostapczuk – Radca Prawny
6. Magdalena Chirko – Referat Polityki Gospodarczej
7. Marta Wilson-Trochimczyk – Referat Gospodarki Komunalnej 
i Ochrony Środowiska
8. Halina Stepaniuk – Biuro Rady Miasta
9. Elżbieta Filipowicz – Biuro Rady Miasta

Obrady sesji nagrywała Telewizja Kablowa Hajnówka 



Do punktu 1, 2 porządku obrad
Jakub Ostapczuk – Dzień dobry Państwu. Otwieram obrady XXXIII sesji Rady Miasta Hajnówka.
To  jest  sesja,  tak  potocznie  zwana,  nadzwyczajna,  na  wniosek  Burmistrza  Miasta.  Burmistrz
zaproponował taki porządek. Państwo otrzymali porządek. Jak Państwo nic nie mają żadnych uwag
do porządku obrad, ja bym chciał prosić Burmistrza o wyrażenie zgody na wprowadzenie jeszcze
jednego punktu do porządku obrad związanego z naszą pracą organizacyjną. To punkt by brzmiał
pozycja e) przyjęcie rezygnacji Pani Heleny Kuklik z funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Miasta
Hajnówka. Związane to z tym, że miesiąc, trzeba podjąć tą uchwałę miesiąc po złożeniu rezygnacji.
Panie Burmistrzu?

Jerzy Sirak – Tak, wyrażam zgodę. 

Jakub Ostapczuk – Czy radni też wyrażają zgodę? Jeśli tak, przedstawię porządek obrad. 

1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawach:

a) zmieniająca  uchwałę  w  sprawie  przyjęcia  Lokalnego  Programu  Rewitalizacji  Miasta
Hajnówka,
b) wyrażenia  zgody  na  współdziałanie  Gminy  Miejskiej  Hajnówka  z  Miastem  Bielsk
Podlaski  i  zawarcie  Porozumienia  w  sprawie  przygotowania  i  realizacji  projektu
pn. "Budowa Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie Miasta
Bielsk Podlaski i Miasta Hajnówka", w ramach Programu...

Eugenia  Ostapczuk  –  Panie  Przewodniczący,  przepraszam najmocniej.  Zmiany porządku  obrad
trzeba  przegłosować  bezwzględną większością  ustawowego składu  rady,  czyli  Pana  propozycja
powinna być przegłosowana i później odczytanie całości.

Jakub Ostapczuk – Ja tak przyjąłem jak tego, jakby przez aklamację. Dobra. To jest wniosek. Kto
jest za przyjęciem, uzupełnieniem porządku podpunkt e) przyjęcie rezygnacji Pani Heleny Kuklik
z funkcji Wiceprzewodniczącej Rady Miasta Hajnówka? Kto jest za? Dziękuję. Kto jest przeciwny?
Nie widzę. Kto się wstrzymał? No i tak myślałem, że tak będzie. I jeszcze raz.

1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawach:

a) zmieniająca  uchwałę  w  sprawie  przyjęcia  Lokalnego  Programu  Rewitalizacji  Miasta
Hajnówka,
b) wyrażenia  zgody  na  współdziałanie  Gminy  Miejskiej  Hajnówka  z  Miastem  Bielsk
Podlaski  i  zawarcie  Porozumienia  w  sprawie  przygotowania  i  realizacji  projektu
pn. "Budowa Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie Miasta
Bielsk  Podlaski  i  Miasta  Hajnówka",  w  ramach  Programu  Operacyjnego  Infrastruktura
i Środowisko 2014-2020, działania 2.2 Gospodarka odpadami komunalnymi,
c) zmian w budżecie miasta na 2017 r.,
d) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Hajnówka na lata 2017- 2027,
e) przyjęcia  rezygnacji  Pani  Heleny Kuklik z  funkcji  Wiceprzewodniczącej  Rady Miasta
Hajnówka.

4. Zamknięcie obrad.

Jakub  Ostapczuk  –  Kto  jest  za  przyjęciem  powyższego  porządku  obrad?  Dziękuję.  Kto  jest
przeciwny? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.
Chcę też poinformować, że na sesji dzisiejszej uczestniczy 20 radnych, czyli komplet.



