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

która odbyła się 26 września 2018 r. 
w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Hajnówka

w godz. 15:00 – 18:00

stan osobowy Rady Miasta – 21
obecnych na sesji – 18

nieobecnych usprawiedliwionych – 3

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. Mironczuk Piotr
15. Ostapczuk Jakub
16. Puch Janusz
17. Rygorowicz Ewa 
18. Pietroczuk Walentyna

Radni nieobecni usprawiedliwieni:
1. Nieciecki Karol Marek
2. Szlifarska Maria
3. Tomaszuk Grzegorz

Lista obecności Radnych Rady Miasta Hajnówka – 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
6. Marzanna Sołtys – Radca Prawny
7. Elżbieta Filipowicz – Biuro Rady Miasta
8. Joanna Binczycka – Stowarzyszenie na Rzecz Hospicjum w Hajnówce
9. Teresa Ozimek
10. Mieszkańcy Miasta Hajnówka

Obrady sesji nagrywała Telewizja Kablowa Hajnówka



Do punktu 1, 2 porządku obrad
Przewodniczący Rady – Jakub Ostapczuk otworzył  obrady XLIII  sesji  Rady Miasta  Hajnówka
i stwierdził,  ze na sali obecnych jest 18 radnych, co stanowi kworum ustawowego składu Rady.
Następnie zaproponował, aby do porządku obrad dodać punkt 3. Interpelacje i zmienić numerację
kolejnych punktów porządku obrad. Za przyjęciem obrad wraz z zaproponowaną zmianą głosowało
18 radnych,  głosów  przeciwnych  i  wstrzymujących  się  nie  było,  w  głosowaniu  udział  wzięło
18 radnych.  (głosowanie: za – 18, przeciw – 0, wstrzymało – 0, w głosowaniu udział wzięło
18 radnych) Porządek obrad XLIII sesji wyglądał następująco:

1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Interpelacje.
4. Przyjęcie protokołu z XLI i XLII sesji Rady Miasta Hajnówka. 
5. Informacja o działalności Burmistrza Miasta Hajnówka w okresie od 19 lipca 2018 roku

do 07 września 2018 roku. 
6. Informacja o przebiegu wykonania budżetu miasta Hajnówka za I półrocze 2018 roku.
7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawach:

a. udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Hajnowskiemu,
b. zmian w budżecie miasta na 2018 rok,
c. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Hajnówka na lata 2018-2027,
d. wprowadzenia  bezpłatnych  usług  przewozowych  w  transporcie  zbiorowym,

w komunikacji miejskiej na terenie miasta Hajnówka,
e. określenia  szczegółowych  zasad  wnoszenia  obywatelskiej  inicjatywy

uchwałodawczej,  zasady promocji  obywatelskiej  inicjatywy uchwałodawczej  oraz
formalnych wymogów, jakimi muszą odpowiadać składane projekty.

8. Wolne wnioski, zapytania.
9. Odpowiedzi na interpelacje, wolne wnioski, zapytania.
10.Zamknięcie obrad.

Do punktu 3 porządku obrad
Przewodniczący Rady – Jakub Ostapczuk przeszedł do punktu 3. Interpelacje. Następnie poprosił
radnych o zgłaszanie interpelacji. Jako pierwszy głos zabrał radny Bogusław Szczepan Łabędzki.

Bogusław Szczepan Łabędzki – ...Ma brzmienie następujące. Wnoszę o zabezpieczenie w projekcie
budżetu Miasta Hajnówka na rok 2019 kwoty 30 000 złotych na wsparcie działalności statutowej
Fundacji Akademia Piłkarska „Pasja” Hajnówka. Wyżej wymieniona Fundacja organizuje zajęcia
piłki  nożnej  dla  dzieci  z Hajnówki  i  skupia kadrę,  która może poszczycić się  doświadczeniem,
a zarazem chętnie wykorzystuje je, by trenować najmłodszych (w wieku od 5 do 9 lat) zawodników.
Można przypuszczać, że Akademia Piłkarska w przyszłości będzie mogła poszczycić się sukcesami,
bo przecież realizuje znany na całym świecie w środowisku futbolowym model szkolenia. Zanim
to jednak  nastąpi,  konieczne  jest  wsparcie  lokalnego  samorządu.  Plan  Fundacji  Pasja  na  rok
przyszły obejmują półkolonie, obozy sportowe letnie i zimowe, wyjazdy na turnieje, wynajem sali
w okresie zimowym, zakup sprzętu sportowego oraz ubrań. Jak podkreślają trenerzy a potwierdzają
rodzice,  oferta  Fundacji  skierowana  jest  do  dużej  grupy  odbiorców.  Szacunkowo
w przyszłorocznych półkoloniach może wziąć udział od 40 do 60 dzieci, co potwierdzają do tej
pory  zrealizowane  przedsięwzięcia.  Następnie  sugeruję,  w  jaki  sposób  można  tą  kwotą
zadysponować  w przyszłorocznym budżecie.  Tutaj  wskazuję  możliwości,  jakie  mamy.  Kolejny
wniosek – o zabezpieczenie w projekcie  budżetu Miasta  Hajnówka na rok 2019 kwoty 40 000
złotych  na  dobrowolne  szczepienia  profilaktyczne  przeciwko  grypie,  obejmujące  zameldowane
na terenie Hajnówki kobiety ciężarne, wszystkie dzieci w wieku od urodzenia do ukończenia nauki
w szkole średniej oraz kobiety powyżej 60 i mężczyzn powyżej 65 roku życia. Tutaj przypomnę
Państwu,  że  rozmawialiśmy  na  ten  temat  przy  okazji  wprowadzania  programu  szczepień
profilaktycznych. Ja wówczas wnosiłem o zmianę zapisów w podejmowanej wtedy uchwale. Ten



wniosek wtedy nie zyskał Państwa akceptacji, ale w związku z tym, że, mamy nadzieję, skład Rady
w przyszłej kadencji się zmieni i to ona będzie kandydowała o realizacji tego programu. Taką kwotę
chcę,  żebyśmy  w  przyszłorocznym  budżecie  mieli  zagwarantowaną.  Kolejny  wniosek  –
o zabezpieczenie  w  projekcie  budżetu  miasta  Hajnówka  na  rok  2019  kwoty  300 000  złotych
na program  dofinansowania  obowiązkowych  szczepień  dzieci  tak  zwanymi  szczepionkami
skojarzonymi  oraz  częściowego  dofinansowania  dobrowolnych  szczepionek  przeciwko
rotawirusom.  Najmłodsze  dzieci  w  pierwszym  okresie  swojego  życia  przyjmują  szczepienia
obowiązkowe  w  kilku  seriach.  Aby  zmniejszyć  liczbę  iniekcji,  rodzice  często  decydują  się
na zastosowanie  tak  zwanych  szczepionek  skojarzonych.  Niestety,  w  tym  przypadku  koszt
1 szczepionki kształtuje się na poziomie około 170 złotych a w krótkim czasie szczepienie to należy
wykonać 3-krotnie. Chciałbym, żebyśmy też jako miasto w przyszłej kadencji, w przyszłym roku
budżetowym rozpoczęli taki program wsparcia rodzin w zakresie tych szczepień. I ponawiam swój
wniosek,  który już jak gdyby kilkakrotnie  przewinął  się  w kolejnych kadencjach Rady Miasta,
o zabezpieczenie  w  projekcie  budżetu  kwoty  25 000  na  opracowanie  długoletniego  programu
obejmującego badania kolposkopowe oraz dobrowolne profilaktyczne sczepienia przeciwko rakowi
szyjki macicy. Tutaj zwracam się o zabezpieczenie kwoty, która pozwoli taki program stworzyć.
To nie  kwota,  która ma zabezpieczyć  same badania i  same szczepienia,  ale  w oparciu o opinie
fachowców stworzenie programu, który w przyszłości będzie, dzięki któremu takie badania będą
mogły być na terenie miasta realizowane. Dziękuję bardzo.

Jakub Ostapczuk – Dziękuję. Czy interpelacje? Pani, proszę, Pani radna.

Barbara Laszkiewicz – Panie Burmistrzu,  wysoka Rado, szanowni Państwo, wnoszę do budżetu
miasta  Hajnówka  na  2019  rok  o  uwzględnienie  w  przyszłorocznym  budżecie  wydatków
na następujące inwestycje: przebudowę ulic: Łagodnej, Wesołej, Bliskiej, Księżycowej i Poranek,
ułożenia  nowych  chodników  dookoła  placu  Żłobka  Samorządowego  przy  ul.  Armii  Krajowej
24 i utworzenia  miejsc  parkingowych.  Nadmieniam,  iż  w/w  ulice  są  położone  na  dość  niskim
terenie i w okresie obfitych opadów deszczu oraz roztopów wiosennych mieszkańcy mają problem
z dojazdem do własnych posesji. Wykonanie nowej nawierzchni ulic poprawiłoby komfort połączeń
z pobliskimi ulicami i poprawiłoby też wizerunek naszego miasta. Dodatkowym problemem jest też
zły  stan  istniejących  chodników oraz  brak  miejsc  parkingowych  przy  Żłobku  Samorządowym.
Rodzice przywożący dzieci do żłobka, mają problem z zaparkowaniem samochodów. Samochody
ustawiane  są  częściowo  na  wąskim  chodniku,  częściowo  na  drodze  osiedlowej,  co  utrudnia
przejście  pieszym.  Uprzejmie  proszę  o  uwzględnienie  wyżej  wymienionych  inwestycji
w przyszłorocznym  budżecie  miasta  na  2019  rok.  Chciałam  nadmienić,  iż  podobny  wniosek
składałam do Spółdzielni Mieszkaniowej w listopadzie 2017 r. jeśli chodzi o chodniki przy żłobku
i miejsca  parkingowe.  Z  tego,  co  wiem,  rozmawiałam  z Prezesem  Spółdzielni  20  sierpnia,
powiedział, że środki są zabezpieczone, ale ta inwestycja będzie inwestycją łączoną, dlatego że tam
teren się łączy z terenem miejskim, więc bardzo bym prosiła, żeby uwzględnić potrzeby naszych
mieszkańców i oni tam chcieli,  żeby częściowo odstąpić siatkę żłobka,  troszkę przesunąć,  żeby
można było zrobić parkingi. Nie wiem, czy to jest możliwe do wykonania, ale liczę na Państwa
pomoc. Dziękuję.

Jakub Ostapczuk – Dziękuję. Więcej nie widzę interpelacji.

Do punktu 4 porządku obrad
Jakub Ostapczuk – Przechodzimy do punktu 4. Odpowiedzi na interpelacje będą w punkcie 9.

Helena Kuklik – To były interpelacje? To interpelacje, Panie Przewodniczący?

Jakub Ostapczuk – Pani radna...



Barbara Laszkiewicz – To jest wniosek do budżetu.

Jakub Ostapczuk –  Nigdy nie  było  normalnej  interpelacji.  Ja  już  na  koniec  kadencji  nie  będę
uczył...

Helena Kuklik – Dla mnie Pan zawsze zwracał Pan uwagę.

Jakub Ostapczuk – Nie będę uczył...

Helena Kuklik – Ale może trzeba właśnie?

Jakub Ostapczuk – …co to jest interpelacje. To już ja mówię, widzimy metę tego. 

Do punktu 4 porządku obrad
Jakub Ostapczuk – Teraz przechodzimy do punktu 4. Przyjęcie protokołu z XLI i XLII sesji Rady
Miasta Hajnówka. Protokół z XLI sesji Rady Miasta był wyłożony w Biurze Rady. Czy są uwagi
do protokołu? Jeśli nie ma, przystąpimy do głosowania. Kto jest za przyjęciem protokołu z XLI
sesji  Rady Miasta?  Dziękuję.  Kto  jest  przeciwny?  Nie  widzę.  Kto  się  wstrzymał?  Nie  widzę.
Protokół  został  przyjęty  jednogłośnie.  (głosowanie:  za  –  18,  przeciw  –  0,  wstrzymało  –  0,
w głosowaniu udział wzięło 18 radnych)  Przechodzimy do protokołu z XLII sesji Rady Miasta.
Też  protokół  był  wyłożony  w  Biurze  Rady.  Czy  są  uwagi  do  tego  protokołu?  Jeśli  nie
ma, przystąpimy  do  głosowania.  Kto  jest  za  przyjęciem  protokołu  z  XLII  sesji  Rady  Miasta
Hajnówka? Kto jest za? Dziękuję. Kto jest przeciwny? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę.
Protokół z XLII sesji Rady Miasta został przyjęty jednogłośnie. (głosowanie: za – 18, przeciw – 0,
wstrzymało – 0, w głosowaniu udział wzięło 18 radnych)

Do punktu 5 porządku obrad
Jakub  Ostapczuk  –  Przechodzimy  do  punktu  5.  Informacja  o  działalności  Burmistrza  Miasta
Hajnówka w okresie od 19 lipca 2018 r. do 7 września 2018 r. Takie informacje Państwo otrzymali.
Można pytać, dopytać. Czy Burmistrz jeszcze może sam przedstawić. Proszę radna Kuklik po kolei.
Pytanie do właśnie do informacji o działalności Burmistrza.

Helena Kuklik – Szanowni Radni, Panie Burmistrzu, chyba nie słychać, tak?

Z sali – Proszę włączyć.

Helena Kuklik – Szanowni  radni,  Panie  Burmistrzu,  w sprawie  informacji  mam jedno pytanie.
Na stronie 25 mamy wskazane realizacje inwestycji na rok bieżący 2018...

Jakub Ostapczuk – To chyba coś Pani pomyliła...

Z sali – To nie to. To jest sprawozdanie z budżetu

Helena Kuklik – Informacja z przebiegu wykonania budżetu.

Z sali – Nie.

Helena Kuklik – A to przepraszam. Przepraszam. To ja później zabiorę głos. 



Jakub Ostapczuk – Pan radny Borkowski Maciej.

Maciej Borkowski – Panie Burmistrzu, wysoka Rado, szanowni Państwo, chciałbym zapytać Pana
Burmistrza, bo tak czytając tę informację o Pana działalności w okresie od 19 lipca do 7 września
i tak powiem szczerze, że się zastanawiałem, tak, ponieważ pisze Pan, że dnia 30 lipca Burmistrz
Miasta Hajnówka Jerzy Sirak wyraził swój niepokój o stan bezpieczeństwa mieszkańców Hajnówki
w związku z suszą w sąsiedztwie Lasów Państwowych. Moje postanowienia są takie, że czy Panie
Burmistrzu nie ma ważniejszych tematów w mieście,  które zalegają,  którymi powinien się  Pan
zająć a takie uwagi pod kątem leśników, którzy sobie świetnie z tym problemem poradzą, zostawić
dla fachowców? Są przecież programy,  które się  mnożą,  potęgują,  chociażby żłobek,  o  którym
dzisiaj  będziemy mówili,  trwający  w  nim remont  czy  różne  inne  zadłużenia,  tak,  21 000 000.
Ja w Pana informacji jakoś tego nie wyczytuję, żeby szukał Pan inwestorów, czegokolwiek, tylko
takie rzeczy.  Panie Burmistrzu i  kolejny punkt,  który sobie zaznaczyłem, powiem szczerze,  nie
wiem, nie  interesuje mnie Pana życie  prywatne,  tak,  a w tej  informacji  mamy zaznaczone tak,
w niedzielny  wieczór  5  sierpnia  Pan  Jerzy  Sirak  wraz  z  małżonką  uczestniczył  w  koncercie.
Naprawdę mnie to nie interesuje.  Czy nie ma ciekawszych, nie ma Pan innej  działalności jako
Burmistrz? Czy ja w informacji muszę czytać, jak Pan spędza niedzielne wieczory z małżonką?
Moim zdaniem jest to nie na miejscu i nietakt. Nie wiem, może doradców powinien Pan zmienić,
ale  naprawdę nie  jestem tym zainteresowany,  jak Pan z  małżonką spędza  niedzielne  wieczory.
Temat Pana działalności jest do 7 września. 5 września było spotkanie w żłobku, tak, w sprawie
remontu. 

Bogusław Szczepan Łabędzki – Ale nie mamy żłobka...

Maciej Borkowski – No nie mamy żłobka, ja wiem, ale tak już mówię.

Bogusław Szczepan Łabędzki – W budynku przy Armii Krajowej 24.

Maciej Borkowski – W budynku przy Armii Krajowej 24, gdzie była Telewizja Kablowa, ale takiej
informacji w Pana działalności nie ma. Bardziej byłbym zainteresowany czymś takim problemem,
a nie że Pan spędza niedzielne wieczory z małżonką na koncertach. Nie wiem, dlaczego to zostało
przeoczone,  może celowo,  bo temat  jest  gorący.  Panie Burmistrzu,  zakres  gospodarki  gruntami
i rolnictwa. Ogłoszono przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż na własność lokalu użytkowego
nr U1 usytuowanego przy budynku wielomieszkaniowym przy ulicy Piłsudskiego 4B o powierzchni
54  metry  cena  wywoławcza  65 000.  Chciałem  dopytać,  czy  to  jest  ten  budynek,  czy  to  jest
te mieszkanie po sklepie? 

Jerzy Sirak – Tak.

Maciej Borkowski – Ja w tej  sprawie interweniowałem do Pana Zastępcy wielokrotnie i byłem
zapewniany, że nie zostanie ten budynek wystawiony do sprzedaży z uwagi na to, że brakuje nam
mieszkań  komunalnych.  Jest  to  prawie  55  metrów  do  wykorzystania  jako  mieszkanie.
Rozmawiałem z Pana Zastępcą, który mi gwarantował, że nie pójdzie, że tak powiem, kolokwialnie,
pod młotek, z racji tego, że Pan Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Jerzy Charytoniuk również
zauważa problem braku mieszkań komunalnych. I dlaczego sprzedaje Pan lokale, nie wiem, łata
Pan  dziurę  budżetową,  które  można  by  było  spożytkować?  Oczywiście  na  zasadzie,  o  której
rozmawiałem z Pana Zastępcą. Jest tam trochę do zrobienia, ale na zasadzie pierwsza osoba z listy
i proponujemy, tak, kto chce przyjąć taki lokal 55 metrów, to jest fajny lokal, tylko na własny koszt
robi  tego  remont,  tak?  Można  było  w  ten  sposób,  a  nie  go  sprzedawać.  Panie  Burmistrzu,
ja oczekuję, że Pan mi odpowie na te pytania. I naprawdę, proszę więcej nie wypisywać takich
rzeczy jak Pan spędza z małżonką wieczory niedzielne. Dziękuję uprzejmie.



Jakub Ostapczuk – Dziękuję. Do informacji jeszcze są pytania? Pan radny Mironczuk.

Piotr  Mironczuk  –  Panie  Przewodniczący.  Wysoka  Rado.  Panie  Burmistrzu.  Panie  Burmistrzu.
W zakresie zamówień publicznych jest zapisane udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego.
Umowę zawarto z Bankiem Spółdzielczym w Sokółce na kwotę 57 640 złotych 63 grosze. I mógłby
Pan  wyjaśnić,  do  czego  to  jest  potrzebne,  na  jakie  potrzeby  została  zaciągnięta  pożyczka
i czy to jest dodatkowa już pożyczka, pomimo zgłoszonego już, zaciągniętego kredytu, który był
w wysokości 5 000 000? I następna sprawa, Panie Burmistrzu, na 11 Listopada Pan pisze, że zostało
zrobione wjazd na tereny inwestycyjne. W tej chwili to nie wiadomo, co to jest, bo czy to tak będzie
zostawione, czy to jeszcze coś będzie do tego jakoś, bo w tej chwili ludzie chodzą i pytają się,
co to jest, co to ma być, czy to zostanie już tak w takim stanie pozostawione? Dziękuję.

Jakub Ostapczuk – Dziękuję. Więcej pytań nie widzę. Teraz będzie odpowiedzi na zapytania w tym
punkcie. Mikrofon proszę.

Jerzy Sirak – Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, dlaczego było moje wystąpienie w sprawie
zagrożenia  przeciwpożarowego  w  Nadleśnictwie  Hajnówka?  To  ja  myślę,  że  dla  każdego
człowieka, który wie, jaka dzisiaj  jest rzeczywistość w tej  części Puszczy a w zasadzie w całej
Puszczy Białowieskiej, jest rzeczą oczywistą, że to zagrożenie jest poważne. To nie jest tylko moje
wystąpienie,  ale  tak  samo  było  wystąpienie  Pani  Wójt  Gminy  Hajnówka,  Pana  Wójta  Gminy
Narewka. Ja przypomnę, że w Puszczy Białowieskiej  dzisiaj jest grubo dzisiaj  ponad 3 500 000
metrów suchego świerka głównie, ale suchego drewna. W historii Puszczy nigdy takiego zagrożenia
nie było.  Proszę zatem się, Panie radny Borkowski,  nie dziwić,  że zwracam na to uwagę Panu
Nadleśniczemu, nie dlatego, że Pan Nadleśniczy nie robi czegoś, co powinien robić, po prostu nie
może robić.  Ta informacja poszła  również  do  wiadomości  Komendanta  Wojewódzkiego Straży
Pożarnej, Ministra Środowiska, Komendanta Głównego Straży Pożarnej i Dyrektora Generalnego
Lasów Państwowych. Dzisiaj też było spotkanie z przedstawicielami UNESCO z obecnością Pani
Minister Golińskiej w Białowieży, w którym też uczestniczyłem i nasze obawy co do zagrożenia
pożarowego również na tej  konferencji  dzisiaj  przedstawiłem. Oczywiście nie tylko.  Im szerszy
pogląd nasz w sprawach Puszczy Białowieskiej. Proszę się zatem nie dziwić, że o tym mówiłem,
mówię i będę mówił, bo to jest bardzo poważne zagrożenie. Bo to, że gdzieś będą plany, programy,
to  wcale  nie  znaczy,  że  jesteśmy bezpieczni.  Dlaczego  uważam,  że  zagrożenie  jest  poważne,
to wszyscy  zdajemy sobie  z  tego  sprawę,  nie  będę  tutaj  w  szczegóły  wchodził.  Jeżeli  chodzi
o koncert niedzielny. Rzeczywiście, ma Pan rację, moja żona wcale nie musi chodzić na koncerty.
Pewnie  spokojniej  by sobie  spędziła  czas  w  domu czy ze  znajomymi,  ale  pewne  wydarzenia,
również artystyczne w mieście, mają szczególne znaczenie i to jest mój obowiązek, żeby w tych
wydarzeniach  uczestniczyć  na  tyle,  na ile  to  możliwe i  jest  rzeczą  oczywistą,  że  kiedy jestem
w Hajnówce, zawsze staram się w takich wydarzeniach artystycznych i kulturalnych uczestniczyć
i nie zamierzam tutaj Panu dodatkowych wyjaśnień składać w tej sprawie, jak Pan tego nie rozumie.
Sprawa spotkania  w żłobku.  Informacji  o  tym,  załóżmy,  nie  pisałem,  bo to  normalne,  robocze
spotkanie. Ja przypomnę tylko, umowę z Panem Wojewodą podpisaliśmy 24 maja, 24 maja. Sami
widzimy, ile jest czasu od 24 maja do 1 września. Po podpisaniu umowy rozpoczęliśmy normalne
postępowanie procedury związane z realizacją inwestycji. W uzgodnieniu ze służbami Wojewody
ustaliliśmy,  że  do  końca  sierpnia  zostaną  wykonane  główne  prace  budowlane  a  do  końca
października  wszystkie  prace  pozostałe.  Wszyscy  wiecie,  jak  dzisiaj  wygląda  sprawa  rynku
wykonawców. Wcale nie jest prosto takiego wykonawcę, że tak powiem, znaleźć. Ja się ciesze,
że w ogóle taki wykonawca jest. Podpisaliśmy umowę i tą umowę realizujemy. I ją zrealizujemy.
I bez  problemu  się  z  Ministerstwem  Rodziny  i  Polityki  Społecznej  rozliczymy,  Panie  radny,
niezależnie od tego, od tych waszych działań i takiego dziwnego pomagania. Spotkanie z rodzicami
było potrzebne,  chociażby po to,  żeby poinformować rodziców, jak wygląda,  załóżmy,  sytuacja
i uzyskać od rodziców ich stanowisko w sprawie. I Pan dobrze wie, że rodzice rozumieją sytuację
i cieszą  się  z  tego,  że  te  prace  są  realizowane,  że  od 1  stycznia  2019 roku żłobek rozpocznie



funkcjonowanie,  będzie  to  żłobek,  w  którym  będzie  miejsce  dla  ponad  90  dzieci  i  z  tego
powinniśmy się wszyscy cieszyć, bo jest to nasz sukces. Oczywiście, Państwo lubicie, no nie wiem,
twierdzić, że ja źle pracuję i ze swoimi urzędnikami a ja zrobię wszystko, co trzeba, żeby projekt
zrealizować, żeby projekt był dobry i niezależnie od tych waszych skarg czy donosów, jakbyśmy
to nie  nazwali,  to  my  to  zrealizujemy.  Nawet  jeżeli  kontrola  z  Ministerstwa  przyjedzie  jutro,
to ja się tej kontroli nie obawiam. Jedna mniej, jedna więcej, to dla nas nic nowego. To, że kontrole
przyjeżdżają, to jest rzecz normalna. Jest tylko pytanie, jaką tematykę będą kontrolować. Panowie
wnioskujecie  o  te  kontrole.  Macie  Państwo do tego  prawo.  Skutek  jest  taki,  że  my z  budżetu
miejskiego  musimy  dodatkowo  zapłacić  ponad  300  złotych  dla  Sanepidu  za  kontrole
przeprowadzone  w tej  jednostce.  Ja  tylko  chcę  uspokoić,  że  tak  powiem,  rodziców,  że  termin
realizacji  zakończenia  prac  nie  jest  zagrożony.  Wszystkie  inne  zakupy są  realizowane  zgodnie
z harmonogramem i projekt  zostanie  zrealizowany i  rozliczony zgodnie z umową,  która została
z Panem Wojewodą podpisana.  Chociaż może Pana Borkowskiego to nie  cieszyć.  Tak. Porusza
jeszcze Pan temat zadłużenia. Jeżeli chce się coś zrobić, to jest normalne, że się korzysta z różnych
instrumentów finansowych, również z zadłużenia też. Ja tylko przypomnę, że od, mówię o kadencji,
kiedy ja jestem burmistrzem, od 2010 roku zrealizowaliśmy w naszym mieście inwestycje łącznie
o wartości  około  140 000 000  złotych,  w  tym  ponad  60 000 000,  blisko  70 000 000  złotych
są to pozyskane  środki  zewnętrzne.  Oczywiście,  mamy  tam  w  tej  chwili,  Pani  Skarbnik,  ile?
17 000 000?

