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

która odbyła się 30 października 2018 r.
w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Hajnówka

w godz. 15:00 – 16:45

Stan Rady Miasta – 21
obecnych na sesji – 20

nieobecnych usprawiedliwionych – 1

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

Radni nieobecni usprawiedliwieni:
1. Mironczuk Piotr

Lista obecności Radnych Rady Miasta Hajnówka stanowi załącznik nr 1

Ponadto w sesji udział wzięli:
1. Jerzy Sirak – Burmistrz Miasta Hajnówka
2. Andrzej Skiepko – Zastępca Burmistrza Miasta Hajnówka
3. Jarosław Grygoruk – Sekretarz Miasta Hajnówka
4. Halina Nowik – Skarbnik Miasta Hajnówka
5. Eugenia Ostapczuk – Radca Prawny UM
6. Halina Stepaniuk – Biuro Rady Miasta
7. Elżbieta Filipowicz – Biuro Rady Miasta
8. Włodzimierz Pietroczuk – Radny Sejmiku Województwa Podlaskiego
9. Mikołaj Janowski – Radny Sejmiku Województwa Podlaskiego

Obrady sesji nagrywała Telewizja Kablowa Hajnówka



Do punktu 1, 2 porządku obrad
Jakub Ostapczuk – Otwieram obrady XLIV sesji Rady Miasta. Otrzymali Państwo porządek obrad.
Czy  jest,  czy  są  uwagi  do  porządku?  Chcę  jeszcze  w  międzyczasie  stwierdzić  frekwencję.
Na dzisiejszej sesji jest 20 radnych. Dzisiaj podjęte wszystkie uchwały i stanowiska mają swoją
moc prawną. Przedstawiam porządek obrad.

1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Interpelacje.
4. Informacja o działalności Burmistrza Miasta Hajnówka w okresie od 08 września 2018 roku

do 08 października 2018 roku.
5. Informacja Przewodniczącego Rady o oświadczeniach majątkowych.
6. Informacja Burmistrza Miasta o oświadczeniach majątkowych.
7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawach:

a) zmian w budżecie miasta na 2018 rok,
b) uchwalenia  Rocznego  programu  współpracy  miasta  Hajnówka  z  organizacjami

pozarządowymi  oraz  innymi  podmiotami  prowadzącymi  działalność  pożytku
publicznego na 2019 rok,

c) zmiany Statutu Miasta Hajnówka.
8. Wolne wnioski, zapytania.
9. Odpowiedzi na interpelacje, wolne wnioski, zapytania.
10.Zamknięcie obrad.

Jakub Ostapczuk – Kto jest  za przyjęciem porządku obrad? Dziękuję.  Kto jest  przeciwny? Nie
widzę.  Kto  się  wstrzymał?  Ne  widzę.  (głosowanie:  za  –  20,  przeciw  –  0,  wstrzymało  –  0,
w głosowaniu udział wzięło 20 radnych)

Do punktu 3 porządku obrad
Jakub  Ostapczuk  –  Przechodzimy  do  punktu  3.  Interpelacje.  Proszę  radnych  o  składanie
interpelacji. Przypominam, interpelacje to są takie problemy, które były kilkakrotnie już zgłaszane
i nie otrzymali Państwo odpowiedzi na to. Inne sprawy są to sprawy różne i wolne wnioski. Czy
są interpelacje? Jest jedna. Proszę, Pan radny Borkowski.

Maciej Borkowski – Panie Burmistrzu. Wysoka Rado. Panie Przewodniczący. Szanowni Państwo.
Chciałbym złożyć na ręce Pana Burmistrza jedną interpelację w związku z wieloma pytaniami,
jakie się pojawiają w opinii publicznej, które trafiają również do mnie, odnośnie nowego dyrektora
Miejskiego  Ośrodka  Pomocy  Społecznej.  Także  złożę  takie  zapytanie  na  piśmie.  „W związku
z wieloma  pytaniami  mieszkańców  z  jakimi  się  spotykam w  sprawie  konkursu  na  stanowisko
dyrektora MOPS-u, a także dbałość o realizację polityki społecznej i finansowej przez Ośrodek
proszę o odpowiedź na poniższe pytania oraz przedstawienie informacji w zakresie spełnienia przez
obecnego  Dyrektora  bezwzględnego  wymogu  z  art.  122  ust.  1  ustawy  o  pomocy  społecznej
to znaczy: Czy wybrana osoba na stanowisko Dyrektora spełniła warunki formalne tzn. czy posiada
trzy letni staż pracy w pomocy społecznej jeśli tak to na jakich stanowiskach. Jaki kierunek studiów
wyższych ukończyła osoba wybrana na stanowisko Dyrektora. Czy osoba wybrana na stanowisko
Dyrektora  posiada  ukończoną  specjalizację  z  zakresu  organizacji  pomocy  społecznej,  jeśli  tak
proszę podać, w którym roku otrzymał dyplom i na jakiej uczelni ukończył studia. Czy do składu
komisji  konkursowej  powołanej  do oceny przesłuchań kandydata na Dyrektora został  powołany
specjalista pomocy społecznej lub osoba posiadająca certyfikat znajomości prawa pomocowego.”
Panie Burmistrzu, nie chciałbym, żeby Pan odpowiadał mi ustnie. Są to szczegółowe pytania, także
oczekuję odpowiedzi na piśmie. Dziękuję uprzejmie.



Jakub Ostapczuk – Dziękuję.  Jeżeli  więcej nie ma interpelacji,  odpowiedzi na interpelacje będą
w punkcie 9.

Do punktu 4 porządku obrad
Jakub  Ostapczuk  –  Przechodzimy  do  punktu  4.  Informacja  o  działalności  Burmistrza  Miasta
Hajnówka w okresie od 08 września 2018 roku do 08 października 2018 roku. Takie informacje
Państwo otrzymali. Czy są pytania do informacji? Jest pytanie. Pan radny Borkowski.

Maciej  Borkowski  –  Panie  Przewodniczący.  Panie  Burmistrzu.  Szanowna  Rado.  Ja  chciałbym
zapytać o unieważnienie postępowania. Tutaj czytamy w zakresie zamówień publicznych w dniu
12.09.2018 roku unieważniono postępowanie o udzielenie  zamówienia publicznego przebudowa
obiektów OSIR w Hajnówce.  Z jakiego powodu to zostało unieważnione? Jak również w dniu
14.09.2018  wszczęto  a  w  dniu  01.10.2018  roku  unieważniono  postępowanie  o  udzielenia
zamówienia publicznego w systemie monitoringu wizyjnego. Chciałbym, żeby Pan te 2 tematy nam
rozwinął. Dziękuję.

Jakub Ostapczuk – Czy są jeszcze pytania? Pan Burmistrz odpowie blokowo. Jeśli nie ma, poproszę
Pana Burmistrza o odpowiedź.

Jerzy  Sirak  –  Panie  Przewodniczący.  Wysoka  Rado.  Jeżeli  chodzi  o  unieważnienie  przetargu
dotyczącego  tego  dużego  programu rewitalizacji  przy OSiR-ze,  ten  przetarg  dotyczył  instalacji
urządzeń tych linowych. Oferta, która została przedstawiona od strony finansowej, była korzystna,
ale  oferent  miał  obowiązek  przedstawić  dokumenty  potwierdzające  certyfikaty  jakości
poszczególnych  urządzeń.  Wystąpiliśmy  z  wnioskiem  do  oferenta  o  przedstawienie  takich
certyfikatów.  Niestety,  nie  wszystkie  certyfikaty  zgodnie  z  zamówieniem  publicznym  zostały
przedłożone,  stąd też  potrzeba  powtórzenia  przetargu.  Natomiast  jeżeli  chodzi  o  drugi  przetarg
dotyczący monitoringu, to prosiłbym tu Pana Sekretarza o wyjaśnienia.

Jarosław Grygoruk – Panie Przewodniczący.

Jakub Ostapczuk – Mikrofon proszę.

Jarosław Grygoruk – Panie Przewodniczący.  Szanowna Rado.  Szanowni Państwo.  Ten przetarg
na monitoring wizyjny został unieważniony. Wpłynęła 1 oferta, która przekraczała kwotą pieniądze
zagwarantowane  w  tegorocznym  budżecie.  Ogłosiliśmy  następnie  później  drugi  przetarg,
przesuwając  datę  wykonania,  tak  żeby  można  było  tutaj  dłużej  ten,  to  zadanie  wykonywać.
Natomiast w dniu wczorajszym, bo to wczoraj było składanie ofert, nie wpłynęła żadna oferta, więc
pewnie będziemy jeszcze ogłaszali po raz 3, czy po raz kolejny ten przetarg na monitoring wizyjny.
Dziękuję.

Jakub Ostapczuk – Dziękuję. Jeśli więcej nie ma, w tym punkcie zawsze prosiłem radnych Sejmiku
Wojewódzkiego o informację. Czy są radni chcą zabrać głos? No jak, jak nie, to...

Włodzimierz Pietroczuk – W wolnych wnioskach.

Jakub Ostapczuk –  W wolnych wnioskach. Dobra. Dziękuję. Przystąpimy do... A jeszcze Burmistrz
proszę. 

Jerzy  Sirak  –  Panie  Przewodniczący.  Wysoka  Rado.  Jeszcze  trochę  uzupełnienia  do  tej  mojej
informacji. Przygotowujemy się do złożenia tak zwanych projektów miękkich ze sportu i kultury
do programu transgranicznego Polska – Białoruś – Ukraina. Zarówno jako miasto Hajnówka, ale



jako Euroregion Puszcza Białowieska też. Wczoraj podpisaliśmy z Panem Sekretarzem, byliśmy
po stronie białoruskiej w Prużanach i Słonimiu, podpisaliśmy stosowne dokumenty, listy intencyjne
i kilka tych projektów złożymy. Dotyczy to zarówno wspólnych działań z Biblioteką, z Domem
Kultury,  Ośrodka Sportu i  Rekreacji.  Trudno powiedzieć,  jaki  będzie werdykt,  ale  wychodzimy
z założenia,  że  im  więcej  projektów,  wniosków  w  stosownym  czasie  złożymy,  tym  większe
są szanse  czy przynajmniej  niektóre  z  nich  będą  sfinansowane.  Również  podpisaliśmy wczoraj
z władzami  miasta  Słonimia  takie  wstępne  porozumienie  o  współpracy,  też  w  tym celu,  żeby
w przyszłości  próbować  korzystać,  przynajmniej  składać  projekty  o  te  środki  finansowe
z programów  transgranicznych.  Jeżeli  chodzi  o  bieżące  prace  w  mieście,  zgodnie
z harmonogramami te  prace postępują.  Zakończone zostały prace związane z budowa mieszkań
socjalnych. Pozostały jeszcze tylko sprawy dotyczące decyzji nadzoru budowlanego. Po uzyskaniu
decyzji  nadzoru oddamy je  oficjalnie  do użytku.  Społeczna Komisja  Mieszkaniowa podjęła  już
decyzję, komu te mieszkania socjalne zostaną przydzielone. Przedsiębiorca z Hajnówki zakończył
też montaż piramidy linowej obok szkoły na Judziance.  Dzisiaj  właśnie to zakończenie zgłosił,
także  będziemy  to  odbierać  w  najbliższym  czasie.  Tyle  tytułem  uzupełnienia,  Panie
Przewodniczący.

Jakub Ostapczuk – Dziękuję Burmistrzu. I teraz przystąpimy do głosowania. Kto jest za przyjęciem
informacji o działalności Burmistrza Miasta Hajnówka w okresie od 08 września 2018 roku do 08
października 2018 roku.  Kto jest  za przyjęciem informacji?  Dziękuję.  Kto jest  przeciwny? Nie
widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Informacja została przyjęta jednogłośnie. (głosowanie: za –
20, przeciw – 0, wstrzymało – 0, w głosowaniu udział wzięło 20 radnych)

Informacja o działalności Burmistrza Miasta Hajnówka w okresie od 08 września 2018 roku do 08
października 2018 roku stanowi Załącznik Nr 2.

