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Wnioski i zapytania Radnych zgłoszone podczas obrad
II sesji Rady Miasta Hajnówka dnia 12 grudnia 2018 r.

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych
w Gminie Miejskiej Hajnówka w roku szkolnym 2017/2018:

Pan Maciej Borkowski – Radny Rady Miasta Hajnówka
Nr 1. Chciałabym zwrócić również uwagę, ja już wcześniej mówiłem, chodziłem do Pani Jolanty,
Pani  Kierownik,  na  taki  temat,  jak  jest  taki  projekt  ogólnopolski  „Lekki  tornister”.  Te  nasze
dzieciaczki, szczególnie które poszły jako 6-latki, moim zdaniem, dźwigają zbyt ciężkie plecaki
do szkół. Mam taką córkę w wieku 9 lat i proszę mi wierzyć, że te tornistry są za ciężkie. Jest
ustawa, która mówi, bodajże jeśli się nie mylę, od 15 do 20 % wagi dziecka. Jeśli każdy z rodziców
miałby chęć  zważyć  taki  plecak,  na  pewno  waży więcej.  Ja  to  wiem z  doświadczenia.  Wiem
również, że nie wszystkie, zresztą to już temat jest odległy. Ale prosiłbym zwrócić na to uwagę
i jeżeli wystąpi taka możliwość przystąpienia do tego projektu „Lekki tornister”.

Odpowiedź udzielona na piśmie Nr 1 /pkt 1/

Nr 2. Zwracam również uwagę, jesteśmy przy oświacie, wiemy, że są dzieci niepełnosprawne, tak,
i te bariery  architektoniczne  jednak  w  naszych  placówkach  oświatowych  nadal  występują,  aby
Panie Burmistrzu, jak najbardziej się pochylić nad tym tematem, czyli podjazdy, ale i nie tylko,
pokusić się o to, aby przystosować jedną ze szkół tak kompletnie, żeby nie tylko podjazd na parter
był dostępny dla dzieci niepełnosprawnych, ale winda i dostęp do wszystkich pięter. Być może
Szkoła Podstawowa Nr 2 spełniałaby kryteria, jest tam właśnie i tak dalej, ale prosiłbym o to, aby
się nad tym tematem zastanowić. 

Odpowiedź Pana Jerzego Siraka – Burmistrza Miasta Hajnówka udzielona na sesji – Jeżeli chodzi
o bariery architektoniczne, no rzeczywiście, tutaj wniosek Pana radnego Borkowskiego odnośnie
instalacji windy właśnie w Szkole Nr 2, bo w jakiejś mierze Szkoła Nr 2 jest szkołą, która się
specjalizuje w pracy z młodzieżą niepełnosprawną, jest zasadny do rozważenia w przyszłości. Nad
tym się na pewno będziemy zastanawiali. 

Odpowiedź udzielona na piśmie Nr 1 /pkt 2/

Nr 3. Kolejny  temat  to  jest  rozdział  6  zajęcia  pozalekcyjne  i  godziny  nadliczbowe.  Nad  tym
poświecę troszkę więcej czasu. Szanowni Państwo, jest ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta
Nauczyciela  art.  42  przeczytam,  podpunkt  6.  „Dyrektorowi  i  wicedyrektorowi  szkoły  oraz
nauczycielowi” – jako w ramach wstępu do tego, co chcę powiedzieć – „wicedyrektorowi szkoły
oraz nauczycielowi pełniącemu inne stanowisko kierownicze w szkole a także nauczycielowi, który
obowiązki  kierownicze  pełni  w  zastępstwie  nauczyciela,  któremu  powierzono  stanowisko
kierownicze, obniża się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć w zależności od wielkości
i typu szkoły oraz warunków pracy lub zwalnia się ich od obowiązku realizacji zajęć, o których
mowa w ust. 3.” Podpunkt 6a. „Dyrektorowi i wicedyrektorowi szkoły oraz innym nauczycielom,
o których mowa w ust. 6, korzystającym z obniżonego, tygodniowego, obowiązkowego wymiaru
godzin  zajęć  nie  przydziela  się  godzin  ponadwymiarowych,  chyba  że  jest  to  konieczne  dla
zapewnienia  realizacji  ramowego  planu  nauczania  w  jednym  oddziale  za  zgodą  organu
prowadzącego  szkolę  lub  placówkę,  także  gdy  jest  to  konieczne  dla  zapewnienia  realizacji



ramowego  planu  nauczania  w  więcej  niż  jednym  oddziale”.  I  tutaj  przykładowo  przeczytam
uchwałę  nr  2378/13  z  dnia  5  czerwca  2013  roku.  Jest  to  Kolegium  Regionalnej  Izby
Obrachunkowej  w  Białymstoku,  które  stwierdza  w  świetle  art.  35  ust.  1  Karty  Nauczyciela
za dopuszczalną liczbę godzin ponadwymiarowych realizowanych przez nauczyciela zatrudnionego
na  stanowisku dyrektora,  wicedyrektora  lub  na  innym stanowisku kierowniczym,  należy zatem
przyjąć  jedną  drugą  tygodniowego  obowiązkowego  wymiaru  ustalonego  dla  wymienionych
nauczycieli  w  obniżonej  wysokości  na  podstawie  art.  42  ust.  6  Karty  Nauczyciela.  Dlaczego
ja o tym mówię?  Szanowni  Państwo,  swego  czasu  pisałem takie  pisma,  aby mi  przedstawiono
godziny ponadwymiarowe w placówkach oświatowych. Było to, odpis dostałem 20 lipca 2018 roku
i  szanowni  Państwo,  w  placówkach  oświatowych  nie  ma  tych  nadgodzin.  Jeżeli  chodzi
o dyrektorów, Pani Dyrektor Przedszkola Nr 1 w roku właśnie, w którym jest złożona informacja,
w 2017/2018  nie  miała  godzin  ponadwymiarowych,  Pani  Dyrektor  Przedszkola  Nr  2  godzin
ponadwymiarowych nie miała, szanowni Państwo, ale już Pani Dyrektor Przedszkola Nr 3 w tych
latach, o których mówię, do czerwca tego roku godzin ponadwymiarowych miała 463. W roku tylko
2017 godzin ponadwymiarowych było prawie 284. W ciągu 1 miesiąca, szanowni Państwo, to jest
na podstawie pisma,  które dostałem, już czytam, jest  to rok 2017 styczeń – 40 godzin.  I  moje
zapytania, jak to się ma do tych wszystkich ustaw, o których tutaj przed chwilą czytałem, tak, nawet
do uchwały Krajowej  Izby Obrachunkowej w Białymstoku.  Jeżeli  słyszymy,  że,  widzimy tutaj,
ja Państwu tutaj to przedstawiam, że tych godzin w ciągu miesiąca Pani Dyrektor może mieć 40, jak
to się ma do tych ustaw i chciałbym o merytoryczną odpowiedź, kto do tego dopuścił? Lub jeżeli
jestem w błędzie, to proszę mnie sprostować, że nie mam racji. Nie ma Pani Kierownik, tak, myślę,
że Pan Sekretarz mógłby w tej sprawie zabrać głos i wyjaśnić nam wszystkim, dlaczego pozostali
Dyrektorzy nie mają tych nadgodzin ponadwymiarowych a Pani Dyrektor Przedszkola Nr 3 ma ich
aż  tyle?  Nadmienię  jednocześnie,  iż  pokusiłem  się  o  sprawdzenie  w  Kuratorium  Oświaty
w Białymstoku  o  nabór  dodatkowego  nauczyciela  jeżeli  chodzi  o  surdopedagogikę  i  takiej
informacji  nie  ma,  czyli  miasto  Hajnówka oświata,  tak,  Pani  Jolanta  nie  występowała  z  takim
wnioskiem  do  Kuratorium  Oświaty,  żeby  takiego  nauczyciela  zatrudnić,  bo  tu  chodzi
o surdopedagogikę w głównej  mierze.  Również wiem, że są nauczyciele w innych placówkach,
którzy,  Panie  Burmistrzu,  takie  uprawnienia,  kwalifikacje  posiadają.  I  już  kończę,  proszę
o wytłumaczenie,  jak doszło do tak dużej  ilości nadgodzin w przypadku Dyrektora Przedszkola
Nr 3? Dziękuję za uwagę.

Odpowiedź Pani  Doroty Eweliny Durzyńskiej – Dyrektor Przedszkola Nr 3 udzielona na sesji –
Szanowny  Panie  Burmistrzu,  szanowna  Pani  Przewodnicząca,  drodzy  radni,  mogę  tyle  tylko
powiedzieć na odpowiedź Pana radnego Macieja Borkowskiego, że godziny, które otrzymuję jako
Dyrektor godziny ponadwymiarowe, czy jako specjalista surdopedagog, są nie moimi godzinami
przyznane przeze mnie samą, tylko przyznane mi są przez organ prowadzący i one są zatwierdzone
w arkuszu organizacji pracy przedszkola, więc tutaj, że tak powiem, wszystko mam pozwolenie
na prowadzenie  godzin  z dziećmi  o  specjalnych  potrzebach  edukacyjnych,  w  tym  godzin
psychopedagogicznych,  w związku  z  tym odbywały  się  one  zgodnie  z  tym,  co  jest  w arkuszu
organizacji pracy przedszkola. Zarówno przez organ prowadzący jest ten arkusz zatwierdzony, jak
i przez Kuratorium Oświaty. Także tyle tylko mogę powiedzieć. Dziękuję bardzo.

Maciej Borkowski – Panie Burmistrzu, Pani Przewodnicząca, szanowna Rado, Pani Dyrektor, Pani
Doroto, te pytanie nie było skierowane do Pani, tylko było skierowane do Pana Sekretarza organu
prowadzącego. Tak jak Pani stwierdza, ktoś to zatwierdził. I moje pytanie było skierowane do Pana
Sekretarza, nie do Pani. Pani została wywołana przez Pana Wiceprzewodniczącego Janusza Pucha.
Dziękuję uprzejmie.

Odpowiedź Pana  Jerzego  Siraka  –  Burmistrza  Miasta  Hajnówka  udzielona  na  sesji  –  Pani
Przewodnicząca,  Wysoka  Rado,  jeżeli  już  mówimy  o  tym,  powiem  tak,  przepracowaniu  Pani
Dyrektor Durzyńskiej, to ja skończę ten temat i tak, jak Pani Dyrektor wspominała, to zostało też



zaakceptowane przez Kuratorium. Dlaczego tak właśnie jest? Ja nie muszę ukrywać, wszyscy o tym
wiemy,  że  kadra  pedagogiczna  w  naszych  przedszkolach  i szkołach  jest  aktywna  a  kadra
w przedszkolu  na  ulicy  Rzecznej  bardzo  się  stara  o  jak  najlepszą  pracę  z  naszą  młodzieżą.
Najlepszym potwierdzeniem jest zainteresowanie rodziców z naszego miasta, żeby właśnie w tym
przedszkolu było miejsce dla ich dzieci. Mieliśmy nawet taką sytuację, że musieliśmy organizować
losowanie,  żeby zdecydować,  które  dzieci  w ten  sposób,  które  dzieci  w tym przedszkolu  będą
uczone.  Tych zajęć dodatkowych w tym przedszkolu jest  dosyć  dużo.  Pani  Dyrektor  te  zajęcia
prowadzi  dodatkowo no z  prostej  podstawowej  przyczyny.  Po prostu  jest  jedyną  osobą w tym
przedszkolu, która w ostatnich latach te uprawnienia do pracy z młodzieżą zdobyła. Ja nie muszę
mówić,  jak  ważna  jest  sprawa  pracy  młodzieży,  dzieci,  szczególnie  małych  dzieci  w wieku
przedszkolnym  z  nauczycielem.  I  ta  praca  wygląda  zupełnie  inaczej,  kiedy  ten  nauczyciel,
niezależnie od tego, czy byłaby to Pani Dyrektor czy jakiś inny nauczyciel  w Przedszkolu,  jest
nauczycielem tym małym mieszkańcom Hajnówki znany.  Ja  widzę,  że nasi  nauczyciele  bardzo
chętnie podwyższają swoje kwalifikacje i jeżeli tych nauczycieli z tą specjalizacją będzie w naszych
przedszkolach więcej no i te zajęcia dodatkowe będą też zapewne różnie rozdzielane. Natomiast
w tym momencie, w tym czasie, kiedy Pani Dyrektor te zajęcia miała, to właśnie Pani Dyrektor
miała właściwe kwalifikacje i ja, Panie radny, nic tutaj nie chcę dodać. Najważniejsze jest to, jak
są prowadzone  zajęcia,  jak  są  oceniane  przez  dzieci,  czy  dzieci  i  rodzice  z  tych  zajęć
są zadowolone.  Myślę,  że  to,  że  w  tym  przedszkolu  jest  tak  dużo  zajęć,  to  jest  tylko  powód
do naszej wspólnej radości, że nasza jednostka samorządowa tak dobrze funkcjonuje a najlepszym
potwierdzeniem oceny pracy Pani  Dyrektor  i  zespołu,  który tam pracuje,  jest  nagroda Ministra
Edukacji. Nagrody Ministra Edukacji za darmo się nie dostaje.

