
Protokół Nr VII/19*

z obrad VII sesji Rady Miasta Hajnówka
która odbyła się 29 maja 2019 r. 

w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Hajnówka
w godz. 15:00 – 18:40

stan osobowy Rady Miasta – 21
obecnych na sesji – 19

nieobecnych usprawiedliwionych – 2

Radni obecni na posiedzeniu:
1. Bołtryk Marcin
2. Borkowski Maciej
3. Charytoniuk Jerzy
4. Chomczuk Jan
5. Czurak Adam
6. Dąbrowska Jadwiga
7. Gmiter Mieczysław Stanisław
8. Golonko Sławomir
9. Kot Aniela
10. Kuklik Helena
11. Laszkiewicz Barbara
12. Lewczuk Lucyna
13. Łukaszewicz Małgorzata Justyna 
14. Markiewicz Piotr
15. Pietroczuk Walentyna
16. Puch Janusz
17. Rygorowicz Ewa 
18. Tumiel Artur
19. Zaborna Małgorzata Celina

Radni nieobecni usprawiedliwieni:
1. Tichoniuk Natalia
2. Tomaszuk Grzegorz

Lista  obecności  Radnych  Rady  Miasta  Hajnówka  na  VII  sesji  w  dniu  29  maja  2019  roku  –
Załącznik Nr 1.

Ponadto w sesji udział wzięli:
1.   Jerzy Sirak – Burmistrz Miasta Hajnówka
2.   Jarosław Grygoruk – Sekretarz Miasta
3.   Halina Nowik – Skarbnik Miasta Hajnówka
4.   Mariusz  Iwaniuk  –  Dyrektor  Miejskiego  Ośrodka  Pomocy  Społecznej
w Hajnówce
5.  Jolanta Stefaniuk – Kierownik Zespołu Oświaty, Kultury i Sportu UM

* zanonimizowano
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6.   Eugenia Ostapczuk – Radca Prawny
7. Jarosław Walesiuk – Informatyk UM
8. Halina Stepaniuk – Biuro Rady Miasta
9. Elżbieta Filipowicz – Biuro Rady Miasta
10. Mieszkańcy Miasta Hajnówka

Obrady sesji  nagrywała  Telewizja  Kablowa Hajnówka.  Transmisja  była  udostępniona  na  żywo
w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce Rada Miasta Hajnówka → Transmisje z sesji Rady
Miasta oraz na stronie internetowej Miasta Hajnówka w zakładce Urząd. Nagrania z obrad sesji
dostępne są w internecie pod linkami jak niżej:
http://www.bip.hajnowka.pl/article/transmisja-obrad-vii-sesji-rady-miasta-hajnowka-w-dniu-29-
maja-2019r
http://www.hajnowka.pl/urzad1/aktualnosci/12035-transmisja-obrad-vii-sesji-rady-miasta-
hajnowka-w-dniu-29-maja-2019r.html

Nagranie z obrad sesji – Załącznik Nr 2.

Do punktu 1. porządku obrad (00:01:35 – 00:03:15)
Walentyna Pietroczuk – Przewodnicząca Rady – Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy o samorządzie
gminnym  z  dnia  8  marca  1990  r.  otwieram  obrady  VII  sesji  Rady  Miasta  Hajnówka.  Witam
serdecznie Państwa Radnych, Pana Burmistrza Jerzego Siraka, Panią Skarbnik Panią Halinę Nowik,
Pana Sekretarza Jarosława Grygoruka,  Pana Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
Pana Mariusza Iwaniuka, pracowników Urzędu Miasta Hajnówka, gości oraz mieszkańców miasta
Hajnówka.  Witam  serdecznie  przedstawicieli  Telewizji  Kablowej,  która  tradycyjnie  nagrywa
dzisiejsze  obrady  sesji,  VII  sesji  Rady  Miasta  Hajnówka.  Wszyscy  Państwo  Radni  otrzymali
materiały  na  sesję.  Znajdują  się  one  również  w  Biuletynie  Informacji  Publicznej,  na  stronie
internetowej miasta Hajnówka. Mieszkańców miasta Hajnówka zapraszam do Portalu Mieszkańca
w Biuletynie  Informacji  Publicznej  i  tam Państwo  mogą  na  bieżąco  śledzić  dzisiejsze  obrady.
Informuje,  że  ustawowy  skład  Rady  Miasta  Hajnówka  stanowi  21  Radnych.  Na  dzisiejszej,
w dzisiejszej sesji uczestniczy 18 Radnych, co stanowi quorum niezbędne do prowadzenia obrad
Rady Miasta, umożliwiające przeprowadzenie ważnych wyborów i podejmowania prawomocnych
uchwał.

Do punktu 2. porządku obrad (00:03:15 – 00:25:20)
Walentyna  Pietroczuk  –  Przewodnicząca  Rady  –  I  przechodzimy  do  2.  punktu  dzisiejszego,
dzisiejszej sesji. Przyjęcie porządku obrad. Wszyscy Państwo Radni otrzymali porządek obrad, jak
również 2 wnioski Pana Burmistrza o zmianę porządku obrad. Pierwszy wniosek wpłynął do Rady
Miasta 24 maja i Pan Burmistrz wnosi o zmianę brzmienia podpunktu 8.3. zmiany Wieloletniej
Prognozy  Finansowej  Miasta  Hajnówka  na  lata  2019-2029  a  pozostałe  podpunkty  dotyczące
propozycji, projektu uchwalanych uchwał otrzymują kolejne numery. I to był pierwszy wniosek.
Drugi wniosek 28 maja wpłynął i dotyczy dodania punktu 8.10., również w punkcie dotyczącym
podjęcia  uchwał,  i  punkt  8.10  brzmi  następująco:  zmiany  uchwały  nr  VI/43/19  Rady  Miasta
Hajnówka z dnia  24 kwietnia  2019 r.  w sprawie określenia  wymagań,  jakie  powinien  spełniać
projekt budżetu obywatelskiego. I obecnie przegłosujemy te 2 wnioski Pana Burmistrza osobno.
Ja pozwolę usiąść, bo będziemy głosowali. I proszę bardzo, pierwszy wniosek. Głosujemy wniosek
o zmianę porządku obrad polegający na nowym brzmieniu podpunktu 8.3., tj. zmiany Wieloletniej
Prognozy Finansowej Miasta Hajnówka na lata 2019-2029. Pozostałe punkty otrzymują kolejne

2

http://www.bip.hajnowka.pl/article/transmisja-obrad-vii-sesji-rady-miasta-hajnowka-w-dniu-29-maja-2019r
http://www.bip.hajnowka.pl/article/transmisja-obrad-vii-sesji-rady-miasta-hajnowka-w-dniu-29-maja-2019r
http://www.hajnowka.pl/urzad1/aktualnosci/12035-transmisja-obrad-vii-sesji-rady-miasta-hajnowka-w-dniu-29-maja-2019r.html
http://www.hajnowka.pl/urzad1/aktualnosci/12035-transmisja-obrad-vii-sesji-rady-miasta-hajnowka-w-dniu-29-maja-2019r.html


numery.  Kto  z  Państwa  Radnych  jest  za?  Przypominam,  że  podnosimy  rękę  i  głosujemy
elektronicznie. Kto z Państwa wstrzymał się? I kto jest przeciw? Dziękuję bardzo. Za przyjęciem
wniosku głosowało 15 Radnych, wstrzymało się 3 Radnych i przeciw nie było. 

Wyniki głosowania Radnych w sprawie wniosku o zmianę porządku obrad polegający na nowym
brzmieniu podpunktu 8.3., tj. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Hajnówka na lata
2019-2029. Pozostałe punkty otrzymują kolejne numery – Załącznik Nr 3.

Walentyna Pietroczuk – Przewodnicząca Rady – Chciałam zgłosić do protokołu, że mamy w tej
chwili  skład  19  Radnych.  Dołączyła  do  nas  Pani  Radna  Helena  Kuklik.  Przechodzimy
do głosowania  drugiego  wniosku.  A,  jeszcze  chciałam  dodać,  że  pierwszy  wiosek  o  zmianę
brzmienia podpunktu 8.3 został przegłosowany pozytywnie. Proszę bardzo, Pan Radny Borkowski
Maciej, proszę.

Maciej Borkowski – Radny – Panie Burmistrzu, Pani Przewodnicząca, szanowna Rado, szanowni
Państwo, zapomniała Pani zapytać, czy ktoś ma jakieś uwagi, zapytania w stosunku jeśli chodzi
o zmianę porządku obrad, tylko tak szybko przebiegliśmy do głosowania. Pani Przewodnicząca,
mam pytanie dotyczące. Dlaczego dzisiaj nie ma zmiany porządku obrad jeżeli chodzi o wniosek
z Komisji  Infrastruktury,  której  jestem  członkiem?  Mianowicie  czym  to  jest  podyktowane?
Na Komisji Infrastruktury, do której również Pani należy, prosiliśmy o przygotowanie stanowiska
sprzeciwiającego  się  planowanej  budowie  zakładu  pirolizy  opon  w  Dubiczach  Osocznych.
Prosiliśmy również, aby zaprosić Panią Wójt Gminy na sesję. Liczyłem na to, że będzie zmiana
porządku obrad w tym punkcie, zajmiemy się tym jakże trudnym problemem, problemem, któremu
sprzeciwia się większość mieszkańców miasta Hajnówki, ale i nie tylko, i okolic. Dzisiaj dopiero
12:45 zobaczyłem u siebie na stronie, że, na poczcie, że Pan Burmistrz dopiero wysłał zapytanie
do Pani Wójt w przedmiotowej sprawie. Nie wiem, dlaczego, czy temat jest bagatelizowany przez
Pana Burmistrza, że od 22 maja nie zajął stanowiska? Teraz będzie się Pan przepychał, wymieniał
papierami, kiedy to jest piętro niżej, podejść, wziąć, zapytać, dokumenty. Od 22 maja, przypomnę
Państwu,  ten  wniosek został  złożony na  Komisji  Infrastruktury.  Społeczeństwo  jest  przeciwne,
Panie Burmistrzu. My tak, uważam, że jako cała Rada Miasta powinniśmy zająć stanowisko w tej
sprawie czy jesteśmy za budową tej spalarni. Z jednej strony buduje nam się spalarnię w Dubiczach
Osocznych, z drugiej strony smród nam przynosi z Chemicznej. Gdzie my mieszkamy? A dzisiaj
będziemy mówili  w Strategii  rozwoju o ekologii.  Panie  Burmistrzu,  proszę  o odpowiedź.  Pani
Przewodnicząca,  prosiłbym  o  pamiętanie  o  takim czymś,  czy  ktoś  ma  zapytania  jakiekolwiek
do zmian w porządku obrad, dobrze?

Walentyna Pietroczuk – Przewodnicząca Rady – Dobrze.

Maciej Borkowski – Dziękuję uprzejmie.

Walentyna Pietroczuk – Przewodnicząca Rady – Dziękuję bardzo za uwagę. Przepraszam, że nie
zapytałam.  Chciałam  to  pytanie  zadać  po  przegłosowaniu  drugiego  wniosku.  Mam  tu  nawet
przygotowane,  żeby o  tym pamiętać.  Ja  chciałam powiedzieć,  że  wszystkie  wnioski  z  komisji
zostały niezwłocznie złożone Panu Burmistrzowi i jeśli można by było, Panie Burmistrzu?

Jerzy Sirak – Burmistrz Miasta – Pani Przewodnicząca, Wysoka Rado, temat inwestycji, o której
mówimy  tutaj,  dotyczy  inwestycji,  która  rzekomo  ma  powstać  na  obszarze  sąsiedniej  gminy
wiejskiej gminy Hajnówka. Jest rzeczą oczywistą, że trudno nam przygotować stanowisko, jeżeli
my niewiele wiemy na ten temat, stąd też moje oficjalne wystąpienie i pytanie do Pani Wójt Gminy
Hajnówka w tej sprawie. W stosownym czasie oczywiście przygotujemy takie stanowisko, kiedy
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będziemy więcej wiedzieli na ten temat i oczywiście na następną sesję, na sesję, na której zakładam
takie stanowisko będziemy jako Rada oceniać i  procedować, oczywiście  zaprosimy Panią Wójt
Gminy Hajnówka.

Walentyna  Pietroczuk  –  Przewodnicząca  Rady –  Ja  jeszcze  tylko  chciałam dodać,  że  również
rozmawiałam  z  Panią  Wójt  na  temat  dzisiejszej  wizyty.  Pani  Wójt  akurat  dzisiaj  miała  inne
zaplanowane  spotkanie,  podpisanie  umowy i  od  razu  powiedziała,  że  niestety,  wizyta  nie  jest
możliwa. Proszę bardzo, Panie Radny Maciej Borkowski.

