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

Interpelacje:

Pan Maciej Borkowski – Radny Rady Miasta Hajnówka 
Nr 1. dot. konkursu na stanowisko dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

Interpelacja Nr 1 została złożona na piśmie

Odpowiedź udzielona na piśmie Nr 1

Wnioski, zapytania:

Pan Bogusław Szczepan  Łabędzki – Radny Rady Miasta Hajnówka
Nr 2. Panie  Burmistrzu.  Państwo Przewodniczący.  Wysoka  Rado.  Chciałbym przede  wszystkim
zwrócić  uwagę  Pana  Burmistrza  na  ulicę,  na  nawierzchnię  w  drodze  Oceaniczna.  Tam chodzi
o bieżące utrzymanie nawierzchni tej drogi, jak i o połączenie, wjazd z drogi powiatowej na ulicę
Oceaniczną. To takie przypomnienie mieszkańców o tej ulicy. 

Odpowiedź udzielona na piśmie Nr 2

Nr 3. Mam także,  Panie Burmistrzu, takie pytanie, które nawiąże do niedalekiej  przeszłości, ale
chciałbym, żeby się Pan do tego ustosunkował na piśmie. Generalnie wszystkie moje dzisiejsze
wnioski  zastrzegam  sobie,  żeby  udzielił  Pan  na  nie  odpowiedzi  na  piśmie  ze  względu
na to, że za chwileczkę  będę  musiał,  Panie  Przewodniczący,  opuścić  obrady...  Wiem,  że  nie
ma problemu.  Natomiast  też  chciałbym,  Panie  Burmistrzu,  żeby ta  odpowiedź  dotarła  do  mnie
do 14 listopada, czyli jeszcze podczas trwania tej kadencji. A przede wszystkim, Panie Burmistrzu,
odpowiedź,  jakiej  udzielił  mi  Pan na pytania dotyczące  funkcjonowania  nieistniejącego żłobka.
W piśmie,  które Pan przesłał  mi,  jest  informacja,  że pracownicy żłobka samorządowego zostali
poinformowani w sierpniu 2018 roku,  iż  pracownikami żłobka od 1 września nie  będą.  Proszę
mi odpowiedzieć  na  pytanie,  jakim  cudem  w  sierpniu  mogli  otrzymać  taką  informację,  skoro
szanowna  Rada  podjęła  taką  decyzję  3  września.  Czy  Pan  Burmistrz  sugeruje  w  tym  piśmie,
że radni głosują Pana decyzje tak z polecenia jakiegoś? Ja złej woli żadnej nie zakładam, proszę
Państwa,  ale  głupio  to  brzmi,  że  pracownicy  instytucji  nam podległej  dowiadują  się  o  naszej
decyzji, zanim my jeszcze tą decyzję podjęliśmy. No i Panie Burmistrzu, galimatias do wyjaśnienia.
Od 1 września jedna z pracownic żłobka ma dodatkowy zakres obowiązków i przyznano jej dodatek
specjalny. Chciałbym dowiedzieć się, jaki to zakres obowiązków i jaki dodatek specjalny ta osoba
otrzymuje. To tak już na zakończenie. Natomiast poinformuję Państwa, że pismo z Ministerstwa
Rodziny informuje mnie, że za kontrolę realizacji Programu Maluch Plus jest odpowiedzialny Pan
Wojewoda Podlaski, co mam nadzieję, że niebawem się stanie. 

Odpowiedź Pana  Jerzego  Siraka  –  Burmistrza  Miasta  Hajnówka  udzielona  na  sesji  –  Wasze
intencje widać, Panie radny Borkowski, Panie radny Łabędzki, na przykładzie waszego stosunku do
realizacji  Programu  Malucha  Plus.  My  wszystko  robimy,  żeby  żłobek  uruchomić  i  będzie



uruchomiony od 1 stycznia  przyszłego roku.  Chcecie  zwoływać kontrolę,  proszę bardzo,  może
przyjechać ona już jutro. Ja wiem, że złotówki,  które wydajemy, wydajemy zgodnie z prawem,
zgodnie z porozumieniem, które zostało zawarte z Wojewodą Podlaskim i to jest obowiązek i mój, i
wysokiej Rady. I ja zrobię wszystko, żeby się z tego obowiązku wywiązać należycie. Niezależnie
od tego, że może Panu się to nie podobać, ma Pan do tego prawo. 

