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

Pan Maciej Borkowski – Radny Rady Miasta Hajnówka
Nr 1. Panie  Burmistrzu.  Wysoka  Rado.  Panie  Przewodniczący.  W  budżecie  przyjęliśmy  zmiany.
Ja bym chciał  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
w godzinach, gdy rodzice dzieci przywożą i zabierają, bo jest tam ciężko.

Odpowiedź Pana Andrzeja Skiepko – Zastępcy Burmistrza Miasta Hajnówka udzielona na sesji –
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 I 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, zastosować. 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. 

Nr 2. 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 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  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. 

Odpowiedź Pana Andrzeja Skiepko – Zastępcy Burmistrza Miasta Hajnówka udzielona na sesji –
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.
O informatyzacji Urzędu również informację przekaże Pan Sekretarz. 

Odpowiedź Pana Jarosława Grygoruka – Sekretarza Miasta Hajnówka udzielona na sesji –  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. 

Nr 3. 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.

Interpelacja złożona na piśmie dn. 23.02.2018 r. – cyt.: 
„W oparciu o złożony wniosek,  jak również rozmowy z Sekretarzem Miasta Hajnówka dnia
23.02.2018  r.  (między  godziną  9  a  10)  o  udostępnienie  regulaminu  określającego  zasady
korzystania z samochodów służbowych, w trakcie której wynikło iż Urząd Miasta nie dysponuje
takim dokumentem, wnoszę o udzielenie odpowiedzi:

1. Na jakich zasadach są wykorzystywane pojazdy służbowe.
2. Dlaczego  Urząd  Miasta  nie  posiada  w/w  regulaminu  korzystania  pojazdów

służbowych.”

Odpowiedź udzielona na piśmie Nr 3



Nr 4. Panie Burmistrzu, wiem że były konsultacje w sprawie monitoringu miejskiego. Ja ubolewam,
że  nie  mogłem  na  tych  konsultacjach  być,  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 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 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,
my tutaj ten punkt 4 wsparcie organizacji imprez miejskich to ja bym tu wstawił znak zapytania, bo jak
dobrze  wiemy,  Przebojem  na  antenę  nam  zniknęło  a  było  to  taką  tradycją  u  nas,  Sylwester
w amfiteatrze, o które osoby starsze się upominają, te zniknęły. Także warto byłoby się zastanowić,
co jest  dla  nas  priorytetem – czy bezpieczeństwo naszych mieszkańców, czy to  wszystko w dziale
promocji miasta, w którym 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. 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...  Znaczy  teraz  możemy  to  przegłosować?...  Nie  możemy,  tak?...  Także
do przemyślenia, szanowna Rado, do następnej sesji.

Odpowiedź Pana Andrzeja Skiepko – Zastępcy Burmistrza Miasta Hajnówka udzielona na sesji –
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. 
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. B. Sz. Ł. – To z radości przecież,
Panie Burmistrzu. A. S. – Z radości. B. Sz. Ł. – Z radości no. Z akceptacji takiej. A. S. – 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. 

Odpowiedź Pana Jarosława Grygoruka – Sekretarza Miasta Hajnówka udzielona na sesji – 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 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. 

Pan Karol Marek Nieciecki – Radny Rady Miasta Hajnówka
Nr 5. 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. 

Odpowiedź Pana Andrzeja Skiepko – Zastępcy Burmistrza Miasta Hajnówka udzielona na sesji –
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. 

Odpowiedź udzielona na piśmie Nr 5



Pan Bogusław Szczepan Łabędzki – Radny Rady Miasta Hajnówka
Nr 6. 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... 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? 

Odpowiedź Pana Andrzeja Skiepko – Zastępcy Burmistrza Miasta Hajnówka udzielona na sesji –
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. 

Odpowiedź udzielona na piśmie Nr 5

Nr 7. 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. 

Odpowiedź Pana Andrzeja Skiepko – Zastępcy Burmistrza Miasta Hajnówka udzielona na sesji –
Odnośnie dworca kolejowego, na spotkaniu uczestniczył Pan Sekretarz Jarek Grygoruk, powie parę
słów na temat, kto tym i jak ma zarządzać. 

Odpowiedź Pana Jarosława Grygoruka – Sekretarza Miasta Hajnówka udzielona na sesji –  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. 

Odpowiedź udzielona na piśmie Nr 7

Nr 8. 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,
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. 

Odpowiedź Pana Andrzeja Skiepko – Zastępcy Burmistrza Miasta Hajnówka udzielona na sesji – 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...  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.

