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

która odbyła się 21 lutego 2018 r.
w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Hajnówka

w godz. 15:00 – 17:00

stan osobowy Rady Miasta – 21
obecnych na sesji – 19

nieobecnych usprawiedliwionych – 2

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

Radni nieobecni usprawiedliwieni:
1. Kiendyś Ireneusz Roman
2. Kuklik Helena

Lista obecności Radnych Rady Miasta Hajnówka – Załącznik     Nr     1.

Ponadto w sesji udział wzięli:
1. Andrzej Skiepko – Zastępca Burmistrza Miasta Hajnówka
2. Halina Nowik – Skarbnik Miasta Hajnówka
3. Jarosław Grygoruk – Sekretarz Miasta Hajnówka
4. Włodzimierz Pietroczuk – Radny Sejmiku Wojewódzkiego
5. Maria Jańczuk – Przewodnicząca Miejskiej Komisji Wyborczej w Hajnówce
6. Eugenia Ostapczuk – Radca Prawny UM
7. Jolanta Stefaniuk – Zespół Oświaty, Kultury i Sportu UM
8. Halina Stepaniuk – Biuro Rady Miasta 
9. Elżbieta Filipowicz – Biuro Rady Miasta
10. Mieszkańcy Miasta Hajnówka
11. Przedstawiciele lokalnych i ogólnokrajowych mediów 



Telewizja Kablowa Hajnówka, Telewizja Polsat, Telewizja TVN.
Do punktu 1, 2 porządku obrad
Jakub Ostapczuk – Proszę radnych o zajmowanie miejsc. Otwieram obrady XXXVII sesji Rady
Miasta  w Hajnówce.  Witam serdecznie wszystkich gości,  radnych. Państwo otrzymali,  Państwo
radni otrzymali  materiały porządek obrad. Czy są uwagi do porządku, zanim przedstawię cały?
Proszę, Pan radny Łabędzki.

Bogusław Szczepan Łabędzki – Panie Burmistrzu. Państwo Przewodniczący. Wysoka Rado. Ja chcę
zgłosić wniosek o zdjęcie z porządku obrad punktu 10 a). Panie Przewodniczący, od paru miesięcy
domagam  się  tego,  aby  Rada  Miasta  poświęciła  sesję,  swój  czas  złej  kondycji  gospodarczej
Hajnówki i ciągle Rada Miasta nie może znaleźć na to czasu, ciągle nie możemy poświęcić sesji
złej  kondycji  demograficznej,  gospodarczej,  społecznej  w  mieście.  Natomiast  kiedy  chodzi  o
Państwa partykularne interesy polityczne, potraficie nawet zmienić zasadę zwoływania sesji Rady
Miasta i zrobić ją o tydzień wcześniej, niż to było wcześniej przewidziane, czy co było wcześniej
ustalone  i  podsuwacie,  no  jak  co  roku,  podobnej  treści  dokument  do  przegłosowania.  Proszę
Państwa, miałem ostatnio okazję rozmawiać z dwojgiem młodych ludzi, trzydziestoparolatkowie
pochodzący z  Hajnówki  oboje,  małżeństwo,  które  po  studiach  wyjechało  za  granicę,  teraz  się
ważyły losy, gdzie będą wracać i zdecydowali, że jednak wrócą do Białegostoku. Rozmawiałem z
nimi na temat tego, dlaczego nie do Hajnówki, co jest takiego w Hajnówce, że dla młodych ludzi,
którzy osiągnęli już pewien status materialny za granicą, nie jest to miejsce powrotu? I oni mówią,
że  owszem,  tęsknimy za  rodzicami,  za  przyjaciółmi,  natomiast  nie  godzimy się  na  to,  aby  w
Hajnówce  ktoś  rozgrywał  nas  jako  młodych  ludzi  politycznie  dla  swoich  własnych  celów.  To
małżeństwo młodych ludzi, oboje wyznania prawosławnego i mają taką opinię o Hajnówce. Nie
potrafimy się jako Rada Miasta przez całą kadencję zając poważnymi problemami. Wielokrotnie
wnioskowałem  o  to,  żeby  było  posiedzenie  w  sprawie  demografii,  depopulacji,  żeby  było
posiedzenie w sprawach gospodarczych i  społecznych. Na to się nie możemy doczekać.  Proszę
Państwa, apeluję do Was, żebyście na poważnie podeszli do tego wniosku. Nie próbujmy skłócać
hajnowian między sobą. Zajmijmy się tymi potrzebami, które są dla nich bardzo ważne. Wczoraj
się spotkałem z mieszkańcami w szpitalu. Zupełnie jak gdyby ten temat nie staje, którym my się
dzisiaj mamy zająć. Problemy hajnowian to jest służba zdrowia, jej funkcjonowanie, gazyfikacja, to
są  tematy,  które  ich  interesują.  Nie  próbujcie  tych  ważnych  tematów  zasłaniać  jakimś  swoim
populistycznym  wnioskiem  o  przyjęcie  jakiegoś  populistycznego  równie  stanowiska.  Dziękuję
bardzo.

Jakub  Ostapczuk  –  Dziękuję.  Zanim  poddam  pod  głosowanie,  chcę  wyjaśnić,  że  ten  termin
dzisiejszy to nie jest spowodowany niczym, tylko punktami punkt 10 b), c), d) związane z edukacją.
To jest pilne uchwały, nie chciałem wcześniej jeszcze zwoływać nadzwyczajnej sesji. A odnośnie
tego punktu to jest, jak to mówią w sporcie: akcja i reakcja. Jest akcja, jest reakcja. Na pewno, na
100 % przyrzekam, tego punktu by nie było, gdyby nie było marszu. Byłby temat załatwiony. Ja
jestem 100 % pewny.

Bogusław  Szczepan  Łabędzki  –  Czyli  żeby  nie  było  ustawowego  Narodowego  Dnia  Pamięci
„Żołnierzy Wyklętych”?

Jakub Ostapczuk – Nie, to Panie radny, dobra, już tego, wyjaśniłem. 

Andrzej Skiepko – Panie Przewodniczący.

Jakub Ostapczuk – Jeszcze Pan Burmistrz.

Andrzej  Skiepko – Panie Przewodniczący.  Wysoka Rado. Dlaczego sesja została zwołana,  tutaj
próbował wyjaśnić Pan Przewodniczący, natomiast do końca lutego, a więc do, bardzo krótki okres



został  do złożenia wniosku do Funduszu Ochrony Środowiska w Warszawie na rozbudowę czy
budowę Zakładu Aktywizacji Zawodowej i dzisiaj ta uchwała będzie przyjęta, dlatego też termin
został zachowany środowy, tylko tydzień wcześniej.

Jakub Ostapczuk – Dziękuję. Przystąpimy do głosowania. Pan radny Łabędzki chce, żeby z punktu
10 wykreślić podpunkt a) przyjęcie stanowiska Rady Miasta Hajnówka o zgromadzeniu publicznym
dotyczącym  upamiętnienia  żołnierzy  podziemia  antykomunistycznego  z  okazji  zbliżającego  się
Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”. Kto jest za wykreśleniem tego punktu? 1, 2.
Dziękuję. Kto jest przeciwny? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Kto się wstrzymał? 1, 2
radnych się wstrzymało. Chcę też poinformować, że na dzisiejszej sesji uczestniczy...

Z sali – 18.

Jakub Ostapczuk – 18 radnych. Dzisiaj wszystkie podjęte uchwały są prawomocne. Za wnioskiem
głosowało 2 radnych, przeciwnych było 13, 2 radnych się wstrzymało. Wynika, że 1 z radnych nie
głosował.  Ale  to  nie  ma  znaczenia.  Nie  będziemy  powtarzać.  Proszę  wszystkich  radnych  o
głosowanie. I wniosek nie został przyjęty.  (za – 2, przeciw – 13, wstrzymało – 2, w głosowaniu
udział wzięło 17 radnych)  Jak nie ma więcej uwag do porządku, przedstawię po kolei porządek
obrad.

1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Wręczenie zaświadczenia Pani Walentynie Pietroczuk.
4. Złożenie ślubowania przez Panią Walentynę Pietroczuk, 
5. Przyjęcie protokołu z XXXV i XXXVI sesji Rady Miasta Hajnówka. 
6. Interpelacje.
7. Informacja o działalności Burmistrza Miasta Hajnówka w okresie od dnia 5 grudnia 2017 r.

do dnia 6 lutego 2018 r.
8. Sprawozdanie z realizacji Budżetu Obywatelskiego w 2017 roku.
9. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach

awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego.
10.Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawach:

a) przyjęcia  stanowiska  Rady  Miasta  Hajnówka  o  zgromadzeniu  publicznym
dotyczącym  upamiętnienia  żołnierzy  podziemia  antykomunistycznego  z  okazji
zbliżającego się Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”,

b) ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli i innych form
wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne lub prawne inne
niż  jednostka  samorządu  terytorialnego  na  terenie  Miasta  Hajnówka  oraz  trybu
przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania,

c) ustalenia  wysokości  opłat  za  korzystanie  z  wychowania  przedszkolnego  uczniów
objętych  wychowaniem  przedszkolnym  do  końca  roku  szkolnego  w  roku
kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w przedszkolach publicznych prowadzonych
przez Miasto Hajnówka,

d) ustalenia  planu  dofinansowania  form  doskonalenia  zawodowego  nauczycieli
zatrudnionych  w  szkołach  i  placówkach  prowadzonych  przez  Gminę  Miejską
Hajnówka, ustalenia maksymalnej  kwoty dofinansowania opłat  pobieranych przez
szkoły  wyższe  i  zakłady  kształcenia  nauczycieli  oraz  specjalności  i  formy
kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane w 2018 roku,

e) zmiany uchwały Nr VI/43/15 Rady Miasta Hajnówka z dnia 29 kwietnia 2015 r. w
sprawie  ustalenia  stypendium  Burmistrza  Miasta  Hajnówka  imienia  Pelagii
Ponieckiej,

f) uchwalenia  Rocznego  programu  współpracy  miasta  Hajnówka  z  organizacjami



pozarządowymi  oraz  innymi  podmiotami  prowadzącymi  działalność  pożytku
publicznego na 2018 rok,

g) przystąpienia  do  Programu  „Poprawa  jakości  powietrza.  Część  6)  Budynki
użyteczności  publicznej  o  podwyższonym  standardzie  energooszczędności”
realizowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,

h) powołania Pani Walentyny Pietroczuk w skład Komisji  Spraw Społecznych Rady
Miasta Hajnówka,

i) planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Hajnówka na 2018 r.,
j) udzielenia pomocy finansowej,
k) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Hajnowskiemu,
l) zmian w budżecie miasta na 2018 rok,
m)zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Hajnówka na lata 2018-2027.

11.Wolne wnioski, zapytania.
12.Odpowiedzi na interpelacje, wolne wnioski, zapytania.
13.Zamknięcie obrad.

Jakub Ostapczuk – Kto z radnych jest za przyjęciem powyższego porządku obrad? Kto jest za?
Dziękuję.  Kto  jest  przeciwny?  1  radny.  Kto  się  wstrzymał?  1  radny.  Za  porządkiem  obrad
głosowało  16  radnych,  przeciwny  1  radny,  1  radny  się  wstrzymał.  (za  –  16,  przeciw  –  1,
wstrzymało – 1, w głosowaniu udział wzięło 18 radnych) I przystępujemy do realizacji porządku
obrad. Przyjęcie porządku obrad.

Do punktu 3 porządku obrad
Jakub  Ostapczuk  –   Następny  punkt  3.  Wręczenie  zaświadczenia  Pani  Walentynie  Pietroczuk.
Zaświadczenie wręczy Pani Przewodnicząca Komisji  Wyborczej Pani Maria Jańczuk. Miejskiej,
wiadomo.

Maria  Jańczuk  –  Stosownie  do  art.  449  Kodeksu  Wyborczego  Miejska  Komisja  Wyborcza  w
Hajnówce  stwierdza,  że  w  wyborach,  które  odbyły  się  dnia  21  stycznia  w  2018  roku  Pani
Pietroczuk Walentyna wybrana została radną Miasta Hajnówka. Gratuluję.

Oklaski

Do punktu 4 porządku obrad
Jakub Ostapczuk –  Punkt  4.  Złożenie  ślubowania  przez  Panią  Walentynę  Pietroczuk.  Proszę  o
powstanie.  Ja  przedstawię.  Wierny  Konstytucji  i  prawu  Rzeczypospolitej  Polskiej  ślubuję
uroczyście obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro
mojej gminy i jej mieszkańców.

Walentyna Pietroczuk – Ślubuję.

Jakub Ostapczuk – Dziękuję. Od tej chwili Pani już jest radną i już Pani może uczestniczyć w
wszystkich głosowaniach. Proszę. Pani prosi. Proszę.

Walentyna Pietroczuk – Szanowni Państwo Przewodniczący. Szanowni Radni. Panie Burmistrzu.
Wszyscy zebrani i  widzowie telewizji  lokalnej.  Chciałabym serdecznie podziękować wszystkim
tym,  którzy  przyczynili  się  do  tego,  że  mam  zaszczyt  pracować  w  Radzie  Miasta  Hajnówka.
Szczególne podziękowania chciałabym złożyć wyborcom z okręgu nr 2 za to, że obdarzyli mnie
zaufaniem. Deklaruję, że będę się starała swoją pracą, wiedzą, doświadczeniem wspierać rozwój
naszego  miasta  Hajnówka.  Jednocześnie  w  tym  momencie  chciałabym  zadeklarować  pracę  w



Klubie Radnych Porozumienie Samorządowe Ziemia Hajnowska. Dziękuję.

