
Protokół Nr XLII/18

z obrad XLII sesji Rady Miasta Hajnówka

która odbyła się 3 września 2018 r. 

w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Hajnówka

w godz. 15:00 – 15:31

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 – załącznik Nr 1

Ponadto w sesji udział wzięli:

1. Jerzy Sirak – Burmistrz Miasta Hajnówka

2. Eugenia Ostapczuk – Radca Prawny UM



3. Halina Stepaniuk – Biuro Rady Miasta 

4. Halina Nowik – Skarbnik Miasta

5. Jolanta Stefaniuk – Kierownik Referatu Urzędu Miasta

6. Mikołaj Janowski – Radny Sejmiku Województwa Podlaskiego

Obrady sesji nagrywała Telewizja Kablowa Hajnówka.

Do punktu 1, 2 porządku obrad

Jakub Ostapczuk  -  Otwieram obrady 42  sesji  Rady Miasta  w Hajnówce.  Otrzymali  Państwo

porządek obrad, czy są uwagi do porządku? Jeśli nie ma, przedstawię porządek obrad. 

1. Otwarcie sesji.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawach:

a)  utworzenia  odrębnych  obwodów  głosowania  do  rad  gmin,  rad  powiatów,  sejmików

województw  i  rad  dzielnicy  m.  st.  Warszawy  oraz  wyborów  wójtów,  burmistrzów

i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.,

b)  zmiany Uchwały Nr XXXIX/280/18 Rady Miasta  Hajnówka z dnia  30 maja 2018 r.

w sprawie utworzenia jednostki budżetowej o nazwie Żłobek Samorządowy w Hajnówce,

c) zmian w budżecie miasta na 2018 rok,

d) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Hajnówka na lata 2018- 2027.

4. Zamknięcie obrad.

Kto  jest  za  przyjęciem  porządku  obrad?  Dziękuję,  kto  jest  przeciwny?  Nie  widzę,  kto  się

wstrzymał? Nie widzę. Chcę jednocześnie poinformować, że w sesji dzisiaj uczestniczy 18 radnych,

wszystkie dzisiaj uchwały podjęte mają swoją moc prawną.  ( za-18, przeciw – 0, wstrzymało-0,

w głosowaniu udział wzięło 18 radnych).

Do punktu 3 porządku obrad

a) Jakub Ostapczuk  - Przechodzimy do punktu 3. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawach

podpunkt a)   utworzenia odrębnych obwodów głosowania do rad gmin, rad powiatów, sejmików

województw i rad dzielnicy m. st. Warszawy oraz wybór wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. Tutaj Pan Burmistrz zabierze głos.

Jerzy Sirak-  Panie Przewodniczący, Wysoka Rado ja poprosiłem o to zwołanie Rady w trybie

szczególnym,  dlatego  że  mamy  obowiązek  podjęcia  uchwał  dotyczących  tzw.  obwodów

zamkniętych,  obwodów odrębnych  w szpitalu  i  w areszcie.  Zgodnie  z  procedurą  wystąpiliśmy

z pytaniem, z wnioskiem i do Pana Dyrektora Tomaszuka w SP ZOZ-ie, i Pana Dyrektora Paszko



w Areszcie  Śledczym  o  wyrażenie  swojej  opinii  i  zgody  na  utworzenie  takich  obwodów

zamkniętych. Taką opinię pozytywną ze strony jednej i drugiej jednostki otrzymaliśmy, stosowny

projekt uchwały został w tej sprawie przygotowany, dlatego też proszę Wysoką Radę o akceptację.

To nie jest nic nowego, bo w tych wyborach, które były w poprzednich latach ogłaszane, również

obwody zamknięte w tych jednostkach były organizowane – dwa w szpitalu, jeden to w Zakładzie

Pielęgnacyjno-Opiekuńczym tu na Żabiej Górce a drugi w szpitalu przy ul. Dowgirda i również

jeden okręg w Areszcie Śledczym.

Jakub Ostapczuk - Czy są uwagi do tej uchwały, projektu uchwały? Jeśli nie ma, przystąpimy

do głosowania.  Kto  jest  za  przyjęciem  powyższej  uchwały?   Kto  jest  za?  Dziękuję,  kto  jest

przeciwny? Nie widzę, kto się wstrzymał? Nie widzę. Uchwała została przyjęta jednogłośnie. (za-

18 , przeciw-0, wstrzymało-0, w głosowaniu udział wzięło 18 radnych).

