
Wnioski i zapytania Radnych zgłoszone podczas obrad
III sesji Rady Miasta Hajnówka dnia 28 grudnia 2018 r.

Pan Mieczysław Stanisław Gmiter – Radny Rady Miasta Hajnówka
Nr 1. Panie Burmistrzu, chciałbym przekazać Panu taki wniosek i taką informacje do rozpatrzenia, żeby
ewentualnie Pan odpowiedział, jak to wygląda. Więc zgłosili się do mnie tak zwani pracownicy obsługi
szkół  w  Hajnówce.  Zbliżają  się  święta  prawosławne.  No  tak  się  składa,  że  jest  ten  dzień  wolny
w szkołach jeśli  chodzi  o  Hajnówkę.  Szanowni Państwo no,  nauczyciele  mają po prostu wolne,  tak?
Natomiast pracownicy obsługi muszą brać urlopy wypoczynkowe. Nauczyciele maja pewnie to do...? Też
biorą  urlopy...?  Wszyscy biorą  urlopy,  tak...?  Powiedziano  mi,  że  ci  pracownicy muszą  brać  urlopy
a nauczyciele mają do odpracowania. To jest zupełnie co innego – odpracowanie i urlopy. No w związku
z  tym  uważam,  że  jeśli  szkoła  jest  nieczynna  i  jeśli  wszyscy  mają  do odpracowania,  to  również
ci pracownicy techniczni, obsługi też powinni mieć do odpracowania a nie na zasadach urlopu. 
/do wniosku odniosła się Pani Ewa Rygorowicz pod Nr 21/

Odpowiedź Pana Jerzego Siraka – Burmistrza Miasta Hajnówka udzielona na sesji – Pan radny Gmiter
porusza  bardzo ważny temat  wolnego  dnia  dla  pracowników obsługi.  No my w Urzędzie  ten  dzień
odpracowujemy i tutaj nie ma po prostu problemu, w którąś sobotę. Natomiast jeżeli chodzi o szkoły,
no rzeczywiście, tam odpracowywania nie ma i tak naprawdę to nie miałoby sensu, bo kiedy oni mieliby
odpracować? To mogłoby być kosztem urlopu a popatrzymy na to od strony prawnej. Jeżeli nie ma tylko
żadnych przeszkód, to ja osobiście nie widzę przeszkód, żeby pracownicy obsługi byli inaczej traktowani,
jak nauczyciele, tak? Tym bardziej, że szkoła i tak nie pracuje, i tak nie pracuje, to nie muszą oni tam być.

Odpowiedź udzielona na piśmie Nr 1

Nr 2. Szanowni Państwo, mamy jeszcze nierozstrzygniętą jedną sprawę, chociaż już obradujemy po raz
trzeci, ale to już odłóżmy na myślę, na sesję następną. Rada jeszcze nie podjęła uchwały, którą powinna
podjąć, a tak jest napisane w ustawie o samorządzie, że Rada odejmuje uchwałę odnośnie zryczałtowanej
diety dla Pani Przewodniczącej, również zastępców, jak również dla radnych. Takiej  uchwały myśmy
jeszcze nie podjęli. Także zostawmy to, no ale sygnalizuję to, że na następnym posiedzeniu Rady Miasta
Hajnówki powinniśmy taką uchwałę podjąć. 

Odpowiedź Pana Jarosława Grygoruk – Sekretarza Miasta Hajnówka udzielona na sesji  – Natomiast
jeszcze się odniosę też do wniosku Pana radnego Mieczysława Gmiter odnośnie diet, że obowiązuje, jest
taka uchwała, ona jest stara uchwała, ze starymi stawkami. Nie ta Rada, ale prawo obowiązuje, nie działa
tutaj jakby, że żyjemy w jakiejś dziurze i jest taka uchwała stara i te stawki obowiązują diet. Więc jeżeli
jest  inicjatywa  Państwa radnych,  to  Państwo radni  też  mają  inicjatywę i  mogą złożyć  projekt  takiej
uchwały. To tylko tak informacyjnie. 

Uchwała Nr IV/19/07 Rady Miasta Hajnówka z dnia 7 marca 2007 r. w sprawie ustalenia wysokości diet
radnym Gminy Miejskiej Hajnówka została przekazana Radnym na skrzynki e-mailowe dnia 31.12.2018 r.