Do punktu 3 porządku obrad
a) Jakub Ostapczuk – Przechodzimy do punktu 3. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawach
zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia  Lokalnego Programu Rewitalizacji  Miasta  Hajnówka.
Otrzymali  Państwo  materiały.  Proszę,  otwieram  dyskusję.  Widzę  wszystko  jasne.  Jeśli  nie
ma żadnych  uwag  do  powyższej  uchwały,  przystąpimy  do  głosowania.  Kto  jest  z  radnych
za przyjęciem uchwały w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Hajnówka?
Kto jest za? Dziękuję. Kto jest przeciwny? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Uchwała
została przyjęta jednogłośnie.
(za – 20, przeciw – 0, wstrzymało – 0, w głosowaniu udział wzięło 20 radnych)

Uchwała  Nr  XXXIII/223/17  Rady  Miasta  Hajnówka  z  dnia  20  listopada  2017  r.  zmieniająca
uchwałę  w  sprawie  przyjęcia  Lokalnego  Programu  Rewitalizacji  Miasta  Hajnówka  stanowi
Załącznik Nr 2.

b) Jakub Ostapczuk – Podpunkt b) wyrażenia zgody na współdziałanie Gminy Miejskiej Hajnówka
z Miastem Bielsk Podlaski i zawarcie Porozumienia w sprawie przygotowania i realizacji projektu
pn. "Budowa Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie Miasta Bielsk
Podlaski i Miasta Hajnówka", w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-
2020,  działania  2.2  Gospodarka  odpadami  komunalnymi.  Też  Państwo  otrzymali  materiały.
Otwieram dyskusję. Materiały były dosyć obszerne. Proszę, Pan radny Mironczuk.

Piotr  Mironczuk – Państwo Radni.  Panie  Burmistrzu.  Chciałbym się  tylko  dopytać,  czy mamy
wskazane miejsce pod tą inwestycję? W którym miejscu to będziemy mniej więcej wykonywać?
Dziękuję.

Jerzy  Sirak  –  Panie  Przewodniczący.  Wysoka  Rado.  To,  że  w  każdej  sytuacji  staramy  się
poszukiwać  źródeł  zewnętrznych  finansowania,  to  jest  rzecz  oczywista,  pomimo tego,  że  nasz
Zakład Zagospodarowania Odpadów jest już zakładem już mocno doinwestowanym, to nie jest tak,
żeby  nie  trzeba  było  robić  więcej.  Jeśli  chodzi  o  pytanie  Pana  radnego  Mironczuka,  jest
to w bezpośrednim sąsiedztwie ZZO. Mamy tam swoje działki jako miasto i w tej chwili w związku
z tym, że nie ma innej możliwości, ale żeby uzyskać pozwolenie na budowę, to robi się to na terenie
miejskim na terenie miejskim za zgodą miasta,  z tym, że są to te tereny,  które,  jak pamiętacie
Państwo, w przeszłości Rada deklarowała do przekazania docelowo dla Przedsiębiorstwa Usług
Komunalnych. Robimy to razem z Bielskiem Podlaskim, dlatego że potrzeby takie są w Bielsku,
jak i u nas i wychodzimy z założenia, że wspólny taki wniosek, który będzie dotyczył 2 gmin, daje
większe szanse na uzyskanie finansowania. Natomiast co do szczegółów, to ja bym poprosił tutaj
obecnego Pana Prezesa Jarosława Kota o więcej informacji na ten temat.

Jarosław Kot  –  Panie  Przewodniczący.  Wysoka Rado.  Panie  Burmistrzu.  Każda gmina  i  każde
miasto ma obowiązek chociaż jeden PSZOK na terenie danego miasta wykonać. Ten PSZOK jest
potrzebny nam mieszkańcom miasta Hajnówka, którzy do tego PSZOK-u mogą dostarczać odpady
budowlane,  odpady zielone,  odpady niebezpieczne,  opony i  inne,  które  gromadzimy na  terenie
swoich  posesji.  W  związku  z  tym,  iż  ukazały  się  nowe  środki  w  POIŚ-u,  większą  szansę
na otrzymanie  takich  środków  możemy pozyskać,  jeżeli  będziemy składać  wniosek  z  miastem
Bielsk Podlaski. Ta działka obok Zakładu Zagospodarowania Odpadów nie bez przyczyny została
wytypowana  z  tego  tytułu,  że  chcielibyśmy,  żeby  ta  gospodarka  odpadami  była  w  obiegu
zamkniętym,  żeby oprócz  odpadów komunalnych,  które  są  dostarczane  do  zakładu,  także  inne
odpady były dostarczane do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych. Na terenie tego
zakładu mamy także miejsce na gruz, chcemy tam przenieść całą infrastrukturę z kruszarką na teren
tego zakładu i prowadzić już obieg zamknięty. Niektóre odpady, które w tej chwili są przywożone,



mogą jeszcze być używane i też w tym punkcie jest pomieszczenie do, przeznaczone do drobnych
rozbiórek i do dania drugiego życia dla tych niektórych odpadów. Koszt przewidziany na budowę
tego PSZOK-u jest około 2 600 000. No wiadomo, że w przetargach może być różnie i zobaczymy
po otrzymaniu dofinansowania, jak te przetargi będą rozstrzygane.