Maciej Borkowski – Radny – Panie Burmistrzu, Pani Przewodnicząca, no jeżeli zaproszenie się
wysyła za pięć dwunasta,  to taki jest  efekt.  Ale,  Panie Burmistrzu,  jestem zaskoczony,  również
zapewne  mieszkańcy,  słuchając  Pana  wypowiedzi,  że  Pan  niewiele  wie  w  sprawie.  Temat
od początku roku jest wałkowany, mieszkańcy sprzeciwiają się. Są listy sprzeciwu rozmieszczane
w Hajnówce,  na  stronach  internetowych  również,  do  których  zachęcam  mieszkańców,  aby  się
zapoznali i  wpisali swój, poparli ten protest przeciwko budowie a głowa miasta, Pan Burmistrz
dzisiaj mówi nam, że niewiele w sprawie tej wie. Czy to jest bagatelizowanie problemu, czy gra
na czas, Panie Burmistrzu?

Jerzy  Sirak  –  Burmistrz  Miasta  –  Pani  Przewodnicząca,  Wysoka  Rado,  nie  jest  to  ani
bagatelizowanie problemu, ani gra na czas. Sam Pan Radny wspominał o tym, że postępowanie
w tej  sprawie,  prowadzone  przez  Regionalną  Dyrekcję  Ochrony  Środowiska  w  Białymstoku,
toczone już jest od dłuższego czasu. Jest naturalne, że skoro inwestycja dotyczy obszaru gminy,
to nie jesteśmy stroną tego postępowania i w związku z tym wcale nie dziwię, że jesteśmy też tym
zainteresowani. Chcemy się do tej kolejnej sesji do przyjęcia stanowiska przygotować rzetelnie. Jest
to chyba normalne, oczywiste. Pan Radny poruszył też temat Chemicznej. Ja mogę powiedzieć,
że z tym problemem wszyscy borykamy się od dawna i aczkolwiek decyzje środowiskowe w tej
sprawie podejmuje Pan Starosta, to wszystkim zależy nam na tym, żeby jakość powietrza, związana
z  funkcjonowaniem  Zakładu  Gryfskand,  była  lepsza,  ale  jednocześnie  wszystkim  nam  zależy
na tym, żeby ten zakład dalej był w Hajnówce i funkcjonował, bo wielu hajnowian tam pracuje.
Myślę, że ważną informacją jeżeli chodzi o Gryfskand jest to, że firma ta po raz pierwszy, po raz
pierwszy odpowiedzialnie zaczęła podchodzić do gruntownej modernizacji systemu oczyszczania
spalin. Oczywiście, może Pan się z tego śmiać, Panie Radny Borkowski, ale ja pamiętam historię,
obietnice  ze  strony firmy czasami  były,  natomiast  w  tym roku  po  raz  pierwszy  firma  zleciła
opracowanie  dokumentacji  rzetelnej  firmie,  która  ma  duże  doświadczenie,  że  tak  powiem,
w oczyszczaniu bardzo szkodliwych różnych związków chemicznych, między innymi w rafineriach
na  południu  Polski  i  tak  dalej.  Robi  to  skutecznie.  Według  zapewnień  inwestora  i  dyrekcji
Gryfskandu ta  dokumentacja ma być gotowa jeszcze w tym roku, do końca października.  Cała
instalacja ma być zrealizowana w ciągu 2020 roku i oddana do użytkowania do końca stycznia
2021. Oczywiście, możemy powiedzieć, że rok czy półtora to jest dużo, ale jeżeli weźmiemy pod
uwagę to, że ten stan tak naprawdę w ciągu ostatnich lat niewiele się zmienił, to jest to całkiem
realna  i  dobra  perspektywa.  Ja  życzę  zarządowi  firmy  Gryfskand,  żeby  ta  inwestycja  została
zrealizowana i wierzę w to, że tym razem te obietnice zostaną dotrzymane. Ja Wysoką Radę będę
na bieżąco informował o tym, co będę na ten temat wiedział. Myślę, że we wrześniu jest realna
jakaś  informacja  na  temat  stanu  zaawansowania  przygotowania  tej  instalacji.  Instalacja,  która
ma być zrealizowana w Gryfskandzie, naprawdę jest, ma być instalacją nowoczesną na miarę XXI
wieku i zapewnić nam czyste powietrze ze strony działalności produkcyjnej, która jest realizowana
w Gryfskandzie. I wierzę, że tak właśnie będzie.

Walentyna Pietroczuk – Przewodnicząca Rady – Dziękuję bardzo. Jeszcze chciałam powiedzieć
gwoli informacji. Z Panią Wójt rozmawiałam zaraz po naszym spotkaniu 22 maja i właśnie wtedy
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poinformowała, że niestety, ten termin wie, że już ma zajęty. Ja myślę, proszę Państwa, że z takich
moich rozmów jeszcze z Panią Wójt w poniedziałek wynikało, że ten proces trwa, więc myślę,
że jeszcze też mamy czas, żeby wypracować stanowisko odnośnie tej sprawy po zapoznaniu się,
w jakim to, na jakim to etapie jest. Wiem, że jest opracowany, jest opracowana dokumentacja, która
w tej chwili jest uzupełniana i przez SANEPID, i przez RDOŚ, także i przez gminę. Jest to w tej
chwili dostępne, te dokumenty, można przeczytać i ustosunkować się, i wspomóc w redagowaniu
tego stanowiska. Myślę, że jeszcze mamy na to czas a jeśli ktoś chce prywatnie angażować się,
to ma ku temu myślę okazję i wyrażenia swojego zdania. Proszę bardzo, Pani Radna Aniela Kot.

Aniela  Kot  –  Radna  –  Ja  jeszcze  chciałam  powiedzieć  w  tej  sprawie,  że  już  w  mediach
społecznościowych  ruszyła  akcja,  która  ma  na  celu  zaprzestaniu  czy  niedopuszczeniu
do wybudowania na naszym tutaj  terenie bliskim tej  spalarni. W mojej placówce i w placówce,
do której uczęszcza Pana dziecko, już podpisywali wszyscy pracownicy i chętni listy, które są jak
gdyby dezaprobatą, protesty, listy protestacyjne przeciwko tej spalarni opon. Jest też informacja,
że w Urzędzie  Gminy można  osobiście  przyjść  i  złożyć  podpis  przeciwko  budowie  tej  palarni
a także jest też podana strona, link, gdzie można poprzez Facebooka złożyć swój podpis i protest
przeciwko tej sprawie.

Walentyna Pietroczuk – Przewodnicząca Rady – Proszę bardzo, Pan Radny Maciej Borkowski.

Maciej Borkowski – Radny – Panie Burmistrzu, Pani Przewodnicząca, Pani Anielo, bardzo dobrze,
że takie  protesty są,  że te  listy są  rozkładane i  w placówkach oświatowych.  Powinny one być
wszędzie,  moim zdaniem.  Natomiast  my,  jako  samorządowcy,  jako  Rada  Miasta  jesteśmy  też
zobligowani do tego, aby stać na straży porządku i zdrowia naszych obywateli, tak? I to, że nie
będzie ten zakład mieścił się, tak, na terenie miasta, to nie znaczy, że nie jesteśmy tą spalarnią
zagrożeni.  To jest  6 kilometrów od. I tyle,  mamy to samo stanowisko, tylko uważam, że Rada
Miasta powinna wyrazić swój sprzeciw, który wyrażaliśmy w stanowiskach w niejednej sprawie.
Tutaj też powinniśmy się nad tym pochylić.

Walentyna Pietroczuk – Przewodnicząca Rady – Ja również jestem przekonana, nikt nie zaprzecza
temu, że tego stanowiska nie będzie. Ja myślę, że my jako Radni również mamy tu możliwość taką
czy to  w jednej  komisji,  czy w drugiej,  czy w trzeciej,  czy wszyscy razem,  żeby podjąć  taką
inicjatywę uchwałodawczą i  wypracować to stanowisko na podstawie danych, które otrzymamy
z gminy. Myślę, że nikt tu nie ma co do tego wątpliwości. Dziękuję bardzo za głosy. Przechodzimy
dalej do drugiego wniosku Pana Burmistrza. Dodanie punktu 8.10. zmiany uchwały nr VI/43/19
Rady Miasta Hajnówka z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien
spełniać projekt budżetu obywatelskiego. I taką uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu
podejmowaliśmy  nie  tak  dawno  i  w  uzasadnieniu  Państwo  również  macie,  z  czego  wynika
ta zmiana.  Czy  ktoś  chciałby  zabrać  jeszcze  w  tej  sprawie  głos?  Nie  ma,  dziękuję,  więc
przechodzimy do głosowania w sprawie wprowadzenia, dodania punktu 8.10. Kto z Państwa jest
za wprowadzeniem,  dodaniem podpunktu  8.10?  Ręka  do góry i...  Kto  się  wstrzymał?  Kto  jest
przeciw? Proszę Państwa, za... Jeszcze 1 osoba nie oddała głosu. Już. Za przyjęciem tej poprawki
do zmiany porządku obrad głosowało 18 Radnych, 1 Radny się wstrzymał Pan Borkowski Maciej.
Przepraszam,  że  nie  czytałam  nazwisk  przy  poprzednim  głosowaniu.  Dziękuję  bardzo.  Drugi
wniosek został przyjęty. 

Wyniki głosowania Radnych w sprawie wniosku o zmianę porządku obrad polegający na dodaniu
podpunktu 8.10., tj. zmiany uchwały nr VI/43/19 Rady Miasta Hajnówka z dnia 24 kwietnia 2019 r.
w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać projekt budżetu obywatelskiego – Załącznik
Nr 4.
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Walentyna Pietroczuk – Przewodnicząca Rady – Przegłosujemy teraz porządek obrad po zmianach
i przedstawia się on następująco, pozwolę przeczytać porządek obrad po zmianach.

1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu V sesji Rady Miasta Hajnówka.
4. Informacja  Przewodniczącego  Rady  Miasta  Hajnówka  o  złożonych  interpelacjach

i zapytaniach.
5. Informacja  o  działalności  Burmistrza  Miasta  Hajnówka  w  okresie  od  dnia

5 kwietnia 2019 r. do 7 maja 2019 r.
6. Informacja na temat realizacji Strategii Marki Hajnówka. Duchowa Witalność. Turystyczna,

gospodarcza i inwestycyjna promocja Miasta Hajnówka. Współpraca z Lokalną Organizacją
Turystyczną „Region Puszczy Białowieskiej”.

7. Ocena zasobów pomocy społecznej za 2018 r. dla Gminy Miejskiej Hajnówka.
8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawach:

8.1. udzielenia pomocy finansowej,
8.2. zmian w budżecie miasta na 2019 rok,
8.3. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Hajnówka na lata 2019-2029,
8.4. ustalenia  trybu udzielania  i  rozliczania  dotacji  dla  szkół,  przedszkoli  i  innych form
wychowania  przedszkolnego  prowadzonych  przez  osoby  fizyczne  lub  prawne  inne  niż
jednostka  samorządu  terytorialnego  na  terenie  Miasta  Hajnówka  oraz  trybu
przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania,
8.5. zmiany uchwały Nr XXXIX/280/18 Rady Miasta Hajnówka z dnia 30 maja 2018 r.
w sprawie utworzenia jednostki budżetowej o nazwie Żłobek Samorządowy w Hajnówce,
8.6. ustalenia sieci publicznych przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest  Gmina
Miejska Hajnówka,
8.7. ustalenia  planu  sieci  publicznych  szkół  podstawowych  prowadzonych  przez  Gminę
Miejską Hajnówka oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych,
8.8. ustalenia  wysokości  opłat  za  korzystanie  z  wychowania  przedszkolnego  uczniów
objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym,
w którym  kończą  6  lat  w  przedszkolach  publicznych  prowadzonych  przez  Miasto
Hajnówka,
8.9. określenia  tygodniowego  obowiązkowego  wymiaru  godzin  zajęć  pedagogów,
psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych,  nauczycieli
przedszkoli prowadzących zajęcia w grupach mieszanych oraz zasad udzielania i rozmiaru
obniżek godzin zajęć nauczycielom,  którym  powierzono  stanowiska  kierownicze
w szkołach  i  przedszkolach,  dla  których  organem  prowadzącym  jest  Gmina  Miejska
Hajnówka,
8.10. zmiany  uchwały  nr  VI/43/19  Rady  Miasta  Hajnówka  z  dnia  24  kwietnia  2019  r.
w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać projekt budżetu obywatelskiego.

9. Wnioski i oświadczenia radnych.
10. Odpowiedzi na wnioski.
11. Zamknięcie obrad.

Walentyna  Pietroczuk  –  Przewodnicząca  Rady –  Czy  ktoś  z  Państwa  Radnych  ma  uwagi
do porządku obrad? Coś nie tak? Proszę bardzo, Pan Radny Jan Chomczuk.

Jan Chomczuk – Radny – U nas na monitorach powinien się wyświetlić punkt 8.10 czy nie?
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Walentyna Pietroczuk – Przewodnicząca Rady – Na razie nie, proszę Państwa, planujemy przerwę
po głosowaniu i wtedy uporządkujemy, bo nie ma już, jest już Wieloletnia, tak, a 8.10 jeszcze nie
wprowadzona...

Jan Chomczuk – Radny – Dlatego pytam...