Halina Nowik – Na dzisiaj tak.

Jerzy Sirak – 17 000 000 zadłużenia. Sami Państwo oceńcie i telewidzowie, którzy nas oglądają,
czy to jest dużo. Ja tylko zwrócę uwagę na jedną rzecz. Dotacja i subwencja oświatowa od lat nie
pokrywa kosztów funkcjonowania szkół. Co roku dopłacamy do funkcjonowania naszych placówek
oświatowych około 3 000 000 złotych.  Proszę  sobie  policzyć  za  8 lat,  ile  to  jest.  To jest  dużo
więcej,  niż wynosi  nasz kredyt  a tyle  dofinansujemy do zadania,  które powinno być w 100 %
sfinansowane przez Skarb Państwa. Proszę zatem mi tutaj nie wmawiać, że jest jakieś zadłużenie
nie  wiadomo  jakie,  bo  zadłużenie,  które  jest,  jest  zadłużeniem  racjonalnym  i  zasadnym.
Natomiast...

Jakub Ostapczuk – Jeszcze Pan Mironczuk.

Jerzy  Sirak  –  Pamiętamy,  kilka  lat  temu  podejmowaliśmy  decyzje  o  utworzeniu  Podstrefy
Suwalskiej  Strefy Ekonomicznej.  I  wbrew temu,  co  twierdzi  Pan Borkowski,  jego towarzysze,
to inwestorów poszukujemy cały czas. Ja przypomnę, że na tej sali też mieliśmy inwestora, który
był  zainteresowany  budową  zakładu  przyrodoleczniczego  w  Hajnówce.  Ja  myślę,  że  i  radni,
i ci, którzy oglądali tą sesję, pamiętają, jak inwestor został tutaj potraktowany. Ja się ciesze, że w tej
chwili  działka,  która była w Strefie  Suwalskiej,  została  w całości sprzedana,  prawie w całości,
bo część  została  zarezerwowana  na  potrzeby stacji  rozprężalni  gazu,  i  została  zakupiona  przez
inwestora  z  Hajnówki,  co  jest  bardzo  ważne  i  powinno  nas  wszystkich  cieszyć.  Inwestor
przygotowuje w tej chwili dokumentację techniczną na budowę hali produkcyjnej o powierzchni
prawie  5 000  metrów  kwadratowych  i  jest  rzeczą  naturalną,  że  do  terenów  inwestycyjnych
potrzebny jest dojazd. Tam jest zaplanowana droga. W tej chwili robimy sam tylko wjazd, żeby
inwestor, który chce rozpocząć już tą budowę w przyszłym roku, mógł z tej nieruchomości, którą
zakupił, korzystać i rozpocząć tą inwestycję. I Państwu, i sobie życzyłbym, żeby takich sytuacji,
takich inwestorów w Hajnówce było jak najwięcej. Chyba tyle, Panie Przewodniczący.

Jakub Ostapczuk – Proszę? Kredyt?

Jerzy Sirak – Pani Skarbnik, ten kredyt w Sokółce.



Jakub Ostapczuk – W sokólskim banku.

Piotr Markiewicz – Nie potrafiła Pani Skarbnik wyjaśnić.

Jerzy Sirak – Albo Pan nie potrafi zrozumieć.

Halina  Nowik  –  Panie  Przewodniczący.  Szanowni  radni.  Został  rozstrzygnięty  zamówienie
publiczne na udzielenie obsługi kredytu długoterminowego, który został zaplanowany w naszym
projekcie budżetu oraz został uchwalony w budżecie. Na dzień dzisiejszy to jest kredyt 5 125 000,
co informowałam też Pana na komisji.  Jeżeli  chodzi o ta kwotę,  tak,  nie byłam w stanie Panu
powiedzieć, czy to roczne, czy to całkowite obsługa tego kredytu. Tutaj wystąpił błąd, no nie wiem,
może  pisarski,  obsługa,  kwota  obsługi,  obsługi  zadłużenia  wynosi,  będzie  wynosiła,  wynosi
574 640 złotych 63 grosze. Po prostu tutaj pisząc, ktoś pomylił o jedną cyfrę i tak to wyszło. Kredyt
ten 5 125 000 będzie nas kosztował 574 640, 63 grosze. Udzielony został na 9 lat. Dziękuję.

Jakub Ostapczuk – Jeszcze Pan Burmistrz.

Jerzy Sirak – Jeszcze ustosunkuję się do tego pytania odnośnie tego mieszkania po sklepie. Tak,
rzeczywiście to mieszkanie sprzedaliśmy w przetargu nieograniczonym ze względu na jego stan
techniczny.  A te  rady Pana  Borkowskiego  my już  stosowaliśmy i  zawsze  to  źle  się  kończyło.
Dlatego też po uzyskaniu opinii  rzeczoznawcy ogłosiliśmy przetarg nieograniczony. Mieszkanie
to zostało sprzedane. Wczoraj podpisałem akt notarialny.  Ale zostało sprzedane właśnie dlatego,
że musielibyśmy  z  gminy  miejskiej  naprawdę  włożyć  bardzo  duże  pieniądze,  żeby  ten  lokal
doprowadzić do takiego stanu, żeby go można było zgodnie z prawem udostępnić dla potencjalnego
lokatora.

Jakub Ostapczuk – Jeszcze Pan Maciej Borkowski dopytać.

Maciej Borkowski – Panie Burmistrzu,  jak zwykle skupia się Pan na szukaniu winnych wkoło,
tylko nie w swojej osobie. Tak samo jest teraz w przypadku Pana odpowiedzi na zadawane pytania.
Wszyscy winni,  tylko nie ja. Dlaczego ja wspomniałem? Miałem zostawić ten temat na koniec
w wolnych wnioskach, ale ten temat się teraz jak gdyby rozwinął. Jeżeli chodzi o te mieszkania,
mógłby  Pan  doprecyzować,  z  których  moich  podpowiedzi  Pan  skorzystał,  a  które  zostały
nietrafione, bo tak Pan mówi bardzo ogólnikowo, że ja coś doradzam.

Jakub Ostapczuk – Ale to w sprawach różnych

Maciej Borkowski – Więc ja bym poprosił o doprecyzowanie, Panie Burmistrzu. A jeżeli chodzi
jeszcze o bezpieczeństwo, o którym Pan mówi w żłobku, czy dziwnego naszego pomagania, skarg,
donosów,  o  tym również  w  wolnych  wnioskach  wspomnę  i  wykażę  prawdomówność  naszego
Burmistrza.  Panie  Burmistrzu,  wracając  do  tego mieszkania  przy Piłsudskiego,  ja  swego czasu
prosiłem o  taki  wykaz  ilości  sprzedaży mieszkań,  tak,  komunalnych,  z  którego  jasno  wynika,
drodzy  Państwo,  pod  koniec,  w  grudniu  otrzymałem  taką  informację  pod  koniec  2017  roku.
Dlaczego ja o tym mówię? Sprzedano w 2017 roku mieszkania w ilości sztuk 17, w 2016 roku,
czyli  za  2  lata  suma,  jaka  wyniosła  ze  sprzedaży  tych  mieszkań  to  2 400 000  złotych.  Panie
Burmistrzu, to tylko 2 lata. Jak podliczymy 8 lat Pana rządów, to wychodzi naprawdę wiele, wiele
milionów. I ja się zastanawiam, na co te pieniądze zostały przeznaczone, bo tak tego nikt z kolegów
moich obecnych w Radzie Miasta czy koleżanek nie wie, na co zostają przeznaczone te pieniądze.
Kwota jest naprawdę pokaźna. W samym roku 2017 to jest 1 400 000 i drodzy Państwo, za takie
pieniądze można się pokusić o budowę bloku komunalnego. A te pieniądze gdzieś tam przez palce
nie wiem, gdzieś po prostu ich nie ma, nie wiem, na co zostały spożytkowane. Warto przy tym
wspomnieć o bonifikacie, jaką uchwałę podejmowaliśmy, był Pan wielkim przeciwnikiem wykupu



mieszkań z bonifikatą sięgającą 90 % dla mieszkańców miasta zasobów komunalnych. Był Pan
przeciwnikiem. Pana Koalicja Ziemi Hajnowskiej...

Jakub Ostapczuk – W sprawach różnych, Panie radny, bo to już jak gdyby...

Maciej Borkowski – Jeżeli Panu Burmistrzowi wolno zaczepiać różne wątki na różne tematy, myślę
że Panie Przewodniczący...

Jakub Ostapczuk – To Burmistrz...

Maciej Borkowski – To Burmistrz a to radni, tak?

Jakub Ostapczuk – Tak, bo to nam się rozmydli.

Maciej Borkowski – Nie, i dlatego chciałem o tym wspomnieć. Mieszkańcom nie można, ale Pan
Burmistrz sprzedaje za grube miliony te mieszkania i wtedy można, tak? Mieszkańcom z bonifikatą
–  nie.  Ale jeżeli chodzi o sprzedaż Pana, to jak najbardziej  tak.  Na przełomie 2 lat 2 400 000
złotych.  Panie  Burmistrzu,  to  jest...  z  numerem  włącznie.  No  możemy  policzyć  sobie,  tak,
bonifikatę do tego i tak dalej dojdziemy 1 500 000, drodzy Państwo.

Jakub Ostapczuk – Dobra, jeszcze Pan radny Mironczuk, ale krótko i na temat, dobrze?

Piotr  Mironczuk  –  Postaramy  się.  Panie  Burmistrzu,  ta  złośliwość  z  Pańskiej  strony  jest  nie
na miejscu, bo sami widzimy i słyszymy, że Pani Skarbnik nie wyjaśniła nam tej sprawy a jeżeli
jest, nie robi Panu różnicy 57 000 a 570 000, no to gratuluję Panu. Dziękuję.

Jakub Ostapczuk – Dziękuję. Jeszcze Pani radna. To są odpowiedzi już, nie było, Pani nie zadawała
w punkcie, ale warunkowo...

Helena Kuklik – Przykro mi bardzo,  ale muszę się ustosunkować jeszcze do wypowiedzi  Pana
Burmistrza. Szanowni radni... Chcę się ustosunkować do wypowiedzi Pana Burmistrza, ponieważ
też  nawiążę  do  radnego  Borkowskiego  i  do  tej  informacji  o  działalności  Burmistrza.  Chcę
zauważyć,  że  to  nie  jest  informacja  o  działalności  Burmistrza  tak  naprawdę,  tylko  informacja
o działalności  różnych  stowarzyszeń,  związków  i  innych  instytucji,  które  organizują  ważne
wydarzenia  w  naszym  mieście  i  zapraszają  Burmistrza.  Pan  Burmistrz  po  prostu  na  tych
uroczystościach bryluje. Czyli odbył się Koncert...

Jakub Ostapczuk – Ale Pani radna, ale tutaj...

Helena Kuklik – ...Muzyki Kameralnej Organowej, tak?

Jakub Ostapczuk – Słucha... Przepraszam...

Helena Kuklik – Pan Burmistrz...

Jakub Ostapczuk – Przepraszam bardzo...No nie jest punkt...

Helena Kuklik – Pan Burmistrz był...

Jakub Ostapczuk – Przepraszam. Jest informacja o działalności od tego do tego...

Helena Kuklik – Ale to jest...



Jakub Ostapczuk – A Pani w ogóle historie o tym, opis krajobrazu...

Helena Kuklik – To jest, to jest informacja...

Jakub Ostapczuk – I tak dalej. Pani ocenia, my sami ocenimy Pana Burmistrza w głosowaniu zaraz.

Helena Kuklik – Przepraszam bardzo, ja nie oceniam, tylko czytam. Odbył się Koncert Muzyki
Kameralnej  Organowej.  5  sierpnia  zawitał  X Międzynarodowy Festiwal  Teatralny Wertep,  tak?
Zawitał, jak najbardziej...

Jakub Ostapczuk – Ale my wszystko to wiemy.

Helena  Kuklik  –  Odbył  się  koncert  reprezentacyjnego zespołu  artystycznego Wojska  Polskiego
19 sierpnia,  odbył  się  Wernisaż Wystawy Poplenerowej.  Czy Pan Burmistrza był  organizatorem
któregoś wydarzenia? 1 września było upamiętnienie symboliczne 79. rocznicy wybuchu II wojny
światowej.  Uczestniczył  Pan Burmistrz.  Był  z delegacją na obchodach Dni Miasta w Jurbarkas
na Litwie.

Jakub Ostapczuk – Ale słucha Pani, Pani stwierdza fakty...

Helena Kuklik – To była działalność?

Jakub Ostapczuk – Ale wszyscy o tym wiedzą.

Helena Kuklik – Nie sadzę, że wszyscy o tym wiedzą.

Jakub Ostapczuk – No jak nie. Wszyscy wiedzą, że Pan był, że...

Helena  Kuklik  –  Natomiast  w  dniach,  natomiast  w  dniach  25-26  sierpnia  Sekretarz,
Przewodniczący Rady i Przewodniczący Rady Gminy uczestniczyli w obchodach Święta Chleba
i Sera. Gdzie tu jest działalność Burmistrza?

Jakub Ostapczuk – Ja nie uczestniczyłem.

Helena Kuklik – Tu jest zapisane prawie 3 kartki wydarzeń w mieście, w gminie, w powiecie,
w których Burmistrz po prostu pokazywał się...

Jakub Ostapczuk – Burmistrz reprezentuje miasto na zewnątrz i w różnych imprezach...

Helena Kuklik – Bardzo dobrze, ale tak jak Pan Burmistrz powiedział, to jest naturalne, tak...

Jakub Ostapczuk – To byłoby...

Helena Kuklik – Tylko że to nie jest działalność Pana Burmistrza.

Jakub Ostapczuk – Nie, ale to jest obowiązek Burmistrza. Burmistrz żeby nie uczestniczył w takich
spotkaniach, to byłoby oceniane negatywnie, że Burmistrz sobie tam siedzi z żoną, jak to radny
określił, a to Burmistrza...

Helena Kuklik – Jak najbardziej. Pan Burmistrz jest potrzebny...



Jakub Ostapczuk – Musi Burmistrz... Tak...

Helena Kuklik – Skoro Pana Burmistrza zapraszają, w takim razie jest potrzebny...

Jakub Ostapczuk – No oczywiście, to jest no...

Helena Kuklik – Z tym że to nie jest działalność Pana Burmistrza, to jest......

Jakub Ostapczuk – No ale co to jest?

Helena  Kuklik  –  ...działalność  różnych  organizacji  na  terenie  miasta,  które  oczywiście  bardzo
pochwalamy, cieszymy się, że chcą u nas cokolwiek organizować a my jako Rada, Pan Burmistrz
przeznacza jakąś drobną kwotę na te cele. Jeszcze chcę nawiązać do wypowiedzi Pana Burmistrza,
kiedy to Pan Burmistrz mówi, że całe zamieszanie jest spowodowane przez nas radnych, którzy
wskazujemy, że dzieje się coś niedobrego, na przykład, Pan, Panie Burmistrzu, kto w takim razie
przedłożył nam projekt uchwały ustanawiającej żłobek samorządowy w mieście od 1 września? Czy
to byliśmy my jako radni, czy to Pan Burmistrz nam zaproponował ten termin? Pan Burmistrz nam
zaproponował a my uchwaliliśmy, ponieważ ufaliśmy Panu, że ten żłobek faktycznie jest w stanie
powstać 1 września. Kto podpisał umowę na realizację inwestycji na remont żłobka no w okresie
1 miesiąca? W okresie 1 miesiąca milionowa inwestycja miała powstać. Przecież to nie my, nie
radni podpisywaliśmy tą umowę, tylko Pan Burmistrz. I później się Pan Burmistrz z tego wycofuje.
Po prostu została umowa podzielona na pół. Jedna część zadania może być wykonana do końca
września,  druga do końca października.  Panie Burmistrzu,  a  kto podpisywał  umowę na remont
Szkoły Podstawowej Nr, Zespołu Szkół Nr, przy Wróblewskiego, Nr 2? No przecież Pan Burmistrz
podpisał umowę na realizację inwestycji do końca września 2018 roku i w ten sposób szkoła nie
mogła normalnie rozpocząć funkcjonowania. 

Jakub Ostapczuk – Rozpoczęła. Byłem tam.

Helena Kuklik – To nie jest  przecież nasza wina,  Panie Burmistrzu. Czy naprawdę Pan uważa,
że to my robimy coś złego? 

Jakub Ostapczuk – Dobra.

Helena Kuklik – Dziękuję.

Jakub Ostapczuk – I jeszcze Pan krótko, Panie Burmistrzu, bo to są niezwiązane z tą informacją,
tylko ogólnie z działalnością.

Jerzy Sirak – No ja dziękuję, bo tutaj Pani radna Kuklik za mnie powiedziała, co tak naprawdę
robię a  o  czym w informacji  się  nie  pisze.  Jeżeli  ktokolwiek realizuje  jakąkolwiek inwestycję,
nieważne,  swoją własną prywatną czy publiczną,  to  zdaję  sobie z  tego sprawę,  że przy każdej
inwestycji  są  czy mniejsze,  czy większe  problemy.  I  życie  polega  na  tym,  żeby te  inwestycje
zrealizować  i  te  problemy  rozwiązać.  Dzisiaj  Pani  radna  twierdzi,  że  to  jest  wielka  sprawa,
no bo w Szkole Nr 2 remont trwał, trwa do 30 września. Już jest na etapie końcowym, już pierwsze
odbiory się zaczęły. Przyjdzie październik, listopad, remonty się skończą, wszyscy o problemach,
że tak powiem, zapomną a to, co dobrego razem zrobiliśmy, to zostaje w Szkole Nr 2, to zostaje
w naszym mieście. Skąd są tam te opóźnienia?

Helena Kuklik – To nie ma opóźnień.

Jakub Ostapczuk – Ale nie przeszkadzać.



Jerzy Sirak – Dlaczego trzeba było iść, załóżmy, w taki sposób? Bo okazało się, że trzeba zrobić
szereg dodatkowych prac, których przedtem nie uwzględnialiśmy, bo nie ma sensu dzisiaj zrobić
tylko od, nie wiem, od A do B i za rok, za dwa wracać do kolejnych robót, jak można popracować
miesiąc dłużej, dołożyć trochę pieniędzy i zrobić to w szkole tak, jak być powinno. Proszę nie mieć
pretensji  do  mnie,  że  ja  staram  się  inwestycje  realizować  w  taki  sposób,  jakbym  to  robił
we własnym domu i na własnej posesji. Ja rozumiem, że Pani, że Pan Borkowski będziecie mieli
o to pretensje. Jesteście, że tak powiem w opozycji no i musicie szukać problemów, nawet tam,
gdzie ich tak naprawdę nie ma, to jest wasza specjalizacja.

Jakub Ostapczuk – Ale Panie radny, tylko naprawdę związany z informacją Burmistrza, bo to już
trzecie podejście.

Maciej  Borkowski  –  Panie  Przewodniczący,  jest  to  jak  najbardziej  wszystko  związane
z działalnością Pana Burmistrza, bo my mówimy właśnie o tym okresie 19 lipiec – 7 wrzesień.
I to wszystko w tym, ten czasookres to wszystko zawiera, tak? Pan Burmistrz tutaj bardzo, że tak
powiem,  źle  się  odnosi  do  radnych,  ale  Panie  Burmistrzu,  tak  jak  i  w  rządzie,  i  w  innych
samorządach,  opozycja jest  bardzo potrzebna,  opozycja jest  po to,  aby patrzeć na ręce władzy.
Gdyby opozycji nie było, gdyby nie było telewizji, to tutaj w Hajnówce by się cuda działy, tak
mi się wydaje. Ale Panie Burmistrzu, zapewnia Pan, zapewnia Pan o bezpieczeństwie, tak, mówi
Pan o dwójce, a ja zapytam wprost, czy tam są odbiory tych robót, tak? Czy te dzieci są na pewno
w tej  szkole  bezpieczne?  To  Pan  podpisał  umowę,  jak  mi  się  dobrze  wydaje,  do  30  września
i wykonawca  nie  musiał  się  spieszyć  z  tą  pracą,  bo  miałby  taki  komfort.  To  po  pierwsze.
A po drugie,  Panie  Burmistrzu,  miałem  to  zostawić,  ale  Pan  za  bardzo  tutaj,  że  tak  powiem
kolokwialnie, uderza w radnych opozycyjnych bezpodstawnie, to Państwu coś przeczytam. Jeżeli
nasze  pociechy  są  takie  bezpieczne  i  Pan  Burmistrz  tak  bardzo  gwarantuje,  to  co  się  dzieje
ze żłobkiem? Jest to pismo, decyzja Sanepidu, drodzy Państwo. Nakazuję zakaz prowadzenia prac
remontowych  w  pomieszczeniach  budynku  B  Przedszkola  Nr  5  z  Oddziałami  Żłobkowymi
w Hajnówce  przy  ulicy  Armii  Krajowej  24  w  godzinach  przebywania  dzieci  w  placówce  pod
rygorem  natychmiastowej  wykonalności.  O  czym  to  świadczy?  O  czym  to,  drodzy  Państwo,
świadczy?  Pismo  24.09.  Przedwczoraj.  Tak  jest  bezpiecznie,  Panie  Burmistrzu?  Ja  przytoczę
Państwu zasady bezpieczeństwa. Pan Burmistrz za pośrednictwem Telewizji Kablowej zapewniał
wszystkich rodziców obecnych na spotkaniu w przedszkolu, że dzieci są bezpieczne. Ja pytałem
o te  procedury.  Ja  pytałem  o  kontrole  z  Sanepidu.  Pan  Burmistrz  mówił,  że  wszystko  jest
bezpiecznie a  remont  odbywa się  pod nieobecność  dzieci.  Takie  były Pana zapewnienia,  Panie
Burmistrzu,  kłamliwe zresztą.  Państwowa Inspekcja  Sanitarna  w Hajnówce stwierdza,  że  prace
remontowe prowadzone w przedszkolu obejmują drogi komunikacyjne,  korytarze,  hole,  szatnie,
pracownicy  brygady  remontowej  przenoszą  materiały  remontowe  i  narzędzia  w  czasie  godzin
przebywania dzieci  w przedszkolu.  W związku z tym organ sanitarny uznał,  że  w taki  sposób
prowadzone  prace  remontowe  w  sposób  oczywisty,  podkreślam,  w  sposób  oczywisty,  nie
zapewniają higienicznych i bezpiecznych warunków pobytu dzieci w tej placówce a Pan Burmistrz
znowu mówi, że to radni opozycyjni są winni. To radni opozycyjni zanieśli tam szpachelki, beton,
to wszystko. I w trakcie, kiedy dzieci przebywają, to radni opozycyjni nakłaniają pracowników –
róbcie, żebyśmy mieli argument, tak? Panie Burmistrzu, tak się nie robi. Stan sanitarny budynku
B Przedszkola  Nr  5,  wynikający  z  materiału  dowodowego,  zgromadzonego  w  sprawie,  nie
gwarantuje zapewnienia bezpieczeństwa dzieci. Panie Burmistrzu, nasze dzieci są tam zagrożone.
W tym stanie rzeczy, mając na względzie przede wszystkim bezpieczeństwo i ochronę zdrowia
dzieci  Państwowy  Powiatowy  Inspektor  Sanitarny  w  Hajnówce  uznał,  że  jednym  działaniem
w dzisiejszej  sprawie  jest  zakazanie  wykonywania  prac  remontowych  w  pomieszczeniach
w budynku B Przedszkola Nr 5 z Oddziałami Żłobkowymi w Hajnówce przy ulicy Armii Krajowej
24  w  godzinach  przebywania  dzieci.  Obowiązek  określony  w  niniejszej  decyzji  podlega
natychmiastowej  wykonalności  ze  względu  na  charakter  stwierdzonych  uchybień  oraz  mając



na uwadze fakt, że jest to niezbędne dla zapewnienia ochrony zdrowia ludzkiego. Panie Burmistrzu,
co Pan na to? 