Maciej Borkowski – Panie Burmistrzu, Pani Przewodnicząca, szanowna Rado, szanowni zebrani,
Panie  Burmistrzu,  tak  jak  czytając  tą  informację  o  nadgodzinach,  nie  wiem,  czy  Pan  słuchał
dokładnie, ale prosiłem o merytoryczną odpowiedź na zadane pytania, nie populizm. To mnie nie
interesuje.  Prosiłem  o merytoryczną  odpowiedź  na  podstawie  Karty  Nauczyciela,  konkretnych
artykułów. Czy w oparciu, może Panu jeszcze raz przytoczę, a może nie, Kolegium Regionalnej
Izby  Obrachunkowej  w  Białymstoku,  na  podstawie  tego.  To,  że  rodzice  są  zadowoleni
z przeprowadzonych  zajęć,  to  jest  jedno  i  bardzo  dobrze,  że  te  zajęcia  są  prowadzone.  Ja  nic
przeciwko  tym zajęciom nie  mam.  To,  że  Pani  Dyrektor  dobrze  je  organizuje  w  tej  placówce
oświatowej – ok. Chodzi o literę prawa. I proszę o merytoryczną odpowiedź. Jeszcze raz podkreślę,
Panie  Burmistrzu,  żebyśmy nie  przechodzili  znowu  w taką  przepychankę  słowną,  jakie  miało
to miejsce,  chciałbym  tego  uniknąć.  Proszę  o  merytoryczne  odpowiedzi  na  zadawane  pytania.
Dziękuję uprzejmie.
/do wniosku odniósł się Pan Jan Chomczuk pod Nr 5, Pani Jadwiga Dąbrowska pod Nr 10 i Pani
Małgorzata Celina Zaborna pod Nr 11/

Odpowiedź udzielona na piśmie Nr 1 /pkt 3/

Pan Mieczysław Stanisław Gmiter – Radny Rady Miasta Hajnówka
Nr  4. Szanowni  Państwo,  kilkakrotnie  przeanalizowałem  tą  informację  dotyczącą  oświaty
na terenie miasta Hajnówka. Zacznę od słów Jana Zamoyskiego „Takie będą Rzeczypospolite, jakie
młodzieży chowanie”. Szanowni Państwo, o co mi chodzi w tych słowach? Chodzi mi o wyniki
egzaminów gimnazjalnych  z  różnych  przedmiotów –  i  humanistycznych,  i  przyrodniczych,  jak
również matematycznych. No tak się składa, nie wiem, dlaczego akurat, w tej informacji nie ma ani
jednego  zdania  na  temat,  dlaczego  tak  się  dzieje,  a  nie  inaczej.  Wszystkie  wyniki  uczniów
gimnazjów na terenie miasta Hajnówki są poniżej średniej powiatowej, wojewódzkiej, jak również
krajowej. Nie ma tutaj żadnej analizy tego, dlaczego tak się dzieje. Prosiłbym o wyjaśnienie, czy
Państwo zastanawialiście się nad tym, czy dyskutowaliście na ten temat, dlaczego tak się dzieje,



a nie inaczej? Dziękuję bardzo. Jedynie mogę tutaj podkreślić, przepraszam jeszcze, że jeśli chodzi
o język angielski, to rzeczywiście jest powyżej średniej i powiatowej, i wojewódzkiej, i krajowej,
także  tutaj  oczywiście  to  jest  osiągnięcie  jakieś,  jeśli  chodzi  o  oświatę  w Hajnówce.  Dziękuję
bardzo.

Odpowiedź Pana Jerzego Siraka – Burmistrza Miasta Hajnówka udzielona na sesji – Pan radny
Gmiter  Mieczysław mówił  o  analizie  egzaminów gimnazjalnych.  Myślę,  że  to  analizy  zawsze
są potrzebne,  nad  wynikami  zawsze  się  trzeba  zastanawiać.  Tylko  jak?  Czy  w  ramach  pracy
komisji?  Czy  jakąś  dodatkową  informację?  Jest  to  zasadne,  tylko  trzeba  się  zastanowić,  jak
to zrobić, po prostu wyciągnąć wnioski z tych wyników. Oczywiście, wszyscy chcielibyśmy, żeby
te  wyniki  egzaminów  gimnazjalnych  i  nie  tylko  w  naszych  szkołach  były  jak  najlepsze,
bo to, że mamy  dużo  młodzieży  zdolnej,  pracowitej,  jest  oczywistym  faktem.  My  to  widzimy
na podstawie  ilości  stypendium  Pelagii  Ponieckiej,  które  co  roku  wręczamy  i  co  roku  tych
stypendiów jest coraz więcej a tam naprawdę młodzież musi pracować, bo wymagania jeżeli chodzi
o średnią, są bardzo, bardzo wysokie. 

Odpowiedź udzielona na piśmie Nr 4

Pan Jan Chomczuk – Radny Rady Miasta Hajnówka
Nr 5. W związku  z  tym,  że  nasz  statut  Miasta  Hajnówka  zakłada,  że  zapytania  i  interpelacje
powinny być wnoszone w formie pisemnej i to o czym mówię i to, o co pytał Pan radny Borkowski
powinno wpłynąć i zapewne wpłynie do Pani Przewodniczącej lub też do Pana Burmistrza w formie
pisemnej, ma swoje uzasadnienie i również jestem ciekaw jak mieszkańcy Hajnówki dlaczego tak
jest a nie inaczej, to ja postaram się tę moją wypowiedź sformułować w 3 wnioskach, które nie
wymagają  formy pisemnej  i  chciałbym,  aby  informacja  o  stanie  realizacji  zadań  oświatowych
została uzupełniona o dane odnoszące się do wysokości średniego wynagrodzenia zasadniczego
pracowników administracji i obsługi placówek oświatowych, czyli tych 8 placówek, które mamy
w mieście Hajnówka z podaniem 2 wynagrodzeń maksymalnych i 2 wynagrodzeń minimalnych
ze wskazaniem stażu pracy danego pracownika w odniesieniu do każdej z placówek, czyli oprócz
tego ile zarabiają nauczyciele, co mamy wskazane w tej informacji, jak się średnia przedstawia,
chcielibyśmy wiedzieć, jakie są zarobki pracowników administracji i obsługi.

Odpowiedź Pana Jerzego Siraka – Burmistrza Miasta Hajnówka udzielona na sesji – Pan radny
Chomczuk  zwraca  uwagę  na  uzupełnienie  informacji  jeżeli  chodzi  o  te  wynagrodzenia
pracowników obsługi. Oczywiście, zrobimy to zgodnie z zasadami o ochronie danych osobowych.

Odpowiedź udzielona na piśmie Nr 5 /pkt 1/
Odpowiedź udzielona na piśmie Nr 5a

Nr  6. Patrząc  również  na  stan  zajęć  pozalekcyjnych,  wnioskuję,  aby  już  w  roku  szkolnym
2019/2020, bo być może w tym roku szkolnym już się nie uda tego zrobić, zwiększyć ilość zajęć
z tak zwanej  tematyki  regionalnej,  bo patrząc na to,  co mamy,  to  mamy jedno w sumie kółko
czytelniczo-regionalne.  Nie  wiem,  ile  tam  jest  zajęć,  chodzi  mi  o  szkołę,  zajęć  o  tematyce
czytelniczej  a  ile  o  tematyce  regionalnej.  Powinniśmy wychowywać dzieci  w duchu lokalnego
patriotyzmu.

Odpowiedź Pana Jerzego Siraka – Burmistrza Miasta Hajnówka udzielona na sesji –  Natomiast
jeżeli chodzi o zwiększenie zajęć z tematyki regionalnej, jak najbardziej słuszny wniosek, my się
już nad tym zastanawiamy, jak to zrealizować w przyszłych latach. 



Odpowiedź udzielona na piśmie Nr 5/pkt 2/

Nr 7. I trzeci wniosek, również o uzupełnienie informacji, która znalazła się, znaczy tej informacji
o dane, które znalazły się na stronie 15 i 16, czyli o nagradzanie nauczycieli. Mamy wymienioną
Panią  Dyrektor  Ewelinę  Durzyńską,  która  otrzymała  nagrodę  Ministra  Edukacji  Narodowej
a w kolejnym  punkcie  mamy  informację,  że  nagroda  Burmistrza  Miasta  Hajnówka  została
przyznana  dla  7  dyrektorów  szkół,  czyli,  jak  rozumiem,  dla  pozostałych  dyrektorów  szkół
a mi chodzi  po prostu o uzupełnienie  tej,  czyli  wnioskuję o uzupełnienie  tej  informacji  o  dane
dotyczące,  którzy  to  dyrektorzy  szkół  i  przedszkoli  otrzymali  nagrody,  w  jakiej  wysokości
i chciałbym poznać uzasadnienia. Dziękuję bardzo.

Odpowiedź Pana Jerzego Siraka – Burmistrza Miasta  Hajnówka udzielona na sesji  –  Nagrody
nauczycieli. Te nagrody nauczycieli zwykle w związku z Dniem Nauczyciela, z Dniem Edukacji
Narodowej  oczywiście  są. Nagrody  trafiają  do  dyrektorów  szkół,  do  nauczycieli  szkół
i tą informację też uzupełnimy.

Odpowiedź udzielona na piśmie Nr 5/pkt 3/

Pani Aniela Kot – Radna Rady Miasta Hajnówka
Nr 8. Po przeanalizowaniu sprawozdania dostrzegłam taką jedną jak gdyby, mam malutką uwagę.
Nie znalazła się w niej informacja, iż na terenie naszego miasta Hajnówka w przedszkolach opieką
są objęte dzieci 6-letnie, które mają zapewniony swój pobyt w przedszkolu bezpłatnie. Dziękuję.

Odpowiedź Pana Jerzego Siraka – Burmistrza Miasta Hajnówka udzielona na sesji – Pani radna
Kot  wnioskuje  o  uzupełnienie  informacji  o informację,  że  dzieci  6-letnie  w  przedszkolach
korzystają z tej opieki bezpłatnie, również to uzupełnimy.

Pani Jadwiga Dąbrowska – Radna Rady Miasta Hajnówka
Nr 9. W kontekście przedszkola na ulicy Rzecznej mieszkańcy ulicy Lipowej i osiedla zwracali się
z  prośbą  o  uprzątniecie  terenu  wokół  przedszkola,  bo  jest  tam  naprawdę  duży  kontrast
w zestawieniu z placem przedszkola a trzeba by zadbać o to, żeby tam było czysto. Mieszkańcy
zwracali się o to. Dziękuję bardzo.

Odpowiedź Pana Jerzego Siraka – Burmistrza Miasta Hajnówka udzielona na sesji – Ja myślę,
że jeżeli  chodzi  o  wniosek Pani  radnej  Dąbrowskiej,  to  Pani  Dyrektor  Durzyńska  ten  wniosek
słyszała i zrealizuje go. 

Odpowiedź Pana  Jarosława  Grygoruka  –  Sekretarza  Miasta  Hajnówka  udzielona  na  sesji  –
Szanowni Państwo, ja chciałbym tylko jakby dopytać Panią radną Jadwigę Dąbrowską, bo chodzi
o teren nie przedszkola rozumiem, tylko... Czyli zwrócimy się pewnie do zarządców tych obszarów,
które są wokół przedszkola, o uprzątnięcie tych, to tak uzupełniająco. Dziękuję.

Odpowiedź Pani Doroty Eweliny Durzyńskiej – Dyrektor Przedszkola Nr 3 udzielona na sesji –
Więc chciałam tylko Pani radnej Jadwidze Dąbrowskiej odpowiedzieć, że teren przedszkola i tego,
co  należy  do  moich  obowiązków  i  moich  pracowników  jest  rzetelnie  codziennie  realizowane,
natomiast poza terenem, to proszę wybaczyć, ale już nie będę sprzątała, dlatego, że to już jest... Tak,
ale to już jest ten teren, że tak powiem, Spółdzielni Mieszkaniowej i innych, prawda, podmiotów,



więc ja nie mogę brać na siebie, drodzy Państwo, wszystkich po prostu rzeczy. Ja odpowiadam
i zarządzam  terenem  i  Przedszkolem  Nr  3  i  parkingiem,  który  jest  codziennie  przez  Pana
pracownika gospodarczego bardzo rzetelnie sprzątanym, także dziękuję.