Walentyna  Pietroczuk  –  Przewodnicząca  Rady  –  I  po  głosowaniu  zrobimy  przerwę,  żeby
uporządkować...

Jan Chomczuk – Radny – I  w otrzymanym wcześniej  porządku obrad mieliśmy punkt  wnioski
i oświadczenia Radnych a tutaj na ekranie...

Walentyna Pietroczuk – Przewodnicząca Rady – Będzie poprawione, będzie poprawione.

Jan Chomczuk – Radny – Dziękuję.

Walentyna Pietroczuk – Przewodnicząca Rady – Proszę Państwa, przegłosujmy i zrobimy przerwę
właśnie, żeby technicznie uporządkować. Głosujemy ten, który przeczytałam porządek obrad. Kto
z Państwa jest za przyjęciem przedstawionego przeze mnie porządku obrad? Kto się wstrzymał?
Kto jest przeciw? Za przyjęciem porządku obrad głosowało 17 Radnych, wstrzymało się 2 osoby:
Pan Radny Maciej Borkowski i Pan Radny Mieczysław Gmiter. 

Wyniki głosowania Radnych w sprawie przyjęcia porządku obrad – Załącznik Nr 5.

Walentyna Pietroczuk – Przewodnicząca Rady – Dziękuję bardzo i ogłaszam 10-minutową przerwę.

Przerwa w obradach (00:25:20 – 00:37:44)

Do punktu 3. porządku obrad (00:37:44 – 00:38:55) 
Walentyna  Pietroczuk  –  Przewodnicząca  Rady –  Witam  Państwa  po  przerwie. Przechodzimy
do punktu  3.  dzisiejszych  obrad.  Przyjęcie  protokołu  V sesji  Rady Miasta  Hajnówka.  Protokół
z V sesji Rady Miasta Hajnówka znajdował się do wglądu w Biurze Rady Miasta, pokój nr 210.
Do rozpoczęcia sesji nie zostały zgłoszone poprawki i uzupełnienia do protokołu, w związku z tym
przystępujemy do głosowania w sprawie przyjęcia protokołu z V sesji Rady Miasta Hajnówka. Kto
z Państwa jest, kto z Państwa Radnych jest za przyjęciem protokołu? Kto się wstrzymał? Kto jest
przeciw? Za przyjęciem głosowało 19 Radnych, czyli  wszyscy Radni głosowali za, nikt się nie
wstrzymał, nikt nie był przeciw.

Wyniki  głosowania  Radnych  w  sprawie  przyjęcia  protokołu  V  sesji  Rady  Miasta  Hajnówka  –
Załącznik Nr 6.

Do punktu 4. porządku obrad (00:38:55 – 00:42:35)
Walentyna Pietroczuk – Przewodnicząca Rady – Przechodzimy dalej do 4. punktu. Protokół został
przyjęty.  4.  punkt  Informacja  Przewodniczącego  Rady  Miasta  o  złożonych  interpelacjach
i zapytaniach. Ja pozwolę wstać. Między VI a VII sesją Rady Miasta Hajnówka do Przewodniczącej
Rady Miasta wpłynęło 10 wniosków. I tu pozwolę odczytać. Wniosek Wiceprzewodniczącego Rady
Janusza Pucha dotyczył wycinki drzew wzdłuż rzeki Leśnej na odcinku od ulicy Miłkowskiego
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do ulicy Rzecznej i oczyszczania koryta rzeki na terenie miasta Hajnówka. Pani Radna Jadwiga
Dąbrowska złożyła wniosek dotyczący złego stanu budynków na ulicy Polnej 9 i prawdopodobnie
19 (budynek  nie  posiada  widocznego  numeru),  dlatego  prawdopodobnie.  Radna  Helena  Kuklik
złożyła wniosek dot. pogorszenia oświetlenia ulic miejskich po wymianie lamp oświetleniowych
na słupach  energetycznych na  lampy LED-owe.  I  następnie  mamy 7  wniosków od mieszkańca
miasta Hajnówka. Pierwszy dotyczy mostku znajdującego się na ul. Lipowej przy wjeździe na ulicy
Podlasie, w okolicach którego po opadach deszczu stoi woda. Drugi dotyczy złego stanu schodów
oraz  braku poręczy przy schodach prowadzących do Biedronki  na  rogu ulicy Batorego i  ulicy
3 Maja.  Następny wniosek dotyczy zarośniętego dopływu rzeki  Leśna  Prawa.  Kolejny wniosek
dotyczy zarośniętych rowów przy ulicy Podlasie i ulicy Studziennej. Następny wniosek dotyczy
utrudnionego wyjazdu z ulicy Dowgirda spowodowanego rosnącymi przy nim sosnami. Następny
wniosek dotyczy zdewastowanego asfaltu w okolicach Ronda Św. Św. Cyryla i Metodego. I ostatni
wniosek  dotyczy  słupów  na  ulicy  Stolarskiej.  Wnioski  były  niezwłocznie  przekazywane
do realizacji Panu Burmistrzowi Miasta Hajnówka. Treść interpelacji i wniosków oraz udzielonych
na  nie  odpowiedzi  podana  została  do  publicznej  wiadomości  poprzez  publikację  w  Biuletynie
Informacji  Publicznej  Urzędu  Miasta  Hajnówka  oraz  na  stronie  internetowej  Urzędu  Miasta
Hajnówka. Na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta  Hajnówka podana została  również informacja
o możliwości  zapoznania  się  z  w/w  interpelacjami  i  wnioskami  oraz  udzielonymi  na  nie
odpowiedziami w Biurze Rady Miasta Hajnówka, pokój 210 (II piętro) Urzędu Miasta Hajnówka.
I korzystając, że jestem, składam informację o złożonych interpelacjach i  zapytaniach, chciałam
poinformować  wszystkich,  że  następna  sesja  Rady  Miasta  Hajnówka  zaplanowana  jest
na 24 czerwca 2019 r. Jest to poniedziałek, nie środa, proszę Państwa, a to dlatego, że mija termin
udzielenia,  rozpatrzenia  skargi,  która  wpłynęła.  To  jest  2-miesięczny  termin  i  akurat  24  jest
to ostateczny termin rozpatrzenia skargi. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji pracuje nad tym, nad
tą skargą. Także dziękuję bardzo za uwagę.

Do punktu 5. porządku obrad (00:42:35 – 01:11:20)
Walentyna  Pietroczuk –  Przewodnicząca  Rady –  I  przechodzimy do następnego  punktu.  Punkt
5. Informacja  o  działalności  Burmistrza  Miasta  Hajnówka  w okresie  od  dnia  5  kwietnia  2019
r. do 7 maja 2019 r. I informacja została przedstawiona Radnym. Znajduje się również w Biuletynie
Informacji Publicznej, w Portalu Mieszkańca. Panie Burmistrzu, czy chciałby Pan dodać, uzupełnić
przedstawioną informację? Proszę bardzo.

Jerzy Sirak – Burmistrz Miasta – Pani Przewodnicząca,  Wysoka Rado, jeszcze potem poproszę
Pana Sekretarza o taką wizualną prezentację aktualnej realizacji naszych inwestycji tegorocznych,
ale  chciałbym  poinformować,  że  w  najbliższy  piątek  już  31  maja  na  stronie  BIP  zostanie
przedstawiony,  myślę  że  to  po  prostu  projekt  raportu  o  stanie  miasta.  Osoby  zainteresowane
uczestnictwem w debacie na temat tego raportu, który będzie procedowany przez Radę 24 czerwca,
zgodnie z prawem mają możliwość zgłoszenia się do tej debaty, ale to zgłoszenie powinno być
potwierdzone podpisami 50 osób. Takie zgłoszenie należy do Sekretariatu tutaj do Rady Miasta
Urzędu  zgłosić  do  dnia  23  czerwca  bieżącego,  przepraszam...  Aha,  do  21  jak  tak.  Tu  Panie
podpowiadają.  Również  rozpoczyna  się  procedura  wyboru  ławników  sądowych,  7  ławników
sądowych. Zgodnie z prawem i z procedurami, i z przyjętym już kalendarzem do dnia 30 czerwca
bieżącego  roku  mieszkańcy  Hajnówki,  ale  również  organizacje  społeczne  różne  mają  prawo
zgłoszenia swoich kandydatów na ławników sądowych. To zgłoszenie również musi być poparte
podpisami 50 mieszkańców. Ten termin zgłoszenia 30 czerwca to jest niedziela, tak? Dlatego też
no zgodnie z zasadami postępowania administracyjnego ten termin upływałby 1 lipca, natomiast
tutaj  to nie  jest  postępowanie administracyjne.  Mam też prośbę do Wysokiej  Rady,  żeby zajęła
stanowisko, czy to będzie piątek, czy to będzie 1 lipiec poniedziałek. Osobiście proponowałbym,
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żeby przyjąć ten 1 lipca w poniedziałek jako ostatni dzień zgłoszenia kandydatów na ławników
i mam prośbę do Pani Przewodniczącej, żeby tu podjąć to stanowisko, żeby Pani Inspektor mogła
to zapisać  w  protokole  z  dzisiejszej  sesji.  Też  bardzo  dziękuję  wszystkim  członkom  komisji
obwodowej,  wszystkim  pracownikom  administracji,  którzy  administracyjnie  pracowali
i przygotowali, przeprowadzili ostatnie wybory do Europarlamentu, wybory zostały przygotowane
tak jak należy, przebiegły bez niespodzianek, także tutaj oficjalnie jeszcze raz bardzo serdecznie
wszystkim za tą pracę i  zaangażowanie dziękuję.  Zamierzamy też jako miasto przygotować się
i złożyć taki wstępny wniosek do tak zwanych środków norweskich. Termin złożenia tego wniosku
upływa 22 lipca. W związku z tym już w czerwcu rozpoczniemy prace dotyczące aktualizacji naszej
strategii  rozwoju miasta,  rozwoju lokalnego.  Ja  tylko wyjaśnię,  że jesteśmy w grupie tych 255
miast, które mają prawo o te środki się ubiegać. W pierwszym etapie komisje, które będą oceniały
złożone wnioski konkursowe,  wybiorą 50 projektów a więc niejako 50 miast  z  Polski  zostanie
zakwalifikowanych do dalszego procedowania.  W kolejnym etapie  z  tych  50 miast  wybranych
zostanie  15,  zdaniem  ekspertów,  najlepszych  projektów  i  te  15  projektów  będą  już  miały
zagwarantowane  finansowanie.  Finansowanie  będzie  możliwe  maksymalnie  do  poziomu
10 000 000 euro,  z  tym że na przedsięwzięcia  bezpośrednio inwestycyjne można będzie z  tego
przeznaczyć 60 %, a więc 6 000 000 euro.  Przyjmuje się,  że  średnio,  biorąc pod uwagę liczbę
środków, które będą do dyspozycji, wartość jednego takiego programu, który będzie finansowany,
ocenia  się  na  7 000 000  –  8 000 000  euro.  Będziemy  też  w  najbliższym  czasie  apelować
do mieszkańców zainteresowanych, żeby zechcieli się przyłączyć do wspólnej pracy z jednej strony
nad  przygotowaniem  tej  aktualizacji  strategii  i  wyboru,  naszym  zdaniem,  najważniejszego
kierunku, o finansowanie którego byśmy zabiegali w tych właśnie środkach inwestycyjnych. Przy
przygotowaniu tego projektu oczywiście będziemy się posiłkowali doświadczeniem sprawdzonych
ekspertów. Myślę, że to są najważniejsze informacje dodatkowe. Jeżeli można, to proszę tutaj Pana
Sekretarza o przedstawienie takiej  wizualnej  informacji  z  realizacji  inwestycji.  Ja tylko dodam,
że generalnie  inwestycje  realizowane  są  zgodnie  z  harmonogramem.  Opóźnia  się  realizacja
instalacji  fotowoltaicznych  w  Szkole  Nr  1  i  w  Szkole  Nr  4.  Wystąpiliśmy  z  wnioskiem
do Marszałka  o  przedłużenie  terminu  realizacji,  ale  mamy  nadzieję,  że  ten  termin  będzie
przedłużony i realizacja programu nie będzie zagrożona. Są to instalacje o, po 40 kilowatów każda.
Tu nietrudno się domyślić, że nie chodzi tutaj o fontannę, która jest realizowana tutaj w naszym
parku miejskim i myślę, że tak łącznie z zagospodarowaniem otoczenia zieleni i tak dalej do końca
czerwca powinniśmy tą inwestycję zakończyć. Tu nie trudno się domyślić, jest to inwestycja, część
inwestycji OSiR-u i i tutaj widzimy no baseny w trakcie realizacji. Tu jest, co jest bardzo ważne,
że ten  przetarg  wygrał  przedsiębiorca  z  Hajnówki  i  on  bezpośrednio  to  zadanie  realizuje  i  nie
jedyny przedsiębiorca z  Hajnówki,  który na tej  budowie pracuje.  Tu widzimy Hajnowski  Dom
Kultury z drugiej strony. W tej części właśnie będzie zlokalizowane to, jakby to powiedzieć, nie
miasteczko takie linowe, ale właśnie te instalacje linowe za prawie 2 000 000 złotych. No tutaj
to możemy się  domyślić,  jest  to  ulica Białowieska.  W części  nakładka została  już w tym roku
zrobiona. Tutaj mamy ten odcinek od łuku, od zakrętu do ulicy Armii Krajowej. Nasi pracownicy
zatrudnieni  z  wykorzystaniem  środków  funduszu  Powiatowego  Urzędu  Pracy  ustawiają  tutaj
krawężniki.  Już  niedługo  te  prace  związane  z  ustawianiem  krawężników  zostaną  zakończone
i potem  przejadą  na  ustawianie  krawężników  na  innych  ulicach  na  ulicy  Bartników.  Tutaj
to mieliśmy do czynienia z konserwacją. A tutaj przykład modernizacji oświetlenia ulicznego. Jak
widzimy, lampy w parku i lampy bezpośrednio nad naszyli ulicami. Tu przy okazji ustosunkuję się
do  pytania  Pani  Radnej  Kuklik  czy  informacji,  że  w  wyniku  modernizacji  tego  oświetlenia
oświetlenie no jest słabsze. Do tej pory mieliśmy oświetlenie po prostu rozproszone, natomiast przy
zastosowaniu oświetlenia LED-owego wszędzie to oświetlenie jest oświetleniem ukierunkowanym
na bezpośrednie oświetlanie, załóżmy, ulicy czy chodnika i ja się zgodzę z tym, że po wymianie
tego oświetlenia może być takie wrażenie, że tego światła jest mniej, ale tam, gdzie trzeba, tego
światła  jest  tyle,  ile  trzeba.  Program  związany  z  realizacją  naszego  programu  tego  szerszego
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gospodarki niskoemisyjnej.  W zasadzie w sensie technicznym to montaż nowych pieców został
prawie zakończony.  W większości  były to piece na pelet.  Jak dobrze pamiętam, 1 piec na olej
i 1 piec  gazowy.  No  i  oczywiście  prawie  40  instalacji  fotowoltaicznych.  Jeżeli  chodzi  o  taki
bezpośredni montaż fizyczny, zostało to praktycznie zakończone. Zostały tylko jeszcze formalności
związane  z  podpisaniem  przez  właścicieli  umów  z  zakładem  energetycznym,  montażem
dwukierunkowych liczników i po prostu włączeniem instalacji  fotowoltaicznych do sieci.  W tej
chwili też przygotowujemy się do aplikowania na kolejny projekt dotyczący fotowoltaiki. Jesienią
tego  roku  ma  być  jeszcze  ogłoszony  przez  Urząd  Marszałkowski  konkurs.  Jeszcze  kryteria
wszystkie nie są znane. My się do aplikowania przygotowujemy. Zbieramy listę czy informacje
od mieszkańców zainteresowanych projektem i postaramy się zrobić wszystko, żeby ten projekt
przygotować jak najlepiej. Z tym, że zasady z tego, co wiemy, będą trochę inne, bo do tej pory
program,  który  realizowaliśmy  z  Prosumenta,  wcześniej  to  z  Narodowego  Funduszu  Ochrony
Środowiska, czy ten z RPO polegał na tym, że my jako beneficjent organizowaliśmy jeden przetarg
na  wszystkie  instalacje.  Według  tych  kryteriów  nowo  przygotowanych  w  Urzędzie
Marszałkowskim trochę rozwiązanie ma być inne. Będziemy oczywiście też zabiegać o te środki.
Natomiast po ewentualnej pozytywnej dla nas decyzji postępowanie ma polegać na tym, że każdy,
który  przystąpi  do  projektu,  który  podpisze  z  nami  stosowne  umowy,  sam  będzie  wybierał
wykonawcę, my natomiast bezpośrednio finansowo dofinansujemy realizację inwestycji, instalację
już po jej zakończeniu i odbiorze. No dla nas jest to o tyle wygodniejsze, że każdy inwestor już
będzie wtedy sam odpowiadał za to, jakiego wykonawcę sobie wybierze. Trudno powiedzieć, czy
to będzie lepiej, czy nie, ale każde rozwiązanie jest dobre. Oby takich instalacji na naszych domach
w  Hajnówce  było  jak  najwięcej.  Aha,  tutaj  też  dodam,  że  wczoraj  z  Panią  Skarbnik
w Wojewódzkim Urzędzie Pracy podpisaliśmy umowę na finansowanie dodatkowych 20 miejsc
żłobkowych tu w tym naszym żłobku, który został uruchomiony w związku z  realizacją rządowego
programu Maluch Plus, także w tej chwili mamy łącznie 104 miejsca w żłobku i oczywiście jest
to za  mało.  Będziemy myśleli,  jak  w przyszłości,  w  przyszłych  latach  liczbę  miejsc  w żłobku
zwiększyć.

