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

która odbyła się 20 czerwca 2018 r. w sali konferencyjnej
Urzędu Miasta Hajnówka

w godz. 15:00 – 15:33

stan osobowy Rady Miasta – 21
obecnych na sesji – 19

nieobecnych usprawiedliwionych – 2

Radni obecni na posiedzeniu:
1. Androsiuk Tomasz 
2. Charytoniuk Jerzy
3. Czurak Adam
4. Giermanowicz Jan 
5. Golonko Sławomir
6. Kiendyś Ireneusz Roman
7. Kośko Krystyna
8. Kuklik Helena
9. Kulik Sławomir
10. 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. Borkowski Maciej
2. Laszkiewicz Barbara

Lista obecności Radnych Rady Miasta Hajnówka stanowi załącznik nr 1.

Ponadto w sesji udział wzięli:
1. Jerzy Sirak – Burmistrz Miasta Hajnówka
2. Halina Nowik – Skarbnik Miasta Hajnówka
3. Teresa Pełka – Kierownik Referatu Społeczno-Administracyjnego UM
4. Jolanta Stefaniuk – Kierownik Zespołu Oświaty, Kultury i Sportu UM
5. Sylwia Koczuk – Zespół Oświaty, Kultury i Sportu UM
6. Marzanna Sołtys – Radca Prawny UM
7. Halina Stepaniuk – Biuro Rady Miasta
8. Elżbieta Filipowicz – Biuro Rady Miasta

Obrady sesji nagrywała Telewizja Kablowa Hajnówka

1



Do punktu 1 porządku obrad
Jakub Ostapczuk – Otwieram obrady XL sesji Rady Miasta Hajnówka. Witam serdecznie radnych,
pracowników Urzędu, Burmistrza. 

Do punktu 2 porządku obrad
Jakub  Ostapczuk  –  Zanim  przedstawię  porządek  obrad,  zaproponuję  zmianę  do,  wystąpiłem
do Pana Burmistrza, bo to sesja dzisiejsza jest tak zwana nadzwyczajna na wniosek Burmistrza.
Musiałem ja zwołać w ciągu 7 dni od wniosku Burmistrza. Prosiłem Burmistrza, żeby wprowadzić
punkt 3. Wynagrodzenie Burmistrza Miasta Hajnówka. W związku ze zmianą rozporządzenia Rady
Ministrów musimy taką uchwałę podjąć do końca miesiąca i proponuję, i musimy to przegłosować
jeszcze. Kto jest za tym, żeby wprowadzić w punkcie 3 podpunkt c) wynagrodzenie Burmistrza
Miasta Hajnówka? Kto jest za? Dziękuję. Kto jest przeciwny? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie
widzę. Wniosek został przyjęty jednogłośnie. (Głosowanie: za – 19, przeciw – 0, wstrzymało – 0,
w głosowaniu udział wzięło 19 radnych)

Jakub Ostapczuk – Teraz przedstawię cały porządek obrad. 

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

a) przyjęcie  „Programu   szczepień  profilaktycznych  przeciw  grypie  dla  mieszkańców
Hajnówki  po  65  roku  życia  na  lata  2018-2022,  (podpunkt,  wróć,  coś  mi  się,  gdzieś
to widziałem)
b) ustalenia  wysokości  opłat  za  pobyt  dziecka  oraz  maksymalnej  wysokości  opłaty
za wyżywienie dziecka w Żłobku Samorządowym w Hajnówce”,
c) wynagrodzenie Burmistrza Miasta Hajnówka.

4. Zamknięcie obrad.

Jakub Ostapczuk – Kto jest za przyjęciem powyższego porządku obrad? Kto jest za? Dziękuję. Kto
jest  przeciwny?  Nie  widzę.  Kto  się  wstrzymał?  Nie  widzę.  Porządek  obrad  został  przyjęty
jednogłośnie.  (Głosowanie:  za – 19,  przeciw – 0,  wstrzymało – 0,  w głosowaniu udział  wzięło
19 radnych)

Do punktu 3 porządku obrad
a)Jakub Ostapczuk – Przechodzimy do punktu 3.  Rozpatrzenie i  podjęcie  uchwał w sprawach,
przyjęcia „Programu  szczepień profilaktycznych przeciw grypie dla mieszkańców Hajnówki po 65
roku życia na lata 2018-2019. W związku z tym, że te obrady są, obrady nie zostały poprzedzone
komisjami, poproszę o wnioskodawcy przedstawienie tego programu. Proszę Pana Burmistrza.