Helena Kuklik – To tyle o bezpieczeństwie.

Maciej  Borkowski  –  Wszyscy winni,  tylko  nie  Pan.  Sanepid  dokonał  kontroli  w tej  placówce
oświatowej,  gdzie  trwał  remont,  gdzie  Pan  zapewniał,  że  nasze  pociechy  są  bezpieczne.  Pan
Burmistrz  może  nie  wie,  co  to  jest  bezpieczeństwo,  bo  jego  dzieci  wyjechały  dawno  temu
z Hajnówki i wnuków tutaj nie ma, ale moje dzieci chodzą do tej placówki i, Panie Burmistrzu,
każdy z rodziców wie, który ma małe pociechy, że w domu nie może się walać jakiś mały pionek
a broń Boże śrubka, bo trafia zaraz do ust tego małego brzdąca a tam się walało wszystko. I dlatego
Sanepid  podjął  jak  najbardziej  słuszną  decyzję.  Ja  myślałem,  że  nie  będę  musiał  tego  czytać.
Myślałem, że się obejdzie, ale Pan w taki sposób atakuje radnych opozycyjnych i właśnie po to oni
są. Nie po to, drodzy Państwo, ja nie jestem tym, z tego faktu zadowolony, jestem rozgoryczony,
że mamy takiego Burmistrza, który nie umie zadbać o bezpieczeństwo naszych pociech. Szanowni
Państwo,  jeszcze  jedna  rzecz,  którą  chcę  Państwu  przeczytać  jako  dowód  w  sprawie,
że bezpieczeństwo naszych pociech nie jest zagwarantowane. To często słyszymy i często słyszę
ja również z ust Pana Burmistrza, że to radni opozycyjni wszystko mówią na nie. W 2016 roku,
należę do Komisji Infrastruktury, która dokonuje przeglądów placówek oświatowych i miałem takie
wytyczne,  które  poszły  do  szkoły,  zresztą  można  to  sprawdzić,  zweryfikować,  zbadać  wejścia
ewakuacyjne, uzupełnić braki sprzętu przeciwpożarowego. Procedury ewakuacyjne w szkole nie
są przestrzegane, alarmy ewakuacyjne nie były przeprowadzane. Nie będę czytał numeru szkoły,
w której to było, bo to było w 2016 roku. Już jest wszystko jak należy. Ale drodzy Państwo, to jest
pismo,  które złożyłem, najpierw poszedłem i  zwróciłem uwagę,  że są takie  braki,  że  to  trzeba
naprawić, tu uzupełnić. To nie była moja złośliwość, że ja od razu pobiegłem gdzieś tam na skargę
i złożyłem takie pismo, ale widząc, że jest zagrożenie i nie ma reakcji, bo nie było żadnej reakcji...

Jakub Ostapczuk – Panie radny...

Maciej Borkowski – Już kończę.

Jakub Ostapczuk – Pan odbiega od tematu.

Maciej Borkowski – Tak, ale już kończę. Złożyłem do Komendy Powiatowej Państwowej Straży
Pożarnej w Hajnówce zawiadomienie, aby sprawdziła, czy to, co ja zauważyłem, się potwierdza.
I drodzy  Państwo,  w  odpowiedzi  na  pismo  dnia  09  1  września  2016  roku  dotyczące
przeprowadzenia  kontroli  ze  względu  na  brak  zabezpieczeń  przeciwpożarowych  w  obiekcie
w zespole szkół, nie będę czytał, jakich, bo już jest wszystko dobrze, nie chcę do tego wracać...

Jakub Ostapczuk – Ale to już było, Panie radny...

Maciej  Borkowski  – Informuję,  że w wyżej  wymienionym obiekcie w dniu 8 września zostały
przeprowadzone  czynności  kontrolno-rozpoznawcze  przez  funkcjonariusza  Powiatowej  Straży
Pożarnej w Hajnówce. Na stwierdzone podczas kontroli nieprawidłowości została wydana decyzja
administracyjna nakazująca ich usunięcie. To się powtarza.

Jakub Ostapczuk – Dobra, dziękuję.

Maciej  Borkowski  –  To  się,  Panie  Burmistrzu,  powtarza  nagminnie,  2016  rok.  Ja  jeszcze  raz
powtarzam, nie mam satysfakcji, mam satysfakcję tylko z tego, że nasze dzieci od teraz będą tam
bezpieczne. Dziękuję uprzejmie.



Jakub Ostapczuk – Pani Burmistrz jeszcze.

Jerzy Sirak – No satysfakcję to Pan na pewno ma, niezależnie, co Pan mówi, takiej okazji by Pan
nie przepuścił, żeby mi przyłożyć. Oczywiście, że jak się robi prace remontowe, pewne problemy
są. Faktem jest faktem, że pracownicy, którzy robili, nie robili bezpośrednio w pomieszczeniach,
rzeczywiście  korytarzem czasami coś  przenieśli.  Jest  decyzja Sanepidu,  ją  respektujemy,  trochę
dłużej  ten  remont  potrwa,  ale  ten  remont  zrealizujemy  i  rodzice  mogą  być  spokojni
o bezpieczeństwo swoich dzieci.

Maciej Borkowski – Teraz tak.

Jerzy  Sirak  –  No  nie  tylko  teraz.  Generalnie.  Natomiast  to,  co  Pan  mówi,  jeżeli  chodzi
o bezpieczeństwo ppoż, kontrole Straży Pożarnej i tak dalej.  Kontrole Straży Pożarnej nie tylko
w Hajnówce,  oczywiście  w  Hajnówce  może  więcej  dzięki  Pana  różnym  tam  interwencjom,
są elementem  w  całej  Polsce,  ponieważ  zmieniły  się  pewne  przepisy  jeżeli  chodzi  o  rygory,
szczególnie w przedszkolach. Dlatego my też w naszych przedszkolach w tej chwili realizujemy
różne działania związane z bezpieczeństwem przeciwpożarowym. Część tych działań zrealizujemy
w tym roku, część tych działań będziemy realizować w kolejnym roku. Nie jest to nic nowego,
to się dzieje po prostu cały czas, ale oczywiście Pan radny Borkowski wszystko wie najlepiej.

Jakub  Ostapczuk  –  Dziękuję.  I  jeszcze  zawsze  w  tym  punkcie  zabierał  głos  radny  Sejmiku
Wojewódzkiego, żeby tradycji się stało zadość, czy Pan radny Sejmiku Pan, witam serdecznie Pana
radnego Pietroczuka.

Włodzimierz  Pietroczuk  –  Dziękuję,  dziękuję  bardzo.  Zabiorę  głos  oczywiście  w  wolnych
wnioskach...

Jakub  Ostapczuk  –  Dziękuję.  Przystąpimy  do  głosowania.  Kto  jest  za  przyjęciem  informacji
o działalności Burmistrza Miasta Hajnówka w okresie od 19 lipca 2018 roku do 7 września 2018
roku.  Kto  jest  za?  Dziękuję.  Kto  jest  przeciwny?  1  radny jest  przeciwny.  Kto  się  wstrzymał?
3 radnych się wstrzymało. Za informacją głosowało 14 radnych, 1 radny był przeciwny, 3 radnych
się wstrzymało. (głosowanie: za – 14, przeciw – 1, wstrzymało – 3, w głosowaniu udział wzięło
18 radnych)

Informacja  o  działalności  Burmistrza  Miasta  Hajnówka  w  okresie  od  19  lipca  2018  roku
do     07     września 2018 roku – Załącznik Nr 2.

Do punktu 6 porządku obrad
Jakub Ostapczuk – Przechodzimy do punktu 6. Informacja o przebiegu wykonania budżetu miasta
Hajnówka za I półrocze 2018 roku. Taką informację Państwo otrzymali  dużo wcześniej,  bardzo
duży materiał, materiał cyfr, nad którymi się nie ma, trzeba przyjąć albo no, jest pokazane, w ilu
stopniach, w ilu procentach jest wykonanie budżetu w I półroczu. Poproszę Panią Skarbnik może
o przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej.

Halina Nowik – Panie Przewodniczący, szanowni radni, jeżeli chodzi o opinię Regionalnej Izby
Obrachunkowej, ona, o przedłożone przez Burmistrza Miasta Hajnówka informację o przebiegu
informacji za I półrocze, jest pozytywna. Została wydana na podstawie przeprowadzonej analizy
sprawozdawczości budżetowej, zarówno opisowej, jak i sprawozdawczości cyfrowej.

Uchwała Nr II-00320-64/18 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w     Białymstoku
z dnia 10 września 2018 r. w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonej przez Burmistrza Miasta



Hajnówka informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2018 r. – Załącznik Nr 3.

Jakub Ostapczuk – Dziękuję Pani Skarbnik.  Czy są pytania,  uwagi do informacji? Proszę,  Pani
radna Kuklik.

Helena  Kuklik  –  Szanowni  radni,  Panie  Burmistrzu,  jak  już  zaczęłam  wcześniej,  na  stronie
25 mamy  informację  z  realizacji  inwestycji  ujętym  w  planie  finansowym,  mamy  informacje
z realizacji inwestycji ujętych w planie finansowym urzędu i w punkcie 6 planowaliśmy na ten rok
opracowanie dokumentacji na przebudowę ulic. Jak zaznaczono w rubryce uwagi, dokumentacja
została zrealizowana na ulicę Celną i Białowieską a moje pytanie brzmi, co z pozostałymi ulicami,
czyli  Rysia,  Urodzajna,  Armii  Krajowej,  odcinek  3  Maja  do  ulicy  Piłsudskiego,  Woskowa,
Storczykowa, Księżycowa i odnoga Zajęczej? Czy nie zostały zrealizowane w tamtym półroczu czy
jest może jakiś postęp się od tamtego momentu nastąpił? Dziękuję.

Jakub  Ostapczuk  –  Dziękuję.  Czy  są  pytania  jeszcze?  Jeśli  nie  ma,  poproszę  Burmistrza
o odpowiedź na to pytanie.

Jerzy Sirak – Ja przy okazji proszę tutaj o pomoc Pana Sekretarza, bo realizacji budżetu to...

Jakub Ostapczuk – Tutaj jest zaplanowane 180 000 wykonano, jest 80 000 prawie... 

Wyświetlona została Prezentacja multimedialna pt. „Inwestycje Miasta Hajnówka 2018”– Załącznik
Nr 4.

Jerzy Sirak – Uznaliśmy, że najlepiej będzie po prostu pokazać to, co jest również zrealizowane
w ciągu tego półrocza i nie tylko, bo jak już robiliśmy materiał, to chcieliśmy tutaj Wysokiej Radzie
pokazać  wszystkie  zrealizowane  inwestycje  w  ciągu  tego  roku,  a  więc  tu  już  jest  ulica
Kochanowskiego.  Tuwima  i  Mickiewicza,  a  więc  to  są  te  3  ulice,  które  łączą  się  z  ulicą
Piłsudskiego. Tutaj mamy ulicę Ciasną. Nie jest to duża ulica, ale też tutaj mieszkańcy od dłuższego
czasu wnioskowali o realizację tej ulicy. Ulica Pszeniczna w dzielnicy Pani radnej Kuklik, ulica
Urodzajna w takim zakresie, w jakim została zrobiona dokumentacja techniczna, ulica bez nazwy
jak widać,  ulica Miodowa, Słodka,  Pszczela,  Skowronka, Kukułki,  jeszcze tam jakaś jest  w tej
części miasta, Sikorki i ulica bez nazwy, i ulica Krucza. Na ulicy Bartników podbudowa. Ulica
Leszczynowa, zrobiona już jest burzówka i z doprowadzeniem do ulicy Lipowej. I w trakcie jest
akurat ulica Celna drugi etap z dofinansowaniem z Lasów Państwowych o łącznej wartości ponad
4 000 000 złotych. Tutaj mogę tylko dodać, że do przetargu nikt nie przystąpił, dopiero w wyniku
negocjacji po przetargu, zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych, przedsiębiorca hajnowski
przystąpił  do  realizacji  tej  inwestycji,  inwestycja  jest  w  trakcie  budowy.  Planowany  termin
zakończenia  to  jest  30  październik  bieżącego  roku.  Dodam,  że  przy  okazji  modernizacji
przebudowy tej ulicy również została przebudowana gruntownie kanalizacja od ulicy Celnej. Jeżeli
tam czasami Państwo bywaliście, bywały takie pory roku czy takie dni, że tam trochę ten niezbyt
szczególny zapach z kanalizacji sanitarnej było czuć, to to już zostało całkowicie wyeliminowane
przy okazji  realizacji  tej  inwestycji.  Natomiast  to,  co  nam jeszcze  zostało  na  drugie  półrocze
do realizacji,  no  będziemy  realizować,  przygotowujemy  jeszcze  kolejne  przetargi,  bo  zostały
podpisane umowy z Podlaskim Urzędem Marszałkowskim, między innymi na wymianę pieców
centralnego ogrzewania w gospodarstwach i wymianę oświetlenia ulicznego. Dzięki temu będziemy
mogli  optymalnie  wykorzystać system sterowania oświetleniem ulicznym. Przetarg na wymianę
pieców na peletowe i tam chyba 2 olejowe, 1 gazowy został już ogłoszony. W najbliższym czasie
już  zostanie  ogłoszony  przetarg  na  wymianę  tego  oświetlenia  ulicznego,  ale  również  myślę,
że w piątek już ogłosimy przetarg na opracowanie dokumentacji technicznej na rozbudowę Szkoły
Nr 4.



Z sali – 3.

Jerzy  Sirak  –  3.  3,  bo  nie  zmienialiśmy numeru.  Nr  3  na  Judziance.  Natomiast  jeżeli  chodzi
o pytanie Pani radnej Kuklik, to też część dokumentacji jest już w trakcie opracowania, natomiast
jeżeli chodzi o ulicę Urodzajną i jej kontynuację, tam w znacznej części już wykupiliśmy działki
od właścicieli  i  myślę,  że  też  w najbliższym czasie  postaramy się  ten  przetarg  na opracowanie
dokumentacji  ogłosić,  natomiast  tamtej  części  jest  już  gotowa  dokumentacja,  jest  pozwolenie
na ulicę Słonecznikową i tutaj zobaczymy, ile będzie ewentualnie kosztowało wykonanie burzówki,
bo  sama podbudowa to  nie  są  aż  takie  wielkie  pieniądze,  natomiast  jeżeli  chodzi  o  instalacje
burzowe,  to  już jest  większy wydatek,  ale  postaramy się,  zastanowimy się,  jak to  zrealizować.
A tutaj  widzicie  Państwo zdjęcia  z  realizacji  ścieżki  edukacyjnej  właśnie  na  Judziance.  To jest
ta ścieżka edukacyjna na tej  działce,  którą kilka lat  temu przejęliśmy z Agencji  Nieruchomości
Rolnych Skarbu Państwa. No jest to taki teren bagienny, zdaniem przyrodników bardzo oryginalny.
No te zdjęcia były robione wcześniej, dzisiaj już stan zaawansowania tej inwestycji jest dużo, dużo
lepszy,  ale  myślę,  że  zgodnie  z  umową  zostanie  to  w  najbliższym  czasie,  że  tak  powiem,
zakończone. Myślę, że będzie to takie dobre miejsce do organizowania lekcji przyrodniczych dla
uczniów  naszych  szkół  bezpośrednio  w  terenie  w  takim  właśnie  środowisku  bagiennym
z możliwością prezentacji przez nauczycieli tej fauny, która w takim środowisku właśnie występuje.
W tym miejscu też zostanie tam zbudowana, parkingi, taka wiata, w której nauczyciele będą mogli
się spotkać, że tak powiem, z uczniami i swoje zajęcia prowadzić. To jest właśnie teren budowy
parkingów. Już one są w tej chwili zrobione. A tutaj mamy zdjęcia właśnie ze Szkoły Nr 2. Przy
okazji  tej  termomodernizacji  wykorzystujemy  też  tutaj  fotowoltaikę.  Zostało  zainstalowanych
na dachu  Szkoły  Nr  2  szereg  kolektorów  fotowoltaicznych  o  mocy  15  kilowatów  i  myślę,
że to w jakiejś  mierze  też  przyczyni  się  do  zmniejszenia  rachunków  za  energię  elektryczną
w Szkole  Podstawowej  Nr  2.  Myślę,  że  nie  będą  to  zbyt  duże  oszczędności,  ale  generalnie
oszczędności  z  tytułu  termomodernizacji,  ale  również  montażu kotłowni  na  pelet,  jak  widzicie
z samej nazwy, jest to bardzo dobry piec. Myślę chyba, że numer jeden na świecie jeżeli chodzi
o jakość tego typu instalacji. Jest już po rozruchu, dzisiaj chyba nawet tam serwisant z Wiessmana
przeszkala osoby, które w przyszłości będą obsługiwały tą kotłownię. To są mieszkania socjalne
w trakcie budowy. Dzisiaj już to wygląda trochę lepiej. Ale zgodnie z umową te budowy zostaną
w najbliższym  czasie  zakończone  i  jest  tu  6  mieszkań  socjalnych,  które  realizujemy
z dofinansowaniem z Banku Gospodarstwa Krajowego. Komisja Mieszkaniowa, która zajmowała
się  tym  tematem,  przydziałami,  już  przygotowała  listę  lokatorów,  którzy  w  przyszłości
te mieszkania  socjalne  zasiedlą  i  tutaj  zgodnie,  że  tak  powiem,  z  wnioskiem  Spółdzielni
Mieszkaniowej  w  Hajnówce  cześć  tych  mieszkań  przeznaczyliśmy,  to  znaczy  Komisja
przeznaczyła, zaproponowała do zakwaterowania tych osób, które będą wykwaterowane z zasobów
Spółdzielni  Mieszkaniowej.  Tutaj  rozpoczęte  już  są  roboty  na  ulicy  Białowieskiej.  Pamiętacie,
że w projekcie  budżetu  na  ten  rok  jest  budowa instalacji  burzowej  na  ulicy  Białowieskiej,  ale
również nowa nawierzchnia bitumiczna. W tej chwili Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji,
które wygrało przetarg na tą instalację, realizuje te prace ziemne. Po zakończeniu prac ziemnych
my będziemy w drugiej części ulicy Białowieskiej przy zatrudnieniu pracowników interwencyjnych
ustawimy nowe krawężniki i kiedy te prace będą zakończone, myślę że w tym czasie mniej więcej,
będzie to trochę później, postaramy się tak zgrać przetargi, żeby potem przynajmniej na części tej
ulicy w tym zakresie, gdzie była zrobiona ta burzówka, położyć nową nawierzchnię bitumiczną.
A to jest  właśnie ten wjazd od ulicy 11 Listopada na tereny inwestycyjne.  Wjazd jest  zrobiony
w takim zakresie, żeby inwestor miał dostęp do tej nieruchomości, bo tak, jak widzicie Państwo,
po krawędziach nieruchomości jest mniej więcej działka, która będzie stanowić drogę wewnętrzną,
ale jest własnością gminy miejskiej Hajnówka, natomiast te 2 działki z lewej i z prawej strony,
z prawej 1 działka, z lewej 2 działki, zostały właśnie wykupione przez inwestora i inwestor w tej
chwili opracowuje dokumentację techniczną na nową halę produkcyjną. Natomiast w tej końcowej
części tej działki od strony Straży Pożarnej, na zdjęciu tutaj tego nie widać, jest wydzielona działka



o  powierzchni  ponad  40  arów.  Zostały  tam przebadane,  przeprowadzone  badania  geologiczne,
badania geologiczne z dobrym wynikiem i Polska Spółka Gazownicza w tej chwili przygotowuje
wstępną  już  dokumentację  na  stację  rozprężali  gazów  w  Hajnówce,  która  będzie  podstawą
do budowy sieci gazowniczej w mieście. Tutaj też to jest ten teren, o którym też często mówił Pan
radny Mironczuk. Pracownicy interwencyjni, tutaj mamy taki czas, kiedy oni zaczynają tą budowę.
W  tej  chwili  ta  budowa  chodnika  jest  już  prawie  skończona.  Jest  inicjatywa  czy  wniosek
mieszkańców  Hajnówki,  którzy  są  potomkami  pierwszych  mieszkańców  Hajnówki,  założycieli
naszego miasta, żeby właśnie ten skwer nazwać imieniem tych pierwszych mieszkańców Hajnówki,
umieścić tam też taką specjalną tablicę informacyjną, która będzie mówiła o tych rodzinach, które
dały początek naszemu miastu.  Myślę,  że jest  to  bardzo pomysł,  także myślę,  że Rada Miasta
w przyszłości się tym zajmie i wydaje mi się, że wniosek mieszkańców powinna zaakceptować.
Dziękuję bardzo.

Jakub  Ostapczuk  –  Dobra.  Dziękuję  za  informację,  za  odpowiedź  na  pytania  Burmistrza.  Czy
są jeszcze pytania do budżetu? Jeśli nie ma, przystąpimy do głosowania. A, Janusz, to wyraźnie
proszę.

Janusz Puch – Panie Burmistrzu,  ja mam pytanie jeszcze dotyczące ulicy Jaśminowej. Czy ona
będzie, rozpoczęte prace?

Jerzy Sirak – Panie radny, w załączniku ulica Jaśminowa na ten rok jest, tylko realizujemy to tak,
jak  to  zwykle  bywa,  w  porozumieniu  ze  społecznym  komitetem  budowy.  W  tej  chwili
przygotowujemy się do tego, żeby jeszcze w tym roku zrobić podbudowę, ale mówię, w tej chwili
nie odpowiem do końca, bo musimy zobaczyć, jak tam wygląda sprawa burzówki, ale biorąc pod
uwagę przykład ulicy Leszczynowej, myślę że tamta burzówka nie będzie zbyt duża i nie będzie
zbyt dużo kosztowała. Także tradycyjnie pewnie społeczny komitet budowy wybierze wykonawcę
a my  jako  gmina,  ja  myślę  o  podbudowie,  bo  jeżeli  chodzi  o  burzówkę,  to  oczywiście
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji zrealizuje to na nasze zlecenie, natomiast my potem
z wykonawcą podbudowy się już rozliczymy. 

Janusz Puch – Dziękuję. I chcę jeszcze powiedzieć, że zapomniał Pan o 1 inwestycji, która była
robiona – podłączenie ulicy Brzozowej do instalacji kanalizacyjnej.

Jerzy  Sirak  –  Rzeczywiście.  Dziękuję  Panu  radnemu,  że  mi  o  tym  przypomniał,  bo  jest  taka
inwestycja, która dużo kosztuje, a której, że tak powiem, nie widać. Rzeczywiście, ta instalacja
została już wykonana od ulicy, od rzeki Leśnej przez osiedle Lipowa, przez ulicę Lipową do ulicy
Brzozowej. Do projektu budżetu na przyszły rok zaproponujemy środki finansowe na kontynuację
tej inwestycji, żeby doprowadzić to do ulicy 11 Listopada, bo jest też problem z odprowadzeniem
wód burzowych w ulicy 11 Listopada, ale też przede wszystkim w odprowadzeniu wód burzowych
z ulicy Grunwaldzkiej.  To są problemy,  że tak powiem, sprzed wielu lat.  To wynika być może
jeszcze z tego, że dokumentacja, która była wiele, wiele lat temu robiona na ulicę Batorego, jakby
nie przewidywała tak dużego odbioru wody. Myślę, że z chwilą, kiedy zrealizujemy ten projekt
inwestycyjny,  także generalnie rozwiążemy też problem odprowadzenia wód burzowych z ulicy
Batorego i 11 Listopada. 