Odpowiedź udzielona na piśmie Nr 3

Nr 4. Panie Burmistrzu, na chwilę przykuję Państwa uwagę znaczkiem, który towarzyszy strategii
marki Hajnówka. To ten sympatyczny logotyp nawiązujący do krzyża greckiego i do 2 liści dębu.
Panie  Burmistrzu,  mieszkańcy Hajnówki  zauważyli,  że  Pan ten  logotyp  na  swoich  prywatnych
materiałach wyborczych. Przypominam, że te materiały wyborcze no nie były własnością Urzędu
Miasta,  nie  były  własnością  mieszkańców,  tylko  Pana  i  zaczęliśmy  się  zastanawiać,  Panie
Burmistrzu, na jakiej podstawie Pan wykorzystał ten logotyp na swoich banerach promocyjnych.
Bo teraz mamy taką sytuację. Pan promuje pewne ugrupowanie polityczne a zarazem logotyp tego
ugrupowania  politycznego pojawia  się  na  dokumentach  urzędowych  Urzędu Miasta  Hajnówka,
między  innymi  na  odpowiedziach,  które  nam  są  przesyłane,  tak?  Ja  teraz  nie  wiem,  czy
mi odpowiada  Burmistrz  Hajnówki  czy  odpowiada  mi  Jerzy  Sirak  kandydat  Porozumienia
Samorządowego na Burmistrza. Ja tego nie wiem... Tak, ma Pan rację. Ma Pan rację i to tak, ale
zanim do komisarza, no to lojalnie będzie w swoim gronie, prawda, więc, Panie Burmistrzu, kilka
pytań. Pytanie. Koszt opracowania przez firmę Synergia z Lublina strategii marki Hajnówka. Ile
zapłaciliśmy za to  i  kiedy?  Koszt  opracowania  logotypu marki  Hajnówka.  Komu i  kiedy,  i  ile
zapłaciliśmy z wykonanie tego logotypu? Zasady korzystania  z  logotypu marki  Hajnówka.  Jak
są opracowane, kto decyduje o tym, jaki podmiot może z tego logotypu korzystać? Jakie podmioty
są uprawnione do używania znaku marki? Kto jest szefem zespołu do spraw marki Hajnówka i kto
wchodzi  w  skład  tego  zespołu  na  chwilę  obecną?  I  proszę  Państwa,  to  tak  pod  rozwagę  tym
wszystkim  radnym,  którzy  zasiądą  tutaj  w  przyszłej  kadencji.  Proszę  Państwa,  nam  jest  tak
naprawdę  potrzebny,  jest  konieczny  program  strategia  marki  Hajnówka  skierowany
do przedsiębiorców, inwestorów, dotyczący inwestowania na naszym terenie. My tego nie mamy.
Bo to, co nam tutaj przygotował Pan Burmistrz, to jest, proszę Państwa, przede wszystkim odcięcie
się od tradycji przemysłu drzewnego. Nie mam tutaj praktycznie w ogóle mowy na temat leśników
i to jest sytuacja bardzo głupia, bo kierujemy do Lasów Państwowych wnioski o dofinansowanie
naszych przedsięwzięć a w tym materiale czy w tej strategii, która jest załącznikiem do Zarządzenia
Nr 29/2017 Burmistrza Miasta Hajnówki, nie poświęcamy leśnikom miejsca. Odcinamy się od ich
tradycji. Jest tutaj wręcz mowa o tym, że nasza przyszłość jest w turystyce tylko i wyłącznie, że nie
ma miejsca tutaj na przemysł, że nawiązywanie do przemysłu jest niedobre, proszę Państwa. Jest to
wyraźny sygnał do oparcia idei marki o elementy przyrodnicze,  rekreacyjne i  ekologiczne, tak?
Następnie  dalej  czytamy:  „Negatywne  skojarzenia  związane  z  przemysłem  drzewnym”  –
to do stolarzy, drzewiarzy pracujących tutaj na terenie miasta Hajnówki, odprowadzających podatki
na rzecz miasta – „Negatywne skojarzenia z przemysłem drzewnym powinny być neutralizowane
poprzez  przeniesienie  akcentu  komunikacyjnego  w  tym  obszarze  na  ochronę  Puszczy
Białowieskiej”. Także tutaj Pana deklaracje takie różne, że Pan tutaj po stronie leśników jest, Panie
Burmistrzu, w dokumentach one nie znajdują potwierdzenia. Pan co innego mówi a co innego Pan
robi,  to  jest  Pana  zarządzenie...  Transformacja  branżowa  przemysłu  do  usług  oraz  inicjowania
nowych wydarzeń wykorzystująca kapitał marki, tak? Także, Panie Przewodniczący, to jest ważne...
Ale to, że ktoś wykorzystał logo marki, za którą zapłaciliśmy, Panie Przewodniczący, to jest nasza
sprawa. 
/do wniosku odniosła się Pani Helena Kuklik pod Nr 5/

