
Wyciąg z Protokołu Nr XXXV/17
z obrad XXXV sesji Rady Miasta Hajnówka

która odbyła się 27 grudnia 2017 r.
w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Hajnówka

w godz. 15:00 – 22:00

stan osobowy Rady Miasta – 21
obecnych na sesji – 20

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

Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XXXIII i XXXIV sesji Rady Miasta Hajnówka. 
4. Interpelacje.
5. Raport z realizacji Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Hajnówka na lata 2012-2016 z

perspektywą do 2019 r. za lata 2014-2016.
6. Rozpatrzenie  i  podjęcie  uchwały  w  sprawie  Programu  Ochrony Środowiska  dla  Miasta

Hajnówka na lata 2017-2022 z uwzględnieniem lat 2023-2026.
7. Informacja o działalności Burmistrza Miasta Hajnówka w okresie od dnia 11 listopada 2017

r. do dnia 4 grudnia 2017 r.
8. Skarga na Burmistrza Miasta Hajnówka – rozpatrzenie i podjęcie uchwały.
9. Dr  Kazimierz  Ptaszyński  (1935-1943)  –  prezentacja  sylwetki  i  działalności  w  służbie

zdrowia. 
10.Informacja  z  kontroli  Komisji  Rewizyjnej  Rady  Miasta  Hajnówka  z  kontroli  rozliczeń

dotacji  przyznawanych  z  budżetu  gminy  organizacjom  pozarządowym  oraz  innym
podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego.

11.Wybór Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Hajnówka:
a) określenie i przyjęcie zasad wyboru,
b) powołanie komisji skrutacyjnej,
c) zgłaszanie kandydatów,
d) przeprowadzenie głosowania tajnego,
e) podanie przez komisję skrutacyjną wyników wyborów,
f) podjęcie  uchwały  w  sprawie  stwierdzenia  wyboru  Wiceprzewodniczącego  Rady

Miasta Hajnówka.
12. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawach:

a) zmian w budżecie miasta na 2017 rok,
b) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Hajnówka na lata 2017-2027,
c) ustalenia  jednostkowej  stawki  dotacji  przedmiotowej  na  2018  rok  dla  Zakładu

Komunikacji Miejskiej,
d) ustalenia  jednostkowej  stawki  dotacji  przedmiotowej  na  2018  rok  dla  zakładu

budżetowego „Park Wodny” w Hajnówce,
e) uchwalenia  Miejskiego  Programu  Profilaktyki  i  Rozwiązywania  Problemów

Alkoholowych na rok 2018,
f) uchwalenia budżetu miasta Hajnówka na rok 2018,
g) uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Hajnówka na lata 2018-2027,
h) zmieniająca  uchwałę  w  sprawie  Regulaminu  utrzymania  czystości  i  porządku  na

terenie miasta Hajnówka,
i) zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług

w  zakresie  odbierania  odpadów  komunalnych  od  właścicieli  nieruchomości,  na
których zamieszkują mieszkańcy,

j) uzupełnienia składu Komisji Rewizyjnej,



k) wskazania  przedstawiciela  Rady  Miasta  Hajnówka  do  Społecznej  Komisji
Mieszkaniowej.