Uchwała  Nr  XLII/298/18  Rady  Miasta  Hajnowka  z  dnia  3  września  2018  r.  w  sprawie

utworzenia  odrębnych  obwodów  głosowania  do  rad  gmin,  rad  powiatów,  sejmików

województw  i  rad  dzielnic  m.  st.  Warszawy  oraz  wyborów  wójtów,  burmistrzów

i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października   2018 r.- załącznik nr 2.

Na sesję przybyła radna Ewa Rygorowicz.

b) Jakub Ostapczuk - Podpunkt b) zmiany Uchwały Nr XXXIX/280/18 Rady Miasta Hajnówka

z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej o nazwie Żłobek Samorządowy

w Hajnówce. Taki projekt uchwały Państwo otrzymali i poproszę w związku z tym, że nie było

komisji, Burmistrza o parę słów.

Jerzy  Sirak  -  Panie  Przewodniczący,  Wysoka  Rado ja  przypomnę,  że  ten  projekt  realizujemy

w ramach  ogólnorządowego  programu  „Maluch  +”,  ja  informowałem  Wysoką  Radę  wiosną,

że podpisałem umowę z Panią Minister Rafalską na dofinansowanie pewnych prac remontowych

i projektowych  na  rzecz  utworzenia  w  Hajnówce  żłobka.  W  momencie,  kiedy  staraliśmy  się

o te środki  finansowe,  jeszcze  wykorzystaliśmy  po  prostu  taką  możliwość  jeżli  chodzi

o pozyskiwanie  środków  finansowych.  No  niemniej  jednak  trochę  czasu  zostało  nam

na przygotowanie dokumentacji  technicznej,  ogłoszenie przetargów na wykonastwo.  Wyłonienie

wykonawcy nie było takie proste, bo wszyscy wiemy, że dzisiaj są duże problemy z tym, żeby tego

wykonawcę  wyłonić  i  znaleźć.  Ostatecznie  stosunkowo  późno  tego  wykonawcę  wyłoniliśmy.

Podpisaliśmy umowę i te prace są realizowane w czasie tak praktycznie ekspresowym, niemniej

jednak realizacja całości projektu do 1 września z uzyskaniem wszystkich koniecznych opini straży

pożarnej  itd.  była  niemożliwa,  stąd  też  konieczność  przesunięcia  tego  terminu  oficjalnego

uruchomienia jednostki jako żłobka samorządowego od 1 stycznia. Ale to, co było realnie możliwe,

zrobiliśmy, przy tych zaawansowanych intensywnych pracach zarówno ze strony wykonawcy, jak



i pracowników przedszkola przy ul. Armii Krajowej. Jeżeli chodzi o sprawy porządkowe, z dniem

dzisiejszym  w  takiej  samej  formule,  jak  to  funkcjonowało  do  dzisiaj,  przedszkole  zostało

uruchomione.  Oczywiście,  jest  to  związane  z  pewnymi  utrudnieniami,  ale  te  prace  przebiegają

dobrze i myślę bez większych problemów z dniem 1 stycznia będziemy mogli oficjalnie uruchomić

działalność Żłobka Samorządowego w Hajnówce, wywiązując się też ze swoich zobowiązań wobec

Skarbu Państwa, bo te środki budżetowe są do wykorzystania w roku bieżącym 2018. I niezależnie

od tych problemów, które są związane z tą modernizacją, na pewno warunki po zakończeniu prac

będą dużo lepsze. Z resztą panie, które tam pracują, to mówią, że pomimo tego że było dużo, dużo

pracy, to już dzisiaj są wszyscy zadowoleni z tych prac, które są zrobione i oczywiście czekają

na dokończenie prac. Dlatego bardzo proszę o akceptację tej zmiany i przyjęcie projektu uchwały. 

Jakub Ostapczuk - Dziękuję. Pani Radna, proszę, Pani Radna Kuklik.

Helena Kuklik - Szanowni Radni, Panie Burmistrzu. Oczywiście dzisiejsza sesja jest poświęcona

dwóm ważnym sprawom, czyli  dodatkowe obwody do głosowania,  czyli  to  sprawa taka,  którą

podejmujemy przy każdych wyborach, nic nadzwyczajnego z tym, że jest ważny termin wykonania.