Do punktu 5 porządku obrad
Jakub Ostapczuk – I punkt  Informacja Przewodniczącego Rady o oświadczeniach majątkowych.
Właśnie to ten punkt spowodował to,  że dzisiaj  musieliśmy sesję zwołać,  ponieważ dzisiaj  jest
ostatni  dzień,  w którym musimy złożyć  informację  o  złożonych  oświadczeniach  majątkowych.
Informacja o złożonych oświadczeniach majątkowych radnych Rady Miasta Hajnówka na XLIV
sesji dnia 30 października 2018 r. Stosowanie do art. 24 h pkt. 12 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie  gminnym informuję,  że  Radni  Rady Miasta  Hajnówka  zobligowani  do  złożenia
oświadczeń  majątkowych  złożyli  je  w  ustawowym  terminie:  Przewodniczący  Rady  Miasta
do Wojewody  Podlaskiego. Radni  Rady  Miasta  Hajnówka  do  Przewodniczącego  Rady.  Dnia
26 marca 2018 r. Przewodniczący Rady Miasta Hajnówka pismem oznaczonym BRM.0043.1.2018
r.  przekazał  oświadczenie  majątkowe  radnej  Walentyny  Pietroczuk  Naczelnikowi  Urzędu
Skarbowego w związku z  objęciem mandatu  w Radzie  Miasta.  Do oświadczenia  majątkowego
radnej  dołączona  została  także  przekazana  informacja  o  sposobie  i  terminie  zaprzestania
prowadzenia działalności gospodarczej z wykorzystaniem mienia gminy. Radna złożyła ślubowanie
dnia 21 lutego 2018 r. Przedmiotowe dokumenty zostały zamieszczone w Biuletynie Informacji
Publicznej. Przewodniczący Rady Miasta pismem oznaczonym BRM.0043.3.2018 z dnia 7 maja
2018 r. przekazał oświadczenia majątkowe wraz z kopiami PIT za 2017 r. Naczelnikowi Urzędu
Skarbowego  w  Hajnówce.  Oświadczenia  zostały  zamieszone  na  stronie  Biuletynu  Informacji
Publicznej Miasta Hajnówka. W dniu 14 maja 2018 r. pismem oznaczonym BRM.0043.4.2018 r.
Przewodniczący  Rady  Miasta  przekazał  korektę  oświadczenia  majątkowego  wraz  z  kopią  PIT
radnego  Bogusława  Szczepana  Łabędzkiego  Naczelnikowi  Urzędu  Skarbowego  w  Hajnówce.
Korekta  została  umieszczona  w  Biuletynie  Informacji  Publicznej.  Ponadto  pismem  z  dnia
18 września  2018  r.  oznaczonym  BRM.0043.6.2018  r.  Przewodniczący  Rady  Miasta  przekazał
oryginały  oświadczeń  majątkowych  radnych  Naczelnikowi  Urzędu  Skarbowego  w  Hajnówce
w związku z końcem kadencji. Przewodniczący Rady Miasta pismem oznaczonym BRM.0006.2018



r. z dnia 12 września takie samo oświadczenie przekazał Wojewodzie Podlaskiemu. Oświadczenia
zostały umieszczone w Biuletynie Informacji  Publicznej.  Na podstawie art.  24h ust.  12 ustawy
z dnia  8  marca  1990  r.  o  samorządzie  gminnym  Wojewoda  Podlaski  przedstawił  informację
o wynikach  analiz  oświadczenia  majątkowego  Przewodniczącego  Rady  Miasta  Hajnówka.
Przewodniczący  Rady  Miasta  Hajnówka  Jakub  Ostapczuk  w  ustawowym  terminie  złożył
oświadczenie  majątkowe  za  2017  r.  łącznie  z  kopią  zeznania  podatkowego  PIT  za  2017  r.
Wojewoda Podlaski po analizie stwierdził jak niżej: w części w części A w pkt II ppkt 1, 3, 4 dla
wskazanych nieruchomości nie wskazano tytułu prawnego i dla wskazanych w pkt. VIII dochody
nie  zostały  określone  przynależność  majątkowa,  co  oznacza,  przynależność  majątkowa  to  jest
zawsze mi się wydaje, to jest wszystko jest małżeńska wspólność majątkowa a tutaj jest inaczej.
Analizy oświadczeń dokonał także Przewodniczący Rady Miasta i Naczelnik Urzędu Skarbowego
w  Hajnówce.  Stwierdzono  nieprawidłowości  jak  niżej:  w  oświadczeniu  majątkowym  radnej
Barbary  Laszkiewicz  adres  zamieszkania  jest  niezgodny  z  zeznaniem  rocznym  PIT  za  2017,
oświadczenie majątkowe radnego Ireneusza Kiendyś zawiera informację o przychodzie,  zamiast
o dochodzie osiągniętym z tytułu zatrudnienia – wskazał łączny dochód z tytułu zatrudnienia, nie
wyszczególnił  osobno  dochodu  z  tytułu  zatrudnienia  oraz  działalności  wykonywanej  osobiście
(w tym umowy o dzieło i zlecenia). Następne, w oświadczeniu majątkowym radnego Janusza Pucha
nie podano stanu zadłużenia na dzień 31.12.2017 r. Chyba spłacił. W oświadczeniu majątkowym
radnego Karola Niecieckiego nie podano stanowiska i miejsca zatrudnienia. To tyle jest. Tutaj nie
ma przy tym punkcie nie ma głosowania.

Informacja o złożonych oświadczeniach majątkowych radnych Rady Miasta Hajnówka na XLIV
sesji dnia 30 października 2018 r. stanowi Załącznik Nr 3.

Do punktu 6 porządku obrad
Jakub Ostapczuk – Przechodzimy do punktu 6.  Informacja Burmistrza Miasta o oświadczeniach
majątkowych.

Jerzy Sirak – Panie Przewodniczący. Wysoka Rado. Stosownie do art. 24 ustawy o samorządzie
gminnym  tutaj  do  składania  oświadczeń  majątkowych  jestem  zobligowany  ja  jako  Burmistrz
Miasta do Wojewody Podlaskiego, pracownicy Urzędu (6 osób) do Burmistrza Miasta Hajnówki,
kierownicy jednostek organizacyjnych (19 osób) do Burmistrza Miasta Hajnówki. Wszystkie osoby
zobligowane złożyły oświadczenia  w ustawowym terminie a więc do 30 kwietnia bieżącego roku.
16  maja  oświadczenia  majątkowe  pracowników,  kierowników  jednostek  organizacyjnych  wraz
z kopiami  PIT zostały  przekazane  zgodnie  z  właściwością  do  Naczelnika  Urzędu  Skarbowego
w Hajnówce,  1  oświadczenie  dotyczące  kierownika  jednostki  zamieszkałego  w  Białymstoku
przesłano  do  Naczelnika  Drugiego  Urzędu  Skarbowego  w  Białymstoku.  Przedmiotowe
oświadczenia zostały umieszczone oczywiście w Biuletynie Informacji Publicznej. Podlaski Urząd
Wojewódzki  w  Białymstoku  pismem  z  dnia  22  sierpnia  bieżącego  roku  przekazał  informację
o wynikach  analizy  oświadczenia  majątkowego  złożonego  Wojewodzie  przeze  mnie  –  przez
Burmistrza  Miasta  Hajnówki.  Oświadczenie  zostało  złożone  w  ustawowym  terminie.
Przeprowadzone  analizy oświadczenia  majątkowego,  stwierdzono  uwagi  2,  jedna  dotyczy tego,
że w punkcie  V  nie  zaznaczyłem,  że  jest  to  małżeńska  wspólność  majątkowa.  Wydaje  się,
że od zawsze  to  piszę,  ale  tutaj  no  nie  napisałem  tego,  ale  oczywiście  tak  jest.  I  w  punkcie
V wskazuje się, że w ubiegłorocznym oświadczeniu nie wskazałem informacji o takim częściowym
udziale w drodze, która to na nieruchomości, którą mam obok, jest własnością 10 współwłaścicieli.
Rzeczywiście, w przeszłości jakby zapomniałem o tym, że jestem też współwłaścicielem tej drogi
dojazdowej.  Po  prostu  to  w  ubiegłym  roku  już  zamieściłem.  Naczelnik  Urzędu  Skarbowego
w Hajnówce po analizie oświadczeń majątkowych złożonych za 2017 r. pismem z 26 października
bieżącego  roku  przekazał  informację  o  stwierdzonych  nieprawidłowościach  w  złożonych
oświadczeniach.  W  przypadku  oświadczenia  jednego  kierownika  jednostki  po  prostu



w oświadczeniu  majątkowym nie  wpisano właściwego adresu  zamieszkania.  W oświadczeniach
majątkowych  2  kierowników  jednostek  mylnie  wpisano  informację  nie  o  dochodach,  ale
o przychodach.  Naczelnik  Drugiego  Urzędu  Skarbowego  w  Białymstoku,  po  dokonaniu
oświadczenia  majątkowego  kierownika  dyrektora  jednostki  zamieszkałego  w  Białymstoku,
poinformował, iż w punkcie 2 i 3 nieruchomości nie należało wskazywać majątku odrębnego żony.
Także wymienione w analizie uwagi powinny być uwzględnione przy składaniu kolejnych zeznań
majątkowych.

Jakub Ostapczuk – Dziękuję Burmistrzowi.

Informacja  o  złożonych  oświadczeniach  majątkowych  pracowników  Urzędu  Miasta  Hajnówka
i kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Miejskiej Hajnówka za 2017 r. stanowi załącznik
Nr 4.

Do punktu 7 porządku obrad
a) Jakub Ostapczuk – Przechodzimy do punktu 7.  Rozpatrzenie  i  podjęcie  uchwał  w sprawach
podpunkt  a) zmiana  w  budżecie  miasta  na  2018  rok.  Taką  informację  Państwo  otrzymali,
analizowaliście  na  komisjach.  Czy są  uwagi  do  zmian  w budżecie?  Jeśli  nie  ma,  przystąpimy
do głosowania. Kto jest za przyjęciem uchwały zmiana w budżecie miasta na 2018 rok? Kto jest za?
Dziękuję. Kto jest przeciwny? Nie widzę. Kto się wstrzymał? 1 radny się wstrzymał. Za uchwałą
głosowało 19 radnych, przeciwnych nie było, 1 radny się wstrzymał. (głosowanie: za – 19, przeciw
– 0, wstrzymało – 1, w głosowaniu udział wzięło 20 radnych)

Uchwała Nr XLIV/307/18 Rady Miasta Hajnówka z dnia 30 października 2018 r. w sprawie zmian
w budżecie miasta na 2018 rok stanowi Załącznik Nr 5.

b) Jakub Ostapczuk – Podpunkt b) uchwalenia Rocznego programu współpracy miasta Hajnówka
z organizacjami  pozarządowymi  oraz  innymi  podmiotami  prowadzącymi  działalność  pożytku
publicznego na 2019 rok. Proszę Pana Burmistrza.

Jerzy Sirak – Panie Przewodniczący. Wysoka Rado. W związku z tym, że jedna z komisji, Komisja
Spraw Społecznych wnioskuje o zwiększenie kwoty dofinansowania zimowego wypoczynku dzieci
i  młodzieży,  proponuję  tutaj  ze  swojej  strony  autopoprawkę  zgodnie  z  wnioskiem  komisji  –
z 23 000 na 40 000.

Jakub Ostapczuk – Dobrze, czy są jeszcze uwagi do? Pan radny Łabędzki.

Bogusław Szczepan Łabędzki – Panie Burmistrzu. Państwo Przewodniczący. Wysoka Rado. Pod
koniec września wpłynął do Pana Burmistrza wniosek, co prawda budżetowy,  o zabezpieczenie
środków na funkcjonowanie Fundacji Pasja, która troszczy się o rozwój naszych małych piłkarzy
na terenie miasta, od 5 lat już dzieciaki zaczynają tam treningi. Jest to bardzo dobry pomysł dla
Hajnówki, opierający się na takiej sprawdzonej praktyce trenerskiej, że im wcześniej zaczynamy
tą kadrę wychowywać, tym mamy lepsze efekty.

Jakub Ostapczuk – Tym wcześniej kończymy.

Bogusław Szczepan Łabędzki – Pozwoli Pan, że nie będę dyskutował z tą opinią, dobrze?

Jakub Ostapczuk – Dobrze.



Bogusław  Szczepan  Łabędzki  –   Panie  Jakubie,  natomiast,  proszę  Państwa,  no  tutaj  widzę,
że te środki  nie  zostały  zabezpieczone,  ten  wniosek  nie  został  uwzględniony,  dlatego  apeluję
do Państwa, żebyśmy ten błąd dzisiaj naprawili i dlatego też składam, miałem złożyć 3 wnioski, ale
w  związku  z  tym,  że  uwzględnił  Pan  jako  autopoprawkę,  Panie  Burmistrzu,  ten  wypoczynek
zimowy dzieci i  młodzieży,  to tutaj  już z tego wniosku rezygnuję, natomiast w harmonogramie
otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych, tą tabelą będę operował, bo myślę,
że to  też  i  dla  Państwa  jest  łatwiej,  prawda?  W  punkcie  2  przeciwdziałanie  uzależnieniom
i patologiom społecznym w punkcie  a)  promowanie  trzeźwego stylu  życia  wśród mieszkańców
Hajnówki  oraz  prowadzenie  działań  ukierunkowanych  na  zapobieganie  i  zmniejszenie  szkód
związanych  z  alkoholem proponuje  kwotę  25 000  podnieść  do  31 000,  czyli  o  6 000  złotych.
Ma to bezpośredni związek z propozycjami Fundacji Pasja, która chce z tych środków korzystać
do tego, żeby dofinansować działalność fundacji właśnie w dziedzinie rozwoju sportu w dziedzinie
piłki  nożnej.  I  w  załączniku  nr  2  do  uchwały  dotacje  dla  klubów  sportowych  na  wspieranie
i upowszechnianie kultury fizycznej w 2019 roku proponuję po obecnym punkcie 2 dodać punkt 3,
który będzie brzmiał: rozwój sportu w dziedzinie piłki nożnej dzieci i przeznaczyć na to kwotę
20 000  złotych  z  przeznaczeniem  na  sfinansowanie  chociażby  zakupu  strojów  dla  naszych
dzieciaków, wynajęcie sali do treningów na okres zimowy, tudzież na inną statutową działalność
Fundacji  Pasja.  Mam nadzieję,  że radni  przychylą się do mojego wniosku.  Powinniśmy zacząć
inwestować w najmłodsze pokolenie i to jest taki gest z naszej strony, który będzie o naszej trosce
świadczył. Dziękuję bardzo.

Jakub Ostapczuk – Pan radny Nieciecki.

Karol  Marek  Nieciecki  –  Szanowny  Panie  Przewodniczący.  Panie  Przewodniczący.  Panie
Burmistrzu. Szanowni Państwo Radni. Zebrani goście. W związku tu z 2 poprawkami, które zgłasza
Stowarzyszenie  Muzeum  Ośrodek  Kultury  Białoruskiej  w  Hajnówce  oraz  druga  poprawka
Stowarzyszenie  Kulturalne  Tybel,  obydwa  te  stowarzyszenia  reprezentuje  ta  sama  osoba
i w obydwu  przypadkach  chodzi  tu  przede  wszystkim  o  zwiększenie  kwoty,  o  nic  więcej.
W związku z powyższym zgłaszam wniosek o kontrolę wydatków tychże 2 stowarzyszeń przez
Komisję  Rewizyjną  przedstawienie  Radzie,  prawda,  wniosku  z  tej  kontroli,  bo  wydaje  mi  się,
że to podejrzane jest, że obydwa stowarzyszenia reprezentowane są przez tą samą osobę i akurat
obydwa  stowarzyszenia  składają  tutaj  wniosek  o  zwiększenie  kwoty,  w  obydwu  przypadkach
dostają to zwiększenie. I nie będę już analizował, jaka to jest kwota i ile dostają. Dziękuję bardzo.

Jakub Ostapczuk – Dziękuję. I radna Kuklik.

