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Interpelacje, wnioski, zapytania zgłoszone na XLIII sesji 
Rady Miasta Hajnówka w dniu 26 września 2018 roku

do pkt. 3. Interpelacje:

Bogusław Szczepan Łabędzki – Radny Rady Miasta Hajnówka
Nr 1. wniosek do projektu budżetu Miasta Hajnówka na 2019 r. –  dot. zabezpieczenia kwoty
30 000 zł na wsparcie działalności statutowej Fundacji Akademia Piłkarska „Pasja” Hajnówka

Wniosek Nr 1 został złożony na piśmie

Nr 2. wniosek do projektu budżetu Miasta Hajnówka na 2019 r. – dot. zabezpieczenia kwoty
40 000 zł  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

Wniosek Nr 2 został złożony na piśmie

Nr 3. wniosek do projektu budżetu Miasta Hajnówka na 2019 r. – dot. zabezpieczenia kwoty
300 000  zł  na  program  dofinansowania  obowiązkowych  szczepień  dzieci  tzw.  szczepionkami
skojarzonymi  oraz  częściowego  dofinansowania  dobrowolnych  szczepionek  przeciwko
rotawirusom 

Wniosek Nr 3 został złożony na piśmie

Nr 4. wniosek do projektu budżetu Miasta Hajnówka na 2019 r. – dot. zabezpieczenia kwoty
25 000  zł  na  opracowanie  długoletniego  programu  obejmującego  badania  kolposkopowe  oraz
dobrowolne profilaktyczne sczepienia przeciwko rakowi szyjki macicy

Wniosek Nr 4 został złożony na piśmie

Barbara Laszkiewicz – Radna Rady Miasta Hajnówka
Nr 5.  wniosek  do  projektu  budżetu  Miasta  Hajnówka na  2019  r. –  dot.  przebudowy ulic:
Łagodnej, Wesołej, Bliskiej, Księżycowej i Poranek, ułożenia nowych chodników dookoła placu
Żłobka Samorządowego przy ul. Armii Krajowej 24 i utworzenia miejsc parkingowych

Wniosek Nr 5 został złożony na piśmie

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.
/do wniosku odniósł się Radny Adam Czurak pod Nr 24/

Odpowiedź Pana Jerzego Siraka – Burmistrza Miasta Hajnówka udzielona na sesji – 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.
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.

do pkt. 8. Wolne wnioski, zapytania:

Helena Kuklik – Radna Rady Miasta Hajnówka
Nr 6. 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...
Tam  nasi  mieszkańcy  jeżdżą...  My  możemy  wnioskować...  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.

Odpowiedź Pana  Jerzego  Siraka  –  Burmistrza  Miasta  Hajnówka  udzielona  na  sesji  –  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.

Odpowiedź udzielona na piśmie Nr 6
Odpowiedź udzielona na piśmie Nr 6a /akapit 1/

Nr 7. 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 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.



Odpowiedź Pana Jerzego Siraka – Burmistrza Miasta Hajnówka udzielona na sesji – 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.

Odpowiedź udzielona na piśmie Nr 6
Odpowiedź udzielona na piśmie Nr 6a /akapit 2/

Nr 8. wniosek do projektu budżetu  Miasta Hajnówka na 2019 r.  –  Poza tym mam jeszcze
wniosek do budżetu na 2019 rok  o opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę ulicy
Żytniej.

Odpowiedź Pana Jerzego Siraka – Burmistrza Miasta Hajnówka udzielona na sesji – Ulica Żytnia
to  jest  oczywiście  wniosek  do  budżetu,  będziemy go  rozpatrywać  razem z  wszystkimi  innymi
wnioskami. 

Barbara Laszkiewicz – Radna Rady Miasta Hajnówka 
Nr  9. 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.

Odpowiedź Pana Jerzego Siraka – Burmistrza Miasta Hajnówka udzielona na sesji – 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. 



Sławomir Golonko – Radny Rady Miasta Hajnówka
Nr 10. wniosek do projektu budżetu Miasta Hajnówka na 2019 r. – Panie Burmistrzu, Wysoka
Rado, ja chciałbym zgłosić do budżetu na 2019 rok przebudowę ulic Diamentowej oraz Rysiej, ona
teraz Rysia jest w etapie dokumentacji.