Natomiast bardzo ciekawa jest uchwała w sprawie utworzenia żłobka samorządowego. Niby drobna

zmiana,  czyli  przeniesienie  terminu otwarcia  z  dnia 1 września na 1 stycznia.  Proszę Państwa,

to jest  sprawa  naprawdę  bardzo  intrygująca,  ponieważ  przetarg  na  kwotę  zamierzoną  640  tys.

a w efekcie 872 tys. został ogłoszony dopiero 22 czerwca. Natomiast wykonawca został wyłoniony

w dniu 25 lipca. Termin, jaki został wskazany w umowie na wykonanie, do końca sierpnia. Czy

ktoś wyobraża sobie realizację takiego zamówienia? Ja się dziwię w ogóle dla tych przedsiębiorstw,

które  przystąpiły  do  tego  przetargu  z  takim terminem wykonania.  Przecież  to  jest  niemożliwe

do wykonania  w  żadnych  okolicznościach.  Gdyby  przynajmniej  został  przetarg  podzielony

na pewne  zadania,  bo  mógł  być  podzielony  na  zadania,  jest  tam  bardzo  dużo  różnych  zadań

i oczywiście  jak  najbardziej,  i  ja  i,  wszyscy,  myślę  że  inni,  i  radni,  i  pracownicy  żłobka,

i Przedszkola Samorządowego nr 5.  Wszyscy jesteśmy zadowoleni  z tego powodu,  że możemy

skorzystać z dofinansowania na remont, na powstanie żłobka, na remont tego żłobka, ponieważ

zawsze brakuje nam pieniędzy w oświacie.  Natomiast  mam takie pytanie:  kiedy Pan Burmistrz

zorientował się, że zadanie o wartości 872 tys. jest nierealne do wykonania? Następne moje pytanie,

myślę, że może Pani Kierownik odpowie: w jaki sposób można by, będzie realizować zobowiązania

względem rodziców, ile kart zgłoszeń dziecka do żłobka wpłynęło, no nie do żłobka, bo jeszcze

żłobka nie było, czyli do Przedszkola Nr 5? Czy remont nie wpłynie na stan zdrowia dzieci i na ich

samopoczucie? Czy jest wyłoniony dyrektor już tej instytucji, czyli żłobka samorządowego? Jak się

zorientowałam,  towarzyszącą  umową  jest  również  umowa  na  wyposażenie  żłobka  w  sprzęt

mulimedialny, również meble itp. sprawy. Również termin realizacji jest do 27 sierpnia. W umowie



jest  zapisane,  że  wykonawca  jeżeli  nie  zrealizuje  umowy  w  terminie,  czyli  w  terminie

do 27 sierpnia, płaci 10 % kary umownej za każdy dzień zwłoki. Czy te umowy zostały w jakiś

sposób skorygowane, czy ktoś w ogóle nad tym panuje? Dlaczego my dzisiaj dopiero 3 września

podejmujemy tak ważną uchwałę? Stawiamy po prostu rodziców przed faktem dokonanym. Czy

wszyscy  po  prostu...  Mam  wrażenie,  że  Pan  Burmistrz  robił  wszystko  na,  postawił  wszystko

na jedną kartę albo w ogóle się nie interesował, skoro zostały w ogóle takie terminy przyjmowane.

Jeszcze  w  tej  kwestii  dodam,  jeżeli  już  jesteśmy przy  oświacie.  Chciałam jeszcze  napomknąć

o Szkole  Podstawowej  Nr  2  przy  ul.  Wróblewskiego,  która  również  jest  w  tragicznym  stanie

obecnie.  W tragicznym stanie  z  powodu  niezakończonego  remontu.  Ponieważ  również  remont

o wartości prawie że 3 mln złotych został w zeszłym roku podpisany z terminem realizacji do końca

września 2018 r.  Czy ktoś nad tym panuje, Panie Burmistrzu? Ja sądzę, że umowy na takie kwoty

powinny  być  przynajmniej  czytane  przez  Pana  Burmistrza.  Takie  podstawowe,  nie  mówię,

że pisane, bo przecież Pan Burmistrz ma swoich ludzi do tego. A tak ważne sprawy, jak przedmiot

umowy, termin umowy, czy szacowana kwota umowy, z takimi sprawami trzeba się zapoznać i nie

podpisywać w ciemno. 

Jakub Ostapczuk - Dobra, zostawmy dwójkę.

Helena Kuklik - Poza tym chciałabym przy tej okazji poprosić o wszystkie protokoły z przeglądów

obiektów budowlanych szkolnych, przedszkoli i  żłobka do wglądu dla radnych. W jakim stanie

są przygotowane obiekty do roku szkolnego? Dziękuję.

Jakub Ostapczuk - Dziękuję. Radny Łabędzki prosi o głos.