Helena Kuklik – Szanowni radni. Panie Burmistrzu. Słychać mnie?

Jakub Ostapczuk – Tak.

Helena Kuklik – W harmonogramie otwartych konkursów w punkcie 10, czyli ekologia i ochrona
zwierząt,  proponuję zwiększyć kwotę do 75 000. Jednocześnie uważam, że można zmniejszyć...
Przepraszam,  do  95 000.  Do  95 000.  Proponuję  jednocześnie  zmniejszyć  kwotę  w  punkcie
11 z 30 000  do  20 000.  Zaproponowana  kwota  uważam,  że  jest,  są  niezachowane  po  prostu
proporcje między potrzebami w świecie zwierząt i w świecie animacji, tak? Ponieważ zwierzęta, ile
by ich tam nie było, wymagają, aby byli notorycznie ludzie przy nich, czyli aby się opiekowali
w każdej  sytuacji,  natomiast  na  to  się  przeznacza  75 000  na  rok,  czyli  codziennie  zwierzęta
potrzebują parę razy być karmione, codziennie musi tam ktoś przebywać i to jest tylko za 75 000,
natomiast  na  animację,  czyli  rozrywkę,  przeznacza  się  30 000.  Uważam,  że  te  proporcje
są zachwiane,  chyba  że  Pan  Burmistrz  uważa,  że  sobie  poradzimy  z  budżetem  na  2019  rok.
W każdym bądź razie mój zasadniczy wniosek to zwiększenie z 75 000 do 95 000 na zapobieganie
bezdomności zwierząt. Dziękuję. A jeszcze może chciałabym dodać, że te 3 punkty, które zostały



dodane  na  rok  2019,  są  zasadne,  czyli  26 000  na  edukację  ekologiczną  mieszkańców.  Bardzo
dobrze, że znaleźliśmy taką działalność jak działania na rzecz rozwoju turystyki i promocji miasta
Hajnówka.  Jest  to  w  tej  chwili  7 000.  Uważam,  że  Hajnówka  była,  tak  jak  Pani  Walentyna
Pietroczuk tutaj  wcześniej  już zauważyła,  zaniedbana pod tym kątem, czyli  mówimy cały czas
o turystyce,  o  tym,  że  chcemy mieć  więcej  turystów a nie  robiliśmy nic  w tym kierunku,  aby
poprawić  im  poruszanie  się  nawet  po  naszym  mieście,  aby  wskazać  kierunki  prowadzące
do naszych zabytków czy też do interesujących miejsc, które warto by było odwiedzić. No myślę,
że  na  początek  te  7 000  niech  będzie,  zobaczymy,  jak  to  będzie  wystarczało  na  przyszłość.
Natomiast stanowczo wnioskuje o zwiększenie z 75 000 do 95 000 na zapobieganie bezdomności
zwierząt. Dziękuję.

Jakub Ostapczuk – Dziękuję. Jeszcze radny Borkowski.

Maciej Borkowski – Panie Burmistrzu. Wysoka Rado. Panie Przewodniczący. Ja chciałbym zwrócić
uwagę  również  na  jeszcze  jedno  stowarzyszenie,  które  prosiło  o  zwiększenie  kwoty  dotacji
do 20 000 złotych, mianowicie sekcję boksu. W programie w rozdziale 2 cele współpracy paragraf
3 celami szczegółowymi programu współpracy są punkt 4. poprawa jakości życia mieszkańców
miasta  Hajnówka  poprzez  celniejsze  zidentyfikowanie  potrzeb  społecznej  lokalności.  Dlaczego
ja dzisiaj o tym... Mogę kontynuować? 

Jakub Ostapczuk – Tak, proszę.

Maciej Borkowski – Dlaczego ja przeczytałem akurat ten punkt? Jeśli Państwo śledzicie budżet
obywatelski, to jednak sekcja boksu w projektach nieinwestycyjnych wygrała, tak? Miała liczbę
głosów oddanych 521. Ten projekt przeszedł. Wiąże się to również z tym punktem zidentyfikowanie
potrzeb  społecznej  lokalności.  Czyli  jedno  z  drugim się  wiążę.  budżet  obywatelski  to  też  jest
identyfikacja  potrzeb  społecznej  lokalności,  Panie  Burmistrzu.  To  pierwsza  rzecz.  Ja  również
spotykam się  z  rodzicami  dzieci,  które  są  pod  opieką  Pana  trenera  D.,  który  niejednokrotnie
wyciągał, że tak powiem przysłowiowo, z dołka, pomagał im i z tego, co wiem, opłata członkowska
w tej sekcji boksu wynosi zaledwie 10 złotych, z czego co się dowiedziałem od jednej z mam. Czyli
on nie zdziera pieniędzy.  Ale ich potrzebuje,  tak? Czy nie warto by było,  ja już nie chcę tutaj
wchodzić, komukolwiek zabierać, przekładać te pieniądze, ale pochylić się nad tym i naprawdę
dołożyć do tych 20 000 złotych czy jesteśmy skłonni do tego, Pan Burmistrz jest skłonny do tego,
aby tą dotację zwiększyć? Jeśli nie 20 000, może chociaż o 5 000. Dziękuję uprzejmie.

Jakub Ostapczuk – Dziękuję.  Szkoda,  że tyle  wniosków jest  teraz a  nie  na komisjach,  Byłoby
łatwiej, to może Burmistrz autopoprawką by przeniósł. Ale jeżeli nie, więcej nie ma wniosków,
będziemy głosowali po kolei.

Bogusław Szczepan Łabędzki  –  Czekaliśmy na uzupełnienie  informacji,  Panie Przewodniczący,
które otrzymaliśmy dzisiaj.

Jakub Ostapczuk – Ja to dostałem już dużo wcześniej na komisjach.

Bogusław Szczepan Łabędzki – No ja nie mam takich forów jak Pan.

Jakub  Ostapczuk  –  Teraz  tak.  Będziemy  głosowali  każdy  punkt  i  ja  bym  prosił  Burmistrza
o ustosunkowanie się. Pierwszy wniosek był...

Jerzy Sirak – Pan Sekretarz.

Jakub Ostapczuk – A Pan, Pan Sekretarz. Proszę.



Jarosław  Grygoruk  –  Panie  Przewodniczący.  Szanowni  Państwo  radni.  Ja  chciałbym  się  tylko
odnieść do kilku kwestii. Ciągle, nie wiem, która sesja z kolei, jak uchwalony ten program i ciągle
proszę,  żeby  nie  wymieniać  nazw  organizacji,  tylko  jednak  posługiwać  się  zadaniami,
bo to ja ciągle powtarzam to, ale do znudzenia, może w końcu jakiś skutek to osiągnie.

Bogusław Szczepan Łabędzki – Już ma Pan mnie z głowy, więc...

Jarosław Grygoruk – Nie, nie o to chodziło. Żeby jednak zwracać na to uwagę, że te konkursy ofert
są  otwarte.  Tutaj  może  złożyć  swoje  zadanie  każda  organizacja,  wiec  jeżeli  mówimy  tutaj
o stowarzyszeniu, które zajmuje się na przykład działalnością w dziedzinie piłki nożnej, to mamy
więcej  takich  stowarzyszeń  czy też  klubów,  tak,  które  ewentualnie  będą  mogły i  żeby też  nie
posługiwać się tutaj wprost nazwami stowarzyszeń, bo później może się okazać, że ta organizacja
wymieniana tutaj przez radnych w ogóle tych pieniędzy może nie otrzymać. 

Bogusław Szczepan Łabędzki – Nawiązałem tylko do konkretnego wniosku.

Jarosław Grygoruk – Ale ja tylko, ja ciągle, to mówię, to nie jest pierwszy raz, kiedy próbuję jakby
tutaj  nauczyć,  że  to  nie  jest  jednak  zapisywane  na  konkretne  organizacje,  że  to  jest  pozycja
na zadanie,  na  zadanie  z  programu  współpracy,  tak,  i  określamy,  tutaj  Państwo  radni  mogą
tu pozmieniać kwoty odpowiednie.  To jest jakiś zarys,  na którym się opieramy ileś tam już lat,
są konsultacje. W konsultacjach wpływają uwagi. Część z nich jest uwzględniana, część nie. I może
po kolei się odniosę do tych wszystkich wniosków. Myślę, że tutaj już nie będę się rozwodził. 6 000
dodatkowe  na  promowanie  trzeźwego  stylu  życia  wśród  mieszkańców  Hajnówki.  Tutaj  mamy,
wnioski wpływają na to zadanie. Niejednokrotnie brakuje pieniędzy, więc z miłą chęcią widzimy
taki  wniosek.  Zapobieganie  bezdomności  zwierząt  poprzez  prowadzenie  schroniska  i  tutaj
przedsięwzięcie  i  działania  animacyjne.  Ja bym jednak proponował nie  porównywać tego i  nie
używać  słowa,  że  animacja  to  rozrywka.  Tak  naprawdę  Państwo  radni  podejmowali  program
rewitalizacji,  tam są  naprawdę  poważne  zadania  zawarte.  Są  zadania  inwestycyjne,  ale  są  też
działania  skierowane  do  mieszkańców  miasta  Hajnówka.  Jednak  porównywanie  mieszkańców
Hajnówki,  niejednokrotnie  z  różnych  grup  dotkniętych  różnymi  tutaj,  różnymi  problemami
ze zwierzętami, to jednak myślę, że to jest nadużycie pewne. I proponowałbym jednak nie odbierać
tej  kwoty 10 000 z tej  pozycji  rewitalizacji.  Co do kontroli  wydatków Stowarzyszenia Muzeum
i Tybel, to jestem godzien podziwu tutaj dedukcji, jakby dedukowania, że ktoś składa wnioski, ktoś
składa propozycje, realizuje pewne zadania, prowadzi stowarzyszenie, niejednokrotnie też sumptem
własnych  pieniędzy  czy  własnego  czasu,  to  jednak  myślę,  że  to  za  daleko  idące  wnioski.
Oczywiście, kontrole prowadzimy też, udzielając dotacji jako miasto Hajnówka. Tutaj prowadzimy
kontrole organizacji różnych. Akurat Stowarzyszenie Muzeum i Ośrodek Kultury Białoruskiej było
kontrolowane, więc zawsze tych pieniędzy brakuje. Niejednokrotnie Państwo radni też sami tutaj
taki  akces  składaliście,  żeby  dofinansowywać  chociażby  Rockowisko,  które  chwalicie
niejednokrotnie, więc myślę, że to są też ważne zadania na mapie działań i organizacji,  ale też
mieszkańców i określonych grup społecznych w mieście. I prowadzenie zajęć boksu, to jednak bym
oczywiście  tutaj  uwzględniamy wszystkie  jakby  wnioski  w  mniejszym  lub  większym  stopniu,
natomiast  też  chciałbym,  żebyście  zwrócili  Państwo  uwagę  wtedy  na  inne  dziedziny  sportu,
chociażby lekkoatletykę czy karate. To taka moja prośba. Dziękuję.

Jakub  Ostapczuk  –  Dziękuję  za  wyjaśnienia.  Jeszcze  Pan  radny  dopytać  Nieciecki.  Proszę.
Mikrofon proszę.

Karol Marek Nieciecki – Szanowny Panie Przewodniczący. Panie Burmistrzu. Szanowni Państwo.
Ja chciałbym tylko skromnie zwrócić uwagę, że Pan Sekretarz nie jest  od oceniania wniosków
radnego, dobrze? I może niech każdy dzisiaj, dzisiaj, w ogóle w Radzie, w następnej kadencji zna



swoje miejsce w szyku. Dziękuję bardzo.

Jakub Ostapczuk – Dziękuję.  I  przystąpimy po kolei  do...  A,  Pan Burmistrz,  proszę.  Mikrofon
proszę.

Andrzej  Skiepko  –  Panie  Przewodniczący.  Wysoka  Rado.  Szanowni  Państwo.  Odniosę  się
do wniosku Pana radnego Łabędzkiego odnośnie stowarzyszenia nowego,  które powstało Pasja.
Chcę  powiedzieć  Państwu  tak,  że  na  terenie  miasta  Hajnówka  w  tej  chwili  3  stowarzyszenia
prowadzi zajęcia z piłki nożnej, w tym dla dzieci również. Natomiast spotkałem się tydzień temu
z przedstawicielami, z trenerami Stowarzyszenia Pasja i uzgodniłyśmy pewne działania. Mi przede
wszystkim  chodziło  o  to,  że  wiadomo  jako  nowe  stowarzyszenie  nie  byli  uwzględniani
w harmonogramie  wykorzystania  sal  gimnastycznych,  także  zobowiązałem  się  do  tego,
że w nowym rozdaniu dotyczącym korzystania  z  sal  w szkołach podstawowych weźmiemy pod
uwagę wszystkie  organizacje,  które  prowadzą przede  wszystkim zajęcia  z  dziećmi  i  młodzieżą
w pierwszej  kolejności.  Również  myślę,  że  dogadamy  się  ze  szkołami  średnimi,  aby  w  tych
szkołach również można było prowadzić zajęcia sportowe. Również jestem po rozmowie z Panią
Wójt Gminy Hajnówka o uwzględnieniu też prowadzenia zajęć na boiskach sportowych Urzędu
Gminy Hajnówka czy też w hali sportowej. Sam znam tych chłopaków, z wielką pasją, także dobrze
się nazywają,  natomiast na pewno musimy wszystkich traktować równo i  to im obiecałem. Jak
również zwrócili się do nas na piśmie o zakup, może nie zakup, tylko wspomożenie finansowe
zakupu strojów sportowych w postaci dresów i myślę, że tutaj z Panią Skarbnik znajdziemy kilka
złotych na z bieżącego utrzymania,  aby zakupić te stroje sportowe w postaci dresów. Dziękuję
bardzo.

Jakub Ostapczuk – Dziękuję. Jeszcze Pan Sekretarz.

