
Protokół Nr XXXVI/18
z obrad XXXVI sesji Rady Miasta Hajnówka

która odbyła się 31 stycznia 2018 r.
w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Hajnówka

w godz. 15:00 – 15:07

stan osobowy Rady Miasta – 21
obecnych na sesji – 17

nieobecnych usprawiedliwionych – 3
wolny mandat okręg wyborczy nr 2 

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

Radni nieobecni usprawiedliwieni: 
1. Borkowski Maciej
2. Łabędzki Bogusław Szczepan 
3. Rygorowicz Ewa

Lista obecności Radnych Rady Miasta Hajnówka – Załącznik     Nr     1.

Ponadto w sesji udział wzięli:
1. Jerzy Sirak – Burmistrz Miasta Hajnówka
2. Andrzej Skiepko – Zastępca Burmistrza Miasta Hajnówka
3. Mikołaj Janowski – Radny Sejmiku Wojewódzkiego
4. Eugenia Ostapczuk – Radca Prawny UM
5. Jolanta Stefaniuk – Inspektor – Zespół Oświaty, Kultury i Sportu
6. Halina Stepaniuk – Starszy Specjalista – Biuro Rady Miasta 
7. Elżbieta Filipowicz – Biuro Rady Miasta

Obrady sesji nagrywała Telewizja Kablowa Hajnówka.
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Do punktu 1, 2 porządku obrad
Obrady XXXVI sesji Rady Miasta Hajnówka otworzył oraz powitał radnych, pracowników Urzędu
Miasta  Hajnówka  i  gości  Przewodniczący  Rady  Miasta  Hajnówka  Jakub  Ostapczuk.
Przewodniczący Rady na podstawie listy obecności poinformował,  że na sesji obecnych jest 17
radnych  i  jednocześnie  stwierdził  prawomocność  obrad.  Następnie  Przewodniczący  Rady
zaproponował następujący porządek obrad:

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

a) określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy pierwszej
szkół  podstawowych  prowadzonych  przez  Miasto  Hajnówka,  dla  kandydatów
zamieszkałych  poza  obwodem  wybranej  szkoły  podstawowej,  określenia  dokumentów
niezbędnych  do  potwierdzenia  spełniania  kryteriów  oraz  przyznania  liczby  punktów
każdemu kryterium,
b) określenia kryteriów rekrutacji do przedszkoli prowadzonych przez Miasto Hajnówka,
które  będą  brane  pod  uwagę  na  drugim etapie  postępowania  rekrutacyjnego,  określenia
liczby punktów za każde z tych kryteriów i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia.

4. Zamknięcie obrad. 

Do  porządku  obrad  nie  zgłoszono  uwag.  Porządek  obrad  został  przyjęty  jednogłośnie.  Za
głosowało 17 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, w głosowaniu udział
wzięło 17 radnych.

Do punktu 3 porządku obrad
a) Jakub Ostapczuk –  Punkt 3. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał podpunkt a) określenia kryteriów
obowiązujących  w  postępowaniu  rekrutacyjnym  do  klasy  pierwszej  szkół  podstawowych
prowadzonych przez Miasto Hajnówka, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem wybranej
szkoły podstawowej, określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania kryteriów
oraz przyznania liczby punktów każdemu kryterium. Nie było komisji przed sesją. Proszę dzisiaj na
sesji  na bieżąco o  zadawanie  pytań.  Materiały Państwo otrzymali  wcześniej.  Czy są  uwagi  do
powyższej uchwały? Nie widzę. Jeśli nie ma, przystąpimy do głosowania. 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  –  17,  przeciw  –  0,  wstrzymało  –  0,  w
głosowaniu udział wzięło 17 radnych)

Uchwała  Nr  XXXVI/247/18  Rady  Miasta  Hajnówka  z  dnia  31  stycznia  2018  r.  w  sprawie
określenia  kryteriów  obowiązujących  w  postępowaniu  rekrutacyjnym do  klasy  pierwszej  szkół
podstawowych  prowadzonych  przez  Miasto  Hajnówka,  dla  kandydatów  zamieszkałych  poza
obwodem wybranej szkoły podstawowej, określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia
spełniania kryteriów oraz przyznania liczby punktów każdemu kryterium – Załącznik Nr 2.