Pan Marcin Bołtryk – Radny Rady Miasta Hajnówka
Nr 3. dot. rewitalizacji OSiR – wybudowania 8 torów do biegów na prostych

Zapytanie Nr 3 zostało również złożone na piśmie dn. 02.01.2019 r. /pkt 1/
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Odpowiedź Pana Jerzego Siraka – Burmistrza Miasta Hajnówka udzielona na sesji – Pan radny Bołtryk.
Nie odpowiem Panu w tej chwili, bo to jest dokumentacja i jest oczywiste, że trzeba zacząć od spojrzenia
na tą dokumentację w całości. No wtedy, kiedy dokumentacja była robiona, ona była konsultowana przez
Pana  Dyrektora  Awksentiuka,  przez  naszych  budowlańców,  przez  piłkarzy,  różne  sekcje  sportowe
i zobaczymy jak to wygląda, i udzielimy Panu odpowiedzi na piśmie, zresztą na wszystkie.

Odpowiedź Pana Jarosława Grygoruka – Sekretarza Miasta Hajnówka udzielona na sesji – Odnośnie
stadionu i dokumentacji na stadion OSiR-u i przyległych nie ma możliwości zmian tej  dokumentacji.
Projekt został złożony, umowa podpisana, jest w realizacji i  tak też będzie realizowana, jak powstała
dokumentacja techniczna, natomiast to, że ten stadion nie spełnia wymogów Polskiego Związku Lekkiej
Atletyki,  było  wiadomo  na  etapie  projektowania,  bo  o  tym  była  dyskusja  przy  tworzeniu  tej
dokumentacji,  głównie  Pan  Dyrektor  OSiR-u  wtedy  mówił,  że  to  są  koszty  dodatkowe  i  takie
postanowienie wtedy zapadło. 

Odpowiedź udzielona na piśmie Nr 3

Nr 4. dot. rewitalizacji OSiR – wybudowania pełnowymiarowego boiska do piłki nożnej

Zapytanie Nr 4 zostało również złożone na piśmie dn. 02.01.2019 r. /pkt 2/

Odpowiedź Pana Jerzego Siraka – Burmistrza Miasta Hajnówka udzielona na sesji – Pan radny Bołtryk.
Nie odpowiem Panu w tej chwili, bo to jest dokumentacja i jest oczywiste, że trzeba zacząć od spojrzenia
na tą dokumentację w całości. No wtedy, kiedy dokumentacja była robiona, ona była konsultowana przez
Pana  Dyrektora  Awksentiuka,  przez  naszych  budowlańców,  przez  piłkarzy,  różne  sekcje  sportowe
i zobaczymy jak to wygląda, i udzielimy Panu odpowiedzi na piśmie, zresztą na wszystkie.

Odpowiedź Pana Jarosława Grygoruka – Sekretarza Miasta Hajnówka udzielona na sesji – Odnośnie
stadionu i dokumentacji na stadion OSiR-u i przyległych nie ma możliwości zmian tej  dokumentacji.
Projekt został złożony, umowa podpisana, jest w realizacji i  tak też będzie realizowana, jak powstała
dokumentacja techniczna, natomiast to, że ten stadion nie spełnia wymogów Polskiego Związku Lekkiej
Atletyki,  było  wiadomo  na  etapie  projektowania,  bo  o  tym  była  dyskusja  przy  tworzeniu  tej
dokumentacji,  głównie  Pan  Dyrektor  OSiR-u  wtedy  mówił,  że  to  są  koszty  dodatkowe  i  takie
postanowienie wtedy zapadło. 

Odpowiedź udzielona na piśmie Nr 3

Nr 5. dot. zorganizowania konsultacji z mieszkańcami w przypadku budowy placów zabaw

Wniosek Nr 5 został również złożony na piśmie dn. 02.01.2019 r. /pkt 3/

Nr 6. dot. bezpłatnej nauki pływania w Parku Wodnym

Zapytanie Nr 6 zostało również złożone na piśmie dn. 02.01.2019 r. /pkt 4/
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Odpowiedź Pana  Jarosława  Grygoruka  –  Sekretarza  Miasta  Hajnówka  udzielona  na  sesji  –  Nauka
pływania,  wydaje  mi  się,  że  zostało  ujęte  w budżecie,  ale  patrzę  na  Panią  Skarbnik,  upewniam się
i będziemy to realizować. 

Nr 7. dot. uprawnień do opieki pielęgniarskiej w żłobku

Zapytanie Nr 7 zostało również złożone na piśmie dn. 02.01.2019 r. /pkt 5/

Odpowiedź Pani  Jolanty Stefaniuk – Kierownika Zespołu Oświaty,  Kultury i  Sportu UM – Państwo
Przewodniczący, Panie Burmistrzu, wysoka Rado. W żłobku, w zasadzie w przedszkolu z oddziałami
żłobkowymi  jest  zatrudniona  pielęgniarka,  która  posiada  decyzję  Naczelnej  Rady  Pielęgniarek
i Położnych uprawniającą do pracy w charakterze pielęgniarki w żłobku. 