13. Wolne wnioski, zapytania.
14.Odpowiedzi na interpelacje, wolne wnioski, zapytania.
15.Zamknięcie obrad.

Do punktu 1, 2 porządku obrad
Jakub Ostapczuk – Otwieram obrady XXXV sesji Rady Miasta. Witam serdecznie mieszkańców,
zaproszonych gości, wśród nich radnych Sejmiku Wojewódzkiego w osobach Pana Włodzimierza
Pietroczuka  i  Pana  radnego  Mikołaja  Janowskiego.  Witam  serdecznie  radnych  Rady  Miasta.
Poinformowałem Państwa o zmianach w porządku obrad.  To ze względów technicznych, ale w
związku  z  tym  to  musimy  te  2,  zanim  przedstawię  cały  porządek,  musimy  te  2  punkty
przegłosować. Kto jest z radnych, żeby w punkcie 5 był Raport z realizacji Programu Ochrony
Środowiska dla Miasta Hajnówka na lata 2012-2016 z perspektywą do 2019 roku za lata 2014-
2016? Kto jest za tym? Dziękuję. Kto jest przeciwny? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę.
(za  –  20,  przeciw  –  0,  wstrzymało  –  0,  w głosowaniu udział  wzięło  20  radnych)  Chcę  też
poinformować, że na sesji  jest  20 radnych. Wszystkie dzisiaj  podjęte uchwały mają swoją moc
prawną. I następny wniosek o zmianę porządku, żeby w punkcie 6 był punkt rozpatrzenie i podjęcie
uchwały w sprawie  Programu Ochrony Środowiska  dla  miasta  Hajnówka na  lata  2017-2022 z
uwzględnieniem lat 2023-2026? Kto jest  za? Dziękuję. Kto jest przeciwny? Nie widzę. Kto się
wstrzymał?  Nie  widzę.  Wniosek  został  przyjęty.  (za  –  20,  przeciw  –  0,  wstrzymało  –  0,  w
głosowaniu udział wzięło 20 radnych) I jeśli nie ma uwag do... Pan radny Łabędzki.
Bogusław Szczepan Łabędzki  –  Panie  Burmistrzu.  Panowie  Przewodniczący.  Wysoka Rado.  Ja
wnoszę o zdjęcie z porządku obrad punktu 11 k), czyli uzupełnienie składu Komisji Rewizyjnej. W
związku z tym, że wybory uzupełniające dopiero się odbędą, nie znamy ich rozstrzygnięcia i w
związku z zasadami tworzenia składu Komisji Rewizyjnej, w oparciu o opinie klubów radnych, nie
wiemy  właściwie,  jaka  sytuacja,  jeżeli  chodzi  o  kluby  radnych  będzie  po  wyborach
uzupełniających. Komisja Rewizyjna w międzyczasie raczej prac żadnych nie planuje, więc nic się
specjalnie tutaj pod tym względem nie stanie, a tak, żeby w Komisji Rewizyjnej zachować pewną
reprezentatywność składu tej przyszłej, niebawem uzupełnionej Rady Miasta, proponuję przenieść
po prostu to wtedy, kiedy nowy radny zostanie już zaprzysiężony. Dziękuję.
Jakub  Ostapczuk  –  Dziękuję.  Otwieram  dyskusję.  Czy  są  uwagi  do  tego  wniosku?  Powiem
osobiście  te  punkty  Zastępca  Przewodniczącego,  wybór  Wiceprzewodniczącego  Rady  i  człona
Komisji Rewizyjnej to sam naciskałem, bo bałem się, że będzie dużo uwag, tak jak poprzednio.
Dużo było uwag, że za duże terminy i tak dalej. Ale jest wniosek. Kto jest za tym, żeby z porządku
obrad wykreślić, przenieść na następną sesję punkt, w punkcie 12. 
Bogusław Szczepan Łabędzki – Na sesję po wyborach...
Jakub Ostapczuk – Po wyborach, tak, tak. Który to jest punkt? 
Helena Kuklik – To jest 12 j). 
Bogusław Szczepan Łabędzki – 11.
Helena Kuklik – 12 j).
Jakub Ostapczuk –12 j). Kto jest za tym wnioskiem? Kto jest za? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, tutaj proszę z
lewej  strony,  8,  9,  10.  Kto jest  przeciwny? 1,  2,  3,  4,  5,  6.  Kto się  wstrzymał? 7.  1,  2,  3.  Za
wnioskiem głosowało 10 radnych,  przeciwnych było 7,  6.  Wstrzymało się 3 radnych.  Wniosek
został  przyjęty.  (rzeczywisty przebieg głosowania:  za – 10,  przeciw – 6,  wstrzymało – 4,  w
głosowaniu udział wzięło 20 radnych) I jeśli nie ma uwag, do Komisji Rewizyjnej, jeśli nie ma
uwag, przystąpimy do głosowania, przystąpimy do przedstawienia porządku obrad.