Jakub Ostapczuk – Dziękuję za wyjaśnienie. Jeśli więcej nie ma pytań, przystąpimy do głosowania.
Kto jest  z Państwa za przyjęciem informacji  o przebiegu wykonania budżetu miasta Hajnówka
za I półrocze 2018 roku? Kto jest za przyjęciem? Dziękuję. Kto jest przeciwny? Nie widzę. Kto się
wstrzymał?  3  radnych  się  wstrzymało.  Za  przyjęciem  informacji  głosowało  15  radnych,
przeciwnych nie było, 3 radnych się wstrzymało. (głosowanie: za – 15, przeciw – 0, wstrzymało –
3, w głosowaniu udział wzięło 18 radnych)



Zarządzenie  Nr  104/18 Burmistrza  Miasta  Hajnówka z  dnia  21  sierpnia  2018 roku w sprawie
przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Hajnówka za I półrocze 2018 roku –
Załącznik Nr 5.

Do punktu 7 porządku obrad
a) Jakub Ostapczuk – Przechodzimy do punktu 7.  Rozpatrzenie  i  podjęcie  uchwał  w sprawach
podpunkt a) udzielenia pomocy finansowej powiatowi hajnowskiemu. I teraz poproszę tak krótko
Pana Burmistrza. Udzielenie pomocy finansowej powiatowi hajnowskiemu. 

Jerzy Sirak – Panie Przewodniczący. Wysoka Rado. Pan Komendant Straży Pożarnej zwrócił się
do nas z wnioskiem o dofinansowanie pewnego remontu budynku Straży Pożarnej. Nie możemy
oczywiście takiej dotacji przekazać bezpośrednio do Komendy Powiatowej PSP, dlatego też jest
projekt uchwały o przekazanie tych środków dla naszego powiatu hajnowskiego a w związku z tym,
że  finansowanie  Komendy  Powiatowej  Straży  Pożarnej  przechodzi  za  pośrednictwem  budżetu
powiatowego,  to  w  budżecie  powiatowym  te,  poprzez  budżet  powiatowy  te  środki  trafią
do Komendy Straży Pożarnej. Bardzo proszę o przyjęcie tej uchwały.

Jakub Ostapczuk – Dziękuję za wyjaśnienie.  Wszystkie  komisje zaopiniowały pozytywnie.  Czy
ktoś ma uwagę do tej uchwały? Jeśli nie ma, przystąpimy do głosowania. Kto jest za przyjęciem
uchwały udzielenie pomocy finansowej powiatowi hajnowskiemu? Kto jest za? Dziękuję. Kto jest
przeciwny?  Nie  widzę.  Kto  się  wstrzymał?  Nie  widzę.  Uchwała  została  przyjęta  jednogłośnie.
(głosowanie: za – 18, przeciw – 0, wstrzymało – 0, w głosowaniu udział wzięło 18 radnych)

Uchwała Nr XLIII/302/18 Rady Miasta Hajnówka z dnia 26 września 2018 r. w sprawie udzielenia
pomocy finansowej powiatowi hajnowskiemu – Załącznik Nr 6.

b) Jakub  Ostapczuk  –  Podpunkt  b) zmiana  w  budżecie  miasta  na  2018  rok.  Zmiany  były
analizowane na  komisjach,  na  których była  Pani  Skarbnik.  Czy są jeszcze  pytania?  Pan radny
Borkowski. Proszę mikrofon radnemu. Tam naprzeciwko.

Maciej  Borkowski  –  Panie  Burmistrzu.  Panie  Przewodniczący.  Szanowna Rado.  Ja  mam jedno
pytanie. Czytamy w planie wydatków zwiększona kwota podpunkt 8 rozdział 80104 zwiększa się
dotację podmiotową do przedszkoli niepublicznych o 150 000 w związku z uczęszczaniem większej
liczby dzieci niż planowano. Czyli ja bym prosił z racji tego, że nie byłem obecny na komisjach,
o wytłumaczenie  mi  tego,  czy nasze  przedszkola  samorządowe nie  są  w stanie  przyjąć  dzieci?
To pierwsza moja taka uwaga i  również chciałbym zapytać,  pytałem wczoraj  czy przedwczoraj
Panią Skarbnik o taki dokument, który się pojawił na basenie. Burmistrz Miasta Hajnówka zaprasza
na  bezpłatną  naukę  pływania  wszystkich  chętnych  uczniów  hajnowskich  wszystkich  szkół
podstawowych i przedszkoli samorządowych oraz ich rodziców. Zajęcia ruszają już w październiku.
Chciałbym  zapytać  się  o  koszt  tego  przedsięwzięcia.  Pytałem,  Pani  Skarbnik  wczoraj  czy
przedwczoraj  nie  znała  odpowiedzi,  nie  wiedziała,  jaki  to  jest  koszt.  Pytałem  w  przeliczeniu
na 1 dziecko.  Również  nie  uzyskałem  takiej  odpowiedzi.  I  ten  zapis  mnie  zastanawia  szkół
podstawowych i przedszkoli samorządowych. Czy niepublicznych nie bierzemy pod uwagę, tak?

Jarosław Grygoruk – Bierzemy.

Maciej Borkowski – Dzieci, które... Znaczy z tego zapisu przedszkoli...

Jerzy Sirak – To może Pan Sekretarz potem odpowie na to pytanie.



Maciej Borkowski – Dobrze. Oczekuję odpowiedzi.

Jakub Ostapczuk – Dobra. Dzięki.

Jerzy Sirak – Jeżeli chodzi o przedszkola. A to proszę może, Panie Adamie. Wszystko razem będę
odpowiadał.

Jakub Ostapczuk – Pan Adam Czurak.

Adam  Czurak  –  Panie  Burmistrzu.  Wysoka  Rado.  Mam  pytanie  apropo  zwiększenia  planu
wydatków  w  punkcie  2  rozdział  63095  o  zwiększenie  o  48 000  złotych  dofinansowania
opracowania realizacji  koncepcji  zagospodarowania realizacji  części  centrum miasta.  To pewnie
ma związek z naszym tak zwanym ryneczkiem miasta. Chciałbym wiedzieć, na czym to polega.
A po drugie, mam pytanie w związku z tym, że wyczytałem na stronie Podlaskiego Zarządu Dróg
Wojewódzkich,  że  został  rozstrzygnięty  przetarg  na  modernizację  chodników  w  ulicy  3  Maja
po drugiej stronie, bo w zeszłym roku była  robiona jakby jedna strona. Na jakiej długości, w jakim
zakresie i w jakim okresie jest planowana ta inwestycja, jeżeli Burmistrz ma taką wiedzę? Dziękuję.

Jakub Ostapczuk – Dziękuję.

Jerzy Sirak – Jeżeli chodzi o pytania Pana radnego dotyczące miejsc w przedszkolach, oczywiście
że my robimy wszystko, żeby jak najwięcej dzieci korzystało z oferty w przedszkolach naszych. Ale
rodzice mają prawo wyboru. My natomiast mamy obowiązek po prostu płacić. Są takie też sytuacje,
że czasami są dzieci z gminy, przychodzą do przedszkoli, które są na terenie miasta, najpierw my
płacimy  dla  przedszkola  niepublicznego  a  potem  gminy  nam  te  środki  refundują.  Chociaż
my widzimy,  że  tak  naprawę  w  naszych  przedszkolach  wszystkie  miejsca  są  generalnie
zagospodarowane.  I  biorąc  pod  uwagę  nasze  przedszkola,  przedszkola  niepubliczne,  ta  opieka
przedszkolna  w  naszym  mieście  jest  zapewniona  wszystkim  zainteresowanym  a  najlepszym
potwierdzeniem tego, że tych miejsc nie brakuje, jest fakt, że w tych przedszkolach niepublicznych
są też dzieci spoza naszego miasta. Natomiast co do kwoty odpłatności. To nie ta Rada, jak dobrze
pamiętam,  poprzednia  Rada  podjęła  uchwały o  skali  dofinansowania  no  i  do  dzisiaj  są  skutki
no. Jest  dziecko  w przedszkolu  –  musimy płacić  i  to  jest  rzecz  naturalna.  Ja  się  tylko  cieszę,
że opinia  na  temat  naszych  przedszkoli  wśród  rodziców  jest  bardzo  dobra.  W  tamtym  roku
w jednym z przedszkoli mieliśmy taką sytuację, że no trzeba było robić losowanie, bo jak wybrać,
które dziecko przyjąć, a które nie. Więc Pani Dyrektor poprosiła rodziców, poprosiła notariusza
i w obecności notariusza takie losowanie przeprowadziła. Jeżeli chodzi o pływanie, to ja poproszę
tutaj o odpowiedź Pana Sekretarza. On lepiej zna szczegóły. Natomiast jeżeli chodzi o chodnik przy
ulicy wojewódzkiej, to tu Zastępca Pan Andrzej Skiepko udzieli odpowiedzi  Panu radnemu.

Jakub Ostapczuk – Proszę, Panie Sekretarzu.

Jarosław Grygoruk – Panie Burmistrzu. Panie Przewodniczący. Szanowni Państwo radni. Ta uwaga,
jaką Pan radny Borkowski zgłosił, dotycząca zapisu w takiej ulotce jakby informacyjnej, dotycząca
możliwości zgłoszenia, to no nastąpiło przeoczenie. Wyprostowaliśmy to. Już zostały niepubliczne
placówki również poinformowane o tym, że te dzieci hajnowskie mogą brać udział w tym. Tutaj
to po prostu zostało przeoczone i zostało już naprawione. Natomiast co do kosztu, projekt, znaczy
w ogóle sama geneza jest taka, że te pieniądze znalazły się w zapisie budżetu, w projekcie budżetu
już w tamtym roku. One zostały zapisane w projekcie budżetu. W pierwszej połowie tego roku
otrzymaliśmy pieniądze zewnętrzne na naukę pływania dzieci w szkołach podstawowych, dlatego
też z tym projektem nie ruszaliśmy w pierwszej połowie roku, bo jednak nie wszystkie dzieci chcą
brać udział w nauce pływania i tutaj postanowiliśmy, że od 1 września, czyli tutaj jakby od nowego
roku szkolnego ruszamy z tym projektem ze względu na jeszcze przerwę techniczną na pływalni,



które są ostatnio we wrześniu. Dopiero teraz jakby zrobimy nabór. Kwota przeznaczona w budżecie
na ten cel to około 60 000 złotych to jest zaplanowana. Według wyliczeń, czyli tych stawek, które
tutaj Park Wodny w Hajnówce będzie realizował na naukę lekcji pływania, wystarczy to na około
200  osób,  bo  tak  to  trzeba  nazywać,  to  nie  tylko  młodzież,  ale  też,  jeżeli  są  to  małe  dzieci
z przedszkola,  to  oczywiście  ich  rodzice.  I  tutaj  będzie  decydowała  kolejność  zgłoszeń
poszczególnych chętnych, natomiast jeżeli to się spotka z dużym zainteresowaniem mieszkańców,
dzieci,  młodzieży,  to  myślę,  że  tutaj  zaproponujemy  też  wprowadzenie  do  projektu  budżetu
na następny rok też jakieś kwoty,  żeby można było tą  akcję  dalej  kontynuować.  Ja  tak,  bo nie
policzyłem na 1 dziecko, ale to wychodzi około 230 złotych Sam kurs jakby będzie się odbywał
w grupach takich 15-osobowych i to jest koszt takiej grupy około 4 400 złotych. Dziękuję.

Jakub Ostapczuk – Dziękuję.

Jerzy Sirak – Ja jeszcze przypomniałem sobie,  jak można, Panie Przewodniczący, pytanie Pana
radnego  Czuraka  jeżeli  chodzi  o  te  dodatkowe  środki  na  dokumentację.  Chodzi  tutaj
o dokumentację w centrum przy ryneczku. Przygotowujemy się do złożenia wniosku do Lokalnej
Grupy Działania, żeby zagospodarować tą część przed ryneczkiem. Sami Państwo, jak to wygląda,
widzicie.  Dlatego  też  w projekcie  jest  budowa takiego  pasażu  nowych,  ładnych,  drewnianych,
estetycznych  punktów  do  handlu,  ale  zakładam,  że  będzie  to  handel  produktami  lokalnymi.
I te stanowiska z  założenia są  przygotowane do tego,  żeby mogli  tu  handlować w tym miejscu
głównie mieszkańcy Hajnówki i regionu Puszczy Białowieskiej. Oprócz też tego myślimy o tym,
żeby tutaj zlokalizować mały budynek, w którym będą zlokalizowane toalety, sanitariaty, bo to jest
konieczne, ale też taki stały punkt, który i mieszkańcy, i turyści, którzy przyjeżdżają do Hajnówki,
będą mogli kupić produkty regionalne naszych hajnowskich producentów. Taki jest cel i takie jest
założenie tego projektu, Oczywiście, ta realizacja będzie w przyszłości, ale dzisiaj przygotowujemy
dokumentację,  żeby złożyć  wniosek wtedy,  kiedy Lokalna  Grupa Działania  ogłosi  już  konkurs
na dofinansowanie takiego projektu.  I  proszę Pana Burmistrza Skiepko o odpowiedź w sprawie
drogi wojewódzkiej.

Andrzej  Skiepko  –  Wysoka  Rado.  Szanowni  Państwo.  Z  wielką  przyjemnością  mogę
zakomunikować, że dzięki wspaniałej współpracy z Zarządem Dróg Wojewódzkich w tym roku
kontynuujemy  dalszą  modernizację  chodników.  Tak,  jak  pamiętacie,  z  naszej  strony  było
dofinansowanie do tego przedsięwzięcia w wysokości 90 000, natomiast cała inwestycja, tak jak
pamiętam,  około  600 000.  Roboty  rozpoczną  się  prawdopodobnie  1  października.  Cieszę  się,
że wygrała  firma  z  Hajnówki,  natomiast  nie  ukrywam,  że  dzięki  rozmowom  z  firmą  właśnie
hajnowską tylko z tą jedną, która wygrała, doszło w ogóle do rozstrzygnięcia przetargu, bo niestety
robót jest tak dużo, że niestety nie wszystkie inwestycje udają się zrealizować. Roboty od momentu
podpisania  mają  jakiś  określony  ilość  dni  do  wykonania  i  inwestor,  wykonawca  tych  robót
oczywiście  się  zmieści  w  tym  terminie.  Tak,  jak  mówię,  zapewnienie  firmy  było  takie,
od że 1 października.  Jeżeli  chodzi  o  zakres  przebudowy chodników,  to  będzie  ta  prawa strona
po przeciwnej stronie właśnie od kościoła w kierunku fontanny. Zakres robót związany z terenem
pasa drogi  wojewódzkiej,  także  będą przebudowane też  parkingi,  wjazdy,  myślę,  że  będzie  tak
ładnie, jak rok temu po drugiej stronie ulicy.

Jakub Ostapczuk – Dziękuję. I ja na marginesie tylko powiem, że Pan Burmistrz chwali współpracę
z  Zarządem  Wojewódzkich  Dróg.  Chyba  Państwo  wszyscy  wiecie,  że  odcinek  Nowosady  –
Zabłudów jest całkowicie już przetargi rozstrzygnięte. Już rozpoczęła się budowa drugiej części.
Według moich obliczeń Białystok do nas przybliży się o 5 kilometrów. Będzie o tyle krótsza droga.
I jeszcze jeden na marginesie, połowa drogi w lesie Narewka – Białowieża już jest zrealizowana,
pomimo że były protesty ekologów, jest robiona nowoczesną technologą. Ale to już przepraszam.
Na marginesie tylko. Podpunkt b) zmiana w budżecie miasta na 2018 rok. A jeszcze Pan radny,
proszę, Panie radny. Już na pewno mi się dostanie.



Bogusław Szczepan Łabędzki – Nie, Panie Przewodniczący, co tam ma się Panu dostawać. Panie
Burmistrzu,  Panowie  Przewodniczący.  Wysoka  Rado.  Był  kiedyś  taki  zwyczaj  na  sesji,
że zatrzymywaliśmy się  przy kolejnych punktach także  nad  ustaleniami  z  komisji  branżowych.
Teraz już nawet nie odczytujemy wyników głosowania z tych komisji.

Jakub Ostapczuk – Nie, to jest przyjęte po prostu.

Bogusław Szczepan Łabędzki – A właściwie już nawet te wnioski,  które wtedy padają,  też nie
są poddawane pod obrady w czasie sesji. Pani radna Helena Kuklik na komisji zgłosiła wniosek,
zapytanie  w  sprawie  obowiązków  Stowarzyszenia  Pocztówka  w  ramach  gospodarowania
budynkiem po byłym dworcu PKP...

Jakub Ostapczuk – Ale to związane jest ze zmianą w budżecie?

Bogusław Szczepan Łabędzki  – Z tego co pamiętam...  Tak tak,  tak,  tak,  tak.  Naprawdę.  Zaraz
wytłumaczę,  o  co  mi  chodzi,  no  i  będą  zmiany.  Pani  Helena  Kuklik  w  marcu  bardzo  usilnie
przekonywała mnie, żebym posłuchał tego, co miał nam do powiedzenia Pan Skibiński. Tam nawet
taki specjalny akapit jest wypowiedzi Pani radnej poświęcony mojej osobie. No, że tak powiem,
jaką tam sytuację mamy, to mamy, tak? Pani Heleno, widzi Pani, że minęło parę miesięcy i Pani też
zwraca  uwagę,  tak?  Że  wtedy  zrobiliśmy  jednak  wielki  błąd,  udzielając  tak  in  blanco  Panu
Burmistrzowi  zgody  na  podpisywanie  umowy z  jednym  w  wątpliwych  warunkach  wybranym
gospodarzem  tego  terenu.  Natomiast,  proszę  Państwa,  no  od  lutego  w  naszych  inwestycjach
widnieje  punkt  pod  tytułem  opracowanie  dokumentacji  projektowo-technicznej  związanej
z funkcjonowaniem obiektu dworca PKP, ale  uszczegółowiony pod nazwą Hajnówka Centralna,
czyli, proszę Państwa, Pan Skibiński przekonywał was, bo nie mnie, o tym, że 2 zespoły badawcze
pracują  nad  dokumentacją,  że  będzie  wykonana  za  darmo  a  wy  miesiąc  w  miesiąc  klepiecie
w wykazie inwestycji dokumentację, którą macie dla niego zrobić za 24 000 z kawałkiem. Czy was
to  jakoś  nie  drażni,  nie  irytuje,  nie  zwraca  waszej  uwagi?  Facet  wyraźnie  mówił  wam,
że dokumentację opracowują 2 zespoły za darmo. To są jego jacyś tam znajomi, przyjaciele królika
i tak dalej. A wy macie tutaj wpisane, że finansujecie to. Do tego, żeby punkt zmiany w budżecie
miał  swoją  właściwą  rangę,  ja  proponuję  zmianę  w  budżecie,  Panie  Przewodniczący,  składam
wniosek  o  wykreślenie  paragrafu  92 195  opracowanie  dokumentacji  projektowo-technicznej,
związanej z funkcjonowaniem obiektu dworca PKP Hajnówka Centralna i o przeniesienie kwoty
24 570 złotych na opracowanie dokumentacji i rewitalizację kortów tenisowych przy Skateparku
w Hajnówce. Do paragrafu 92 695 opracowanie dokumentacji i rewitalizację kortów tenisowych.
Ja rozumiem, że ta kwota może nie wystarczyć na całkowitą rewitalizację tego miejsca, ale przecież
Rada Miasta może zmiany wprowadzać i tak gdzieś tam kiedyś ta zmiana tutaj  będzie musiała
nastąpić, więc w taki sposób proponuję zadysponować tą kwotą a Pan Skibiński co obiecał wam,
że wykona za darmo, niech wykona za darmo. Dziękuję bardzo.

Jakub Ostapczuk – Pan Burmistrz.

Jerzy Sirak – Panie Przewodniczący. Wysoka Rado. To, że zagospodarowanie budynku dworca PKP
nie będzie łatwym zadaniem, to jest sprawa oczywista, myślę, że nie tylko dla mnie od samego
początku. Nie rozumiem, dlaczego Pan radny uważa, że za kilka miesięcy miałoby się nie wiadomo
co na tym dworcu zmienić, kiedy on tyle lat wyglądał tak, jak wyglądał. W końcu coś się zaczęło
dziać i mamy jakiś kierunek działań, żeby ten dworzec wykorzystać. Oczywiście, pewne działania,
pewne możliwości, które będzie mógł wykorzystać Pan Skibiński i Pocztówka, będą realizowane,
ale my jako miasto też jesteśmy zainteresowani, żeby ten obiekt ożył i w tym pomożemy, chociażby
dlatego, że podpisaliśmy projekt z EFS-u, projekt, który będziemy realizowali wspólnie z OWOP-
em, z naszym partnerem włoskim i cześć tych zadań będzie w przyszłości realizowana na tym



obiekcie. Także, wysoka Rado, ja proszę o odrzucenie poprawki Pana radnego Łabędzkiego, bo...

Bogusław Szczepan Łabędzki – Ktoś wtedy nie mówił nam prawdy.

Jakub Ostapczuk – Ale chwileczkę...

Jerzy  Sirak  –  Nie,  to  Pan  i  Pana  kolega  mówi,  że  my  tylko  kłamiemy.  Ja  już  się  do  tego
przyzwyczaiłem i nie zamierzam...

Bogusław Szczepan Łabędzki – Ja nie mówiłem o Panu...

Jerzy Sirak – Reagować na to.

Bogusław Szczepan Łabędzki – Panie Burmistrzu.

Jakub Ostapczuk – Dobra, dziękuję.

Bogusław Szczepan Łabędzki – Ja nie mówiłem o Panu.

Jakub Ostapczuk – Jeszcze Pan radny chce zabrać głos. Pan Mironczuk proszę.

Piotr Mironczuk – Panie Przewodniczący. Wysoka Rado. Przy okazji chciałbym się dopytać, ile
mamy strat z tytułu niepobierania opłat za dworzec od PLK? Bo przy przekazywaniu dworca, gdzie
przejmowany przez  gminę,  mieliśmy w piśmie  przez  PLK 118 000.  Potem została  poprawiona
ta suma na 50 000. Więc może Pan Burmistrz odpowie, jakie poniesiemy z tego tytułu straty, że nie
będziemy pobierać opłaty od PKP?

Jerzy Sirak – Nie, ja myślę, że, Panie radny, pytanie trzeba zadać inaczej. Czy chcielibyśmy, żeby
ten budynek został zburzony i rozebrany?

Piotr Mironczuk – Ale odpowie na moje pytanie.

Jerzy Sirak – To ja zadaję pytanie do przemyślenia. Czy byśmy tego chcieli? Dlatego podjęliśmy
takie działania, jakie podjęliśmy, świadomie, ze świadomością, że w pewnym zakresie te wpływy
z podatku od nieruchomości będą mniejsze. Ja nie potrafię w tej chwili. Pani Skarbnik powie. Ile?

Halina Nowik – 35 000.

Jerzy Sirak – 35 000. 

Piotr Mironczuk – Panie Burmistrzu. Jeżeli jest Pan tak skory do twierdzenia, że ten dworzec byłby
rozebrany czy przekazany,  to ja Pana odsyłam do informacji  Pana Ministra Infrastruktury Pana
Adamczyka, gdzie ma w Polsce być odbudowanych sto kilkadziesiąt dworców. I w tym być może
Hajnówka na tym by skorzystała. I tu, proszę Państwa, jeszcze jest tego typu, że w umowie jest
zastrzeżone,  że  Hajnówka  w  razie  potrzeby  musi  wybudować  dworzec,  czyli  na  pasażerów
poczekalnię.  I  teraz  się  pytam,  Panie  Burmistrzu,  na  jakich  zasadach  mamy  budować,  czy
na zasadach warunków PKP czy na zasadach naszych?