Odpowiedź Pana Janusza Pucha – Radnego Rady Miasta Hajnówka – Akurat ten teren, o którym
była mowa, znajduje się, że tak powiem, pod moją kuratelą i dlatego właśnie chcę takie złożyć
sprostowanie i wyjaśnienie. Teren Przedszkola jest sprzątany codziennie, tak Pani Dyrektor słusznie
zauważyła,  jest  utrzymywana czystość.  Natomiast  okolice  przedszkola  to  są  tereny Spółdzielni
i prywatnych  właścicieli  i  w  tej  sprawie  ja  już  wnioskowałem  nieraz  na  sesjach  o  właśnie
poczynienie kroków, żeby,  że tak powiem, zmusić tych właścicieli  o uprzątnięcie tych terenów.
Część miasto pisało pisma w tej sprawie i część właścicieli uprzątało teren, posprzątało, natomiast
niektórzy po prostu się nie zgłosili i ten teren jest nieuprzątnięty. Spółdzielnia, boisko te, które tu
Pani zauważyła, Pani radna Dąbrowska, jest też sprzątane, obkaszane i jest sprzątane. W związku
z tym, ja mówię, zostaje jedynie 2 place, które się znajdują bezpośrednio przy przedszkolu, których
właścicielami są prywatni najemcy. Dziękuję.

Odpowiedź udzielona na piśmie Nr 9

Nr 10. Ja jeszcze chciałam z całym przekonaniem poprzeć wniosek Pana Macieja Borkowskiego.
Dyrektorzy wszystkich szkół, placówek mają dlatego zmniejszone pensum, bo mają bardzo dużo
czynności  administracyjnych.  Nie  można  2  czy  3  etatów  wykonywać  w  tym  samym  czasie.
I to tylko o to chodzi.  I jak Pan Maciej wnioskuje,  zajęcia są bardzo rzetelne,  ważne i  nikomu
tu niczego nie zarzucamy, ale wtedy zatrudnijmy jeszcze jedną osobę, bo nie można wykonywać
tych samych obowiązków, różnych obowiązków przez tą samą osobę w tym samym czasie. To tylko
o to chodzi. Dziękuję.

Odpowiedź udzielona na piśmie Nr 10

Pani Małgorzata Celina Zaborna – Radna Rady Miasta Hajnówka
Nr 11. Wysoka Rado, chciałam się zwrócić do Burmistrza, że ludzie młodzi uciekają z Hajnówki,
nie maja pracy a daje się nadgodziny ludziom, którzy już mają zatrudnienie. Czy nie można kogoś
młodego zatrudnić, którzy wyjeżdżają? I dlatego się mówi, że się wyludnia Hajnówka.

Odpowiedź udzielona na piśmie Nr 11 /pkt 1/

Nr 12. Czy uczniowie ze Szkoły Nr 3 jeżdżą na basen? Jak te zajęcia wyglądają? Czy chodzi z nimi
wychowawczyni czy chodzi z nimi wuefista? Czy to wygląda w ten sposób, że nauczycielka stoi
pod ściana a dzieci się chlupią w basenie, czy prowadzone są faktycznie jakieś zajęcia?

Odpowiedź Pani Sylwii Edyty Filinowicz – Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 3 udzielona na sesji
–  Oczywiście,  na  zajęcia,  które  są  organizowane  na  terenie  basenu,  jeździ  nasz  nauczyciel
wychowania fizycznego ze starszymi dziećmi, prawda? Jeździ z nim również Pani ze świetlicy,
która  go  wspomaga.  Natomiast  nauczyciele  mają  przede  wszystkim  dbać  i  czuwać  nad
bezpieczeństwem uczniów, prawda? Więc z racji tego, gdy wejdą do wody, ich reakcja na pewne
sytuacje nie będzie adekwatna, prawda, do czynności, którą mają akurat wtedy wykonywać, także
dzieci  z  1-3  oczywiście  również  korzystają  z  takich  zajęć,  jeżdżą  z  Panią  wychowawczynią
z edukacji wczesnoszkolnej, jak i również z Panią ze świetlicy. Także opieka jest zapewniona dla
dzieci podczas tych zajęć. /M. C. Z. – Co te dzieci robią na tym basenie?/ S. E. F. – To są zajęcia



ogólnorozwojowe, prawda?... No tak, to są zajęcia ogólnorozwojowe, prawda? W wodzie. To jest
uatrakcyjnienie zajęć. /M. C. Z.  – No ale wie Pani co? Ja chodzę na basen. Bo te dzieci tylko
wpadną do basenu, poskaczą i to wszystko a czy nie można jakichś zabaw wprowadzić dla tych
dzieci?/  S.  E.F.  –  Oczywiście,  że  można.  /M.  C.  Z.  –  Ratownik  tylko  jest  po  to,  żeby  dbać
o bezpieczeństwo.  Nauczyciel,  który idzie,  musi  prowadzić  jakieś  tam zabawy na  tym basenie
i to są  wtedy ogólnorozwojowe zabawy a  nie  dzieci  sobie  skaczą,  co  chcą  robią  a  nauczyciel,
no ja chodzę  bardzo  często  na  basen.  Właśnie  zauważyłam./  S.  E.  F.  –  Dobrze,  to  dziękuję
za sugestię.

Odpowiedź udzielona na piśmie Nr 11/pkt 2/

Nr  13. Hajnówka  zwiększyła  swój  obszar  i  już  do  II  Poryjewa  jest  teren  Hajnówki.  Dzieci
z tamtego  okręgu  idą  do  przystanku  autobusowego  do  tej  pętli  kawałek  drogi.  Ze  względu
na to, że pokazały się lisy,  które przychodzą pod nasze domy,  jest  nadmiar  wilków, których nie
można zabijać, czy nie można przedłużyć autobusów, zrobić jakaś pętlę tam naprzeciw? No nie
wiem, czy to Daleka jest. /wniosek poparła Pani Walentyna Pietroczuk – zgłaszała go w poprzedniej
w kadencji/

Odpowiedź Pana  Jerzego  Siraka  –  Burmistrza  Miasta  Hajnówka  udzielona  na  sesji  –  Pani
Przewodnicząca, wysoka Rado, ja jeszcze pozwolę się tutaj odnieść do wniosku Pani radnej jeżeli
chodzi o to wydłużenie linii MPK. To jest jak najbardziej zasadne. Pani Przewodnicząca zresztą
przypominała o tym, że też już o tym mówi, musimy najpierw przygotować, że tam powiem, pętlę
tam, gdzie ten MPK nasz może się zatrzymać, bo samo wydłużenie trasy o ten kilometr to nie jest
takim problemem i z chwilą, kiedy tam tą pętlę zrobimy, myślę że to jest możliwe w przyszłym
roku,  wydłużenie  tej  linii  będzie  możliwe,  chociaż  oczywiście  to  się  będzie  wiązało  też
z dodatkowymi kosztami, ale będziemy o tym mówić na kolejnej sesji, myślę że kiedy będziemy
ustalali  no  wartość  dopłat  do  wozokilometra.  Jestem przy  głosie,  to  jeszcze  raz  powiem tutaj
i Państwu  i  mieszkańcom,  którzy  oglądają  naszą  sesję,  że to bezpłatny  transport  komunikacji
miejskiej nie był tylko jakimś krótkotrwałym zabiegiem wyborczym. Nie, to jest decyzja podjęta
wspólnie  przez całą Radę Miasta Hajnówki na te  bezpłatne przejazdy w komunikacji  miejskiej
na czas nieokreślony. 

Odpowiedź udzielona na piśmie Nr 13

Pan Adam Jerzy Chudek – Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 2 w Hajnówce
Nr 14. Ja chciałbym skorzystać z okazji i zapytać się, czy nasze dzieci ze szkoły Podstawowej Nr 2,
też mogą liczyć na darmowy transport na basen? Bo jak na razie to płacimy i chcielibyśmy, żeby też
traktowani byli jak wszyscy mieszkańcy miasta Hajnówka, żebyśmy nie musieli płacić. Dziękuję.

Odpowiedź Pana  Jerzego  Siraka  –  Burmistrza  Miasta  Hajnówka  udzielona  na  sesji  –  Pani
Przewodnicząca,  wysoka  Rado,  ja  wniosek  przyjmuję  do wiadomości,  ale  rozumiecie  Państwo,
że ja nie mogę wiążąco w tej chwili, bo to trzeba wszystko przeanalizować.

Pani Alicja Dmitruk – Wicedyrektor Szkoły Podstawowej Nr 4 w Hajnówce
Nr 15. Przepraszam jeszcze, tutaj kolega złożył wniosek tylko w swoim imieniu, bo więc jeżeli
Rada przychyli się do wniosku Pana Adama Chudka, no to my, dwie pozostałe Szkoły Nr 4 i Nr 3
o to samo wnioskujemy, jeżeli się przychyli, no bo to tak byłaby dziwna sytuacja.



Odpowiedź Pana  Jerzego  Siraka  –  Burmistrza  Miasta  Hajnówka  udzielona  na  sesji  –  Pani
Przewodnicząca,  wysoka  Rado,  ja  wniosek  przyjmuję  do wiadomości,  ale  rozumiecie  Państwo,
że ja nie mogę wiążąco w tej chwili, bo to trzeba wszystko przeanalizować.

Wnioski i zapytania:

Pani Helena Kuklik – Radna Rady Miasta Hajnówka
Nr 16. Szanowni Radni, Panie Burmistrzu, Państwo Przewodniczący, na jednej z poprzednich sesji
składałam wniosek o odpowiedź, czy materiały wyborcze kandydata na Burmistrza Pana Jerzego
Siraka  były  finansowane  z  funduszy  miejskich  i  otrzymałam  odpowiedź,  można  było  się
spodziewać, moim zdaniem, odpowiedzi bardzo krótkiej, albo tak albo nie. Natomiast ja dostałam
odpowiedź,  która  mieści  się  na  7  stronach,  odpowiedź  mieści  się  na  7  stronach.  Uważam,
że ta odpowiedź  jest  krzywdząca  nie  tylko  dla  mnie,  ale  dla  wszystkich  zainteresowanych,
ponieważ rozmywa sens mojego pytania. Jedno zdanie z tej odpowiedzi jak najbardziej dotyczyło,
dotyczyło pytania i ja przeczytam może to pytanie zawarte wśród gąszcza innych zdań: „Informuję,
że  materiały  wyborcze  Porozumienia  Samorządowego  Regionu  Puszczy  Białowieskiej  były
finansowane ze środków tego komitetu.” Pismo zostało napisane przez urzędnika, podejrzewam, nie
przez samego Burmistrza. Zatem stawiam kolejne pytanie: Skąd urzędnik miejski wie, że materiały
wyborcze Komitetu Wyborczego były finansowane ze środków tego komitetu? Nie podejrzewam,
że  któryś  urzędnik,  który  to  pisał,  był  pełnomocnikiem  finansowym.  Podejrzewam  natomiast,
że mógł ten urzędnik napisać takie zdanie, które zostało podyktowane przez Pana Burmistrza. Tylko
że  Pan  Burmistrz  prawdopodobnie  również  zapomina,  kiedy  w  jakiej  roli  występuje,  czy
Burmistrza,  czy pełnomocnika  wyborczego tego  Komitetu,  ponieważ  do takich  informacji,  czy
materiały wyborcze zostały sfinansowane z Komitetu Wyborczego, ma dostęp tylko i wyłącznie
pełnomocnik  finansowy,  ewentualnie  jakiś  członek,  może  pełnomocnik  wyborczy,  którym  był
również  Pan  Burmistrz  również  prawdopodobnie  posiada  takie  informacje,  tylko  że  takie
odpowiedzi  nie  powinny padać  z  Urzędu  Miasta.  Ja  swoją  odpowiedź  kierowałam o  fundusze
miejskie, nie pytałam o fundusze z Komitetu Wyborczego, ponieważ o takie fundusze, takie pytanie
mogłam zadać do Komitetu Wyborczego albo do Komisarza Wyborczego zgłosić. Zatem analiza tej
odpowiedzi  skutkowała  tym,  że  składam  w  dniu  dzisiejszym  kilka  wniosków,  odczytam
je: Wnioskuję  zatem  o  opracowanie  i  uchwalenie  jasnych  warunków  na  wykorzystywanie
elementów systemu identyfikacji  wizualnej  Miasta Hajnówka, które powinny kojarzyć się tylko
i wyłącznie  z  działalnością  miasta  lub  funkcjonowaniem  innych  sprawdzonych  ośrodków
przynoszących  chwałę  miastu  i  reklamujących  miasto  na  zewnątrz  a  już  na  pewno  nie
do umieszczania na materiałach wyborczych jednego z Komitetów. 
/do wniosku odniósł się Pan Maciej Borkowski pod Nr 24/

Odpowiedź Pana Jerzego Siraka – Burmistrza Miasta Hajnówka udzielona na sesji – Pani radna
Kuklik pyta o fundusz wyborczy. Pani radna, ja zapewniam Panią i wszystkich ludzi, że wybory
zostały sfinansowane zgodnie z prawem w całości ze składek uczestników tej kampanii wyborczej
członków Porozumienia  Samorządowego Regionu Puszczy Białowieskiej.  Nie ma  tam żadnych
innych pieniędzy. Ja rozumiem, że pytanie Pani radnej dotyczyło wykorzystania symbolu duchowej
Hajnówki.  Nie jest tajemnicą,  że wybory dotyczyły naszego miasta.  Skorzystać z tego symbolu
mógł  każdy,  kto  kandydował.  To  nie  jest  tajemnica.  Wybory  dotyczyły  naszego  miasta.  Ale
ja rozumiem, że pytanie Pani radnej pewnie wynikało, że nie do końca jest zadowolona z wyników
tych wyborów. Natomiast jeżeli chodzi o odpowiedź, odpowiedź jest moją odpowiedzią i co do tego
nie ma wątpliwości. 