Odpowiedź udzielona na piśmie Nr 7

Nr 8. Jeżeli już jesteśmy przy tej nieszczęsnej fontannie, to mój też wniosek o to, żeby postawić tam też
jakieś ławeczki, może stoliki, swego czasu jeden z kandydatów mówił tutaj o stolikach do szachów, może
to też jest jakieś rozwiązanie. Też spotkaliśmy się z opiniami, że przydałoby się, aby ożywić w parku
miejskim,  by  postawić  takie  stojaki  na  zdjęcia,  by  lokalni  artyści  mogli  na przykład  te  zdjęcia
prezentować w tych stojakach. Myślę, że to jest nieduży koszt i można byłoby to zrobić.

Odpowiedź Pana Jerzego Siraka – Burmistrza Miasta Hajnówka udzielona na sesji – Park – stojaki na
zdjęcia.  Ja  tutaj  odpowiem od razu  myślę  w części  na  pytanie  Pana  radnego  Czuraka  jeżeli  chodzi
o zagospodarowanie  tego parku.  Otóż  mamy koncepcję  zagospodarowania  tego parku.  Rzeczywiście,
staraliśmy się o finansowanie ze środków współpracy transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina, no ale
niestety, widocznie decydenci doszli do wniosku, że poprzednio dużo zrobiliśmy i już dla nas starczy
i to, co robimy,  nawet  jeżeli  chodzi  o  fontannę,  to  też jest  jakby realizacja  części  tego projektu i  tej
koncepcji, także to, co będzie się wpisywało w tą koncepcję i nie będzie wymagało dużych pieniędzy,
to będziemy starali się w poszczególnych latach na bieżąco realizować a stojaki na zdjęcia czy stoliki
do szachów to nie są aż takie, wydaje mi się, wielkie wydatki. Natomiast jeżeli chodzi o ławki przy tej
fontannie budowanej, oczywiście będą ławki. Tam, według tego projektu hajnowianina, tam część ma być
takich siedzeń granitowych, no ale tego nie będzie dużo, przynajmniej nie od razu, bo to są takie drogie
rzeczy, natomiast jeżeli chodzi o normalne ławki drewniane z oparciami, to oczywiście będą.

Pani Lucyna Lewczuk – Radna Rady Miasta Hajnówka
Nr 9. Panie Burmistrzu,  pozwolę sobie jeszcze przypomnieć sprawę ulicy Białowieskiej,  bo słyszymy
zapewnienia  o  tym  i  prośby,  żeby  mieszkańcy  mieli  cierpliwość.  Dostałam  również  odpowiedź,
że te dziury, które tam się cały czas tworzą, będą również zasypywane. Natomiast z przykrością muszę
stwierdzić, że nic takiego przez ten czas ostatni, od ostatniej Rady nie miało miejsca i naprawdę jazda
tą ulicą jest jednym wielkim koszmarem a jest to również wizytówka naszego miasta. Tam się znajduje
Piekarnia  Podolszyńskich,  przyjeżdża  tam  naprawdę  bardzo  dużo  osób,  dużo  mieszkańców,  dużo
turystów i wnioskuję o to, żeby po prostu przynajmniej raz w tygodniu monitorować ta sprawę i te doły
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po prostu zasypywać. 
/do wniosku odniósł się Pan Maciej Borkowski pod Nr 15/

Odpowiedź Pana Jerzego Siraka – Burmistrza Miasta Hajnówka udzielona na sesji – Ja w poniedziałek
z samego  rana  Panu  Prezesowi  Przedsiębiorstwa  Wodociągów  i  Kanalizacji  przypomnę,  żeby  jak
najszybciej te ubytki uzupełnił. No musimy jakoś ten trudny, zimowy okres przetrwać a tak jak mówiłem,
postaramy się jak najszybciej przetarg ogłosić, żeby wczesną wiosną tą nakładkę zrobić.

Pan Janusz Puch – Wiceprzewodniczący Rady Miasta Hajnówka
Nr 10. dot. ustawienia wiaty przystankowej przy wiadukcie PKP

Wniosek Nr 10 został również złożony na piśmie dnia 31.12.2018 r.

Odpowiedź Pana Jerzego Siraka – Burmistrza Miasta Hajnówka udzielona na sesji – Słusznie tutaj Pan
radny Puch przypomina o przystanku. Tak jak widzimy, no ta zatoka została zrobiona i jest fajna. Tutaj
też zwrócę się do Pana Prezesa PUK-u, żeby pomyślał,  żeby jak najszybciej,  jak najszybciej  tam ten
przystanek w tym miejscu ustawić.