Jerzy Sirak – Panie radny, nic my budować nie będziemy, bo oprócz tego dworca mamy obok mały
budynek  i  ten  budynek,  jak  będzie  trzeba,  dostosujemy,  ale  spróbujemy  wygospodarować
w pomieszczeniu  budynku  głównego  te  pomieszczenia  na  ten  dworzec.  Pan  mówi,  że  byłby
wybudowany dworzec, tak, może jakiś kontener byłby postawiony. Jeżeli Pan uważa, że można



byłoby spokojnie patrzeć na rozebranie tego budynku, wszyscy wiemy, on był budowany w latach
80.  Wygląda  tak,  jak  wygląda,  ale  stan  techniczny tego budynku nie  jest,  że  tak  powiem,  zły
i ja wierzę,  że  w ciągu kilku  lat  ten  budynek zagospodarujemy,  on  będzie  żył  nowym życiem.
Mówicie, że Pan Skibiński nic nie robi. No to trzeba było być pierwszym...

Bogusław Szczepan Łabędzki – Ale nie mówię, że nic nie robi...

Jerzy Sirak – No dobra no... No dobrze, przepraszam, tu się przejęzyczyłem może. Ja, może chodzi
mi o to, że po raz pierwszy od wielu lat coś w tym obiekcie się zaczęło dziać, chociażby został
posprzątany, przygotowany do pierwszego spektaklu, który tam się odbył. Obiekt też ten służył też
jako pewne zaplecze do przygotowania, organizacji spektakli w ramach Wertepu, które są robione
nie  tylko  w Hajnówce,  ale  w całym terenie.  Także  ja  nie  mam wątpliwości,  że  per  saldo  jest
to wartość dodana dla nas wszystkich i wierzę w to, że w kolejnych latach ten ambitny bardzo
projekt ma szansę być zrealizowany. Ale oczywiście my się do tego powinniśmy przyłożyć jako
miasto i Rada Miasta, i myślę, że tak właśnie będzie, niezależnie od tego, jaki będzie skład Rady,
kto będzie Burmistrzem, bo wiemy wszyscy, że to jest dobra dodana wartość dla naszego miasta.

Jakub  Ostapczuk  –  Dziękuję  Burmistrzowi  za  wyjaśnienie.  Ale  proszę  Państwa,  już  odnośnie
dworca to już to było, wcześniej podjęliśmy uchwałę do tego, jedynie do zmian budżetu. Proszę,
Panie Borkowski. 

Maciej Borkowski – Szanowny Panie Burmistrzu.  Panie Przewodniczący. Tak, to jest do zmian
w budżecie bo ja powiem szczerze,  nie doczytałem tych informacji,  o których mówił tu kolega
radny i  czuję  się  naprawdę  zakłopotany,  Panie  Burmistrzu,  jak  mam zagłosować,  czy te  fakty
są prawdziwe, czy nie. Tu chodzi o fakty, nie o mity, że są 24 000 złotych. Chciałbym uzyskać
tą odpowiedź, żeby Pan tutaj nie mówił, że ktoś kłamie czy jakkolwiek inaczej, tylko po prostu czy
takie zapewnienia miały miejsce? Dziękuję.

Jerzy Sirak – Ja nie wiem, Pan radny Łabędzki mówi o tym, co słyszał na sesji. Tak jak sam Pan
radny  wspomniał,  decyzja  o  tym,  środki  na  dokumentację  zostały  zarezerwowane,  załóżmy,
wcześniej,  dlatego że  chcemy skorzystać ze  środków w Regionalnym Programie Operacyjnym.
Jeżeli  chcemy skorzystać,  to  trzeba się  do tego przygotować,  że tak  powiem Pocztówka i  Pan
Skibiński poszukuje innych źródeł dofinansowania, jak to z szukaniem zawsze jest, różnie bywa,
ale jeżeli wszystko się uda, to jest szansa zmontowania takiego budżetu, że my z budżetu miasta
zbyt wielkich środków do tego nie będziemy musieli dokładać, ale wniosek do RPO, dokumentację
trzeba przygotować.

Jakub Ostapczuk – Dziękuję.

Jerzy Sirak  – Przypomnę tylko  różne  inne  projekty,  Przecież  gdybyśmy nie  byli  przygotowani
do różnych  projektów,  to  nie  moglibyśmy  dzisiaj  mówić  o  sukcesie  podpisania  wielu  umów
inwestycyjnych. Ja Państwu tylko przypomnę, dzisiaj w różnym stadium realizacji część w stadium
postępowań  przetargowych,  realizujemy  inwestycje  o  wartości  26 000 000  złotych,  w  tym
17 000 000 są to środki zewnętrzne.

Jakub Ostapczuk – Dziękuję. Jest, a dobra, Pan radny Puch, ale do budżetu, do zmian w budżecie.

Janusz Puch – Tak, do budżetu. Panie Przewodniczący. Panie Burmistrzu. Wysoka Rado. Szanowni
Państwo. Chciałem się tutaj zapytać, dotyczy plan wydatków, punkt 12 rozdział 85 214. Za pobyt
mieszkańców w domu pomocy społecznej  80 000  złotych.  Po  prostu  chciałem się  zapytać,  ilu
mieszkańców korzysta z tej dopłaty.



Jakub Ostapczuk – Kto może odpowiedzieć, Panie Burmistrzu?

Jerzy Sirak – Może Pani Skarbnik. Jak nie, to pisemnie odpowiemy. Pani Skarbnik.

Halina Nowik – Obecnie w domach pomocy społecznej przebywa 25 mieszkańców.

Jakub Ostapczuk – Dziękuję.

Janusz Puch – Dziękuję. 

Jakub Ostapczuk – I proszę Państwa, był wniosek radnego Łabędzkiego. Jeszcze bardzo proszę
Pana  radnego  o  pomoc,  żeby  jeszcze  raz  powtórzył.  Będziemy  głosowali  ten  wniosek.  I  już
ja zaczynam – kto jest za wnioskiem – i tutaj Pan Bogdan przedstawi.

Bogusław Szczepan Łabędzki – Sekundkę. Wykreślenie w paragrafie 92 195 punktu, zadania pod
tytułem opracowanie dokumentacji projektowo-technicznej związanej z funkcjonowaniem obiektu
dworca PKP pod nazwą Hajnówka Centralna i przeniesienia kwoty 24 570 złotych do paragrafu
92 695,  do  rozdziału,  tak,  do  rozdziału,  przepraszam,  tak,  do  rozdziału  92 695  pod  nazwą
opracowanie dokumentacji  i  rewitalizacji  kortów tenisowych przy skateparku.  Tutaj  zaznaczam,
że sugeruję też wprowadzenie zmiany w nazwie, opracowanie dokumentacji i rewitalizacja.

Jakub Ostapczuk – Dziękuję. I kto jest za przyjęciem tego wniosku? Kto jest za? 1, 2. Nie ma. Kto
jest przeciwny? To przeliczę. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Kto się wstrzymał? 1, 2, 3, 4. 4
radnych  się  wstrzymało.  Wniosek  nie  został  przyjęty.  Za  wnioskiem  głosowało  2  radnych,
przeciwnych było 14... 12 radnych i 4 radnych się wstrzymało. (głosowanie: za – 2, przeciw – 12,
wstrzymało  –  4,  w  głosowaniu udział  wzięło  18  radnych)  I  przystąpimy do przegłosowania
całego projektu uchwały. Kto jest za przyjęciem uchwały zmiana w budżecie miasta na 2018 rok?
Kto jest za? Dziękuję. Kto jest przeciwny? 1 radny. Kto się wstrzymał? 2 radnych. Za przyjęciem
uchwały głosowało  15  radnych,  1  radny był  przeciwny,  3  radnych,  2  radnych się  wstrzymało.
(głosowanie: za – 15, przeciw – 1, wstrzymało – 2, w głosowaniu udział wzięło 18 radnych)

Uchwała Nr XLIII/303/18 Rady Miasta Hajnówka z dnia 26 września 2018 r. w sprawie zmian w
budżecie miasta na 2018 rok – Załącznik Nr 7.

c) Jakub Ostapczuk – Przechodzimy do punktu c) związany jakby z poprzednim punktem. Zmiana
w Wieloletniej  Prognozie  Finansowej  Miasta  Hajnówka  na  lata  2018-27.  Czy są  uwagi  do  tej
uchwały? Proszę, Pani radna.

Helena Kuklik – Szanowni radni i Panie Burmistrzu. Ja w zasadzie uwag nie mam. Chciałam tylko
spytać Pana Burmistrza, jaki jest zapisany dług miasta na 2018 rok? 

Jerzy Sirak – Pani Skarbnik.

Helena Kuklik – Pan Burmistrz przed chwilą mówił pół godziny temu.

Jerzy Sirak – Musimy patrzeć na to z dwóch stron – z jednej strony co jest zapisane w budżecie,
a z drugiej strony jaka jest faktyczna realizacja na dzisiaj. Na dzień dzisiejszy korzystamy z kredytu
w  wysokości  17 000 000  złotych.  Natomiast  pozostałe  zapisy  wynikają  z  budżetu,  który
przyjęliśmy w ubiegłym roku w grudniu.

Jakub Ostapczuk – Dobra. Dziękuję za wyjaśnienia. Proszę jeszcze dopytać, Pani radna.



Helena Kuklik – W takim razie może Pani Skarbnik nas poinformuje, jaki uchwalamy w tej chwili
dług na 2018 rok? Bo pół godziny temu było 17 000 000.

Halina Nowik – Dzisiaj nie uchwalamy żadnego długu, proszę Państwa.

Helena Kuklik – Uchwalamy, przyjmujemy, przyjmujemy...

Z sali – Prognozę.

Helena Kuklik – Wieloletnia Prognoza Finansowa, tak, na 2018 rok, czyli zakłada, że na koniec
2018 roku...

Halina Nowik – Na koniec 2018 roku dług ma się zamknąć kwotą 21 045 331. Na dzień dzisiejszy
mamy  tego  długu,  tak  jak  Pan  Burmistrz  powiedział,  17 281 000.  Tak  jak  na  komisjach
informowałam, nie podjęliśmy, nie zaciągnęliśmy planowanego kredytu tegorocznego 5 125...

Helena Kuklik – Czyli na koniec roku

Halina  Nowik  –  I  spłaciliśmy  dopiero  za  2  kwartały  to  zadłużenie,  30  września  kolejną  ratę
i 31 grudnia  mamy kolejną.  I  tak  jak  Pan Burmistrz  powiedział,  że  na  dzień  dzisiejszy mamy
zadłużenie w wysokości 17 281 429 złotych.

Helena Kuklik – A rok się zamknie kwotą ponad 21 000 000.

Jerzy Sirak – Ja przepraszam, Pani radna, my nie możemy dzisiaj powiedzieć, bo to będzie zależało
od tego, jak przebiegnie realizacja inwestycji. Tak jak Pani Skarbnik mówi, my korzystamy tylko
z kredytów  w  takim  zakresie,  w  jakim  korzystać  musimy.  Może  być  tak,  że  nie  wszystko
zrealizujemy, bo przetargi różnie przebiegają, tak? Część tych przetargów, które mieliśmy zrobić
dzisiaj, chociażby związane z rewitalizacją, najprawdopodobniej będzie rozstrzygnięta w tym roku,
ale fizyczna realizacja będzie w przyszłym roku i płatności będą w przyszłym roku, w związku
z tym jak  nie  będzie  konieczności  korzystania  w  pełni  z  kredytu  tego,  który  zaplanowaliśmy,
to na pewno tego nie będziemy robić, bo nigdy tego nie robiliśmy. Oczywiście, skończy się budowa
ulicy Celnej, będziemy musieli kolejną transzę kredytu uruchomić, bo trzeba będzie wykonawcy
zapłacić za wykonane roboty. A dotacji z Lasów Państwowych mamy tam tylko 1 500 000 złotych.
Dziękuję.

Helena Kuklik – Tak, tylko wiadomo, że inwestycje są coraz to droższe, nie są tańsze, tak, czyli
kwota długu może co najwyżej wzrosnąć.

Jakub Ostapczuk – Nie, a może być tańsza.

Albo nic nie zrealizujemy, bo nie będzie nas stać.

Jakub Ostapczuk – A mogą być tańsze, bo to już...

Jerzy Sirak – Kwota długu nie może wrosnąć,  dlatego że upoważnienie ze strony Rady mamy
do konkretnej  kwoty  i  dostosujemy  inwestycje  do  tych  środków  finansowych,  którymi
dysponujemy.  Ale  tej  prezentacji,  która  była  tutaj,  widzicie  Państwo,  że  znakomita  większość
inwestycji, które były zaplanowane na ten rok, zostały zrealizowane i realizujemy kolejne i myślę,
że  w  większości  do  końca  roku  je  zrealizujemy.  Tak  ciągle  Państwo  pytacie  o  te  pożyczki.
To ja dam  Państwu  przykład  pożyczki  i  budżetu  ogólnokrajowego.  Dochody  budżetu  państwa



są na poziomie  300,  w  tej  chwili  projekt  budżetu  na  2019  rok,  na  poziomie  380 000 000 000
złotych. Dług bezpośredni, który Państwo Polskie ma zaciągnięty w kredytach, papierach różnych,
obligacjach i tak dalej, to jest blisko 1 000 000 000 000  złotych. Tak, Panie radny, to są wszystko
pieniądze.  Dług  liczony  według  standardów  unijnych  łącznie  ze  zobowiązaniami  społecznymi
innymi  to  jest  prawie  5 000 000 000 000  złotych.  Jak  chcecie,  to  sobie  porównajcie.  To  jakby
to wyglądało, gdybyśmy te miary przełożyli na budżet miejski, tak? I sami sobie odpowiedzcie, czy
przy  takich  inwestycjach,  które  zrealizowaliśmy,  czy  przy  budżecie  rocznym  na  poziomie
80 000 000 złotych, czy 20 000 000 to są, to jest wielki dług no?

Jakub Ostapczuk – Dziękuję za wyjaśnienia. Przystąpimy do głosowania. Kto jest za przyjęciem
uchwały zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Hajnówka na lata 2018-2027? Kto
jest za? Dziękuję. Kto jest przeciwny? Nie widzę. Kto się wstrzymał? 3 radnych się wstrzymało.
Uchwała została przyjęta, za uchwałą głosowało 15 radnych, przeciwnych nie było, 3 radnych się
wstrzymało.  (głosowanie: za – 15, przeciw – 0, wstrzymało – 3, w głosowaniu udział wzięło
18 radnych)

Uchwała Nr XLIII/304/18 Rady Miasta Hajnówka z dnia 26 września 2018 r. w sprawie zmiany
Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Hajnówka na lata 2018-2027 – Załącznik Nr 8.

d) Jakub Ostapczuk – Jeszcze przed przerwa przejdziemy do podpunktu d) punktu 7 wprowadzenie
bezpłatnych  usług  przewozowych  w  transporcie  zbiorowym  komunikacji  miejskiej  na  terenie
miasta  Hajnówka.  O tej  uchwale  już  mówiliśmy ponad  pół  roku  i  w  końcu  no  doczekała  się
realizacji. Proszę Pana Burmistrza, tutaj ma jedną uwagę.

Jerzy Sirak – Panie Przewodniczący. Wysoka Rado. Szanowni Pastwo. Tak jak Pan Przewodniczący
mówił,  o  tej  uchwale  mówiliśmy  już,  kiedy  procedowaliśmy  uchwałę  o  likwidacji  Zakładu
Komunikacji  Miejskiej  i  włączeniu  jej  w  struktury  Przedsiębiorstwa  Usług  Komunalnych.
Wówczas  mówiłem  Państwu,  że  po  zakończeniu  tych  prac  organizacyjnych  po  takim pełnym
włączeniu  Zakładu  Komunikacji  Miejskiej  do  Przedsiębiorstwa  Usług  Komunalnych
przeanalizujemy tą  sytuację  pod każdym kątem,  również  pod kątem kosztów i  zaproponujemy
Wysokiej  Radzie  rozważenie  możliwości  wprowadzania  usługi  bezpłatnych  przewozów
publicznych  w  transporcie  miejskim  w  naszym  mieście,  stąd  też  też  projekt  uchwały.  Tylko
ja proponuję  tutaj  pewną zmianę  na  zasadzie  autopoprawki,  żeby wykreślić  z  tego z  paragrafu
3 „i obwiązuje do 31 grudnia 2019 roku”. To nie było, ze tak powiem, moim zamierzeniem, żeby
wprowadzać  tu  jakieś  ograniczenia  czasowe.  Po  prostu  wprowadzamy ten  transport  bezpłatny
na czas nieograniczony i wejdzie to w życie po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa
Podlaskiego jeżeli  Wysoka Rada zechce  ten  projekt  uchwały w takiej  wersji  przyjąć.  Dziękuję
bardzo.

Jakub Ostapczuk – Na komisjach no była dyskusja nad tym punktem. Wszystkie komisje przyjęły.
Właśnie  jedna  z  komisji  tam  miała  wniosek,  który  Burmistrz  uwzględnił  jako  autopoprawkę.
I proszę Pan radny Borkowski jeszcze chce zająć głos. Zabrać.

Maciej Borkowski – Panie Burmistrzu. Panie Przewodniczący. Szanowna Rado. Również z racji
tego, że nie uczestniczyłem w pracach komisji.  Warto by było przy tym, bo tu jest  taki ważny
aspekt  poruszony,  za  którym  oczywiście  jestem  za.  Ważny  jest  również,  przeczytam,  aspekt
ekologiczny  tego  rozwiązania.  Mam  bowiem  nadzieję,  że  część  mieszkańców  zrezygnuje
z przejazdów  własnym  samochodem  ze  względów  ekonomicznych  i  praktycznych  na  rzecz
komunikacji miejskiej. Wpłynie to na mniejsze zanieczyszczenie powietrza, ograniczenie hałasów
i mniejsze  uciążliwości  w  ruchu  drogowym.  Warto  by  było  tutaj  przedyskutować,  szanowni
Państwo,  Panie  Burmistrzu,  o  rozszerzenie  linii  autobusowych.  O  to  wnioskują  mieszkańcy.



Ja również o to swego czasu wnioskowałem i z PUK-u otrzymałem taką odpowiedź jeżeli chodzi
o Żabią Górkę i te ogródki, tak, że jest to do zrealizowania. Również docierają do mnie sygnały,
tak, ten wniosek, Pan Bogdan mi tutaj przypomina, on żyję od kilku lat. Docierają do mnie sygnały
również  jeżeli  chodzi  o  ulicę  Białowieską,  że  tam również  warto  by było  troszkę  dalej  puścić
w stronę ronda,  tak? I  przy tej  uchwale,  jeżeli  mówimy o ekologii,  o zachęcaniu mieszkańców
o tym, żeby  szerzej  korzystali  z  tych  usług  bezpłatnych  z  komunikacji  miejskiej,  warto
to rozszerzyć. Panie Burmistrzu, warto też zauważyć przy tej uchwale i to nie jest wcale obojętne,
nie  można koło  tego przejść  obojętnie,  po  prostu  ja  już  kiedyś  mówiłem,  że  wnioski  radnych
opozycyjnych nie  przechodzą,  bo  nie  przechodzą.  Bo po prostu  ktoś  sobie  potem je,  uzurpuje
do nich prawo. Ale drodzy Państwo, 27 grudnia, to jest wyjęte z protokołu 2017 roku, Pan siedzący
koło  mnie,  Bogusław  Szczepan  Łabędzki,  w  2017  roku,  powtórzę,  wnioskował  właśnie
o te darmowe przejazdy. Zacytuję. „Patrząc na cyfry, patrząc na to, ile z budżetu miasta mieszkańcy
dokładają  już  do  funkcjonowania  komunikacji  miejskiej,  to  jest  ich  wydatek,  wydatek
mieszkańców. I wzorem też miast, które już wprowadziły na swoim terenie bezpłatną komunikację
miejską, a takich miast jest sporo i ta liczba miast sukcesywnie wzrasta”. I to był wniosek Pana
Bogusława  Łabędzkiego  w  2017  roku,  do  którego  potem Pan  Burmistrz  27  marca  2018  roku
odniósł  się  w  ten  sposób,  że  Pan  Bogusław Łabędzki  robi  to  przed  kamerami.  Wniosek  tutaj
i to zacytuję Pana Jerzego Siraka.  Dlaczego o tym mówię? Dlatego,  drodzy Państwo, że często
wnioski radnych opozycyjnych nie przechodzą.  O tym powiem również w wolnych wnioskach,
zacytuje protokoły z sesji  Rady Miasta.  Teraz słowa Pana Jerzego Siraka 27 marzec 2018 rok.
„Wniosek  tu  Pana  radnego  siedzącego  obok  mnie  jeżeli  chodzi  o  bilety,  nie  jest  wnioskiem
odosobnionym, z tą różnicą, że Pan radny ze względów oczywistych, propagandowych mówi o tym
przed kamerami, natomiast Klub Ziemi Hajnowskiej, Klub PSL-u mówią o tym na spotkaniach
roboczych.”  Panie  Burmistrzu,  tak  szanowni  mieszkańcy,  wygląda  prawda,  którą  chciałem
tu przeczytać. Pan Burmistrz również tu wysuwa paragraf, jeden z paragrafów i był to wniosek, jak
się okazuje, paragraf 3, aby skreślić daty 31 grudnia 2019 rok, tak? I to był również wniosek Pana
Bogusława Łabędzkiego z komisji. Panie Burmistrzu, warto o tym mówić, nie warto tylko sobie
tego wszystkiego przypisywać.  To jest  dla  dobra  mieszkańców.  Warto  takie  rzeczy podkreślać.
Jeszcze będę do tego wracał. Dziękuję uprzejmie.

Jakub Ostapczuk – No jeszcze Pan Burmistrz.

Jerzy Sirak – Tak. Tak. Ja krótko. Panie radny, to chyba normalne, że jeżeli chce się coś zrobić
skutecznie, to trzeba mieć większość w Radzie. Czy to jest coś nienaturalnego, że na Klubie Ziemi
Hajnowskiej  dyskutujemy  o  takich  sprawach,  analizujemy  je  pod  względem  merytorycznym?
Przyszedł czas na to, dlatego dzisiaj jest taki projekt uchwały. Z tego powodu, o którym mówiłem,
potrzebny był  czas,  żeby Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych organizacyjne  włączyło  Zakład
Komunikacji Miejskiej, żeby to była spójna jednostka i te wnioski, o których Pan dzisiaj  mówi
dodatkowe, że tak powiem, kursy, to nie jest żaden problem wstać i proponować dodatkowe kursy,
które się wiążą z dodatkowymi kosztami. Ja Panu dzisiaj nie odpowiem, czy one będą, czy one nie
będą,  ale  wiem  jedno,  że  ta  reorganizacja,  to  połączenie  ma  na  celu  też  pewne  zmiany
organizacyjne,  ale  również  zmiany  idące  w  kierunku  wymiany  taboru,  który  będzie  dostępny
w komunikacji  miejskiej.  Niewykluczone też,  że  wtedy,  kiedy już całkowicie  zejdziemy z tego
starego  transportu,  który  jest  bardzo  drogi  a  w  przyszłości  będzie  więcej  autobusów  lekkich,
bardziej  ekonomicznych, niewykluczone, że ten dodatkowy kurs może być uruchomiony. Ja nie
powiem, że wszystkie, ale to, co będzie realne, to, co będzie możliwe, spróbujemy zrobić. Z tego,
co wiem, Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych, jeżeli nie kupiło, to w najbliższym czasie zapewne
już odbierze nowy, ekonomiczny, ładny samochód na potrzeby transportu komunikacji miejskiej.
Myślę, że niedługo go na naszych ulicach zobaczymy.

Jakub Ostapczuk – Jeszcze Pan radny Łabędzki.