Jerzy Sirak – Panie Przewodniczący,  Wysoka Rado, wszyscy pamiętamy,  że w budżecie miasta
na bieżący  2018  rok  zostały  zarezerwowane  środki  finansowe  na  szczepienia  profilaktyczne
przeciwgrypowe,  ale  żebyśmy  mogli  te  środki  uruchomić  i  zrealizować  ten  punktu  budżetu
tegorocznego, musimy właśnie  przyjąć program tych szczepień. Program czy zasady realizacji tego
programu są, że tak powiem, prawnie określone. Przygotowany został taki program, który Państwo
przed sobą macie. Program ten musiał uzyskać akceptację, zresztą w moim obszernym uzasadnieniu
o tym jest informacja, zaraz, akceptację Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji. I ten
nasz projekt uzyskał opinię pozytywną a taka opinia pozytywna jest warunkiem przyjęcia. Dlatego
też  bardzo  proszę  Wysoką  Radę  o  akceptację  tego  projektu  i  po  przyjęciu  tego  projektu
w kolejności, w kolejnych tygodniach przystąpimy już do przygotowania się i do realizacji tego
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zadania zgodnie mówię z tym programem. Bardzo proszę o akceptację i przyjęcie.

Jakub Ostapczuk – Teraz. Wpłynął wniosek Pana radnego Łabędzkiego. Już dzisiaj nie będę tego
wniosku przedstawiał. Jest obecny Pan radny Łabędzki i czy nie, to proszę, Panie radny.

Bogusław Szczepan Łabędzki – Państwo Przewodniczący, Panie Burmistrzu, Wysoka Rado, bardzo
się cieszę, że mamy taki projekt uchwały, który umożliwia mieszkańcom Hajnówki w tych grupach,
powiedzmy, najmniej uposażonych, do korzystania z pomocy miasta w zakresie szczepień przeciw
grypie. Nie mogę jedynie zgodzić się z tym, że jest to oferta skierowana tylko do jednej grupy
wiekowej mieszkańców. Uważam, że ze wszech miar będzie to krzywdzące dla grup pozostałych
i nie  możemy,  kierując  się  zasadami  konstytucji,  jednej  grupy  swoim  działaniem  w  specjalny
sposób wyróżniać, tak, natomiast innych grup do, inne grupy pozostawiać bez równoważnej oferty.
Skierowałem wniosek, ja za chwileczkę go odczytam, natomiast jeszcze przy tym uzasadnieniu
chcę  się  zatrzymać,  przy  treści  samego  programu.  Oczywiście,  mój  wniosek  dotyczy  samego
projektu uchwały. Jeżeli Wysoka Rada zechce go przyjąć, to oczywiście, będziemy musieli zmienić
treść  programu  samego.  Mam  nadzieję,  że  zgodnie  z  zapisami  w  programie  zostanie
on zaakceptowany także przez Agencję Oceny Technologii  Medycznej i Taryfikacji,  bo przecież
są to  informacje  ogólnie  znane,  w  takiej  wiedzy  nawet  popularnej  zawarte.  Przechodząc
do meritum, Szanowni Państwo, chcę zaproponować zmianę w tytule uchwały, którą za chwileczkę
mamy procedować i  chcę aby obecny tytuł brzmiący „w sprawie przyjęcia Programu szczepień
profilaktycznych  przeciw  grypie  dla  mieszkańców  Hajnówki  po  65  roku  życia”  zamienić
na „w sprawie  przyjęcia  Programu szczepień  profilaktycznych  przeciw grypie  dla  mieszkańców
Hajnówki  na lata  2018-22”.  Natomiast  obecny paragraf  pierwszy projektu brzmiący „Program
szczepień profilaktycznych przeciw grypie dla mieszkańców Hajnówki po 65 roku życia na lata
2018-19”  zastąpić  zapisem  „Program  szczepień  profilaktycznych  przeciw  grypie  dla
zameldowanych  na  terenie  miasta  Hajnówka  kobiet  w  ciąży,  dzieci  w  wieku  od  urodzenia
do ukończenia nauki w szkole średniej oraz kobiet powyżej 60 i mężczyzn powyżej 65 roku życia
na lata 2018-22”, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. Oczywiście, tak jak wspomniałem
wcześniej, integralną częścią tego wniosku jest także wniosek o naniesienie odpowiednich korekt
do programu, który stanowi załącznik do tej  uchwały.  Szanowni Państwo, w samym programie
mamy  zawarte  informacje,  tak,  że  zalecane  są  te  szczepienia  kobietom  w  ciąży,  więc  nie
powinniśmy tej informacji pominąć. Mamy także w programie zapis, że istnieje ryzyko powikłań
u dzieci powyżej 6 miesiąca życia, ale też proszę Państwa, no nie ma mojej zgody na to, żeby
kobiety  przechodzące  na  emeryturę  w  wieku  60  lat  przez  5  lat  jeszcze  oczekiwały  na  nasze
wsparcie,  kiedy  mężczyźni,  przechodząc  na  emeryturę,  otrzymują  ten  przywilej  z  naszej  ręki
od razu.  Tutaj  musimy uwzględnić  to,  że  w tej  chwili  już  wiek  emerytalny  jest  zróżnicowany
i ta informacja, myślę że dla procedowania dalszego jest istotna. Wysoka Rado, ja jedynie proszę
o to,  żebyście  przyjęli  ten  mój  wniosek,  uwzględniając  przede  wszystkim  i  tylko  dobro
mieszkańców, a nie jakiekolwiek inne kategorie myślowe. Dziękuję bardzo.