Walentyna Pietroczuk – Przewodnicząca Rady – Dziękuję bardzo za informacje dodatkowe. Proszę
Państwa, czy ktoś z Państwa Radnych ma pytania do Pana Burmistrza dotyczące przedstawionych
informacji? Proszę bardzo, Pani Radna Helena Kuklik.

Helena  Kuklik  – Radna –  Panie  Burmistrzu,  szanowna Rado,  ja  mam pytanie  właśnie,  dobrze
że Pan Burmistrz mi przypomniał, bo bym zapomniała o tym skrzyżowaniu, które Pan pokazywał
na moim osiedlu Paszki,  czyli  z ulicą,  skrzyżowanie ulicy Warzywnej  z  Okopową.  Byłam tam
w dniu wykonywania robót oraz w dniu odbioru robót, czyli parę godzin po odbiorze robót. Akurat
spadł deszcz. Wracając do domu około godziny 16:00 zrobiłam zdjęcia na tym skrzyżowaniu. Otóż
na  tym  skrzyżowaniu  to  była  jedna  wielka  kałuża.  Niestety,  dalej  kratki  wodociągowe
są na wierzchu, czyli nie został, nie została wypoziomowana właściwie droga, ponieważ tam jest
zagłębienie, zostało to zagłębienie, woda nadal nie spływa, czyli można się spodziewać, że za rok
albo dwa, jeżeli, przy niesprzyjających warunkach oczywiście pogodowych, jeżeli będzie tam stała
woda i będzie przemarzało w okresie zimy, później znowu rozmarzało, czyli znowu nawierzchnia
będzie  popękana.  Interesuje  mnie  jak  się  nazywało  owo  zadanie,  co  ono  miało,  co  mieliśmy
uzyskać w wyniku tego remontu i jaki był koszt? Dowiedziałam się już, że podobne prace były
wykonywane w 3 lokalizacjach w obrębie Hajnówki, czyli  na ulicy Elektrycznej, skrzyżowanie
Warzywnej  i  Okopowej  oraz na ulicy Odległej.  Widziałam, że technologia wykonania na ulicy
Elektrycznej  była identyczna jak na skrzyżowaniu Warzywna i  Okopowa. Także nie  wiem, czy
został  odpowiednio  dokonany  odbiór,  czy  zostały  spełnione  założenia  zamierzone  przez  Pana
Burmistrza. A jeżeli nie, to być może wskazana jest reklamacja tych robót. I drugie moje pytanie
dotyczące działalności Burmistrza. Widziałam, że w czasie ostatniego miesiąca były wykonywane,
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przygotowana dokumentacja do ogłoszenia przetargu na sporządzenie projektów przebudowy ulic,
między innymi  Urodzajnej  i  interesuje  mnie  na  jakim odcinku,  na  odcinku  ilu  metrów będzie
sporządzony projekt przebudowy ulicy Urodzajnej? Dziękuję.

Walentyna Pietroczuk – Przewodnicząca Rady –  Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa Radnych
jeszcze ma pytania odnośnie informacji? Proszę bardzo, Pan Radny Maciej Borkowski.

Maciej Borkowski – Radny – Panie Burmistrzu, Pani Przewodnicząca, szanowna Rado, ja życzę
powodzenia  w  wykonaniu  tych  wszystkich  inwestycji  przedstawionych,  bo  będą  one  służyły
naszemu społeczeństwu, aby to się wszystko udało, tak na wstępie. Panie Burmistrzu, zaciekawiła
mnie informacja odnośnie budowy fontanny w parku. Wykazał Pan kwotę 262 000. Moje pytanie
jest dlaczego, kiedy kwota zabudowy tej fontanny wynosi 428 493? To pierwsze. A druga rzecz,
która  mnie  zaciekawiła  i  prosiłbym o  rozszerzenie  informacji.  Powiedział  Pan o  20  miejscach
żłobkowych.  Gdzie  się  pomieszczą  te  małe  dzieciaczki?  Bo z  tego,  co  wiem,  prowadzam tam
dziecko i niespecjalnie jest jak gdzie, żeby to nie było tak, że wciśniemy je jak sardynki. Mają teraz
fajny pokój zabaw stworzony przez nową Panią Dyrektor, chwała jej za to i żeby tego nie popsuć,
żeby  ktoś  zaraz  nie  wpadł  na  pomysł,  aby zamienić  pokój  zabaw w salę  dla  tych  20  dzieci,
o których Pan wspomniał. Prosiłbym o udzielenie odpowiedzi. Dziękuję.

Jerzy Sirak – Burmistrz Miasta – Pani Przewodnicząca, Wysoka Rado, jeżeli chodzi o pytanie Pani
Radnej Kuklik, te roboty, które tutaj były prezentowane, o których Pani mówi, to nie są inwestycje,
jest  to  realizacja  w  ramach  bieżącego  utrzymania  dróg,  a  więc  była  to  tylko  powierzchniowa
konserwacja.  Ja  nie  odpowiem w tej  chwili  dokładnie,  ile  to  kosztowało.  Muszę  to  sprawdzić.
Sprawdzimy i udzielimy odpowiedzi Pani Przewodniczącej. Taka gruntowna przebudowa, o której
Pani mówi, którą wszyscy byśmy najchętniej widzieli w tamtym miejscu, po prostu kosztowałaby
nieporównywalnie większe pieniądze. To co robimy, robimy to w taki sposób, żeby wydać tyle,
na ile budżet nam pozwala a jednocześnie poprawić stan nawierzchni tych dróg. Natomiast jeżeli
chodzi o dokumentację techniczną, tak, przetarg został ogłoszony nie tylko na tą ulicę i na inne
ulice, ja nie odpowiem w tej chwili, w jakim zakresie. Musze zobaczyć i sprawdzić, ale na pewno
w takim zakresie,  który na dzień dzisiejszy wystarcza,  nie  będziemy projektować też tam ulicy
w łąki czy w polu. Pan Radny Borkowski pyta o ten żłobek. Proszę się tego tutaj nie obawiać,
te 20 dzieci, o których mówimy, one już są w żłobku. My dopiero wczoraj podpisaliśmy umowę
na finansowanie. Do tej pory finansujemy to oczywiście ze swojego budżetu, ale w związku z tym,
że była szansa uzyskania tego finansowego na bieżące funkcjonowanie, prowadzenie tego żłobka,
oczywiście część z tych środków można będzie przeznaczyć na zakup wyposażenia czy być może
dodatkowo urządzenia do zabaw dla  dzieci  na placu  wokół  przedszkola,  ale  to  będzie nieduża
kwota, gdzieś 10 %. Ten projekt, który, ten projekt, na który wczoraj podpisaliśmy umowy, opiewa
gdzieś na chyba 670 000, tak? Także to generalnie  o to chodzi.  Także tu  jeżeli  chodzi o dzień
dzisiejszy, to zostaną te dzieci, które są, 104 osoby. Ale tak jak mówiłem, na przyszłość, jeżeli tylko
będzie  szansa  przeznaczenia  dodatkowych  pomieszczeń,  a  zakładam,  że  taka  szansa  może  się
pojawić w przyszłym roku, kiedy zakończymy rozbudowę Przedszkola Nr 3 na ulicy Rzecznej.
Tutaj też już podpisaliśmy umowę na dofinansowanie. Wprawdzie nie jest to takie finansowanie,
jakiego  byśmy  sobie  życzyli,  ponieważ  cała  budowa,  rozbudowa  będzie  kosztowała  około
3 000 000 złotych, natomiast to nasze dofinansowanie, które w ramach Lokalnej Grupy Działania
Puszcza Białowieska uzyskaliśmy,  to  jest  w granicy około 900 000 złotych.  Ale nikt  z  nas  nie
ma wątpliwości, że to przedszkole integracyjne trzeba rozbudować i myślę, że wtedy będzie szansa
na  to,  że  zwolni  się  część  pomieszczeń  w  budynku  przy  ulicy  Armii  Krajowej  i  pomyślimy
o kolejnych miejscach w grupach żłobkowych, ale w taki sposób, żeby absolutnie nie pogarszać
jakichkolwiek warunków opieki dla dzieci w żłobku czy dzieci w Przedszkolu. Czy to wszystko?
Fontanna.  Ja  przypomnę,  że  w  tamtym  roku  już  wydaliśmy  174 000  na  instalacje  podziemne
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związane właśnie  z  fontanną,  także  te  pieniądze,  które  mamy w budżecie  tegorocznym,  to  nie
są wszystkie pieniądze, które są przeznaczone na realizację tego przedsięwzięcia. Oprócz naszych
środków  finansowych  też  no  będą  tam  zaangażowane  środki  Przedsiębiorstwa  Wodociągów
i Kanalizacji.  Tu  wspólnie  z  Przedsiębiorstwem  pracownicy  Referatu  Gospodarki  Komunalnej
przygotowują,  uzgadniają  już  szczegóły  dotyczące,  że  tak  powiem,  dotyczące  położenia  trawy
z rolki i no po prostu zagospodarowania otoczenia wokół fontanny, żeby była ona atrakcyjna dla nas
wszystkich. Dziękuję bardzo.