Bogusław Szczepan Łabędzki – Skoro zostałem niejako wywołany do tablicy. Panie Burmistrzu,
Panowie Przewodniczący, wysoka Rado, chciałbym jeszcze tak przy okazji komunikacji miejskiej
podsunąć, tak, pomysł na to, aby przygotować miasto do ubiegania się o środki na sfinansowanie
zakupu autobusów elektrycznych. Hajnówka jest taką aglomeracją takiej wielkości, że spokojnie
moglibyśmy dystrybuować zaopatrzenie, tak, w energię dla tych autobusów, także myślę, że tutaj
trzeba się po prostu do tego przygotowywać. Projekty rządowe zmierzają ku temu, ku takim właśnie
rozwiązaniom i trzeba by było, żebyśmy w razie uruchomienia jakiejś kolejnej transzy, tak, byli
na to  przygotowani.  Co do poszerzenia oferty o dodatkowe połączenia,  tutaj  chodzi  o tą  Żabią
Górkę,  bo  faktycznie  ze  2  lata  temu składałem wniosek,  zapytanie  jeszcze  wtedy do  Zakładu
Komunikacji  Miejskiej.  Wtedy  on  otrzymał  aprobatę.  Mam  korespondencję  na  ten  temat.
No niestety,  niedawno kolega Maciej  też takie pytanie kierował i  też właściwie jest  pozytywna
opinia. Pozostaje pytanie, no sezon działkowy już się kończy, więc jak gdyby zaraz wprowadzenie
tego połączenia nie będzie miało już wielkiego znaczenia,  tak,  no ale żeby od przyszłego roku
od wiosny już takie połączenie dla użytkowników tych ogródków działkowych tam funkcjonowało.
Natomiast ja do tej całej scenerii związanej z tym wnioskiem, ja w ogóle ten po raz pierwszy jak
gdyby, tak, idea bezpłatnej komunikacji miejskiej pojawiła się kiedyś na obradach komisji, której
Przewodniczącym jest Pan Jerzy Charytoniuk i wtedy jakoś taki się ułożyło, że kilka z pomysłów
swoich zaprezentowałem i mówiłem wprost Panu Jurkowi, no może to poświadczyć, tak, że ja nie
uzurpuję sobie praw autorskich do pomysłów. Możecie je wykorzystywać jako Ziemia Hajnowska,
jako  PSL,  jak  chcecie.  Możecie  korzystać  z  tego,  co  mówię,  co  gdzieś  tam  jest  zapisywane
w protokołach i  tak dalej.  Jeżeli ja uważam coś za dobry pomysł, to uważam, że on się potem
sprawdzi, ktokolwiek go zrealizuje, znaczy oczywiście wszystkie wnioski można popsuć, nie, ale
że tak powiem, idea jest taka, żeby z tego korzystać. Natomiast dla telewidzów może taka drobna
informacja. Pan Burmistrz mówi o tym, że no ma tutaj większość, prawda, że...

Jakub Ostapczuk – Panie radny, to akurat nie jest związane z punktem.

Bogusław Szczepan Łabędzki – Jest. Jest. Momencik, to jeszcze tylko kilka zdań. Proszę Państwa,
ja zachęcony exposé  Pana Jerzego Siraka na początku tej kadencji, w którym to exposé pojawiły
się zapewnienia, że będzie współpracował ze wszystkimi, że jest otwarty na dialog, w niedługi czas
później umówiłem się na spotkanie, uznając te słowa za no przejaw tak zwanej wyciągniętej ręki,
tak,  do  dialogu.  Umówiłem  się  na  spotkanie,  potwierdzone,  dzień,  godzina,  zjawiłem  się
w sekretariacie. Pan Jerzy Sirak był u siebie w gabinecie, odpowiedział, że nie ma dla mnie czasu.
I tak  się  właściwie  skończył  ten  dialog.  I  jeżeli  mówimy sobie  o współpracy,  no to  trzeba  też
wiedzieć o tym, jak na początku tej kadencji postawił Pan poprzeczkę, Panie Burmistrzu. Dziękuję
bardzo.

Jakub Ostapczuk – Dziękuję. Jeszcze przed głosowaniem chcę, Pan radny Borkowski kilkakrotnie
mówił, że zawsze opozycja no przegrywa wszystkie głosowania... No zawsze opozycja zaznacza.
Rada  to  jest  taki  „mały  sejmik”.  Spójrzmy  na  duży  Sejm.  To  samo  jest.  Opozycja  zawsze
przegrywa.

Bogusław Szczepan Łabędzki – Nie, tym razem mamy sukces.

Jakub Ostapczuk – Dobra.

Jerzy Sirak – Panie Przewodniczący. Wysoka Rado. Ja chcę się ustosunkować do tej informacji
odnośnie  autobusów elektrycznych.  To  nie  jest,  Panie  radny,  tak,  że  my się  nie  interesujemy.
My wszystkie programy analizujemy na bieżąco.

Bogusław Szczepan Łabędzki – Ale my tego nie wiemy, Panie Burmistrzu, bo w informacji o Pana
działalności jest wszystko inne...



Jerzy Sirak – Panie radny, proszę zrozumieć. Transport i samochody elektryczne są w tej chwili tak
drogie, że pomimo tej dotacji zewnętrznej, która jest na dzień dzisiejszy, uważam że trzeba jeszcze
poczekać.  Natomiast dlaczego? Myślę,  że chyba wyraźnie powiedziałem, dlaczego w tej  chwili
procedujemy tą zmianę. Dlatego że zakończyła się zmiana organizacyjna i możemy to fizycznie
zrealizować, i realizujemy no. No dziękuję, że Pan mi przypomniał to, co gdzieś tam na początku
kadencji było. Trudno mi powiedzieć, ja już nie pamiętam, spraw jest dużo, być może tak było,
to przepraszam, ale zwykle nie jest  tak,  żebym ja nie miał czasu. Dla każdego mam czas i  nie
wydaje mi się, żebym miał nie mieć czasu dla Pana Łabędzkiego.

Jakub  Ostapczuk  –  Dziękuję.  Przystąpimy  do  głosowania.  Ale  już  głosowanie.  W  sprawach
różnych, dobrze?

Mieszkaniec miasta – Ale może tramwaje żeby...

Jakub  Ostapczuk  –  No  ale  tramwaje  to  długa  inwestycja,  trzeba...,  trzeba  tory  robić.  Dobra
i głosujemy.  Kto  jest  za  przyjęciem  uchwały  wprowadzenie  bezpłatnych  usług  przewozowych
w transporcie zbiorowym komunikacji miejskiej na terenie miasta Hajnówki. Kto jest za przyjęciem
tej uchwały? Dziękuję. Kto jest przeciwny? Nie widzę. Kto się wstrzymał? 1 radny się wstrzymał.
Za uchwałą głosowało 17 radnych, przeciwnych nie było, 1 radny się wstrzymał. Uchwała została
przyjęta.  (głosowanie:  za  –  17,  przeciw  –  0,  wstrzymało  –  1,  w  głosowaniu  udział  wzięło
18 radnych) 

Uchwała  Nr  XLIII/305/18  Rady  Miasta  Hajnówka  z  dnia  26  września  2018  r.  w  sprawie
wprowadzenia  bezpłatnych  usług  przewozowych  w  transporcie  zbiorowym,  w  komunikacji
miejskiej na terenie miasta Hajnówka – Załącznik Nr 9.

Jakub Ostapczuk – Ogłaszam 10-minutową przerwę.

Z sali – Naprawdę?

Jakub Ostapczuk – A nie, a będzie po przerwie. No bo już pracujemy, proszę Państwa, 2 godziny.

Po przerwie

e) Jakub Ostapczuk – Proszę Państwa, ta uchwała jest jakby dla przyszłej Rady już, ale jest tak
ustawowo,  że  mamy przygotować  dla  przyszłej  Rady  pewne  uchwały.  Jeszcze  w  tej  kadencji
zaznaczam, będzie sesja, chyba w miarę szybko, jeszcze musimy statut opracować dla przyszłej
kadencji.  I  tutaj  Państwo analizowali  tą  uchwałę  na,  projekt  uchwały na komisjach.  Wszystkie
komisje  zaopiniowały  pozytywnie.  Czy  są  uwagi  do  tej  uchwały?  Nie  widzę.  Jeśli  nie
ma, przystąpimy do głosowania.  Kto jest  za przyjęciem powyższej uchwały? Dziękuję. Kto jest
przeciwny?  Nie  widzę.  Kto  się  wstrzymał?  Nie  widzę.  Uchwała  została  przyjęta  jednogłośnie.
(głosowanie: za – 18, przeciw – 0, wstrzymało – 0, w głosowaniu udział wzięło 18 radnych)

Uchwała Nr XLIII/306/18 Rady Miasta Hajnówka z dnia 26 września 2018 r. w sprawie określenia
szczegółowych  zasad  wnoszenia  obywatelskiej  inicjatywy  uchwałodawczej,  zasady  promocji
obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej oraz formalnych wymogów, jakimi muszą odpowiadać
składane projekty – Załącznik Nr 10.



Do punktu 9 porządku obrad
Jakub Ostapczuk – Przechodzimy do punktu 9. Wolne wnioski, zapytania. I teraz bardzo bym chciał
Państwa prosić o krótkie pytania, zwięzłe. Nie chcę ograniczać czasowo, ale tak w miarę 3 minuty,
żeby to wszystko sprawnie poszło. I są pytania, tak po kolei, z prawej strony Pani radna Kuklik.

Helena Kuklik – Szanowni Radni. Panie Burmistrzu. Panie Szanowny Radny Wojewódzki. Bardzo
mi  miło,  że Pan  jest,  to  być  może  będzie  potrzebować  Pana  wsparcia.  Chciałam wystosować
wniosek do Zarządu Dróg Wojewódzkich o umieszczenie, czyli odnowienie w zasadzie poziomych,
podłużnych znaków drogowych na drodze wojewódzkiej na odcinku Kleszczele – Siemiatycze...

Jakub Ostapczuk – Ale to, naprawdę to już nie nasz rejon.

Helena Kuklik – Tam nasi mieszkańcy jeżdżą... 

A nie,  naprawdę,  ale  my nie  możemy wchodzić  ani  w sprawy...  Jedynie  możemy prosić.  Pani
radna...

Helena Kuklik – My możemy...

Jakub Ostapczuk – Wracamy jak najszybciej do Hajnówki...

Helena Kuklik – My możemy wnioskować...

Jakub Ostapczuk – Prosić, nie?

Helena Kuklik –  Tak, oczywiście, jak najbardziej wnioskujemy o poprawienie stanu oznaczenia
na drogach na drodze wojewódzkiej, konkretnie tej Kleszczele – Siemiatycze, ponieważ te znaki
są po prostu przetarte, miejscami był nowy asfalt kładziony, nieodnowiony, w sytuacji, gdzie jest,
są trudne  warunki  atmosferyczne,  bezpieczeństwo  jest  bardzo,  bardzo  naruszane  w  takich
momentach,  także  prosimy.  Pan  na  pewno  ma  większe  możliwości  a  jeżeli  nie,  to  myślę,
że wskazane  by było  podjąć  stanowisko  Rady Miasta  i  wystosować.  Jeżeli  chodzi  o,  również
do Zarządu Dróg Wojewódzkich, o zabudowanie na terenie naszego miasta sygnalizacji świetlnej
w dwóch lokalizacjach. Pracując w Komisji Infrastruktury, już zgłaszałam ten wniosek i było pismo
wysłane do Zarządu Dróg Wojewódzkich. Odpowiedź była mniej więcej tego rodzaju, że Zarząd
Dróg  Wojewódzkich  zainteresuje  się  naszymi  problemami  i  zbada  sprawę,  i  sprawdzi,  jakie
są możliwości techniczne, czy jest zasadność. Myślę, że nie powinniśmy tej sprawy odpuszczać
i wystosować stanowisko do Zarządu Dróg Wojewódzkich w Białymstoku, ponieważ droga Bielska
będzie docelowo przebudowywana, więc żeby się nie spóźnić z naszym wnioskiem, powinniśmy
już teraz takie stanowisko wystosować. Nie powiedziałam jeszcze, o jakie skrzyżowania mi chodzi.
Czyli ulica Nowowarszawska i Bielska, i ulica Lipowa i 3 Maja. Słyszałam dzisiaj, że mamy bardzo
dobre relacje z Zarządem Dróg Wojewódzkich, to myślę, że nie będzie większym problemem. Poza
tym  mam  jeszcze  wniosek  do  budżetu  na  2019  rok  o  opracowanie  dokumentacji  technicznej
na przebudowę ulicy Żytniej. I to wszystko. Dziękuję.

Jakub Ostapczuk – Dziękuję. Pani radna.

Barbara Laszkiewicz – Panie Burmistrzu, Panowie Przewodniczący, Wysoka Rado, idąc naprzeciw
potrzebom naszych  mieszkańców,  chciałam dołożyć  wszelkich  starań  z  naszej  strony i  myślę,
że ze strony  też  Pana  Burmistrza,  żeby  powołać  w  naszym  mieście  delegaturę  Narodowego
Funduszu Zdrowia i  taką delegaturę,  chciałam nadmienić,  że ma miasto  Siemiatycze.  W takiej
delegaturze  nasi  mieszkańcy  mogliby  załatwić  między  innymi:  wyrobić  Europejską  Kartę
Ubezpieczenia Zdrowotnego,  złożyć  wniosek na leczenie uzdrowiskowe,  zarejestrować zlecenie



na zaopatrzenie ortopedyczne i środki pomocnicze, zawrzeć umowę na dobrowolne ubezpieczenia
zdrowotne,  uzyskać  informację  na  temat  świadczeniobiorców,  z  którymi  Narodowy  Fundusz
Zdrowia  ma  podpisaną  umowę,  uzyskać  dostęp  do  Zintegrowanego  Informatora  Pacjenta
i sprawdzić swój  status  ubezpieczenia.  Być może mielibyśmy jeszcze większe  uprawnienia,  ale
takie uprawnienia ma delegatura siemiatycka.  I  myślę,  że taka inicjatywa byłaby potrzebna dla
naszego miasta, naszym mieszkańcom. Dziękuję bardzo.

Jakub Ostapczuk – Dziękuję. Po kolei, proszę, Pan radny.

Sławomir Golonko – Panie Burmistrzu, Wysoka Rado, ja chciałbym zgłosić do budżetu na 2019 rok
przebudowę ulic Diamentowej oraz Rysiej, ona teraz Rysia jest w etapie tam dokumentacji, także,
to wszystko, dziękuję.

Jakub Ostapczuk – Dziękuję. O tak, krótko i zwięźle. Pan radny Mironczuk.

Piotr  Mironczuk – Panie Przewodniczący,  Szanowna Rado,  zanim przejdę do pytań,  chciałbym
przytoczyć,  odczytać  wypowiedź,  która  padła  na  XXXIX  sesji  30  maja  2018  roku.  Czytam:
„Szanowni Państwo, tydzień temu przejeżdżałem z szefem Policji hajnowskiej drogówki, z szefem
tej  drogówki  odnośnie  przejść  na  terenie  miasta  Hajnówka,  gdzie  mieszkańcy  zgłaszali  swoje
wnioski. Również byliśmy na ulicy Orzeszkowej i oczywiście, zaniepokoiło to i Pana z Policji, jak
również moje, te postojowe samochody. Okazało się, że one są awaryjne, gdyż nie mają powietrza
albo  nie  mają  tablicy.  I  uzgodniliśmy,  że  na  ich  wniosek my możemy zgłosić  do  firmy,  która
zajmuje się holowaniem pojazdów o zabranie. W przeciągu 3 miesięcy, jeżeli nikt się nie zgłosi,
po prostu oddajemy na złom, ale mamy rekompensatę nie 600 czy 500 złotych, tylko 4 000. Gorzej
sytuacja  wygląda,  jeżeli  chodzi  o  samochody,  nazwijmy,  dobre,  czyli  zdolne  do  jazdy.  Nie
ma przepisu takiego, który pozwalałby,  aby te  samochody po prostu zabrać,  przewieźć.  Jedynie
można to zrobić z uszkodzonymi. Ale myślę, szanowni Państwo, że tu kroki muszą być i od nas,
i od Policji.  Po prostu wiemy,  czyją to własnością one są. Będziemy występować po numerach
rejestracyjnych  do  tych  właścicieli,  ewentualnie  nawet  takie  rozwiązanie,  że  stawiać  tablice,
o których tutaj mówił Pan radny Irek Kiendyś, o 4-godzinnym na przykład parkowaniu w danym
miejscu.  Zobaczymy,  czy one po prostu będą znikać a  tych samochodów jest  naprawdę dużo.”
Panie Burmistrzu, ja poproszę o Pański komentarz i o Pana odpowiedź, bo autora tej wypowiedzi
nie poproszę, gdyż Pan jako bezpośredni przełożony będzie mógł nam wyjaśnić, czy od 30 maja
do chwili obecnej zostały podjęte w tym kierunku jakieś kroki? Czy w ogóle zrobiono jakiś ruch?
I tutaj  my się obawiamy o porządek i  ład.  Ja chciałbym się  dopytać,  Panie Burmistrzu,  co jest
z budynkiem przy Armii Krajowej, który przekazaliśmy do PUK-u? Ludzie, mieszkańcy się pytają,
dlaczego, co jest z budową budynku czy bloku mieszkalnego przy Żabiej Górce? Czy za okres 4-
letni, kiedy przekazaliśmy to, ten plac budowy dla PUK-u, postawienie tych 8 chyba szafek to jest
wszystko, co na nas stać? Pan jako właściciel powinien w tym temacie coś nam szerzej wyjaśnić.
Jeżeli Pan wcześniej był zaniepokojony, że dużo drzewa jest w lesie, to mieszkańcy z Żabiej Górki
zapraszają, żeby Pan spotkał czy zobaczył, jak jest porządek między MOPS-em a budynkiem tym
mieszkalnym, czyli tymi białymi domkami i wtenczas, bo przy rozmowach uważają, że Pan tego
nie widzi. Następna sprawa i Panie Burmistrzu, czy już wpłynęło, czy wiadomo jest, kto przystąpił
do przetargu o monitoring? Bo wczoraj  minął termin chyba zgłaszania propozycji  o wykonanie
monitoringu w mieście, gdzie chyba 14 września został ogłoszony a z dniem wczorajszym miało
być to wszystko zakończone. I wspominał Pan o budynku mieszkalnym na Bohaterów, który się
buduje. A tak z ręką na sercu, czy zostanie dotrzymany termin ten? Czy to naprawdę dotrzymamy
tego terminu, który jest przewidziany na koniec października? Bo no prace idą, oczywiście, tam
wszystko jest, tylko po prostu czy my z tym zdążymy? Dziękuję.

Jakub Ostapczuk – Dziękuję. Pan radny Borkowski.
  



Maciej Borkowski – Panie Burmistrzu, Panie Przewodniczący, Szanowna Rado, tak jak wcześniej
wspomniałem,  wrócę  do  tematu  wniosków zgłaszanych.  Będę  mówił  o  faktach,  nie  o  mitach,
dlatego  wziąłem  protokoły  z  sesji  Rady  Miasta,  wycinki  protokołów  i  wrócę  do  roku  2015.
Szanowni Państwo, nie mówię o swoich wnioskach, bo to jest niezręcznie, mówiłem o wnioskach
kolegi Bogdana, teraz powiem o wnioskach kolegi Piotra i jak to się odbywa, dlaczego one nie
przechodzą. 2015 roku 24 czerwca, szanowni Państwo, siedzący koło mnie Pan Piotr Mironczuk
składał  taki  wniosek,  aby podnieść  budżet  obywatelski  do kwoty 150 000 złotych,  ze 120 000
do 150 000 złotych. I szanowni Państwo, ja zacytuję Pana Burmistrza Jerzego Siraka. „Jeżeli chodzi
natomiast o wniosek Pana radnego Mironczuka, no niestety, nie mogę tutaj autopoprawki dołączyć,
bo jest  to wniosek, który się łączy ze zmianą w budżecie.  W budżecie mamy określoną kwotę
zarezerwowaną  na  ten  cel.”  Pan  Mironczuk  poprosił  o  przegłosowanie  tego  wniosku.
On rzeczywiście nie przeszedł, 5 osób głosowało za a reszta głosowała przeciwko.

Jakub Ostapczuk – Panie radny, ja bardzo proszę, bo, ale jedno zdanie powiem, to Pan próbuje tak
skrót całej kadencji zrobić. To my wszystko pamiętamy, wnioski Pana Mironczuka, jak głosował
Burmistrz, jak wszystko, ja mam bardzo dobrą pamięć, co prawda coraz krótszą, ale tego, proszę,
ja mówię, ja mam taką prośbę jakby my wszystko pamiętamy. Przecież wszystko wiemy, co było
na sesji, ja żadnej sesji nie opuściłem. Pytania i wnioski. Krótko. 

Maciej  Borkowski  –  Panie  Przewodniczący,  ja  wiem,  że  Pan wszystko  dokładnie  pamięta,  ale
mieszkańcy tego dokładnie nie pamiętają, dlatego już króciutko zmierzam do końca opisania tej
całej  sytuacji.  Teraz,  kiedy  przegłosowywaliśmy  budżet  obywatelski  na  2019  rok,  szanowni
Państwo,  była  pierwotna  kwota  zakładana  156 000  i  jedyny,  który,  Pan  Burmistrz  oczywiście
na to się zgodził, jedyną osobą obecną na sesji Rady Miasta, która zwróciła uwagę, że to dotyczy
budżetu  i  w  pewnym  sensie  zmian  w  budżecie,  był  Pan  Piotr  Markiewicz,  który  zwrócił
na to uwagę, że to się dotyczy ze zmianą w budżecie, czy my to, czy budżet to udźwignie? I Pan,
Panie Burmistrzu, wtedy odpowiedział: „na pewno z tym sobie poradzimy”. Wtedy, kiedy jest rok
wyborczy, to my sobie radzimy. I Pan zaproponował również, to zacytuję, że Pana pogląd, „mój
pogląd znacie, zawsze wolę wydawać pieniądze na inwestycje. Czemu 150 000? Żeby było równo,
trzeba 160 000”.  Wtedy,  kiedy Pan Mironczuk, siedzący koło mnie,  proponował 150 000 – nie,
bo budżet  tego  nie  wytrzyma.  Słuszna  była  uwaga  Pana  Piotra  Markiewicza,  żeby  zajrzeć
do budżetu.  Pan  powiedział,  że  to  wszystko  wytrzyma.  Tak  gwoli  przypomnienia,  szanowni
mieszkańcy, jak jesteśmy traktowani. I jeszcze wrócę do tego, o czym mówił Pan Bogdan, o tych
zapewnieniach.  6  września  szanowni  Państwo,  drodzy  mieszkańcy,  którzy  za  pośrednictwem
Telewizji  Kablowej  śledzicie  obrady sesji  Rady Miasta,  przejrzysty,  transparentny,  miły budżet,
6 września byłem u Pana Burmistrza na rozmowie w sprawie tego żłobka, którego nie ma, remontu,
porozmawiać.  I  tak,  jak tu  wspomniał  siedzący koło mnie kolega,  to  również zostałem, że tak
powiem, niemiło potraktowany. Pan Burmistrz nie chciał ze mną w ogóle na ten temat rozmawiać,
kazał  mi  złożyć  wszystko  na  piśmie.  Panie  Burmistrzu,  tak  Pan  traktuje  radnych.  Dopiero
w momencie,  zostałem  po  prostu  zlekceważony  przez  Pana  Burmistrza  w  momencie,  kiedy
musiałem się do tego, że tak powiem, posunąć, ale innego wyjścia nie było, gdy wyjąłem telefon
i poinformowałem Pana  Burmistrza,  że  rozmowa  nasza  jest  nagrywana,  Pan  Burmistrz  znalazł
na mnie czas, usiadł i przeprowadziliśmy 10-minutową  rozmowę, która jest zarejestrowana. Także
to taki jest Urząd Miasta dla radnego, takiego jak ja czy siedzący obok mnie koledzy, jest taką
twierdzą, szanowni Państwo. To jest taka twierdza. To nie jest tak, że wszystko tutaj my wiemy, nas
się traktuje po prostu, są referaty, przepraszam, nie mogę generalizować, w których ja się czuję
naprawdę  fajnie  i  jestem obsługiwany jak  należy  i  wszystko,  o  co  pytam,  to  się  dowiem,  ale
są referaty, w których jestem traktowany jak intruz, między innymi, no takie przysłowie, że ryba
psuje  się  od  głowy,  więc  Pan Burmistrz  daje  na  to  przykład.  Panie  Burmistrzu,  to  tyle  gwoli
przypomnienia.  O  remoncie  żłobka  myślę,  że  już  nie  będę  wspominał  mieszkańcy  wyciągną
wnioski,  rodzice  dzieci,  które  prowadzają  do  tego  żłobka,  przedszkola  również  usłyszeli,
co następuje,  jakie  decyzje  podjął  Sanepid,  jakie  były  zapewnienia  Pana  Burmistrza



o bezpieczeństwie naszych pociech.  Do tego już nie będę wracał,  ale chciałbym wrócić jeszcze
do bezpieczeństwa naszych dzieci, jest mi to bliskie, ponieważ dlatego, że mam małe dzieci, tak,
chodzą one do przedszkola,  chodzą do żłobka,  bawią się  na naszych placach zabaw, o których
wielokrotnie tutaj,  wiem, przekroczyłem 3 minuty, ale szanowni Państwo, no nie mamy nigdzie
wpisane, że... 

Jakub Ostapczuk – Dlatego nie mówię, tylko proszę. 