Jakub Ostapczuk – Dziękuję. Zanim oddam głos dla Burmistrza, tutaj Pan powiedział, że to jest
ta propozycja uchwały jest niekonstytucyjna, bo nie dotyczy wszystkich grup. Ten Pana wniosek też
jest niekonstytucyjny, czy się mylę? Bo nie dotyczy mnie na przykład, nie dotyczy większości nas.

Z sali – Kiedyś będzie cię dotyczył.

Jakub Ostapczuk – Jeżeli konstytucyjny, to wszystkich. Proszę, Panie radny. 

Bogusław  Szczepan  Łabędzki  –  Panie  Jakubie,  konstytucyjne  jest  niesienie  pomocy  osobom,
grupom społecznym, które tej  pomocy wymagają. Natomiast Pan jako osoba czynna zawodowo
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takiej pomocy, no Panie Jakubie, ani zasiłek rodzinny na Pana nie przysługuje rodzicom Pana, ani
500 + już na Pana nie przysługuje, chociaż jest Pan nie jedynym dzieckiem, tak?

Jakub Ostapczuk – Ale ja zgadzam się tym, tylko...

Bogusław Szczepan Łabędzki – Także wie Pan,no...

Jakub Ostapczuk – Mnie nie dotyczy, tylko o konstytucyjność chodzi bo konstytucja...

Bogusław Szczepan Łabędzki – No właśnie.

Jakub Ostapczuk – ...dotyczy wszystkich.

Bogusław Szczepan Łabędzki – Konstytucyjny obowiązek wspierania państwa...

Jakub Ostapczuk – nie nie nie , nie może...

Bogusław Szczepan Łabędzki – Wspierania grup potrzebujących pomocy przez państwo, czy przez
samorząd...

Jakub Ostapczuk – ...pracujących, tylko albo są, albo nie są. 

Bogusław Szczepan Łabędzki – Dobrze, Panie Jakubie.

Jakub Ostapczuk – Proszę Pana Burmistrza. Czy są jeszcze wnioski? Pan radny Tomaszuk.

Grzegorz  Tomaszuk  –  Panie  Przewodniczący,  Panie  Burmistrzu,  Wysoka  Rado,  ja  myślę,
że po drodze są jakby dwa problemy. Pierwszy to jest nasz budżet, gdzie zaplanowaliśmy około
20 000 złotych na szczepienia,  biorąc pod uwagę pewną populację,  a więc populację mężczyzn
i kobiet powyżej 65 roku życia. Druga sprawa to jest, że ten program już został jakby zatwierdzony,
czyli jeżeli rozpoczniemy tą procedurę, to możliwe że dojdzie do takiej sytuacji, że w ogóle tych
szczepień nie będzie, a takie szczepienia powinny być jesienią rozpoczęte. Ja chcę powiedzieć też
o planach Ministerstwa. To w prawdzie,  w prawdzie są jakby jeszcze medialne doniesienia,  ale
z dnia wczorajszego, ale Ministerstwo Zdrowia chce częściowo refundować szczepienia przeciw
grypie. W pierwszej kolejności z refundacji skorzystają seniorzy po 75 roku życia, czyli  proszę
zauważyć,  my  dyskutujemy  czy  60  lat,  tu  Pan  radny  odnosi  się  do   przejścia  na  emeryturę,
w naszym  programie  jest  65  lat,  Ministerstwo  75  lat.  Dlaczego  75  lat?  Właśnie  w  tej  grupie
wiekowej  powikłania  po  grypie  są  najpoważniejsze  i  to  jest  istotne,  nie  jest  istotne,  że  kiedy,
prawda,  się  przechodzi  na  emeryturę,  tylko  kiedy  najgroźniejsze  po  prostu  są  powikłania.
Wprawdzie zalecenia  głównego inspektora też dotyczą oczywiście kobiet w ciąży lub planującym
ciążę.  Również zalecenia  te  dotyczą,  prawda,  to  są  zalecenia głównego inspektora sanitarnego,
zdrowych dzieci w wieku od ukończenia 6 miesięcy, tu w propozycji jest od 0, od 6 miesięcy życia
do 18 roku życia i osobom w wieku powyżej 55 lat. To są zalecenia. Tam są jeszcze grupy pewne
inne zawodowe wymienione jak pensjonariusze domów pomocy społecznej, jak pracownicy, którzy
pracują  w dużych  skupiskach,  nauczyciele  po  prostu,  lekarze.  To  są  zalecenia  i  myślę,  mi  się
wydaje, że nastąpi ten okres, że nasze państwo te zalecenie będzie w końcu realizowało. Natomiast
samorządy na razie wyręczają organy państwa i według mojej wiedzy wszystkie samorządy jak
do tej  pory,  to  właśnie  no mogą być  wyjątki,  że  właśnie  stosują  te  kryterium wiekowe 65 lat.
Jeszcze  raz  przypomnę,  że  Ministerstwo  planuje  jeszcze  o  10  lat  ten  przedział  przedłużyć,
bo tu są powikłania po prostu najgroźniejsze po grypie, Dziękuję bardzo.
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Jakub Ostapczuk – Dziękuję. Czy Pan Burmistrz jeszcze?  