Walentyna Pietroczuk – Przewodnicząca Rady – Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, Pan Radny Adam
Czurak.

Adam Czurak – Radny – Pani  Przewodnicząca,  Wysoka Rado,  Panie Burmistrzu,  ja chciałbym
dopytać o zakup działki od firmy Forte o numerze 1056/63. Moje pytanie brzmi, gdzie się znajduje
i w jakim celu została zakupiona? Dziękuję.

Jerzy Sirak – Burmistrz  Miasta  – Pani  Przewodnicząca,  Wysoka Rado,  firma ta,  działka,  którą
zakupiliśmy od firmy Forte, to jest niewielka działka tutaj w centrum o powierzchni około 10 arów.
Zakupiliśmy tą działkę z tym, można powiedzieć, najstarszym budynkiem tartacznym przy ulicy
3 Maja. Budynek jest wpisany do rejestru zabytków. W związku z tym, że przez wiele, wiele lat nie
było żadnej  konserwacji  tego budynku,  myślę że wszyscy wiemy,  o który budynek chodzi,  ten
budynek tutaj na rogu ulica 3 Maja i wjazd do zakładu, jego stan techniczny, co tu dużo mówić, jest
bardzo zły,  ale  jest  on  wpisany do rejestru  zabytków i  no  zastanawiamy się,  co  robić,  bo  tak
naprawdę lokalizacja jest atrakcyjna, stan techniczny budynku jest taki, jaki jest. Najlepiej byłoby
rozebrać ten budynek a na tym miejscu zbudować budynek, który architektonicznie byłby takim
samym  budynkiem,  ale  jednocześnie  w  środku  nowoczesnym  i  przystosowanym  do  potrzeb.
No zobaczymy,  jakie  będzie  stanowisko  konserwatora  zabytków.  Bo  jest  rzeczą  oczywistą,
że na wsparcie  finansowe  ze  strony  konserwatora  zabytków  zbytnio  nie  ma  co  liczyć,  bo  ten
konserwator zabytków zabytków ma dużo a pieniędzy ma mało, także tak to wygląda na dzisiaj.

Walentyna Pietroczuk – Przewodnicząca Rady –  Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa Radnych
jeszcze ma pytania odnośnie informacji? Proszę bardzo, Pan Radny Maciej Borkowski.

Maciej  Borkowski  –  Radny  –  Panie  Burmistrzu,  ja  tak  nie  bardzo  zrozumiałem.  Właściwie
po co Pan kupił tą działkę z tym budynkiem? Tak jasno.

Jerzy Sirak – Burmistrz Miasta – No oczywiście, można mieć wątpliwości, czy warto kupować, czy
10 arów w środku miasta. Ja takich wątpliwości nie mam. Właśnie dalsze nasze decyzje, nasze
wspólne,  bo  przecież  nie  tylko  moje,  będą  zależały  właśnie  od  tego,  jakie  będzie  stanowisko
konserwatora zabytków. Bo zakładając, żebyśmy w tym miejscu nawet ten budynek rozebrali i taki
sam budynek postawili,  to  ten budynek zawsze  będzie  miał  swoją wartość.  A czemu Pan pyta
dlaczego?  Ja  uważam,  że  niezależnie  od  tego  będzie  no  warto  podjąć  przynajmniej  próbę
uratowania  tego  budynku.  Nie  wiem,  czy  to  będzie  możliwe,  bo  dzisiaj  już  wiemy,  ten  stan
techniczny tego budynku no nie jest najlepszy, ale gdybyśmy tego nie spróbowali, to moglibyśmy
mieć pretensje wszyscy do samych siebie. Uważam, że jest to nasz obowiązek i właśnie my w tym
kierunku  te  działania  podejmiemy,  żeby  jeżeli  nie  dzisiaj,  ale  w  przyszłości  będzie  zgoda
konserwatora  zabytków  na  odbudowanie  takiego  samego  budynku,  to  jest  po  prostu  kawałek
historii naszego miasta.

Walentyna  Pietroczuk  –  Przewodnicząca  Rady –  Dziękuję  bardzo.  Proszę  bardzo,  Pani  Radna
Jadwiga Dąbrowska.
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Jadwiga Dąbrowska – Radna – Tutaj wydaje mi się, że wymarzonym miejscem i wymarzonym
budynkiem byłoby to przeznaczenie na ratusz, na centrum informacji turystycznej i siedzibę Urzędu
Miasta. 3 Urzędy, jak często podkreślam, w 1 budynku jest trochę za ciasno, żeby nie powiedzieć
bardzo za ciasno. Może by byłaby możliwość. Dziękuję.

Walentyna Pietroczuk – Przewodnicząca Rady –  Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa Radnych
jeszcze chciałby zadać pytanie, uzupełnić? Nie, nie widzę. Dziękuję bardzo za głosy i chciałam
powiedzieć,  że  przystępujemy  do  głosowania  nad...  O  przepraszam  bardzo,  właśnie,  wniosku.
Dziękuję  za  przypomnienie.  Proszę  Państwa,  wniosek  Pana  Burmistrza  dotyczył  terminu
przyjmowania zgłoszeń na ławników sądów Sądu Rejonowego, który proponuje Pan Burmistrz,
żeby to był 1 lipca, czyli  jest to poniedziałek. Termin jest do 30 czerwca. Proszę Państwa, kto
z Państwa jest za tym, aby termin składania wniosków na ławników upływał 1 lipca? Dziękuję
bardzo.  Kto się  wstrzymał?  Kto przeciw? Wszyscy Radni  obecni  na dzisiejszej  sesji  głosowali
za tym, aby termin składania wniosków na ławników upływał 1 lipca 2019 roku. Dziękuję bardzo. 

Wyniki głosowania Radnych – Kto jest za tym, by termin składania wniosków na ławników upływał
1 lipca 2019 r.? – Załącznik Nr 7

Walentyna  Pietroczuk –  Przewodnicząca  Rady –  I teraz  przystąpimy do głosowania  w sprawie
przyjęcia informacji o działalności Burmistrza Miasta Hajnówka w okresie od 5 kwietnia do 7 maja
2019  r.?  Kto  z  Państwa  jest  za  przyjęciem informacji?  Kto  się  wstrzymał?  Kto  jest  przeciw?
Wszyscy  Radni  obecni  na  dzisiejszej  sesji  głosowali  za przyjęciem  informacji  o  działalności
Burmistrza w okresie 5 kwiecień – 7 maja. Dziękuję bardzo.  

Wyniki  głosowania  Radnych w sprawie Informacji  o  działalności  Burmistrza Miasta  Hajnówka
w okresie od dnia 5 kwietnia 2019 r. do 7 maja 2019 r. – Załącznik Nr 8.

Informacja  o  działalności  Burmistrza  Miasta  Hajnówka  w okresie  od  dnia  5  kwietnia  2019 r.
do 7 maja 2019 r. – Załącznik Nr 9.

Do punktu 6. porządku obrad (01:11:20 – 02:02:35)
Walentyna  Pietroczuk  –  Przewodnicząca  Rady –  Przechodzimy  do  następnego  punktu.  Punkt
6. dzisiejszych  obrad.  Informacja  na  temat  realizacji  Strategii  Marki  Hajnówka.  Duchowa
Witalność.  Turystyczna,  gospodarcza  i  inwestycyjna  promocja  Miasta  Hajnówka.  Współpraca
z Lokalną Organizacją Turystyczną „Region Puszczy Białowieskiej”. Radni na komisjach zapoznali
się  ze szczegółową informacją dotyczącą promocji  miasta  Hajnówka we współpracy z  Lokalną
Organizacją Turystyczną „Region Puszczy Białowieskiej”. Strategia Marki, która jest realizowana,
rozpoczęto realizację Strategii Marki w marcu 2017 roku. Została ona opracowana przez ekspertów
zewnętrznych  i  tej  Strategii  Marki  towarzyszy system wizualizacji  marki,  czyli  zespół,  zestaw
znaków, logo i te znaki widzimy również na dokumentach, które, na materiałach promocyjnych,
które są  wydawane i  myślę,  że  to  jest  bardzo taki  ważny wyróżnik.  A główną ideą marki  jest
Hajnówka. Duchowa Witalność. Zależało mi na tym, aby ta informacja na temat promocji miasta
dotarła  nie  tylko  do  Radnych,  ale  również  i  do  mieszkańców  miasta  Hajnówka.  Zachęcam
wszystkich  zainteresowanych  do  lektury  tejże  informacji  na  Biuletynie  Informacji  Publicznej.
Znajdziecie  tam Państwo  bardzo  szczegółowo  co  zostało  zrobione,  gdzie  ukazały  się  artykuły
promocyjne,  jakie  wizyty  odbyły  się  studyjne  dziennikarzy  w  Hajnówce.  Zachęcam  również
do profilu w mediach społecznościowych Hajnówka Wita. Na bieżąco są przekazywane informacje
o tym, co się dzieje w mieście. Również bardzo ważny element, który jest, został przedstawiony
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w tej  informacji,  to  jest  wsparcie  wizerunkowe  Żubra  Pompika  czy  też  wsparcie  i  promocja
wydarzeń sportowych,  kulturalnych,  wydawanie,  wydawnictwo materiałów promocyjnych, które
możemy zobaczyć w informacji turystycznej przy ulicy 3 Maja 45 w siedzibie Lokalnej Organizacji
Turystycznej,  która  prowadzi  tą  informację.  Również  ta  współpraca  promocyjna  z  Lokalną
Organizacją  Turystyczną  jest  bardzo  ścisła.  Udział  w  2  targach  w  2018  roku  –  w  Warszawie
i w Nadarzynie. I też taka obszerna realizacja projektu realizowanego przez Lokalną Organizację
Turystyczną – Rozwój i Promocja Marki Puszcza Białowieska. Wprawdzie tu chodzi o Puszczę,
Markę Puszcza Białowieska, ale Marka Hajnówka Duchowa Witalność wpisuje się bardzo dobrze
tak od strony kulturowej w Markę Puszcza Białowieska i te obydwie te strategie są ze sobą spójne.
Przepraszam,  że  tak  troszeczkę  więcej  powiedziałam na  ten  temat,  ale  jak  już  powiedziałam,
prezentacja w dniu dzisiejszym nie była możliwa taka szersza dla naszych mieszkańców, ale Pan
Burmistrz wiem, że ma inną propozycję, troszeczkę już Pan wspomniał o tym, bo Marka, Strategia
Marki Hajnówka Duchowa Witalność jest związana z naszą Strategią Rozwoju Miasta Hajnówka
i myślę, że oddam głos Panu Burmistrzowi, który powie na temat informacji, na temat Strategii.

Jerzy Sirak – Burmistrz Miasta – Tak jak Pani Przewodnicząca już wspomniała, ja już zacząłem
mówić o tym temacie. W ramach przygotowania tego naszego wspólnego wniosku do Ministerstwa
Rozwoju,  mam  na  myśli  tutaj  ten  wniosek  dotyczący  finansowania  ze  środków  norweskich,
wspólnie  z  tymi  mieszkańcami,  który  zechcą  się  przyłączyć  do  zespołów,  popracujemy  nad
Strategią, nad aktualizacją tej Strategii, bo ja myślę, że jednym z bardzo ważnych aspektów oceny
tych  projektów  będzie  takie  strategiczne  spojrzenie  na  przyszłość  miast  takich  właśnie  jak
Hajnówka, które no w wyniku transformacji ucierpiały najmocniej. Oprócz tego, że przygotujemy
się do aplikacji, do złożenia tego wniosku, to będziemy mieć też okazję, żeby popatrzeć na tą naszą
Strategię  z  dzisiejszej  perspektywy,  co  zrobiliśmy i  co  zostało  nam jeszcze  do  zrobienia.  Pani
Przewodnicząca  wspomniała  o  pewnym  takim  produkcie  już  naszym  markowym  lokalnym  –
Żubrze Pompiku, pomysłu oczywiście Pana Doktora Samojlika. Jest okazja, żeby Panu Doktorowi
podziękować  za  jego  wspaniałą  prace,  ponieważ  na  naszą  prośbę  przygotował  projekt  takiego
komiksu, który będzie skierowany do młodzieży przedszkolnej, do młodzieży szkół podstawowych
pod tytułem „Na ratunek  Mateczce  Ziemi”  i  ten  komiks  będzie,  zachęca  już  młode  pokolenie
i do oszczędzania wody, energii elektrycznej, do selektywnej zbiórki odpadów. Komiks ten zostanie
wydany w kilku tysiącach egzemplarzy przez Związek Gmin Puszczy Białowieskiej  i  realizacja
tego  projektu  uzyskała  już  dofinansowanie  z  Wojewódzkiego  Funduszu  Ochrony  Środowiska
w Białymstoku. Dzisiaj na Związku Gmin podjęliśmy już decyzję, że umowę podpisujemy i ten
komiks będzie wydany,  i  oczywiście  będziemy go starali  dostarczyć  dla  jak największej  grupy
młodych hajnowian i nie tylko, wszystkich mieszkańców młodych całego powiatu hajnowskiego
i tych 3 powiatów – bielskiego, i siemiatyckiego, i hajnowskiego oczywiście. Dziękuję bardzo.