Odpowiedź udzielona na piśmie Nr 4 (s. 1-7)



Pani Helena Kuklik – Radna Rady Miasta Hajnówka
Nr 5. Szanowni Radni. Panie Burmistrzu. Nie zamierzałam zabierać głosu w tej kwestii, ale skoro
Pan Łabędzki już o tym wspomniał, o tych banerach Pana Burmistrza... Pytanie jeszcze jedno tylko
do Burmistrza. Skoro był ten logotyp a nie było informacji, że sfinansowany materiał z Komitetu
Wyborczego Puszcza Białowieska, w związku z tym czy był sfinansowany z funduszy miejskich?
To jest takie moje pytanie, na które poproszę o odpowiedź na piśmie.

Odpowiedź udzielona na piśmie Nr 4 (s. 1-7)

Nr 6. A mój  zasadniczy wniosek to  będzie  taki  dotyczący komunikacji  miejskiej  w Hajnówce.
Ponad  rok  temu  składałam  wniosek  o  zorganizowanie  przystanku  komunikacji  miejskiej  przy
cmentarzu i  nie  oczekiwałam, muszę przyznać,  że ten przystanek powstanie od razu,  ponieważ
przewidywaliśmy w planie na 2018 rok przebudowę ulicy Reja. Niestety, do tej przebudowy nie
doszło z powodu braku dofinansowania z funduszy wojewódzkich. W związku z tym, tak jak tutaj
Pan Łabędzki już wspomniał, nie wiadomo, a raczej mało prawdopodobne, że dostaniemy również
te fundusze na rok bieżący czy na lata następne,  także poproszę o zorganizowanie jednak tego
przystanku w ulicy Reja jeszcze przed przebudową ulicy. 

Odpowiedź Pana  Jerzego Siraka  – Burmistrza  Miasta  Hajnówka udzielona  na  sesji  –  Wnioski
dotyczące komunikacji miejskiej,no wszyscy zdajemy sobie z tego sprawę, że ta komunikacja w tej
chwili jest dla mieszkańców, nie tylko Hajnówki, ale mieszkańców również Dubin, dla wszystkich,
którzy  skorzystają  z  tej  komunikacji,  komunikacją  bezpłatną.  W  związku  z  tym  jest  rzeczą
oczywistą, że każde dodatkowe kursy, każde dodatkowe działania będą musiały, wymagały jakiejś
gruntownej  analizy  i  myślę,  że  komisja  gospodarcza  wspólnie  z  Panem  Prezesem  PUK-u  w
przyszłości  nad  tym  popracuje  i  oczywiście  wszystko,  co  będzie  realne,  możliwe,  nie  będzie
wymagało jakichś wielkich nakładów, będzie możliwe też do realizacji. Przy okazji wyjaśnię, że
nieprawdą jest, że był to jakiś chwyt wyborczy, że to zwolnienie było tylko do wyborów albo do
końca roku, bo nie, wszyscy jako radni o tym wiemy, głosowaliśmy nad jedną uchwałą i jest to
zwolnienie na czas nieograniczony, tu żadnych terminów nie ma.

Odpowiedź udzielona na piśmie Nr 6

Nr 7. Poza tym wnoszę o uruchomienie komunikacji miejskiej przez ulicę Dolną na Paszkach. Też
się dowiedziałam ostatnio, ulica jest dosyć długa i  autobus tam nie zajeżdża. Ludzie idą ponad
około kilometra do przystanku autobusowego. 

Odpowiedź Pana  Jerzego Siraka  – Burmistrza  Miasta  Hajnówka udzielona  na  sesji  –  Wnioski
dotyczące komunikacji miejskiej,no wszyscy zdajemy sobie z tego sprawę, że ta komunikacja w tej
chwili jest dla mieszkańców, nie tylko Hajnówki, ale mieszkańców również Dubin, dla wszystkich,
którzy  skorzystają  z  tej  komunikacji,  komunikacją  bezpłatną.  W  związku  z  tym  jest  rzeczą
oczywistą, że każde dodatkowe kursy, każde dodatkowe działania będą musiały, wymagały jakiejś
gruntownej  analizy  i  myślę,  że  komisja  gospodarcza  wspólnie  z  Panem  Prezesem  PUK-u  w
przyszłości  nad  tym  popracuje  i  oczywiście  wszystko,  co  będzie  realne,  możliwe,  nie  będzie
wymagało jakichś wielkich nakładów, będzie możliwe też do realizacji. Przy okazji wyjaśnię, że
nieprawdą jest, że był to jakiś chwyt wyborczy, że to zwolnienie było tylko do wyborów albo do
końca roku, bo nie, wszyscy jako radni o tym wiemy, głosowaliśmy nad jedną uchwałą i jest to
zwolnienie na czas nieograniczony, tu żadnych terminów nie ma.