Odpowiedź udzielona na piśmie Nr 16



Nr 17. Ponadto wnioskuję, aby pisma opracowywane przez urzędników miejskich były opatrzone
imieniem, nazwiskiem i numerem telefonu. Myślę, że to w obecnym czasie jest standard.

Odpowiedź udzielona na piśmie Nr 17

Nr 18. Następny mój wniosek, może jeszcze trochę przedwczesny, ponieważ on by dotyczył prac
Komisji Rewizyjnej, której jeszcze nie powołaliśmy, ale kiedy powołamy tą Komisję Rewizyjną,
to zgłoszę wniosek do opracowania na tej Komisji dotyczący szczegółowej analizy wydatkowania
funduszy miejskich zapisanych w budżecie w dziale 750 rozdział 750 75 oraz 750 95 dotyczący
promocji miasta, ponieważ podejrzewam, że Pan Burmistrz w ten sposób, promując się, próbował
promować Miasto, tylko że to w ten sposób się nie robi. Dziękuję bardzo. 

Pani Jadwiga Dąbrowska – Radna Rady Miasta Hajnówka
Nr  19. Ja  chciałam  nawiązać  do  zmieniającego  się  wizerunku  naszego  miasta.  Miasto  nasze
pięknieje,  w głównym  stopniu  dzięki  Budżetowi  Obywatelskiemu.  Dziękuję  swojej  koleżance
Helenie  Kuklik  za  zgłoszony rok  temu pomysł  na  ozdoby choinkowe.  Upiększy nasze  miasto
i dołączy się do ozdób już istniejących, ale tu chciałabym zwrócić uwagę mieszkańcom, że Budżet
Obywatelski  to inicjatywa  obywatelska  mieszkańców.  To  wasze  głosy  decydują,  który  projekt
zostanie  wybrany i później  ten  projekt  jest  finansowany też  z  waszych  pieniędzy,  z  podatków
mieszkańców. Nawiązując do tej idei, chciałabym złożyć wniosek formalny, żeby pomysłodawcy
danego projektu mieli możliwość zaprezentować swój projekt, może nawet przy udziale telewizji
naszej kablowej, żeby ci potencjalni głosujący wiedzieli za czym głosują, żeby nie było to tylko 2-3
zdania czego projekt dotyczy. Multimedialna jakaś prezentacja lub przekonywujące przedstawienie
projektu bardzo by przekonywało ludzi do pójścia i zagłosowania. 

Odpowiedź Pana Jerzego Siraka – Burmistrza Miasta Hajnówka udzielona na sesji – Pani radna
Dąbrowska pyta o wniosek do regulaminu funduszu obywatelskiego. Jest to dobry wniosek, ale
teraz  nie  będziemy  o  tym  rozmawiać.  Kiedy  będziemy  w  przyszłym  roku  2019  wspólnie
przyjmować  i  pracować  nad  regulaminem  do  budżetu  obywatelskiego  do  wyboru  wniosków
do budżetu obywatelskiego na 2020 rok. 

Odpowiedź udzielona na piśmie Nr 19

Nr 20. Rozpoczęły się prace przy zdobieniu naszego Urzędu Miasta, Starostwa i Gminy razem, ale
tu moja prośba, żeby baner, flaga, nie wiem, jak to nazwać, „Stulecie Odzyskania Niepodległości”
zostało zawieszone staranniej, bo wisi pomarszczone, nieczyste i w tych, w otoczeniu tych pięknych
ozdób choinkowych jeszcze bardziej to widać.
/do wniosku odniósł się Pan Maciej Borkowski pod Nr 23/

Odpowiedź udzielona na piśmie Nr 20

Nr 21. Tak  samo  jeśli  chodzi  o  skwerek,  w  którym stoją  ozdoby choinkowe,  co  prawda  obie
z różnej parafii a dobrze by było, gdyby były z jednej parafii, bardzo mi osobiście nie pasuje tam
Toi Toi, nie wiem czy Państwu, może by go gdzieś tam jakoś dyskretnie z boku ustawić, bo stanowi
tak jakby jeszcze jedną atrakcję. Są tam też dwa takie budynki, stare budki. Jedna to jeszcze może
być do sprzedaży pieczywa, ale też bym ją bardziej w ustronne miejsce przesunęła, a jest tam taki
budynek, który bardziej wadzi niż zdobi. Prawda? Tam był jakiś taki sklepik wielobranżowy, czyli



powstaje efekt grochu z kapustą a chciałoby się, żeby to było jakoś estetycznie i miło dla oka.

Odpowiedź Pana Jerzego Siraka – Burmistrza Miasta Hajnówka udzielona na sesji – Poruszała
Pani  również  stronę  estetyczną  budynków,  które  są  w  centrum  obok  SDH.  Wyjaśniam,
że są to budynki  prywatne położone na prywatnym gruncie i  powiem mi to też się nie podoba.
Próbowaliśmy, będziemy w przyszłości próbować rozmowy nad wykupienia tego terenu, bo w pełni
podzielam pogląd, że to bardzo źle wpływa na estetykę miasta, ale póki nie będziemy właścicielem
tego  terenu  jako  gmina  miejska,  nic  tak  naprawdę nie  możemy zrobić.  Natomiast  jeśli  chodzi
o tą ustawioną  tam  tojtojkę,  no  jest  taka  potrzeba,  żeby  w  tej  części  miasta  ta  tojtjka  była,
Próbowaliśmy ją obsadzać  roślinami  zielonymi,  żeby  była  przynajmniej  w  okresie  wiosennym
i letnim okryta, trochę schowana. No nie bardzo jest miejsce, ale zastanowimy się nad tym, czy
można to postawić w innym miejscu, żeby mniej raziło w oczy, bo co do tego, że potrzebna jest
w tej części miasta, to nie ma wątpliwości.

Odpowiedź udzielona na piśmie Nr 21

Pani Lucyna Lewczuk – Radna Rady Miasta Hajnówka
Nr 22. Panie Burmistrzu, chciałabym zwrócić uwagę jeszcze na stan ulicy Białowieskiej. Wiem,
że trwają tam roboty budowlane,  ale przez dłuższy czas była to ulica bardzo trudno przejezdna
ze względu na dziury, które tam występowały. Wczoraj ta sytuacja uległa już znacznej poprawie, ale
moja  prośba  w tej  sprawie,  żeby po  prostu  na  bieżąco  to  było  również  regulowane,  żeby nie
stwarzało to niebezpieczeństwa dla pojazdów a jest to ulica bardzo ruchliwa w naszym mieście.
Dziękuję.

Odpowiedź Pana Jerzego Siraka – Burmistrza Miasta Hajnówka udzielona na sesji – Pani radna
Lewczuk  podnosi  temat  ulicy  Białowieskiej.  No  rzeczywiście,  są takie  momenty,  że  w  tych
miejscach, gdzie została wymieniona burzówka, wskutek wypłukania część tego żwiru zabiorą koła
samochodów, czasami powstają te małe dołki. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji stara się
to pilnować, uzupełniać to, tak jak Pani radna zauważyła,  wczoraj to zostało zrobione.  Ja tutaj
to no radnych i wszystkich mieszkańców proszę o wyrozumiałość. W projekcie budżetu na przyszły
rok tu wspólnie z Panią Skarbnik przygotowujemy propozycje finansowania położenia nawierzchni
bitumicznej  na  tej  drodze  i najszybciej,  jak  to  będzie  możliwe  ogłosimy  przetarg  tak,  żeby
tą drogę w pierwszej  kolejności zrobić.  Myślę,  że czas,  mróz,  śnieg i  woda zrobią swoje,  także
to zagęszczenie  na  burzówce,  która  została  przebudowana  w  całości  przez  Przedsiębiorstwo
Wodociągów i Kanalizacji, zrobi swoje i ta nowa nawierzchnia bitumiczna, która będzie położona
na  odcinku  od  ulicy  Armii  Krajowej  do ulicy  Józefa  Piłsudskiego  no  raz  na  zawsze  rozwiąże
problem na tej ulicy. Myślę, że o tych obecnych problemach zapomnimy, będziemy się cieszyć z tej
nowej nawierzchni. 

Odpowiedź udzielona na piśmie Nr 22

Pan Maciej Borkowski – Radny Rady Miasta Hajnówka
Nr 23. Panie Burmistrzu, Wysoka Rado, szanowni Państwo. Tutaj mnie Pani Jadwiga Dąbrowska
radna troszkę  uprzedziła  z  wnioskiem i  bardzo słusznie,  że  zauważa to,  ten  problem nie tylko
ja. Poszanowanie symboli narodowych się kłania po raz kolejny, po raz kolejny poruszam ten temat.
Panie  Burmistrzu,  taki  wniosek  aby  dokonać  przeglądu  wszystkich  symboli  narodowych
w podległych Panu instytucjach – czy to jest na zewnątrz, czy jest w wewnątrz. Mamy 100-lecie
Odzyskania  Niepodległości.  W  niektórych  instytucjach  w  godle  narodowym  tylko  oczyma



wyobraźni możemy znaleźć kolor czerwony. Jest ustawa, która to wszystko reguluje i którą bym
chciał  w szczególności  przekazać  siedzącym w Radzie  Miasta  pracownikom ZGM-u.  Tam jest
dramat. Nie będę wchodził w szczegóły, pracownicy znają temat, jakie jest poszanowanie do flagi
i tak dalej. W końcu czas najwyższy to zmienić. I proszę, Panie Burmistrzu,  taki raport z przeglądu:
ile symboli narodowych zostało w których instytucjach wymienionych i w jakim były stanie. 

Odpowiedź Pana  Jerzego  Siraka  –  Burmistrza  Miasta  Hajnówka  udzielona  na  sesji  –  Pan
Borkowski  –  symbole  narodowe,  no  wystąpimy  do  wszystkich  naszych  jednostek
z przypomnieniem. Jeżeli będą takie sytuacje, że coś będzie wymagało wymiany czy odnowienia,
to na pewno to zrobimy. 

Odpowiedź udzielona na piśmie Nr 23
Odpowiedź udzielona na piśmie Nr 23a
Odpowiedź udzielona na piśmie Nr 23b
Odpowiedź udzielona na piśmie Nr 23c
Odpowiedź udzielona na piśmie Nr 23d
Odpowiedź udzielona na piśmie Nr 23e
Odpowiedź udzielona na piśmie Nr 23f
Odpowiedź udzielona na piśmie Nr 23g
Odpowiedź udzielona na piśmie Nr 23h
Odpowiedź udzielona na piśmie Nr 23i
Odpowiedź udzielona na piśmie Nr 23j
Odpowiedź udzielona na piśmie Nr 23k
Odpowiedź udzielona na piśmie Nr 23l
Odpowiedź udzielona na piśmie Nr 23m
Odpowiedź udzielona na piśmie Nr 23n

Nr  24. Tu  jeżeli  chodzi  Pani  radna  Kuklik,  dostaliśmy  ten  odpis  wszyscy,  jeżeli  chodzi
o wykorzystywanie  tak,  przez  Pana  Burmistrza  tych  symboli,  ale  miedzy  innymi,  oczywiście
ja to inaczej  skwituję.  Pani  radna  bardzo,  bardzo  tak  spokojnie  to  ujęła,  dla  mnie  te  7  stron,
o których mówiła,  jest to przerost treści nad formą. Napisanie aby napisać.  Ale jest taka,  Panie
Burmistrzu,  wrzutka,  bo  to  jest  odpis  na  wolne  wnioski,  zapytania  zgłoszone  przez  radnego
Bogusława Szczepana Łabędzkiego i Panią Helenę Kuklik a na koniec mamy wrzutkę, taką 7 stron
odpisu na  jeden wniosek a  na końcu taka  wrzuteczka,  Pan radny Borkowski,  taka  wrzutka się
znalazła. Ja to mówię wrzutka. I Panie Burmistrzu to jest odpowiedź na mój wniosek na Pańskie
zarzuty pod moim adresem. Kontynuuję temat, to mi nie uciekło. Składałem taki wniosek, aby Pan
przedstawił  na  piśmie,  które  działania  przez  całą  moją  poprzednią  kadencję  przyczyniły  się
do zahamowania  rozwoju   Miasta  Hajnówki.  Pan rzucał  tu  oskarżenia  w moją  stronę,  że  takie
działania były. Ja konkretny wniosek sformułowałem, formułuję go po raz drugi i proszę nie robić
wrzutek typu „w przedmiotowym zapytaniu proszę,  aby Pan sam przeanalizował”,  obiektywną,
dogłębną  analizę,  żebym  przeprowadził  swojej  dotychczasowej  działalności.  Czy  to  jest
odpowiedź?  To  takie  jest  infantylne,  Panie  Burmistrzu.  Proszę  więcej  takich  nie  odpisywać
a odpisać mi merytorycznie, konkretnie, które działania przyczyniły się do zahamowania rozwoju
Miasta Hajnówka.