b) Jakub Ostapczuk – Podpunkt b) określenia kryteriów rekrutacji do przedszkoli prowadzonych
przez  Miasto  Hajnówka,  które  będą  brane  pod  uwagę  na  drugim  etapie  postępowania
rekrutacyjnego, określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów i dokumentów niezbędnych do
ich potwierdzenia. Też Państwo otrzymali projekt uchwały wcześniej. Czy są uwagi do powyższego
projektu? Jest pytanie. Pan Przewodniczący. Proszę.
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Tomasz Androsiuk – Panie Burmistrzu. Panie Przewodniczący i Pani Przewodnicząca. Ja tylko takie
krótkie pytanie mam odnośnie właśnie przedszkoli.  Jak się na przyszły ten rok szkolny, jak się
szacuje ilość dzieci a ilość miejsc w tych przedszkolach? Czy dużo będzie tych miejsc dla dzieci
brakowało? To tylko tyle. Dziękuję.

Jerzy Sirak – Pani Inspektor.

Jakub Ostapczuk – Pani Inspektor, może Pani odpowiedzieć? Proszę.

Jolanta Stefaniuk –  Państwo Przewodniczący. Panie Burmistrzu. Szanowni radni. Podejrzewam, że
rekrutacja w bieżącym roku szkolnym będzie przebiegała tak, jak w poprzednim. W ubiegłym nie
mieliśmy  problemów  z  miejscami  w  przedszkolach.  Mówię  o  liczbie  globalnej,  tak,  ogólnej.
natomiast w miejskich przedszkolach było więcej chętnych...

Jerzy Sirak – Jeżeli można, Panie Przewodniczący, kilka słów uzupełnienia. W związku z tym, że
największe braki,  jeżeli  chodzi o miejsca,  są w przedszkolu z grupami integracyjnymi,  stąd też
projekcie  budżetu  na  bieżący  rok,  jak  Państwo  pamiętacie,  są  zaprojektowane  pieniądze  na
dokumentację  celem  rozbudowy,  dobudowy  kilku  dodatkowych  pomieszczeń.  Ale  mówię,  w
związku z tym, że widzimy,  że potrzeba w zakresie  takich grup integracyjnych w mieście  jest
największa,  stąd  też  takie  nasze  działania.  Ale  generalnie,  tak  jak  Pani  Inspektor  powiedziała,
staramy  się  wykorzystać  miejsca  w  przedszkolach  wszystkich  –  i  tych  publicznych,  i  tych
niepublicznych.  I  wydaje  się,  że  opieka  przedszkolna  dla  wszystkich  dzieci  w  mieście  jest
zabezpieczona i na przyszły rok też tak powinno być. Chociaż potrzeba dobudowania tych dwóch
dodatkowych sal ze względu na te właśnie przedszkola, potrzeby jeżeli chodzi o grupy integracyjne.

Jakub Ostapczuk – Dziękuję  za  wyjaśnienie.  Czy są uwagi  jeszcze  do uchwały?  Jeśli  nie  ma,
przystąpimy do głosowania. Kto jest za przyjęciem powyższej uchwały? Kto jest za? Dziękuję. Kto
jest przeciwny? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Uchwała została przyjęta jednogłośnie.

Uchwała  Nr  XXXVI/248/18  Rady  Miasta  Hajnówka  z  dnia  31  stycznia  2018  r.  w  sprawie
określenia kryteriów rekrutacji do przedszkoli prowadzonych przez Miasto Hajnówka, które będą
brane pod uwagę na drugim etapie  postępowania rekrutacyjnego,  określenia  liczby punktów za
każde z tych kryteriów i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia – Załącznik Nr 3.

Do punktu 4 porządku obrad
Jakub  Ostapczuk  –  Punkt  4.  Zamknięcie  obrad.  Zamykam obrady XXXVI  sesji  Rady Miasta.
Dziękuję Państwu za przybycie.
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