Jerzy Sirak – No w zasadzie Pan radny Tomaszuk powiedział wszystko, co najważniejsze, dlatego
też  ponawiam  swoją  prośbę  o  akceptację,  przyjęcie  przygotowanego,  zaakceptowanego  przez
odpowiednie  organy  państwowe  projektu,  żebyśmy  bez  zbędnej  zwłoki  w  tym  roku  mogli
przystąpić do realizacji tego projektu i go dobrze zrealizować.  Jak wszyscy wiemy, jest to pierwszy
rok,  kiedy  zaczynamy  realizację  tego  projektu  i  myślę,  że  w  kolejnych  latach,  oczywiście
kontynuacja będzie, na podstawie wykonania tego roku będziemy mogli w przyszłości ocenić, czy
środki  finansowe,  które były w tym roku,  były właściwe czy trzeba zaplanować w przyszłości
większe środki i ewentualnie zastanowić się nad zmianami, jeżeli chodzi o kategorie wiekowe osób
uprawnionych do tych  szczepień,  ale  ja  myślę,  że  to,  co Pan radny Tomaszuk powiedział,  jest
po prostu najważniejsze, jeżeli chodzi o stronę merytoryczną. Nie bez powodu resort zdrowia tutaj
przyjmuje tą granicę szczepień dofinansowywanych 75 lat. Jeżeli my robimy w stosunku do grupy
wiekowej o 10 lat młodszej, myślę że jest to prawidłowy kierunek i taki powinniśmy realizować,
dlatego też bardzo proszę o akceptację tego projektu uchwały.

Jakub Ostapczuk – Dziękuję. Burmistrz prosi o akceptację, ale jest wniosek formalny, który trzeba
przegłosować.  I  Panie  radny,  jeżeli  ten  wniosek przegłosujemy,  automatycznie  się  zmieni  tytuł
uchwały.

Bogusław Szczepan Łabędzki – Tak. Tak, oczywiście.

Jakub Ostapczuk – No. I teraz jest wniosek radnego... Nie, nie, nie, ale ja mówię najpierw tego. Jest
wniosek radnego, żeby w paragraf pierwszy...

Sylwia Koczuk – Przepraszam. czy ja mogę coś dodać?

Jakub Ostapczuk – Proszę, proszę. 

Sylwia Koczuk – Więc powiem tak, że sama zmiana tytułu tutaj nie wystarczy, ponieważ jeżeli
zmienimy tytuł,  musimy nanieść  zmiany  konkretne  praktycznie  w  każdym  punkcie  programu,
zaczynając od epidemiologii.  Dokładnie. I teraz powiem, czym to skutkuje.  Naniesione zmiany,
poprawiony projekt wysyłamy do Agencji Oceny Technologii Medycznej w Warszawie. Agencja
ma 2 miesiące na ocenienie tego programu i tak się dzieje, że to trwa 2 miesiące. Ja czekałam
na ocenę  ponad  2  miesiące,  2  miesiące  chyba  i  1,5  tygodnia,  jakoś  tak.  Zwrócimy  uwagę
na to, że my musimy zacząć szybko szczepienia we wrześniu. Jeżeli wyślemy w lipcu do oceny,
2 miesiące  upływa  1  września.  Musimy  ogłosić  konkurs.  Ogłoszenie  o  konkursie  musi  zostać
umieszczone na tablicy ogłoszeń i wisieć przynajmniej 15 dni przed rozstrzygnięciem konkursu.
Musimy  powołać  komisję,  która  rozstrzygnie  konkurs,  musimy  sporządzić  umowy,  zawrzeć
te umowy z podmiotami albo  podmiotem, który zostanie wyłoniony. Także my się nie wyrobimy
czasowo  w  związku  z  tym  i  być  może  może  będzie  taka  sytuacja,  że  program  nie  zostanie
zrealizowany.  Kolegium  Lekarzy  Rodzinnych  zaleca,  że  szczepienia  mają  być  wykonane
od 1 września i myśmy to zawarli w programie, i się zobowiązaliśmy, że tak zaczniemy szczepić
i tak się zacznie cały program. Także taka moja uwaga.