Odpowiedź Pana Jerzego Siraka – Burmistrza Miasta Hajnówka udzielona na sesji – 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. 

Piotr Mironczuk – Radny Rady Miasta Hajnówka
Nr 11. 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?

Odpowiedź Pana Jerzego Siraka – Burmistrza Miasta Hajnówka udzielona na sesji – 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.

 
Nr 12. 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 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.

Odpowiedź Pana Jerzego Siraka – Burmistrza Miasta Hajnówka udzielona na sesji – 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. 

Odpowiedź udzielona na piśmie Nr 12

Nr 13. 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, przy rozmowach uważają, że Pan tego
nie widzi.

Nr 14. 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. 

Odpowiedź Pana Jerzego Siraka – Burmistrza Miasta Hajnówka udzielona na sesji – Informacje
na temat przetargu odnośnie monitoringu to przedstawi Pan Sekretarz.

Nr 15. 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?

Odpowiedź Pana Jerzego Siraka – Burmistrza Miasta Hajnówka udzielona na sesji – Jeżeli chodzi
o termin zakończenia budowy mieszkań komunalnych, termin ten nie jest zagrożony.

Maciej Borkowski – Radny Rady Miasta Hajnówka 
Nr 16. 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  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...  Panie Przewodniczący, ja wiem, że Pan wszystko
dokładnie pamięta, ale mieszkańcy tego dokładnie nie pamiętają, dlatego ja 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”.  To  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. 

Nr 17. 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... 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 odpowiedz, po którą sam się musiałem pofatygować do ZGM-u, 24 września
sam  poszedłem,  dzwoniąc,  prosząc  Pana  Dyrektora,  aby  mi udzielił  informacji  na piśmie
na interpelację, na którą jest 14 dni, od 16 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... Sprężynowiec,



tak,  dokładnie,  sprężynowiec,  tak.  Więc  protokół,  takie  protokoły  dostałem,  tak,  i  to  ciekawe
przeczytam tylko jeden, myślę że to wystarczy, z kontroli okresowej stanu technicznego 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  protokołu,  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, 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, odpisy na interpelacje obowiązują wszystkich, tak? Panowie się tutaj
obruszacie, kampania, kampania, ale nie obruszaliście się, kiedy tam ja byłem nazywany tak, a nie
inaczej... 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.

Odpowiedź Pana Jerzego Siraka – Burmistrza Miasta Hajnówka udzielona na sesji – 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. 

Bogusław Szczepan Łabędzki – Radny Rady Miasta Hajnówka
Nr 18. 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 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  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. 

Odpowiedź Pana  Jerzego  Siraka  –  Burmistrza  Miasta  Hajnówka  udzielona  na  sesji  –  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.

Odpowiedź udzielona na piśmie Nr 18
Odpowiedź udzielona na piśmie Nr 18a

Sławomir Kulik – Radny Rady Miasta Hajnówka
Nr 19. 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.

Odpowiedź Pana Jerzego Siraka – Burmistrza Miasta Hajnówka udzielona na sesji – Pan radny
Kulik  Mazury,  znak  obok szkoły.  Nie  odpowiem Panu  w tej  chwili.  Jeżeli  jest  taka  potrzeba,
skontaktujemy się z Policją, wtedy znak postawimy,

Odpowiedź udzielona na piśmie Nr 19

Nr 20. 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... Wózki dziecięce, bo tam rynienki te są, które utrudniają trochę przejście.

Odpowiedź Pana Jerzego Siraka – Burmistrza Miasta Hajnówka udzielona na sesji – 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. /S. K. – Ja może dopytam, czy Pan Burmistrz może
nie zrozumiał? Chodzi mi o przejścia, przejścia... Przejścia dla pieszych./ J. S. – 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. 

Nr 21. 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.



Odpowiedź udzielona na piśmie Nr 21
Odpowiedź udzielona na piśmie Nr 21a

Adam Czurak – Radny Rady Miasta Hajnówka
Nr  22. 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.

Odpowiedź Pana Jerzego Siraka – Burmistrza Miasta Hajnówka udzielona na sesji – 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. 

Odpowiedź udzielona na piśmie Nr 22
Odpowiedź udzielona na piśmie Nr 22a

Nr 23. 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.