Odpowiedź Pana Karola Marka Niecieckiego – Radnego Rady Miasta Hajnówka udzielona na sesji –
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. 

Odpowiedź Pana Andrzeja Skiepko – Zastępcy Burmistrza Miasta Hajnówka udzielona na sesji –
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. B. Sz. Ł. – 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... A.S.– I dlatego o tym mówię, że... B. Sz. Ł. – I przez
wiele...  Ale  Pan  zasugerował,  że  to  mieszkańcy  się  chcieli  nagle  podłączyć,  jak  już  była  droga
zrobiona.  A.  S.  –  Mieszkańcy  chcieli  Żeromskiego,  więc  żeby  odprowadzić  wodę,  to trzeba  było
odprowadzić... Ja nie mówię, że wina mieszkańców... B. Sz. Ł. – Zasugerował Pan.

Nr 9. 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 o akurat Pana przełożony mówił
o tym, ale może Pan zna też odpowiedź.



Odpowiedź Pana Andrzeja Skiepko – Zastępcy Burmistrza Miasta Hajnówka udzielona na sesji –
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.

Nr 10. 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 odbierają, na parking w okolice przy Biedronce.

Odpowiedź Pana Andrzeja Skiepko – Zastępcy Burmistrza Miasta Hajnówka udzielona na sesji –
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. 

Nr  11. 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 tac 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. 

Odpowiedź Pana Andrzeja Skiepko – Zastępcy Burmistrza Miasta Hajnówka udzielona na sesji –
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... B. Sz. Ł. – Ale to nie
mnie trzeba rozumieć, tylko tych radnych, którzy z takimi propozycjami występowali przed mną. A. S.



– Uważam, że za każda swoją posesję odpowiada ten, kto zarządza...  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. 

Odpowiedź Pani Marii Szlifarskiej – Radnej Rady Miasta Hajnówka udzielona na sesji – Panie radny
Łabędzki, ja wiem, że o tych dekoracjach świątecznych, to Pan mówił, tyczy się mojej osoby, ponieważ
ja się zwróciłam o udekorowanie. B. Sz. Ł. – Nie tylko. Pan Janusz Puch też ostatnio mówił. M. Sz. –
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. B. Sz. Ł. – To też nie wytykałem, tylko
podpowiadałem... M. Sz. – Otóż Pan wytknął. B. Sz. Ł. – Że kiedy składa się taką propozycję, to trzeba
ją  poprzeć  też  jakąś  swoją  zachętą.  M.  Sz.  –  Ale  Pan  mi  może  powiedzieć  właśnie,  kto  żądał
jakiejkolwiek, czegokolwiek w zamian?

Nr 12. Przejdę teraz, proszę Państwa, do obchodów 100-lecia Odzyskania Niepodległości. Na stronie
miasta  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  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...  Nie,  ja  po  prostu  chcę  wiedzieć.  Ja  chcę  wiedzieć,  no wie  Pan,  Panie
Przewodniczący... Panie Przewodniczący, Pan mi przerwał na maju, ja zaraz wrócę do maja, dobrze,
ale  powiem Panu tak,  jeżeli  odbywa się  to  w ramach pewnej  akcji,  która ma swojego dyrektora
programowego,  tak,  i  tak  dalej,  to  przecież  i  tak  myśmy  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...



Pamiętam, ja nawet pamiętam, kto cenzurował moje teksty w Hajnowskim Domu Kultury w latach
80... 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 by 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 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
przed 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”. 

Odpowiedź Pana Andrzeja Skiepko – Zastępcy Burmistrza Miasta Hajnówka udzielona na sesji –
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... A może tak? B. Sz. Ł. – 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?  A.  S.  –
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...  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 najważniejsze.

Odpowiedź udzielona na piśmie Nr 12

Pan Janusz Puch – Radny Rady Miasta Hajnówka
Nr 13. 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. Niektórzy 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. 

Odpowiedź Pana Andrzeja Skiepko – Zastępcy Burmistrza Miasta Hajnówka udzielona na sesji –
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,  by przejścia zaśnieżone,  by 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. 

Odpowiedź udzielona na piśmie Nr 13
Odpowiedź udzielona na piśmie Nr 13a
Odpowiedź udzielona na piśmie Nr 13b

Pan Sławomir Kulik – Radny Rady Miasta Hajnówka
Nr 14. 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.

Odpowiedź Pana Andrzeja Skiepko – Zastępcy Burmistrza Miasta Hajnówka udzielona na sesji –
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.

Odpowiedź udzielona na piśmie Nr 14