Nr 25. Panie  Burmistrzu  mieszkańcy  się  dopytują,  dostał  Pan  najwyższe  wynagrodzenie  przy
aprobacie wszystkich radnych, większości, tak? Co z Sylwestrem w plenerze? Czy on będzie, czy
nie będzie? Przed wyborami Pan Burmistrz tak ochoczo na prawo i lewo, mieliśmy taki festiwal,
wszystko za darmo. Dlatego pytam o Sylwester w plenerze w imieniu mieszkańców, tak? 



Odpowiedź Pana Jerzego Siraka – Burmistrza Miasta Hajnówka udzielona na sesji – Natomiast
jeżeli  chodzi  o  ten  Sylwester.  Nie,  nie  planujemy tego  Sylwestra.  Już  w ostatnich  latach  tego
Sylwestra nie robimy, bo w kolejnych latach było coraz mniejsze zainteresowanie. Stąd też, już nie
pamiętam, czy to było 2 lata temu, czy 3 lata temu, zrezygnowaliśmy z tego.

Odpowiedź udzielona na piśmie Nr 1 /pkt 4/

Nr  26. Mam  jeszcze  jeden  wniosek,  Panie  Burmistrzu,  przepraszam  że  usiądę,  ale  muszę
go przeczytać. Chciałbym się zapoznać. Składam taki wniosek o udostępnienie umowy zawartej
pomiędzy Telewizją Kablową a Urzędem Miasta na transmisję obrad Rady Miasta,  tak,  za lata
2010-2018,  jak  również  przekonać  Państw,a  może  taki  wniosek  również  pod  rozwagę,  aby
zamontować  na  tej  sali  na  tej  sali,  tak,  2  niezależne  kamery  i  wprowadzić  monitoring  stały.
Z pominięciem, jeśli Telewizja Kablowa ma chęć transmitować, oczywiście, nie jest to zabronione
i jest  mile  widziane,  ale  żebyśmy byli  niezależni,  to  takie  2  kamery,  myślę  tutaj  przy pomocy
informatyka, ogarnąłby temat. Chodzi mi głównie o koszta tego przedsięwzięcia, żeby to zostało
podjęte,  udostępnione.  Przede  wszystkim,  drodzy Państwo,  nie  chodzi  o  to,  żebyśmy tutaj,  nie
wiem, wyglądali jak celebryci, jakieś zbliżenia miały być robione, chodzi głównie o fonię, tak, nie
tyle o wizję, co o fonię a 2 kamery spokojnie tutaj ogarną temat. Jest to wzorem innych gmin, które
takie rozwiązania stosują. Nieoficjalnie wiem również, że za transmisję jednej sesji Rady Miasta
Telewizja Kablowa pobiera około 700 złotych, dlatego myślę że względy ekonomiczne biorą tutaj
górę.  Byłby  to  nasz  informatyk,  może  tak,  może  Pan  Burmistrz  tu  nadgodziny  i  tak  dalej?
Przypomnę również takie, ja to nazywam, taka była swego czasu „Rada dobry humor”, tak? I czy
nam radnym się  to podobało?  Powiem szczerze,  osobiście,  dla  mnie  w ogóle,  kiepski  pomysł.
On upadł, bo dużo osób było z tego tytułu niezadowolonych, ale Telewizja Kablowa pokusiła się
o taki  kabaret,  że  tak  ujmę  a  my nie  jesteśmy tutaj,  że  tak  powiem,  aktorami,  tylko  jesteśmy
radnymi miasta. I to tyle. To dziękuję uprzejmie.

Odpowiedź Pana Jerzego Siraka – Burmistrza Miasta Hajnówka udzielona na sesji – Jeżeli chodzi
o Telewizję Kablową Hajnówka i te relacje bezpośrednie z sesji, po prostu będziemy to robić tak,
jak robią  inne  samorządy.  Warunki,  które  uzgodnimy,  czy  które  będą  uzgodnione  pomiędzy
miastem, powiatem i gminą Hajnówka no będą takie same dla wszystkich. Natomiast jeżeli chodzi
o relacje telewizyjne kablówka z lat  2010 do dzisiaj,  no ja  nie  pamiętam, żebyśmy płacili  coś
za te relacje, Panie Sekretarzu.

Odpowiedź Pana Jarosława Grygoruka – Sekretarza Miasta Hajnówka – Nie płaciliśmy. /M. B. –
Nie? A od Pana uzyskałem tą odpowiedź./ J. G.– Że teraz będziemy płacić. /M. B.– 700 złotych./
J. G. – No to raz płaciliśmy już. Przepraszam. Za I sesję.

Odpowiedź udzielona na piśmie Nr 26

Nr 27. Pani Przewodnicząca, Panie Burmistrzu, szanowna Rado. Uciekł mi jeszcze jeden temat,
zapytanie od mieszkańców w sprawie właśnie tutaj poruszanej, mianowicie co z fontanną w parku
miejskim? Mieszkańcy się dopytują, czy ona będzie robiona, jak będzie? Wiemy również ze zmian
w budżecie, że jest przeznaczonych na to 170 000. Ja jako radny wiem, że zgłosił się wykonawca
za kwotę 430 000 na ten projekt, który został przedstawiony. Co dalej z tą fontanną? Część została
zrobiona i ogólnie, żeby Pan Burmistrz naświetlił, że tak powiem, temat.

Odpowiedź Pana Jerzego Siraka – Burmistrza Miasta Hajnówka udzielona na sesji  – Fontanna
w parku, tak jak Pan radny Borkowski pyta i jest już w takcie realizacji, rzeczywiście, w projekcie
budżetu na ten  rok mamy tam chyba 170 000.  Planowane zakończenie całej  inwestycji  no jest



w pierwszym półroczu 2019 roku. Chcemy,  żeby ta  fontanna przed już nowym sezonem takim
wakacyjnym,  parkowym  była  w  pełni  zakończona  i  udostępniona.  Dlatego  też  te  prace
rozpoczynamy w tym roku, żeby to, co można w ziemi zrobić jeszcze w tym roku, było zrobione.
Realizuje to nasze Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji. Oczywiście nasze Przedsiębiorstwo
też będzie miało swój udział finansowy w realizacji tego przedsięwzięcia i chociaż nie zabraknie
problemów przy jego realizacji,  to  mam nadzieję,  że  na  zakończenie  tego półrocza  2019 roku
wszyscy razem my i mieszkańcy będziemy mogli no cieszyć się już tą nową fontanną, która jest
realizowana według projektu hajnowianina naszego, zresztą kiedyś tam na forum tutaj sesji o tym
projekcie rozmawialiśmy.  Może gdzieś tam nieznacznie on jest zmieniony, ale generalne to jest
właśnie ten projekt. 

Odpowiedź udzielona na piśmie Nr 27

Nr 28. Jeszcze jedna rzecz, Panie Burmistrzu, taka moja już prośba, ponawiam ja ciągle, ale ten
syntetyczny  budżet  taki  dla  mieszkańców  w  formie  broszurki,  żeby  nie  był  wydawany  kilka
miesięcy po uchwaleniu budżetu, tak? Żeby on był również rozbudowany szerzej, aby mieszkańcy,
nie koniecznie, nie muszą się znać, tak w kwestiach finansowych, nie muszą być księgowymi, ale
ten  transparentny taki  budżet,  żeby on był  wydawany.  I  jeszcze  raz proszę,  nie  kilka  miesięcy
po uchwaleniu budżetu, ale zaraz jeżeli zostanie to zrobione. Dziękuję uprzejmie.

Pan Mieczysław Stanisław Gmiter – Radny Rady Miasta Hajnówka
Nr 29. To  nie  jest  wniosek,  to  jest  zapytanie  do  Pana  Burmistrza,  ponieważ  z  tej  informacji
o zmianie budżetu, którą żeśmy już uchwałę przegłosowali, miedzy innymi jest tutaj w paragrafie
21 dofinansowanie  poszczególnych  zadań  jeśli  chodzi  o  działalność  sportową  w  Hajnówce.
No i tutaj w zasadzie ze wszystkimi tymi sumami to się zgadzam no 90 000 na sport w dziedzinie
piłki nożnej to jest ogromne przedsięwzięcie, dużo młodzieży uczestniczy w tym i tak dalej, i tak
dalej. Natomiast tutaj następne to jest chyba 6 pozycji, gdzie jest 66 000 to jest piłka siatkowa,
sekcja pływacka, sport, lekkoatletyka, nie wiem, dlaczego tak mało, zajęcia karate i sekcja boksu.
Natomiast  jest  tutaj  80 000  złotych  na  sekcję  judo  w  Hajnówce.  Chciałbym tutaj  zwrócić  się
z pytaniem, to pytanie, na to pytanie nie musi Pan teraz odpowiadać. Chciał bym je mieć przed
sesją budżetową odpowiedź na to pytanie: Czy sekcja judo jest dofinansowywana przez miasto czy
utrzymywana przez miasto? To jest moje pytanie.

Odpowiedź Pana Jerzego Siraka – Burmistrza Miasta Hajnówka udzielona na sesji – Pan radny
Gmiter pyta o sekcję judo, wydatki na wszystkie przedsięwzięcia,  działania sportowe judo, czy
sekcji  judo,  czy piłki  nożnej,  czy każdej  innej  każdorazowo co roku są wspólną decyzją Rady
Miasta. No nie jest tajemnicą, że sekcja judo w naszym mieście funkcjonuje i to bardzo dobrze
od, jak dobrze pamiętam, to co najmniej ponad 30 lat i to Rada zdecyduje, jakie środki finansowe
zostaną przeznaczone zarówno na finansowanie funkcjonowania sekcji judo, jak i innych dyscyplin
sportu,  bo  im  więcej  tych  różnych  działań  sportowych  się  w  mieście  realizuje,  tym  lepiej.
/M. S. G. – Szanowny Panie Burmistrzu, mam do Pana serdeczną prośbę, żeby Pan traktował mnie
poważnie. Zbył Pan mnie byle jaką odpowiedzią. Ja nie zadałem Panu pytania o sukcesy sekcji judo
w Hajnówce. Ja zadałem Panu pytania, czy sekcja judo w Hajnówce jest dofinansowywana, czy też
utrzymywana  przez  miasto?  Dlatego  też  prosiłbym,  żeby  Pan,  nawet  nie  dzisiaj,  żeby  Pan
mi udzielił odpowiedzi na piśmie. Do sesji budżetowej chciałbym taka informację mieć. Dziękuję
bardzo./ J. S. – Panie radny, jeżeli można, to ja odpowiem dzisiaj. Sekcja judo, tak jak sekcja piłki
nożnej czy innej, jest, że tak powiem, dofinansowywana. Jedna sekcja czy inne sekcje w większym
stopniu,  drugie w mniejszym stopniu.  Sekcja judo jest  oczywiście  dofinansowana no w bardzo
dużym stopniu. Ja nie potrafię w procentach odpowiedzieć, my to sprawdzimy i tak jak Pan sobie



radny życzy, udzielimy takiej odpowiedzi na piśmie. 

Odpowiedź udzielona na piśmie Nr 29
Pani Aniela Kot – Radna Rady Miasta Hajnówka
Nr 30. Teraz  jeśli  chodzi  o  prośby moich wyborców, wiec  na dzisiaj  przygotowałam Wam jak
gdyby trzy. Jedną już rozwiązał Pan Burmistrz, bo miałam zapytanie, co z biletami Komunikacji
Miejskiej od miesiąca, od Nowego Roku, wiec Pan Burmistrz odpowiedział: Pozostaje bez zmian.
Czyli bilety dalej darmowe.