Jakub Ostapczuk – Dziękuję. Chcę też poinformować Państwa, że już na sali jest 19 radnych. 

Do punktu 5 porządku obrad
Jakub Ostapczuk – Przechodzimy do punktu 5. Przyjęcie protokołu z XXXV sesji Rady Miasta.
Protokół był wyłożony w Biurze Rady. Czy są uwagi do protokołu? Pan radny Łabędzki.

Bogusław Szczepan Łabędzki – Panie Burmistrzu. Państwo Przewodniczący. Wysoka Rado. Pytanie
skierowane  do  Pana  Przewodniczącego.  Panie  Przewodniczący,  XXXV sesja  Rady Miasta.  Ilu
radnych brało udział w tej sesji? Pana zdaniem czy zgodnie z Pana wiedzą?

Jakub Ostapczuk – No nie pamiętam, to są takie...

Bogusław Szczepan Łabędzki – Ma Pan prawo, oczywiście. Panie Przewodniczący, 20 osób brało
udział w sesji. Ja wtedy składałem wniosek o zmianę porządku obrad.

Jakub Ostapczuk – Pamiętam.

Bogusław Szczepan Łabędzki – Pamięta Pan, no właśnie. Wtedy Pan od razu nie zorientował się,
że...

Jakub Ostapczuk – Bezwzględna większość.

Bogusław Szczepan Łabędzki – Tak, właśnie, że nie przeszedł.

Jakub Ostapczuk – Ale to już...

Bogusław Szczepan Łabędzki – Zabrnął Pan w głosowanie, tak?

Jakub Ostapczuk – Tak, pamiętam.

Bogusław  Szczepan  Łabędzki  –  Pamięta  Pan,  no  właśnie.  Jak  na  radnego  z  takim  dużym
doświadczeniem, to... No ale mniejsza o to. Panie Przewodniczący, natomiast później Pan ogłosił
powtórne głosowanie nad porządkiem obrad. Jak Pan wie, z zasady nie głosuje 2 rzeczy, znaczy tej
samej  rzeczy 2 razy,  bo uważam, że od pilnowania porządku obrad jest  Przewodniczący.  Mam
prawo domagać się od niego jasnych reakcji prawnych. Panie Przewodniczący, jak ja głosowałem w
tym ogłoszonym przez Pana drugim głosowaniem nad porządkiem obrad?

Jakub Ostapczuk – Nie pamiętam. Ja, Pan jest 1 z 20.

Bogusław Szczepan Łabędzki – No wie Pan, bo ja akurat nie brałem udziału w tym głosowaniu.
Pan natomiast poddaje nam w protokole wynik głosowania następujący. Za głosowało 14 radnych,
przeciw 6, co razem daje nam liczbę 20. Tylko że ja nie brałem udziału w głosowaniu, więc ja Pana
pytam, do której grupy Pan mnie tutaj zaliczył? Czy głosowałem za, czy się wstrzymałem?

Jakub Ostapczuk – Ja podejrzewam, że do grupy, że za.

Bogusław Szczepan Łabędzki – Że za. Ale ja nie głosowałem, Panie Przewodniczący, więc co z tym
fantem zrobimy?

Jakub Ostapczuk – Ten...



Bogusław Szczepan Łabędzki – Ten fant.

Jakub Ostapczuk – Ten fant nie zmieni wyniku głosowania.

Bogusław Szczepan Łabędzki – Ja rozumiem. Tylko że mamy teraz protokół, który ma oddawać to,
co się działo na sesji zgodnie z prawdą. Więc ten zapis nie jest zgodny z prawdą. Zwracam Panu
uwagę.

Jakub Ostapczuk – Poprawimy w tym,  w protokole.  I  przystąpimy do głosowania.  Kto jest  za
przyjęciem protokołu z XXXV sesji Rady Miasta? Kto jest za? Dziękuję. Kto jest przeciwny? 1
radny przeciwny. Kto się wstrzymał? 1 radny się wstrzymał. Za głosowało 16 radnych, przeciwny
był 1 radny, 1 radny się wstrzymał. Protokół został przyjęty. I przystąpimy do protokołu z XXXVI
sesji...

Z sali – 17 głosowało za.

Jakub  Ostapczuk – A, 17. Przepraszam.

Z sali – 19 jest obecnych. No to 17 było za, przeciw był 1 i wstrzymał się 1. (za – 17, przeciw – 1,
wstrzymało – 1, w głosowaniu udział wzięło 19 radnych)

Jakub Ostapczuk – No to proszę teraz pilnować. I tutaj poproszę moich Zastępców o prowadzenie,
o pomoc. Protokół z XXXVI był wyłożony w Biurze Rady Miasta. Czy są uwagi do protokołu?
Jeśli nie ma, przystąpimy do głosowania. Kto jest za przyjęciem XXXVI protokołu? Kto jest za?
Dziękuję. Kto jest przeciwny? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Protokół został przyjęty jednogłośnie.
(za – 19, przeciw – 0, wstrzymało – 0, w głosowaniu udział wzięło 19 radnych)

Do punktu 6 porządku obrad
Jakub Ostapczuk – Punkt 6. Interpelacje. Proszę radnych o składanie interpelacji.  Proszę, radny
Łabędzki. 

Bogusław Szczepan Łabędzki – Panie Burmistrzu. Państwo Przewodniczący. Wysoka Rado. Prawdę
mówiąc,  w  ostatnim  czasie  mieliśmy  tak  wiele  różnych  formuł  wypowiedzi  w  tym  punkcie
interpelacje, że ja też pozwolę sobie zabrać w tym punkcie głos, tym bardziej że punkt dotyczący
Komisji  Rewizyjnej  będzie przed  punktem wolne wnioski,  zapytania  a  moje wystąpienie w tej
chwili dotyczy pracy Komisji Rewizyjnej. Szanowny Panie Przewodniczący. Informuję, że z dniem
21 lutego 2018 r. rezygnuję z pracy w Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Hajnówka. Moja decyzja
podyktowana  jest  zastrzeżeniami,  jakie  budzi  postępowanie  Komitetu  Wyborczego  Ziemia
Hajnowska,  który  zdecydowanie  forsuje  swój  monopol  na  sprawowanie  lokalnej  władzy
pozbawionej realnych mechanizmów kontrolnych. Oczywiście nie wynika to w jakikolwiek sposób
z łamania litery prawa, ale raczej z zaprzeczenia idei samorządności. Brak woli wstrzymania się z
decyzjami  dotyczącymi  składu  Komisji  Rewizyjnej  do  momentu  przeprowadzenia  wyborów
uzupełniających  w  hajnowskim okręgu  nr  2  niezbicie  tego  dowodzi.  Jednocześnie  uważam za
godzącą  w  powagę  Rady  Miasta  rekomendację  nowego  członka  Komisji  Rewizyjnej,  którą
sformułowano posługując się słowami, tutaj będzie cytat: „Panie Przewodniczący, szanowni radni.
Na kandydata do Komisji Rewizyjnej zgłaszam Pana radnego Sławomira Kulika. Sławomir Kulik
jest u nas radnym pierwszej kadencji, jak również jest nauczycielem a także prywatnie jako znany
jako fotograf – pisownia oryginalna – a także jako lubiący poezję, pisze pięknie wiersze. Dziękuję.”
(cytat za protokołem z XXXV Sesji Rady Miasta Hajnówka z dnia 27 grudnia 2017 r.) W związku z
powyższym nie chcę legitymizować swoim udziałem prac Komisji  Rewizyjnej.  Uważam, ze do



końca  obecnej  kadencji  Komitet  Wyborczy Ziemia  Hajnowska  powinien  samodzielnie  ponosić
odpowiedzialność za podejmowane decyzje. Z wyrazami szacunku i podpis.

Pisemna rezygnacja z pracy w Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Hajnówka złożona przez Radnego
Bogusława Szczepana Łabędzkiego – Załącznik Nr 2.

Jakub Ostapczuk – Dziękuję. Odpowiedzi na interpelacje będą później. To jest punkt.

Bogusław Szczepan Łabędzki –  Proszę.

Jakub Ostapczuk – Dziękuję. Czy są jeszcze interpelacje? 

Do punktu 7 porządku obrad
Jakub Ostapczuk – Jeśli nie ma, przystąpimy, przejdziemy do punktu 7. Informacja o działalności
Burmistrza Miasta Hajnówka w okresie od dnia 5 grudnia 2017 r. do dnia 6 lutego 2018 r. Taką
informację Państwo otrzymali. Czy są dodatkowe pytania do informacji, wyjaśnienia? Nie widzę.
Pan Burmistrz.

Andrzej  Skiepko  –  Panie  Przewodniczący.  Wysoka  Rado.  Szanowni  Państwo.  Chcę  uzupełnić
informację Pana Burmistrza Jerzego Siraka o bardzo miłą informację. Otóż Pan Burmistrz Sirak 15
lutego odebrał promesę na dofinansowanie w wysokości 761 600 złotych w ramach resortowego
Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 Maluch Plus, czyli tak zwany Żłobek. W
podpisie Pani Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Pani Elżbieta Rafalska.

Jakub Ostapczuk – Dziękuję za wyjaśnienia. Jeśli nie ma więcej uwag, przystąpimy do głosowania.
Kto jest z radnych za przyjęciem informacji o działalności Burmistrza Miasta Hajnówka w okresie
od dnia 5 grudnia 2017 r. do dnia 6 lutego 2018 r.? Kto jest za? Dziękuję. Kto jest przeciw? Nie
widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Informacja została przyjęta jednogłośnie. (za – 19, przeciw –
0, wstrzymało – 0, w głosowaniu udział wzięło 19 radnych)

Informacja o działalności Burmistrza Miasta Hajnówka w okresie od dnia 5 grudnia 2017 r. do dnia
6 lutego 2018 r. – Załącznik Nr 3.

Do punktu 8 porządku obrad
Jakub  Ostapczuk  –  Sprawozdanie  z  realizacji  Budżetu  Obywatelskiego  na  2017  rok.  Taka
informacja została przekazana Państwu. Była analizowana na komisjach. Czy są uwagi? Nie widzę.
W związku z tym przystąpimy do głosowania. Kto jest za przyjęciem sprawozdania z realizacji
Budżetu Obywatelskiego w 2017 roku? Kto jest za? Dziękuję. Kto jest przeciwny? Nie widzę. Kto
się wstrzymał? 2 radnych się wstrzymało. Za sprawozdaniem głosowało 17 radnych, przeciwnych
nie było, 2 radnych się wstrzymało. (za – 17, przeciw – 0, wstrzymało – 2, w głosowaniu udział
wzięło 19 radnych)

Sprawozdanie z realizacji Budżetu Obywatelskiego w 2017 roku – Załącznik Nr 4.

Do punktu 9 porządku obrad
Jakub  Ostapczuk  –  Punkt  9.  Sprawozdanie  z  wysokości  średnich  wynagrodzeń  nauczycieli  na
poszczególnych  stopniach  awansu  zawodowego  w  szkołach  prowadzonych  przez  jednostkę
samorządu  terytorialnego.  Takie  sprawozdanie  też  Państwo  otrzymali.  Było  analizowane  na
komisjach. Czy są jeszcze uwagi do tego sprawozdania? Jeśli nie, przystąpimy do przegłosowania.



Kto jest z radnych za przyjęciem sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na
poszczególnych  stopniach  awansu  zawodowego  w  szkołach  prowadzonych  przez  jednostkę
samorządu  terytorialnego?  Kto  jest  za?  Dziękuję.  Kto  jest  przeciwny?  Nie  widzę.  Kto  się
wstrzymał?  Nie  widzę.  Sprawozdanie  zostało  przyjęte  jednogłośnie.  (za  –  19,  przeciw  –  0,
wstrzymało – 0, w głosowaniu udział wzięło 19 radnych)

Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu
zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego – Załącznik Nr
5.

Do punktu 10 porządku obrad
a) Jakub Ostapczuk – Punkt 10. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawach, podpunkt a) przyjęcia
stanowiska  Rady  Miasta  Hajnówka  o  zgromadzeniu  publicznym  dotyczącym  upamiętnienia
żołnierzy podziemia  antykomunistycznego z  okazji  zbliżającego się  Narodowego Dnia  Pamięci
„Żołnierzy Wyklętych”.

Jakub  Ostapczuk  –  Stanowisko,  jak  Państwo  wiecie,  zostało  przygotowane  przez  Burmistrza  i
radnych. Pan Burmistrz jeszcze chce.