Odpowiedź udzielona na piśmie Nr 10
Odpowiedź udzielona na piśmie Nr 10a

Pani Barbara Laszkiewicz – Wiceprzewodnicząca Rady Miasta Hajnówka
Nr 11. Pani Przewodnicząca, Panie Burmistrzu, Wysoka Rado a ja chciałam przekazać też informację,
taką prośbę naszych mieszkańców. Co prawda mamy okres zimowy, ale wiosna szybko się zbliża, będzie
szła  też  pewnie  wielkimi  krokami  a  nasi  mieszkańcy bardzo  proszą  o  ławki  w parku  miejskim,  ale
z oparciami, żeby mogli odpocząć jak idą nawet z jakichś zakupów albo są zmęczeni, żeby można było
odpocząć i to właśnie była prośba nie tylko starszych ludzi, ale i dzieci. I jeszcze proszą o ławki wzdłuż
ulicy Piłsudskiego dodatkowe. 

Odpowiedź Pana Jerzego Siraka – Burmistrza Miasta Hajnówka udzielona na sesji – Pani Laszkiewicz
mówiła o ławkach z oparciami. Ja tylko mam taką prośbę, żeby tutaj w porozumieniu z Panią Kierownik
Trochimczyk spojrzeć i zasugerować, w którym miejscu najlepiej byłoby te ławki postawić. Mamy dosyć
czasu, to myślę do wiosny zakupimy co trzeba i tych ławek dostawimy trochę.

Pani Aniela Kot – Radna Rady Miasta Hajnówka
Nr 12. Zgłosili się znowu do mnie kolejni mieszkańcy garaży, tym razem usytuowanych za Hamechem
na Armii Krajowej, ale ja teraz sprytnie wymigam się z tego, tamci ludzie też mają problem, jest taki,
że podatki płacą do Urzędu Miasta a działki należą do Starostwa. Jako że to są garaże w pobliżu miejsca
zamieszkania mego kolegi Artura, więc ja sceduję na Artura teraz odpowiedzialność za to, żeby te garaże
były tam odśnieżane, oczywiście jak spadnie śnieg.
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Odpowiedź Pana Jerzego Siraka – Burmistrza Miasta Hajnówka udzielona na sesji – Pani radna Aniela
Kot – garaże za Hamechem. Ja nie  potrafię w tej  chwili  powiedzieć,  jak to jest  w sensie  prawnym,
bo to, że ludzie płacą podatek, to wynika z tego, że płacą podatek od nieruchomości, natomiast z naszego
punktu widzenia jeżeli chodzi o odśnieżanie i utrzymanie no jest pytanie, kto jest właścicielem gruntu.
Jeżeli jest to grunt gminny, no to nie ma problemu z odśnieżaniem oczywiście. Ja nie odpowiem w tej
chwili. Muszę sprawdzić.

Odpowiedź udzielona na piśmie Nr 12

Nr 13.Mieszkańcy mego osiedla i  nowo zakupionych garaży, też na osiedlu Podlasie,  zwrócili  uwagę
na to, że w tych nowo zakupionych miejscach pod garaże do tej pory nie został zniwelowany teren a oni
by chcieli od wiosny rozpocząć budowę tych garaży. W tej chwili jest taka sytuacja, że te doły stały się
miejscem wysypiska śmieci dla pobliskich mieszkańców. Prosimy bardzo o interwencję. W te doły ludzie,
sama widziałam,  sąsiad  mi  zgłosił,  wysypują różne  śmiecie,  odpady i  na interwencję  odpowiadają  –
„A przecież nic tam nie będzie, bo i tak to się zasypie”. To się zrobiło w tej chwili nielegalne wysypisko
śmieci, więc proszę o interwencję. 

Odpowiedź Pana  Jerzego Siraka  – Burmistrza  Miasta  Hajnówka udzielona  na  sesji  –  Zniwelowanie
terenu pod garaże. Tutaj jest Pan Sekretarz, jest Pani Kierownik, to zapiszą ten temat do realizacji bliżej
wiosny. 

Pan Maciej Borkowski – Radny Rady Miasta Hajnówka
Nr 14. Czy  taka  informacja  /o  terminie  i  miejscu  dyżuru  Klubu  Radnych/  może  być  umieszczona
na stronie BIP-u, aby każdy mieszkaniec wiedział,  gdzie się ma zgłosić,  o których godzinach? Biuro
Rady, ta zakładka i aby takie informacje umieścić, jak również umieścić, prosiłbym o to, aby kontakt
do każdego radnego, nie tylko mailowy, ale również telefoniczny, żeby te numery się nasze znalazły.
Myślę, że jesteśmy osobami publicznymi i powinniśmy na takie rzeczy zgodę wyrażać.