Walentyna Pietroczuk – Przewodnicząca Rady –  Dziękuję bardzo. Ja myślę, że promocja miasta
Hajnówka  jest  bardzo  obszernym  tematem i  w  Urzędzie  Miasta  zajmuje  się  głównie  wydział
Polityki  Gospodarczej.  Również  pewne  zadania  zostały  zlecone  dla  Lokalnej  Organizacji
Turystycznej, ale myślę, że my wszyscy też staramy się o to, żeby promować miasto w taki czy
inny sposób i zachęcam wszystkich Państwa Radnych do kontynuowania, ponieważ ta Strategia
widzę że Marki Hajnówka cieszy się dużym zainteresowaniem. Dziennikarze chcą wiedzieć, co się
dzieje w Hajnówce. Wszelkie działania, które są prowadzone – czy te wydarzenia kulturalne, czy
produkty  lokalne,  które  są  produkowane  w  Hajnówce,  wzbudzają  duże  zainteresowanie  ludzi
z zewnątrz.  Chciałam  jeszcze  powiedzieć,  że  ta  obszerna  informacja  była  przedmiotem  obrad
komisji.  Wszystkie  komisje  zaopiniowały  pozytywnie.  Chciałam jeszcze  dodać,  że  Pan  Radny
Maciej Borkowski zwrócił  uwagę na wydarzenie,  na Półmaraton Hajnowski,  który też jest taką
marką dla Hajnówki i zwrócił uwagę, że jest Pan Aleksander Prokopiuk i należy o tym pamiętać
przygotowując  różnego rodzaju materiały,  sprawozdania i  tym podobne.  Wiemy o tym,  że  Pan
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Aleksander  Prokopiuk  przygotowuje  książkę,  tak,  publikację  na  temat  „Biegiem  przez  życie”
i myślę, że wszyscy będziemy kibicowali, żeby spisał historię biegania, nie tylko w Półmaratonie
Hajnowskim, ale również w innych maratonach, półmaratonach w kraju i za granicą. Proszę bardzo.
 
Jerzy  Sirak  –  Burmistrz  Miasta  –  Także  słusznie  tu  Pan  Borkowski  przypomina  o  potrzebie
przypominania przy każdej okazji, że pomysłodawcą, wnioskodawcą Półmaratonu Hajnowskiego
jest Pan Aleksander Prokopiuk i  my to zawsze robimy. Natomiast chciałbym też wysoką Radę,
mieszkańców poinformować, że jest szansa, że w tym roku w sierpniu, w drugiej połowie sierpnia
po raz pierwszy tutaj w Hajnówce, w regionie Puszczy Białowieskiej zorganizujemy maraton, ale
już nie maraton biegaczy, tylko maraton kolarski. Takie wstępne rozmowy z firmą, która ma bardzo
dobre  doświadczenia,  duże  w  organizacji  takich  maratonów  na  ziemi  kaszubskiej  i  myślę,
że właśnie  sierpień  tego  roku  będzie  tym  miesiącem,  w  którym  pierwszy  maraton  rowerowy
w regionie Puszczy Białowieskiej właśnie w sierpniu się odbędzie.

Walentyna Pietroczuk – Przewodnicząca Rady – Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, czy ktoś jeszcze
chciałbyz Państwa zabrać głos? Proszę bardzo, Pani Radna Helena Kuklik.

Helena Kuklik – Radna – Panie Burmistrzu, szanowni Radni, ja po przeanalizowaniu tej Strategii,
informacji  o  Strategii  w  zasadzie,  zainteresowałam  się  działalnością  Lokalnej  Organizacji
Turystycznej.  Oni  tutaj  w  3  punktach  jest  wyszczególniane  ich  działalność  i  weszłam  sobie
na przykładową stronę internetową, o której jest mowa, że oni, że Lokalna Organizacja Turystyczna
ją aktualizuje, czyli www.bialowiezatravel zainteresowałam się, jakie informacje są publikowane
na tej  stronie  i  na  przykład  w  zakładce  bary,  w  regionie  rozumiem,  nie  ma  naszych  barów,
na przykład na ulicy Bielskiej, bądź ostatniego baru, który powstał Kartoflisko, również na terenie
Hajnówki. Czy może to już nie jest na terenie Hajnówki, ale na pewno jest w regionie Puszczy
Białowieskiej. W związku z tym nie wiem, jak to się odbywa, czy owe bary same powinny się
zgłaszać do Lokalnej Organizacji Turystycznej, czy też organizacja sama powinna się interesować
tym, co się dzieje w okolicy i z własnej inicjatywy zamieszczać informacje? Bary myślę, że są jak
najbardziej zasadne, żeby znalazły się w tej informacji, ponieważ spełniają bardzo dobrą rolę na
naszym terenie. Czyli to jest taka jedna uwaga. I jeżeli jestem w błędzie, to chciałabym, żeby mnie
ktoś z tego błędu wyprowadził, bo parę razy szukałam tych informacji, nie znalazłam na tej właśnie
stronie.  Nie  mówię,  że  na  wszystkich,  wszystkich  nie  sprawdzałam  stron  internetowych
aktualizowanych  przez  Lokalną  Organizację  Turystyczną.  Jeżeli  już  jesteśmy  w  tym  punkcie,
to ja bym  chciała  ponowić  swój  wniosek  o  opracowanie  zasad  udostępniania  naszej  Marki
Hajnówka, czyli Duchowa Witalność. Wolałabym, żeby były określone szczególne zasady, komu
można pozwolić na wykorzystywanie tego naszego znaku hajnowskiej marki. Uważam, że powinno
być, powinny być zasady łącznie z odpłatnością za korzystanie z tej marki. Dziękuję.

Walentyna  Pietroczuk  –  Przewodnicząca  Rady –  Dziękuję  bardzo.  Jeśli  mogę  odpowiedzieć
na pierwsze pytanie, ponieważ akurat z Lokalną Organizacją Turystyczną jestem, byłam związana
bardzo długo i byłam przy tworzeniu. Jeśli chodzi o tą stronę Hajnówka,  białowiezatravel, jest
to nowa strona internetowa, jest to platforma, która rzeczywiście jest budowana, ciągle budowana.
O  ile  orientuję  się,  to  nie  wszystkie  obiekty,  do  których  się  zwraca  Lokalna  Organizacja
Turystyczna, chcą być na tej stronie. Po prostu uważają, że niepotrzebna jest im promocja, bo mają
wystarczająco dużo klientów i być może to jest ten właśnie akurat przypadek jeden, natomiast drugi
bar powstał niedawno i myślę, że to jest kwestia czasu, kiedy dane będą umieszczone. Oczywiście,
wszyscy  gestorzy,  którzy  chcą,  jak  najbardziej,  to  jest  bezpłatne,  zgłaszają  się  do  Lokalnej
Organizacji  Turystycznej  i  każdy  może  tam,  każdy  kto  chce,  może  swoją  ofertę  przedstawić.
Czasem jest tak, że po prostu następuje to z pewnym opóźnieniem. Natomiast jeśli chodzi o drugą
sprawę,  to  Panie  Burmistrzu,  czy  chciałby  Pan  zabrać  głos  odnośnie  udostępniania  znaku
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Hajnówka?

Jerzy  Sirak  –  Burmistrz  Miasta  –  Pani  Przewodnicząca,  Wysoka  Rado,  oczywiście  no  jeżeli
zdecydujemy, że tak ma być, to tak będzie, ale ja nie ukrywam, że nam zależy na tym, żeby nie
ograniczać korzystania z tego znaku. Jeżeli już mamy ten znak a widzimy, że znak jest no fajny,
podoba nam się wszystkim, tak, to ja myślę, że im więcej tego znaku będzie w obrocie, pod każdym
względem, tym lepiej, bo on zawsze będzie kojarzony z Hajnówka i ziemią hajnowską. Oczywiście,
może być podejrzenie, że może ten znak będzie nadużywamy i tak dalej. Może czasami tak, no ale
w większości jeżeli on będzie widoczny w jak największych miejscach, to chyba lepiej,  według
mnie, ale to już zależy od decyzji Rady. Jeżeli Państwo zdecydujecie, że mamy wprowadzać jakieś
reglamentacje  i  żądać  jeszcze  pieniędzy  za  używanie  tego  znaku,  no  to  oczywiście,  my  jako
urzędnicy będziemy to realizować, ale ja osobiście bym w żaden sposób nie ograniczał możliwości
korzystania z tego znaku. 

Walentyna Pietroczuk – Przewodnicząca Rady – Dziękuję bardzo. Myślę, że tą sprawą powinniśmy
się  zająć  również.  Momencik,  tu  jeszcze  kolega  mi  zgłaszał,  Pan  Radny Janusz  Puch,  proszę
bardzo.

Janusz Puch – Wiceprzewodniczący Rady – Panie Burmistrzu, szanowni Państwo, ja myślę, że tutaj
do kapitału  Marki  Hajnówka dobrze  by było  dopisać  jeszcze  Międzynarodowy Festiwal  Pieśni
Poetyckiej Bułata Okudżawy, który odbywa się... A, w tym roku już nie będzie, tak? Ooo, to już...
To  szkoda,  no  bo  to  w sumie  był,  przyjeżdżało  dużo  uczestników krajowych  i  zagranicznych
i to była dobra promocja dla miasta Hajnówki. Dziękuję bardzo.

Walentyna Pietroczuk – Przewodnicząca Rady – Dziękuję bardzo. Pan Radny Mieczysław Gmiter
chciał zabrać głos. Bardzo proszę.

Mieczysław Stanisław Gmiter – Radny – Szanowni Państwo, Pani Przewodnicząca, słuchając Pani
wystąpienia, miałem wrażenie, że jest Pani Przewodniczącą Rady Powiatu. Tak się składa, że Pani
akurat jest Przewodniczącą Rady a każda strategia ma czemuś służyć, no przede wszystkim jeśli
chodzi o Radnych Miasta Hajnówki i Pana Burmistrza, i Panią Przewodniczącą, ma służyć miastu
Hajnówka, ja myślę. Według mnie, szanowni Państwo, zachwycamy się tym znakiem i tak dalej,
i tak dalej. Uważam, że Strategia Miasta Hajnówka z tym znakiem to jest po prostu rozpoczęcie
pracy od zera, bo nawet, tak jak Państwo tutaj widzicie na ścianie, no akurat tego znaku, on jest taki
na  razie  nierozpoznawalny.  Te  znaki,  które  są  tutaj,  były  rozpoznawalne  od  dziesiątków  lat
i w zasadzie  były  kojarzone  z  Hajnówką  a  w  chwili  obecnej  tak  jakbyśmy się  wstydzili  tych
znaków, które są tutaj na tej ścianie. I uważam, że ten znak i rozpoznawalność poprzez ten znak
miasta  Hajnówki to  musi  jeszcze wiele  lat  upłynąć,  żeby ten znak był  rozpoznawalny i  przede
wszystkim ta Strategia ma służyć miastu Hajnówka. To jest podstawa, bo nam chodzi o rozwój
miasta Hajnówki a w tej chwili tak tą dyskusję prowadzimy jakby rzeczywiście najważniejszy był,
rejon jest bardzo ważny, ale to jest domena Starostwa.

Walentyna Pietroczuk – Przewodnicząca Rady – Panie Radny, ale ja...

Mieczysław Stanisław Gmiter – Radny – To jest jedna sprawa...

Walentyna Pietroczuk – Przewodnicząca Rady – Hajnówka leży w powiecie hajnowskim. Ja nic
tu na temat powiatu nie mówiłam...

Mieczysław Stanisław Gmiter – Radny – Ja wszystko mówię, że jest ważne...
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Walentyna Pietroczuk – Przewodnicząca Rady – Wszystko o Hajnówce...