Bogusław Łabędzki - Panie Burmistrzu, Państwo Przewodniczący, Wysoka Rado. Do części pytań,

jakie postawiła przede mną Pani Radna, mogę się tylko przyłączyć. Natomiast, Panie Burmistrzu,

chciałbym wiedzieć, czego Pan nie wiedział 30 maja, kiedy poddawał Pan pod nasze głosowanie

projekt uchwały? O czym Burmistrz jako projektodawca w tym momencie nie wiedział? I drugie

pytanie jeszcze bardzo ważne, Panie Burmistrzu, czego nie wiedział Burmistrz 9 sierpnia 2018 r.,

ogłaszając wynik konkursu na dyrektora żłobka? My mamy w Hajnówce taką dziwną tradycję,

Panie Burmistrzu, mieliśmy np. dyrektora Parku Wodnego, kiedy jeszcze Parku Wodnego nie było.

Radni niektórzy może nie pamiętają, ale mieliśmy taką sytuację, że powołaliśmy dyrektora Parku

Wodnego, chociaż Parku Wodnego jeszcze nie było.  Teraz mamy dyrektora przedszkola żłobka,

którego  jeszcze  nie  ma.  Co  jeszcze  mamy?  Jakich  jeszcze  mamy  dyrektorów,  urzędników,

burmistrzów od rzeczy, instytucji,  których jeszcze nie ma? Panie Burmistrzu,  jeżeli  jest  zgodne

z warunkami przetargu na remont i adaptację to, że 31 sierpnia ten remont uniemiemożliwia jeszcze

wprowadzenie tam dzieci,  to czego dotyczył  tak naprawdę ten przetarg? Panie Przewodniczący,

mamy posiedzenie sesji Rady Miasta, jak się okazuje, z bardzo ważnym punktem, nie było ono



poprzedzone posiedzeniem komisji, na której moglibyśmy zweryfikować swoje dane. Teraz stawia

nas Pan, Panie Przewodniczący, w sytuacji takiej, że my musimy podjąć z biegu decyzję, nie mając

wszystkich  danych  i  tak  naprawdę  nie  wiemy,  no  jeżeli  w  uzasadnieniu  Pan  Burmistrz  pisze,

że wszystko  jest  zgodnie  z  warunkami  przetargu,  tj.  drugi  akapit,  początek  drugiego  akapitu

uzasadnienia, to jeżeli jest zgodnie, to czemu nie możemy tego żłobka otworzyć? Chyba że przetarg

dotyczył czego innego a pozostałe prace budowlane zostaną zakończone do 31 października. Czy

na te  pozostałe  prace  budowlane  już  jest  ogłoszony przetarg,  czy  jeszcze  go  nie  ma?  Żyjemy

w jakimś  takim  matrixie,  proszę  Państwa.  Wydawało  się  wszystko  bardzo  proste,  mamy

dofinansowanie, mamy jakiś plan działania no i okazuje się, że i to przewyższa nasze możliwości.

Mieszkańcy tak to odbierają,  że znowu kolejna propozycja,  kolejny jakiś projekt nie może być

zrealizowany, bo po prostu nie ma umiejętności realizowania nawet tego, co jakoś tam nam wpadło

do głowy, tak? Panie Burmistrzu, ja na dzień dzisiejszy nie przyjmuję takiego tłumaczenia i albo

przełożymy to na następną sesję, na którą Pan przygotuje jeszcze dodatkowe dokumenty, które nam

dadzą odpowiedź na pytania, albo dzisiaj, albo uruchamiamy ten żłobek po prostu od dzisiaj. 

Jakub Ostapczuk - Dziękuję. Jeśli więcej pytań nie ma, proszę Burmistrza.

Jerzy  Sirak  - Ja  rozumiem,  że  Panią  Radną  Kuklik  i  Pana  Radnego  Łabędzkiego  denerwuje

wszystko, co się w mieście robi. Każdy, kto ma do czynienia z inwestycjami...

Bogusław Łabędzki - Panie Burmistrzu, bez takich odpowiedzi.

Jakub Ostapczuk - Proszę nie przeszkadzać.

Bogusław Łabędzki  –  Jeżeli nie stać Pana na merytoryczne odpowiedzi, to w ogóle proszę nie

odpowiadać.

Jakub Ostapczuk - Dziękuję.