Jarosław  Grygoruk  –  Panie  Przewodniczący.  Szanowni  Państwo.  Jeżeli  kogoś  uraziłem,
to przepraszam, natomiast ja nie mogę się zgodzić też z takimi wypowiedziami,  które sugerują,
że któraś  organizacja  jest  specjalnie  traktowana,  czy  nie  dokonywana  jest  tam  kontrola  tylko
dlatego, że są uwzględniane wnioski i ale dziękuję bardzo, szczegółowo proszę wskazać mi moje
miejsce w szyku. Dziękuję.

Jakub  Ostapczuk  –  Dziękuję.  Po  takiej  dyskusji  krótkiej  przystąpimy  do  głosowania.  Jest,
rozpoczniemy tak jak były wnioski zgłaszane, pierwszy wniosek przez radnego Łabędzkiego, żeby
w załączniku  nr  1  podpunkt  punkt  2  zwiększyć  z  25 000  o  6 000  do  31 000  przeciwdziałanie
uzależnieniom i patologii społecznej. Kto jest za tym wnioskiem? 1, 2, 3, 4. Dziękuję. Kto jest
przeciwny? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12. Dziękuję. Kto się wstrzymał? 1, 2, 3 radnych się
wstrzymało.

Z sali – 4.

Jakub  Ostapczuk  –  4.  4.  Wniosek  nie  został  przyjęty.  Za  wnioskiem  głosowało  4  radnych,
przeciwnych było 12 i 4 radnych się wstrzymało. (głosowanie: za – 4, przeciw – 12, wstrzymało –
4, w głosowaniu udział wzięło 20 radnych)  Następny wniosek radnego Łabędzkiego był, żeby
w załączniku nr 2 dopisać punkt 3 a następne punkty zmienią swoją kolejność – Rozwój sportu
w dziedzinie piłki nożnej dzieci. I tutaj żeby umieścić cyfrę 20 000. 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, 5. 5 radnych. Wniosek nie został przyjęty. Za wnioskiem głosowało 3 radnych, przeciwnych było
12, 5 radnych się wstrzymało. (głosowanie: za – 3, przeciw – 12, wstrzymało – 5, w głosowaniu
udział wzięło 20 radnych)  Następne wnioski to były wnioski Pani radnej Kuklik. W załączniku
nr 1 punkt 10 ekologia i ochrona zwierząt zwiększyć o 25 000...



Helena Kuklik – 20 000.

Jakub Ostapczuk – O 20 000 złotych z 75 000 na 95 000. Kto jest za tym wnioskiem? 1, 2, 3, 4, 5.
Kto jest przeciwny? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Kto się wstrzymał? 1, 2. 2 radnych się
wstrzymało. Wniosek nie został przyjęty. Za głosowało 5 radnych, 13 było przeciwnych, 2 radnych
się wstrzymało. (głosowanie: za – 5, przeciw – 13, wstrzymało – 2, w głosowaniu udział wzięło
20 radnych) Następny wniosek Pani radnej Kuklik jest w punkcie w załączniku nr 1 punkt 11, żeby
zmniejszyć  kwotę  z  30 000  na  20 000.  Kto  jest  za  tym  wnioskiem?  1,  2.  Dziękuję.  Kto  jest
przeciwny? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15 radnych przeciw. Kto się wstrzymał? 1, 2, 3
radnych  się  wstrzymało.  Wniosek  nie  został  przyjęty.  2  radnych  głosowało  za  wnioskiem,
15 przeciw i  3  radnych się  wstrzymało.  (głosowanie:  za  –  2,  przeciw – 15,  wstrzymało – 3,
w głosowaniu udział  wzięło  20 radnych)  I  następny wniosek radnego Macieja  Borkowskiego.
Wprowadzenie w załączniku nr 2 prowadzenie zajęć z sekcji boksu zwiększyć z 10 000 na 20 000.
Kto jest za tym wnioskiem? 1, 2, 3. Dziękuję. Kto jest przeciwny? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
13,  14,  15.  Kto  się  wstrzymał?  1,  2.  2  radnych  się  wstrzymało.  Wniosek  nie  został  przyjęty.
Za wnioskiem głosowało 3 radnych, 15 było przeciw i 2 radnych się wstrzymało. (głosowanie: za –
3,  przeciw – 15,  wstrzymało – 2,  w głosowaniu udział  wzięło  20 radnych)  I  nie  wiem,  jak
traktować wniosek Karola skierowaniu do komisji, czy zostało wyjaśnione, Panie radny Nieciecki?

Karol Marek Nieciecki – Nie.

Jakub Ostapczuk – Nie? Proszę, Pan Czurak jeszcze. W tej kwestii? 

Adam Czurak  –  Panie  Burmistrzu.  Wysoka  Rado.  Nie  rozumiem  tego  wniosku,  po  pierwsze.
Po pierwsze,  dyskutujemy nad planem zadań  organizacji  pozarządowych  na  kolejny rok  i  ktoś
wyskakuje  z  pomysłem,  żeby  kontrolować  to,  co  będzie  w  tym  roku,  tak?  Po  pierwsze,
kontrolujemy zadania, po drugie, tak jak powiedział Pan Sekretarz, jest to konkurs otwarty, każdy
może, włącznie z Panem radnym, jeżeli jest w jakimś stowarzyszeniu, kto promuje dane zadanie,
uczestniczyć w tym. To jest absurdalny wniosek. W ogóle uważam, że nie powinien...

Karol Marek Nieciecki – Mam prawo taki wniosek.

Adam Czurak – Ale ja uważam, że jest absurdalny w tym momencie.

Karol Marek Nieciecki – To Pana zdanie. Zawsze mam prawo złożyć taki wniosek.

Adam Czurak – Jestem członkiem Komisji Rewizyjnej i...

Karol Marek Nieciecki –  Dopóki jeszcze jestem radnym, mam zawsze prawo wniosek złożyć.

Adam Czurak –  Dobrze, no to...

Jakub Ostapczuk – Ale nie zdążymy skontrolować.

Adam Czurak  –  Jako  radny  wypowiadam  się  na  ten  temat,  tak?  Skoro  temat  był  wywołany.
Dziękuję.

Jakub  Ostapczuk  –  Nie  zdążymy  skontrolować,  ale  jest  wniosek  niewycofany,  musimy
przegłosować... Panie radny, proszę o sprecyzowanie tego wniosku przed głosowaniem. Tutaj Pani
Inspektor zapisze dokładnie... No skierowanie, nie wiem... No. No ale słuchajcie, jest, wiem, że nie
ma co głosować...



Karol Marek Nieciecki – Wniosek do Rady Miasta o przeprowadzenie kontroli w obydwu tych
stowarzyszeniach w związku z wydawanymi funduszami, wszystko, tyle na ten temat. 

Jakub  Ostapczuk  –  Dziękuję.  Przegłosujemy.  Kto  za  tym  wnioskiem?  1.  Dziękuję.  Kto  jest
przeciwny? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14. Kto się wstrzymał? 1, 2, 3, 4, 5 radnych się
wstrzymało. Wniosek radnego nie został przyjęty. Za wnioskiem głosował 1 radny, przeciwnych
było  14,  5  radnych  się  wstrzymało.  (głosowanie:  za  –  1,  przeciw  –  14,  wstrzymało  –  5,
w głosowaniu udział wzięło 20 radnych)I przechodzimy teraz do przegłosowania całej uchwały.
Kto  jest  z  radnych  za  przyjęciem uchwały  uchwalenia  rocznego  programu  współpracy  miasta
Hajnówka  z organizacjami  pozarządowymi  oraz  innymi  podmiotami  prowadzącymi  działalność
pożytku publicznego na 2019 rok? Kto jest za? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 radnych
za.  Kto jest przeciwny? 1, 2 radnych jest przeciwnych. Kto się wstrzymał? 1, 2, 3 radnych się
wstrzymało.  Uchwała  została  przyjęta.  Za  głosowało  15 radnych,  przeciwnych było  2 radnych,
3 radnych się wstrzymało.  (głosowanie: za – 15, przeciw – 2, wstrzymało – 3, w głosowaniu
udział wzięło 20 radnych)

Uchwała  Nr  XLIV/308/18  Rady  Miasta  Hajnówka  z  dnia  30  października  2018  r.  w  sprawie
uchwalenia  Rocznego programu współpracy  miasta  Hajnówka  z  organizacjami  pozarządowymi
oraz  innymi  podmiotami  prowadzącymi  działalność  pożytku  publicznego  na  2019  rok  stanowi
Załącznik Nr 6

c) Jakub Ostapczuk – Przechodzimy do punktu, podpunktu c) zmiany Statutu Miasta Hajnówka.
Statut  miasta  musimy  zmienić,  to  zmiana  będzie  taka  ramowa.  Ustawodawca  nam  nakazuje,
że musimy nowej Radzie przygotować statut. Nowa z kolei Rada może sobie zmienić go dowolnie,
ewentualnie te drobne sprawy, ale tutaj te ramowe, które są zapisane w ustawie nowej, muszą być
przyjęte.  Państwo  otrzymali  propozycję  statutu.  Też  dzisiaj  otrzymali  Państwo  autopoprawki,
bo tutaj  parę było takich tych rzeczy trochę nie,  pomyłek i  mówię,  nowa Rada może na nawet
swojej drugiej sesji zmienić statut a to musimy przygotować i uchwalić. Czy są uwagi do Statutu?
Jeśli  nie  ma,  przystąpimy  do  głosowania.  Kto  jest  z  radnych  za  przyjęciem  statutu  miasta
Hajnówki? Kto jest za? Dziękuję. Kto jest przeciwny? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę.

Z sali – 1.

Jakub Ostapczuk – 1. Przepraszam. Zmiany statutu miasta Hajnówka zostały przyjęte jednogłośnie.

Z sali – Nie, 1 wstrzymujący.

Jakub Ostapczuk – Nie, przepraszam. 19 za.

Z sali – Przeciw 0, wstrzymał się 1.

Jakub Ostapczuk – Tak, tak.  (głosowanie: za – 19, przeciw – 0, wstrzymało – 1, w głosowaniu
udział wzięło 20 radnych)

Uchwała Nr XLIV/309/18 Rady Miasta Hajnówka z dnia 30 października 2018 r. w sprawie zmiany
Statutu Miasta Hajnówka stanowi Załącznik Nr 7

Do punktu 8 porządku obrad
Jakub  Ostapczuk  –  I  przechodzimy  do  punktu  wolne  wnioski,  zapytania.  Proszę  radnych
o składanie. Pan radny Łabędzki.



Bogusław  Szczepan   Łabędzki  –  Panie  Burmistrzu.  Państwo  Przewodniczący.  Wysoka  Rado.
Chciałbym przede wszystkim zwrócić uwagę Pana Burmistrza na ulicę, na nawierzchnię w drodze
Oceaniczna.  Tam chodzi  o bieżące  utrzymanie  nawierzchni  tej  drogi,  jak i  o  połączenie,  wjazd
z drogi powiatowej na ulicę Oceaniczną. To takie przypomnienie mieszkańców o tej ulicy. Mam
także,  Panie Burmistrzu,  takie pytanie,  które nawiąże do niedalekiej  przeszłości,  ale chciałbym,
żeby  się  Pan  do  tego  ustosunkował  na  piśmie.  Generalnie  wszystkie  moje  dzisiejsze  wnioski
zastrzegam  sobie,  żeby  udzielił  Pan  na  nie  odpowiedzi  na  piśmie  ze  względu
na to, że za chwileczkę będę musiał, Panie Przewodniczący, opuścić obrady.

Jakub Ostapczuk – Nie ma problemu.

Bogusław  Szczepan  Łabędzki  –  Wiem,  że  nie  ma  problemu.  Natomiast  też  chciałbym,  Panie
Burmistrzu, żeby ta odpowiedź dotarła do mnie do 14 listopada, czyli jeszcze podczas trwania tej
kadencji.  A przede  wszystkim,  Panie  Burmistrzu,  odpowiedź,  jakiej  udzielił  mi  Pan na pytania
dotyczące funkcjonowania nieistniejącego żłobka. W piśmie, które Pan przesłał mi, jest informacja,
że  pracownicy  żłobka  samorządowego  zostali  poinformowani  w  sierpniu  2018  roku,
iż pracownikami żłobka od 1 września nie będą. Proszę mi odpowiedzieć na pytanie, jakim cudem
w sierpniu mogli otrzymać taką informację, skoro szanowna Rada podjęła taką decyzję 3 września.
Czy Pan Burmistrz sugeruje w tym piśmie, że radni głosują Pana decyzje tak z polecenia jakiegoś?
Ja złej woli żadnej nie zakładam, proszę Państwa, ale głupio to brzmi, że pracownicy instytucji nam
podległej  dowiadują się o  naszej  decyzji,  zanim my jeszcze tą  decyzję podjęliśmy.  No i  Panie
Burmistrzu, galimatias do wyjaśnienia. Od 1 września jedna z pracownic żłobka ma dodatkowy
zakres obowiązków i przyznano jej dodatek specjalny. Chciałbym dowiedzieć się, jaki to zakres
obowiązków i jaki dodatek specjalny ta osoba otrzymuje. To tak już na zakończenie. Natomiast
poinformuję Państwa, że pismo z Ministerstwa Rodziny informuje mnie, że za kontrolę realizacji
Programu  Maluch  Plus  jest  odpowiedzialny  Pan  Wojewoda  Podlaski,  co  mam  nadzieję,
że niebawem się stanie. Panie Burmistrzu, na chwilę przykuję Państwa uwagę znaczkiem, który
towarzyszy  strategii  marki  Hajnówka.  To  ten  sympatyczny  logotyp  nawiązujący  do  krzyża
greckiego i do 2 liści dębu. Panie Burmistrzu, mieszkańcy Hajnówki zauważyli, że wykorzystał Pan
ten  logotyp  na  swoich  prywatnych  materiałach  wyborczych.  Przypominam,  że  te  materiały
wyborcze no nie były własnością Urzędu Miasta, nie były własnością mieszkańców, tylko Pana
i zaczęliśmy się zastanawiać, Panie Burmistrzu, na jakiej podstawie Pan wykorzystał ten logotyp
na swoich banerach promocyjnych? Bo teraz mamy taką sytuację. Pan promuje pewne ugrupowanie
polityczne  a  zarazem  logotyp  tego  ugrupowania  politycznego  pojawia  się  na  dokumentach
urzędowych Urzędu Miasta Hajnówka, między innymi na odpowiedziach, które nam są przesyłane,
tak?  Ja teraz nie  wiem, czy mi  odpowiada Burmistrz  Hajnówki czy odpowiada mi Jerzy Sirak
kandydat Porozumienia Samorządowego na Burmistrza. Ja tego nie wiem...