Jakub Ostapczuk – Dziękuję Pani. Proszę, Panie radny Łabędzki.

Bogusław  Szczepan  Łabędzki  –  Szanowni  Państwo,  od  uchwalenia  budżetu  minęło  pół  roku.
Oczekiwanie trwało 2 miesiące, tak? Dlaczego wszelkich procedur nie wszczęto na początku roku

5



kalendarzowego,  tak  żebyśmy  mieli  swobodę,  zapas,  zapas  chociażby  do  przeprowadzenia
merytorycznej dyskusji w Radzie Miasta? To też uważam, że to jest dosyć niepoważne. Natomiast
myślę, że agencja, biorąc pod uwagę przedmiot badanej sprawy, także będzie potrafiła przyjąć nasz
wniosek  o  to  żeby,  żeby  ocenę  tego  programu  z  naniesionymi  poprawkami  zrobić  w  czasie
krótszym niż 2 miesiące.  Spróbujmy to zrobić.  Jeżeli,  jeżeli  tego się nie  uda zrobić,  będziemy
realizowali ten program w zakresie, który mamy obecnie.

Jakub Ostapczuk – Dziękuję. Pan Burmistrz.

Jerzy Sirak – Panie Przewodniczący, ja wiem, że zdaniem Pana radnego Łabędzkiego my wszystko
robimy źle, ale ja tu będę bronił Pani, która nad tym od wielu miesięcy pracuje. Realizujemy ten
program  pierwszy  raz,  trzeba  było  przygotować  program,  że  tak  powiem,  dobrze  właśnie
po to, żeby uzyskać pozytywną opinię instytutu i Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, ja bardzo
proszę o odrzucenie poprawki wnioskowanej przez Pana radnego Łabędzkiego.

Jakub Ostapczuk – Dziękuję. Proszę jeszcze Karol Nieciecki.

Karol  Marek  Nieciecki  –  Szanowny Panie  Przewodniczący,  Panie  Burmistrzu,  Szanowna Pani,
proszę mi powiedzieć, dlaczego ten wniosek w takim razie nie trafił pod obrady komisji? Tyle czasu
było. Moglibyśmy się wypowiedzieć, prawda, w komisji, o wiele by tą sytuację to zmieniło, ja tylko
mam tutaj taką, uważam, że coś jest na rzeczy, skoro robimy to tak szybko albo po prostu to zostało
źle zrobione, więc trzeba szybko przegłosować, żeby poszło i żeby nie było mowy, także ja się
po prostu  z  Pani  zdaniem  nie  zgadzam,  że  trzeba  szybko  procedować.  Nie,  trzeba  mądrze
procedować. Dziękuję.

Jakub Ostapczuk – Dziękuję i jest, tak.

Sylwia Koczuk – Wniosek został oceniony na początku maja, dokładnie chyba 8 maja wpłynął,
wpłynęła  opinia  agencji  pozytywna,  prawda.  Wiadomo,  że  materiały  trzeba  było  przygotować
do 10, żeby poszła na sesję majową, do 10 maja. Ja się nie wyrobiłam osobiście, bo oprócz tego
ja mam wiele innych obowiązków, które muszę zrealizować poza programem. Były tylko 2 dni
na przygotowanie tego, dlatego to poszło na tą sesję czerwcową.

Jakub Ostapczuk  –  Dobra,  dziękuję  za  wyjaśnienie  i  jest  wniosek  radnego  Łabędzkiego,  żeby
zmienić  paragraf  pierwszy  i  paragraf  pierwszy  powinien  brzmieć:  Program  szczepień
profilaktycznych przeciw grypie dla zameldowanych na terenie miasta Hajnówka kobiet w ciąży,
dzieci  w  wieku   od  urodzenia  do  ukończenia  nauki  w  szkole  średniej  oraz  kobiet  powyżej
60 i mężczyzn  powyżej  65  roku  życia  na  lata  2018-2022,  stanowiący  załącznik  do  niniejszej
uchwały”. Kto jest za tym wnioskiem? 1, 2, 3. Dziękuję. Kto jest przeciwny? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10, 11, 12.  Kto się wstrzymał? 1, 2,  3, 4.  4 radnych się wstrzymało.  Za wnioskiem głosowało
3 radnych,  przeciwnych  było  12,  4  radnych  się  wstrzymało.  Wniosek  nie  został  przyjęty.
(Głosowanie: za – 3, przeciw – 12, wstrzymało – 4, w głosowaniu udział wzięło 19 radnych).