Informacja o dyżurach pełnionych przez Przewodniczącego Rady Miasta Hajnówka oraz Kluby Radnych
została umieszczona dn. 10.01.2019 r. w Biuletynie Informacji  Publicznej w zakładce RADA MIASTA
HAJNÓWKI → DYŻURY. Informacja znajduje się  również na stronie internetowej Miasta Hajnówka
w zakładce URZĄD → RADA MIASTA HAJNÓWKA → DYŻURY oraz na tablicach ogłoszeń Urzędu
Miasta. 
Służbowe  adresy  e-mailowe  Radnych  Rady  Miasta  Hajnówka  zostały  opublikowane  w  Biuletynie
Informacji  Publicznej  dn.  2.01.2019  r.  w  zakładce  RADA  MIASTA  HAJNÓWKI  →  SKŁAD  RADY
MIASTA HAJNÓWKA → KADENCJA 2018-2023. Znajdują się również na stronie internetowej Miasta
Hajnówka w zakładce URZĄD → RADA MIASTA HAJNÓWKA → SKŁAD RADY MIASTA HAJNÓWKA
→ KADENCJA 2018-2023

Nr 15. Chciałbym się przychylić do wniosku Pani radnej  jeżeli  chodzi o ulicę Białowieską.  Tam jest
naprawdę źle i trzeba się nad tym, Panie Burmistrzu, pochylić.
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Odpowiedź Pana Jerzego Siraka – Burmistrza Miasta Hajnówka udzielona na sesji – Ja w poniedziałek
z samego  rana  Panu  Prezesowi  Przedsiębiorstwa  Wodociągów  i  Kanalizacji  przypomnę,  żeby  jak
najszybciej te ubytki uzupełnił. No musimy jakoś ten trudny, zimowy okres przetrwać a tak jak mówiłem,
postaramy się jak najszybciej przetarg ogłosić, żeby wczesną wiosną tą nakładkę zrobić.

Pani Natalia Tichoniuk – Radna Rady Miasta Hajnówka
Nr 16. Panie Burmistrzu, wnioskuję o sprzątnięcie wywróconego słupa elektrycznego na ulicy Odległej
oraz  sprawdzenie  innych  słupów, które  nie  są  w najlepszym stanie.  Do wniosku w formie  pisemnej
dołączyłam fotografię oraz numer działki, przy której znajdują się słupy.

Odpowiedź Pana Jerzego Siraka – Burmistrza Miasta Hajnówka udzielona na sesji – Pani Tichoniuk –
słup elektryczny na ulicy Odległej. Pani Kierownik Trochimczyk rozumiem zapisała zadanie.

Odpowiedź Pani Marty Wilson-Trochimczyk – Kierownika Referatu Gospodarki Komunalnej i Ochrony
Środowiska udzielona na sesji – To są słupy telekomunikacyjne i sprawa jest w trakcie.

Pan Adam Czurak – Radny Rady Miasta Hajnówka
Nr 17. Panie  Burmistrzu,  słuchając  wniosków,  jakby  tak  oficjalnie  składam  wniosek  o  opracowanie
koncepcji zagospodarowania parku. Bo unikniemy tak jakby może drobnych, ciągłych pytań. To są dobre
koncepcje o ławkach, o jakichś pomysłach, przydałoby się nam to, być może bazując na tym wniosku,
który był przygotowany do Euroregionu.

Odpowiedź Pana Jerzego Siraka – Burmistrza Miasta  Hajnówka udzielona na sesji  – Park – stojaki
na zdjęcia. Ja tutaj odpowiem od razu myślę w części na pytanie Pana radnego Czuraka jeżeli chodzi
o zagospodarowanie  tego parku.  Otóż  mamy koncepcję  zagospodarowania  tego parku.  Rzeczywiście,
staraliśmy się o finansowanie ze środków współpracy transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina, no ale
niestety, widocznie decydenci doszli do wniosku, że poprzednio dużo zrobiliśmy i już dla nas starczy
i to, co robimy,  nawet  jeżeli  chodzi  o  fontannę,  to  też jest  jakby realizacja  części  tego projektu i  tej
koncepcji, także to, co będzie się wpisywało w tą koncepcję i nie będzie wymagało dużych pieniędzy,
to będziemy starali się w poszczególnych latach na bieżąco realizować a stojaki na zdjęcia czy stoliki
do szachów to nie są aż takie, wydaje mi się, wielkie wydatki. Natomiast jeżeli chodzi o ławki przy tej
fontannie budowanej, oczywiście będą ławki. Tam, według tego projektu hajnowianina, tam część ma być
takich siedzeń granitowych, no ale tego nie będzie dużo, przynajmniej nie od razu, bo to są takie drogie
rzeczy, natomiast jeżeli chodzi o normalne ławki drewniane z oparciami, to oczywiście będą.
Koncepcję mamy, mamy dokumentację. Ona była przedstawiana, ale jeżeli jest taka potrzeba, to możemy
ją ponownie przedstawić albo rzeczywiście, jak Pani Przewodnicząca tutaj sugeruje, przedstawić tą też
koncepcję taką skróconą w BIP-ie, w internecie. 