Jakub Ostapczuk – Dziękuję za informację. Czy są jeszcze pytania do Burmistrza czy Prezesa? Jeśli
nie  ma,  przystąpimy do  przegłosowania.  Kto  jest  za  przyjęciem powyższej  uchwały?  Kto  jest
za? Dziękuję.  Kto  jest  przeciwny?  Nie  widzę.  Kto się  wstrzymał?  Nie  widzę.  Uchwała  została
przyjęta jednogłośnie.
(za – 20, przeciw – 0, wstrzymało – 0, w głosowaniu udział wzięło 20 radnych)

Uchwała  Nr  XXXIII/224/17  Rady  Miasta  Hajnówka  z  dnia  20  listopada  2017  r.  w     sprawie
wyrażenia  zgody  na  współdziałanie  Gminy  Miejskiej  Hajnówka  z  Miastem  Bielsk  Podlaski
i     zawarcie  Porozumienia  w sprawie  przygotowania  i  realizacji  projektu  pn.  „Budowa Punktów
Selektywnego  Zbierania  Odpadów  Komunalnych  na  terenie  Miasta  Bielsk  Podlaski  i  Miasta
Hajnówka”, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, działania
2.2 Gospodarka odpadami komunalnymi stanowi Załącznik Nr 3.

c) Jakub Ostapczuk – Podpunkt c) zmiana w budżecie miasta na 2017 rok. Też Państwo otrzymali
zmiany krótkie.  Czy są  uwagi  do  tej  uchwały?  Jeśli  nie,  przystąpimy do głosowania.  Kto  jest
za przyjęciem uchwały zmiana w budżecie miasta na 2017 rok? Kto jest za? Dziękuję. Kto jest
przeciwny? Nie widzę.  Kto się wstrzymał? Nie widzę.  A, przepraszam. 1 radny się  wstrzymał.
Za głosowało 19, przeciwnych nie było, 1 radny się wstrzymał. 
(za – 19, przeciw – 0, wstrzymało – 1, w głosowaniu udział wzięło 20 radnych)

Uchwała Nr XXXIII/225/17 Rady Miasta Hajnówka z dnia 20 listopada 2017 r. w     sprawie zmian
w     budżecie miasta na 2017 rok stanowi Załącznik Nr 4.

d) Jakub Ostapczuk – Podpunkt d) zmiany Wieloletniej  Prognozy Finansowej Miasta  Hajnówka
na lata 2017-2027. To związane z tą zmianą w budżecie. Musi być automatycznie ta zmiana. Czy
są uwagi do tej uchwały? Jeśli nie ma, przystąpimy do głosowania. Kto jest z Państwa radnych
za przyjęciem uchwały  zmiany w Wieloletniej  Prognozie  Finansowej  Miasta  Hajnówka  na  lata
2017-2027? Kto jest za? Dziękuję. Kto jest przeciwny? Nie widzę. Kto się wstrzymał? 1 radny się
wstrzymał.  Za  uchwałą  głosowało  19  radnych,  przeciwnych  nie  było,  1  radny  się  wstrzymał.
Uchwała została przyjęta. 
(za – 19, przeciw – 0, wstrzymało – 1, w głosowaniu udział wzięło 20 radnych)

Uchwała Nr XXXIII/226/17 Rady Miasta Hajnówka z dnia 20 listopada 2017 r. w     sprawie zmiany
Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Hajnówka na lata 2017-2027 stanowi Załącznik Nr 5.

e) Jakub  Ostapczuk  –  I  podpunkt  e)  przyjęcia  rezygnacji  Pani  Heleny  Kuklik  z  funkcji
Wiceprzewodniczącej  Rady  Miasta  Hajnówka.  Tutaj,  myślę,  nie  trzeba  materiałów.  Była
rezygnacja,  została  złożona  na poprzedniej  sesji  z  uzasadnieniem.  Teraz  przegłosujemy.  Jest
to głosowanie  jawne.  I  kto  jest  z  radnych  za  przyjęciem  powyższej  uchwały,  za  przyjęciem
rezygnacji Pani Heleny Kuklik z funkcji Wiceprzewodniczącej Rady Miasta Hajnówka? Kto jest
za? Dziękuję. Kto jest przeciwny? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Uchwała została...



Kto?  1  radny  się  wstrzymał?  Nie,  nie.  1  radny  się  wstrzymał.  Uchwała  została  przyjęta.
Za głosowało... Proszę? Nie, nie. Uchwała została przyjęta jednogłośnie. I przechodzimy do jeszcze
przed zamknięciem Pan Burmistrz.
(za – 20, przeciw – 0, wstrzymało – 0, w głosowaniu udział wzięło 20 radnych)

Uchwała Nr XXXIII/227/17 Rady Miasta Hajnówka z dnia 20 listopada 2017 r. w     sprawie przyjęcia
rezygnacji  Pani  Heleny Kuklik  z  funkcji  Wiceprzewodniczącej  Rady     Miasta  Hajnówka stanowi
załącznik Nr 6.