Andrzej Skiepko – Szanowni Państwo Przewodniczący. Panie i Panowie Radni. Szanowni Państwo.
Z  inicjatywy  Pana  Burmistrza  Jerzego  Siraka,  oczywiście  po  konsultacji  z  klubami  Ziemia
Hajnowska  i  PSL  z  radnymi  tych  klubów,  Pan  Burmistrz  przygotował  stanowisko  odnośnie
uchwały, o której mówił Pan Przewodniczący. Ja pozwolę w tej chwili to stanowisko odczytać.  8
maja 1945 roku III Rzesza podpisała akt bezwarunkowej kapitulacji, pomimo tego działania zbrojne
w Europie trwały nadal, również na terenie Polski działały uzbrojone oddziały partyzanckie. Na
przełomie stycznia i lutego 2018 roku minęło siedemdziesiąt dwa lata od tragicznych w skutkach
wydarzeń, w których ofiarę złożyło 79 mieszkańców naszego regionu. Te wydarzenia to zbiorowy
mord na grupie osób zamieszkujących ziemię bielską i  hajnowską. Tragizmu tym wydarzeniom
przydaje fakt, iż miały one miejsce ponad pół roku po zakończeniu najokrutniejszej z wojen a ich
ofiarami  byli  mieszkańcy  prawosławnych  wsi  naszego  regionu.  Zbrodni  dokonali  żołnierze
oddziału Pogotowia Akcji Specjalnej Narodowego Zjednoczenia Wojskowego dowodzeni przez kpt.
Romualda Rajsa pseudonim „Bury”.  Według Instytutu Pamięci Narodowej,  który przeprowadził
śledztwo w tej sprawie, akcji oddziału „Burego” – w cudzysłowie oczywiście podaję – „nie można
utożsamiać  z  walką  o niepodległy byt  państwa,  gdyż nosi  znamiona ludobójstwa”.  Jako Radni
Miasta Hajnówka i przedstawiciele lokalnej społeczności, oddając hołd ofiarom tragicznego mordu
niewinnej ludności cywilnej, protestujemy przeciw gloryfikowaniu i upamiętnianiu kpt. Romualda
Rajsa  pseudonim  „Bury”  oraz  jego  żołnierzy  poprzez  organizowanie  zgromadzeń  publicznych
dotyczących upamiętnienia żołnierzy podziemia antykomunistycznego z okazji Narodowego Dnia
Pamięci  „Żołnierzy  Wyklętych”.  Z  całą  stanowczością  potępiamy  wydarzenia  sprzed
siedemdziesięciu dwóch lat i wyrażamy swoją dezaprobatę dla organizowania marszu w Hajnówce.
Żołnierze podziemia antykomunistycznego nie mogą być postrzegani tylko jako bohaterowie bez
jakiejkolwiek  skazy.  Do  Wyklętych  zalicza  się  i  Brygadę  Świętokrzyską  Narodowych  Sił
Zbrojnych,  i  kpt.  Romualda  Rajsa  pseudonim  „Bury”.  Nie  wszyscy  byli  też  zwolennikami
prowadzenia walki zbrojnej. W 1945 roku Narodowe Siły Zbrojne rozwiązały swoje oddziały, a
mimo  to  niektórzy  żołnierze  wybrali,  wbrew  zaleceniom dowództwa,  walkę  z  bronią  w  ręku.
„Bury”  i  jego  ludzie  dopuścili  się  w  okolicach  Bielska  Podlaskiego  i  Hajnówki  brutalnych
pacyfikacji miejscowej ludności chłopskiej. Wyklęci „Burego” nie oszczędzali nawet dzieci. Nie
może  więc  on  być  „bohaterem”.  Czy  może  być  przykładem  bohaterskiej  walki  podziemia
antykomunistycznego na ziemi bielskiej  i hajnowskiej? Stawianie „Burego” za wzór i głoszenie
haseł typu – „Bury – mój bohater” jest swoistą prowokacją i nie można tego akceptować i w żaden
sposób  usprawiedliwiać.  Apelujemy  też  do  Pana  Joachima  Brudzińskiego  Ministra  Spraw



Wewnętrznych  i  Administracji  o  podjęcie  inicjatywy  ustawodawczej  zakazującej  organizacji
zgromadzeń  zagrażających  dobrym  relacjom  obywateli  Rzeczypospolitej  Polskiej  różnych
narodowości  i  wyznań.  W uzasadnieniu  Pan  Burmistrz  na  wniosek,  który  wpłynął  przez  Pana
Dawida  Marka  Poleszuka,  w  sprawie  zgromadzenia  publicznego,  a  więc  odbycia  marszu,
przytoczył  słowa Prezesa Rady Ministrów Pana Mateusza Morawieckiego z dnia 1 lutego 2018
roku,  cytuję:  „Nasz  Rząd potępia  wszystkie  zbrodnie  II  wojny światowej  popełnione  na  ziemi
polskiej,  bez względu na to,  jakiej  narodowości  byli  ich sprawcy i  do jakiego narodu należały
ofiary.” Tak Pan Burmistrz uzasadnia swoje stanowisko. I ja bardzo proszę radnych o przyjęcie tego
stanowiska w imieniu Pana Burmistrza.

Jakub Ostapczuk – Dziękuję Burmistrzowi. Myślę tutaj nie będziemy, nie ma potrzeby dyskutować.
Przystąpimy do przegłosowania stanowiska. Kto jest  z radnych za przyjęciem stanowiska Rady
Miasta  Hajnówka  o  zgromadzeniu  publicznym  dotyczącym  upamiętnienia  żołnierzy  podziemia
antykomunistycznego z okazji zbliżającego się Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”?
Kto jest za przyjęciem stanowiska? Przeliczę. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16
radnych za. Kto jest przeciwny? 1 radny jest przeciwny. Kto się wstrzymał? 1 radny się wstrzymał.

Z sali – 1 nie ma na sali, 1 wyszedł.

Jakub  Ostapczuk  –  1  nieobecny.  Chcę  poinformować,  że  stanowisko  zostało  przyjęte.  Za
stanowiskiem głosowało  16 radnych,  przeciwny był  1  radny,  wstrzymał  się  1  radny.  (za – 16,
przeciw – 1,  wstrzymało – 1,  w głosowaniu udział  wzięło 18 radnych, podczas głosowania
nieobecny  radny  Bogusław  Szczepan  Łabędzki)  Przechodzimy  do  punktu,  chciałem  zrobić
przerwę. Proponuję 5-minutową przerwę, bo na pewno dużo osób będzie chciało opuścić.

Uchwała  Nr  XXXVII/249/18  Rady  Miasta  Hajnówka  z  dnia  21  lutego  2018  roku  w  sprawie
przyjęcia  stanowiska  Rady  Miasta  Hajnówka  o  zgromadzeniu  publicznym  dotyczącym
upamiętnienia  żołnierzy podziemia  antykomunistycznego z  okazji  zbliżającego się  Narodowego
Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” – Załącznik Nr 6.

Przerwa w obradach
Podczas obrad XXXVIII sesji Rady Miasta Hajnówka, która odbyła się 27 marca 2018 r. Radny
Bogusław  Szczepan  Łabędzki  wniósł  o  umieszczenie  w  protokole  z  XXXVII  Sesji  Rady  Miasta
Hajnówka z dnia 21 lutego 2018 r. po słowach” Przerwa w obradach” (zakończenie pkt.10a) uwagi
następującej treści:                                                                                                 
„Przewodniczący Rady Miasta Jakub Ostapczuk nie był w stanie wznowić obrad XXXVII Sesji
Rady Miasta Hajnówka po ogłoszonej wcześniej przerwie w zaplanowanym czasie pięciu minut,
ponieważ  uniemożliwiało  mu  to  histeryczne  zachowanie  nieznanego  z  imienia  i  nazwiska
mężczyzny oraz zamieszanie wywołane przez dziennikarzy obecnych w tym czasie na sali obrad.
Swoją bezczynność w zaistniałej sytuacji Przewodniczący Ostapczuk tłumaczył „stanem wyższej
konieczności”.  Nie  potrafił  jednak  jej  charakteru  niczym  uzasadnić.  Dopiero  po  udzielonym
mediom  wywiadzie  powrócił  do  pełnienia  czynności  przewidzianych  regulaminem”.
-  Pismo  radnego  złożone  podczas  obrad  XXXVIII  sesji  Rady  Miasta  Hajnówka  do
Przewodniczącego Rady Miasta stanowi załącznik nr 20.

b) Jakub  Ostapczuk  –  Proszę  o  zajmowanie  miejsc.  Bardzo  przepraszam  za  dłuższą  przerwę,
mógłbym powiedzieć  15  minut,  ale  tak  wyszło.  Punkt  10.  Wznawiam obrady sesji.  Punkt  10,
podpunkt b)  ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli i innych form
wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne lub prawne inne niż jednostka
samorządu  terytorialnego  na  terenie  Miasta  Hajnówka  oraz  trybu  przeprowadzania  kontroli
prawidłowości  ich  pobrania i  wykorzystania.  Uchwała była analizowana na komisji.  Wszystkie



komisje zaopiniowały pozytywnie. Czy są uwagi do powyższej uchwały? Nie widzę. 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  18  głosami,
przeciwnych nie było, wstrzymujących się nie było, 1 radny nieobecny w czasie głosowania. (za –
18, przeciw – 0, wstrzymało – 0, w głosowaniu udział wzięło 18 radnych, podczas głosowania
nieobecny radny Maciej Borkowski)

Uchwała  Nr  XXXVII/250/18  Rady  Miasta  Hajnówka  z  dnia  21  lutego  2018  roku  w  sprawie
ustalenia trybu udzielenia i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli i innych form wychowania
przedszkolnego prowadzonych  przez  osoby fizyczne lub  prawne inne  niż  jednostka  samorządu
terytorialnego na terenie Miasta Hajnówka oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich
pobrania i wykorzystania – Załącznik Nr 7.

c) Jakub  Ostapczuk  –  Podpunkt  c)  ustalenia  wysokości  opłat  za  korzystanie  z  wychowania
przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku
kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Miasto
Hajnówka.  Ten  projekt  uchwały  też  był  analizowany  na  komisjach.  Wszystkie  komisje
zaopiniowały pozytywnie.  Czy są uwagi  do powyższej  uchwały?  Jeśli  nie  ma,  przystąpimy do
głosowania.  Kto jest  za przyjęciem powyższej  uchwały?  Kto jest  za?  Kto jest  przeciwny?  Nie
widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Uchwała została przyjęta jednogłośnie. (za – 19, przeciw –
0, wstrzymało – 0, w głosowaniu udział wzięło 19 radnych)

Uchwała Nr XXXVII/251/18 Rady Miasta Hajnówka z dnia 21 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia
wysokości  opłat  za korzystanie  z  wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem
przedszkolnym  do  końca  roku  szkolnego  w  roku  kalendarzowym,  w  którym  kończą  6  lat  w
przedszkolach publicznych prowadzonych przez Miasto Hajnówka – Załącznik Nr 8.

d) Jakub Ostapczuk – Podpunkt d) ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego
nauczycieli  zatrudnionych  w  szkołach  i  placówkach  prowadzonych  przez  Gminę  Miejską
Hajnówka, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych przez szkoły wyższe i
zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i formy kształcenia, na które dofinansowanie jest
przeznaczone  w  2018  roku.  Ta  uchwała  była  przedstawiona  na  komisjach.  Wszystkie  komisje
zaopiniowały  pozytywnie.  Czy są  uwagi?  Nie  widzę.  Przystąpimy do  głosowania.  Kto  jest  za
przyjęciem uchwały?  Dziękuję.  Kto jest  przeciwny? Nie widzę.  Kto się wstrzymał? Nie widzę.
Uchwała została przyjęta jednogłośnie.  (za – 19, przeciw – 0, wstrzymało – 0, w głosowaniu
udział wzięło 19 radnych)

Uchwała Nr XXXVII/252/18 Rady Miasta Hajnówka z dnia 21 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia
planu  dofinansowania  form doskonalenia  zawodowego  nauczycieli  zatrudnionych  w szkołach  i
placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Miejską Hajnówka, ustalenia maksymalnej
kwoty dofinansowania opłat  pobieranych przez szkoły wyższe i  zakłady kształcenia nauczycieli
oraz specjalności i formy kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane w 2018 roku –
Załącznik Nr 9.

e) Jakub Ostapczuk – Podpunkt e) zmiany uchwały Nr VI/43/15 Rady Miasta Hajnówka z dnia 29
kwietnia  2015 r.  w sprawie  ustalenia  stypendium Burmistrza  Miasta  Hajnówka imienia  Pelagii
Ponieckiej. Tutaj jest, poproszę Pana Burmistrza, jest autopoprawka po komisjach.

Andrzej Skiepko – Panie Przewodniczący. Wysoka Rado. W poprzedniej uchwale była możliwość



przyznania  dla  2  sportowców  stypendium  oczywiście  imieniem  Pelagii  Ponieckiej  dla  2
sportowców  i  dla  dwóch  uczniów,  stypendystów  z  dziedziny  artystycznej.  Po  komisjach  były
wnioski,  aby  zwiększyć  do  3  i  do  4.  Nasza  autopoprawka  jest  związana  z  tym,  aby  takich
stypendystów było w ilości do 4. Czyli po 4 sportowców, do 4 sportowców i 4 stypendia jeżeli
chodzi o osiągnięcia artystyczne.