Jakub Ostapczuk – Przystąpimy do przegłosowania całej uchwały. Kto jest za przyjęciem uchwały
przyjęcia  Programu   szczepień  profilaktycznych  przeciw  grypie  dla  mieszkańców  Hajnówki
po 65 roku życia na lata 2018-2019? Kto jest za? Dziękuję. Kto jest przeciwny? Nie widzę. Kto się
wstrzymał ? Nie widzę. 

Z sali – 1.
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Jakub Ostapczuk – 1. Tak. Za głosowało 18 radnych, przeciwko nie było, 1 radny się wstrzymał.
(Głosowanie: za – 18, przeciw – 0, wstrzymało – 1, w głosowaniu udział wzięło 19 radnych)

Uchwała  Nr  XL/291/18 Rady  Miasta  Hajnówka  w  sprawie   przyjęcia  „Programu   szczepień
profilaktycznych przeciw grypie dla mieszkańców Hajnówki po 65 roku życia na lata 2018-2019
stanowi załącznik nr 2.

b) Jakub Ostapczuk – Podpunkt b) ustalenie wysokości opłaty za pobyt dziecka oraz maksymalnej
wysokości opłaty za wyżywienie dziecka w Żłobku Samorządowym w Hajnówce. Tutaj też proszę
o  wnioskodawcę,  radni  otrzymali  te  materiały,  ale  Pani  Inspektor  parę  słów  o  tej  uchwale
w związku z tym, że nie było komisji.

Jolanta Stefaniuk – Państwo Przewodniczący, Panie Burmistrzu, Szanowna Rado, podjęła szanowna
Rada  w maju,  30  maja  uchwałę  o  utworzeniu  nowej  jednostki,  jaką  jest  żłobek  samorządowy
w Hajnówce. Teraz musimy ustalić opłatę za pobyt dzieci w tym żłobku. Propozycja, która została
przedstawiona Państwu w formie projektu uchwały, obejmuje opłatę tożsamą, równą z opłatą, jaka
była dotychczas ponoszona przez rodziców dzieci, które uczęszczały do oddziałów żłobkowych.
Jeżeli są jakieś pytania, to bardzo proszę. 

Jakub Ostapczuk – Dziękuję, czy są pytania do tego? 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.  (Głosowanie:  za  –  19,
przeciw – 0, wstrzymało – 0, w głosowaniu udział wzięło 19 radnych)

Uchwała Nr  XL/292/18 Rady Miasta Hajnówka w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt
dziecka  oraz  maksymalnej  wysokości  opłaty  za  wyżywienie  dziecka  w  Żłobku  Samorządowym
w Hajnówce stanowi załącznik nr 3.

c)Jakub Ostapczuk – Podpunkt c) wynagrodzenie Burmistrza Miasta Hajnówka. (Obrady opuścił
Burmistrz Miasta Hajnówka Jerzy Sirak). I Państwo otrzymali propozycje moje. Tak jak wcześniej
mówiłem, ta, to jest sprawa wynagrodzenia Burmistrza jest spowodowana obniżeniem przez Radę
Ministrów poborów dla wójtów,  burmistrzów, marsza...,  prezydentów miast  i  w związku z tym
musimy dopasować do decyzji Rady Ministrów, do stawek przedstawionych przez Radę Ministrów.
I  tutaj  ja  proponuję:  Ustala  się  wynagrodzenia  Burmistrza  Miasta  Hajnówka  Jerzego  Siraka
od 1 lipca  2018  roku  punkt  pierwszy  wynagrodzenie  zasadnicze  w  wysokości  4 800  złotych,
dodatek  funkcyjny w wysokości   2 100 złotych,  dodatek  specjalny w wysokości  40 % łącznie
od wynagrodzenia  zasadniczego i  dodatku funkcyjnego  2 760 złotych,  dodatek  za  wysługę  lat
w wysokości 20 % od wynagrodzenia zasadniczego 960 złotych i w sumie, tu Państwo nie macie
posumowane,  ja   podsumowałem,  w  sumie  wynagrodzenie  Burmistrza  będzie  wynosiło
10 620 złotych,  a  dla  takiego  jasności,  wynagrodzenie,  jak  to  zawsze  się  podaje,  ile  będzie
Burmistrz, jak to mówią, na rękę zarabiał, będzie miał 7 466 złotych. Czy, czy są jeszcze uwagi
do tej uchwały? To nie jest podwyżka, tylko obniżka. Jeśli nie ma uwag... Pan radny Łabędzki.