Nr 8. I tak sobie pomyślałam, że w związku z tym, że jest wiele potrzeb a zrobiliśmy poważną
reorganizację  w Zakładzie  Komunikacji  Miejskiej,  który przeszedł  pod zarząd w PUK-u,  także
należałoby przeanalizować w ogóle, czy na terenie miasta Hajnówka są potrzebne inne przystanki,
być  może  dostosować  godziny  kursowania  komunikacji  miejskiej,  może  spytać  mieszkańców,
w których  miejscach  są  potrzebne,  być  może  radni  są  już  zorientowani.  Także  po  prostu
zorganizować, zreorganizować komunikację miejską na terenie miasta Hajnówka.
/do wniosku odniósł się Pan Maciej Borkowski pod Nr 11/

Odpowiedź Pana  Jerzego Siraka  – Burmistrza  Miasta  Hajnówka udzielona  na  sesji  –  Wnioski
dotyczące komunikacji miejskiej,no wszyscy zdajemy sobie z tego sprawę, że ta komunikacja w tej
chwili jest dla mieszkańców, nie tylko Hajnówki, ale mieszkańców również Dubin, dla wszystkich,
którzy  skorzystają  z  tej  komunikacji,  komunikacją  bezpłatną.  W  związku  z  tym  jest  rzeczą
oczywistą, że każde dodatkowe kursy, każde dodatkowe działania będą musiały, wymagały jakiejś
gruntownej  analizy  i  myślę,  że  komisja  gospodarcza  wspólnie  z  Panem  Prezesem  PUK-u  w
przyszłości  nad  tym  popracuje  i  oczywiście  wszystko,  co  będzie  realne,  możliwe,  nie  będzie
wymagało jakichś wielkich nakładów, będzie możliwe też do realizacji. Przy okazji wyjaśnię, że
nieprawdą jest, że był to jakiś chwyt wyborczy, że to zwolnienie było tylko do wyborów albo do
końca roku, bo nie, wszyscy jako radni o tym wiemy, głosowaliśmy nad jedną uchwałą i jest to
zwolnienie na czas nieograniczony, tu żadnych terminów nie ma.

Pan Grzegorz Tomaszuk – Radny Rady Miasta Hajnówka
Nr 9. Panie  Przewodniczący.  Panie  Burmistrzu.  Wysoka  Rado.  Szanowni  Państwo.  Ja  chcę
poruszyć sprawę jakby szpitala. Mianowicie w naszym szpitalu pracuje spora, tak określę, liczba
pracowników  mieszkających  w  Białymstoku.  Nie  wszyscy  dojeżdżają  samochodami.  Młodzi
dojeżdżają samochodami, natomiast no starsze osoby korzystają z usług komunikacji autobusowej
i się zwrócili do mnie, żeby taki przystanek komunikacji tej autobusowej zrobić przy szpitalu, tym
bardziej, że ten autobus z Białegostoku będzie wyjeżdżał dużo teraz wcześniej z uwagi na remont
tej  drogi.  Jako  kierownik  jednostki  zrobiłem  swoje,  rozmawiałem  z  Podlaską  Komunikacją
Samochodową Nova, która no prosiła, żeby była też zgoda administratora przystanku komunikacji
miejskiej, czyli przy szpitalu. Ale też proszę Pana Burmistrza o wsparcie, bo to jest bardzo istotna,
moim zdaniem, sprawa. Proszę też o wsparcie radnych wojewódzkich, żeby nam w tym pomogli,
bo wiem, że właśnie ta Podlaska Komunikacja Samochodowa podlega pod Zarząd Województwa
Podlaskiego.