Jerzy Sirak -  Celem zasadniczym i głównym jest realizacja inwestycji i w stosunku do żłobka,

i w stosunku do Szkoły Podstawowej Nr 2. I ja, i urzędnicy, którzy tu pracują, zrobimy wszystko,

żeby te inwestycje zostały zrealizowane. To że dzisiaj mamy problemy z wykonawcami, to nie jest

tylko przywilej i problem Hajnówki, ten problem występuje w całym mieście, po prostu musieliśmy

powtarzać przetarg, szukać wykonawcy, ja się cieszę, że w ogóle znaleźliśmy wykonawcę, że prace

przebiegają. Z punktu widzenia funkcjonowania żłobków w przyszłości, to nie jest żaden problem,

że część prac zostanie zakończona do 31 października. I Pan, Panie Radny i Pana przyjaciele macie

prawo myśleć inaczej, nie musi Pan głosować za tym projektem ustawy. Ja uważam, że wszyscy

mamy skupić się nad decyzjami, które są dobre dla Hajnówki. A nie mam wątpliwości do tego,

że dobra dla Hajnówki jest modernizacja tego budynku i uruchomienie żłobka w nowych, lepszych

warunkach i tak samo termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 2. Zbyt długo na to czekaliśmy,



zbyt długo staraliśmy się o pieniądze, żeby dzisiaj robić problem z tego, że to będzie trochę później.

Oczywiście, ma Pan prawo mieć swój pogląd, ja mam w tej sprawie inne zdanie. 

Bogusław Łabędzki - Proszę odpowiedzieć na pytanie, czy przetarg na pozostałe prace budowlane,

które mają być zakończone 31 października, został już ogłoszony?

Jerzy Sirak - Proszę Pana, przetarg jest załóżmy jeden, przetargi, zadania były podzielone na różne

elementy i będą realizowane, i będą zrealizowane.

Jakub Ostapczuk - Dziękuję, Pani jeszcze inspektor, było pytanie.

Jolanta  Stefaniuk  - Wysoka  Rado.  Panie  Burmistrzu.  Państwo  Przewodniczący.  Odniosę  się

do pytań  zadanych  przez  Panią  Radną  Kuklik.  Do  żłobka  zrekrutowano  90  dzieci.  W  dniu

dzisiejszym przebywa w żłobku  około  80  dzieci.  Jeżeli  chodzi  o  doposażenie,  więc  wszystkie

umowy,  wszystkie  zawarte  umowy  zostały  zrealizowane  do  27  sierpnia.  Sale  są  gotowe

i są użytkowane już w dniu dzisiejszym przez dzieci. Przetarg, tak jak Pan Burmistrz wspomniał,

był podzielony na zadania. Jeżeli chodzi o zadania związane z przygotowaniem sal, te miały zostać

zakończone  do  końca  sierpnia  i  tak  też  się  stało.  Natomiast  pozostałe  prace  w  pozostałych

pomieszczeniach zostaną zakończone do końca października. Tak wynikało z przetargu i z zawartej

umowy.  Jeżeli  chodzi  o konkurs na dyrektora żłobka,  również został  rozstrzygnięty.  Ogłaszając

konkurs,  podawaliśmy przewidywany termin zatrudnienia,  przewidywany,  więc kiedy powstanie

żłobek, wówczas zostanie zatrudniony, wyłoniony dyrektor. 

Bogusław Łabędzki - Wyłoniony już jest.

Jolanta Stefaniuk - No jest.

Jakub Ostapczuk - Zatrudniony.

Jolanta Stefaniuk - Jest wyłoniony, ale nie jest zatrudniony. Protokoły oczywiście przekażemy,

wszystkie protokoły ze wszystkich placówek będą przekazane.

Jakub Ostapczuk - Dobrze, dziękuję Pani. Dziękuję za wyjaśnienia. Jeszcze Pani Radna dopytać.

Helena Kuklik - Tak, jeszcze chcę dopytać, ponieważ tak, jak Pani kierownik mówi, do 27 sierpnia

miały  być  dostarczone,  ustawione  we  właściwe  miejsce  meble,  sprzęty  multimedialne,

komputerowe meble itd., tak? Czy wszystko zostało ustawione, podczas gdy jeszcze nie zostało

wykonany  remont  pomieszczeń?  Bo  mamy  w  planie  wymiana  kaloryferów,  wymiana  okien

i wszystko  już  jest  ustawione  i  tam wszystko  się  odbywa  zgodnie  z  zasadami?  Czy protokół

odbioru wskazuje, że nie wszystko jest wykonane?