Jerzy  Sirak  –  Panie  Przewodniczący.  Wysoka  Rado.  No  nie  mogę  się  ustosunkować
tu do wypowiedzi Pani radnej Kuklik z poprzedniej sesji, ponieważ Pani Kuklik zarzuciła mi, że nie
respektuję porozumienia z Platformą Obywatelską i po prostu Pani Kuklik mówi nieprawdę. Jeżeli,
ja rozumiem, że zaraz będzie rok wyborczy, każda partia, każdy, który myśli o wyborach, ma swoją
taktykę,  się  do  tego  przygotowuje,  ale  to  trzeba  mieć  odwagę  cywilną  i  powiedzieć  wprost:
Z Ziemią Hajnowską nam nie po drodze, mamy swoje plany wyborcze na przyszłe wybory, idziemy
swoją drogą, a nie zarzucać mi tutaj, że ja nie respektuję porozumienia i temat też ulicy Urodzajnej.
Mówiliśmy o tym. Wszyscy wiemy, jaki jest powód przeciągania się opracowania dokumentacji
ulicy Urodzajnej. To nie jest tak, że my nie pracujemy nad tym. Rozmawiamy z ludźmi i wierzę
w to, że znajdziemy porozumienie i kiedy to porozumienie znajdziemy, wykupimy potrzebne pasy
do  poszerzenia  pasa  drogowego,  zlecimy  opracowanie  dokumentacji.  Nie  ma  w  tym  nic
nienaturalnego. Natomiast Pani poruszyła temat wyborów uzupełniających. Tak naprawdę nie jest
to temat na dyskusję na sesję Rady. Są tu obecni wszyscy, którzy w naszym spotkaniu uczestniczyli
i bardzo dobrze wiedzą, co mówiłem, że była mowa o taktyce wyborczej, a nie o personaliach.
Także zanim Pani Przewodnicząca, Pani radna zarzuci komuś kłamstwo, to proszę się zastanowić
nad tym dobrze.

Jakub Ostapczuk – Dziękuję. I Pan radny jeszcze Mironczuk, ostatni komunikat, króciutki.

Bogusław Szczepan Łabędzki – Jest taki punkt w porządku?

Jakub Ostapczuk – Nie, właśnie nie ma, ale proszą, to już ostatnie, co może, przepraszam, Panie
Bogdanie, więcej nie zrobię, ale Panu Mironczukowi już powiedziałem, że...

Piotr Mironczuk – Dziękuję. Dziękuję, Panie Przewodniczący, ja uważam, że Pan prowadzi obrady.
Szanowni Państwo radni. Szanowni mieszkańcy Hajnówki przed telewizorami. Dzisiaj, co prawda,
nie ma sesji bezpośredniej, ale chcę ogłosić zaproszenie. Jutro w tej sali, gdzie właśnie odbywa się
sesja miejska, będzie zebranie zorganizowane przeze mnie i przez radnego Adama Czuraka. Adam,
może się zaprezentujesz.  Zapraszamy na godzinę 17:00 wszystkich,  wszystkie  osoby z naszych
okręgów wyborczych, czyli Batorego, Millenium i Centrum, ale także każdego zainteresowanego
mieszkańca  miasta.  Jest  to  coroczne  spotkanie  umożliwiające  bezpośrednią  rozmowę
z zaproszonymi gośćmi,  czyli  Panem Burmistrzem,  Komendantem Policji,  Dyrektorem Zakładu
Gospodarki Mieszkaniowej i Prezesem Spółdzielni Mieszkaniowej. Jednocześnie jako radni z tych
okręgów  oczekujemy na  informacje  od  Państwa,  jakie  sprawy są  szczególnie  dla  was  trudne,
abyśmy razem mogli je rozwiązać. Spotykamy się jutro, to jest 21 o godzinie 17:00. Także radni,
którzy chcą uczestniczyć, zapraszam też. 

Jakub Ostapczuk – Dziękuję.



Do punktu 4 porządku obrad
Jakub Ostapczuk – Przechodzimy do 4. Zamykam obrady XXXIII sesji Rady Miasta Hajnówka.

Helena Kuklik – Chciałam się ustosunkować.

Jakub Ostapczuk – To już zamknąłem. Zamknąłem. Nie ma punktu. Za tydzień czasu sesja będzie.

prot.

Starszy Specjalista                                                                    Przewodniczący Rady

 Halina Stepaniuk                                                                          Jakub Ostapczuk