Odpowiedź udzielona na piśmie Nr 9

Pani Barbara Laszkiewicz – Radna Rady Miasta Hajnówka
Nr 10. Panie  Burmistrzu.  Wysoka  Rado.  Szanowni  Państwo.  Skoro  mowa  o  przystankach
autobusowych,  chciałam  ponowić  swoją  prośbę  odnośnie  wiaty  przystankowej  na  ulicy,
na Chemicznej.  Jadąc do Białegostoku,  mieszkańcy potrzebują tam wiaty.  Teraz są akurat  takie
brzydkie warunki atmosferyczne, deszcz, szybko będzie śnieg, także potrzebują schronienia. Bardzo
proszę.
/wniosek poparł Pan Janusz Puch/

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



Pan Maciej Borkowski – Radny Rady Miasta Hajnówka
Nr 11. Panie  Burmistrzu  Wysoka  Rado.  Panie  Przewodniczący.  Ja  na  wstępie  chciałbym  się
w 100 % zgodzić z propozycją Pani radnej Kuklik, mianowicie aby rozszerzyć linie autobusowe.
Jest  wiele miejsc,  do których autobus nie  dojeżdża.  Z racji  tego, że mamy darmowe przejazdy
autobusowe, należy się nad tym mocno pochylić. Proponuję nawet, aby każda komisja złożyła takie
wnioski przy następnej pracy, tak, przed następną sesją Rady Miasta, aby takie wszystkie wnioski
wpłynęły w jedną całość i wtedy prześlemy to do Pana Dyrektora, do Prezesa PUK-u i rozważyć,
zresztą część wniosków jest rozważona. One wiszą jakby w powietrzu, chociażby Żabia Górka. 

Odpowiedź Pana  Jerzego Siraka  – Burmistrza  Miasta  Hajnówka udzielona  na  sesji  –  Wnioski
dotyczące komunikacji miejskiej, no wszyscy zdajemy sobie z tego sprawę, że ta komunikacja w tej
chwili jest dla mieszkańców, nie tylko Hajnówki, ale mieszkańców również Dubin, dla wszystkich,
którzy  skorzystają  z  tej  komunikacji,  komunikacją  bezpłatną.  W  związku  z  tym  jest  rzeczą
oczywistą, że każde dodatkowe kursy, każde dodatkowe działania będą musiały, wymagały jakiejś
gruntownej  analizy  i  myślę,  że  komisja  gospodarcza  wspólnie  z  Panem  Prezesem  PUK-u  w
przyszłości  nad  tym  popracuje  i  oczywiście  wszystko,  co  będzie  realne,  możliwe,  nie  będzie
wymagało jakichś wielkich nakładów, będzie możliwe też do realizacji. Przy okazji wyjaśnię, że
nieprawdą jest, że był to jakiś chwyt wyborczy, że to zwolnienie było tylko do wyborów albo do
końca roku, bo nie, wszyscy jako radni o tym wiemy, głosowaliśmy nad jedną uchwałą i jest to
zwolnienie na czas nieograniczony, tu żadnych terminów nie ma.

Nr 12. Panie Dyrektorze, ja się cieszę bardzo, że Pan, mówię do Pana radnego Tomaszuka, że Pan
dba  o  swoich  pracowników,  bardzo  dobrze,  tylko  że  ja  chciałbym z  tego  miejsca  zaapelować
również,  aby Pan  się  pochylił  i  podjął  wszelkie  możliwe  działania,  aby rozładować  te  kolejki
w rejestracji. Rozmawialiśmy już o tym, te kolejki nie maleją, mieszkańcy są niezadowoleni. To jest
pierwszy kontakt pacjenta z lekarzem. Ta kolejka jest długa. Rozmawialiśmy również, jak można
to zrobić, poszerzyć. Padły propozycje, może ten ryneczek tam zlikwidować tak, żeby tą rejestrację
troszeczkę  wyciągnąć,  Jakkolwiek  proszę  Pana  o  podjęcie  działań  w  tym  temacie,  ponieważ
szczególnie osoby starsze męczą się, tak, stojąc około godziny w kolejce, potem idą do lekarza,
wracają od lekarza i  znów muszą na następną wizytę się zapisać.  Mówię o osobach starszych,
młodsze są trochę bardziej mobilne.