Jakub Ostapczuk – Dziękuję Burmistrzowi za wyjaśnienie. Czy są jeszcze uwagi? Jeśli nie ma,
przystąpimy do przegłosowania uchwały,  oczywiście z tą autopoprawką. Kto jest  za przyjęciem
powyższej uchwały? Dziękuję.  Kto jest  przeciwny? Nie widzę.  Kto się wstrzymał? 1 radny się
wstrzymał. Za uchwałą głosowało 18 radnych, przeciwnych nie było, 1 radny się wstrzymał. (za –
18, przeciw – 0, wstrzymało – 1, w głosowaniu udział wzięło 19 radnych)

Uchwała Nr XXXVII/253/18 Rady Miasta Hajnówka z dnia 21 lutego 2018 r. w sprawie zmiany
uchwały Nr VI/43/15 Rady Miasta Hajnówka z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie ustanowienia
stypendium Burmistrza Miasta Hajnówka imienia Pelagii Ponieckiej – Załącznik Nr 10.

f) Jakub Ostapczuk – Przechodzimy do podpunktu f) uchwalenia Rocznego programu współpracy
miasta  Hajnówka  z  organizacjami  pozarządowymi  oraz  innymi  podmiotami  prowadzącymi
działalność  pożytku  publicznego  na  2018  rok.  Ta  uchwała  była  analizowana  na  komisjach,
wyjaśniana. Czy są pytania jeszcze w tym punkcie? Jeśli nie ma, przystąpimy do głosowania. Kto
jest z radnych za przyjęciem powyższej uchwały? Kto jest za? Dziękuję. Kto jest przeciwny? Nie
widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Uchwała została przyjęta jednogłośnie. (za – 19, przeciw –
0, wstrzymało – 0, w głosowaniu udział wzięło 19 radnych)

Uchwała  Nr  XXXVII/254/18  Rady  Miasta  Hajnówka  z  dnia  21  lutego  2018  r.  w  sprawie
uchwalenia  Rocznego  programu  współpracy miasta  Hajnówka  z  organizacjami  pozarządowymi
oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok – Załącznik
Nr 11.

g) Jakub  Ostapczuk  –  Podpunkt  g) w  sprawie  przystąpienia  do  Programu  „Poprawa  jakości
powietrza.  Część  6)  Budynki  użyteczności  publicznej  o  podwyższonym  standardzie
energooszczędności” realizowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej. Też był projekt uchwały analizowany na komisjach. Czy są jeszcze pytania? 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 – 19, przeciw – 0, wstrzymało – 0, w głosowaniu udział wzięło 19 radnych)

Uchwała  Nr  XXXVII/255/18  Rady  Miasta  Hajnówka  z  dnia  21  lutego  2018  r.  w  sprawie
przystąpienia do programu „Poprawa jakości powietrza. Część 6) Budynki użyteczności publicznej
o  podwyższonym  standardzie  energooszczędności”  realizowanego  przez  Narodowy  Fundusz
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – Załącznik Nr 12.

h) Jakub Ostapczuk – Podpunkt h) powołania Pani Walentyny Pietroczuk w skład Komisji Spraw
Społecznych  Rady Miasta  Hajnówka.  Pani  radna  dzisiaj  została  zaprzysiężona  i  zadeklarowała
pracę w Komisji Społecznej. Czy są uwagi? Jeśli nie ma, przystąpimy do przegłosowania. Kto jest
za  powołaniem Pani  Walentyny Pietroczuk  w skład  Komisji  Spraw  Społecznych  Rady Miasta
Hajnówka. Kto jest za? Dziękuję. Kto jest przeciwny? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę.
Uchwała została przyjęta jednogłośnie.  (za – 19, przeciw – 0, wstrzymało – 0, w głosowaniu
udział wzięło 19 radnych)



Uchwała Nr XXXVII/256/18 Rady Miasta Hajnówka z dnia 21 lutego 2018 r. w sprawie powołania
Pani  Walentyny  Pietroczuk  w  skład  Komisji  Spraw  Społecznych  Rady  Miasta  Hajnówka  –
Załącznik Nr 13.

i) Jakub Ostapczuk – Plan pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Hajnówka na 2018 r. Poproszę
Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Pana radnego.

Jerzy Charytoniuk – Panie Przewodniczący. Panie Burmistrzu. Szanowni radni. Dziwi mnie troszkę
decyzja Pana radnego Łabędzkiego o rezygnacji z pracy w Komisji Rewizyjnej. Bo jakby dobrze ja
pamiętam i członkowie komisji, wszystkie uwagi pana co do tematów pracy, co do wniosków z tych
komisji  były  uwzględniane,  więc  to,  że  akurat  Ziemia  Hajnowska  ma  większość  w  Komisji
Rewizyjnej całkowicie nie przedkłada się na to, że którykolwiek z wniosków był przeforsowywany.
To jest  nieprawda. Jednocześnie dziękuję Panu za pracę przez te 3 lata w Komisji  Rewizyjnej.
Trudno,  to  jest  Pana  decyzja,  że  Pan  z  tej  komisji  odchodzi.  I  proszę  szanownych  radnych  o
przyjęcie planu pracy przedstawionego przez członków Komisji Rewizyjnej na rok 2018.

Jakub Ostapczuk – Do planu pracy, Panie radny Łabędzki?

Bogusław Szczepan Łabędzki – Nie. Ad vocem.

Jakub Ostapczuk – Proszę.

Bogusław Szczepan Łabędzki  – Panie Przewodniczący Komisji  Rewizyjnej,  ja myślę,  że dosyć
jasno  sprecyzowałem powody.  Nie  chodzi  o  to,  że  wy macie  większość,  tylko  w  jaki  sposób
żebyście to zrobili. Proszę wziąć od Przewodniczącego Rady Miasta moją informację i przeczytać.
Ja zwracam uwagę, że nie mam nic przeciwko literze prawa, tylko przeciwko temu, że nie chcecie
poddać się jak gdyby tej samorządności. To to mnie tylko irytuje.

Jakub Ostapczuk – Proszę, Panie radny Borkowski.

Maciej  Borkowski – Panie Burmistrzu.  Wysoka Rado. Państwo zebrani.  Ja chciałbym do pracy
komisji  dołączyć  jakby jeden punkt,  wniosek,  który już wcześniej  był  proponowany,  nie  tylko
przeze  mnie,  ale  innych  radnych,  który  nie  przeszedł.  Mianowicie  dopisać  punkt  kontrola
wniosków, interpelacji  i  petycji  składanych  na ręce  Pana Burmistrza  przez  mieszkańców,  jak  i
radnych pod kątem terminów ich merytorycznych odpowiedzi. Rok 2017 wystarczy. Aby taki punkt
został wprowadzony na II półrocze...

Jakub Ostapczuk – Jest wniosek. Pan radny Przewodniczący Komisji.

Jerzy  Charytoniuk  –  Panie  Burmistrzu.  No  niestety,  no  nie  wszystkie  wnioski  radnych  może
przeanalizować komisja. Komisja Rewizyjna też ma swój plan pracy, ma swoje obowiązki i nie
może tych tematów realizować nieskończenie wiele. Każda komisja ma możliwość kontroli. Nie
wiem,  dlaczego  ciągle  radni  zrzucają  wszystkie  kwestie  kontrolne  na  Komisje  Rewizyjną.  My
naprawdę, nie to, że pracujemy ponad siły, ale sadzę, że właściwie wypełniamy swoje obowiązki i
właściwie wywiązujemy się ze swoich powierzonych przez Radę praw, znaczy praw i obowiązków.
Więc proszę o nieprzyjmowanie tego wniosku, gdyż jest to rok, tak jak wiemy, wyborczy. Mamy
dwa punkty pracy w pierwszym półroczu, jeden w drugim. Drugie półrocze jest bardzo krótkie,
więc ja osobiście nie widzę możliwości rozszerzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2018. 

Jakub Ostapczuk – Dziękuję za wyjaśnienia, ale jest wniosek radnego i musimy przegłosować. Kto



jest za wnioskiem radnego Macieja Borkowskiego o rozszerzenie planu pracy Komisji Rewizyjnej?
Kto jest za? 1, 2, 3, 4, 5. Dziękuję. Kto jest przeciwny? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Kto się
wstrzymał?  2 radnych się  wstrzymało.  Za  wnioskiem głosowało 5 radnych,  12 przeciwnych,  2
radnych się wstrzymało. Wniosek nie został przyjęty.  (za – 5, przeciw – 12, wstrzymało – 2, w
głosowaniu udział wzięło 19 radnych) I przystąpimy do przegłosowania całego planu. Kto jest z
radnych za przyjęciem planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Hajnówka na 2018 rok? Kto
jest za? Przeliczę. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Kto jest przeciwny? Nie widzę. Kto się
wstrzymał? 1, 2, 3, 4. 4 radnych się wstrzymało. 

Z sali – A kto nie głosował?

Jakub Ostapczuk – Właśnie zastanawiam się, Pan radny Mironczuk, za był?

Piotr Mironczuk – Tak, tak.

Jakub Ostapczuk  –  A to  za  to  15  radnych.  Plan  pracy Komisji  Rewizyjnej  został  przyjęty.  15
głosowało za, przeciwnych nie było, 4 radnych się wstrzymało. (za – 15, przeciw – 0, wstrzymało
– 4, w głosowaniu udział wzięło 19 radnych)

Uchwała Nr XXXVII/257/18 Rady Miasta Hajnówka z dnia 21 lutego 2018 r. w sprawie planu
pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Hajnówka na 2018 r. – Załącznik Nr 14.

j) Jakub  Ostapczuk  –  Podpunkt  j) udzielenia  pomocy  finansowej.  O  pomocy  finansowej
dyskutowaliśmy na komisjach. Czy są jeszcze uwagi? Jeśli nie ma, przystąpimy do głosowania. Kto
jest  za  przyjęciem  uchwały  udzielenia  pomocy  finansowej?  Kto  jest  za?  Dziękuję.  Kto  jest
przeciwny? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Uchwała została przyjęta jednogłośnie. (za –
19, przeciw – 0, wstrzymało – 0, w głosowaniu udział wzięło 19 radnych)

Uchwała Nr XXXVII/258/18 Rady Miasta Hajnówka z dnia 21 lutego 2018 r. w sprawie udzielenia
pomocy finansowej – Załącznik Nr 15.

k) Jakub  Ostapczuk  –  Podpunkt  k) udzielenia  pomocy  finansowej  Powiatowi  Hajnowskiemu.
Komisje wszystkie na komisjach zaopiniowały pozytywnie. Czy są uwagi do projektu uchwały?
Jeśli  nie  ma,  kto jest  za przyjęciem udzielenia  pomocy uchwały udzielenia pomocy finansowej
Powiatowi  Hajnowskiemu?  Kto  jest  za?  Dziękuję.  Kto  jest  przeciwny?  Nie  widzę.  Kto  się
wstrzymał? Nie widzę. Uchwała została przyjęta jednogłośnie. (za – 19, przeciw – 0, wstrzymało –
0, w głosowaniu udział wzięło 19 radnych)

Uchwała Nr XXXVII/259/18 Rady Miasta Hajnówka z dnia 21 lutego 2018 r. w sprawie udzielenia
pomocy finansowej Powiatowi Hajnowskiemu – Załącznik Nr 16.

l) Jakub Ostapczuk  –  Podpunkt  l) zmiana  w budżecie  miasta  na  2018  rok.  Na  komisjach  Pani
Skarbnik wyjaśniała zmiany. Czy są uwagi jeszcze pytania do zmian w budżecie miasta na 2018
rok? Jeśli nie ma, przystąpimy do głosowania. Kto jest za przyjęciem uchwały zmiana w budżecie
miasta  na  2018? Kto jest  za?  Dziękuję.  Kto jest  przeciwny?  Nie widzę.  Kto się  wstrzymał?  2
radnych  się  wstrzymało.  Za  głosowało  17  radnych,  przeciwnych  nie  było,  2  radnych  się
wstrzymało.  Uchwała została  przyjęta.  (za – 17,  przeciw – 0,  wstrzymało – 2,  w głosowaniu
udział wzięło 19 radnych)



Uchwała Nr XXXVII/260/18 Rady Miasta Hajnówka z dnia 21 lutego 2018 r. w sprawie zmian w
budżecie miasta na 2018 rok – Załącznik Nr 17.

m) Jakub Ostapczuk – I automatycznie związana zmiana ze zmianą w budżecie miasta jest uchwała
podpunkt m) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Hajnówka na lata 2018-2027. Czy
są  uwagi  do  tej  prognozy?  Jeśli  nie  ma,  przystąpimy  do  głosowania.  Kto  jest  za  przyjęciem
uchwały? Kto jest za? Dziękuję. Kto jest przeciwny? Nie widzę. Kto się wstrzymał? 1 radny się
wstrzymał. 18 radnych głosowało za uchwałą, przeciwnych nie było, 1 radny się wstrzymał. (za –
18, przeciw – 0, wstrzymało – 1, w głosowaniu udział wzięło 19 radnych)

Uchwała Nr XXXVII/261/18 Rady Miasta Hajnówka z dnia 21 lutego 2018 r. w sprawie zmiany
Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Hajnówka na lata 2018-2027 – Załącznik Nr 18.

Do punktu 11 porządku obrad 
Jakub  Ostapczuk  –  Punkt  11.  Wolne  wnioski,  zapytania.  Proszę  o  składanie  zapytań,  wolnych
wniosków. Jeśli nie ma... A, jest. Proszę, radny Borkowski.