1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XXXIII i XXXIV sesji Rady Miasta Hajnówka. 
4. Interpelacje.
5. Raport z realizacji Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Hajnówka na lata 2012-2016 z

perspektywą do 2019 r. za lata 2014-2016.
6. Rozpatrzenie  i  podjęcie  uchwały  w  sprawie  Programu  Ochrony Środowiska  dla  Miasta



Hajnówka na lata 2017-2022 z uwzględnieniem lat 2023-2026.
7. Informacja o działalności Burmistrza Miasta Hajnówka w okresie od dnia 11 listopada 2017

r. do dnia 4 grudnia 2017 r.
8. Skarga na Burmistrza Miasta Hajnówka – rozpatrzenie i podjęcie uchwały.
9. Dr  Kazimierz  Ptaszyński  (1935-1943)  –  prezentacja  sylwetki  i  działalności  w  służbie

zdrowia. 
10.Informacja  z  kontroli  Komisji  Rewizyjnej  Rady  Miasta  Hajnówka  z  kontroli  rozliczeń

dotacji  przyznawanych  z  budżetu  gminy  organizacjom  pozarządowym  oraz  innym
podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego.

11.Wybór Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Hajnówka:
a) określenie i przyjęcie zasad wyboru,
b) powołanie komisji skrutacyjnej,
c) zgłaszanie kandydatów,
d) przeprowadzenie głosowania tajnego,
e) podanie przez komisję skrutacyjną wyników wyborów,
f) podjęcie  uchwały  w  sprawie  stwierdzenia  wyboru  Wiceprzewodniczącego  Rady

Miasta Hajnówka.
12. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawach:

a) zmian w budżecie miasta na 2017 rok,
b) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Hajnówka na lata 2017-2027,
c) ustalenia  jednostkowej  stawki  dotacji  przedmiotowej  na  2018  rok  dla  Zakładu

Komunikacji Miejskiej,
d) ustalenia  jednostkowej  stawki  dotacji  przedmiotowej  na  2018  rok  dla  zakładu

budżetowego „Park Wodny” w Hajnówce,
e) uchwalenia  Miejskiego  Programu  Profilaktyki  i  Rozwiązywania  Problemów

Alkoholowych na rok 2018,
f) uchwalenia budżetu miasta Hajnówka na rok 2018,
g) uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Hajnówka na lata 2018-2027,
h) zmieniająca  uchwałę  w  sprawie  Regulaminu  utrzymania  czystości  i  porządku  na

terenie miasta Hajnówka,
i) zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług

w  zakresie  odbierania  odpadów  komunalnych  od  właścicieli  nieruchomości,  na
których zamieszkują mieszkańcy,

j) wskazania  przedstawiciela  Rady  Miasta  Hajnówka  do  Społecznej  Komisji
Mieszkaniowej.

13. Wolne wnioski, zapytania.
14.Odpowiedzi na interpelacje, wolne wnioski, zapytania.
15.Zamknięcie obrad.

Jakub Ostapczuk – Kto jest  za przyjęciem porządku obrad? Dziękuję.  Kto jest  przeciwny? Nie
widzę.  Kto  się  wstrzymał?  Nie  widzę.  Porządek  obrad  został  przyjęty jednogłośnie.  (za  –  20,
przeciw – 0, wstrzymało – 0, w głosowaniu udział wzięło 20 radnych) Tutaj mieli do nas przyjść
dzisiaj kolędnicy w tym punkcie. 
Z sali – Są już.
Jakub Ostapczuk – Są już?
Marta Gredel – Dzień dobry. Witamy wszystkich bardzo serdecznie. Dziękuję, Szanowna Rado, za
zgodę na występ. Chciałabym w imieniu naszych młodych, zdolnych dziewcząt życzyć Państwu
Szczęśliwego Nowego Roku oraz Wesołych Świąt osobom, które jeszcze tych Świąt nie obchodziły.
Chciałabym powiedzieć, że nasza działalność wiąże się z wieloma wydatkami, na które, niestety,
nie zawsze nas stać, więc dziękujemy z góry za każdą przysłowiową złotówkę i dziękujemy jeszcze
raz za możliwość występu dzisiaj.
Występ kolędników z Hajnowskiego Domu Kultury
Oklaski
Marta Gredel – Dziękujemy bardzo. Dziękujemy bardzo. I dziękujemy z góry za każde wsparcie