Jakub Ostapczuk – To komisarz wyborczy jakby coś odpowie.

Bogusław Szczepan Łabędzki – Tak, ma Pan rację. Ma Pan rację i to tak, ale zanim do komisarza,
no to lojalnie będzie w swoim gronie...

Z sali – Komisarz nie odpowiada za kampanię.

Bogusław Szczepan Łabędzki  –  ...prawda,  więc,  Panie  Burmistrzu,  kilka  pytań.  Pytanie.  Koszt
opracowania  przez  firmę  Synergia  z  Lublina  strategii  marki  Hajnówka.  Ile  zapłaciliśmy
za to i kiedy?  Koszt  opracowania  logotypu  marki  Hajnówka.  Komu  i  kiedy,  ile  zapłaciliśmy
z wykonanie tego logotypu? Zasady korzystania z logotypu marki Hajnówka. Jak są opracowane,
kto decyduje o tym, jaki podmiot może z tego logotypu korzystać? Jakie podmioty są uprawnione
do używania  znaku  marki?  Kto  jest  szefem zespołu  do  spraw marki  Hajnówka  i  kto  wchodzi



w skład tego zespołu na chwilę obecną? I  proszę Państwa, to tak pod rozwagę tym wszystkim
radnym,  którzy  zasiądą  tutaj  w  przyszłej  kadencji.  Proszę  Państwa,  nam  jest  tak  naprawdę
potrzebny,  jest  konieczny  program  strategia  marki  Hajnówka  skierowany  do  przedsiębiorców,
inwestorów, dotyczący inwestowania na naszym terenie. My tego nie mamy. Bo to, co nam tutaj
przygotował  Pan Burmistrz,  to jest,  proszę Państwa,  przede wszystkim odcięcie  się od tradycji
przemysłu drzewnego. Nie ma tutaj praktycznie w ogóle mowy na temat leśników i to jest sytuacja
bardzo  głupia,  bo  kierujemy  do  Lasów  Państwowych  wnioski  o  dofinansowanie  naszych
przedsięwzięć  a  w  tym  materiale  czy  w  tej  strategii,  która  jest  załącznikiem  do  Zarządzenia
Nr 29/2017 Burmistrza Miasta Hajnówki, nie poświęcamy leśnikom miejsca. Odcinamy się od ich
tradycji. Jest tutaj wręcz mowa o tym, że nasza przyszłość jest w turystyce tylko i wyłącznie, że nie
ma miejsca tutaj na przemysł, że nawiązywanie do przemysłu jest niedobre, proszę Państwa. Jest
to wyraźny sygnał do oparcia idei marki o elementy przyrodnicze, rekreacyjne i ekologiczne, tak?
Następnie  dalej  czytamy:  „Negatywne  skojarzenia  związane  z  przemysłem  drzewnym”  –
to do stolarzy, drzewiarzy pracujących tutaj na terenie miasta Hajnówki, odprowadzających podatki
na rzecz miasta – „Negatywne skojarzenia z przemysłem drzewnym powinny być neutralizowane
poprzez  przeniesienie  akcentu  komunikacyjnego  w  tym  obszarze  na  ochronę  Puszczy
Białowieskiej”. Także tutaj Pana deklaracje takie różne, że Pan tutaj po stronie leśników jest, Panie
Burmistrzu, w dokumentach one nie znajdują potwierdzenia. Pan co innego mówi a co innego Pan
robi, to jest Pana zarządzenie... 

Jakub Ostapczuk – Panie radny, to jest...

Bogusław Szczepan Łabędzki – Transformacja branży, transformacja branżowa przemysłu do usług
oraz  inicjowania  nowych  wydarzeń  wykorzystująca  kapitał  marki,  tak?  Także,  Panie
Przewodniczący, to jest ważne... 

Jakub Ostapczuk – Ale to jest ocena subiektywna. Pan tak uważa. Pan, według mnie, nie jest jakby
fachowcem w tej dziedzinie.

Bogusław Szczepan Łabędzki – Ale to, że ktoś wykorzystał logo marki, za którą zapłaciliśmy, Panie
Przewodniczący, to jest nasza sprawa. 

Jakub Ostapczuk – Dobra.

Bogusław  Szczepan  Łabędzki  –  I  jeszcze,  tak  już  na  zakończenie,  to  jest  naprawdę,  Panie
Przewodniczący,  ostatnie  moje  słowo  w  tej  Radzie,  tak?  Szanowni  Państwo,  bo  no  tutaj
sprowokowały mnie dzisiejsze jakieś tam wzmianki prasowe, jakieś też takie doniesienia medialne.
Okazuje się, że tutaj Panowie już ustawiają jakąś koalicję...

Jakub Ostapczuk – Ale Panowie, Panie radny, to proszę tu, to już za daleko.

Bogusław Szczepan Łabędzki – Więc, więc...

Jakub Ostapczuk – To jest ta kadencja i nie wchodzimy, kończymy ją...

Bogusław Szczepan Łabędzki – Więc tak, żeby uspokoić, tak, żeby uspokoić, no taką ciekawostką
na pewno będzie w przyszłej Radzie to i tutaj Pan Burmistrz wybaczy, że do tego nawiązuję, ale
to Pan jako jedyne  pytanie  skierowane  do  swojego kontrkandydata  z  Prawa i  Sprawiedliwości
skierował  właśnie pytanie dotyczące tego...  Przepraszam, Panie Przewodniczący,  już kończę i...
Dopytywał  Pan  kontrkandydata  o  jego  stosunek  do  Marszu  Żołnierzy  Wyklętych  na  terenie
Hajnówki.  Przemilczał  Pan  to,  że  wprowadził  Pan  do  Rady  osobę,  która  jest  bardzo  istotnie
związana z marszem i będzie taka dziwna sytuacja, bo Pani Ewa, Pan Adam będą za jednym stołem



siedzieli  z osobą,  która uczestniczy w marszach od samego początku. Ale ja się z tego cieszę,
bo wy to  będziecie  załatwiali  już  to  w  swoim  gronie,  tak,  tą  sprawę,  ale  to  Pan  Jerzy  Sirak
wprowadza taką osobę i jak mówię, bardzo dobrze, bo to też jest znaczy dla mieszkańców temat
tego, co się przed 1 marca w Hajnówce dzieje, nie jest żadnym tematem. Natomiast, no to... 

Jakub Ostapczuk – Panie radny, no już, już.

Bogusław Szczepan Łabędzki – Zasiądzie ta osoba.

Jakub Ostapczuk – Kończymy, kończymy.

Bogusław Szczepan Łabędzki – Natomiast...

Jakub Ostapczuk – Proszę nie wchodzić w następną kadencję.

Bogusław Szczepan Łabędzki – Tak, już na zakończenie...

Jakub Ostapczuk – Ale już było dawno już.

Bogusław Szczepan Łabędzki  –  Już  na zakończenie.  Panie Burmistrzu,  jak by Pan nie  oceniał
sytuacji politycznej, ma Pan do czynienia w tej chwili z Prawem i Sprawiedliwością w Rządzie,
będzie Pan miał do czynienia z Prawem i Sprawiedliwością w Sejmiku Województwa Podlaskiego.
I źródła finansowania, jak więc Pan widzi, tak?

Z sali – Szantaż?

Bogusław Szczepan Łabędzki – Nie, żaden szantaż... 

Jakub Ostapczuk – Ale Panie radny, po 16, po 16 będziecie dyskutowali...

Bogusław Szczepan Łabędzki – Natomiast...

Jakub Ostapczuk – I tego...

Bogusław Szczepan Łabędzki – Natomiast nie, bo to teraz się odbywają... Ja chcę jasno powiedzieć,
Prawo i Sprawiedliwość nie weszło do Rady Miasta czy do Rady Powiatu ze względu na jakieś
przywileje,  uwarunkowania  osób,  które  startowały,  kandydatów,  tylko  weszło  ze  względu
na pewien program, który zaproponowało mieszkańcom. Panie Burmistrzu, my nie rozmawiamy...

Jakub Ostapczuk – Ale już ja mówię...

Bogusław Szczepan Łabędzki – ..z wami o tym, jakie stanowiska komu przydzielamy...

Jakub Ostapczuk – Ale to już, Panie, Panie radny, naprawdę to się jeszcze nie rozmawia...

Bogusław Szczepan Łabędzki – O ile, o ile będzie chcieli...

Jakub Ostapczuk – Dziękuję Panu, Pan musi...

Bogusław Szczepan Łabędzki – ...realizować nasze założenia programowe...

Jakub Ostapczuk – To proszę umówić się z Burmistrzem i porozmawiać to w 4 oczy, to jest...



Bogusław Szczepan Łabędzki  – Dziękuję Panu bardzo, Panie Przewodniczący.

Jakub Ostapczuk – Dziękuję. Pan radny chyba się spieszy. Jakby coś – przypominam. Pani radna
Kuklik,  proszę.  Ale uwaga,  ja  będę zabierał  głos  jak ktoś będzie dziękował za wybory,  będzie
informować, po prostu nie ma, to nie na tej sesji. Na następnej sesji możecie sobie wykupić czas
antenowy i nie ma tego. Wręczanie kwiatów będzie i tak dalej. Proszę, Pani radna Kuklik.

Helena Kuklik – Szanowni Radni. Panie Burmistrzu. Nie zamierzałam zabierać głosu w tej kwestii,
ale skoro Pan Łabędzki już o tym wspomniał, o tych banerach Pana Burmistrza... 

Jakub Ostapczuk – Ale to już znowu wchodzicie... Pani radna, Pani wchodzi w temat, który nie
powinniśmy dzisiaj...

Helena Kuklik – Pytanie jeszcze  jedno tylko  do Burmistrza.  Skoro był  ten  logotyp a  nie  było
informacji,  że  sfinansowany materiał  z Komitetu Wyborczego Puszcza Białowieska,  w związku
z tym czy był sfinansowany z funduszy miejskich? To jest takie moje pytanie, na które poproszę
o odpowiedź...

Jakub Ostapczuk – Dobra, dziękuję.

Helena Kuklik – ...na piśmie.  A mój zasadniczy wniosek to będzie taki dotyczący komunikacji
miejskiej  w  Hajnówce.  Ponad  rok  temu  składałam  wniosek  o  zorganizowanie  przystanku
komunikacji  miejskiej  przy  cmentarzu  i  nie  oczekiwałam,  muszę  przyznać,  że  ten  przystanek
powstanie  od  razu,  ponieważ  przewidywaliśmy w planie  na  2018  rok  przebudowę ulicy  Reja.
Niestety, do tej przebudowy nie doszło z powodu braku dofinansowania z funduszy wojewódzkich.
W  związku  z  tym,  tak  jak  tutaj  Pan  Łabędzki  już  wspomniał,  nie  wiadomo,  a  raczej  mało
prawdopodobne, że dostaniemy również te fundusze na rok bieżący czy na lata następne,  także
poproszę o zorganizowanie jednak tego przystanku w ulicy Reja jeszcze przed przebudową ulicy.
Poza tym wnoszę o uruchomienie komunikacji miejskiej przez ulicę Dolną na Paszkach. Też się
dowiedziałam ostatnio, ulica jest dosyć długa i autobus tam nie zajeżdża. Ludzie idą ponad około
kilometra do przystanku autobusowego. I tak sobie pomyślałam, że w związku z tym, że jest wiele
potrzeb a zrobiliśmy poważną reorganizację w Zakładzie Komunikacji Miejskiej, który przeszedł
pod zarząd w PUK-u, także należałoby przeanalizować w ogóle, czy na terenie miasta Hajnówka
są potrzebne inne przystanki,  być  może dostosować godziny kursowania komunikacji  miejskiej,
może spytać mieszkańców, w których miejscach są potrzebne, być może radni są już zorientowani.
Także po prostu zorganizować, zreorganizować komunikację miejską na terenie miasta Hajnówka.
Dziękuję.

Jakub Ostapczuk – Dziękuję. Pan radny Tomaszuk.

Grzegorz Tomaszuk – Panie Przewodniczący. Panie Burmistrzu. Wysoka Rado. Szanowni Państwo.
Ja chcę poruszyć sprawę jakby szpitala. Mianowicie w naszym szpitalu pracuje spora, tak określę,
liczba pracowników mieszkających w Białymstoku. Nie wszyscy dojeżdżają samochodami. Młodzi
dojeżdżają samochodami, natomiast no starsze osoby korzystają z usług komunikacji autobusowej
i się zwrócili do mnie, żeby taki przystanek komunikacji tej autobusowej zrobić przy szpitalu, tym
bardziej, że ten autobus z Białegostoku będzie wyjeżdżał dużo teraz wcześniej z uwagi na remont
tej  drogi.  Jako  kierownik  jednostki  zrobiłem  swoje,  rozmawiałem  z  Podlaską  Komunikacją
Samochodową Nova, która no prosiła, żeby była też zgoda administratora przystanku komunikacji
miejskiej, czyli przy szpitalu. Ale też proszę Pana Burmistrza o wsparcie, bo to jest bardzo istotna,
moim zdaniem, sprawa. Proszę też o wsparcie radnych wojewódzkich, żeby nam w tym pomogli,
bo wiem, że właśnie ta Podlaska Komunikacja Samochodowa podlega pod Zarząd Województwa



Podlaskiego.  I  jeżeli  jestem  przy  komunikacji,  to  chcę  podziękować  Panu  Burmistrzowi,
bo w wyniku tego realizacji projektu obywatelskiego za rok ubiegły 17, nie wiem, czy Państwo
widzieliście,  został  wybudowany  wspaniały  przystanek  przy  szpitalu.  Pacjenci  są  bardzo
zadowoleni,  bo  on  chroni  przed  warunkami  atmosferycznymi,  szczególnie  tutaj  teraz  jesienią
pacjenci  też są,  nasi  pracownicy też są  mile  zaskoczeni.  Dziękuję też również wszystkim tym,
którzy  głosowali,  czyli  dziękuję  mieszkańcom  Hajnówki,  którzy  głosowali  właśnie  za  tym
projektem no i realizacja tego projektu naprawdę jest dobra, także jeszcze raz dziękuję, dziękuję
również wykonawcy, bo wiem, że przedsiębiorstwo usług komunalnych realizowało to, prawda,
drobną inwestycje. Dziękuję.