Mieczysław  Stanisław  Gmiter  –  Radny  –  Ale  my  przede  wszystkim  musimy  dbać  o  rozwój
Hajnówki, bo po to nam powierzono te mandaty, żebyśmy dbali o Hajnówkę. Ale to jeszcze nie
wszystko, o czym chciałem mówić. No z zainteresowaniem, może nie szczegółowo, ale zapoznałem
się z tym wydawnictwem. Jest  to chyba już drugie wznowienie tego wydawnictwa, drugi 1000
chyba tego wydawnictwa i zauważyłem jedną rzecz. Nie wiem, dlaczego tak się dzieje i kto to robi.
Ja tutaj, jeśli chodzi o konkretne osoby i tak dalej, to nie wskazuję, tylko nie wiem, dlaczego się
tworzy w Hajnówce historię ad hoc. Czy to się robi po coś, czy jakieś Państwo macie wytyczne?
Więc  tak,  chciałbym  tutaj  zaprezentować  o  to,  szanowni  Państwo.  Są  tu  informacje  zawarte
nieprawdziwe. Zaraz Państwu powiem, dlaczego są to informacje nieprawdziwe i  to całkowicie
nieprawdziwe. Szanowni Państwom tutaj pisze tak: Zenek Iłarion Daniluk urodzony i tak dalej, i tak
dalej i mówi się o jego tutaj właśnie zasługach i tak dalej, artystycznych różnych zdolnościach.
Szanowni Państwo, to co jest  na tych rysunkach,  to nie  robił  ten Pan, tylko zrobił  rzemieślnik
z Białegostoku Józef Machal, który przez kilkanaście lat, może 10 lat w Hajnówce, przeniósł się
ze swoją firmą i dokonywał remontów, wszystkich wielkich remontów w mieście Hajnówka, jak
również w powiecie  Hajnowskim. Ja  mogę Państwu nawet  powiedzieć,  jak robił  te  tutaj  znaki
na tych blokach, jak te szablony wyglądały, ile tych szablonów było i rzeczywiście to jest po prostu
nieprawda, i takich informacji nie powinno się tutaj akurat, bo tutaj rzeczywiście, jeśli te bloki,
szanowni Państwo, tutaj pokazujecie, to powinno być tutaj właśnie opisany ten Pan a to bardzo
łatwo sprawdzić, bo w Spółdzielni Rzemieślniczej w Hajnówce czy też cechu to możecie Państwo
sprawdzić. Także proszę takich informacji nie zamieszczać. Natomiast sprawa następna, która w tej
książce  jest  również  zawarta,  to  jest  na  15  stronie.  Miasto  zieleni  i  proszę  Państwa,  tych  „4
śpiących”. Nie wiem, kto tutaj  dopisał taką symbolikę. „Warto wiedzieć, że imponujące rzeźby,
które dziś możemy podziwiać, są repliką prac profesora Marka Józefa z Krakowskiej Akademii
Sztuk Pięknych poświęcone robotnikom leśnym okresu wojennego. Oryginały powstały w roku
1975”. Jest to oczywiście nieprawda, bo symbolika tych „4 śpiących” była zupełnie inna. Słyszałem
to na własne uszy. Dlatego też mówię, nie ze słyszenia. Stal tam Naczelnik Miasta Hajnówki, stali
towarzysze z  Komitetu Miejskiego i  Powiatowego no i  ci  towarzysze trochę wyżej  usytuowani
i słyszałem jak mówią no, że dlatego one są te właśnie pomniki takie wysokie, bo człowiek jest
ponad wszystko, czyli ponad wszystko, ponad Boga i to była symbolika tychże „4 śpiących”, a nie
4 robotników drzewnych, szanowni Państwo. Nie wiem, kto akurat takla symbolikę wymyślił i taką
symbolikę dodał. No także proszę, dlatego też ja dzisiaj nie dlatego, że mi się ktoś nie podoba, nie
dlatego, że mi się coś nie podoba, ale będę głosował przeciwko tej informacji, którą tutaj Państwo
macie w punkcie 6.,  bo to po prostu ta symbolika, jeśli chodzi o ten przekaz artystyczny, była
zupełnie inna, jak tutaj została napisana w tej książce. Dziękuję bardzo.

Jerzy Sirak – Burmistrz Miasta – Pani Przewodnicząca, wysoka Rado, ani naszym celem nie było
wprowadzanie  kogokolwiek  w błąd.  Po  prostu  my mieliśmy takie  informacje,  dlatego  tam się
znalazły  takie  zapisy.  My to  wszystko  oczywiście  posprawdzamy.  Dziękujemy Panu  Radnemu
za zwrócenie na to uwagi i przy następnej edycji no zadbamy o odpowiednią korektę, żeby ona była
zgodna  ze  stanem  faktycznym.  Ja  powiem  szczerze,  ja  też  zawsze  słyszałem  takie  opinie,
że te budynki na Millenium to właśnie malował ten Pan Zenek Daniluk. Dzisiaj się okazuje, że jest
inaczej  i  być  może  tak  jest,  także  tak  jak  mówię,  sprawdzamy  te  wszystkie  informacje
i w przyszłym wydaniu będzie korekta tego.

Mieczysław Stanisław Gmiter  – Radny – To jest  informacja nie  w 100 % pewna,  a w 300 %,
ponieważ ten Pan namawiał mnie swego czasu, żebym przejął firmę jak z Hajnówki przenosił się
do Białegostoku a przejął  jego firmę w Hajnówce, także informacja w 300 % pewna. Dziękuję
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bardzo.

Walentyna Pietroczuk – Przewodnicząca Rady – Dziękuję bardzo. Jeszcze chciał zabrać głos Pan
Sekretarz Pan Jarosław Grygoruk. Proszę bardzo.

Jarosław Grygoruk – Sekretarz Miasta – Pani Przewodnicząca, Panie Burmistrzu, szanowni Radni,
ja tylko odniosę się do kilku tych zarzutów stawianych głównie jakby materiałom promocyjnym,
ale  też informacji.  Co do zasad  udostępniania Marki  Duchowa Witalność  oczywiście  mówiłem
na komisji, że my postaramy się przygotować te zasady. Nie zrobiliśmy tego do dzisiaj po prostu,
przyznaję  się.  Spróbujemy  w  najbliższym  czasie  to  przygotować.  Natomiast  w  informacji  też
i mówiłem o tym na komisjach, że markę buduje się długo. To nie jest krótki czas, żeby zrealizować
coś  takiego  i  wypromować  daną  markę  czy,  prościej  mówiąc,  rozreklamować.  Oczywiście,
gdybyśmy mieli pieniądze, można wykonać intensywną kampanię reklamową marki, która trafiłaby
typu znanych marek światowych, tak, już pomijając to, ale pieniądze robią wszystko też i można
przynajmniej  próbować  tą  markę  wdrożyć,  upowszechnić  szybciej.  Natomiast  to  jest  proces
długofalowy. Też mówiłem o tym na komisjach, że zakłada się, że już, że możliwe pierwsze efekty
może będą dopiero widoczne po 20 latach tak naprawdę, że miasto trzeba z czymś identyfikować
i staramy się właśnie poprzez realizację tej Strategii próbujemy ją, to miasto identyfikować właśnie
w ten sposób. To nie znaczy, że jakiekolwiek zmiany czy jakiekolwiek zastanowienie się nad tym,
czy to jest słuszny kierunek, nie są możliwe w przyszłości. To przecież nie żyjemy cały czas w tym
samym czasie i w tym samym miejscu, tylko to się zmienia, więc też trudno się jakby do tego
odnosić, że coś nie będzie się zmieniało, że jakieś elementy tej  marki nie będą modyfikowane.
Natomiast  rozpoczęcie  prac od zera to  też nie  do końca tak,  że musimy się  starać dla  miasta.
To oczywiste,  że  jestem pracownikiem Urzędu Miasta  w Hajnówce,  mieszkam w tym mieście,
mieszkam, ale mieszkam tez w tym regionie i trudno oddzielić samo miasto, miasto Hajnówka też
od regionu, od powiatu od regionu Puszczy Białowieskiej ogólnie rzecz biorąc i myślę, że musimy
się też odwoływać do regionu, bo trudno żyć w oderwaniu i promować się tylko poprzez samo
miasto.  To jest  nie do zrealizowania.  Też o tym mówiłem na komisjach.  I  myślę,  że realizacja
Strategii  tej  marki  właśnie temu służy.  Też historię  nie  tworzy się  ad hoc i  o  tym wiemy,  ale
co do zarzutu, że wyssaliśmy, znaczy to już moje słowa, przepraszam, że podajemy nieprawdziwe
informacje,  tak  jak  Pan  Radny  tutaj  zauważył,  odnośnie  bloków  i  prac  na  tych  budynkach
mieszkalnych,  które  już  zresztą  zniknęły,  zostały  schowane  pod  izolacją,  nie  oparliśmy  się
na wiedzy z sufitu, tylko na książce „Zenek”, też mówiłem o tym na komisji, wypracowanej przez
naukowców z Lublina.  Więc to,  ja zapraszałem Pana Radnego,  bo to jest  dla mnie,  była  nowa
informacja. Ja nie wiedziałem o tym, że ktoś inny mógłby być autorem tych prac i zapraszałem
Pana Radnego do nas, żeby się podzielił tym, żebyśmy mogli znaleźć źródła, ewentualnie zmienić
tą informację w folderach, w historii. Nie dyskutujemy z tym, my nie wymyśliliśmy tej informacji
sami, tylko oparliśmy się na opracowaniach. Co do miasta zieleni, natomiast tutaj oparliśmy się
na wiedzy Pana Wiktora Kabaca. Także też, jeżeli zostanie to zweryfikowane, ale też w oczywisty
sposób, nie słowem, tylko, tylko jakimiś dokumentami, to to zmienimy to nie jest, że upieramy się
i chcemy  coś  opisywać,  zakłamywać  rzeczywistość,  może  tak  to  też  nazwę.  I  dziękuję  też
za te wszystkie uwagi. One są cenne i po to właśnie są te dyskusje. Dziękuję bardzo.

Walentyna Pietroczuk – Przewodnicząca Rady – Dziękuję bardzo. Czy ktoś jeszcze chciałby zabrać
głos? Pan Radny Mieczysław Gmiter, proszę.

Mieczysław Stanisław Gmiter – Radny – Szanowni Państwo, ja wszystko rozumiem, to co Pan
Sekretarz  mówi.  Rozumiem również jego intencje  jeśli  chodzi  o  wypowiedź.  Natomiast  proszę
Państwa, no tak się składa, że ta marka, która tutaj jest naprzeciwko, to była znana na całym świecie
jeśli  chodzi  o  Hajnówkę.  No  historii  nie  zakrzyczymy.  Po  prostu  Hajnówka  powstała,  tak  jak
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wskazuje ta marka, no niestety, powstała na bazie piły i siekiery. Ja wiem, że do dobrego tonu teraz
należy odejście od piły i siekiery, bo to no taki trend jest no, ale no ciągle ta Hajnówka istnieje tylko
dlatego, że kiedyś miała piłę i siekierę a nie akurat taką markę. I ta marka była rozpoznawalna
na całym świecie, nie trzeba było w ogóle jej promować. Trzeba było tylko do tej marki dopisać
to i wszystko byłoby w porządku.  Nie  trzeba  by było...  No ale,  ale  nowe to  ta  Hajnówka,  jak
my już,  jak my już wypromujemy tą  markę  Hajnówka,  to  Hajnówka może będzie już należała
do powiatu Bielsk Podlaski, bo jest coraz mniejsza, no coraz mniejsza, no ludzie wyjeżdżają z tej
Hajnówki, z powiatu wyjeżdżają hajnowskiego, no tego na razie, na razie nie jesteśmy w stanie tego
zatrzymać no. Dziękuję bardzo.

Walentyna Pietroczuk – Przewodnicząca Rady – Dziękuję bardzo. Czy ktoś jeszcze chciałby zabrać
głos? Pani Radna Helena Kuklik, proszę.

Helena Kuklik – Radna – Panie Burmistrzu, ja jeszcze w podobnej kwestii, co tutaj poruszył Pan
Radny Gmiter. Prawdopodobnie 2 lata temu zaczęliśmy prace nad aktualizacją, nad nowym herbem
miasta Hajnówka i chciałam wiedzieć, jakie są dalsze kroki z Pana strony zamierzone, ponieważ
słyszałam, że Komisja Heraldyczna odrzuciła zatwierdzony wówczas przez tamtą Radę wizerunek
herbu. Dodam tylko, że to odbyło się bez mojego udziału. Dziękuję.

Walentyna  Pietroczuk  –  Przewodnicząca  Rady –  Dziękuję.  Proszę  bardzo,  Pan  Rady  Maciej
Borkowski.

Maciej Borkowski – Radny – Panie Burmistrzu, Pani Przewodnicząca, szanowni Radni, powiem
szczerze, no po tych informacjach, których udzielił nam Pan Radny Mieczysław, nikt tego nie umie
sprostować. Nie wiem, wypadałoby może zdjąć z porządku obrad ten punkt, jeżeli my nie wiemy
w 100 %, gdzie leży prawda. 2 000 egzemplarzy, jak tutaj słyszymy, zostało wydanych. A co się
stanie, jeśli z błędem? To tak na wstępie. Ja w tej Strategi również...

Walentyna Pietroczuk – Przewodnicząca Rady – Czy to jest Pana wniosek?

Maciej Borkowski – Radny – Tak, można to potraktować jako wniosek.

Walentyna Pietroczuk – Przewodnicząca Rady – Formalny, tak?  