Nr 18. I  jeszcze  jeden  taki  ponawiam  wniosek  złożony  przeze  mnie  jakiś  czas  temu  w  sprawie
technicznej,  ale  się  ciągle  powtarza.  Sam osobiście  widziałem jak,  chodzi  o  przejazdy samochodów
między biblioteką publiczną a Galerią Leśną widziałem ostatnio samochód przepychający się. Ciągle jest
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problem na ulicy Batorego, jest takie koło lokali usługowych kawałek chodnika, który prowadzi skrótem
do terenu Spółdzielni no i ostatnio, no są różni zarządcy, ale tak za pośrednictwem sesji zwracam się
z prośbą do kierowców, żeby no nie jeździli chodnikami, bo też mam teraz zgłoszenie od mieszkańców
Spółdzielni na ulicy Centrum, że wokół bloku 28 jakby odbywa się ruch prawie jak na rondzie, tak, więc
z jednej strony wniosek mój polega na tym, że między biblioteką publiczną a Galerią Leśną ustawić słup,
jeżeli  to  jest  nasz  teren,  bo taką  otrzymałem  odpowiedź  z  ZGM-u,  że  zostanie  ustawiony  wiosną,
a w pozostałych sytuacjach to jest taki apel. 
/do wniosku odniosła się Pani Małgorzata Justyna Łukaszewicz pod Nr 19/

Odpowiedź Pana Jerzego Siraka – Burmistrza Miasta Hajnówka udzielona na sesji – No to jest dziwne,
że tam jeżdżą samochody. Nie pomyślałbym, że tam można, może jeszcze jakimś maluchem, ale już
maluchów prawie nie  ma...  Pani  Kierownik Trochimczyk zapisała,  trzeba będzie tam jak najszybciej
postawić słupki, bo ja pamiętam, w innym miejscu te słupki pionowe były postawione, ale okazuje się,
że potem musieliśmy je  zdjąć,  bo  był  utrudniony dostęp,  dojazd  dla  karetek  pogotowia.  Nie  wiem,
w którym to miejscu było, ale taki problem tam był. Natomiast no tutaj karetka pogotowia w tym miejscu
absolutnie  nie  musi  dojeżdżać,  bo  po  co,  tak?  Także  ten  słupek  przynajmniej  po  jednym  z  jednej
i z drugiej strony można postawić... A zrobić słupki takie składane, tak?... Ja mam taką propozycję. Tutaj
pracownicy  z  referatu  się  z  Panią  skontaktują,  trzeba  też  poprosić  Pana  Dyrektora  Łapińskiego
i na miejscu ustalić, gdzie te słupki trzeba postawić... No nie, nie, wie Pani, znak znakiem, my wiemy,
że znaki sobie a życie sobie. Natomiast słupek jak będzie solidny, to raczej będzie skuteczny.

Pani Małgorzata Justyna Łukaszewicz – Radna Rady Miasta Hajnówka
Nr 19. Pani  Przewodnicząca,  Panie  Burmistrzu,  szanowni  Państwo,  ja  tutaj  może  jeszcze  może  tak
troszeczkę chyba nawiążę do wniosku Pana Czuraka.  Jest  przejście między biblioteką a galerią.  Tam
rzeczywiście  przejeżdżają  samochody,  to  jest  dla  pieszych,  tak?  Natomiast  od  ulicy  Batorego  jadąc
parkingiem i tutaj na ulicę 3 Maja, gdzie jest blok, tak, tam po prostu zrobiła się obwodnica i też bardzo
byśmy prosili,  żeby albo postawić znak „zakaz wjazdu”, albo po prostu słupki, bo od Batorego przez
nasze osiedle, wyjeżdżając na 3 Maja koło kiosku Ruchu, no to my mamy tutaj po prostu autostradę, tak?
Bo no jest to bardzo niebezpieczne. 