Nr 31. Mówiła też Pani radna Dąbrowska o tych iluminacjach świetlnych, więc mieszkańcy moi
Podlasia  i ulicy  Lipowej  proszą  również  o  to,  żeby  najdłuższa  ulica  w  mieście  czyli  Lipowa,
prowadząca notabene do szpitala, który jest jak gdyby wizytówką naszego miasta, odwiedzają nasz
szpital białostoczanie, mieszkańcy Siemiatycz, Bielska Podlaskiego. Może jeżeli już w tym roku nie
będzie  pieniędzy  na  te  iluminacje,  to  żeby  chociaż  ozdobić  skromnie  nasz,  nasze  rondo  tam
prowadzące do szpitala i pomyśleć też o przyszłym roku, żeby też ta droga była ozdobiona.
/do wniosku odniósł się Pan Lew Sielewoniuk – Mieszkaniec Miasta pod Nr 50/

Odpowiedź  Pana Jerzego Siraka – Burmistrza Miasta Hajnówka udzielona na sesji – Pani radna
Kot zwraca uwagę na iluminacje świetlne. No jeżeli chodzi o ulice Lipową, no powiem szczerze,
że no  w  tym  roku  to  raczej  nie  jest  możliwe.  Zastanowimy  się  nad  tym  rondem  czy  będzie
to możliwe,  bo  jeżeli  nie  będzie  to kosztowało  zbyt  dużo,  będą  tam warunki  techniczne,  żeby
podłączyć do sieci energetycznej, to jak najbardziej rozważymy taką możliwość.

Nr 32. Następna  sprawa,  to  jest  w  imieniu  mieszkańców  osiedla  Podlasie  i  właścicieli  bloku,
właścicieli  garaży znajdujących się  pod zarządem Urzędu Miasta,  które są położone w okolicy
dawnej  kotłowni  a  teraz  Powiatowego Zarządu Dróg Publicznych,  prosimy bardzo  o  tym,  aby
pamiętać  o odśnieżaniu  naszych  dróg.  Zbliża  się  sezon  zimowy  i  chcielibyśmy,  żeby  drogi
dojazdowe do garażu były odśnieżone.  A poza tym teraz,  skoro jeszcze nie  ma takiego mrozu,
prosimy również, jeżeli się uda, troszkę te drogi te wyrównać i zniwelować te różne doły i pagórki,
bo już nam tam trochę ten Zarząd Dróg Publicznych poprawił drogę w trakcie swojego remontu
i ona jest w miarę przejezdna, ale jeżeli się da, to bardzo prosimy, aby tę drogę po prostu poprawić
jej stan, chociażby poprzez wyrównanie. Dziękuję.

Odpowiedź Pana Jerzego Siraka – Burmistrza Miasta Hajnówka udzielona na sesji – Odśnieżanie
garaży od ulicy Lipowej.  To tutaj  Pan Sekretarz  zapisze.  Przekażemy do referatu,  żeby o tym
pilnować.

Odpowiedź udzielona na piśmie Nr 32

Pani Ewa Rygorowicz – Radna Rady Miasta Hajnówka
Nr  33. Szanowny  Panie  Burmistrzu,  szanowni  radni.  Mam  dzisiaj  kilka  wniosków.  Pierwszy
wniosek  dotyczy pisma z dnia 7 listopada tegoż roku od Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych
w sprawie  wniosku,  który  składałam tu  na  tej  Radzie,  dotyczącego  zmian  w  rozkładzie  jazdy
autobusów linii nr 2 w niedziele i święta. Dostaliśmy odpowiedź, że taka zmiana będzie możliwa
w I kwartale następnego roku. I tu bym bardzo prosiła o ukonkretyzowanie,  kwartał,  wiadomo,
ciągnie się 3 miesiące, więc czy to będzie zmiana 1 stycznia czy to dopiero pod koniec marca?
Proszą o to mieszkańcy i o ile to jest możliwe, o przekazanie nowego rozkładu jazdy do Urzędu
Miasta. To bym o to prosiła.



Odpowiedź Pana Jerzego Siraka – Burmistrza Miasta Hajnówka udzielona na sesji – Pani radna
Rygorowicz – zmiana rozkładu jazdy. Tak jak Pani sama wspomniała, już ta deklaracja ze strony
Przedsiębiorstwa  Usług  Komunalnych  jest.  Zwrócimy  uwagę  dla  Przedsiębiorstwa,  żeby
no w miarę  szybko  ustaliło  ten  nowy  rozkład  i  wcześniej  podało  informację  do  publicznej
wiadomości.

Odpowiedź udzielona na piśmie Nr 33

Nr  34. Drugi  wniosek,  kieruje  prośbę  do  Burmistrza,  w  imieniu  mieszkańców  również,
o utworzeniu kopert,  czyli  miejsc do parkowania dla osób niepełnosprawnych na parkingu przy
Cerkwi Świętego Dymitra Sułańskiego, to jest przy ulicy Warszawskiej. Ten parking jest bardzo
często zajmowany przez inne podmioty,  bardzo często przez pracowników pobliskiej  mleczarni
i te osoby  prostu  nie  mają  gdzie  zaparkować  tego  samochodu.  Parkują  też  w  miejscach
niedozwolonych  i  no  wychodzi  bardzo  brzydko.  Także  bardzo  bym  prosiła  o  te  koperty,
o oznakowanie miejsc do parkowania dla tych osób.

Odpowiedź Pana Jerzego Siraka – Burmistrza Miasta Hajnówka udzielona na sesji – Utworzenie
koperty  na  ulicy  Warszawskiej.  Tutaj  wystąpimy  z wnioskiem  do  zarządcy  drogi,  a  więc
Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich łącznie z ponowieniem wniosku, o którym mówiła Pani
Przewodnicząca Pietroczuk, dotyczącej tej koperty. 

Odpowiedź udzielona na piśmie Nr 34
Odpowiedź udzielona na piśmie Nr 34a
Odpowiedź udzielona na piśmie Nr 34b

Nr 35. Kolejny wniosek, już też kiedyś wspominałam, jeżeli to jest możliwe w ogóle do wykonania
w następnym budżecie, o oświetlenie przejść dla pieszych, dlatego że mamy teraz pogodę taką, jaką
mamy i naprawdę tych pieszych na tych przejściach nie widać. Byłam świadkiem takiego niedawno
zajścia  że,  no  widziałam,  że  ten  samochód  nie  widział  pieszego  i  o  mały  włos  nie  doszłoby
do wypadku. Także jeśli jest to możliwe to trzeba się nad tym po prostu zastanowić i pomyśleć.
/do wniosku odniósł się Pan Janusz Puch pod Nr 37/

Odpowiedź Pana Jerzego Siraka – Burmistrza Miasta Hajnówka udzielona na sesji – Oświetlenie
przejść dla pieszych. Nie wiem, czy mówiłem, ale jesteśmy już po przetargu. Jeszcze umowa nie
została  podpisana  na  wybór  firmy,  która  dokona  modernizacji  naszego  oświetlenia  ulicznego.
Ja przypomnę,  że  wcześniej  ze  środków  Narodowego  Funduszu  Ochrony  Środowiska  z  tak
zwanego programu SOWA dokonaliśmy wymiany części oświetleń tych najstarszych.  Tam było
chyba ze 480 opraw. Wymieniliśmy też system inteligentnego sterowania oświetleniem miejskim
i w tej chwili jakby finał tych prac to jest wymiana 2 000 opraw na nowe, energooszczędne oprawy
LED-owe. Było tam wiele zainteresowanych firm. Jedna jest oczywiście najkorzystniejsza oferta,
tak  jak  mówiłem,  jeżeli  nie  będzie  sprzeciwów,  firma,  takich  przetargowych,  firma  dostarczy
wszystkie  potrzebne dokumenty,  jak najszybciej  tą  umowę podpiszemy i  myślę,  że przy okazji
rozważymy możliwość doświetlenia  tych przejść,  szczególnie  najważniejszych,  także będę miał
prośbę do radnych, którzy te propozycje tutaj składają, żeby być w kontakcie. Tam, gdzie będzie
możliwe zastosowanie tego dodatkowego oświetlenia  na istniejących słupach,  no to spróbujemy
to wykorzystać. Przecież są różne lampy, że mogą świecić też w dwie strony. Natomiast tam, gdzie
tych słupów nie będzie, trzeba będzie szukać innego rozwiązania. Niewykluczone, że też można
pomyśleć  o  dodatkowych,  mniejszych  słupach  na fotowoltaikę,  bo  takie  rozwiązania  też
z powodzeniem stosowaliśmy w niektórych miejscach. 



Odpowiedź udzielona na piśmie Nr 35

Nr 36. Mój czwarty wniosek zostawiłam celowo na koniec, bo dotyczy naszej oświaty. Tu Pani
Skarbnik nam wskazała, że zwiększa się dotacja dla, również na przedszkola niepubliczne a mamy
4  takie  przedszkola  w  naszym  mieście  i  słyszeliśmy,  analizowaliśmy,  jaka  jest  oświata,  jakie
zadania  były realizowane przez  nasze  miejskie  przedszkola  i  szkoły.  Czy również  taką  analizę
możemy przeprowadzić w tych przedszkolach? Tak. To jest moje pytanie. Dziękuję.

Odpowiedź Pana Jerzego Siraka – Burmistrza Miasta Hajnówka udzielona na sesji – Pani radna
Rygorowicz pisze też o analizę przedszkoli  niepublicznych. Pani radna,  Pani Ewo, analizujemy
to, ale  głównie  pod,  przede  wszystkim  pod  kątem  finansowym,  ponieważ  je dofinansowujemy
i to jest nasze główne zadanie. Natomiast jeżeli chodzi o tą inną stronę w takim zakresie, o jakim
Pani myśli, to nie. Oczywiście, monitorujemy, prosimy czasami, kiedy trzeba o informację, kiedy
są wnioski ze strony pracowników i rodziny o dodatkowe informacje, to jednak to nie są jednostki
samorządowe. 

Odpowiedź udzielona na piśmie Nr 36

Pan Janusz Puch – Wiceprzewodniczący Rady Miasta Hajnówka
Nr 37. Pani Przewodnicząca, Panie Burmistrzu, wysoka Rado, szanowni Państwo. Koleżanka tutaj,
radna Rygorowicz poruszyła sprawę przejść.  Ja mam takie właśnie 2 przejścia, które są, że tak
powiem, na dzień dzisiejszy bardzo pilne i trzeba byłoby doświetlić, to są przejścia, chyba każdy
z Państwa,  kto  jeździ  autem czy  przechodzi,  to  dotyczy ulicy  Stefana  Batorego  i  to  jest  przy
skrzyżowaniu  ulicy  Stefana  Batorego  z  ulicą  Księdza  Wierobieja  i  11  Listopada,  jak  również
następne takie przejście newralgiczne to jest  przejście na Stefana Batorego z ulicą Władysława
Jagiełły. Być może ten taki półmrok, jaki tam panuje, to jest spowodowany odblaskiem z galerii,
tam po prostu  jest  światło  silniejsze,  które  dają  nasze  uliczne  oświetlenie  i  powoduje  właśnie
to, że piesi są niewidoczni a szczególnie właśnie wieczorową porą i przy opadach deszczu. To jest
jedna sprawa.

Odpowiedź Pana Jerzego Siraka – Burmistrza Miasta Hajnówka udzielona na sesji – Oświetlenie
przejść dla pieszych. Nie wiem, czy mówiłem, ale jesteśmy już po przetargu. Jeszcze umowa nie
została  podpisana  na  wybór  firmy,  która  dokona  modernizacji  naszego  oświetlenia  ulicznego.
Ja przypomnę,  że  wcześniej  ze  środków  Narodowego  Funduszu  Ochrony  Środowiska  z  tak
zwanego programu SOWA dokonaliśmy wymiany części oświetleń tych najstarszych.  Tam było
chyba ze 480 opraw. Wymieniliśmy też system inteligentnego sterowania oświetleniem miejskim
i w tej chwili jakby finał tych prac to jest wymiana 2 000 opraw na nowe, energooszczędne oprawy
LED-owe. Było tam wiele zainteresowanych firm. Jedna jest oczywiście najkorzystniejsza oferta,
tak  jak  mówiłem,  jeżeli  nie  będzie  sprzeciwów,  firma,  takich  przetargowych,  firma  dostarczy
wszystkie  potrzebne dokumenty,  jak najszybciej  tą  umowę podpiszemy i  myślę,  że przy okazji
rozważymy możliwość doświetlenia  tych przejść,  szczególnie  najważniejszych,  także będę miał
prośbę do radnych, którzy te propozycje tutaj składają, żeby być w kontakcie. Tam, gdzie będzie
możliwe zastosowanie tego dodatkowego oświetlenia  na istniejących słupach,  no to spróbujemy
to wykorzystać. Przecież są różne lampy, że mogą świecić też w dwie strony. Natomiast tam, gdzie
tych słupów nie będzie, trzeba będzie szukać innego rozwiązania. Niewykluczone, że też można
pomyśleć  o  dodatkowych,  mniejszych  słupach  na fotowoltaikę,  bo  takie  rozwiązania  też
z powodzeniem stosowaliśmy w niektórych miejscach. 