Odpowiedź Pana  Grzegorza  Tomaszuka  –  Radnego  Rady  Miasta  Hajnówka,  Dyrektora
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Hajnówce – Chcę się odnieść tutaj do
wypowiedzi  Pana  Borkowskiego,  który,  oczywiście,  rozmawialiśmy  swego  czasu  w  moim
gabinecie  no  i...  Włączony  jest,  włączony  mikrofon  jest.  Chyba  włączony...  To  kolejki  przed
rejestracją.  One,  moim zdaniem,  cieszą,  dlatego że  jak  budowaliśmy szpital,  to  mówiono:  Kto
będzie korzystał z tego parkingu samochodowego? Po co wam taki parking? Teraz nie ma miejsca,
miejsc parkingowych dookoła szpitala po prostu. Druga sprawa, że kolejki, dlatego tak przekornie
mówię,  że  cieszą,  dlatego że  pacjenci  wybierają  po prostu  nasz  szpital,  cenią  naszych  lekarzy.
Martwi mnie to, bo są kolejki. Bo są kolejki. Jak wchodzi grupa pełna ludzi, 20 osób na przykład, to
tam musi być kolejka. Tym bardziej, że wprowadzamy teraz systemy informatyczne a więc każdego
pacjenta trzeba jakby wpisać te dane. I jesteśmy też takim podmiotem leczniczym szczególnym w
województwie  podlaskim.  Otóż  mamy  400  łóżek,  duży  szpital  i  26  poradni.  Nie  ma  takiego
powiatu, że wszystkie poradnie są przy szpitalu. Są poradnie prowadzone przez lekarzy w ramach
niepublicznych ZOZ-ów. Też pacjenci korzystają i nie płacą oczywiście, to niepubliczne, prywatne,
ale  to,  że  tak  powiem,  wspomaga szpital.  Możliwe,  że  za  dużo tych  kontraktów podpisaliśmy
jednocześnie. Lekarze przyjeżdżają urolodzy, kardiolodzy, przyjeżdżają wieczorem, po południu,
ludzie się rejestrują przez cały czas i są kolejki. Ja nie obiecuję, że tych kolejek po prostu z dnia na
dzień zlikwidujemy.  Pracujemy nad tym, no bo Pan podpowiada,  że coś tam zlikwidować. Pan
pozwoli,  że  ja  będę  się,  decyzje  podejmował,  uzgadniając  po  prostu  z  naszymi  lekarzami,



pracownikami, co trzeba zrobić z naszym szpitalem, żeby kolejki? Bo jeżeli Pan mówi o pewnych,
prawda, kiermaszach, to to są ewidentne dochody po prostu szpitala. Nie można zrezygnować po
prostu z dochodów finansowych w szpitalu, nie mówiąc o tym, że korzystają też z usług z miasta
przyjeżdżają właśnie pacjenci, mieszkańcy z Hajnówki. A takie kiermasze są w innych również też
szpitalach.  Natomiast  jeszcze  raz  powtarzam,  to  mnie  martwi,  pracuję  nad  tym.  Trzeba  naszą
rejestrację po prostu całkowicie przebudować, przebudować, bo ona już jest pojemnościowa jakby
niezdolna, żeby pełnić tą dokumentację medyczną, to jest problem, że tą dokumentację medyczną
trzeba  gdzieś  archiwizować.  Możliwe,  że  to  będzie  jakaś  nadzieja  jak  wejdzie  elektroniczna
dokumentacja, ale to nie ten moment, bo to jest decyzja jakby, prawda, odgórna. 

Nr 13. Panie  Burmistrzu,  jedno pytanie  do  Pana,  które  przed  wyborami  tak  szeroko było  tutaj
omawiane, przez Pana również. Chciałbym, aby Pan odpowiedział na pytanie, jak Pan dostrzega
rozwój  gospodarczy  naszego  miasta  na  podstawie  terenów  inwestycyjnych  na  11  Listopada,
z których wiemy, że prawie całą działkę kupił 1 inwestor prawie, 2 500, tak, 2,5 hektara przeszło
za kwotę 462 000 złotych. Pan również szeroko tak o tym mówił, że powstanie tam hala prawie
5 000 metrów kwadratowych, zapominając oczywiście powiedzieć, jakie będzie tam zatrudnienie,
jakie  deklaruje  firma  zatrudnienie.  Szanowni  Państwo,  na  5 000  metrów  kwadratowych  firma
zadeklarowała zatrudnienie 5 nowych pracowników. Panie Burmistrzu, powtórzę pytanie, jak Pan
rozumie rozwój gospodarczy naszego miasta w oparciu o te właśnie dane? 