Odpowiedź Pana Jerzego Siraka – Burmistrza Miasta Hajnówka udzielona na sesji – No to jest dziwne,
że tam jeżdżą samochody. Nie pomyślałbym, że tam można, może jeszcze jakimś maluchem, ale już
maluchów prawie nie  ma...  Pani  Kierownik Trochimczyk zapisała,  trzeba będzie tam jak najszybciej
postawić słupki, bo ja pamiętam, w innym miejscu te słupki pionowe były postawione, ale okazuje się,
że potem musieliśmy je  zdjąć,  bo  był  utrudniony dostęp,  dojazd  dla  karetek  pogotowia.  Nie  wiem,
w którym to miejscu było, ale taki problem tam był. Natomiast no tutaj karetka pogotowia w tym miejscu
absolutnie  nie  musi  dojeżdżać,  bo  po  co,  tak?  Także  ten  słupek  przynajmniej  po  jednym  z  jednej
i z drugiej strony można postawić... A zrobić słupki takie składane, tak?... Ja mam taką propozycję. Tutaj
pracownicy  z  referatu  się  z  Panią  skontaktują,  trzeba  też  poprosić  Pana  Dyrektora  Łapińskiego
i na miejscu ustalić, gdzie te słupki trzeba postawić... No nie, nie, wie Pani, znak znakiem, my wiemy,
że znaki sobie a życie sobie. Natomiast słupek jak będzie solidny, to raczej będzie skuteczny.

Nr 20. I jeszcze bym chciała się też zwrócić, bo nie zdążyłam do Pana Dyrektora, bo wyszedł, chodzi
mi o w jakiś sposób o zabezpieczenie kontenerów na śmieci. Jest to widok naprawdę bardzo przykry,
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zwłaszcza kiedy jest wiatr, po weekendzie te śmiecie są praktycznie po całym osiedlu rozrzucone. Myślę,
że można pójść za przykładem Prezesa Spółdzielni i postawić takie boksy, w których można spokojnie
ustawić te kontenery i wtedy wiatr nie będzie wydmuchiwał śmieci, zwierzęta nie będą tego roznosić
i będzie miało to jakiś wygląd, bo niestety, wygląda to bardzo brzydko i aż przykro na to patrzeć. To jest
tak, to jest na terenie wszystkich osiedli należących i nadzorujących przez Pana Łapińskiego.

Odpowiedź Pana  Jerzego  Siraka  –  Burmistrza  Miasta  Hajnówka  udzielona  na  sesji  –  Spółdzielnia
Mieszkaniowa  zaczęła  już  pomału  stawiać  te  ładne,  nie  wiem,  jak  to  nazwać,  płotki,  ogrodzenia,
zabudowania na pojemniki. Trzeba w całym mieście iść w tym samym kierunku, żeby to było wszystko
takie same, ładne i estetyczne i po prostu przedsiębiorstwo będzie pomału też te pojemniki wymieniać
a Pani propozycja, żeby właśnie zacząć od Millenium też jest jak najbardziej zasadna. Pani Kierownik
zapisała. Tak?

Odpowiedź Pani Marty Wilson-Trochimczyk – Kierownika Referatu Gospodarki Komunalnej i Ochrony
Środowiska  UM  –  Tak,  Panie  Burmistrzu,  zapisałam,  tylko  chciałam  zwrócić  uwagę,  że  wymiana
pojemników z KP-7 na 240 czy 120, które będą mogły być umieszczone we wiatach, bo KP-7 nie mieści
się,  bo  musi  odpowiedni  samochód  specjalistyczny  podjechać,  jest  to  również  związane  z  opłatami
za gospodarowanie odpadów. To ja tylko tyle chciałam dodać.

Odpowiedź Pana  Jerzego  Siraka  –  Burmistrza  Miasta  Hajnówka  udzielona  na  sesji  –  Dlatego  też
ja mówię, że będziemy to robić systematycznie. Nie zrobimy tego od razu, bo zbyt duże wydatki od razu,
ale w tych newralgicznych miejscach trzeba to będzie zacząć realizować.

Pani Ewa Rygorowicz – Radna Rady Miasta Hajnówka
Nr 21.Chcę nawiązać do wniosku Pana Mieczysława Gmiter w sprawie świąt prawosławnych. Z tego,
co wiem, dzieci 7 stycznia nie idą do szkoły, więc stawiam wniosek, czy pracownicy oświaty i obsługa
techniczna muszą wykonywać swoje obowiązki, czy mogą mieć dzień wolny?