Maciej  Borkowski  –  Panie  Burmistrzu.  Wysoka  Rado.  Panie  Przewodniczący.  W  budżecie
przyjęliśmy zmiany. Ja chciałbym z tego tytułu zapytać,  czy z racji tego Projektu Maluch Plus
dałoby się utworzyć dodatkowych kilka miejsc żłobkowych? Dlaczego ja o tym mówię? Dostaliśmy
dotację  w wysokości  760 000  złotych.  To  są  dość  pokaźne  pieniążki.  Warto  przypomnieć,  że
całościowo Rząd Prawa i Sprawiedliwości na Maluch Plus przeznaczył 450 000 000, z czego nam
się  udało  760 000,  ładna  kwota.  Moje  pytanie  wiąże  się  z  tym,  że  jeżeli  na  sali  oddziałów
żłobkowych  znajduje  się  35  dzieci  i  są  upalne  dni,  to  naprawdę  te  dzieciaczki  siedzą  jak  w
sardynkach. Czy z tego, z tych pieniążków dałoby się poprawić jakoś tam ich byt? Przy okazji,
Panie  Burmistrzu,  chciałbym zwrócić  uwagę,  zresztą  wielokrotnie  jestem o  to  proszony przez
mieszkańców miasta, bo dzieci prowadzą do tego żłobka, jedno dziecko, o miejsca parkingowe, już
było wielokrotnie o tym mówione. Czy przy okazji tego projektu i pozyskanych pieniążków nie
moglibyśmy wygospodarować kawałek miejsca może, to jest sugestia mieszkańców, kosztem placu
zabaw. Jest  tam taki  niezagospodarowany teren do dębu,  jakieś  1,5 metra  na całej  długości  od
wejścia.  Byłoby  to  świetne  miejsce.  To  podpowiedź  mieszkańców.  Ja  się  również  pod  tym
podpisuję,  aby kilka tych  miejsc parkingowych tam stworzyć  i  rozładować to,  co się  dzieje  w
godzinach,  gdy rodzice  dzieci  przywożą  i zabierają,  bo  jest  tam ciężko.  Skąd  pomysł,  znaczy
pomysł, powtórka jak gdyby mojego wniosku, aby wpisać do Komisji Rewizyjnej, planu kontroli
wniosków, interpelacji jak i petycji, zarówno radnych, jak i mieszkańców miasta? To się nie rodzi
znikąd,  drodzy Państwo.  Ja,  jak  również  wielu  innych  radnych,  może  nie  wszyscy,  ale  często
dostajemy odpisy po terminie, po terminie, są one też niekiedy lakoniczne. Ale dostałem ostatnio,
znaczy prośbę, tak, byłem poproszony przez mieszkańców o zajęcie stanowiska, ponieważ od 25
września nie dostali odpowiedzi z Urzędu Miasta. I mam tu pismo przed sobą. I są to przedsiębiorcy
z ulicy Dworcowej. Tutaj mam kilka podpisów. Nie zostałem upoważniany, aby je pokazywać. I
przez te 5 miesięcy ci mieszkańcy nie dostali odpisów. Myślę, że warto byłoby się właśnie nad tym
zastanowić, dlaczego Pan Burmistrz nie odpisuje na te wnioski,  mimo że Kodeks Postępowania
Administracyjnego wyraźnie mówi, że jest na to 30 dni a tu mamy 5 miesięcy. Jest taki rozdział 7.
Załatwianie spraw, art. 35 § 1. Organy administracji publicznej obowiązane są załatwiać sprawy bez
zbędnej zwłoki. Jest art. 36 § 1 – jeżeli ta zwłoka następuje – O każdym przypadku niezałatwienia
sprawy  w  terminie  określonym  w  art.  35  lub  przepisach  szczególnych  organ  administracji
publicznej jest obowiązany zawiadomić stronę. Tu czegoś takiego nie widzimy. Jest również, Panie
Burmistrzu,  tak przypominam może,  tak,  z  czego można skorzystać,  art.  38 Pracownik organu
administracji publicznej, który z nieuzasadnionych przyczyn nie załatwił sprawy w terminie lub nie
dopełnił  obowiązku  wynikającego  z  art.  36  albo  nie  załatwił  sprawy w dodatkowym terminie



ustalonym w myśl art. 37 § 2 podlega odpowiedzialności porządkowej. I stąd te wnioski, tak? Stąd
ten wniosek do Komisji Rewizyjnej, aby się temu przyjrzeć. Już nie będę mówił o swoich zaległych
wnioskach, na które czekam a odpowiedź przychodzi taka albo inna.  Być może,  być może nie
dochodziłoby  do  tego,  gdybyśmy,  drodzy  Państwo,  w Urzędzie  Miasta  mieli  Elektroniczne
Zarządzanie Dokumentacją. Mówię być może. I prosiłem również o odpowiedź w sprawie wniosku
z 2016 roku z lipca w sprawie EZD. Wielokrotnie o tym mówiłem i prosiłem, bo dostałem taki
odpis,  że,  może  przeczytam:  „W odpowiedzi  na  Pana  wniosek  z  dnia  29  czerwca  2016  roku
informuję, że w chwili obecnej istnieje możliwość załatwiania spraw przez mieszkańców miasta
poprzez tzw. profil zaufany na platformie e-PUAP (z możliwości tej korzystają głównie instytucje
publiczne  i przedsiębiorcy,  sporadycznie  interesanci).  System  EZD  jako  system  wspomagający
prowadzenia  dokumentacji  jest  obecnie  na  etapie  pilotażu.”  I  następne  zdanie:  „W przyszłości
podjęte zostaną działania do przejścia wyłącznie na system EZD.” Mówiłem to na grudniowej sesji,
pytałem o to i odpowiedz, jaką dostałem, mnie zdziwiła, rozczarowała, ponieważ jest w niej zapis:
„W chwili  obecnej  nie  planujemy  wprowadzenia  systemu  EZD  jako  systemu  prowadzenia
dokumentacji  Urzędu  Miasta  Hajnówka.”  W tamtym roku,  drodzy Państwo,  planowaliście,  był
pilotaż,  dostałem odpowiedź,  że w przyszłości  zostaną podjęte  działania.  Teraz dostaję  w lutym
odpowiedź, że w chwili obecnej nie planujemy wprowadzenia. Jak będzie z tym systemem? Tak jak
już  powiedziałem,  być  może  te odpisy na  wnioski  nie  będą  tak  opóźnione,  bo  się  komuś  tam
czerwone światełko zapali i tak dalej. Na tą chwilę skończę. Dziękuję uprzejmie.

Jakub Ostapczuk – Dziękuję. Pan radny Nieciecki.

Karol Marek Nieciecki – Szanowny Panie Przewodniczący.  Panie Burmistrzu.  Szanowni Radni.
Szanowni Państwo. Na jednej z poprzednich sesji zwróciłem uwagę na lokal Armii Krajowej 14 i
stosunki,  jakie  tam panują,  nie  będę tego przypominał,  bo wszyscy radni  na  pewno pamiętają,
dostaliśmy pismo od Prezesa Zarządu Spółdzielni na temat sytuacji tam zaistniałej i w związku z
tym ja mam tylko jedno pytanie. Ja nie chcę tu wszystkim Państwu tłumaczyć, o co chodzi, bo
Państwo mają, dostali te same prawda, pisma. Co Zarząd Spółdzielni, co Pan, Panie Burmistrzu,
zamierza z tym fantem zrobić? Moje pytanie jest krótkie. Dziękuję.

Jakub Ostapczuk – Pan radny Łabędzki proszę.

Bogusław  Szczepan  Łabędzki  –  Panie  Burmistrzu.  Państwo  Przewodniczący.  Wysoka  Rado.
Przytrzymam się przy tym temacie. Pierwszy wyrok Sądu Rejonowego, który obowiązuje. Ja wiem,
że niektórzy mają tutaj stosunek do wyroków sądowych bardzo luźny, ale coś musi obowiązywać,
prawda?  2006  rok.  Panie  Przewodniczący,  pierwsza  eksmisja,  której  miasto  nie  zabezpieczyło
lokalu socjalnego. Od 2006 roku... 

Jakub Ostapczuk – Nie jestem organem wykonawczym.

Bogusław  Szczepan  Łabędzki  –  Ale  to  Pan  wytrzymuje  na  przykład  debatę  na  temat  sytuacji
gospodarczej i społecznej miasta. Drugi wyrok Sądu Rejonowego, również prawomocny, 2008 rok.
Kolejne mieszkanie socjalne,  którego miasto nie zapewniło. My radni dopuściliśmy do tego, że
władza  wykonawcza  nie  wykonuje  wyroku  sądu,  proszę  Państwa.  I  trzeci  wyrok,  również
prawomocny, z 2009 roku. I to jest, Panie Przewodniczący, to o czym mówiłem, a co spotkało się z
reakcją,  że nie ma takich sytuacji.  Są ludzie tak naprawdę bezdomni,  którym miasto,  które jest
zobowiązane do tego, żeby zabezpieczyć lokal socjalny, tego lokalu nie zabezpiecza. To jest nasza
odpowiedzialność,  proszę Państwa,  kiedy przechodzicie  obok bloku nr  14,  kiedy widzicie  tych
ludzi, to oni są tam tylko i wyłącznie z tego powodu, że my jako radni miejscy nie potrafimy zadbać
o to, żeby prawo było realizowane w tym mieście. Panie Burmistrzu, czekam na odpowiedź, kiedy
te osoby czekające od 2006, 2008 i 2009 roku, obchodzimy w tym roku 100-lecie Niepodległości,
tak, a niektórzy obchodzą 10-lecie swojej, czy 12-lecie swojej bezdomności. Jak to długo jeszcze



będzie trwało? Panie Burmistrzu, proszę o odpowiedź na piśmie, jakie organizacje pozarządowe
biorą  udział  w  planowaniu  zagospodarowania  dworca  PKP,  jak  zostały  wybrane,  jakie  środki
gwarancyjne  zastosowano  w  stosunku  do  tych  organizacji?  Jest  to  nasze  mienie,  więc  jakieś
gwarancje,  zabezpieczenia  gwarancyjne  myślę,  że  wchodzą  tutaj  w  rachubę.  Mieszkańcy ulicy
Białowieskiej na odcinku od ulicy Piłsudskiego do ulicy Łowczej od jakiegoś czasu przyglądają się
przepychankom tutaj  na  sesji  Rady Miasta  dotyczącym przebudowy nawierzchni  w ich  ulicy i
przypomnieli mi faktycznie, że za zniszczenie nawierzchni na tej ulicy odpowiada Przedsiębiorstwo
Wodociągów  i  Kanalizacji,  które  kilka  lat  temu  przeprowadzało  tam  budowę  instalacji
kanalizacyjnej  i po tej  budowie ta ulica wygląda tak jak wygląda.  Może, Panie Burmistrzu,  po
prostu powinniśmy pilnować tego, by ten, kto popsuł, ten naprawił. My tak się oglądamy, myślimy,
może kiedyś, może w przyszłości, może za kilka kadencji a tutaj, prawda, jest inwestor, który tam
realizował swoje zadania, więc niech on tę nawierzchnię naprawi. Panie Burmistrzu. Jeszcze takie
pytanie, sesja z 27 grudnia, mamy tam informację na temat działek pod inwestycję Mieszkanie Plus,
ale w międzyczasie dowiadujemy się, że ta działka nie spełnia kryteriów, czy ona spełnia, czy nie
spełnia, jaki jest stan wiedzy nasz na ten temat na chwilę obecną a jaki był stan wiedzy 27 grudnia,
kiedy usłyszeliśmy zapewnienie, że spełnia? Czy już wtedy była taka wiedza na ten temat, czy jej
nie było, Panie Burmistrzu? Chociaż to akurat Pana przełożony mówił o tym, ale może Pan zna też
odpowiedź. Mieszkańcy bloku sąsiadującego z przedszkolem z oddziałami żłobkowymi na ulicy
Reja usłyszeli na sesji, również chyba grudniowej, o tym, że jest propozycja, żeby tam budować
parkingi  i  mówią,  że  nie,  oni  się  nie  zgadzają  na  to.  Nie  chcą  mieć  pod  oknami  miejsc
parkingowych  ani  postojowych.  Zwrócili  się  do  mnie,  żeby  temu  tematowi  przyglądać  się,
pilotować go na tyle, żeby faktycznie do takiej inwestycji tam nie doszło, zresztą prawdopodobnie
będzie to zbyt mała odległość od okien, żeby taką inwestycję tam zrealizować. Dlatego wracam do
swojego starego pomysłu,  żeby przenieść  ciężar  parkowania  samochodów, które  przyjeżdżają  z
dzieciaczkami rano i potem po południu je odbierają, na parking w okolice przy Biedronce. Kolejna
sprawa,  to  po  tej  sesji  grudniowej  też  miałem okazję  korzystać  z  usług  kilku  przedsiębiorców
hajnowskich. Oni tak no zwrócili moją uwagę na to, wyostrzyli moje spojrzenie, bo faktycznie i
wtedy  się  pojawił  pomysł,  żeby  no  prywatne  przedsiębiorstwa,  czy  prywatni  handlowcy,  czy
prywatne  podmioty  handlowe  żeby  uczestniczyły  w  dekorowaniu  Hajnówki  w okresie
świątecznym. Oczywiście,  już jesteśmy po tym okresie,  ale nie miałem okazji  wcześniej  o tym
wspomnieć i przedsiębiorcy pytają: No ale dlaczego? Płacimy podatki, miasto tak naprawdę nic
nam nie daje a my jeszcze mamy dekorować miasto, żeby miasto mogło się pochwalić, że ładnie
wygląda za nasze pieniądze? Czekają po prostu na jakąś ofertę praktyczną. Jeżeli radni zgłaszają
taki pomysł, żeby przedsiębiorcy w tym uczestniczyli, to chcą coś z tego mieć. Więc jeżeli radny
ma taki pomysł, to niech też ma pomysł na to, jaką zachętę realną zastosować. Podobnie reagują,
to prawdopodobnie, Panie Burmistrzu, wynika z niedoinformowania, tak, ale to nie jest ich wina,
bo to  my  powinniśmy  wyjść  z  informacją,  jak  to  jest  naprawdę  z  tym  programem  ochrony
środowiska, bo po tej sesji grudniowej oni, przedsiębiorcy zaczynają myśleć: To co nam jeszcze
miasto  chce  dorzucić?  Z  jednej  strony ustawa o  ochronie  środowiska  już  nam narzuca  pewne
warunki a co nam jeszcze radni i miasto dorzucą? Może trzeba po prostu zacząć z nimi na ten temat
rozmawiać.  Są też  tacy mieszkańcy,  którzy po  tej  sesji,  na której  była  mowa o oświetleniu,  o
dekoracjach świątecznych, zwracają uwagę: No dobrze, a jak były szkoły udekorowane? A jak były
zakłady  i  spółki  miejskie  udekorowane?  Co  z  tym?  Jeżeli  zwracamy  uwagę  na  dekoracje  u
prywatnych przedsiębiorców, to czy zwracamy uwagę na dekorację swoich placówek, chociażby
oświatowych?  Jak  to  wyglądało?  No  to  są  istotne  pytania.  Przejdę  teraz,  proszę  Państwa,  do
obchodów  100-lecia  Odzyskania  Niepodległości.  Na  stronie  miasta  Hajnówka  hajnowka.pl
znajdujemy informację o tym, jakie wydarzenia będą realizowane w ramach obchodów 100-lecia
Odzyskania  Niepodległości.  Powiem,  że  na  pewno  jestem  zadowolony  z  propozycji  szkół  i
przedszkoli. Tu jednak widać, że można na nich liczyć, na inicjatywę i na to, jak później to będzie
realizowane w ciągu najbliższego roku. Natomiast, Panie Burmistrzu, mam kilka pytań. Chciałbym
otrzymać  pisemną  informację  na  temat,  zawierającą  uzasadnienie  związku  z  100.  Rocznicą
Odzyskania Niepodległości następujących propozycji.  „Czytelnicy roku” – taka propozycja jest,