Odpowiedź udzielona na piśmie Nr 35



Nr 38. Następne  mam,  sprawa  dotyczy  o  ponowne  przeanalizowanie  wykonania  dodatkowych
przejść, o które występowali mieszkańcy naszego miasta. To jest też dotyczy ulicy Batorego, to jest
w okolicy  ulicy  Grunwaldzkiej,  jak  również  tutaj  w  okolicy  sklepu  motoryzacyjnego  Wilux.
Mieszkańcy z osiedla Millenium, idąc na zakupy do galerii czy do sklepów, to przechodzą przez
ulicę i stwarzają właśnie niebezpieczeństwo i dla siebie, i dla kierowców. 

Odpowiedź Pana Jerzego Siraka – Burmistrza Miasta Hajnówka udzielona na sesji – Dodatkowe
przejście na ulicy Grunwaldzkiej. No ja myślę, że zgodnie z przepisami prawa ruchu drogowego
tych przejść dla pieszych nie może być za dużo. Jeżeli chodzi o ulicę Grunwaldzką, zobaczymy.
Jeżeli będzie możliwe tam zrobienie tego dodatkowego przejścia, to pewnie to zrobimy, ale nie my,
tylko  Starosta.  Wystąpimy  z  takim  wnioskiem  do  Pana  Starosty  z  propozycją  o  rozważenie
lokalizacji tych przejść na ulicy Batorego w tych 2 miejscach.

Odpowiedź udzielona na piśmie Nr 38

Nr 39. Również na prośbę mieszkańców osiedla Lipowa ponownie wnioskuję o wycięcie starych
drzew, to jest wierzb, topoli rosnących wzdłuż rzeki Leśna. Akurat jest taki okres, w tej chwili nie
ma ptaków, drzewa są wiekowe, łamiące się gałęzie i konary spadają, zagrażają i  mieszkańcom
a szczególnie  i  dzieciom  chodzącym  do  Szkoły  Nr  2,  a  także  przejeżdżającym  samochodom
i budynkom gospodarczym, garażom, a także zanieczyszczają koryto rzeki Leśna. Dlatego właśnie
w tej sprawie było pisane pismo i ja też się do tego dołączam po prostu, żeby tą sprawę załatwić.
Dziękuję.

Odpowiedź Pana Jerzego Siraka – Burmistrza Miasta Hajnówka udzielona na sesji – Ulica Lipowa
–  wycięcie  drzew.  No  teraz,  wiecie,  po  tej  reorganizacji  ostatniej,  w  wyniku  której  zostały
stworzone  te  różne  biura  instytucji,  która  się  zwie  Wody  Polskie,  ta  współpraca  no  nie  jest
łatwiejsza, tak bym to delikatnie powiedział, ponieważ tu w Białymstoku nie ma żadnej komórki
i jest  daleko  w  Siedlcach  czy  gdzieś  tam,  czy  w Sokołowie.  Wystąpiliśmy  chyba  już,  Panie
Sekretarzu, chyba wystąpiliśmy już z wnioskiem o podjęcie działań na rzecz wycięcia tych drzew.
Jeżeli to nic nie da, spróbujemy wystąpić do nich z wnioskiem, żeby po prostu pozwolili nam się
tym tematem zająć. W pełni podzielam tu pogląd Pana radnego, że są to te stare topole, w niczym
to nie pomaga i jeżeli już tam jakieś drzewa muszą być, to trzeba by te stare wyciąć i posadzić
nowe, także ja sprawdzę, jak tam to wygląda, czy jest jakaś odpowiedź z Wód Polskich już, czy nie
i Pana radnego poinformujemy. 

Odpowiedź udzielona na piśmie Nr 39

Pan Jan Chomczuk – Radny Rady Miasta Hajnówka
Nr 40. Dziękuję Pani Przewodnicząca. Ja mam. I tak to oczywiście złożymy na piśmie, ale może
tylko króciutko. Takie pytanie: czy komórka Urzędu Miasta nadzorująca drogi miejskie prowadzi
ewidencję  zgłoszeń  konieczności  napraw  nawierzchni?  Czy  jest  to  gdzieś  odnotowywane,
te telefony, te zgłoszenia, no nie wiem, ustne mieszkańców właśnie remontu danej ulicy oraz liczbę
podjętych interwencji skutkujących naprawami nawierzchni i czy to, czy ta liczba napraw danej
ulicy w danym roku przekłada się później na planowanie późniejszych remontów? A chodzi mi tak
już  bardziej  konkretnie  o  ulicę  Ogrodową,  bo  odnoszę  tam wrażenie  im częściej  przejeżdżają
służby,  które  dokonują  napraw prowizorycznych,  to  tym gorszy  stan  nawierzchni  tej  ulicy  się
później ujawnia. Dziękuję bardzo.



Odpowiedź Pana  Jerzego Siraka  – Burmistrza  Miasta  Hajnówka udzielona  na  sesji  –  Pan Jan
Chomczuk pyta o zgłoszenia. No na bieżąco staramy się reagować. Oczywiście, jeżeli są to drobne
sprawy, drobne sprawy, nie a problemu, jeżeli chodzi natomiast o większe roboty modernizacyjne,
to wszyscy wiemy, że to są już procedury inwestycyjne. Problem ulicy Ogrodowej jest znany nam
wszystkim od lat. No najprawdopodobniej, kiedy ileś tam lat temu ta ulica Ogrodowa była robiona,
była  pewnie  zrobiona  tanim  kosztem  i  jak  to  tak  się  w  takich  sytuacjach  dzieje,  jest  dzisiaj
to, co jest. Co jakiś czas ten problem wychodzi ze studzienkami, z zapadaniem się ulicy i tak dalej.
My staramy się to na bieżąco naprawić, ale tak gruntownie się tego nie da naprawić, bo trzeba
byłoby tak naprawdę tą drogę przebudować w całości. Ja nie mam wątpliwości, że tam nie została
zrobiona właściwa podbudowa i to jest główny powód tych problemów, które są. Ale ja mówię też,
Panie radny, prosimy o kontakt tam, gdzie to będzie możliwe, będziemy się starali w miarę szybko
reagować. Natomiast inne sprawy w wydziale tutaj gospodarki komunalnej, są pracownicy, którzy
się  na bieżąco starają tym zajmować. Pomimo tego,  że jak wiecie  Państwo, co roku tych dróg
robimy  sporo,  staramy  się  ich  robić  jak  najwięcej  to  jednak  jeszcze  trochę  tych  dróg  nam
do zrobienia  zostało.  Mamy  przyjętą  uchwałę,  w  której  jest  pewnie  harmonogram  kolejności
realizacji  dróg i  staramy się  tego  harmonogramu przestrzegać,  chociaż  w pewnych  sytuacjach,
kiedy mieszkańcy są bardzo aktywni, kiedy będzie potrzeba zmiany tej kolejności, to ja oczywiście
z taką prośbą i z takim wnioskiem do wysokiej Rady się zwrócę. Ale niezależnie od tego, tam gdzie
jest  to  możliwe,  przy  stosunkowo  niedużych  kosztach,  co  można  zrobić  w  ramach  bieżącego
utrzymania, gdzie te odcinki dróg są niezbyt duże, staramy się to robić również w ramach tego
bieżącego utrzymania dróg.

Odpowiedź udzielona na piśmie Nr 40

Pani Walentyna Pietroczuk – Przewodniczący Rady Miasta Hajnówka
Nr  41. Ja  jeszcze  chciałam  tylko  powiedzieć  o  2  sprawach,  również  zgłosić  wniosek
od mieszkańców.  Mieszkańcy dzielnicy Leśna,  korzystający z  komunikacji  miejskiej,  ponownie
proszą  o  rozważenie  możliwości  utworzenia  w  okolicy  ulica  Leśna  przystanku  autobusowego
na żądanie  w porozumieniu  z  Podlaskim  Zarządem Dróg  Wojewódzkich.  Zorganizowana  przez
przez  Podlaski  Zarząd  Dróg  Wojewódzkich  wizja  lokalna  komisji  tejże,  tego  Zarządu  Dróg,
dotycząca przystanku, odbyła się bez udziału przedstawiciela Urzędu Miasta, po prostu nie zostali
zaproszeni ani przedstawiciele Miasta, Urzędu Miasta, ani mieszkańcy i w związku z tym jeszcze
raz  mieszkańcy proszą o rozważenie,  o  zajęcie  się  tą  sprawą,  że  należałoby również  rozważyć
możliwość oznakowania poziomego przystanku na żądanie, co znacznie zmniejszyłoby koszty jego
utworzenia w porównaniu z budową zatoki autobusowej.

Wniosek Nr 41 złożony został również na piśmie dn. 14.12.2018 r. /pkt 1/ 

Odpowiedź Pana  Jerzego  Siraka  –  Burmistrza  Miasta  Hajnówka  udzielona  na  sesji  –  Tutaj
wystąpimy  z wnioskiem  do  zarządcy  drogi,  a  więc  Podlaskiego  Zarządu  Dróg  Wojewódzkich
łącznie z ponowieniem wniosku, o którym mówiła Pani Przewodnicząca Pietroczuk, dotyczącej tej
koperty. No ja nie muszę mówić, że to trwa bardzo długo. Nas też to nie cieszy, że w tak zdaje się
prostej sprawie, jak przystanek na żądanie, nie można załatwić szybko, ale rozumiem, że wynikało
to głównie  ze  względu  na  trwałość  projektu,  bo  ulica  Warszawska  została  zrealizowana
z dofinansowaniem ze środków unijnych,  ale  chyba już te  5  lat  minęło i  też  wierzę,  że będzie
można zastosować takie rozwiązanie techniczne, o jakim mówi Pani Przewodnicząca. To to, które
też widzimy w Dubinach i w innych miejscach, bo to byłoby najprostsze i najszybsze do realizacji,
także będziemy dyrektorów prosić o to, żeby jednak rozważyć ponownie taką propozycję, bo już
taką składaliśmy. 



Odpowiedź udzielona na piśmie Nr 41
Odpowiedź udzielona na piśmie Nr 41a
Odpowiedź udzielona na piśmie Nr 41b
Odpowiedź udzielona na piśmie Nr 41c

Nr  42. Drugi  wniosek.  Mieszkańcy  dzielnicy  Judzianka  zgłaszają  problemy  dotyczące
częstotliwości wywozu śmieci. Właśnie w miesiącu listopadzie, 2 listopada wywóz i w grudniu,
14 grudnia.  Jest  to prawie  półtora  miesiąca.  Jest  to  dosyć  duża  odległość  czasowa a w okresie
zwiększonej  produkcji  popiołu  i  porządkach  przedświątecznych  kubły  i  worki  zapełniają  się
w bardzo szybkim tempie. Także proszę o zwiększenie częstotliwości wywozów w tym okresie.
Dziękuję bardzo.

Wniosek Nr 42 złożony został również na piśmie dn. 14.12.2018 r. /pkt 2/ 

Odpowiedź Pana  Jerzego  Siraka  –  Burmistrza  Miasta  Hajnówka  udzielona  na  sesji  –  Sprawa
częstotliwości wywozu śmieci. No w tym okresie po listopadzie to już to wywożenie śmieci mamy
raz w miesiącu. Ja myślę, że PUK powinien zwrócić uwagę na to, żeby ta różnica czasu między
ostatnim wywożeniem śmieci  a  kolejnym nie  była  dłuższa  jak  miesiąc,  bo problem tu  wynika
pewnie z tego, że tu było wywożenie 2 listopada a kolejne wywożenie jest  dopiero w połowie
grudnia i to jest na pewno nie najlepsze rozwiązanie i trzeba to zmienić.

Odpowiedź udzielona na piśmie Nr 42
Odpowiedź udzielona na piśmie Nr 42a

Pani Barbara Laszkiewicz – Wiceprzewodniczący Rady Miasta Hajnówka
Nr 43. Ja mam jeszcze takie zgłoszenie od mieszkańców, że ostatnio bywają w ostatnim tygodniu
bywały  awarie  oświetlenia  w  naszym  parku  miejskim.  Było  to  zgłaszane  do  Pana  Darka,
on to monitoruje, ale tam po naprawie powstała inna awaria i nie wiem, czy to należy do Urzędu
Miasta,  czy  do kogoś  innego,  dlatego  że  przy  naprawie  oświetlenia  miejskiego  w  miejskich
w miejskim parku,  tam uliczki  zostały  doświetlone,  zgasło  światło  w  muszli  amfiteatru.  Żeby
po prostu na to zwrócić uwagę, być może tam były jakieś prace związane z fontanną i być może
tym jest podyktowane, ale żeby to przez jakiś czas monitorować. Dziękuję bardzo.