Odpowiedź Pana Jerzego Siraka – Burmistrza Miasta Hajnówka udzielona na sesji – My w Urzędzie ten
dzień  odpracowujemy i  tutaj  nie  ma  po  prostu  problemu,  w  którąś  sobotę.  Natomiast  jeżeli  chodzi
o szkoły, no rzeczywiście, tam odpracowywania nie ma i tak naprawdę to nie miałoby sensu, bo kiedy oni
mieliby odpracować? To mogłoby być kosztem urlopu a popatrzymy na to od strony prawnej. Jeżeli nie
ma tylko żadnych przeszkód, to ja osobiście nie widzę przeszkód, żeby pracownicy obsługi byli inaczej
traktowani, jak nauczyciele, tak? Tym bardziej, że szkoła i tak nie pracuje, i tak nie pracuje, to nie muszą
oni tam być.

Odpowiedź udzielona na piśmie Nr 21

Pani Walentyna Pietroczuk – Przewodnicząca Rady Miasta Hajnówka
Nr 22. Ulica  3  Maja  wyremontowana,  ale  jest  pewien  problem.  Mieszkańcy  zgłaszają  problem
z samochodami,  które  parkują  na  wysokości  tego  kiosku,  który  jest.  Tam  jest  taka  czerwona
powierzchnia,  która  zachęca  do  parkowania.  I  te  samochody  z  kolei  znowu  wjeżdżają  tak  daleko
na chodnik,  że  trudno  jest  przechodzić  a  nawet  to  jest  niebezpieczne  momentami.  Także  proszę
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o zbadanie miejsca. Ja mogę wskazać, w którym to miejscu jest dokładnie.

Wniosek Nr 22 został również złożony na piśmie  dn. 9.01.2019 r. /pkt 1/

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

Nr 23. Również  następna  sprawa,  która  została  zgłoszona  przez  mieszkańców  a  mianowicie  chodzi
o skwerek, na którym mamy iluminacje świąteczne, na którym stoją parasolki. Ten skwerek jest bardzo
często  odwiedzany  przez  dzieci,  przez  rodziny  z  dziećmi,  ale  również  przez  posiadaczy  piesków
i w związku z tym taki apel do Państwa, ponieważ tam dużo dzieci biega po śniegu, po trawie i prosimy
o to, żeby, mieszkańcy proszą o to, żeby zadbać o te nieczystości, które są pozostawiane przez pupili.

Wniosek Nr 23 został również złożony na piśmie  dn. 9.01.2019 r. /pkt 2/

Odpowiedź Pana Jerzego Siraka – Burmistrza Miasta Hajnówka udzielona na sesji – Pani Pietroczuk –
no słuszny apel do właścicieli zwierząt, żeby dbali o te swoje zwierzęta i to, co po sobie zostawiają, ale
no my niezależnie od tego staramy się sprzątać. Z tego, co wiem, na pewno pojemniki na odchody tam
są postawione. Proszę bardzo, Pani Kierownik.

Odpowiedź Pani Marty Wilson-Trochimczyk – Kierownika Referatu Gospodarki Komunalnej i Ochrony
Środowiska  UM – Panie  Burmistrzu,  jeżeli  mogę uzupełnić.  Bardzo dziękuję,  Pani  Przewodnicząca,
za zwrócenie uwagi na ten problem. My, pracując czy porządkując tereny ogólnodostępne, i te tematy
ogarniamy,  ale  chciałam  poprzeć  i  podkreślić  apel  do  właścicieli  zwierząt.  Nasz  regulamin,  który
w marcu 2018 roku został uchwalony przez Radę, wyraźnie mówi, że właściciele zwierząt domowych
mają tam zachowywać bezpieczeństwo w utrzymywaniu psów oraz nie dopuszczać do zanieczyszczenia
przez  te  zwierzęta  terenów przeznaczonych do użytku publicznego.  Czyli  krótko mówiąc  –  sprzątać
odchody  po  swoich  zwierzętach,  czy  to  jest  pies,  czy  to  jest  kot,  który  się  bawi  w  piaskownicy.
My na terenie  miasta  rozstawiliśmy  pojemniki  na  odchody  zwierzęce.  Tam  umieszczane  są  również
torebki. Jeżeli ktoś nie ma akurat przy sobie, więc może skorzystać. Chcę również zaznaczyć, że nasza
Komenda  Policji  prowadzi  kilka  spraw  w  sprawie  właśnie  tej,  o  której  mówimy  dzisiaj  –
za nieuprzątnięcie odchodów po swoim zwierzęciu. Także bardzo serdecznie ja apeluję do wszystkich
właścicieli, to nie boli, proszę schylić się i sprzątnąć po swoim psie. 

Odpowiedź udzielona na piśmie Nr 23