finansowe. Tutaj mamy takie dwa malutkie elfy. 
Z sali – Chodźcie.
Zbiórka pieniędzy
Jakub Ostapczuk  –  Ja  w imieniu  Rady dziękuję  bardzo  serdecznie  kolędnikom za  przybycie  i
zapraszamy za rok.
Marta Gredel – Bardzo dziękujemy.
Oklaski
Jakub Ostapczuk – Tam jeszcze, tam są radni wojewódzcy, oni też chcą.
Z sali – Do widzenia.
Halina Stepaniuk – Zdjęcie Rewizyjnej jest bezwzględną większością, a nie zwykłą. Jeszcze raz.
Reasumpcja głosowania.
Jakub Ostapczuk – Ale czemu?
Halina Stepaniuk – Bo zdjęliście zwykłą większością a bezwzględną jest zmiana porządku obrad.
Jakub Ostapczuk – To czekaj, czekaj, czekaj jeszcze. Czekaj jeszcze. Podpowiesz nam.
Halina Stepaniuk – Głosowanie.
Jakub Ostapczuk – Moment, to jeszcze.
Halina Stepaniuk – Zmiana porządku obrad
Piotr Markiewicz – A zmiana porządku obrad odbywa się ustawową...
Jakub Ostapczuk – Bezwzględną.
Piotr Markiewicz – Bezwzględną ustawową..
Halina Stepaniuk – Zmiana porządku bezwzględną większością głosów.
Piotr Markiewicz – Przynajmniej 1, w tym przypadku 11 osób za.
Jakub Ostapczuk – No. Jest wniosek o Pani Inspektor, która pilnuje, co prawda zdalnie, obrad nas i
jest, że ma być zmiana porządku obrad bezwzględną większością głosów, to znaczy 10 + 1. 11. I
chcę przeprowadzić reasumpcję głosowania. Jeszcze raz, żebyśmy o tym pamiętali i wiedzieli. Kto
jest...
Jerzy Sirak – Nie, głosowanie nieważne. Nieskuteczne.
Jakub Ostapczuk – Kto jest za tym, żeby z punktu... Nie, nie, ale to musi być, Pani Inspektor mówi
reasumpcja głosowania.
Halina Stepaniuk – Nierozstrzygnięte jest, tak?
Jakub Ostapczuk – To nie ma potrzeby reasumpcji robić... Nie, nie, tak, oczywiście...
Jerzy Sirak – Nie przeszedł no. 
Piotr Markiewicz – Nie przeszedł.
Jerzy Sirak – Porządek przegłosować z tym punktem.
Jakub Ostapczuk – I od nowa porządek obrad musimy przegłosować. Z tym punktem, co…
Bogusław Szczepan Łabędzki – Ale czy możemy?
Jakub Ostapczuk – No możemy.
Bogusław Szczepan Łabędzki – Czy możemy jeszcze raz przegłosować porządek obrad?
Marzanna Sołtys – Oczywiście, bo jeżeli był wadliwie przegłosowany...
Bogusław Szczepan Łabędzki – … Znaczy jak to  o nas świadczy,  tak? Generalnie  mieszkańcy
przyglądają się w tej chwili tej sytuacji, co myślą o nas?
Jakub Ostapczuk – Dobra, przystąpimy do przegłosowania jeszcze raz porządku obrad z punktem
uzupełnienie składu komisji rewizyjnej. Kto jest za przyjęciem porządku obrad? Dziękuję. Kto jest
przeciwny?  Nie  widzę.  Kto  się  wstrzymał?  1,  2,  3,  4,  5,  6.  6  radnych.  Porządek obrad  został
przyjęty. Za porządkiem głosowało 14 radnych, przeciwnych nie było, 6 radnych się wstrzymało.
(za  –  14,  przeciw  –  0,  wstrzymało  –  6,  w  głosowaniu  udział  wzięło  20  radnych)
(Sprostowanie:  Radny  Bogusław  Szczepan  Łabędzki  na  XXXVII  sesji  Rady
Miasta Hajnówka, która odbyła się dnia 21 lutego 2018 r. zwrócił uwagę, iż nie
brał udziału w ponownym głosowaniu nad porządkiem obrad XXXV sesji Rady
Miasta Hajnówka, która odbyła się dnia 27 grudnia 2017 r.) Chcę też w tym punkcie
poinformować  i  podziękować  dla  dzieci  i  nauczycieli  z  Przedszkola  Samorządowego  Nr  2  za
życzenia dla radnych i tą piękną choinkę. Obiecałem im, że będzie stała dzisiaj na sesji.