Bogusław Szczepan Łabędzki – Państwo Przewodniczący, Wysoka Rado, chciałbym usłyszeć z ust
Pana Przewodniczącego,  który przedstawia  nam ten  projekt,  dlaczego posłużył  się  w projekcie
najwyższymi  możliwymi  stawkami  w  poszczególnych  kategoriach?  Chciałbym,  żeby  Pan  nam
to wytłumaczył, ale też żeby pojawiła się informacja, w jakim zakresie był Pan władny decydować,
czyli  jaki  próg byłby najniższy,  jaki najwyższy,  no właśnie,  i  dlaczego skorzystał  Pan z  progu
najwyższego? Proszę bardzo, Panie Przewodniczący. 
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Jakub  Ostapczuk  –  Już,  to  jest  moja  propozycja,  ja  proponowałem poprzednie  wynagrodzenie
w stawce, no dużo wyższe. I to funkcjonowało przez 3 lata. Ja, jak proponowałem, to po prostu
oceniam pracę Burmistrza. To nie jest tak, że to jest, oceniam pracę Burmistrza bardzo wysoko.
Wynagrodzenie,  jak  mówię  7 460  złotych  brutto,  czy  netto,  czy  brutto  10 620,  jak  słyszymy
w reklamie, że Leszek z Danwoodu zarabia 13 000, który nie musi nawet wykształcenia wyższego
posiadać... 

Z sali – To zadzwoń do Danwoodu i się spytaj jakie warunki trzeba spełniać.

Jakub Ostapczuk – No ale  w radiu,  przecież  w radiu nie  kłamią.  W tym,  znam, ile  Burmistrz
poświęca  czasu,  ile  u  niego,  nie  ma  ani  soboty,  ani  niedzieli,  ile  no  pracuje,  na  wszystkich,
do wszystkich  instytucji  wojewódzkich  i  centralnych  jeździ,  to  się  uważam,  że  podział
no wynagrodzenia jest na podstawie, ja uważam, na podstawie pracy, a nie komuś coś się należy,
czy coś. Uważam, że na tyle zasługuje i uważam tyle mu się należy, ja uważam, osobiście bym za
tyle pieniędzy nie pracował, choć zarabiam prawie trzy razy mniej, ale wiem, ile Burmistrz musi
pracować.  W  zasadzie  on  pracuje  cały  czas  i  mamy  efekty,  efekty  w  inwestycjach,  efekty
w ściąganiu środków unijnych, współpracy z Lasami Państwowymi i tak dalej. O ten temat można
wymieniać bardzo dużo. I posłużyłem się maksymalne, żeby pobory Burmistrza jak najmniej były,
odbiegały od poprzednich wyborów, od poborów a one wynoszą sporo różnicy. 

Karol Marek Nieciecki – Mogę jeszcze pytanie? 

Jakub Ostapczuk – Proszę, Panie radny Nieciecki.

Karol Marek Nieciecki – Szanowny Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, chciałbym Pana
Przewodniczącego zapytać, co oznacza zwrot: musimy dopasować? Na początku Pan użył takiego
zwrotu. Bardzo mnie to intryguje, wie Pan, bo przy ustalaniu tego typu rzeczy dopasowywanie
czegoś do czegoś, trochę mi się to nie podoba, trochę mi to śmierdzi. Już kiedyś ustalaliśmy tak
pobory i trzeba było sesje za tydzień zwoływać, bo tak żeśmy dopasowali.

Jakub Ostapczuk – Na pewno nie odnośnie tego, tak mi się wymsknęło może tylko.

Karol Marek Nieciecki – Myślę że to prawda. 

Jakub Ostapczuk – Nie, nie, nie, po prostu ustalaliśmy. Ustaliłem wynagrodzenie, najwyższa stawka
jest  wynagrodzenia  zasadniczego  4 800,  dodatek  funkcyjny  też  ustaliłem  maksymalnie,
maksymalny jaki może być, na postawie tabeli wynagrodzeń.

Karol Marek Nieciecki – ...Pan dopasował... 