Maciej Borkowski – Więc chciałbym nawiązać, poprosiłem Pana Burmistrza, złożyłem interpelację
na ręce Pana Burmistrza 16 sierpnia w sprawie przeglądów placów zabaw, ile zostało dokupionych
zabawek na plac zabaw i  tak dalej,  i  od 16 sierpnia,  drodzy Państwo, otrzymałem odpowiedź,
po którą  sam  się  musiałem  pofatygować  do  Zakładu  Komunikacji,  ZGM-u,  przepraszam,
24 września  sam  poszedłem,  dzwoniąc,  prosząc  Pana  Dyrektora,  aby  mi  udzielił  informacji
na piśmie  na  interpelację,  na  którą  jest  14  dni,  od  16  września  to  trwało,  sierpnia  to  trwało
do 24 września,  musiałem się  sam pofatygować,  Panie  Burmistrzu,  takie  standardy obowiązują
w naszym  mieście,  tak  jest  przyjaźnie,  tak  wszystko  jest  przejrzyście,  transparentnie.  I  otóż,
szanowni rodzice, drodzy mieszkańcy, chciałbym podzielić się taką informacją, w latach 2014-2018
ile zostało zabawek zakupionych. Piaskownice – 3 sztuki na terenie miasta Hajnówka, huśtawka
podwójna  drewniana  – 10 sztuk,  huśtawka metalowa podwójna – 1 sztuka,  huśtawka ważka –
1 sztuka, karuzela bączek – 1 sztuka, sprężynowiec – 4 sztuki, zestaw Majka – 2 sztuki. 4 lata
kadencja trwała, zakup, moim zdaniem, skromny. Dzieci na czym się bawią? Wielokrotnie my tutaj
o tym mówiliśmy, wielokrotnie moi koledzy, koleżanki zgłaszali potrzebę czy to ogrodzenia, czy
dofinansowania tych istniejących placów zabaw, bo jest niebezpiecznie. O tym mówiliśmy na sesji.
Drodzy Państwo... 

Z sali – Jest zapisane sprężynowiec, bo to...

Jakub Ostapczuk – Nóż spężynowy...

Maciej  Borkowski  –  Sprężynowiec,  tak,  dokładnie,  sprężynowiec,  tak.  Więc  protokół,  takie
protokoły dostałem, tak, i co ciekawe przeczytam tylko jeden, myślę że to wystarczy, z kontroli
okresowej  stanu  technicznych  urządzeń  placów  zabaw.  Data  kontroli  –  9  września  2017  rok.
Piłsudskiego 4 d. Panie Burmistrzu, dlaczego się skupiam na tym? Dlatego że 12 lipca na tym
właśnie osiedlu w momencie, kiedy najbardziej place zabaw są oblegane, ZGM, który podlega pod
Pana,  rozebrał  cały  istniejący  plac  zabaw.  Cały,  szanowni  Państwo,  taką  zrobił  niespodziankę
dzieciom na wakacje, wszystko rozebrane. Huśtawka metalowa, drabinka metalowa, piaskownica
drewniana, karuzela metalowa, ławka drewniana. Zostało to rozebrane. Data kontroli – 9 czerwiec,
przepraszam, 2017, stan przeczytam – dobry, dobry, dobry, dobry. Wszystkie urządzenia miały stan
dobry. W 2016 roku również wszystkie urządzenia miały stan dobry. A w 2018 roku co się okazało?
Że trzeba ten plac zabaw rozebrać, bo jak wynika z protokołów, ten plac zabaw, stan techniczny
urządzeń  placu  zabaw,  huśtawka  metalowa  –  stan  nieodpowiedni,  drabinka  metalowa  –
nieodpowiedni, zostało to wszystko rozebrane w przeciągu roku, co się stało? Drodzy Państwo, tak
dbamy  o  nasze  pociechy,  o  nasze  bezpieczeństwo  naszych  pociech,  o  tym,  żeby  się  bawiły
w bezpiecznych warunkach, bo te huśtawki, które są, to pamiętają lata 30 lat wstecz i to nie robił
tego ZGM, tylko robiły to zakłady, tak? Tylko chciałem tak nawiązać do tego tematu, on jest ważny
dla  rodziców dzieci,  których pociechy się  bawią.  Ja  rozumiem,  Panie  Burmistrzu,  że Pan tego
problemowemu  nie  rozumie,  gdzieś  tam  on  jest  z  boku,  bo  Pan  dzieci  nie  ma,  ale  ja  mam
i chciałbym, żeby one się bawiły w cywilizowany sposób. Warto również dodać o tym, że Pan
Dyrektor będzie startował z list Pana Burmistrza, tak, do Rady Powiatu. I proszę Państwa...

Jakub Ostapczuk – Proszę nie robić kampanii dla Pana Dyrektora.



Maciej  Borkowski  –  Odpisy  na  interpelacje  obowiązują  wszystkich,  tak?  Panowie  się  tutaj
obruszacie, kampania, kampania, ale nie obruszaliście się...

Jakub Ostapczuk – A nie można promować...

Maciej Borkowski – ...kiedy tam ja byłem nazywany tak, a nie inaczej...

Jakub Ostapczuk – Proszę o wniosek, konkretny wniosek, Panie radny.

Maciej Borkowski – Ja rozumiem, rozumiem.  Wnioski same się tutaj wysnuwają, ich nie trzeba.
Ja rozumiem Państwa zdenerwowanie, ponieważ... Stąd wasze zdenerwowanie. Na temat, wniosek,
Panie  Burmistrzu,  nie  będę  przytaczał  kwot,  ale  proszę  zadbać  o  to,  aby te  place  zabaw były
bezpieczne i je dofinansować. To jest mój konkretny wniosek. Nie będę wchodził w koszta, tak,
tylko proszę sobie to zapisać, zanotować i zadbać o bezpieczeństwo naszych dzieci, nie tak, jak Pan
zadbał w żłobku, tylko realnie i o to Pana proszę. Dziękuję uprzejmie.

Jakub Ostapczuk – Dziękuję. Po kolei. Pan radny Łabędzki. Też proszę o 3 minuty.

Bogusław Szczepan Łabędzki – 3 minuty? A jak się wyrobię szybciej, to..

Jakub Ostapczuk – To...

Bogusław Szczepan Łabędzki – Nagroda będzie jakaś?

Jakub Ostapczuk – Oczywiście.

Bogusław  Szczepan  Łabędzki  –  Dobra.  Panie  Burmistrzu,  konkretne  pytanie,  zostajemy  przy
temacie budynku przy Armii Krajowej 24. Ja używam tej nazwy, bo Pan sam jej użył w swoim
ogłoszeniu i tego się trzymajmy. Pytania konkretne, jak wyglądała sytuacja prawna pracowników
tego budynku pomiędzy 1 września a 18 września 2018 roku w związku z tym, że od 1 września
obowiązywała już uchwała z 30 maja, uruchamiająca żłobek a 3, 4 września zostało opublikowane
w Dzienniku Urzędowym treść uchwały przyjętej 3 września, która weszła w życie 18 września,
pomiędzy 1 września a 18 września stan prawny pracowników funkcjonujących w budynku przy
Armii Krajowej 24. Następne pytanie, na jakiej, na podstawie jakiej umowy pracują tam obecnie
pracownicy?  Bo  pod  koniec  czerwca  podpisali  zgodę  o  zmianie  warunków  zatrudnienia
co do miejsca, tak, od 1 września mieli pracować w żłobku samorządowym, tego żłobka nie mamy,
czy  podpisano  w  międzyczasie  z  nimi  kolejny  dokument  przywracający  ich  do  oddziałów
żłobkowych? Chodzi mi o tą sytuację prawną, jak ona w tej chwili wygląda. Kolejne pytanie, jaki
jest status zatrudnienia osoby, która została wyłoniona w konkursie na dyrektora żłobka? Jaki jest
jej  status  obecnie?  Jaki  jest  zakres  jej  obowiązków  służbowych?  I  ostatnie  pytanie.  Jest  tam
stworzony grafik pracy w soboty od godziny 14:00. I tutaj  konkretnie proszę o odpowiedź, czy
w związku z zatrudnieniem pracowników w soboty od godziny 14:00 zachowany jest 35-godzinny
tygodniowy  czas  odpoczynku  pracownika?  I  na  te  pytania  bardzo  proszę  o  przygotowanie
odpowiedzi na piśmie. Dziękuję bardzo.

Jakub Ostapczuk – Dziękuję. Zmieścił się Pan w czasie.

Bogusław Szczepan Łabędzki – Czekam na nagrodę.

Jakub Ostapczuk – I proszę Państwa, tak właśnie krótko. Pytanie, dziś pytanie, dziś odpowiedź,
po kolei Pani, Pan.



Sławomir Kulik – Panie Przewodniczący, Panie Burmistrzu, szanowna Rado, nadal zgłaszają się
mieszkańcy Mazur w sprawie ustawienia znaku koło szkoły z ograniczeniem 40 km/h. To już było
przerabiane, ale chciałem jeszcze usłyszeć zdanie Burmistrza i mieszkańcy żeby usłyszeli.  Oraz
kobiety przeważnie zgłaszają tą rynienkę, która jest utrudnieniem na przykład dla wózków przy
przechodzeniu  przez  ulicę  Nowowarszawską.  To  było  już  przerabiane,  ale  chciałbym  usłyszeć
słowa Burmistrza. I kolejna sprawa to jest, kolejna sprawa to jest ulica...

Jerzy Sirak – Chodzi o wózki dla niepełnosprawnych?

Sławomir  Kulik  –  Znaczy nie,  wózki  dziecięce,  bo  tam rynienki  te  są,  które  utrudniają  trochę
przejście. Ulica Bielska, wiadukt kolejowy, tam są płyty już rozszczelnione. W czasie ulewy one
zostały chyba przesunięte lekko i tam jest utrudnienie, bo dużo kobiet chodzi do cerkwi tą trasą
i no ja  wiem,  że  to  jest  droga  wojewódzka  Bielska,  ale  jakoś  to  trzeba  usunąć,  zreperować.
Dziękuję.

Jakub Ostapczuk – Dzięki. Pan radny Czurak. Czurak Adam. Po kolei będziemy.

Adam Czurak – Panie Burmistrzu, Wysoka Rado, zgodnie z obowiązkiem przekazuję tematy, które
przekazali  mi  mieszkańcy.  Ulica  Bielska  i  przejazd  rowerem,  tu  mieszkanka  była  jakby
zbulwersowana tym, że chodnik w tej ulicy jest nieadekwatny do przejazdu, przydałaby się ścieżka
rowerowa. Nie każdy wie, że to jest droga wojewódzka, nie jest w kompetencji miasta, ale tak przy
okazji pomyślałem o tym, że warto by wykorzystać, to był dobry pomysł z koncepcją opracowania
ścieżek  rowerowych  w  mieście,  żeby  potraktować  priorytetowo  te  drogi  czy  wnioskować
o dofinansowanie na te drogi, gdzie są przede wszystkim potrzeby na ścieżki rowerowe. Na ulicy
Bielskiej  jest  ta  jezdnia  szeroka  i  jakby  ten  chodnik  też  jest  szeroki.  Tam  jest  możliwość
zorganizowania  ścieżki.  Być  może w jakichś  takich  przemyśleniach  a  propo przebudowy dróg
naszych miejskich też warto by ten nasz program, który powstał, wziąć pod uwagę. Więcej punktów
dla takich ulic, gdzie byłby ciąg komunikacyjny ścieżki rowerowej i tak dalej. Drugi temat ktoś
mi zgłosił a propo wyjazdu z ulicy Długiej na ulicę Prostą. Jest tam jakby pewne niebezpieczeństwo
wyjazdu.  Mieszkaniec  sugerował  mi  strefę  zakazu parkowania  przy ulicy Prostej  przy odcinku
do ulicy  Długiej.  No  ale  tak  jak  każda  decyzja  wymaga  jakby  przemyślenia.  Przychylam  się
do wniosku Pani radnej Basi Laszkiewicz, bo też dostałem sygnał a propo parkowania samochodów
przy żłobku, o którym ciągle mówimy przy innych okazjach, ale jest problem. Nie wiem, jaki jest
status  drogi  i  jak  wygląda  kwestia  właścicieli  terenu przy drodze  osiedlowej  między żłobkiem
a blokiem najbliższym, to jest wąski, wąska droga. Taki pomysł o poszerzeniu strefy parkingowej
czy  w  ogóle  wyznaczeniu  parkingów,  bo  tam  jakby  parkingi  są  z  boku,  ale  każdy  używa
samochodu, jeżeli chodzi o małe dzieci i mamy okres jesienno-zimowy, no wiadomo, że natężenie
ruchu jest bardzo duże. Aby zapewnić bezpieczeństwo, warto zastanowić się nad tą kwestią. Jeszcze
mam taki  wniosek  od  mieszkańców  ulic  między  Komendą  Państwowej  Straży  Pożarnej,  czyli
Bednarska, Ciesielska, Ślusarska – stare uliczki a Żabią Górką. Tam już sam osobiście udawałem
się do Referatu Gospodarki Komunalnej. Jest wymagana przebudowa oświetlenia w tych ulicach
i należy pamiętać o tym, że uliczki są stare i jeżeli mówimy tu o wnioskach budżetowych, też warto
o  tych  uliczkach  pamiętać,  bo  bardzo  dobrze,  że  są  robione  ulice  wąskie  –  Leszczynowe,
Kasztanowe no jakby w tym zakresie między ulicą Lipową a 11 Listopada i dalej tam ulica Sarnia,
Daniela  i  jakby  to  są  tego  samego  typu  ulice,  jakby  wymagają,  jakby  potraktowania
równomiernego.  Jeżeli  zawiązać jakiś  komitet,  jeżeli  są wnioski,  to warto te  ulice potraktować,
nawet trzeba potraktować je też sprawiedliwie. Dziękuję.

Jakub Ostapczuk – Dziękuję. Pan radny Puch.

Janusz  Puch  –  Panie  Przewodniczący,  Panie  Burmistrzu,  Wysoka  Rado,  Szanowni  Państwo,
na wniosek mieszkańców osiedla Lipowa w Hajnówce wnioskuję, po pierwsze, o zlecenie dla PEC-



u w Hajnówce podjęcia kroków w celu przeprowadzenia remontów elewacji 2 budynków po byłych
kotłowniach,  które  obecnie  nie  są  wykorzystywane a  swym wyglądem szpecą  estetykę  osiedla
Lipowa, to jest zmurszałe tynki, wypłowiałe kolory ścian i drzwi budynków. Taki stan negatywnie
kontrastuje  z  odnowionymi  po  termomodernizacji  budynkami  Spółdzielni  Mieszkaniowej
w Hajnówce.  Drugi.  O  ponowne  ponaglenie  właścicieli  prywatnych  działek  znajdujących  się
na osiedlu  Lipowa  o  wykoszenie  porastających  traw  i  uporządkowanie  terenów  bezpośrednio
przyległych do budynków mieszkalnych Lipowa Nr 81-89. Te tereny są już praktycznie od 2 lat
nieobkaszane  i tam  porosły  takie  chaszcze  i  trawy,  że  po  prostu  mieszkańcy  boją  się  tam
wychodzić,  tym bardziej,  że  one się  znajdują  od strony balkonów, znajdują się  tam wysypiska
śmieci,  oraz  posesji  prywatnych  a  także  wzdłuż  rzeki  Leśna.  Na  tych  działkach  znajdują  się
wysypiska śmieci, w których znalazły sobie miejsca różnego rodzaju gryzonie jak myszy i szczury,
co  mówiłem.  Taka  sytuacja  ujemnie  wpływa  na  wygląd  osiedla  i  samopoczucie  mieszkańców.
I trzeci  wniosek.  Na  wniosek  mieszkańców  Hajnówki  i  osób  odwiedzających  nasze  miasto
na rowerach  wnioskuję  o  remont  nawierzchni  alejki  spacerowej  na  odcinku  od  ulicy  Armii
Krajowej  do  głównej  alejki  w  parku  miejskim  wzdłuż  posesji  Powiatowej  Komendy  Policji
w Hajnówce,  przy  której  wybudowano  nowe  wiaty  na  rowery  i  miejsca  na  odpoczynek  dla
rowerzystów. Obecnie płytki chodnikowe, z których wykonano alejki, są popękane i zwichrowane,
i utrudniają  poruszanie  się  dla  rowerzystów i  pieszych.  Dziękuję.  Już  o  ścieżkach rowerowych
mówił tutaj kolega Adam Czurak, więc nie będę zabierał czasu. Dziękuję.

Jakub Ostapczuk – Dobra, po kolei proszę, Pani radna.

Walentyna  Pietroczuk  –  Panie  Przewodniczący,  Panie  Burmistrzu,  Szanowni  Państwo,  Wysoka
Rado. Chciałabym podziękować za tą informację, którą dzisiaj usłyszeliśmy od Pana Burmistrza
w prezentacji odnośnie Szkoły Podstawowej Nr 3. I Panie Burmistrzu, ja dzisiaj właśnie w imieniu
rodziców  chciałam  zgłosić  ten  niepokój,  ponieważ  no  nie  słychać,  nie  widać  i  w  budżecie
są pieniądze na dokumentację techniczną. Ta szkoła czeka bardzo, bardzo długo już. Ja się uczyłam
w tej  szkole i  bardzo długo czeka na rozbudowę, na salę gimnastyczną i  no cieszę się,  że jest
deklaracja  Pana  Burmistrza,  że  do  końca  października  ten  przetarg  zostanie  ogłoszony.  Także
ta jedna sprawa... 

Jerzy Sirak – Do końca września.

Walentyna Pietroczuk – Do końca września? O, to jeszcze lepiej. Bardzo się cieszę. Druga sprawa
zgłoszona  przez  mieszkańców  dotyczy  zwiększenia  bezpieczeństwa  na skrzyżowaniu  ulicy
powiatowej  –  ulicy  Warszawskiej  z  ulicą  Duboisa  i  Bohaterów  Warszawy.  Bo  przy  tych
skrzyżowaniach ta  widoczność jest  ograniczona.  Wprawdzie jadąc od strony mleczarni  z  lewej
strony  te  uliczki  mają  znaki  stopu  i  mają  oznakowanie  poziome,  niemniej  jednak  no  trzeba
popatrzeć na te znaki stopu, one nieraz są zarośnięte, niewidoczne i tam na tych skrzyżowaniach
dochodzi  często  do  kolizji,  do  uszczerbku  na  zdrowiu  ludzi,  do  niszczenia  samochodów,
do niszczenia ogrodzeń. Może trzeba by było zastosować z kolei z drugiej strony, z prawej strony
tych uliczek lustra, bo tam też jest słaba widoczność i też często dochodzi do kolizji. Następna
sprawa to jest oznakowanie poziome na ulicy 3 Maja. To jest związane z tą inwestycją, która będzie
niedługo, remontu tej strony prawej idąc od Urzędu Miasta. W tej chwili to oznakowanie, chodzi
mi o zatoki parkingowe, zwrócono uwagę na to, że nie ma tam ograniczenia, nie ma linii poziomej
równoległej  do  krawężnika,  która  ograniczałaby  wjazd  samochodów  na  chodnik.  I  na  pewno
Państwo też zwróciliście  uwagę,  że jedni  parkują bardzo głęboko,  inni  troszeczkę bliżej  jezdni
i przejście tym chodnikiem jest w związku z tym utrudnione. Także może należałoby właśnie przy
tej przebudowie zwrócić uwagę na to, żeby tam linia była taka ograniczająca wjazd samochodów
na chodnik. Nie wiadomo, jak to będzie po, jeśli będzie remont, może będą pogłębione właśnie
parkingi a jeśli  będzie tak jak jest,  to proszę o zwrócenie na to uwagi.  I również chciałam się
przyłączyć  do  wniosku  Pani  Laszkiewicz  odnośnie  dokumentacji,  przygotowania  dokumentacji



w 2019 roku na ulicę Poranek no i jeszcze żeby tak połączyć Zwierzyniecką z Starą Judzianką,
to jeszcze  jest  tam Konwaliowa  i  część  Zwierzynieckiej  również  jest  w stanie  złym.  Dziękuję
bardzo.

Jakub Ostapczuk – Pani Ewa Rygorowicz.

Ewa  Rygorowicz  –  Szanowny Panie  Burmistrzu,  szanowni  Radny,  drodzy Państwo,  występuję
w imieniu mieszkańców Osiedla Podlasie,  a mianowicie zwracam się po raz drugi już z prośbą
o zmianę rozkładu jazdy linii autobusu miejskiego nr 2. Otóż w niedziele i święta mieszkańcy nie
mają  czym wrócić  z  nabożeństwa  z  Soboru  Świętej  Trójcy.  Ja  już  o  tym mówiłam.  Dojechać
na godzinę 10:00 oczywiście jest  świetne połączenie,  ale wrócić niestety nie. Trzeba wychodzić
z liturgii dużo wcześniej lub czekać godzinę na przystanku. Jeżeli to możliwa jest zmiana rozkładu
jazdy, bardzo bym prosiła. Zbliża się zima, wiadomo, mieszkańcy coraz częściej będą korzystać
z autobusu miejskiego lub w ogóle nie  dojadą na nabożeństwo.  I  druga jeszcze prośba,  znaczy
zapytanie,  bo  już  prośba  była,  tychże  mieszkańców  z  osiedla  Podlasie.  Kiedyś  wspominałam
o możliwości wybudowania marketu na tej dzielnicy. Czy Pan Burmistrz rozważył taką możliwość?
Dziękuję.

Jakub Ostapczuk – Dziękuję. Pan radny Markiewicz – nie. Pan Przewodniczący Androsiuk jeszcze.

Tomasz Androsiuk – Panie Burmistrzu, Panie Przewodniczący, w związku z tym, iż w szkołach
podstawowych gromadzą  się  duże  ilości  dokumentów typu  klasówki,  sprawdziany,  jakieś  testy
i inne,  chciałbym  złożyć  wniosek  do  budżetu  miasta  na  rok  2019  odnośnie  zakupu  dużych,
przemysłowych  niszczarek  do  szkół  podstawowych  w związku  z  tym,  że  takich  dokumentów,
wiadomo,  nie  można  wyrzucić  ani  do  śmieci  bez  uprzedniego  zniszczenia,  nie  można  też
ze względu na ochronę danych osobowych czy też te słynne RODO takich dokumentów wynieść,
aby w zakresie własnym je zniszczyć. A dowiadywałem się, że w szkołach albo takiej niszczarki nie
ma,  albo  jest  ona  zepsuta,  albo  jedynie  do  dyspozycji  sekretariatu  i  jest  mała.  To  ja  wnoszę
o zabezpieczenie  kwoty  20 000  złotych  do  budżetu  2019  na  zakup  właśnie  takich  niszczarek.
Myślę, że ta kwota to będzie odpowiednia, bo tak z tego, co się dowiadywałem, to taka niszczarka
kosztuje w granicach powiedzmy 4 000 złotych. Dziękuję.

Jakub Ostapczuk – Dziękuję. Wszyscy radni, to ja też jeszcze. Mam taką prośbę do Burmistrza.
Myślę, że to jest wspólna, o tym dużo rozmawialiśmy, jest w Hajnówce dwie piękne ulice. Jedna
jest Nowowarszawska, która została pięknie odremontowana a druga, która nie mniej piękna jest –
ulica Reja. Jest dokumentacja, trzeba wszystko, Panie Burmistrzu, wiem, że też Burmistrz się stara
o to, żeby tam ulica była taką wizytówka, która też może odciążyć drogę, to skrzyżowanie, kto
jedzie do Warszawy przez tą piękną ulicę przy cerkwi przejedzie się, bo tam naprawdę teraz jest ona
no w bardzo złym stanie. Bardzo często tam jeżdżę, dlatego o tym mówię. Dziękuję. I teraz Pan
spoza Rady, co prawda Pan radny wojewódzki – Pan Pietroczuk prosi o głos. Proszę mikrofon.