Jolanta Stefaniuk - Tak jak wspomniałam, jeżeli chodzi o sale, to co mogło zostać ustawione,

zostało  ustawione,  oczywiście  okna,  kaloryfery,  tak  jak  Pani  wspomniała,  to  wszystko  jest

zamontowane. Sale są gotowe. Jak Pan Burmistrz wspomniał,  pracownicy żłobka włożyli  wiele

pracy, żebyśmy mogli w terminie ruszyć i żłobek funkcjonuje.

Helena Kuklik: - W to nie wątpię. W to nie wątpię.



Jakub Ostapczuk - Dobra, Pan Burmistrz jeszcze.

Jerzy Sirak - Pani Radna, Szanowni Państwo. Ja dzisiaj tam też oczywiście w tym żłobku byłem,

widziałem  warunki,  naprawdę,  proszę  się  nie  obawiać.  Pytałem  personelu,  pracowników  tam

zatrudnionych, jaki jest  odbiór rodziców itd.  Jest  zrozumienie i  pełna akceptacja.  Ja rozumiem,

że Panią  Radną  denerwuje,  że  program  „Maluch  +”  jest  programem  PIS-u,  a  nie  programem

Platformy, ale to jest w Hajnówce, to jest żłobek dla naszych dzieci i zrobimy wszystko, żeby był

zrobiony tak, jak trzeba i żeby w przyszłości nasze małe dzieci w tym żłobku miały bardzo dobre

warunki. 

Jakub Ostapczuk - Dziękuję. To już...

Helena Kuklik - Przepraszam bardzo, ale Pan Burmistrz akurat nie wie, co mnie denerwuje, czy

program PIS-u, czy program Platformy. Proszę nie wkładać mi słów w usta, nie moich, dobrze?

Dziękuję.

Jakub  Ostapczuk  -  Pracujemy,  a  nie  politykujemy.  Dobra.  Wszystko  zostało  wyjaśnione

i przystępujemy do głosowania projektu uchwały. Kto jest za przyjęciem uchwały, zmiany uchwały

nr  XXXIX/280/18 Rady Miasta Hajnówka z dnia 31 maja 2018 r.  w sprawie utworzenia jednostki

budżetowej o nazwie Żłobek Samorządowy w Hajnówce. Kto jest za przyjęciem? Dziękuję. Kto

jest przeciwny? 2 radnych jest przeciwnych, 3 radnych jest przeciwnych 

Helena Kuklik - Ja nie przeciwna, tylko wstrzymuję się.

Jakub Ostapczuk  - Jeszcze  nie  podałem hasła.  2  radnych  przeciwnych.  Kto  się  wstrzymuje?

2 radnych się wstrzymało. Za uchwałą głosowało 15 radnych, przeciwnych było 2, wstrzymało się

2.  Uchwała  został  przyjęta.  (za-15,  przeciw-2,  wstrzymało-2,  w  głosowaniu  udział  wzięło

19 radnych). 

Uchwała Nr XLII/299/18 Rady Miasta Hajnowka z dnia 3 września 2018 r. w sprawie zmiany

Uchwały  Nr  XXXIX/280/18  Rady  Miasta  Hajnówka  z  dnia  30  maja  2018  r.  w  sprawie

utworzenia  jednostki  budżetowej  o  nazwie  Żłobek Samorządowy w Hajnówce -  załącznik

nr     3.

c) Jakub Ostapczuk - Podpunkt c) zmiana w budżecie miasta na 2018 rok. Państwo otrzymali, jest

dzisiaj Pani Skarbnik, ma pytanie Radny Nieciecki, proszę.

Karol Nieciecki - Szanowni Państwo Radni,  Szanowny Panie Burmistrzu.  Na początek jeszcze

wrócę może na słowo do tamtego punktu. Panie Burmistrzu, nie tylko dwoje radnych to denerwuje

to, że Pan nas tak drogo kosztuje, bo to że nie wykonuje Pan zadań, to też nas kosztuje i nawet

może to kosztować wiem, że będziemy do tego programu dopłacać albo zwracać pieniądze. Ale

ja zacznę,  chciałem  dzisiaj  o  innym  punkcie  porozmawiać.  Może  na  początek  też  zacytuję:

„upoważnia  się  Burmistrza  Miasta  do  zaciągnięcia  kredytów,  pożyczek  oraz  emisji  papierów

wartościowych  na  sfinansowanie  przejściowego  deficytu  budżetu  w  kowocie  1 500 000



i na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 5 125 000. Tak naprawdę to tylko dwa

pojęcia, prawda: przejściowy i planowy, duży deficyt, duży, lecimy dalej w głąb. Ja chciałem tylko

przypomnieć, że w lipcu na sesji lipcowej deficyt budżetu w wysokości 4 270 640 i tak to tylko tak

dla  przypomnienia,  prawda,  że  cały  czas  ten  budżet  oparty  jest  na  deficycie.  Pan  Burmistrz

po rozliczeniu w szczegółach,  prawda,  podaje,  że między innymi powodem jest,  prawda,  druga

część Celnej, ale przecież o tym wiedzieliśmy już w tamtym roku, że tak będzie i na to pieniążki już

w tamtym roku zaplanowaliśmy. I myślę, że te inne wytłumaczenia, jakie tam są, jakie pogłębiają

nam ten budżet, to tylko właśnie jeszcze raz potwierdza moją tezę, nie chcę się rozgadywać, Panie

Burmistrzu,  Pan  naprawdę  nas  drogo  kosztuje.  I  niech  Pan  nie  myśli,  że  to  tylko  radnych

opozycyjnych  denerwuje to, denerwuje połowę mieszkańców albo i więcej tego miasta. Dziękuję.

Jakub Ostapczuk - Dzięki, Pan Radny Mironczuk.

Piotr Mirończuk - Panie Przewodniczący, Panie Burmistrzu, szanowni Radni. Uchwalając budżet

w 2017 roku, przyjęliśmy wskazany na 5 000 000 i ogólne założenia były takie, że w tym budżecie

musimy się utrzymać. Natomiast Pan Burmistrz gdyby trzymał się tej uchwalonej naszej decyzji,

byłoby wszystko w porządku, natomiast nie rozumiem, dlaczego został  tak przekroczony w tej

wysokości ten budżet. Niektóre być może sprawy osobiste Pana Burmistrza, gdzie zostały dotowane

z innej jednostki i powiedzmy to poszło, no niestety, ale przy aprobacie naszych radnych, gdzie

niestale pilnowaliśmy tego budżetu. Właśnie dlatego nie zrozumiałem, jest ten zapis sfinansowania

przejściowego  budżetu  deficytowego  w  kwocie  bieżącego  w  kwocie  1 500 000.  Gdyby  Pan

Burmistrz zechciał przedstawić, jak to i kiedy to narastało jak to się... Dziękuję.

Jakub Ostapczuk - Jeszcze, proszę Państwa, o rozliczeniu budżetu za pierwsze półrocze będziemy

dyskutowali na najbliższej sesji. Do końca września mamy i właśnie te punkty będą wyjaśnione, ale

poproszę Panią Skarbnik, to może to... 

Halina Nowik - Panie Przewodniczący, Szanowni Radni. Tak, Panie Radny, w miesiącu grudniu

tamtego  roku  uchwalaliśmy  budżet  z  deficytem  4  027 640.  W  dniu  dzisiejszym  jest  projekt

uchwały, deficyt budżetu wynosi 5 125 000, różnica 1 097 360. Chodzi tutaj tak, jak tak wcześniej

Pan  zauważył,  że  to  budowa  ulicy,  zwiększone  są  wydatki  na  budowę  ul.  Celnej  etap  II.

Sfinansowanie  przejściowego  deficytu.  Co  to  jest  przejściowy  deficyt?  Deficyt  przejściowy

zarówno w projekcie budżetu, jak i w planowanym budżecie, on został zaplanowany na 1 500 000.

Do dnia dzisiejszego tego kredytu jako gmina miejska nie uruchamiała, nie został uruchomiony.

Przejściowy deficyt to znaczy taki, że jeżeli występują jakieś płatności w trakcie roku budżetowego,

Pan  Burmistrz  ma  upoważnienie  do  zaciągnięcia  kredytu  przejściowego,  ale  w  trakcie  roku

budżetowego. Przez ten cały rok nie korzystaliśmy z tego kredytu. Jeżeli chodzi o planowy deficyt

5 125 000, w miesiącu lipcu została  zawarta  umowa,  rozstrzygnięty przetarg nieograniczony na

obsługę tego kredytu, została zawarta umowa i do dnia dzisiejszego też jeszcze nie korzystaliśmy z



tego kredytu. Dziękuję.

Jakub Ostapczuk - Dziękuję za wyjaśnienia, Pan Radny Łabędzki chce dopytać, proszę.

Bogusław Łabędzki -  Panie Burmistrzu, Państwo Przewodniczący, Wysoka Rado, Pani Skarbnik.