Odpowiedź Pan  Jerzego  Siraka  –  Burmistrza  Miasta  Hajnówka  udzielona  na  sesji  –  Z  takim
wnioskiem wystąpimy do Pani Dyrektor Miszczuk o rozważenie postawienia tego znaku zakazu.

Odpowiedź udzielona na piśmie Nr 23 
Odpowiedź udzielona na piśmie Nr 23a

Nr 24. Przychylam się do wniosku Pani radnej Basi Laszkiewicz, bo też dostałem sygnał a propo
parkowania samochodów przy żłobku, w 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  wyznaczenie  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. 



Nr 25. wniosek do projektu budżetu Miasta Hajnówka na 2019 r. – 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. 

Odpowiedź Pana  Jerzego  Siraka  –  Burmistrza  Miasta  Hajnówka  udzielona  na  sesji  –  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

Janusz Puch – Radny Rady Miasta Hajnówka
Nr 26. 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.

Odpowiedź Pana Jerzego Siraka – Burmistrza Miasta Hajnówka udzielona na sesji – 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.

Odpowiedź udzielona na piśmie Nr 26

Nr 27. 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.

Odpowiedź Pana  Jerzego  Siraka  –  Burmistrza  Miasta  Hajnówka  udzielona  na  sesji  –
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.

Odpowiedź udzielona na piśmie Nr 27
Odpowiedź udzielona na piśmie Nr 27a
Odpowiedź udzielona na piśmie Nr 27b

Nr 28. 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.

Odpowiedź Pana Jerzego Siraka – Burmistrza Miasta Hajnówka udzielona na sesji – 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.

Odpowiedź udzielona na piśmie Nr 28

Walentyna Pietroczuk – Radna Rady Miasta Hajnówka
Nr 29. 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 ciesze się, że jest deklaracja Pana
Burmistrza,  że do końca października ten przetarg zostanie  ogłoszony.  Także ta jedna sprawa...
Do końca września? O, to jeszcze lepiej. Bardzo się cieszę.

Nr  30. 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.

Odpowiedź Pana  Jerzego  Siraka  –  Burmistrza  Miasta  Hajnówka  udzielona  na  sesji  –  Pani
Pietroczuk  –  znaki  stopu.  To  trzeba  konkretnie  porozmawiać,  w  którym  miejscu,  Pani  radna
sugeruje takie znaki, bo to dużo tych ulic jest.

Odpowiedź udzielona na piśmie Nr 30
Odpowiedź udzielona na piśmie Nr 30a

Nr  31. 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.

Odpowiedź Pana Jerzego Siraka – Burmistrza Miasta Hajnówka udzielona na sesji – Oznakowanie
poziome na ulicy 3 Maja. W trakcie realizacji tej przebudowy chodnika Pan Burmistrz Skiepko
będzie o tym pamiętał. 

Odpowiedź udzielona na piśmie Nr 31
Odpowiedź udzielona na piśmie Nr 31a

Nr 32. 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.

Odpowiedź Pana Jerzego Siraka – Burmistrza Miasta Hajnówka udzielona na sesji – 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.

Ewa Rygorowicz – Radna Rady Miasta Hajnówka
Nr  33. 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.



Odpowiedź Pana Jerzego Siraka – Burmistrza Miasta Hajnówka udzielona na piśmie – Pani radna
Rygorowicz  –  zmiana  rozkładu  jazdy  w  niedzielę.  Pan  Burmistrz  Skiepko  zapisze,  proszę
skonsultować z Panem Prezesem, jakie są szanse, żeby ten wniosek zrealizować.

Odpowiedź udzielona na piśmie Nr 33
Odpowiedź udzielona na piśmie Nr 33a

Nr 34. 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.

Tomasz Androsiuk – Wiceprzewodniczący Rady Miasta Hajnówka
Nr 35. wniosek do projektu budżetu Miasta Hajnówka na 2019 r. –  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. 

Odpowiedź Pana  Jerzego  Siraka  –  Burmistrza  Miasta  Hajnówka  udzielona  na  piśmie  –  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.

Jakub Ostapczuk – Przewodniczący Rady Miasta Hajnówka
Nr 36. 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 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.

Odpowiedź Pana Jerzego Siraka – Burmistrza Miasta Hajnówka udzielona na sesji – 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... Zaplanowane są i parkingi przy przedszkolu tak, żeby
było dobrze, i ścieżka rowerowa.