Jakub Ostapczuk – Dziękuję. I jeszcze Pani radna Laszkiewicz.

Barbara  Laszkiewicz  –  Panie  Burmistrzu.  Wysoka  Rado.  Szanowni  Państwo.  Skoro  mowa
o przystankach  autobusowych,  chciałam  ponowić  swoją  prośbę  odnośnie  wiaty  przystankowej
na ulicy, na Chemicznej. Jadąc do Białegostoku, mieszkańcy potrzebują tam wiaty. Teraz są akurat
takie brzydkie warunki atmosferyczne, deszcz, szybko będzie śnieg, także potrzebują schronienia.
Bardzo proszę. Dziękuję bardzo.

Jakub  Ostapczuk  –  Dziękuję.  Czy  są  jeszcze?  Radny  Borkowski.  Ale,  przepraszam,  nie
zauważyłem.

Maciej  Borkowski  –  Panie  Burmistrzu.  Wysoka  Rado.  Panie  Przewodniczący.  Ja  na  wstępie
chciałbym się w 100 % zgodzić z propozycją Pani radnej Kuklik, mianowicie aby rozszerzyć linie
autobusowe. Jest wiele miejsc, do których autobus nie dojeżdża. Z racji tego, że mamy darmowe
przejazdy autobusowe, należy się nad tym mocno pochylić. Proponuję nawet, aby każda komisja
złożyła  takie  wnioski  przy  następnej  pracy,  tak,  przed  następną  sesją  Rady  Miasta,  aby  takie
wszystkie wnioski wpłynęły w jedną całość i wtedy prześlemy to do Pana Dyrektora, do Prezesa
PUK-u  i  rozważyć,  zresztą  część  wniosków  jest  rozważona.  One  wiszą  jakby  w  powietrzu,
chociażby Żabia Górka. Panie Dyrektorze, ja się cieszę bardzo, że Pan, mówię do Pana radnego
Tomaszuka, że Pan dba o swoich pracowników, bardzo dobrze, tylko że ja chciałbym z tego miejsca
zaapelować również,  aby Pan się pochylił  i  podjął  wszelkie możliwe działania, aby rozładować
te kolejki  w  rejestracji.  Rozmawialiśmy  już  o  tym,  te  kolejki  nie  maleją,  mieszkańcy
są niezadowoleni.  To  jest  pierwszy  kontakt  pacjenta  z  lekarzem.  Ta  kolejka  jest  długa.
Rozmawialiśmy również, jak można to zrobić, poszerzyć. Padały propozycje, może ten ryneczek
tam zlikwidować tak, żeby tą rejestrację troszeczkę wyciągnąć. Jakkolwiek, proszę Pana o podjęcie
działań w tym temacie, ponieważ szczególnie osoby starsze męczą się, tak, stojąc około godziny
w kolejce, potem idą do lekarza, wracają od lekarza i znów muszą na następną wizytę się zapisać.
Mówię o osobach starszych, młodsze są trochę bardziej mobilne. Nawiążę jeszcze do tego sportu,
o którym tutaj mówiliśmy. W zasadzie zadam pytanie, na które nie oczekuję odpowiedzi, ale jak
radni zamierzacie wspierać sport w naszym mieście, jeżeli podnosicie za każdym razem rękę na nie,
jeżeli  proponujemy  podniesienie  kwoty  dofinansowania?  Czy  to  jest  na  dzisiejszej  sesji,  czy
na sesjach budżetowych. Była ku temu sposobność, by podnieść te wszystkie dotacje, korzystając
z tego, że nie mamy pierwszej  ligi  w siatkówce i  200 000 zostało.  Również nie  skorzystaliście
z tego, dlatego zadaję takie proste,  retoryczne pytanie,  jak zamierzacie rozwija sport w naszym
mieście, jeżeli za każdym razem, za każdą propozycją podnosicie rękę na nie? Część z was dostało
mandat zaufania od mieszkańców. Nie wiem, jak się z niego rozliczycie. Panie Burmistrzu, jedno
pytanie do Pana,  które przed  wyborami tak  szeroko było tutaj  omawiane,  przez  Pana również.
Chciałbym,  aby  Pan  odpowiedział  na  pytanie,  jak  Pan  dostrzega  rozwój  gospodarczy naszego
miasta na podstawie terenów inwestycyjnych na 11 Listopada, z których wiemy, że prawie całą
działkę kupił 1 inwestor, prawie 2 500, tak, 2,5 hektara przeszło, za kwotę 462 000 złotych. Pan
również szeroko tak o tym mówił, że powstanie tam hala prawie 5 000 metrów kwadratowych,
zapominając  oczywiście  powiedzieć,  jakie  będzie  tam  zatrudnienie,  jakie  deklaruje  firma



zatrudnienie. Szanowni Państwo, na 5 000 metrów kwadratowych firma zadeklarowała zatrudnienie
5 nowych pracowników. Panie Burmistrzu, powtórzę pytanie, jak Pan rozumie rozwój gospodarczy
naszego miasta w oparciu o te właśnie dane? Dziękuję uprzejmie.

Jakub Ostapczuk – Dziękuję. Pan radny Puch.

Janusz  Puch  –   Panie  Przewodniczący.  Panie  Burmistrzu,  Wysoka  Rado.  Szanowni  Państwo.
W imieniu mieszkańców naszego miasta składam następujące wnioski. W celu zwiększenia ilości
miejsc  dla  dzieci  niepełnosprawnych  i  poprawy  warunków  bytowych  dla  pozostałych  dzieci
wnioskuję  o  pozyskanie  środków  finansowych  na  rozbudowę  Przedszkola  Nr  3  w  Hajnówce
z Oddziałami  Integracyjnymi.  Drugi  wniosek.  Opracowanie  dokumentacji  na  przebudowę  ulic
Kasztanowa, Klonowa, Jaworowa. Są to ulice o długości około 50 metrów, tak zwane ślepe. Oraz
na  ulice  Bednarska,  Ślusarska i  Stolarska.  Należą  do jednych z najstarszych ulic  w Hajnówce.
Posiadają ponad 60 lat. Podjąć działania w celu przebudowy ulicy Storczykowej. Dokumentacja
na tą ulicę została chyba zrobiona. Na prośbę mieszkańców osiedla tutaj właśnie o tym, którym była
mowa, dotyczącej komunikacji miejskiej, też mieszkańcy Osiedla Lipowa mają taką swoją prośbę
do Pana Burmistrza. Są to osoby, które posiadają ogródki działkowe na Paszkach. W związku z tym
zwracają się, żeby po prostu przekierować autobusy, wykonać nową linię komunikacyjną w celu
możliwości bezpośredniego dojazdu od ulicy Lipowej na ulicę Poddolną czy ulicę Prostą. Była tutaj
koleżanka już, chciałem zgłosić też wniosek o właśnie wiacie przystankowej na ulicy Białostockiej,
o  wybudowanie takiej  wiaty,  to  już nie  będę się powtarzał  właśnie.  No i  na koniec chciałbym
podziękować dla Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Spółkę za ustawienie wiaty przystankowej
na ulicy Targowej, z której korzystają mieszkańcy Targowej i ulic przyległych, są bardzo wdzięczni.
Dziękuję bardzo.

Jakub Ostapczuk – Dziękuję. Pani radna Pietroczuk, proszę.

Walentyna  Pietroczuk  –   Panie  Przewodniczący.  Panie  Burmistrzu.  Szanowni  Radni.  Chciałam
poruszyć sprawę ulicy Jodłowej, ponieważ jest to jedna z ulic, która nie została zrobiona, nie wiem,
dlaczego, ponieważ koszty prac ziemnych są, były bardzo wysokie, pomimo tego, że ona zawiązała
się w roku w planie, więc nie została zrobiona. Miejmy nadzieję, że to będzie zrobione z budżetu
2019. A jeszcze chciałam zwrócić uwagę, że przy tej ulicy rosną drzewa, które zostały zniszczone
przy zakładaniu  linii  energetycznych.  Bardzo  brzydko  wyglądają.  Rośnie  tam jabłoń też,  która
w tym roku bardzo obrodziła jabłkami i są to niczyje te drzewa. Nie wiem, czy one znajdują się
w pasie ulicy czy też na działkach, trudno mi to powiedzieć, ale chciałam zwrócić na to uwagę.
Poza tym wnioski do budżetu 2019, bo starałam się złożyć pisemnie, tak, tylko chciałam zwrócić
uwagę, żeby nie zapomnieć o budowie Szkoły Nr 3, ponieważ w marcu, miejmy nadzieję, że będzie
dokumentacja techniczna 2019 roku i żeby jeszcze zacząć, skoro już zaczęliśmy. Dziękuję bardzo.

Jakub Ostapczuk – Dobra, dziękuję. Jak nie ma więcej... A, jeszcze Pan Grzegorz Tomaszuk radny.

Grzegorz Tomaszuk – Nie wniosek. Chcę się odnieść tutaj do wypowiedzi Pana Borkowskiego,
który, oczywiście, rozmawialiśmy swego czasu w moim gabinecie no i... Włączony jest, włączony
mikrofon jest. Chyba włączony.

Z sali – Tak, tak.

Grzegorz  Tomaszuk – To kolejki  przed rejestracją.  One,  moim zdaniem,  cieszą,  dlatego że jak
budowaliśmy  szpital,  to  mówiono:  Kto  będzie  korzystał  z  tego  parkingu  samochodowego?
Po co wam taki parking? Teraz nie ma miejsca, miejsc parkingowych dookoła szpitala po prostu.
Druga sprawa, że kolejki, dlatego tak przekornie mówię, że cieszą, dlatego że pacjenci wybierają
po prostu nasz szpital,  cenią naszych lekarzy.  Martwi mnie to, bo są kolejki. Bo są kolejki. Jak



wchodzi  grupa  pełna  ludzi,  20  osób  na  przykład,  to  tam  musi  być  kolejka.  Tym  bardziej,
że wprowadzamy  teraz  systemy  informatyczne  a  więc  każdego  pacjenta  trzeba  jakby  wpisać
te dane.  I  jesteśmy też takim podmiotem leczniczym szczególnym w województwie podlaskim.
Otóż mamy 400 łóżek, duży szpital i 26 poradni. Nie ma takiego powiatu, że wszystkie poradnie
są przy szpitalu. Są poradnie prowadzone przez lekarzy w ramach niepublicznych ZOZ-ów. Też
pacjenci  korzystają  i  nie  płacą  oczywiście,  to  niepubliczne,  prywatne,  ale  to,  że  tak  powiem,
wspomaga  szpital.  Możliwe,  że  za  dużo  tych  kontraktów  podpisaliśmy  jednocześnie.  Lekarze
przyjeżdżają  urolodzy,  kardiolodzy,  przyjeżdżają  wieczorem,  po  południu,  ludzie  się  rejestrują
przez cały czas i są kolejki. Ja nie obiecuję, że tych kolejek po prostu z dnia na dzień zlikwidujemy.
Pracujemy nad tym, no bo Pan podpowiada, że coś tam zlikwidować. Pan pozwoli, że ja będę się,
decyzje podejmował, uzgadniając po prostu z naszymi lekarzami, pracownikami, co trzeba zrobić
z naszym  szpitalem,  żeby  kolejki?  Bo  jeżeli  Pan  mówi  o  pewnych,  prawda,  kiermaszach,
to to są ewidentne  dochody po prostu  szpitala.  Nie  można zrezygnować po prostu  z  dochodów
finansowych w szpitalu, nie mówiąc o tym, że korzystają też z usług z miasta przyjeżdżają właśnie
pacjenci, mieszkańcy z Hajnówki. A takie kiermasze są w innych również też szpitalach. Natomiast
jeszcze  raz  powtarzam,  to  mnie  martwi,  pracuję  nad  tym.  Trzeba  naszą  rejestrację  po  prostu
całkowicie  przebudować,  przebudować,  bo  ona  już  jest  pojemnościowa  jakby  niezdolna,  żeby
pełnić tą dokumentację medyczną,  to jest  problem, że tą dokumentację medyczną trzeba gdzieś
archiwizować. Możliwe, że to będzie jakaś nadzieja jak wejdzie elektroniczna dokumentacja, ale
to nie ten moment, bo to jest decyzja jakby, prawda, odgórna. 

Jakub Ostapczuk – Dziękuję. No już zamknąłem listę. No jeszcze Pan Karol Nieciecki.