Odpowiedź Pana  Jerzego  Siraka  –  Burmistrza  Miasta  Hajnówka  udzielona  na  sesji  –  Pani
Laszkiewicz w sprawie oświetlenia w parku miejskim, słusznie zresztą Pani radna tu zauważyła,
że te problemy z oświetleniem mogą wynikać z podjętych już prac związanych z budową fontanny
w parku miejskim, ale ja to muszę sprawdzić i po prostu odpowiem. 

Odpowiedź udzielona na piśmie Nr 43

Pan Piotr Markiewicz – Radny Rady Miasta Hajnówka
Nr  44. Panie  Burmistrzu,  ja  wiem  że  zapytania  powinno  się  składać  w  formie  pisemnej,  ale
w związku z tym że to jest pierwsza sesja pozwolę sobie na zapytanie w formie ustnej. Chodzi
mi właściwie o przebudowę ulicy Poddolnej wraz z przejazdem. Uczestniczyliśmy finansowo w tej
przebudowie, w związku z tym mam zapytanie. Czy Panu Burmistrzowi wiadomo, jeżeli chodzi
o końcowe,  nazwijmy  to,  udostępnienie  tej  ulicy  i  tego  przejazdu  dla  mieszkańców?  Kiedy
to udostępnienie  może  nastąpić?  Być  może  Pan  Burmistrz  posiada  taką  wiedzę  ze  względu



na partycypowanie  w kosztach?  Wiadomo  że  to  jest  ulica  powiatowa  i  była  realizowana  przez
powiat, no ale ze wsparciem i województwa, i ze wsparciem budżetu miejskiego. Dziękuję.

Odpowiedź Pana Jerzego Siraka – Burmistrza Miasta Hajnówka udzielona na sesji – Pan radny
Markiewicz – przebudowa ulicy Poddolnej. No rzeczywiście przypomnę, my jako miasto z naszego
budżetu dofinansowaliśmy tą przebudowę. Jak dobrze pamiętam, Pani radna mnie poprawi, chyba
250 000 złotych. W sensie fizycznym roboty zostały już tam całkowicie zakończone. Jeżeli chodzi
tu o taki techniczny odbiór na miejscu, myślę, że też żadnych problemów tutaj nie było. Nie wiem,
jak to wygląda w tej chwili. Podejrzewam, jeżeli są jakiekolwiek opóźnienia w takim ostatecznym
odbiorze  tej  inwestycji,  to  powodem jest  to, że  ta  droga  przebiega  przez  tory  kolejowe,  przez
przejazd  kolejowy  i  tutaj  najprawdopodobniej  potrzebne  jest  uczestnictwo  służb  wojewody
w odbiorze ostatecznym tej drogi. Ale nie odpowiem Panu wiążąco, muszę to po prostu sprawdzić,
spytać Pana Starosty i udzielimy takiej odpowiedzi. Chociaż najważniejsze jest to, że w końcu,
po wielu, wielu latach ta sprawa została zrobiona. 

Odpowiedź udzielona na piśmie Nr 44

Pani Małgorzata Celina Zaborna – Radna Rady Miasta Hajnówka
Nr 45. Ja chciałabym, żeby na ulicy Wrzosowej, też proszą ludzie o pojemnik PCK na ubrania. 

Odpowiedź Pana Jerzego Siraka – Burmistrza Miasta Hajnówka udzielona na sesji – Pani Zaborna
podnosi temat pojemnika PCK. Wystąpimy tu z wnioskiem do Polskiego Czerwonego Krzyża, żeby
ustawił taki. Mówimy o pojemniku na używaną odzież oczywiście, tak? Jeżeli Pani radna byłaby
tak  dobra  i  zechciała  nam doradzić  jakieś  miejsce,  w którym można  to  postawić,  to będziemy
wdzięczni, bo po prostu od razu byśmy to dla PCK to miejsce wskazali. /M. C. Z. – Na Wrzosowej
z prawej strony tam przy zakolu.../  J.  S.  – To moja taka prośba,  żeby Panu Sekretarzowi takie
miejsce fizycznie gdzieś tam na mapie wskazać. 

Odpowiedź udzielona na piśmie Nr 45
Odpowiedź udzielona na piśmie Nr 45a

Nr 46. Odnośnie śmieci to już Pani mnie uprzedziła.

Nr 47. Jeszcze chciałam spytać o Szkołę Podstawową Nr 3. Czy jest jakaś możliwość, żeby była
rozbudowa tej szkoły? I pierwsze, co jest od strony miasta jak się idzie do szkoły, na rogu jest płotu
dziura taka i ta dziura tam jest zawsze czymś zastawiana. Czy nie lepiej tam zrobić bramkę, jakieś
schodki, żeby to było normalne wchodzenie?... Bo tam na plac zabaw wchodzą i właśnie.

Odpowiedź Pana Jerzego Siraka – Burmistrza Miasta Hajnówka udzielona na sesji – Rozbudowa
Szkoły Nr 3 na Mazurach, ja przypomnę, że,  na Mazurach, na Judziance.  Ja przypomnę, że dla
radnych, którzy są po raz pierwszy radnymi tej kadencji, że w projekcie budżetu na 2018 rok, 2019
rok,  nie  2018,  mieliśmy  zarezerwowane  środki  finansowe  na  dokumentację.  Po  ogłoszeniu
przetargów  jednak  okazało  się,  że  projektanci  dużo  wyżej  cenią  swoją  pracę  niż  my
to zakładaliśmy. Tych pieniędzy nie starczyło. W związku z tym musimy ten przetarg powtórzyć,
dlatego też w projekcie budżetu już na podstawie tych ofert, które były składane, z Panią Skarbnik
proponujemy  już  taką  kwotę,  która  powinna  starczyć  150 000  na  opracowanie  dokumentacji
technicznej na rozbudowę Szkoły Nr 3 na Judziance.  Niezależnie od tego, że czasami Państwo
spotykaliście z takimi opiniami, że a to mała szkoła, po co ją utrzymywać, można ją zamknąć,



dzieci wysłać do Szkoły Nr 1, do Szkoły Nr 2 czy Szkoły na Mazurach, to wydaje mi się, że nie
wolno takim poglądom ulegać. To nic, że szkoła jest mniejsza, ale w tej chwili w tej szkole już jest
prawie 150 uczniów. To jest też szkoła, która integruje tamtą część miasta, to środowisko no i tak
jak mówię, w projekcie budżetu środki finansowe na dokumentację są, także zaraz po nowym roku,
jeżeli  wysoka  Rada  zechce  ten  projekt  zaakceptować,  to  ogłosimy  przetarg  na  opracowanie
dokumentacji. 

Odpowiedź udzielona na piśmie Nr 11 /pkt 3/
Odpowiedź udzielona na piśmie Nr 47

Nr 48. Jeszcze jedną sprawę. Czy jest możliwość, ludzie, którzy dzwonią po mieszkańcach naszych
i proponują pokaz, i po prostu naciągają ludzi na duże kredyty, jakoś to ukrócić wszystko.

Odpowiedź udzielona na piśmie Nr 48
Odpowiedź udzielona na piśmie Nr 48a

Pan Lew Sielewoniuk – Mieszkaniec Miasta Hajnówka
Nr 49. Zwracam się  do  wszystkich  radnych  z  wykluczeniem Burmistrza  Siraka.  Sprawa  ulicy
Podlasie.  Sami  budowaliśmy,  kopaliśmy i  wodę  przyciągaliśmy za  swoje  pieniądze.  Za  swoje
pieniądze kanalizacje robiliśmy,  za swoje pieniądze drogę utwardzaliśmy.  Świętej  pamięci  Pani
Patejukowa wydała postanowienie, że będzie zrobione odwodnienie. O co chodzi? Z dwóch stron
są rowy.  Odwodnienie  było  robione  60-70  lat  temu.  Nie  wszędzie  były  jednakowe  przepusty
pozakładane,  te zamulone,  uszkodzone  wszystko.  Przez  12  lat  poprzednik  Pana  Siraka,  już
zapomniałem jego nazwisko i daj Boże o nim nie wspominać, zarówno i  Pan Sirak, kilka razy
chodziłem w tej  sprawie,  nie  zrobiono nic.  Ludzie boją się  do sklepu wyjść starsi,  samochody
jeżdżą, wiadomo jak dzisiaj młodzież jeździ, z dwóch stron rowy, nie ma żadnego chodnika, nie
ma nic.  Nasza  ulica  jest  traktowana  najgorzej  w Hajnówce,  tylko  podatki  duże.  Ulica  Lipowa
mostek  i  do  nas  na  Podlasiu.  Studzienka  jest  odwadniająca  położona  jest  wyżej  o  jakieś
30 centymetry tam, gdzie woda stoi. Nie dalej jak w poniedziałek kobieta znowu szła ze sklepu, tam
przejście jest, z empeku wyszła, oblało całą wodą. Ta woda nie ścieka, tylko samochody po prostu
ją wytryskują na chodnik, nie można tam przejść i nic się w tej sprawie nie robi.

Odpowiedź Pana Jerzego Siraka – Burmistrza Miasta Hajnówka udzielona na sesji  – Pan Lew
Sielewoniuk  podnosi  stary  temat  jak  świat,  tak  mógłbym  to powiedzieć.  Oczywiście,  a  nie
ma go już,  no  właśnie.  Nie  wszystko  zrobiliśmy,  o  co  wnosił  Pan  Lew  Sielewoniuk  przez
te wszystkie lata, ale to, co jest możliwe i to, co konieczne, oczywiście cały czas staraliśmy się
robić..
Wystąpimy  do  zarządcy  drogi  ulicy  Lipowej  do  Zarządu  Dróg  Powiatowych  w  sprawie  tej
studzienki,  o  której  Pan  Lew  tutaj  dzisiaj  wspominał.  Natomiast  inne  rzeczy  związane  z  taką
konserwacją, bieżącym utrzymaniem rowów, no to to, tak jak na wszystkich innych rowach co roku
robimy również w tamtej części miasta.

Nr 50. Odnośnie  tych  iluminacji  i  tak  dalej  na  ulicy  Lipowej.  Najpierw trzeba  pomyśleć,  jak
uporządkować te drzewa, które liście spadają. A jakie to drzewa? Żadne szlachetne. To są wierzby
tam wyrastające, krzaki, które sięgają już 20-30 metrów. O tym trzeba pomyśleć i coś zrobić z tym.
Bo na razie to nic z tym nie robi. 

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



drzewa możemy wycinać,  bo nie wszystkie są na terenie miejskim a więc te wierzby czy inne
drzewa, które były nad rowami czy w pasie drogowym, które mogliśmy, że tak powiem, usuwać
czy przycinać, były wycinane, natomiast no to, co jest na terenie prywatnym, stanowi własność
prywatną, na to wpływu i wstępu nie mamy i tego nie robimy.

Odpowiedź udzielona na piśmie Nr 50
Odpowiedź udzielona na piśmie Nr 50a

Nr 51. Żeby jeszcze  Hajnówka  lepiej  wyglądała  to  zrobiono  na  Dowgirda  i  tam dalej  ścieżkę
rowerowo-chodnikową.  Między  jezdnią  a  tą  ścieżką  posadzono  świerki.  Za  lat  jeszcze  wasza
kadencja nie skończy się, to już wszystko zrujnuje – i tą ścieżkę rowerową, i tą drogę. Kto sadzi
w mieście świrki miedzy takim czymś? To chyba tylko w Hajnówce.

Odpowiedź Pana Jerzego Siraka – Burmistrza Miasta Hajnówka udzielona na sesji – Nie wszystkie
drzewa możemy wycinać,  bo nie wszystkie są na terenie miejskim a więc te wierzby czy inne
drzewa, które były nad rowami czy w pasie drogowym, które mogliśmy, że tak powiem, usuwać
czy przycinać, były wycinane, natomiast no to, co jest na terenie prywatnym, stanowi własność
prywatną, na to wpływu i wstępu nie mamy i tego nie robimy.

Odpowiedź udzielona na piśmie Nr 51

Nr 52. Za dużo tu jest urzędników w tym Urzędzie Miasta. Hajnówka lepiej się rozwijała, jak było
na Buczka,  dzisiaj  Wierobieja  ulica.  Kilku  urzędników  było  i  można  wszystko  było  załatwić,
po ludzku odnosili się.

Odpowiedź udzielona na piśmie Nr 52

Nr  53. Sprawa  tych  podatków  od  nieruchomości.  Żeby  10  razy  podatek  od  budynków
gospodarczych był  większy jak od mieszkalnych? Od swoich  własnych,  że sam człowiek tyrał
i pobudował  dom.  Zastanówcie  się  nad  tym.  Być  może  jest  to  w całej  Polsce,  ale  dosyć  tym,
co uchwalali już. Po to was wybrali, żeby jakiś ewenement tu zrobić w Hajnówce przeciwko temu.
Do czego to doszło? Toż Stalin i Hitler tak nie gnębił. Dziękuję.

 Odpowiedź udzielona na piśmie Nr 53