Odpowiedź Pana Jerzego Siraka – Burmistrza Miasta Hajnówka udzielona na sesji – Pan radny
Borkowski  podnosi  temat  sprzedaży  nieruchomości.  Zapewniam  Pana  radnego,  wszystkich
radnych,  wszystkich  tu  mieszkańców  Hajnówki,  którzy  obserwują  nasze  obrady,  że  procedury
przetargowe były przeprowadzone zgodnie z prawem. Do pierwszego przetargu nie przystąpił nikt.
Do drugiego przetargu przystąpiła tylko jedna, jak już mówiłem, hajnowska firma. Oczywiście, Pan
może widzieć tylko to, że jest to tylko 5 000 hektarów, 5 000 metrów pod dachem, że to będzie
dodatkowo tylko 5 nowych pracowników, ale  inwestor  uzyskał  wszystkie  decyzje z Suwalskiej
Strefy  Ekonomicznej,  a  więc  hajnowski  inwestor  skorzystał  z  ulg  podatkowych,  które  polskie
prawo przewiduje  dla  takich  inwestorów.  Ja  już  o  tym wspominałem,  mówię  dzisiaj,  inwestor
buduje dzisiaj to, co na dzisiaj mu jest potrzebne. Prawdą jest, że w miejscu, którym dotychczas
prowadził  działalność,  nie  miał  szans  i  możliwości  rozbudowy.  A  skoro  nie  miał  szansy  i
możliwości rozbudowy, to jest rzeczą oczywistą, że tam nie było szans na dodatkowe miejsca pracy.
Dzisiaj będzie to dodatkowych miejsc pracy 5. 5... Panie Borkowski, na dzisiaj 5, nie wiemy, ile
będzie na jutro. Inwestor się stara o dofinansowanie. Ja mu bardzo dobrze życzę i bardzo się cieszę,
że to jest przede wszystkim inwestor hajnowski. To, co mówiłem, powtórzę jeszcze raz. Przetarg
nieograniczony. Cieszyć się powinniśmy z tego, że jest to inwestor hajnowski. Nie po to kupił ten
teren, żeby jego w dłuższej perspektywie czasu nie wykorzystać, bo każdy przedsiębiorca, załóżmy,
szanuje pieniądze i wiem, że nie wydaje tych pieniędzy tylko dla samego wydawania. Myślę, że nie
ma Pan prawa moralnego oceniać tego przedsiębiorcy, tak normalnie jak nie ma Pan prawa oceniać
radnych za ich decyzje w sprawie głosowania. Ich ocenili wyborcy. Ja rozumiem, że... Ja rozumiem,
że  Panowie  radni  z  PiS-u,  Panowie  radni  z  Platformy  są  trochę  niepocieszeni  werdyktem
wyborczym, ale on jest rzeczywistością. Przed nami jest kolejna kadencja, kolejnych 5 lat. Ja wiem,
że radni zrobimy wszystko, co możliwe, żeby te 5 lat wykorzystać jak najlepiej. 

Nr 14. Panie  Burmistrzu,  ja  jedno tylko  krótkie  zdanie,  taki  wniosek  na  sam koniec.  Z  uwagi
na to, że wielokrotnie przez całą kadencję zwracał Pan uwagę na to, że moja osoba przyczyniała się
do  zahamowania  rozwoju  miasta,  składam wniosek,  jakie  działania  mojej  osoby jako  radnego
przyczyniły  się  na  przełomie  kadencji  do  zahamowania  rozwoju  miasta?  W  związku  nawet
z dzisiejszą Pana odpowiedzią na wnioski. Taki mój wniosek i oczekuję odpowiedzi na piśmie.
Odpowiedź udzielona na piśmie Nr 4 (s. 7)



Pan Janusz Puch – Radny Rady Miasta Hajnówka
Nr 15. Panie  Przewodniczący.  Panie  Burmistrzu,  Wysoka  Rado.  Szanowni  Państwo.  W imieniu
mieszkańców naszego miasta składam następujące wnioski. W celu zwiększenia ilości miejsc dla
dzieci  niepełnosprawnych  i  poprawy  warunków  bytowych  dla  pozostałych  dzieci  wnioskuję
o pozyskanie środków finansowych na rozbudowę Przedszkola Nr 3 w Hajnówce z Oddziałami
Integracyjnymi.

Nr 16. Drugi  wniosek.  Opracowanie  dokumentacji  na  przebudowę  ulic  Kasztanowa,  Klonowa,
Jaworowa. Są to ulice o długości około 50 metrów, tak zwane ślepe.  Oraz na ulice Bednarska,
Ślusarska i Stolarska. Należą do jednych z najstarszych ulic w Hajnówce. Posiadają ponad 60 lat. 

Nr 17. Podjąć działania w celu przebudowy ulicy Storczykowej. Dokumentacja na tą ulicę została
chyba zrobiona. 