Karol Marek Nieciecki – Chciałem być ostatni, ale to się chyba nie uda, więc szanowny Panie
Burmistrzu.  Panie  Przewodniczący.  Szanowni  Państwo  radni.  Szanowni  Państwo.  Szanowni
mieszkańcy Hajnówki. Na początek może jedno jeszcze zdanie do Pana Adama. Panie Adamie, ale
to już ostatnie zdanie bez żadnej dyskusji, dobrze? Takie bez, nie, proszę nie, proszę nie, inaczej.
Proszę  nie  brać  tego  jako  złośliwość  jakąś.  Należę  do  kilku  stowarzyszeń,  między  innymi
stowarzyszenia na rzecz hospicjum i wiem, co to znaczy zdobywać pieniądze i jakoś przychylność
tejże Rady dla tego stowarzyszenia, przychylności nie było. Ale to było tyle i chciałbym, proszę
Państwa,  to  było  ostatnie  moje  jakieś  może  czy złośliwość,  czy taka  wypowiedź  sarkastyczna
podczas  tej  Rady,  natomiast  dalej  chciałbym  podziękować,  Panie  Burmistrzu,  za  współpracę,
podziękować Panu Przewodniczącemu za współpracę, podziękować Państwu radnym za współpracę
jako po prostu jako radny w tejże kadencji. I nie wiem, czy mieszkańcy byli zadowoleni z tejże
Rady,  czy  nie.  Ja  myślę,  że  następna  Rada  ma  szansę  być  lepszą  Radą,  dlatego  życzę  tego
wszystkim  mieszkańcom,  przede  wszystkim  wszystkim  mieszkańcom  a  radnym  chciałbym
przypomnieć tylko jedną rzecz, że my, bo jeszcze jestem radnym, my tutaj jesteśmy po to, by służyć
mieszkańcom.  Jeśli  obowiązki  zawodowe  nam  przeszkadzają  w  byciu  radnym,  to  zostawmy
mandat. Proszę Państwa, to nie przeszliśmy tu po to, by urządzać, nie wiem, być tu dla zabawy, bo
ja, prawda, udowodnię coś, bo ja coś wygrałem i tak dalej. Proszę Państwa, stańcie w następnej
kadencji na wysokości zadania, pokażcie, że naprawdę służymy, służycie, prawda, mieszkańcom.
A ja  tylko  chcę  powiedzieć  jedną  rzecz.  Nie  będąc  radnym,  też  mogę  spełniać  swoje,  że  tak
powiem, zadania wobec mieszkańców i będę je robił. I myślę, że będzie mi łatwiej nawet niż bycie
radnym.  Państwo  wiecie,  dlaczego.  Radny  ma  często,  radny  czy  pracownik,  prawda,
administracyjny,  samorządowy ma  często  związane  ręce  wieloma,  prawda,  ustawami,  wieloma
przepisami,  które mu czegoś zabraniają.  Dlatego jeszcze raz dziękuję i  myślę,  że będziemy się
nawzajem dobrze wspominać, dziękuję bardzo. Pozostaję oczywiście na tej Radzie, ale no chciałem
być, chciałem zabrać głos ostatni, ale to się nie udało. Dziękuję bardzo.

Jakub Ostapczuk – Dziękuję. To jeszcze, ale to już ostatni... I króciutko.

Sławomir Kulik – Panie Przewodniczący. Wysoka Rado. Dziękuję, że byłem z wami i pośród was.



4 lata szybko minęły. I jeden mój wniosek oczywiście, żeby nie zabierać głosu na próżno, to jest
taki, że jestem rowerzystą i życzyłbym sobie, żeby te ścieżki rowerowe nie były betonowe, tylko
asfaltowe.  To  już  chyba  radny  Tomasz  Androsiuk  kiedyś  zgłaszał.  I  jeszcze  chciałem  dodać,
że Rada  pewnie  będzie  lepsza  od  naszej,  dlatego  że  zostają  starzy  doświadczeni  i  nowa krew
wejdzie, także myślę, że będzie lepsza Rada, 2 moich wychowanków wchodzi – Chomczuk Janek
do Rady Miasta i...

Jakub Ostapczuk – No już proszę nie tego...

Sławomir Kulik – I Rybak Piotr do Rady Powiatu, także siedziałem obok mojego ucznia...

Jakub Ostapczuk – Dzięki.

Sławomir Kulik – A więc dziękuję bardzo wszystkim za współpracę. Dziękuję. Dziękuję. Dziękuję.

Jakub  Ostapczuk  –  Proszę  Pan  radny  i  jeszcze  wojewódzki  proszę.  I  Pan  radny  wojewódzki
Janowski.

Włodzimierz Pietroczuk – Jeśli Pan, Panie Przewodniczący, pozwala zabrać głos, to zacznę, żeby
mi  nie  odebrał  głosu,  zacznę  od  wczorajszego  posiedzenia  Sejmiku  Województwa Podlaskiego
i myślę,  że  w  naszym  wspólnym  imieniu  przekażemy  tutaj  informację,  że  w  trakcie  zmian
w budżecie województwa podlaskiego jeszcze na bieżący rok zostało przyznane dofinansowanie
na właśnie 230 000 złotych na wykonanie dokumentacji technicznej ścieżki rowerowej Hajnówka –
Białowieża. I ta kwota została podniesiona do najniższej wartości oferty i mamy nadzieję, że w tej
sytuacji  szybko zostanie  podpisana  umowa o realizacji  tej  dokumentacji  a  realizacja  inwestycji
myślę,  że w rękach już nowego Sejmiku, nowego Zarządu Województwa Podlaskiego. Wybory
za nami.  Mimo  że  poprawiłem wyraźnie  swój  indywidualny  wynik,  niestety,  nie  dostałem  się
do Sejmiku następnej kadencji. Nie dostałem się z takiego prostego powodu, że oto lista komitetu,
z którego  startowałem,  nie  przekroczyła  progu  wyborczego.  Chciałbym  więc,  kończąc  swoją
samorządową,  20-letnią  samorządową  przygodę,  podziękować  wszystkim,  którzy  mnie  w  tym
czasie  wspierali,  podziękować  również  tym,  którzy  swoimi  krytycznymi  uwagami,  ale
konstytutywnymi,  krytycznymi  uwagami  mobilizowali  do  lepszego  wypełniania  mandatu
samorządowego. Wybory skończyły się, życie toczy się dalej i tak jak śpiewał Marek Grechuta:
Najważniejsze są te dni, których jeszcze nie znamy. Dziękuję bardzo. 

Jakub Ostapczuk – Dobra, dziękuję.

Włodzimierz Pietroczuk – Przepraszam, chciałbym jeszcze serdecznie pogratulować wszystkim,
którzy uzyskali mandaty w Radzie Miejskiej i w przyszłej kadencji zdobyli te mandaty w ramach
reelekcji, życząc dobrego działania na rzecz naszej lokalnej społeczności. Dziękuję.

Jakub Ostapczuk – Dziękuję. I Pan radny Janowski jeszcze.

Mikołaj Janowski – Panie Przewodniczący. Panie Burmistrzu. Panie i Panowie radni. Szanowni
Państwo. Pan Przewodniczący pozwoli podziękować, tak?

Jakub Ostapczuk – Ale króciutko.

Mikołaj Janowski – Serdecznie dziękuję za współpracę dla Pana Burmistrza, dla was radnych, także
mieszkańców  miasta  Hajnówka.  Wybory  się  zakończyły.  Dzięki  wam,  dzięki  Państwu  głosom
byłem radnym wojewódzkim a jak... Można dalej? 



Jakub Ostapczuk – Tak, tak.

Mikołaj Janowski – Dzięki Państwa głosom zostałem radnym wojewódzkim i tym radnym będę
przez  5  lat.  Także  ucinam  różnego  rodzaju  spekulacje  w  tematyce  mojej  osoby  i  dziękuję
za współpracę,  za  wnioski,  za  także  dziękuję  dla  Pana Włodka Pietroczuka za  to,  że  wspierał,
wspieraliśmy się wzajemnie i  wspierał  nasze wnioski.  Także dziękuję dla Heńka Łukaszewicza
za też za wsparcie. Było nas 3. Szkoda, że teraz jestem 1. I otóż, szanowni Państwo, muszę coś
powiedzieć  odnośnie  wystąpienia  Pana  radnego  Łabędzkiego.  Ja  go  szanuję,  ale  to  nic,  padły
i powiedział o jakichś Panach czy to nie wiem, do jakich to Panów dotyczyło, ale chcę podkreślić,
że to, co on dziś opowiedział, że jeżeli nie PiS w koalicji czy miejskiej, czy w powiecie, to nie
dostanie środków. Otóż ja już się spotkałem raz, raz się spotkałem, kiedy jeden z polityków, hen
hen  gdzieś  wcześniej,  po  przegranych  wyborach  opcji  pewnej  politycznej  powiedział:  Zakaz
otrzymywania  środków  dla  miasta,  dla  niektórych  gmin.  Otóż  chcę  powiedzieć,  że  Prawo
i Sprawiedliwość  w powiecie  hajnowskim otrzymało  2 800  parę  głosów,  prawie  2 900  głosów.
I jeżeli  Pan  Łabędzki  dzisiaj  jako  przyszły  radny  powiatowy  mówi,  że  jeżeli  PIS  nie  będzie
w koalicji, to żadne środki rządowe ani sejmikowe nie popłyną do powiatu hajnowskiego, to chcę
powiedzieć wyraźnie, że nie popłyną także do tych 2 830 ileś głosów elektoratu PiS-u, osób, które
komitet wyborczy PiS-u otrzymał w Sejmiku. I w tym momencie, Panie Łabędzki, Pan no oszukuje
swoich wyborców. Przepraszam, że jego dzisiaj w tym momencie nie ma, ale takich argumentów
nie można powtarzać. Ja przeważnie byłem w opozycji, prawie całe życie w opozycji, ale czy ktoś
powiedział z was, że Mikołaj Janowski, jako ten, który był w Sejmiku Wojewódzkim 10,5 roku,
kiedy była koalicja Platforma Obywatelska, a także później wspierana tutaj przez Pana Włodka,
odmówił chociaż jednej pomocy? Może się nie udało pomóc, ale każdy temat, który był zgłaszany,
także przez radnego opozycyjnego Heńka Łukaszewicza, gdzieśmy zajęliśmy się, wspierali i była
taka historia,  kiedy mi jako członkowi koalicji  z PSL-u z Platformą nie było wygodnie mówić
na Sejmiku Wojewódzkim pewnych rzeczy, prosiłem Heńka jako tego z opozycji – Heniek, pomóż
dla dobra naszych mieszkańców. I szło to na Komisję Infrastruktury mojej Komisji Rozwoju, gdzie
Heńka  wnioski  były  popierane  przez  PiS  a  i  trafiały  tutaj  do  naszego  powiatu.  To  jest  nasza
mądrość,  mądrość współpracy.  I  szanowni Państwo, dziękując wam za obecną kadencję,  życzę,
że w nowej  kadencji  dobro  mieszkańców –  i  tych,  co  głosowali  na  PSL,  i  tych,  co  głosowali
na SLD,  i  tych,  co  głosowali  na  PiS,  i  tych,  co  głosowali  na  Platformę,  jest  najważniejsze.
I obowiązkiem  wszystkich  polityków  jest  dobro  mieszkańców.  A  jeszcze  jedno.  Muszę
to powiedzieć. Szanowni Państwo, przeanalizujcie wybory i są tam bardzo ciekawe sytuacje. Otóż
są kandydaci  do Sejmiku z PiS-u z  powiatu hajnowskiego,  są  kandydaci  z  SLD, są kandydaci
z Platformy z powiatu hajnowskiego, z PSL-u i jak powiat hajnowski, w tym miasto Hajnówka,
głosowało na swoich kandydatów? Są takie przypadki, że ludzie z Białegostoku, spoza naszego
terenu  otrzymywali  głosy  a  nasi  kandydaci  z  poszczególnych  list  po  prostu  ich  nie  widzimy.
No najgorzej  to zagłosować na swego sąsiada.  Przepraszam za taką dygresję. Chcę powiedzieć,
że sąsiad najgorszy, nawet jeżeli sobie robi drogę, tak jak na Narewkę mi zarzucają, że Janowski
zrobił sobie drogę, do Narewki nie zrobił...

Jakub Ostapczuk – Panie radny...

Mikołaj Janowski – To zrobił...

Jakub Ostapczuk – Doskonały temat na...

Mikołaj Janowski – Dziękuję...

Jakub Ostapczuk – Do Telewizji Kablowej w studio. To tutaj można analizować.

Mikołaj  Janowski – Dziękuję,  Panie Przewodniczący,  za współpracę,  dziękuję wam wszystkim.



Życzę wszystkiego, wszystkiego dobrego.

Jakub Ostapczuk – Dzięki. Dzięki. Proszę tego.

Oklaski

Jakub Ostapczuk – Dziękuję. Bez tutaj tego...

Oklaski 

Interpelacje,  wnioski,  zapytania  zgłoszone  na  XLIV  sesji  Rady  Miasta  Hajnówka  w  dniu
30 października 2018 r stanowią Załącznik Nr 8.

Do punktu 9 porządku obrad
Jakub Ostapczuk – Proszę Burmistrza o odpowiedzi co nie na piśmie.