Jakub Ostapczuk – Jeśli więcej pytań, jeszcze jest Pan radny Łabędzki

Bogusław Szczepan Łabędzki – Ja chciałem złożyć wniosek, Panie Przewodniczący, w związku
z tym, że to nie Pan jednoosobowo ocenia pracę Burmistrza, ale robi to cala Rada Miasta, więc
pozbawił  nas  Pan  też  możliwości  procedowania  tej  uchwały  w  komisjach,  co  jest  taką,  takim
normalnym  sposobem dyskutowania  nad  projektem  uchwały.  W związku  z  tym  proszę,  Panie
Przewodniczący,  przyjąć  ode  mnie  mój  wniosek,  który  jest  także  moją  oceną  pracy  Pana
Burmistrza. I otóż, proszę Państwa, w punkcie pierwszym wynagrodzenie zasadnicze w wysokości
4 800,  proponuję  pozostawić  to,  tą  kwotę.  Dodatek  funkcyjny  w  wysokości  2 100  proponuję
zamienić na kwotę 2 000 złotych. Dodatek specjalny natomiast wysokość 40 %, czyli maksymalną,
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proponuję zamienić na 25 %, czyli taką, która odzwierciedla faktycznie specjalne osiągnięcia Pana
Burmistrza  przez  okres  ostatnich  3,5  roku  i  wcześniejszych  lat  4.  Dodatek  za  wysługę  lat
no pozostaje taki,  jaki  jest,  tak,  prawda,  oczywiście  po przyjęciu tych moich propozycji  on się
odpowiednio zmniejszy,  bo będzie  to  20 % od zaproponowanej  przeze  mnie kwoty,  tak.  Czyli
jeszcze raz powtarzam, 4 800 zostawiamy, 2 100 zamieniamy na 2 000 i 2 760 złotych zamieniamy
na 1 700.

Jakub Ostapczuk – Dziękuję. Jest wniosek formalny. Dodatek w wysokości za wysługę lat się nie
zmieni, bo jest 20% od wynagrodzenia zasadniczego. Wnioski głosujemy jak, czy są jeszcze uwagi
do tego, do propozycji moich? Jeśli nie ma uwag, przystąpimy do głosowania wniosku. Ja, Panie
radny, proponuję, żeby ten wniosek Pana oddzielnie głosować. Najpierw wynagrodzenie, dodatek
funkcyjny, czy to wszystko razem? 

Bogusław Szczepan Łabędzki – Razem.

Jakub Ostapczuk – Razem.

Bogusław Szczepan Łabędzki – Taka jest moja propozycja.

Jakub Ostapczuk – Jest  wniosek radnego Łabędzkiego.  Dodatek funkcyjny w wysokości  2 000
i dodatek specjalny w wysokości 25 %, to znaczy 1 700, ale już, Panie radny, już jesteśmy w trakcie
głosowania. Kto jest za wnioskiem radnego Łabędzkiego? Kto jest za ? 1, 2, 3. Dziękuję. Kto jest
przeciwny? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Kto się wstrzymał? 1, 2, 3, 4 radnych się wstrzymało.
Za wnioskiem głosowało  3  radnych,  przeciwnych było  12  radnych,  4  radnych się  wstrzymało.
Wniosek nie został przyjęty.  (Głosowanie: za – 3, przeciw – 12, wstrzymało – 4, w głosowaniu
udział wzięło 19 radnych) Teraz przystąpimy do głosowania całej uchwały. Kto jest za przyjęciem
uchwały w sprawie wynagrodzenia Burmistrza Miasta Hajnówka? Kto jest za? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10, 11, 12, 13 radnych. Kto jest przeciwny? 1, 2 radnych.  Kto się wstrzymał? 1, 2, 3, 4 radnych
się wstrzymało.  Uchwała została przyjęta.  (Głosowanie: za – 13,  przeciw – 2,  wstrzymało – 4,
w głosowaniu udział wzięło 19 radnych)

Uchwała  Nr  XL/293/18 Rady  Miasta  Hajnówka  w  sprawie  wynagrodzenia  Burmistrza  Miasta
Hajnówka stanowi załącznik nr 4.

Do punktu 4 porządku obrad
Jakub Ostapczuk – W związku z tym, że nie ma innych punktów, zamykam obrady XL sesji Rady
Miasta Hajnówka. Dziękuję Państwu za przybycie.

Załączniki:
1. Lista obecności Radnych Rady Miasta Hajnówka.
2. Uchwała Nr XL/291/18 Rady Miasta Hajnówka w sprawie  przyjęcia „Programu  szczepień

profilaktycznych przeciw grypie dla mieszkańców Hajnówki po 65 roku życia na lata 2018-
2019.

3. Uchwała  Nr  XL/292/18  Rady  Miasta  Hajnówka  w  sprawie  ustalenia  wysokości  opłaty
za pobyt  dziecka  oraz maksymalnej  wysokości  opłaty za wyżywienie  dziecka w Żłobku
Samorządowym w Hajnówce.

4. Uchwała  Nr  XL/293/18  Rady  Miasta  Hajnówka  w  sprawie  wynagrodzenia  Burmistrza
Miasta Hajnówka
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