chciałbym  wiedzieć,  jak  to  będzie  związane  z  Odzyskaniem  Niepodległości.  Druga  rzecz  –
„Niepodległa 1918 – 2018” – to jest  jak gdyby jasne – cykl  lekcji  bibliotecznych – chciałbym
wiedzieć, których, tam jest mowa o tym, Państwo oczywiście znają, prawda, ten program, więc nie
będę szczegółowo czytał, ale tam jest mowa o tym, że będą popularyzowane sylwetki wybitnych
hajnowian.  Chciałbym wiedzieć,  których  hajnowian  uznano  w tym gronie  za  wybitnych.  Cykl
spotkań autorskich połączonych z promocjami książek adresowanych do różnych grup wiekowych
– chciałbym wiedzieć, w jaki sposób będzie ten punkt nawiązywał do 100. Rocznicy Odzyskania
Niepodległości.  Kolejny  punkt  –  cykl  wykładów  naukowych  połączonych  z  prezentacjami
multimedialnymi – chciałbym widzieć, kto został zaproszony do prowadzenia tych wykładów, jakie
konkretnie tematy będą prezentowane w tym cyklu. Kolejny punkt – Spotkanie regionalne o życiu
codziennym  mieszkańców  wsi  podlaskiej  w  okresie  międzywojennym,  na  podstawie  promocji
książki  „Miód”  –  chciałbym  wiedzieć,  jak  to  będzie  się  wpisywało  w  100-lecie  Odzyskania
Niepodległości.  „Tydzień  książki  regionalnej”  –  jakie  teksty  zostały  wybrane  do  czytania
wielopokoleniowego i  jacy znani hajnowianie będą je czytali?  „Kartka z  kalendarza” – pamięć
Witolda  Tatarczyka  –  chciałbym  wiedzieć,  jak  ten  punkt  będzie  związany  ze  100-leciem
Odzyskania  Niepodległości.  Wydawnictwo  oznakowane  „Niepodległa  1918-2018”  –  tutaj  jest
propozycja  książki  Władysława  Zina  „Hajnowskie  wspomnienia...” –  chciałbym  wiedzieć,  co
skłoniło do podjęcia takiej decyzji, że to będzie sygnowane przez nas jako wydawnictwo w ramach
akcji  „Niepodległa”.  Uroczyste  obchody  Rocznicy  Uchwalenia  Konstytucji  3  Maja  i  tutaj
uświetnienie występem zespołu z Łotwy. I tak trochę mi się to kłóci, bo Hajnowski Dom Kultury
stawia na tekst polski, na piosenkę polską w tym roku i faktycznie te propozycje są bardzo fajne a
tutaj nagle nie wiem, czy nie ma jakiegoś podmiotu wykonawczego, że tak się brzydko wyrażę, z
Polski,  który  mógłby  zastąpić  zespół  z  Łotwy,  skoro  jest  to  Niepodległość  Rzeczpospolitej?
„Tydzień Bibliotek” – chciałbym też wiedzieć, jak szczegółowo, znać szczegółowe informacje o
wyborze lektur na ten tydzień... 

Jakub Ostapczuk – Ale Panie radny, to wygląda na cenzurę.

Bogusław Szczepan Łabędzki – Nie, ja po prostu chcę wiedzieć. Ja chcę wiedzieć, no wie Pan,
Panie Przewodniczący...

Jakub Ostapczuk – Później po tym fakcie trzeba ocenić, czy to dobrze było, czy...

Bogusław Szczepan Łabędzki – Panie Przewodniczący, Pan mi przerwał na maju, ja zaraz wrócę do
maja.

Jakub Ostapczuk – O, przepraszam.

Bogusław Szczepan Łabędzki – Dobrze? Ale powiem Panu tak, jeżeli odbywa się to w ramach
pewnej akcji, która ma swojego dyrektora programowego, tak, i tak dalej, to przecież myśmy i tak
musieli mu wysłać te informacje, uzasadnienie, zgłaszając to, musieliśmy to wysłać. No ja chcę po
prostu znać to  uzasadnienie,  Panie  Przewodniczący.  Jeszcze  ciągle  się  czegoś  uczę,  widzi  Pan,
ciągle czegoś chcę wiedzieć... 

Jakub Ostapczuk – No bo Pan młodszy. No bo ja pamiętam tą cenzurę, jak była. Pan nie pamięta
jeszcze.

Bogusław Szczepan Łabędzki  –  Pamiętam,  ja  nawet  pamiętam,  kto  cenzurował  moje  teksty w
Hajnowskim Domu Kultury w latach 80... 

Jakub Ostapczuk – A to taka cenzura maleńka.



Bogusław Szczepan Łabędzki – No pewnie, że maleńka. Ale oczywiście, że pamiętam. „Kartka z
kalendarza” – pamięci Pelagii Rakowieckiej – też chciałbym wiedzieć, jak to się wpisuje w 100-
lecie. „O historii bibliotek w Hajnówce” – też chciałbym wiedzieć, jak się wpisuje w 100-lecie, jak
zostało uzasadnione. Nic więcej nie chcę, Panie Przewodniczący. Wydawnictwo „Bolesław Sulima”
– kiedyś pamiętam to był taki projekt uczynienia go patronem hajnowskiej ulicy i na szczęście
bardzo szybko się Pan Burmistrz wycofał z tego projektu a tutaj proszę, będzie to fragment naszych
obchodów 100-lecia Niepodległości. Naprawdę, aż mnie korci, żeby znać to uzasadnienie. Bolesław
Sulima i  Niepodległość.  Poważnie.  „Kartka z  kalendarza” – lekarz Kazimierz Ptaszyński  no to
temat,  który  już  od  jakiegoś  czasu  jest  przywoływany  –  też  chciałbym  znać  uzasadnienie.
Mieszkańcy  ulicy  Lipowej,  potomkowie  osoczników  królewskich  –  100-lecie  Niepodległości.
Powiem  Państwu,  że  tutaj,  oprócz  uzasadnienia,  jak  to  się  wpisuje  w  100-lecie  Odzyskania
Niepodległości, chciałbym też wiedzieć, jak genealogicznie te osoby wywodzą swoje pochodzenie
od tych osoczników? Czy są w stanie przedstawić dokumenty, że faktycznie to, że ich nazwisko
pokrywa się z nazwiskiem jakiegoś osocznika sprzed 200-250 lat, czy to faktycznie jest ta sama
rodzina?  Ale  to  już na marginesie.  Ja  chcę  tylko  znać uzasadnienie.  Wydawnictwo „Hajnówka
w fotografii  w  kolekcji  Witolda  Tatarczyka”  –  też  chciałbym  znać,  mieć  uzasadnienie.
Wydawnictwo „Hajnówka w starej fotografii” – także proszę o uzasadnienie. I wydawnictwo „Złota
Księga Hajnówki” – no tutaj chciałbym mieć nie tylko uzasadnienie, ale także więcej informacji,
cóż to za „Złota Księga Hajnówki”. I na razie to jest tyle. Dziękuję bardzo.

Jakub Ostapczuk – Dziękuję. Czy są jeszcze pytania? Ale Panie radny, już Pan był, już zajęte. Pan
Janusz Puch.

Janusz  Puch  –  Panie  Przewodniczący.  Panie  Burmistrzu.  Wysoka  Rado.  Szanowni  Państwo.
Zwracam się z zapytaniem dotyczącym akcji zima w Hajnówce na ulicy Lipowej. Czy można by
było opracować na przyszłość plan współpracy z Zarządem Dróg Powiatowych w Hajnówce w
sprawie  odśnieżania  i  posypywania  piaskiem chodników i  przystanków autobusowych  w ulicy
Lipowej? Jak wiemy, ulica ta jest pod Zarządem Dróg Powiatowych w Hajnówce. Należy do jednej
z większych ulic na terenie naszego miasta, przy której zlokalizowane jest bardzo duże Osiedle
Lipowa,  jak  również  mieszkają  indywidualnie  mieszkańcy naszego miasta.  Mimo to  w okresie
zimowym przy  intensywnych  opadach  śniegu  mieszkańcy  mają  problem z  dojściem do  pracy,
szkoły, przedszkola, szpitala czy też na zakupy z powodu zasypanych śniegiem i nieodśnieżonych
chodników, przejść dla pieszych, przystanków autobusowych. Najgorzej rodzice z małymi dziećmi,
którzy muszą przedzierać się przez zwały śniegu na chodniku lub wchodzić na ulicę, ale to stwarza
niebezpieczeństwo.  Chodnik na ulicy Lipowej jest  w granicach miejscami od 0,5 metra  do 1,5
metra. Chodniki przez mieszkańców są odśnieżane niesystematycznie z uwagi, że są wąskie i jest
problem ze składowaniem tego śniegu, który, że tak powiem, na tym chodniku składowany jest i
przy  odśnieżaniu  ulicy,  jak  również  przez  tych  mieszkańców.  Dlatego  też,  w  celu  poprawy
komunikacji  dla  pieszych,  wnioskuję  o  stałe  odśnieżanie  przez  służby prowadzące  akcję  zima,
przynajmniej prawej strony chodnika na odcinku od ulicy 3 Maja do ronda św. Cyryla i Metodego.
Dziękuję.

Jakub Ostapczuk – Dziękuję.  Po kolei.  Z tej  strony więcej nie ma uwag. Teraz poproszę radny
Borkowski.

Maciej Borkowski – Panie Burmistrzu. Wysoka Rado. Panie Przewodniczący. W sumie nie wiem,
czy znajduje się gdzieś w statucie jakiś zapis, że radny może tylko raz zabierać głos w wolnych
wnioskach, nie doszukałem się.

Bogusław Szczepan Łabędzki – Raz w roku tylko.

Andrzej Skiepko – 3 minuty.



Jakub Ostapczuk – 3 minuty jest.

Bogusław Szczepan Łabędzki – 3 minuty?