Ja mam wniosek, składam wniosek o przedstawienie nam na kolejną sesję, do kolejnej sesji, tak,

czyli w materiałach przygotowanych na kolejną sesję informacji, jakie zadania inwestycjne na rok

2018 zostały dodane w trakcie roku budżetowego, które zostały zdjęte z tej listy, i na podstawie

jakich, których uchwał te zmiany były dokonywane. Dziękuję bardzo. 

Jakub Ostapczuk -  Dobrze, dziękuję. Jeszcze Pan Radny Mironczuk, ale króciutko, bo już Pan

zabierał głos.

Piotr Mironczuk - Jeżeli przyjrzymy się zadaniom inwestycyjnym, zobaczymy, że niektóre zadania

nam wypadną. To jeżeli zostały na wykonanie zadania odwołane przetargi, to teraz patrzmy na czas

i  zrozummy,  miesiąc czasu na przetarg, miesiąc na odwołanie i jeszcze miesiąc. Czyli do końca

roku  prawdopodobnie  te  inwestycje  nie  wejdą.  Ale  najważniejsze  chodzi  mi  tak,  o  fontannę

miejską,...

Jakub Ostapczuk -  Panie Radny, przerwę, to nie jest związane z projektem uchwały, to dotyczy

zmian.  Proszę  dyskutować  na  tych  punktach,  gdzie  są  zmiany w budżecie.  Na  następnej  sesji

będzie, mówię, rozliczenie półrocznego budżetu i wtedy można będzie tego typu pytania zadać. 

Piotr Mironczuk - Ale to są w załączniku.

Jakub Ostapczuk - To nie chodzi o załącznik, to chodzi o zmiany w budżecie na 2018 r. Tylko

te zmiany w paragrafie, co są tego.

Piotr Mironczuk - Czy naprawdę myśli Pan, że nie pozwalając radnym zadawać pytań na sesji,

to pozbędzie się Pan swoich problemów, odpowiedzialności? Bo tak to wygląda. Dziękuję.

Jakub Ostapczuk - Panie Radny, to jest nie tylko się na sesji zadaje, zaprasza Burmistrz.

Karol Nieciecki -  Panie Przewodniczący, Radny ma prawo zabrać głos. Pan cały czas przeszkadza.

Jakub Ostapczuk - Nic nie przeszkadzałem. Akurat nie było… Panie Karolu proszę nie zabierać

głosu, nie dałem Panu głosu, dziękuję bardzo. Przystąpimy do głosowania. Kto jest za przyjęciem

uchwały zmiany w budżecie  w miasta  na 2018 r.?  Kto jest  za?  Dziękuję.  Kto jest  przeciwny?

2 radnych jest  przeciwnych.  Kto się wstrzymał? 2 radnych. Za uchwałą głosowało 15 radnych,

przeciwnych  było  2  radnych,  2  radnych  się  wstrzymało.  (  za-15  ,  przeciw-2,  wstrzymało-2,

w głosowaniu udział wzięło 19 radnych). 

Uchwała Nr XLII/300/18 Rady Miasta Hajnówka z dnia 3 września 2018 r.  w sprawie zmian

w budżecie miasta na 2018 rok - załącznik nr 4.

d)Jakub Ostapczuk - Podpunkt d) zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Hajnówka

na lata 2018 – 2027. Ta uchwała związana jest ze zmianą budżetu miasta. Czy są uwagi do tej

uchwały?  Jeśli  nie  ma,  to  przystępuję  do  głosowania.  Kto  jest  za  przyjęciem uchwały zmiany



Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Hajnówka na lata 2018 – 2027? Kto jest za przyjęciem

uchwały? Dziękuję. Kto jest przeciwny – 3 radnych jest przeciwnych, kto się wstrzymał? 1 radna

się  wstrzymała.  Tak  samo  15  radnych  głosowało  za  przyjęciem  uchwały,  przeciwnych  było

3 radnych, 1 radny się wstrzymał. ( za-15 , przeciw-3, wstrzymało-1, w głosowaniu udział wzięło

19 radnych). 

Uchwała Nr XLII/301/18 Rady Miasta Hajnówka z dnia 3 września 2018 r. w sprawie zmiany

Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Hajnówka na lata 2018-2027-załącznik nr 5.

Do punktu 4 porządku obrad

Jakub  Ostapczuk -  Przechodzimy  do  punktu  4.  Zamykam  obrady  XLII  sesji  Rady  Miasta.

Dziękuję Państwu za przybycie. Na marginesie planuje jeszcze przynajmniej dwie sesje do końca

kadencji. 

Przewodniczący Rady

Jakub Ostapczuk

prot. Halina Stepaniuk 

starszy specjalista
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