Włodzimierz  Pietroczuk  –  Dziękuję  bardzo  za  udzielenie  głosu.  Ja  nie  mam  pytań,  nie  mam
wniosków budżetowych, mam za to kilka informacji, które chciałbym Państwu radnym przekazać.
Pierwsza informacja, o której już wspominał Pan Przewodniczący, dotyczy drogi 685 na odcinku
Żywkowo – Nowosady. Została 20 września została podpisana umowa na realizację tej inwestycji.
Wykonawca jest w trakcie przejmowania placu budowy. Obiecał, że jeszcze w tym roku rozpocznie
prace  przygotowawcze  a  jeśli  pogoda  pozwoli,  to  nawet  bezpośrednie  wykonanie  inwestycji.
Inwestycja za 258 000 000 złotych w stosunku do ceny pierwotnej skok jest o ponad, grubo ponad
50 000 000 złotych,  no  ale  na  szczęście  zarząd  województwa zabezpieczył  odpowiednie  środki
na realizację tej inwestycji i tak jak opiewa na to umowa, w ciągu 36 miesięcy, czyli w ciągu 3 lat
powinna  być  ta  inwestycja  zakończona.  Problemem  jest  zapewne  to,  że  w  roku  przyszłym
te 2 inwestycje na drogę 685 na odcinku Żywkowo – Zabłudów i Żywkowo – Nowosady będą się



na siebie nakładały i utrudnienia w dojeździe do Białegostoku na pewno będą jeszcze większe, ale
dla zainteresowanych prywatnie wypróbowałem kilka skrótów, można ominąć tą trasę do... Proszę?

Z sali – Jaki czas?

Włodzimierz  Pietroczuk  –  Nie  mierzyłem czasu,  ale  porównywałem,  co  prawda,  w  ciągu  jest
różnica  około  15  minut,  jadąc  przez  czerwone  światła  albo  objeżdżając  to  innymi  drogami,
najczęściej powiatowymi i gminnymi. Druga informacja to na ostatniej sesji Sejmiku Województwa
Podlaskiego została przejęta na stan dróg wojewódzkich droga Narew – Bielsk Podlaski. To też
dobra informacja, bo jest nadzieja na to, że remont tej ważnej dla regionu drogi zostanie szybciej
wykonany. Jest jednak pewien problem, bo radni następnej kadencji Sejmiku Województwa będą
musieli  zadbać  o  to,  żeby  ta  droga  została  wpisana  do  wojewódzkiego  planu  transportowego,
bo tylko w tej sytuacji będzie można skorzystać ze środków zewnętrznych. Poinformowano mnie,
że to jest ostatnia sesja... 

Jakub Ostapczuk – Nie jeszcze.

Włodzimierz Pietroczuk – Nie, nie ostatnia? W takim razie...

Jakub Ostapczuk – Ale to można...

Włodzimierz Pietroczuk – W takim razie na podziękowania przyjdzie czas. Mam nadzieję, że będę
mógł również uczestniczyć w tej ostatniej sesji. I chciałbym jeszcze nawiązać tutaj do wniosków,
które  składała  Pani  radna  Kuklik.  Jeśli  chodzi  o  pierwszy  wniosek  dotyczący  odnowienia
oznakowania poziomego,  jest  to  tak  zwane bieżące  utrzymanie drogi  i  na  pewno taki  wniosek
zgłoszę do Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich. Dobrze by było jednak, żeby taki wniosek
szedł dwutorowo i żeby tutaj czy Pan Burmistrz, czy Pan Przewodniczący ten wniosek Pani radnej
do Zarządu przekazał. Jeśli chodzi o sygnalizację świetlną na 2 skrzyżowaniach, o których Pani
radna mówiła, jest to rzecz bardziej skomplikowana, bo to są zadania inwestycyjne i te zadania
inwestycyjne będą mogły być wykonane po uchwaleniu kolejnego budżetu na kolejną kadencję.
Projekt  budżetu  będzie  przygotowywał  jeszcze  ten  Zarząd,  jeszcze  jest  przed  nami  jedna  sesja
Sejmiku.  Zobowiązuję  się  do  tego,  żeby  takie  wnioski  do  budżetu  województwa  na  następną
kadencję złożyć.

Jakub  Ostapczuk  –  Dziękuję  Panu serdecznie.  Proszę  Panią.  Proszę  się  przedstawić.  Mikrofon
proszę.

Teresa Ozimek – Nie wiem, czy dobrze, działa?

Jakub Ostapczuk – Dobrze, tak, tak.

Teresa Ozimek – Wolałabym mówić, wtedy byłoby dłużej, ale ponieważ przyszliśmy ze sprawą
od ludzi, to przeczytam. Nazywam się Teresa Ozimek. Przyszłam z Joanną Bińczycką, która jest
szefową  Stowarzyszenia  na  rzecz  hospicjum  w  Hajnówce.  Już  czytamy,  żeby  było  krótko.
Szanowni Państwo obecni na sali, ale przede wszystkim przed telewizorami, bo jako zwykli ludzie
do wszystkich zwykłych ludzi z Hajnowszczyzny się dziś zwracamy. Zapewne wszyscy Państwo
już  wiecie,  że  od  1  lipca  roku w hajnowskim szpitalu  istnieje  oddział  paliatywny,  czyli  nasze
hospicjum. Szpital przygotował 6 miejsc, ale tylko 2 są dotowane przez NFZ, bo na tyle zgłosił
zapotrzebowanie. Przez wiele lat ta sfera opieki nie istniała w Hajnówce i kiedy sytuację należało
definitywnie zmienić a władze pozostawały obojętne,  mieszkańcy zwrócili  się do radnego Pana
Piotra Mironczuka. Nie będę opowiadać, z jaką niechęcią i niemożnością zetknął się Pan radny,
w każdym razie  wspólnie  z  mieszkańcami  podjął  inicjatywę  obywatelską  w sprawie  hospicjum



a jednocześnie  współtworzył  Stowarzyszenie  na  rzecz  hospicjum w Hajnówce,  które  nie  tylko
ma na względzie opiekę hospicyjną, ale też pomaga Domowi Pomocy Społecznej w Garbarach koło
Bondar.  Przebywa  tam  200  osób  z  chorobami  psychicznymi  o  różnym  nasileniu,  w  tym
21 z Hajnówki i pozostałych gmin powiatu hajnowskiego. Stowarzyszenie to głównie założyciele,
czyli Piotr Mironczuk, Piotr Skiepko i szefowa Joanna Bińczycka, także liczni członkowie, ale dziś
podziękowanie  Panu  radnemu  przekazuję  w  imieniu  mieszkańców,  bo  bardzo  interesował  się
naszymi sprawami i zawsze pomagał. Bardzo dziękujemy, Panie Piotrze, za każdy pracowity dzień
poświęcony naszym sprawom, za to, że po 7 latach bezowocnych starań mieszkańców zakończył
Pan bezprawne zmuszanie lokatorów zasobów komunalnych do sprzątania klatek schodowych, ale
przede  wszystkim  dziękujemy  za  hospicjum.  Znalazł  Pan  sojusznika  w  osobie  Starosty
Hajnowskiego Mirosława Romaniuka i  ta  wasza wspólna mądrość pozwoliła na nowo wierzyć,
że jak  się  chce,  to  we  wszystkim można  ludziom pomóc.  Dziękuję,  Panie  Piotrze,  w  imieniu
mieszkańców.

Oklaski

Joanna Bińczycka – Panie Piotrze, bardzo serdecznie dziękujemy.

Jakub Ostapczuk – No, tam bez pocałunków.

Jerzy Sirak – To kampania wyborcza, Panie Przewodniczący.

Jakub Ostapczuk – Dobra. Dziękuję. Czy ktoś jeszcze chce zabrać głos? 

Interpelacje,  wnioski,  zapytania  zgłoszone  na  XLIII  sesji  Rady  Miasta  Hajnówka  w  dniu
26     września 2018 roku – Załącznik Nr 11.

Do punktu 9 porządku obrad
Jakub Ostapczuk – Jeśli nie ma, przechodzimy do punktu 9. Odpowiedzi na interpelacje, wolne
wnioski  i  zapytania.  Proszę  Pana  Burmistrza,  co  jest  możliwe,  to  dziś  a  to,  co  się  nie
da, to na piśmie do radnych.

Jerzy Sirak – Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Pani Kuklik porusza temat znaków poziomych.
Tak jak Pan radny Pietroczuk powiedział, słusznie zresztą, to ze swojej strony taki monit do Pana
Dyrektora Sulimy wystosujemy nawet odnośnie tej ulicy wojewódzkiej Kleszczele – Siemiatycze.
Jeżeli chodzi natomiast o ulicę i sygnalizację świetną Nowowarszawska, Bielska, Lipowa, 3 Maja,
oczywiście  dobrze,  żeby to  było,  ale  zdajemy sobie  z  tego sprawę,  że  do tego trzeba  dołożyć
pieniądze.  W związku  z  tym,  że  wszystkim nam też  zależy,  żeby w  kolejnym etapie,  a  więc
w przyszłym roku rozpocząć przebudowę chodników przy ulicy Bielskiej, bo tu ktoś poruszał ten
temat, to wygląda to tak, jak wygląda, ale ja nie ukrywam, no my określiliśmy pewną kolejność,
no uważamy, że najpierw trzeba skończyć te prace w centrum miasta przy ulicy 3 Maja, stąd też
taka decyzja na ten rok, natomiast na przyszły rok możliwa jest rozmowa z zarządem na temat ulicy
Bielskiej  i  niewykluczone,  że  trzeba  rozważyć  możliwość  ewentualnie  likwidacji  chodnika
po jednej  stronie  a  zrobienia  ścieżki  rowerowej  w to miejsce,  Natomiast  jeżeli  chcemy myśleć
o sygnalizacji świetlnej, bo na pewno jest tam taka potrzebna, trzeba już o tym rozmawiać, chociaż
zdajemy sobie z tego sprawę, że realizacja w przyszłym roku pewnie będzie niemożliwa, ale można
rozmawiać o dokumentacji czy o przygotowaniu do tego a w kolejnych latach do tej sygnalizacji
Lipowa – 3 Maja. Ulica Żytnia to jest oczywiście wniosek do budżetu, będziemy go rozpatrywać
razem z wszystkimi innymi wnioskami. Tutaj Pani Laszkiewicz mnie zaskoczyła informacją, że jest
delegatura  Narodowego  Funduszu.  Jeżeli  jest  i  jeżeli  jest  jakakolwiek  szansa,  na  pewno  takie
działania podejmiemy,  bo jesteśmy też w kontakcie jeżeli  chodzi o punkt biura paszportowego,



jeżeli tylko taka szansa się zdarzy, to na pewno te działania podejmiemy a tu podejmiemy rozmowy
z dyrekcją Funduszu Zdrowia w Białymstoku na temat delegatury w Hajnówce. Pan radny Golonko
podnosi  temat  dokumentacji  na  Diamentową.  Rysia  jest  w  opracowaniu  dokumentacja,  także
rozpatrzymy to razem z innymi wnioskami do projektu na przyszły rok.  Pan radny Mironczuk
podnosi bardzo trudny temat do rozwiązania dotyczący tych samochodów przy ulicy Orzeszkowej.
To tak naprawdę dotyczy również ulicy Armii Krajowej. Na Armii Krajowej praktycznie niewiele
możemy zrobić, jest to droga publiczna, są parkingi ogólnodostępne i tak dalej. Natomiast na ulicy
Orzeszkowej analizujemy to pod kątem bezprawnego zajęcia pasa drogowego i spróbujemy podjąć
działania w tym kierunku. Szczegółów tego, o czym Pan mówi od maja, to ja w tej chwili no nie
znam,  ale  mówię,  spróbujemy do tego  tematu  podejść  inaczej.  Budynek  przy Armii  Krajowej.
Na etapie  końcowym jest  opracowanie dokumentacji  technicznej  na budynek i  jego rozbudowę.
Po uzyskaniu pozwolenia budowlanego Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych przystąpi do prac
remontowych.  Budynek  przy  ulicy  Żabia  Górka,  tak  jak  Pan  radny  sam  zauważył,  instalacje
elektryczne, skrzynki zostały doprowadzone. Też została wykonana instalacja dotycząca kolektorów
ciepłowniczych,  których  nie  widać,  ale  ona  tam  w  ziemi  jest.  W  tej  chwili  wspólnie
z Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych analizujemy model finansowania czy będzie to w ramach
Mieszkania Plus, czy będzie to w ramach zwykłego kredytu bankowego. Z naszej analizy dzisiaj
wynika, że jednak ten projekt Mieszkania Plus jest finansowo mniej korzystny, bo na koniec tak
i tak  mieszkańcy będą  musieli  za  to  zapłacić.  Jak  już  zdecydujemy,  który model  finansowania
wybrać, przystąpimy do budowy, oczywiście, Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych. Informacje
na temat  przetargu  odnośnie  monitoringu  to  przedstawi  Pan  Sekretarz.  Jeżeli  chodzi  o  termin
zakończenia budowy mieszkań komunalnych, termin ten nie jest zagrożony. Pan radny Borkowski
podnosi temat placu zabaw. Ja przypomnę, że w ubiegłym roku został ogłoszony rządowy program
OSA. My się przygotowywaliśmy jako miasto do wystąpienia do tego programu. Przygotowaliśmy
i wystąpiliśmy z kilkoma projektami, w związku z tym no nie planowaliśmy jakichś gruntowych
remontów  placów  zabaw,  bo  liczyliśmy  na  to,  że  to  finansowanie  uzyskamy,  jednak  tego
finansowania  nie  uzyskaliśmy,  w  związku  z  tym na  przyszły  rok  w  pewnym zakresie  remont
istniejących placów zrobimy, ale ja wyjaśnię, że sytuacja w dużej mierze się poprawi, ponieważ
w ramach dużego projektu rewitalizacji obok stadionu OSiR-u, obok HDK-u zostaną zbudowane
nowe, ciekawe instalacje linowe a do 15 października wykonawca, hajnowski wykonawca, obiecał,
że już zamontuje piramidę linową na Judziance przy Szkole Nr 3. No Panu Łabędzkiemu udzielimy
odpowiedzi pisemnej, proszę zrozumieć, ja nie mogę w tej chwili Panu odpowiedzieć, bo nie znam
załóżmy  szczegółów,  ale  dla  mnie  będzie  rzeczą  naturalną,  naturalną  konsekwencją,
że do 31 grudnia pracownicy będą pracowali jako pracownicy przedszkola, natomiast od 1 stycznia
2019  będą  pracownikami  żłobka  ze  wszystkimi  konsekwencjami  tej  zmiany.  Pan  radny  Kulik
Mazury,  znak  obok  szkoły.  Nie  odpowiem  Panu  w  tej  chwili.  Jeżeli  jest  taka  potrzeba,
skontaktujemy  się  z  Policją,  wtedy  znak  postawimy,  natomiast  jeżeli  chodzi  o  rynienki,
zamówiliśmy rynienki. Ja w tej chwili nie odpowiem, czy one już przyszły czy nie, bo okazało się,
że okres oczekiwania na te rynienki jest dosyć długi, jak tylko przyjdą, od razu je tam zamontujemy
Są to takie jakieś specjalistyczne rynienki, które wcale nie jest tak łatwo kupić i okres oczekiwania
na realizację trochę trwa.

Sławomir Kulik – Ja może dopytam, czy Pan Burmistrz może nie zrozumiał? Chodzi mi o przejścia,
przejścia...

Jerzy Sirak – Tak, tak..

Sławomir Kulik – Przejścia dla pieszych.

Jerzy  Sirak  –  Tak,  tak,  są  takie  rynienki  do  odprowadzania  wód  burzowych  i  dlatego  to  jest
utrudnienie dla wózków, dla wszystkich wózków – i tych dziecięcych wózków, i tych wózków dla
osób  niepełnosprawnych.  Temat  przygotowujemy  do  realizacji.  Ulica  Bielska.  Panie  radny,



o co chodziło z ulicą Bielską?

Jakub Ostapczuk – Nie, nie, Panie radny, Adam Czurak.

Sławomir Kulik – Tam są przesunięte płyty i już no. Nierówno...

Jerzy Sirak – Panie Burmistrzu, proszę zapisać...

Sławomir Kulik – Tam są podmyte te płyty.

Jerzy Sirak – Przy przejeździe kolejowym, nie przejeździe, ale przy wiadukcie.

Sławomir Kulik – Pod wiaduktem.

Helena Kuklik – W chodniku, w chodniku.

Jerzy Sirak – Myślę, że na wniosek Pana radnego Czuraka odnośnie ścieżki rowerowej przy ulicy
Bielskiej  to  odpowiedziałem.  Będziemy rozmawiać  w tym kierunku.  Jeżeli  będzie  to  możliwe,
bo ja myślę, że można, to żaden jeżeli osoby piesze przejdą drugą stroną a z jednej strony zrobimy
dwustronną ścieżkę rowerową, bo ten pas drogowy jest na tyle szeroki, że myślę, że można o tym
rozwiązaniu myśleć. Ulica Długa i Prosta trzeba tam co? Postawić lustro? A nie, zakaz parkowania,
tak? Na ulicy Prostej?

Adam Czurak – Lustro jest.

Jerzy Sirak – Zakaz parkowania.

Adam Czurak – Mieszkańcy wolą zakaz parkowania. Zgłaszam ten pomysł, no trzeba go rozważyć.

Jerzy  Sirak  –  Dobra.  W każdym  bądź  razie  z  takim wnioskiem wystąpimy do  Pani  Dyrektor
Miszczuk o rozważenie postawienia tego znaku zakazu. Ulica Ślusarska, no to tutaj musimy myśleć
o przebudowie. Pomimo tego, że słuchajcie 2010 roku, ja tego nie liczyłem, nigdy się nad tym nie
zastanawiałem, ale policzyłem, zrobiliśmy już 77 ulic w mieście, to jeszcze sporo nam zostało, ale
rzeczywiście, znaczy w tej części akurat w tym rogu między ulicą 11 Listopada a ulicą Żabia Górka
nie zrobiliśmy jeszcze żadnej ulicy, przynajmniej jedną, nie wiem, którą, tą chyba najważniejszą
trzeba  wziąć  pod  uwagę  i  zaplanować  w  projekcie  budżetu  na  przyszły  rok  opracowanie
dokumentacji  technicznej.  Pan  radny  Puch,  remont,  no  rzeczywiście,  te  kotłownie
są niewykorzystywane  no  i  wyglądają  tak,  jak  wyglądają.  Wniosek  jest  słuszny,  będziemy
z Prezesem PEC-u rozmawiać, co z tym zrobić, żeby ten problem rozwiązać. No wykoszenie traw
na  prywatnych  terenach  i  bezpośrednio  rzeki  Leśnej  to  zawsze  jest  problemem.  Jeżeli  chodzi
o tereny prywatne, wiecie, my możemy prosić, nikogo do niczego nie zmusimy. Natomiast jeżeli
chodzi o rzekę Leśną, jest to teren, który jest administrowany w tej chwili przez Wody Polskie
i to, co  robimy,  to  robimy  sami,  to  robimy,  że  tak  powiem,  na  własny  koszt  i  na  własną
odpowiedzialność i często robimy.  Także tam, gdzie,  proszę wskazać konkretnie,  które miejsca.
Tam,  gdzie  jest  najgorzej,  to  zrobimy.  Natomiast  wydaje  mi  się,  że  wystąpimy  ponownie
z wnioskiem do Wód Polskich, żeby znowu, tak jak to miało miejsce kilka lat temu, oczyścić rzekę
Leśną na całej  długości  w granicach miasta wspólnie  z  nimi,  do tego dopłacić  trochę.  Remont
alejki...

Janusz Puch – Alejki spacerowej.

Jerzy Sirak – To jest w parku, tak?



Jakub Ostapczuk – Tak.

Janusz Puch – To jest w parku ta wzdłuż ogrodzenia Policji tutaj, gdzie są te ustawione zadaszenia
i dla rowerzystów.

Jerzy Sirak – To znaczy tam, gdzie możemy, największe są nierówności, no to możemy czasowo
poprawić to, natomiast uważam, że no docelowo powinniśmy łączyć to z kompletną przebudową
parku. Na przyszły rok, w tym roku załóżmy jeszcze zaczniemy, bo pamiętamy, w budżecie mamy
środki finansowe na modernizację tej fontanny w mieście. Jeszcze w tym roku Przedsiębiorstwo
Wodociągów i  Kanalizacji  przystąpi  do  realizacji  1  etapu  tak,  żeby fontanna,  wszystkie  prace
zakończyć w przyszłym roku najpóźniej do 15 czerwca. Tak to zaplanowaliśmy, żeby po prostu
na lato  przyszłego  roku  fontanna  była  skończona  i  wydaje  mi  się,  że  jak  zrealizujemy
to, to te najtrudniejsze, najgorsze odcinki alejek to będziemy sukcesywnie przy pracy pracowników
interwencyjnych realizować. Nie wiem jeszcze, co to będzie, ale wydaje mi się, że jakiś polbruk
pewnie czy jakiś inny taki materiał, który w parku by się sprawdził.

Janusz Puch – Dziękuję.

Jerzy Sirak – Pani Pietroczuk – znaki stopu. To trzeba konkretnie porozmawiać, w którym miejscu,
Pani radna sugeruje takie znaki, bo to dużo tych ulic jest. 

Walentyna Pietroczuk – Znaczy tam są znaki, tylko są zasłonięte.

Jerzy  Sirak  –  I  oznakowanie  poziome  na  ulicy  3  Maja.  W trakcie  realizacji  tej  przebudowy
chodnika  Pan  Burmistrz  Skiepko  będzie  o  tym  pamiętał.  Dokumentacja  ulicy  Poranek  jest
to wniosek na, do budżetu na przyszły rok. Pani radna wie, tak gdzie można było, staraliśmy się
uzupełnić, dożwirować, żeby przynajmniej nie było błota na tych ulicach. Pod tym względem myślę
jest  trochę  lepiej,  ale  oczywiście  dobrze  będzie  wtedy,  kiedy  ulice  będą  gruntownie  zrobione
i bitumiczne. Pani radna Rygorowicz – zmiana rozkładu jazdy w niedzielę. Pan Burmistrz Skiepko
zapisze, proszę skonsultować z Panem Prezesem, jakie są szanse, żeby ten wniosek zrealizować.
Pan Androsiuk zgłasza tu w zasadzie wniosek do budżetu. Rozumiem, Panie radny, że budżetówkę
we  wszystkich  naszych  szkołach  w  przyszłym  roku  zwiększyć  z  przeznaczeniem  na  duże,
przemysłowe niszczarki.  No a Pan radny to najtrudniejsze pytanie zadaje, bo to jest najdroższa
inwestycja,  ale  sprawa  na  dzisiaj  wygląda  tak,  że  zgodnie  tam z  harmonogramem złożyliśmy
wniosek  ponownie  do  wojewody  już  po  raz  trzeci  do  Programu  Przebudowy,  Narodowego
Programu Przebudowy Dróg Lokalnych, Gminnych i Powiatowych i mamy nadzieję w związku
z tym że są liczne zapowiedzi władz centralnych, że ta pula środków na modernizację dróg będzie
większa, że tym razem w myśl zasady do trzech razy sztuka, to wniosek przejdzie.

Jakub Ostapczuk – Ulica Reja jeszcze.

Jerzy Sirak – To Reja. 

Z sali – Reja, Reja.

Jerzy Sirak – Tak, Reja, tak zaplanowane są i parkingi przy przedszkolu tak, żeby było dobrze,
i ścieżka rowerowa. Natomiast Pani radna, mówiłem na temat tych parkingów czy nie? W tej chwili
prowadzimy  rozmowy  i  Gospodarki  Mieszkaniowej  i  Spółdzielni  Mieszkaniowej  na  temat
lokalizacji  w  tamtym  miejscu  punktu  odbioru  odpadów,  żeby  połączyć  to  w  jeden  punkt
i przedszkole, i tego żłobka przyszłego, i zasobów mieszkaniowych komunalnych i spółdzielczych,
i  myślę,  że  trzeba  to  będzie  przeanalizować  też  pod  kątem  wykorzystania  tam,  gdzie  się



da, powierzchni na zbudowanie parkingów, ale myślę, że jest to realne w przyszłym roku w ramach
tych robót interwencyjnych, które my robimy w ramach bieżącego utrzymania dróg.

Jakub Ostapczuk – Dziękuję Burmistrzowi. 

Do punktu 10 porządku obrad
Jakub Ostapczuk – Teraz przechodzimy do punktu 10. Jeszcze taka jedna sprawa organizacyjna.
Pomimo, że wybory będą 21 października, nasza kadencja będzie trwała do 16 listopada. Proszę
cały czas być skoncentrowanym, będzie sesja, może nadzwyczajna, to wszystko jest, tak ustawa
mówi, że kadencja trwa 4 lata. Wybory były 16 listopada i teraz też kadencja trwa, najwyżej może
w Sejmie zmienią,  bo to są możliwości.  Zamykam obrady XLIII sesji  Rady Miasta Hajnówka.
Dziękuję Państwu za przybycie.

Prot.:                                                                                                      Przewodniczący Rady

1. st. spec. Halina Stepaniuk                                                                      Jakub Ostapczuk

2. ref. Elżbieta Filipowicz

 