Maciej Borkowski – Jest jeszcze, jeżeli chodzi o te odpisy na wnioski, również tutaj jedna rzecz. Na
posiedzeniu  Komisji  Infrastruktury  i  Samorządu,  do  której  należę,  złożyliśmy z  Panią  Heleną
Kuklik  wniosek  o przedstawienie  regulaminu  korzystania  z  pojazdów  służbowych,  jak  one  są
wykorzystywane, jaka jest ilość i rodzaje i do dzisiaj tej odpowiedzi nie mam. Myślę, że to tylko
wystarczyło kopiuj i wklej, i przesłać, tak? Jest tutaj zaprotokołowane. Jeszcze jedna rzecz, która mi
uciekła.  Panie  Burmistrzu,  wiem  że  były  konsultacje  w  sprawie  monitoringu  miejskiego.
Ja ubolewam, że nie mogłem na tych konsultacjach być,  no ale z racji  tego, że takie spotkania
są organizowane w godzinach pracy Urzędu, nie zawsze mi to pasuje. Chciałbym się dowiedzieć,
na czym stanęło, ile tych kamer będzie, bo nieoficjalnie wiem, że 8 – 10. Pierwotnie zakładaliśmy
300 000 złotych. Zostało to zmniejszone tak do 150 000. I drodzy Państwo, ja chciałbym tutaj może
tak  3  przykłady  przytoczę  z  całkiem  niedawna.  3  stycznia  na  ulicy  Reja  doszło  do  takiego
incydentu, gdzie starsza Pani została napadnięta, na 2 piętrze i tylko dzięki reakcji mieszkańców,
kobiet starszych nie doszło do tragedii. Dla tych Pań należy się oczywiście szacunek za odwagę
i te 4 kobiety, które były sprawcami, gdzieś tam uciekły sobie, tak? Gdyby był, Panie Burmistrzu,
tam monitoring, Pan pewnie zna temat, słyszał, podejrzewam, że udałoby się te osoby namierzyć.
Kolejna rzecz, zdewastowane ogrodzenie placu zabaw miejskiego. Oczywiście, to zrobili wandale,
żeby nie użyć mocniejszych słów. Głupota, po prostu głupota ludzka, żeby niszczyć ogrodzenie dla
małych dzieci, aby bawiły się bezpiecznie. Jest to głupota. To trzeba potępiać, bo to zrobili nie
normalni  mieszkańcy,  tylko,  ale  zostało to  zrobione,  tak,  mamy tam 2 kamery,  nic  nie  zostało
uchwycone.  Warte  uwagi  przy  rozszerzeniu  monitoringu.  Mieszkańcy Armii  Krajowej  również
pisali  petycję  swego czasu do Pana Burmistrza z podpisami  w trosce o swoje bezpieczeństwo.
Petycja ostatnio mieszkańców prowadzących działalność gospodarczą przy ulicy Dworcowej też
zawierała rozszerzenie monitoringu, czują się tam zagrożeni, wiele incydentów, włamań i tak dalej.
To wszystko pokazuje na to, czego oczekują mieszkańcy. Oczekują bezpieczeństwa. Ja się dziwię,
że z kwoty 300 000 została okrojona do 150 000, mimo że od 2014 roku jesteśmy zapewniani,
że dokumentacja  na  monitoring  będzie  robiona.  Drodzy  Państwo,  jesteśmy  tutaj  po  to,  Pan
Burmistrz,  żeby spełniać  oczekiwania  mieszkańców,  tak,  tych  zgodnych z  prawem oczywiście.
I myślę, że tutaj, przy tych kilku przykładach, warto by było, bo my mówimy teraz, że to jest jakiś
tam pilotaż, że kilka tych kamer będzie a w przyszłości będzie więcej. Za te 300 000 złotych można
by było zrobić dużo więcej tych kamer, dwa razy tyle. Ja w związku z tym chciałbym, składam taki
wniosek, aby z działu promocji miasta, w którym to występuje 250 000, przenieść 100 000 właśnie
na ten monitoring. Z promocji na bezpieczeństwo. Myślę, że tutaj  to nie podlega dyskusji,  tak?
Ja może Państwu przypomnę, dział 750 75 promocja miasta 250 000, ten dział ciągle się rozwija,
on na  przełomie  tak  bodajże  2  lat  to  130 000  dołożyliśmy do niego  jako miasto.  I  na  co  jest
wydawane? Możemy to sobie tak teraz porównać z jednej strony bezpieczeństwo a z drugiej strony
promocja miasta. I przeczytam Państwu, mieszkańcom również. Wsparcie realizacji wydawnictw,
gadżety promocyjne, magnesy, kubki, breloczki, notesy, puzzle, malowanki, materiały wdrażające
założenie  strategii  marki,  pobyt  delegacji  zaprzyjaźnionych  samorządów,  podróże  w  ramach
współpracy  samorządów,  wykonanie  statuetki  Quercus  oraz  uroczystości  wręczenia  statuetki,
wsparcie organizacji imprez miejskich, wydawnictwo „Gazety Hajnowskiej”, Drodzy Państwo, i
tutaj ten punkt 4 wsparcie organizacji imprez miejskich, to ja bym tu wstawił znak zapytania, bo jak
dobrze wiemy, Przebojem na Antenę nam zniknęło, gdzie było to taką tradycją u nas, Sylwester w
amfiteatrze,  o  które osoby starsze  się  upominają,  te  zniknęły.  Także  warto byłoby się  nad tym
zastanowić,  co  jest  dla  nas  priorytetem  –  czy  bezpieczeństwo  naszych  mieszkańców,  czy  to
wszystko w dziale promocji miasta, w którym no mizernie ta promocja wygląda, no umówmy się. I
prosiłbym  o  przychylne  rozparzenie  mego  wniosku,  de  facto  nie  mego,  bo  to  jest  wniosek
mieszkańców,  tak,  tutaj  widzimy  sytuację  na  ulicy  Reja,  widzimy  zdewastowane  ogrodzenie.



Nikogo o to nie posądzam, że ogrodzenie, coś tam źle zrobione czy coś tam. To akt wandalizmu.
Czy  prośba  mieszkańców  Armii  Krajowej,  czy  teraz  petycja  mieszkańców  prowadzących
działalność gospodarczą.  Panie Burmistrzu,  ja  do szanownych radnych apeluję,  aby tym razem
podnieśli rękę na tak i żebyśmy przełożyli te 100 000 na monitoring i na bezpieczeństwo..

Jakub Ostapczuk – To na najbliższej sesji przy zmianie budżetu.

Maciej Borkowski – Znaczy teraz możemy to przegłosować?

Jakub Ostapczuk – Nie możemy. 

Maciej Borkowski – Nie możemy, tak?

Jakub Ostapczuk – W jaki sposób?

Maciej  Borkowski  –  Także  do  przemyślenia,  szanowna  Rado,  do  następnej  sesji.  Dziękuję
uprzejmie.

Jakub Ostapczuk – Dziękuję. Czy są jeszcze? Pan Kulik.

Sławomir  Kulik – Panie  Przewodniczący.  Panie  Burmistrzu.  Wysoka Rado.  Ja  chciałbym tylko
jedną  sprawę  zgłosić.  Ulica  Nowowarszawska.  Tam  jest  nowa  nawierzchnia  i  zniknął  znak
ograniczenie 40 na godzinę, dlatego proponuję, żeby ten znak umieścić nie na całej ulicy, tylko w
pobliżu  szkoły,  bo  tam  jest  duży  ruch  no  i  miałem  zgłoszenie,  żeby  taki  znak  zamontować
ograniczenie  do  40  na  godzinę.  I  proponuję  gdzieś  tak  w  połowie  trasy,  żeby  nie  ograniczać
prędkości na całej ulicy, tylko w pobliżu szkoły. Tam jest parking, także wyjeżdżają ludzie, musi
być to ograniczenie. Dziękuję.

Wnioski, zapytania zgłoszone na XXXVII sesji Rady Miasta Hajnówka z dnia 21 lutego 2018 r. –
Załącznik Nr 19.

Do punktu 12 porządku obrad
Jakub Ostapczuk – Dziękuję. Widzę więcej pytań nie ma. Przystąpimy, przechodzimy do punktu 12.
Odpowiedzi na interpelacje, wolne wnioski, zapytania. Proszę, Burmistrzu.

Andrzej  Skiepko  –  Dziękuję  bardzo,  Panie  Przewodniczący.  Szanowni  Państwo.  Na  niektóre
pytania  dzisiaj  postaram się  odpowiedzieć,  natomiast  pozostałe  po  prostu  będą  przekazane  na
piśmie, tak jak tu niektórzy radni już sugerowali. Natomiast niektóre też, na które nie zdołam w tej
chwili  odpowiedzieć,  zostaną  przekazane  na  piśmie.  I  tak  zaczynając  od  Pana  radnego
Borkowskiego, który poruszył temat Malucha Plus i pieniążki, które otrzymaliśmy już. Szanowni
Państwo, tworzy się nowa instytucja na bazie instytucji przedszkolno-żłobkowej. Będą wydzielone
tylko pomieszczenia żłobkowe właśnie na pierwszym piętrze, dlatego też musimy przystosować
wszystkie  pomieszczenia  do  maluszków.  To jest  związane  oczywiście,  bo  Pan tu  powiedział  o
zwiększonej  może jeszcze ilości  dzieciaczków. Trudno mi w tej  chwili  powiedzieć,  bo niestety
przepisy i ppoż, i Sanepidu są takie, aby wydzielić odpowiednie łazienki, człon kuchenny i tak
dalej, także dopiero po dokumentacji, która będzie już opracowana i zaopiniowana przez strażaków
i Sanepid, możemy coś więcej powiedzieć, natomiast musimy przede wszystkim te pomieszczenie,
tak  jak  mówię,  dostosować.  Jeżeli  chodzi  o  miejsca  parkingowe,  ta  sprawa  jest  już  jakby od
jakiegoś  czasu  brana  pod  uwagę  i  tak  jak  Pan  radny  wspomniał  właśnie,  najlepsze  byłoby
rozwiązanie w tym miejscu te miejsca parkingowe zrobić kosztem przesunięcia ogrodzenia, o tym
myślimy, tylko tam są dość duże drzewa, na które już raz chyba nie dostaliśmy pozwolenia, tak jak



przypominam.  Natomiast  na  pewno trzeba  tam rozwiązać  problem w ten  sposób,  aby również
parking nie był usytuowany przy samym bloku pod oknami. Do planu kontroli Pan proponował
wpisać przede wszystkim interpelacje i brak odpowiedzi. No Pan akurat tutaj podał takie przykłady,
które  jakby nie  mają  miejsca,  odzwierciedlenia,  gdyż  jeżeli  chodzi  o  ulicę  Dworcową,  tam na
niektórych słupach nie było po prostu oświetlenia. Zostało uzupełnione i tak normalnie nie widzę
nawet potrzeby odpowiadać na pytanie, gdzie jakaś czynność została wykonana i problem, który
zgłaszali  mieszkańcy,  został  po  prostu  zrealizowany.  Również  był  podnoszony  problem
monitorowania ulicy Dworcowej. Również rozmawiałem z kilkoma właścicielami właśnie na ulicy
Dworcowej, że zgłosimy taki wniosek do ogólnego programu monitorowania miastem. To, co Pan
powiedział, było takie spotkanie, Pana nie było, natomiast tutaj bardzo konkretnie wypowie się Pan
Jarek Grygoruk, który uczestniczył w tym spotkaniu. Natomiast tak, jak Pan powiedział, w różnych
miejscach miasta dzieją się różne rzeczy i dla nas najważniejsze jest zabezpieczenie miejsc przede
wszystkim publicznych. Natomiast wiadomo, osiedli mamy bardzo dużo i na wszystkich osiedlach
coś tam się dzieje. Nie jesteśmy na pewno w stanie tak od razu te osiedla też zabezpieczyć. W
pierwszej  kolejności,  jak  to  mówię,  powie  Pan  Jarosław  Grygoruk,  załatwimy  te  najbardziej
newralgiczne miejsca, więc tam, gdzie dużo przebywa osób podczas różnych imprez, na pewno
amfiteatr, na pewno tutaj fontanna, centrum miasta, ale mówię, szczegóły powie Pan Jarosław. O
informatyzacji Urzędu również informację przekaże Pan Sekretarz. Coś Pan jeszcze chyba, Panie
Macieju? Pan wraca jak bumerang z Przebojem na Antenę. Szanowny Panie Macieju, jeżeli chodzi
o Przebojem na Antenę, to ja byłem, można powiedzieć,  twórcą i za moich czasów ta impreza
zniknęła. Tylko nie z winy miasta, ani Hajnowskiego Domu Kultury. Po prostu ta impreza przestała
istnieć. Radio Białystok w pewnym momencie nie było zainteresowane i tak jak Pan wie, pomimo
jakichś tam obietnic chyba odgórnych, miała być przeniesiona do innego miasta i ta impreza się nie
odbywa.  Natomiast  chcę  też  powiedzieć,  że  co  roku  koszt  tej  imprezy  z  budżetu  miasta  i
Hajnowskiego Domu Kultury bardzo mocno wzrasta. Dlatego ten koszt próbowaliśmy po prostu
przeznaczyć na organizację takich imprez, jak piękny koncert Zenka, gdzie był pełny amfiteatr,
więcej pieniędzy na Jarmark Żubra. No Pan Bogdan Łabędzki się śmieje, ale chyba nie był no.

Bogusław Szczepan Łabędzki – To z radości przecież, Panie Burmistrzu.

Andrzej Skiepko – Z radości.

Bogusław Szczepan Łabędzki – Z radości. Z akceptacji takiej.

Andrzej Skiepko – Jarmark Żubra, który zdobywa coraz większą renomę, początek lata, w tym roku
również  będzie  koncert  z  okazji  zakończenia  lata.  I  to  byłoby  tyle  jeżeli  chodzi.  Pan  radny
Nieciecki  odnośnie  bloku  nr  14.  I  tak  samo tutaj  Pan radny Łabędzki.  Szanowni  Państwo,  że
eksmisji nie dokonano z 2006 roku, 2008, 2009, to tylko wynika z tego, że mieszkań socjalnych jest
jakaś ilość, ale w międzyczasie otrzymało naprawdę dość dużo osób, które faktycznie nie mają
miejsca, gdzie mogą się podziać, dlatego zostały zagospodarowane w te miejsca, które posiadamy.
W tym roku,  jak  sami  wiecie,  budujemy 6  mieszkań  socjalnych  i  myślę,  że  sukcesywnie  ten
problem zostanie rozwiązany. Natomiast jakby, tak jak się stało z jedną z Pań, zresztą Pan Karol
Nieciecki  dobrze  wie,  w  końcu  znaleźliśmy  miejsce  dla  Pani  z  tego  bloku,  zostały  zrobione
przenosiny, myślę, że sprawa została załatwiona. Żeby mieszkania były oczywiście w nadmiarze,
nie  byłoby żadnego problemu,  natomiast  tych mieszkań brakuje a  niestety osób z  roku na rok
przybywa. Odnośnie dworca kolejowego, na spotkaniu uczestniczył Pan Sekretarz Jarek Grygoruk,
powie parę słów na temat, kto tym i jak ma zarządzać. Kto popsuł, ten powinien naprawić, ja też
jestem  tego  zdania,  kto  popsuł,  powinien  naprawić.  Natomiast  też  nie  rozumiem,  że  w
międzyczasie, gdy została droga wybudowana, nagle niektórzy mieszkańcy no zgłosili akcję, żeby
podłączyć  się  do  kanalizacji,  żeby  się  podłączyć  do  wodociągów  i  ta  droga  jest  faktycznie
poszatkowana.



Bogusław Szczepan Łabędzki – Czy mogę na bieżąco od razu odpowiedzieć?