Jerzy  Sirak  –  Tak,  Panie  Przewodniczący.  Wysoka  Rado.  Ja  to,  co  na  piśmie,  to  na  piśmie
a co mogę, to od razu.  Jeżeli  chodzi o wnioski budżetowe na przyszły 2019 rok,  to oczywiście
w stosownym czasie  tymi  wnioskami się  zajmiemy i  poszczególne komisje.  Wnioski  dotyczące
komunikacji miejskiej,no wszyscy zdajemy sobie z tego sprawę, że ta komunikacja w tej chwili jest
dla  mieszkańców, nie  tylko Hajnówki,  ale mieszkańców również Dubin,  dla wszystkich,  którzy
skorzystają z tej  komunikacji,  komunikacją bezpłatną.  W związku z tym jest  rzeczą oczywistą,
że każde dodatkowe kursy, każde dodatkowe działania będą musiały, wymagały jakiejś gruntownej
analizy i myślę, że komisja gospodarcza wspólnie z Panem Prezesem PUK-u w przyszłości nad tym
popracuje i oczywiście wszystko, co będzie realne, możliwe, nie będzie wymagało jakichś wielkich
nakładów, będzie możliwe też do realizacji. Przy okazji wyjaśnię, że nieprawdą jest, że był to jakiś
chwyt wyborczy, że to zwolnienie było tylko do wyborów albo do końca roku, bo nie, wszyscy jako
radni o tym wiemy, głosowaliśmy nad jedną uchwałą i jest to zwolnienie na czas nieograniczony,
tu żadnych  terminów  nie  ma.  Pan  radny  Borkowski  podnosi  temat  sprzedaży  nieruchomości.
Zapewniam  Pana  radnego,  wszystkich  radnych,  wszystkich  tu  mieszkańców  Hajnówki,  którzy
obserwują  nasze  obrady,  że  procedury  przetargowe  były  przeprowadzone  zgodnie  z  prawem.
Do pierwszego przetargu nie przystąpił nikt. Do drugiego przetargu przystąpiła tylko jedna, jak już
mówiłem,  hajnowska  firma.  Oczywiście,  Pan  może  widzieć  tylko  to,  że  jest  to  tylko  5 000
hektarów, 5 000 metrów pod dachem, że to będzie dodatkowo tylko 5 nowych pracowników, ale
inwestor uzyskał wszystkie decyzje z Suwalskiej Strefy Ekonomicznej, a więc hajnowski inwestor
skorzystał z ulg podatkowych, które polskie prawo przewiduje dla takich inwestorów. Ja już o tym
wspominałem, mówię dzisiaj, inwestor buduje dzisiaj to, co na dzisiaj mu jest potrzebne. Prawdą
jest,  że  w  miejscu,  którym  dotychczas  prowadził  działalność,  nie  miał  szans  i  możliwości
rozbudowy. A skoro nie miał szansy i możliwości rozbudowy, to jest rzeczą oczywistą, że tam nie
było szans na dodatkowe miejsca pracy. Dzisiaj będzie to dodatkowych miejsc pracy 5. 5... Panie
Borkowski,  na  dzisiaj  5,  nie  wiemy,  ile  będzie  na  jutro.  Inwestor  się  stara  o  dofinansowanie.
Ja mu bardzo dobrze życzę i bardzo się cieszę, że to jest przede wszystkim inwestor hajnowski.
To, co mówiłem, powtórzę jeszcze raz. Przetarg nieograniczony. Cieszyć się powinniśmy z tego,
że jest to inwestor hajnowski. Nie po to kupił ten teren, żeby jego w dłuższej perspektywie czasu
nie wykorzystać, bo każdy przedsiębiorca, załóżmy, szanuje pieniądze i wiem, że nie wydaje tych
pieniędzy tylko  dla  samego wydawania.  Myślę,  że  nie  ma  Pan prawa moralnego oceniać  tego
przedsiębiorcy,  tak normalnie jak nie ma Pan prawa oceniać radnych za ich decyzje w sprawie
głosowania. Ich ocenili wyborcy. Ja rozumiem, że...

Jakub Ostapczuk – Proszę nie dyskutować.



Jerzy  Sirak  –  Ja  rozumiem,  że  Panowie  radni  z  PiS-u,  Panowie  radni  z  Platformy  są  trochę
niepocieszeni  werdyktem  wyborczym,  ale  on  jest  rzeczywistością.  Przed  nami  jest  kolejna
kadencja,  kolejnych  5  lat.  Ja  wiem,  że  radni  zrobimy  wszystko,  co  możliwe,  żeby  te  5  lat
wykorzystać jak najlepiej. Ja wrócę do słów Pana Łabędzkiego. Te słowa, że skoro nie wybraliście
tego czy tego, to nie dostaniecie pieniędzy, to nie jest nic nowego. Te same słowa słyszeliśmy wiele
lat  temu i  to  wcale  nas  nie  zniechęca  do aktywności.  Ja  przypomnę,  w tej  chwili  realizujemy
projekty o łącznej wartości 27 000 000 złotych, w tym 17 000 000 są to środki zewnętrzne, unijne
i różne inne. I będziemy wszystko robić, co jest tylko możliwe. Wasze intencje widać, Panie radny
Borkowski,  Panie  radny  Łabędzki,  na  przykładzie  waszego  stosunku  do  realizacji  Programu
Malucha Plus. My wszystko robimy, żeby żłobek uruchomić i będzie uruchomiony od 1 stycznia
przyszłego  roku.  Chcecie  zwoływać  kontrolę,  proszę  bardzo,  może  przyjechać  ona  już  jutro.
Ja wiem, że złotówki, które wydajemy, wydajemy zgodnie z prawem, zgodnie z porozumieniem,
które zostało zawarte z Wojewodą Podlaskim i to jest obowiązek i mój, i wysokiej Rady. I ja zrobię
wszystko, żeby się z tego obowiązku wywiązać należycie. Niezależnie od tego, że może Panu się
to nie  podobać,  ma  Pan  do  tego  prawo.  Ja  dziękuję  bardzo  radnym  wojewódzkim  i  Panu
Janowskiemu,  Panu  Pietruczukowi,  nieobecnemu  Panu  Łukaszewiczowi,  bo  ta  nasza  praca
w minionej  kadencji  była  dobra.  Uważam,  że  wszyscy  razem  wykorzystaliśmy  te  szanse.
Najlepszym potwierdzeniem jest  tego  to,  że  w  przeszłości  droga  Hajnówka  –  Jelonka  została
zrobiona. To jest też praca Pana Janowskiego i innych radnych. Dzisiaj  w trakcie realizacji jest
droga  Nowosady –  Zabłudów – Białystok.  To samo z  siebie  też  się  nie  stało.  Pamiętacie,  też
przypominam,  że  my  jako  miasto  dołożyliśmy  swoje  złotówki  do  opracowania  projektu
dokumentacji na drogę z Nowosad w kierunku Narewki. Wierzę w to, że Pan radny Janowski zrobi
wszystko,  co  możliwe  w  przyszłości,  żeby  również  ta  inwestycja  była  realizowana.  Ja  wiem,
że to dużo, ale ważne sprawy są zawsze trudne. Przypomnę, że z inicjatywy i Hajnówki, i miasta,
gminy Hajnówka, powiatu hajnowskiego wystąpiliśmy z wnioskiem o opracowanie dokumentacji
na ścieżkę rowerową Hajnówka – Białowieża. Wszyscy wiemy, że ona jest bardzo ważna i bardzo
potrzebna. Dzisiaj informacja, bardzo dobra informacja dla nas wszystkich, przedstawiona przez
Pana radnego Pietroczuka, że te dodatkowe pieniądze na opracowanie dokumentacji się znalazły.
Wierzymy, że będzie dokumentacja a jak będzie dokumentacja, to niezależnie od tego, kto tym
Sejmikiem będzie zarządzał, to będzie szansa na jej  realizację, nieważne czy to nastąpi za rok,
za 2 czy za 5. Jak się zacznie, to kiedyś się skończy. Panie Przewodniczący, wysoka Rado, bardzo,
bardzo  dziękuję,  bardzo  dziękuję  za  współpracę  w  tej  minionej  kadencji.  Bardzo  dziękuję
za te głosy poparcia, szczególnie te, które dotyczyły zmian w budżecie, tych wszystkich naszych
spraw inwestycyjnych i dziękuję też za słowa krytyki, bo to, co jest załóżmy sensowne, potrzebne,
wymaga czasem krytyki i jak wiecie, w ciągu tych 4 lat też różne rzeczy realizowaliśmy razem,
które  przeze  mnie,  przyznam się  szczerze,  i  przez  Klub Radnych Ziemi  Hajnowskiej  nie  były
planowane.  Ale  najważniejszy  jest  ostateczny  efekt.  I  myślę,  że  wszyscy możemy powiedzieć
z satysfakcją, że ta miniona kadencja była dobrą kadencją a my jako radni należycie wywiązaliśmy
się, Państwo jako radni należycie wywiązali się należycie ze swoich obowiązków, natomiast ja jako
Burmistrz ze swojej strony zrobiłem wszystko, co możliwe, chociaż no zawsze, zawsze jest jakiś
niedosyt i zawsze by się chciało zrobić więcej. Także dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo wszystkim,
którzy uczestniczyli w wyborach. Dziękuję wszystkim wyborcom, którzy głosowali na kandydatów
z naszego miasta.

Jakub Ostapczuk – Ja tylko, nie będę jeszcze kończył sesji,  tylko chciałem tutaj  na, Pan radny
Borkowski jakby tak zasugerował, że radni nie wspierają sportu. Ja w tym temacie siedzę ponad
40 lat. Jestem trenerem pierwszej klasy. Mniej więcej orientuję się. I to, co się dzieje tutaj, wnioski
osób,  które  nie  mają  zielonego  pojęcia  o  sporcie.  Dam  przykład.  Był  wniosek  o  siłownię
na powietrzu. Potężne tu, potężne pieniądze poszły. Pani Ewo, kto na tych siłowniach siedzi? Pani
ma przed oknami. Nikt nie ćwiczy.

Maciej Borkowski – Ja siedzę.



Jakub Ostapczuk – Poszły... No specjalnie, żeby usprawiedliwić się, że tego. Po prostu nie ma, nie
ma, pieniądze zostały wrzucone w błoto. Mówiłem na komisjach, że trzeba z tym ostrożnie. Dobra
–  mówią  –  bo  ty  tylko  to  judo.  Proszę  Państwa,  co  teraz  dzisiaj  wniosek  dla  5-6  latków.
Ja powiedziałem  –  im  kto  wcześniej  zaczyna,  to  wcześniej  kończy.  Dzieci,  jeszcze  zwłaszcza
w piłce nożnej, nie mogą trenować sportów wytrzymałościowych. Jest taka filozofia, co nas szkolą
najlepsi fachowcy. Do 10 roku życia nie ma specjalizacji. Do 10 roku życia ma ogólny rozwój.
W tym okresie rozwija się mięsień sercowy a to jest taki pęd tu szybciej, szybciej, tworzą się grupy,
przechwytują młodzież, 5 lat, bo coś tego. Po prostu, proszę Państwa, 5 lat sport wytrzymałościowy
nie ma najmniejszego sensu. Wytrzymałość zaczyna się od 15 lat, siła od 16-17. Daję przykład.
Kiedyś  Hajnówka słynęła  z akrobacji  sportowej.  Mistrzostwa Polski,  wszystko tego zdobywali.
Tylko  skończyła  się,  akurat  w  tym  momencie  przyjechałem  do  Hajnówki.  Większość  z  tej
młodzieży miało krzywy kręgosłup. Do dzisiaj mają. Nieodpowiednie, nieprzegotowanie ogólne,
mocne obciążenie fizyczne, praca w akrobacji to jest typowo siłowa. Fakt, przechwyciłem kilku
dobrych  zawodników,  wysportowanych  niesamowicie,  ale  miały  problem  z  kręgosłupem
i do dzisiaj mają, mają skrzywienia i tego. Po prostu zostawmy te tematy dla fachowców. Sportem,
temat sportu są utworzone, działają od 100 lat w Polsce akademie wychowania fizycznego, gdzie
studia trwają 5 lat. I naprawdę, wykorzystajmy wiedzę tych ludzi, a nie a tutaj, bo tego. Już nie chcę
mówić o boksie,  proszę Państwa,  dla  mnie boks,  jak ktoś dziecko prowadzi  na boks,  nie  chcę
podpadać D., bo to jest dobry mój kolega, to ja już nie chcę z tym człowiekiem, rodzicem mieć do
czynienia.  Po prostu takie,  byłem w szpitalu na Młocinach w Warszawie.  Połowę bokserów to
chodzi  po  ścianach,  uszkodzony  błędnik.  Kto  za  to  bierze  odpowiedzialność?  Było  kilka
w Hajnówce talentów. A bo kontuzja  i  nie  trenują.  Po prostu powiem to otwarcie,  bo musimy,
proszę Państwa nie tylko a bo to dawać, nieważne na co, tylko dawać, bo to ktoś nie zagłosuje,
to jest przeciw. Dobra. Dziękuję. Zbliżamy się, dziękuję, już to koniec odpowiedzi. No, ostatnie
zdanie proszę, Panie radny.

Maciej Borkowski – Panie Burmistrzu, ja jedno tylko krótkie zdanie, taki wniosek na sam koniec.
Z uwagi  na  to,  że  wielokrotnie  przez  całą  kadencję  zwracał  Pan  uwagę  na  to,  że  moja  osoba
przyczyniała się do zahamowania rozwoju miasta, składam wniosek, jakie działania mojej osoby
jako radnego przyczyniły się na przełomie kadencji do zahamowania rozwoju miasta? W związku
nawet  z  dzisiejszą  Pana  odpowiedzią  na  wnioski.  Taki  mój  wniosek  i  oczekuję  odpowiedzi
na piśmie. Dziękuję uprzejmie.

Do punktu 10 porządku obrad
Jakub Ostapczuk – Dziękuję. I dzisiaj, proszę Państwa, ale nie na 100 % nie mówię, że to dzisiaj
ostatnia sesja. Jeżeliby się pojawiły pieniądze jakieś, trzeba było zmienić budżet a kadencja nasza
trwa  do  16  listopada,  zwołuję  sesję  nadzwyczajną,  nieważne,  sobota,  niedziela,  jak  trzeba,
zwołujemy  i  podejmujemy  decyzję,  dla  dobra  miasta.  Chciałem  też  Państwu  podziękować
serdecznie, Państwu radnym za pracę w Radzie w tym okresie. 4 lata minęły bardzo szybko i myślę,
że miasto zrobiło duży krok naprzód. Ja akurat jestem taką osobą, która od początku tych zmian
od w zasadzie 89, prawie 30 lat śledzę to wszystko i widzę – i w tym roku, i w tej kadencji właśnie
zrobiliśmy  bardzo  duży  krok  naprzód,  zwłaszcza  takich  rzeczy  jak  to  robienie  dróg  takie
elementarne, bo podstawowe rzeczy czy pływalnię, czy szkoły, przedszkola są już jakby dograne.
Można tam delikatnie poprawiać, jak są wnioski, ale zrobiliśmy duży krok. Życzę następnej Radzie,
żeby dalej to kontynuowała a myślę osoba Burmistrza to zagwarantuje, że będzie dalej Hajnówka
się  rozwijała.  Dziękuję  serdecznie  i  zamykam  obrady  XLIV  sesji  Rady  Miasta.  Dziękuję
serdecznie.

Oklaski



Jerzy  Sirak  –  Dziękuję  bardzo.  Wspólnie  z  Panem  Przewodniczącym  zapraszamy  jeszcze
na spotkanie tu obok do sali ślubów.
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