Odpowiedź udzielona na piśmie Nr 17

Nr 18. Na  prośbę  mieszkańców  osiedla  tutaj  właśnie  o  tym,  którym  była  mowa,  dotyczącej
komunikacji miejskiej, też mieszkańcy Osiedla Lipowa mają taką dużą prośbę do Pana Burmistrza.
Są to osoby, które posiadają ogródki działkowe na Paszkach. W związku z tym zwracają się, żeby
po  prostu  przekierować  autobusy,  wykonać  nową  linię  komunikacyjną  w  celu  możliwości
bezpośredniego dojazdu od ulicy Lipowej na ulicę Poddolną czy ulicę Prostą.

Odpowiedź Pana  Jerzego Siraka  – Burmistrza  Miasta  Hajnówka udzielona  na  sesji  –  Wnioski
dotyczące komunikacji miejskiej,no wszyscy zdajemy sobie z tego sprawę, że ta komunikacja w tej
chwili jest dla mieszkańców, nie tylko Hajnówki, ale mieszkańców również Dubin, dla wszystkich,
którzy  skorzystają  z  tej  komunikacji,  komunikacją  bezpłatną.  W  związku  z  tym  jest  rzeczą
oczywistą, że każde dodatkowe kursy, każde dodatkowe działania będą musiały, wymagały jakiejś
gruntownej  analizy  i  myślę,  że  komisja  gospodarcza  wspólnie  z  Panem  Prezesem  PUK-u  w
przyszłości  nad  tym  popracuje  i  oczywiście  wszystko,  co  będzie  realne,  możliwe,  nie  będzie
wymagało jakichś wielkich nakładów, będzie możliwe też do realizacji. Przy okazji wyjaśnię, że
nieprawdą jest, że był to jakiś chwyt wyborczy, że to zwolnienie było tylko do wyborów albo do
końca roku, bo nie, wszyscy jako radni o tym wiemy, głosowaliśmy nad jedną uchwałą i jest to
zwolnienie na czas nieograniczony, tu żadnych terminów nie ma.

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

Pani Walentyna Pietroczuk – Radna Rady Miasta Hajnówka
Nr 19. Panie Przewodniczący. Panie Burmistrzu. Szanowni Radni. Chciałam poruszyć sprawę ulicy
Jodłowej, ponieważ jest to jedna z ulic, która nie została zrobiona, nie wiem, dlaczego, ponieważ
koszty prac ziemnych są, były bardzo wysokie, pomimo tego, że ona zawiązała się w roku w planie,
więc  nie  została  zrobiona.  Miejmy nadzieję,  że  to  będzie  zrobione  z  budżetu  2019.  A jeszcze
chciałam zwrócić uwagę, że przy tej ulicy rosną drzewa, które zostały zniszczone przy zakładaniu
linii energetycznych. Bardzo brzydko wyglądają. Rośnie tam jabłoń też, która w tym roku bardzo
obrodziła jabłkami i są to niczyje te drzewa, nie wiem, czy one znajdują się w pasie ulicy czy też
na działkach, trudno mi to powiedzieć, ale chciałam zwrócić na to uwagę.



Odpowiedź Pana Jerzego Siraka – Burmistrza Miasta Hajnówka udzielona na sesji – Jeżeli chodzi
o wnioski budżetowe na przyszły 2019 rok, to oczywiście w stosownym czasie tymi wnioskami się
zajmiemy i poszczególne komisje. 

Odpowiedź udzielona na piśmie Nr 19

Nr 20. Poza tym wnioski do budżetu 2019, bo starałam się złożyć pisemnie, tak, tylko chciałam
zwrócić uwagę, żeby nie zapomnieć o budowie Szkoły Nr 3, ponieważ w marcu, miejmy nadzieję,
że będzie dokumentacja techniczna 2019 roku i żeby jeszcze zacząć, skoro już zaczęliśmy.

Odpowiedź Pana Jerzego Siraka – Burmistrza Miasta Hajnówka udzielona na sesji – Jeżeli chodzi
o wnioski budżetowe na przyszły 2019 rok, to oczywiście w stosownym czasie tymi wnioskami się
zajmiemy i poszczególne komisje. 

Odpowiedź udzielona na piśmie Nr 20

Pan Sławomir Kulik – Radny Rady Miasta Hajnówka
Nr 21. Jestem rowerzystą i życzyłbym sobie, żeby te ścieżki rowerowe nie były betonowe, tylko
asfaltowe. To już chyba radny Tomasz Androsiuk kiedyś zgłaszał.