Andrzej  Skiepko  –  Może  nie.  Skończę  i  wtedy.  Natomiast  chyba  to  najważniejsze  będzie,  że
przewidujemy, aby w tym roku od ulicy Parkowej do Piłsudskiego poprzez ten kawałeczek z ulicy
Łowczej  na całym odcinku zrobić nakładkę asfaltową, natomiast tam jest  problem przy dawnej
weterynarii,  gdzie  jest  zator  wody w tej  chwili  na  terenie,  gdzie  prowadzi  Pani  odbiór  złomu.
Natomiast wyraziła zgodę, aby również tam te bieżące naprawy kanalizacyjne zrobić i myślę, że
będzie odpowiednie odprowadzenie wody, co na pewno poprawi w późniejszym oczywiście okresie
po remoncie przejazd.

Karol Marek Nieciecki – Można jedno zdanie na ten temat?

Andrzej Skiepko – Bardzo proszę.

Karol Marek Nieciecki – Szanowni Państwo. Panie Burmistrzu. Panie Przewodniczący. Chciałbym
tutaj może zamknąć tą dyskusję na temat tej drogi, jedno zdanie dodać. Kto był na spotkaniu z
Ministrem Środowiska w Białowieży, padło tam takie zapewnienie ze strony Ministra, że wszystkie
drogi, na wszystkie drogi, infrastrukturę, która się wywodzi, prawda, z puszczy, z lasu, w sumie
leśniczy, żeby nam pomóc, to dostaną około 200 000 euro i to są duże pieniądze, i prawdopodobnie,
nie  prawdopodobnie,  już  na  ten  temat  z  Panem Burmistrzem Sirakiem rozmawiałem,  ta  droga
mieści się w tym właśnie, prawdopodobnie będzie całkowicie przebudowana i myślę, że to by było
najlepiej, bo to, że ona jest poniszczona, to jest jedna rzecz a to, że ona po prostu, jej kąt nachylenia
pod kątem właśnie tam budowli nawet tego bloku na Białowieskiej 34, no to jest zły sposób, bo ta
woda nie odpływa, prawda w drugą stronę do lasu, tylko jak deszcz pada, płynie prosto na ten blok i
zalewa  tam  piwnice,  także  ta  droga  wymaga  gruntownej  przebudowy.  Mam  nadzieję,  że  te
pieniądze będą, tak jak były złożone na Celną częściowo z Nadleśnictwa i że będą tutaj. Minister
obiecał, że będą, więc trzymajmy się tego. 

Andrzej Skiepko – Szanowny Panie radny. Właśnie złożyliśmy wszystkie dokumenty, które trzeba
było złożyć  w odpowiednim terminie,  natomiast  ja mogę już mówić konkretnie,  jeżeli  zostanie
podpisana umowa. A to, co Pan mówi, to wszystko jest prawdą.

Karol Marek Nieciecki – Ok.

Bogusław Szczepan Łabędzki – Ale to jeszcze tak w związku z Pana sugestią, że to mieszkańcy się
zreflektowali już jak była zrobiona droga. Nie, nie, Panie Burmistrzu, proszę tak nie mówić. Ta
część miasta, ulica Handlowa, Żeromskiego, Kołłątaja, Białowieska tutaj od tej strony zostały przy
planowaniu sieci kanalizacyjnej w Hajnówce zaniedbane i wykluczone z podłączenia do kanalizacji
w pierwszym planie. I przez wiele...

Andrzej Skiepko – I dlatego o tym mówię, że...

Bogusław Szczepan Łabędzki – I przez wiele... Ale Pan zasugerował, że to mieszkańcy się chcieli
nagle podłączyć, jak już była droga zrobiona. 

Andrzej Skiepko – Mieszkańcy chcieli Żeromskiego, więc żeby odprowadzić wodę, to trzeba było
odprowadzić...

Jakub Ostapczuk – Ale Panowie, Panowie. Już siadamy. Panie radny, już siadamy. Panie radny już...

Andrzej Skiepko – Ja nie mówię, że wina mieszkańców...



Bogusław Szczepan Łabędzki – Zasugerował Pan.

Andrzej Skiepko – Pan ładnie mówi.

Bogusław Szczepan Łabędzki – Działki pod mieszkania komunalne.

Jakub Ostapczuk – Ale mieszkania, programu nie będzie. Minister powiedział.

Andrzej Skiepko – Na moją dzisiejszą wiedzę te działki, które posiadamy, a posiadamy dwie, bo
również przesłaliśmy list intencyjny do Warszawy, spełniają wszelkie wymogi, natomiast pierwsze
słyszę, że coś takiego jest nie tak, natomiast jesteśmy w ogóle zaniepokojeni tym programem, gdyż
jakby zmieniają się trochę warunki później finansowania. Ale to zobaczymy. Na razie wszystkie
dokumenty, które trzeba było złożyć, złożyliśmy.

Bogusław Szczepan Łabędzki – Działki spełniają?

Andrzej  Skiepko  –  Oczywiście.  Na  moją  wiedzę.  Żłobek,  miejsca  parkingowe,  to  już
rozmawialiśmy. Dekoracje przez przedsiębiorców. To jest, to tak jak ja płacę podatki również do
gminy i też urządzam jakąś dekorację na podwórku, i zwracam się do Pana Wójta: Panie Wójcie,
proszę mi trochę chyba z podatków zejść. Tak zrozumiałem Pana, prawda, bo udekorowałem... Nie,
nie...

Jakub Ostapczuk – Nie, to jest odpowiedzi, Panie radny, były pytania, teraz odpowiedzi.

Bogusław Szczepan Łabędzki  – Ale to  nie mnie trzeba rozumieć,  tylko tych radnych, którzy z
takimi propozycjami występowali przed mną. 

Andrzej Skiepko – Uważam, że za każdą swoją posesję odpowiada ten, który tym zarządza.

Maria Szlifarska – To była prośba, a nie nakaz, Panie radny.

Andrzej Skiepko – A mi się wydaje, że wszystkim nam zależy na tym, aby nasze posesje, aby nasze
przedsiębiorstwa również wyglądały bardzo schludnie i  bardzo fajnie  a  w okresie  świątecznym
jeszcze  tym  bardziej.  Duża  lista.  Ja  nie  wiem,  czy  to  się  uda  w  ogóle,  Panie  Bogdanie,
odpowiedzieć na piśmie na te sugestie, które Pan mówił przy imprezach na 100-lecie Odzyskania
Niepodległości. Bo ja sobie tak pomyślałem: Jest impreza sportowa, ja mam podać na przykład dla
Pana, kto ma startować, a kto może nie...

Bogusław Szczepan Łabędzki – Nie...

Andrzej Skiepko – A może tak?

Bogusław Szczepan Łabędzki – Mi chodzi tylko o uzasadnienie. Obejmujemy wydarzenia związane
z  upamiętnieniem i  uczczeniem wydarzeń oraz  osób związanych z  odzyskaniem i  utrwaleniem
niepodległości przez Polskę. Jak impreza „Czytelnicy roku” się wpisze w ten cel, tak? 

Andrzej Skiepko – Szanowny Panie radny Łabędzki, organizator, który zgłasza taką imprezę, za nią
odpowiada. A jak on przygotuje i kto przyjdzie, to już jakby druga sprawa. Natomiast...

Jakub Ostapczuk – Ocenimy po imprezie.

Andrzej Skiepko – Natomiast jeżeli do każdej imprezy trzeba byłoby wywód uzasadniający, jak to



zrobić, kto ma przyjść a dlaczego ta osoba i dlaczego nie ta. Dla Pana może się podobać, ale tutaj
dla kolegi jednego czy drugiego, czy dla mnie absolutnie nie i ja na tą imprezę po prostu wtedy nie
idę. Natomiast wszystkie mają być w duchu Odzyskania 100-lecia Niepodległości i to chyba jest...

Bogusław Szczepan Łabędzki – I właśnie o tego ducha mi chodzi.

Andrzej Skiepko – To jest najważniejsze.

Bogusław Szczepan Łabędzki – Panie Burmistrzu. I tego ducha, i o tym duchu...

Andrzej Skiepko – Całe szczęście, że nie ducha puszczy. Akcja zima na ulicy Lipowej, do tematu
też wracamy już po raz kolejny. Były propozycje, aby również tak, jak utrzymanie czystości w
okresie wiosennym, letnio-jesiennym, podpisać umowy na razie nie możemy się jakby porozumieć
jeżeli  chodzi  o  odśnieżanie,  ale  chcę  Państwu  powiedzieć,  że  nieraz  na  zaśnieżonej  ulicy
wysyłaliśmy też swoich pracowników, chociaż może wbrew nawet jakiemuś prawu, ale chyba nie o
to  chodzi,  gdy przejścia  zaśnieżone,  gd  zatoki  autobusowe były po  prostu  zawalone  śniegiem,
wszystko  robiliśmy,  aby wspomóc,  natomiast  taka  interpretacja  też  zarządców czasami  jest,  że
chodnik należy do właściciela, też nie do końca jest takie adekwatne do wszystkich mieszkających
przy ulicy Lipowej,  bo większość to  jest  osób starszych i  czasami nasze sugestie na zadawane
pytania są też takie błędne, dlatego też czasami bierzemy szuflę i nasi pracownicy tam pomagają,
żeby odśnieżyć,  ale  spróbujemy jeszcze  raz  wrócić  do  tematu.  Nowowarszawska,  znak  40  na
godzinę.  Do  tego  tematu  wrócimy,  natomiast,  szanowni  Państwo,  ja  zawsze  powtarzam,  żeby
wszyscy jeździli  z  prędkością  50 na  godzinę,  na  pewno nie  trzeba  byłoby tych znaków 40 na
godzinę  czy 30 na  godzinę,  przestrzegać  tylko  tego,  tej  50.  Tylko że  niestety tak  nie  jest,  ale
sugestia będzie, Panie radny, zrealizowana.

Maria Szlifarska – Ja chciałam.

Jakub Ostapczuk – Jeszcze odpowie Pani radna.

Maria Szlifarska – Ja chciałam.

Jakub Ostapczuk – Odpowie w odpowiedziach. Proszę.

Maria Szlifarska – Panie radny Łabędzki, ja wiem, że o tych dekoracjach świątecznych, to Pan
mówił, tyczy się mojej osoby, ponieważ ja się zwróciłam o udekorowanie.

Bogusław Szczepan Łabędzki – Nie tylko. Pan Janusz Puch też ostatnio mówił.

Maria Szlifarska – Ale pierwsza osobą byłam ja. W związku z tym bardzo chętnie chciałabym się
dowiedzieć się, może po sesji porozmawiamy na temat przedsiębiorców, którzy chcieliby coś w
zamian, bo ja uważam, że jeśli się o coś prosi, to się robi dla dobra wszystkich, dla dobra ogółu, dla
dobra miasta i niczego się w zamian nie oczekuje. Jeśli ktoś nie chce, to nie musi. To nie było
nakazane, więc nie trzeba tak tego wytykać, proszę Pana, bo to była tylko i wyłącznie prośba.

Bogusław Szczepan Łabędzki – To też nie wytykałem, tylko podpowiadałem...

Maria Szlifarska – Otóż Pan wytknął.

Bogusław Szczepan Łabędzki – Że kiedy składa się taką propozycję, to trzeba ją poprzeć też jakąś
swoją zachętą.



Maria Szlifarska – Ale Pan mi może powiedzieć właśnie, kto żądał  jakiejkolwiek, czegokolwiek w
zamian?

Jakub Ostapczuk – Pan Sekretarz odpowie teraz. Chwileczkę już.

Jarosław  Grygoruk  –  Panie  Przewodniczący.  Szanowni  Państwo  radni.  3  kwestie.  Kwestia
monitoringu. Tak, to spotkanie się odbyło faktycznie. Na tym spotkaniu dyskutowaliśmy, które, o
pierwszeństwie  jakby  robienia  lokalizacji  tych  kamer.  Do  końca  nie  zostało  to  ustalone  ze
względów na jeszcze stanowisko Policji. Do dzisiaj jeszcze nie przekonsultowaliśmy tego z Policją
a  ze  względu  na  odbywające  się  zgromadzenie  poprosili  mnie,  czy  możemy  to  przesunąć  na
następny tydzień, więc myślę, że w następnym tygodniu to zostanie zakończone. Natomiast tak, jak
tutaj Pan radny wspominał, powstanie około, za te 150 000 może powstać około 10 kamer. Zależy
też, jak to w przetargu wyjdzie i w tym roku, mam nadzieję, że one zostaną wykonane, natomiast co
do przyszłości no to myślę, że rozmowy też dotyczyły ewentualnego włączenia się w ten system
monitoringu przez zarządców osiedli, czyli Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Hajnówce, jak też
Spółdzielnię Mieszkaniową. Temat EZD. Ja tylko powiem, że na chwilę obecną nie planujemy,
natomiast  co  pokaże  dalej  przyszłość,  to  zobaczymy,  z  wprowadzeniem  systemu  EZD,  czyli
Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją w Urzędzie, to pokaże przyszłość. Temat dworca PKP.
Jakby takim,  osobą wiodącą  czy organizacją  jest  Pan Dariusz  Skibiński.  Zaproponował  pewne
rozwiązania, było spotkanie, na którym uczestniczyli też radni. Pewne kroki zostały wypracowane,
natomiast  no  jeżeli  chodzi  o  szczegóły,  to  też  tutaj  Pan  Dariusz  Skibiński  rozmawiał  z  tymi
organizacjami,  więc  poprosimy go o  to,  jak  te  organizacje  dokładnie  tam były włączone w te
rozmowy jego i przekażemy to na piśmie. Dziękuję.

Do punktu 13 porządku obrad
Jakub Ostapczuk – Dziękuję. I przechodzimy do punktu 13. Zamykam obrady XXXVII sesji Rady
Miasta. Dziękuję Państwu za przybycie.

                                                                                                         Przewodniczący Rady
 
                                                                                                            Jakub Ostapczuk