Maciej Borkowski – Radny – Tak. I jeszcze do informacji, szanowni Państwo, mówiłem trochę
o tym na komisjach, ale dzisiaj Pan Burmistrz podjął temat szeroko na samym wstępie Gryfskand.
Czytamy w tej informacji, powiem tak, w bardzo wielu punktach słowo „ekologia”, „ekologiczny”,
„ekologiczne”, przez wszystkie przypadki wymieniona „ekologia”. I Panie Burmistrzu, ta Strategia
opracowana jest jak gdyby o mocne strony naszego miasta. Mówimy, że z czymś trzeba miasto
identyfikować,  że  Strategia  ma  czemuś  służyć.  Ja  się  zastanawiam,  jak  wpisuje  się  zakład
na Chemicznej, tak, który nie jest tu ujęty, Gryfskand, jeżeli czytamy w wielu punktach o ekologii.
I, Panie Burmistrzu, tak chciałbym nawiązać do tych Pańskich słów, bo nie psuje mi tu kompletnie
do tej Strategii ta firma, firma, przez którą musimy wieczorami zamykać okna. Dziwię się bardzo
Pana słowom wypowiedzianym na samym początku, aż sobie je zanotowałem, bo powiedział Pan
coś  takiego  –  życzyłby  Pan  tej  firmie,  firmie  Gryfskand  samych  sukcesów.  I  ja,  Pan  mówi
oczywiście,  nawet  teraz.  Ja  Panie  Burmistrzu,  w przeciwieństwie  do  Pana życzę  mieszkańcom
miasta  samego  zdrowia.  Sukces  firmy  zostawiam  trochę  z  tyłu.  Najważniejsze  jest,  Panie
Burmistrzu,  zdrowie  naszych  mieszkańców.  Nie  odwrotnie,  pomylił  Pan  kolejność  i  to  jest
zasadniczy błąd pokazujący, w którą stronę Pan idzie, w bardzo złym świetle. Pani Przewodnicząca,
widzę, że chce Pani mi przerwać.
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Walentyna Pietroczuk – Przewodnicząca Rady – Nie, nie chcę przerwać...

Maciej Borkowski – Radny – Ja tylko...

Walentyna Pietroczuk – Przewodnicząca Rady – Tylko chcę...

Maciej  Borkowski  –  Radny –  Chciałbym jeszcze  jedną  rzecz  przeczytać  bardzo  ważną.  Jeżeli
mówimy o ekologii strategii bardzo szeroko, chcę nawiązać, również w oparciu o Program Ochrony
Środowiska dla Miasta Hajnówka na lata 2017-22. Źródła,  szanowni Państwo zagrożenia,  które
są w tym programie wymienione, nie ja go napisałem, tylko Urząd Miasta. „Na terenie powiatu
hajnowskiego  największa  emisja  zanieczyszczeń  powietrza  pochodzi  z  terenów  miejskich.
Zagrożenie  dla  dobrego  stanu  powietrza  stanowi  zakład  produkcyjno-przemysłowy  Gryfskand
Oddział  w  Hajnówce  –  zakład  produkcji  węgli  aktywnych,  gdzie  kontrole  wykazywały
przekroczenia  przypuszczalnej  wielkości  emisji  pyłu.  Działalność  kontrolna  podmiotów
gospodarczych w powiecie” i  tak dalej.  Mówi Pan,  że  wszystko jest  w porządku na początku,
że Gryfskand  inwestuje  a  ja  czytam w  Programie  Ochrony Środowiska  dla  Miasta  Hajnówka,
że jest ten zakład zagrożeniem dla zdrowia i życia mieszkańców. I nie bez kozery mówię o tym,
bo powinniśmy dbać o to,  aby jak najwięcej  pozytywnych rzeczy było w naszym mieście.  Czy
możemy wpisać ten zakład do pozytywnych? Zostawiam taki znak zapytania. Ja będę jeszcze być
może w wolnych wnioskach do tego wracał.

Walentyna Pietroczuk – Przewodnicząca Rady – Ja chciałam tylko zwrócić uwagę, Panie Radny
Macieju  Borkowski,  że  schodzimy  już  na  temat  Programu  Ochrony  Środowiska.  Zaczęliśmy
od promocji,  od marki a schodzimy, chciałam tak tylko zwrócić uwagę, żebyśmy za daleko nie
zaszli. Ja wiem, że to jest związane, pan nawiązał do tego...

Maciej Borkowski – Radny – To się łączy, to się łączy...

Walentyna Pietroczuk – Przewodnicząca Rady – Tak, Pan nawiązał do tego, ale również chciałabym
uniknąć,  proszę  Państwa,  czegoś  takiego,  że  łapiemy się  za  słówka,  ponieważ  Pan  Burmistrz,
ja zrozumiałam,  widocznie zależy,  gdzie  siedzimy,  ja  zrozumiałam, że życzy sukcesów właśnie
w ochronie środowiska, tak, w tym, żeby nareszcie mieszkańcy mieli czyste powietrze. Ja w ten
sposób to zrozumiałam, Pan inaczej...

Maciej Borkowski – Radny – Pani Przewodnicząca, tyle lat, tyle lat nic i to dzisiaj, tak jak mówię
sam osobiście,  z mojego własnego doświadczenia,  zamykam okna. Zamykam okna ze względu
na ten smród.

Walentyna Pietroczuk – Przewodnicząca Rady – Proszę bardzo, proszę bardzo, Pani Radna Lucyna
Lewczuk.

Lucyna Lewczuk –  Radna – Panie  Burmistrzu,  Pani  Przewodnicząca,  szanowni  Radni,  ja  bym
chciała  wrócić jeszcze do tematu  promocji.  Absolutnie  nie  zgadzam się  ze  zdaniem,  że  należy
oddzielić  promocję  Marki  Miasta  Hajnówka  od  promocji  regionu.  Jesteśmy tylko  wtedy silni,
również z promocją w kraju i za granicą, jeżeli promujemy się jako całość. Jeżeli zaczniemy się
promować pojedynczo, to nie mamy szans z innymi miejscami, również atrakcyjnymi turystycznie,
które się promują właśnie jako regiony, jako duże obszary, także absolutnie nie powinniśmy tego
oddzielać i zdecydowanie uważam, że ani siekiera, ani piła nie są przyszłością Hajnówki. Dziękuję.
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Walentyna Pietroczuk – Przewodnicząca Rady – Dziękuję bardzo. Czy ktoś chciałby jeszcze zabrać
głos w sprawie informacji? Proszę bardzo, Pan Radny Jan Chomczuk.

Jan Chomczuk – Radny – Ja tylko króciutko. Ta nasza dyskusja pokazuje,  że jednak potrzebne
są zasady korzystania z tego znaku, bo jeżeli mówimy, że każdy kto chce, może z niego skorzystać,
to nie jest tak do końca, bo co zrobimy jeżeli, ta marka kojarzy nam się z ekologią a jakiś zakład,
nie do końca ekologiczny, weźmie i będzie korzystał z tego znaku? To po pierwsze. A po drugie,
fajnie jest gdzieś również mieć spis, kto korzysta z tego znaku i później to wykorzystać w jakiś
sposób a są sposoby do dalszej promocji Hajnówki. Dziękuję.

Walentyna Pietroczuk – Przewodnicząca Rady – Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, czy ktoś jeszcze
chciałby zabrać głos? Nie widzę. Dziękuję bardzo. Głosujemy... Aha, przepraszam bardzo. Proszę
bardzo, Pan Burmistrz.

Jerzy Sirak – Burmistrz Miasta – Ja dziękuję, Pani Przewodniczącej, bo częściowo wyręczyła mnie
w odpowiedzi. Panie Radny Borkowski, ja mówiąc o sukcesie Gryfskandu, miałem rzeczywiście
na myśli głównie sukces związany z modernizacją kotłowni, bo wszyscy wiemy, że ten proces trwa
długo. Ja pamiętam, jak to wyglądało jeszcze wiele, wiele lat temu. Także to nie jest tak, że przez
dziesiątki  lat  my  wszyscy  w  Hajnówce  nic  nie  zrobiliśmy  jeżeli  chodzi  o  czyste  powietrze.
Zrobiliśmy bardzo dużo, co wcale nie znaczy, że zrobiliśmy wszystko i ja wierzę, że ten sukces
Gryfskandu poprawi jakość powietrza w mieście,  ale przede wszystkim pozwoli na zachowanie
czystego powietrza i zachowanie tego zakładu pracy, i tych miejsc pracy, które tam są. Pani Radna
Kuklik  pyta,  co  się  dzieje  z  projektem  herbu,  który  jeszcze  poprzednia  Rada  zaakceptowała
pozytywnie.  My wystąpiliśmy z  oficjalnym  wnioskiem do  Komisji  Heraldycznej,  ale  Komisja
Heraldyczna,  jak  to  Komisja  Heraldyczna,  ma  różne  swoje  poglądy i  na  dzień  dzisiejszy tego
projektu nie zaakceptowała. My pracujemy nad pewną korektą tego projektu i ponownie do tego
wrócimy.  I  myślę,  my  nie  zapominamy  o  historii,  bo  my  wiemy,  że  miasto  powstało  dzięki
leśnictwu, dzięki przemysłowi drzewnemu, dzięki tym piłom, między innymi, tylko też prawda jest
taka, że my mówimy o tym symbolu herb, ale to tak naprawdę nie jest herb, dlatego że nie spełnia
to żadnych no zasad heraldyki no i stąd też te były nasze wspólne prace z Panem Profesorem P.* nad
nowym projektem, który oczywiście też się odwołuje do Puszczy Białowieskiej, do naszego miasta,
do naszej tradycji, bo piękne dębowe liście to też bardzo fajny symbol Hajnówki. Natomiast jeżeli
chodzi o wykorzystanie tego symbolu, ja tylko zwracam uwagę, że każde podejście ma swoje plusy
i minusy. Ja raczej skłaniam się do tego, żeby ten symbol promować jak najszerzej. Natomiast jeżeli
zechcemy, żeby on był pewnym takim znakiem produktu markowego, no to rzeczywiście, wtedy
musimy wprowadzić określone ograniczenia i limitować korzystanie z tego znaku, ale to będzie
nasza wspólna decyzja. Jaką podejmiemy, taką my urzędnicy będziemy realizować.

Walentyna  Pietroczuk  –  Przewodnicząca  Rady –  Dziękuję  bardzo.  I  jeszcze  prosił  o  głos  Pan
Jarosław Grygoruk Pan Sekretarz, proszę bardzo.

Jarosław Grygoruk – Sekretarz Miasta – Jeszcze chciałbym się odnieść do kolejnych stwierdzeń.
Piła i siekiera to może była twórcą jakby miasta Hajnówka, natomiast Hajnówka sama powstała
jednak z ochrony Puszczy Białowieskiej, tego też nie trzeba zapominać. To była królewszczyzna,
przedtem dobra książęce Wielkiego Księstwa i są na to zapisy historyczne Myślę, że nie będziemy
z tym dyskutować.  O herbie  już  mówił  Pan Burmistrz.  Proponowałbym jednak nie  zdejmować
z porządku obrad tego punktu, chociażby ze względu na to, że sama dyskusja już jest potrzebna,
co zresztą widać po głosach i na komisjach, i na sesji. A to jest tylko informacja. To nie jest żadna
uchwała.  W informacji  można mieć różne zdania,  można różne wnioski składać,  różne wnioski

* zanonimizowano
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realizować  i  po  to  myślę  też  była  jako  temat  pracy  Rady,  włożona  do  planu  pracy  Rady,
ta informacja, żeby właśnie ta dyskusja się odbyła, więc myślę, że to jest też i plus też tych jakby
też i różnicy zdań, i nowych informacji, które docierają chociażby o tych, o malowaniu budynków
mieszkalnych, nowych dla nas, powiem szczerze,  i mówiłem o tym też na komisjach.  Ochrona
środowiska,  tutaj  też  padła  ekologia.  To  chcę  się  odnieść  do  tego.  Wiadomo  przecież,  że  nie
od dzisiaj  miasto Hajnówka, no każda cywilizacja jakby niesie za sobą zagrożenia,  czyli  wręcz
człowiek sam buduje to, że oddziałuje jakoś na środowisko, ale też później zapobiega. No przecież
miasto Hajnówka wydało naprawdę niemało pieniędzy na ochronę środowiska w samym mieście,
powiat  hajnowski  w  powiecie,  czyli  Region  Puszczy  Białowieskiej,  ogromne  pieniądze.  Sami
Państwo przecież wiedza, bo to było już liczone, dyskutowane. Ja chcę tylko jakby uzmysłowić,
że proszę  jakby tego  słowa ekologia  nie  łączyć  z  takim pojmowaniem ekologii,  że  to  ma  być
człowiek wysiedlony stąd i zostawione przyroda samej sobie. No ekologia to jest wszystko. Też
starałem się o tym też mówić a komisjach, że sama oczyszczalnia ścieków, kolektory ściekowe,
składowisko  odpadów  chociażby  też,  Zakład  Zagospodarowania  Odpadów,  mnóstwo  różnych
rzeczy,  likwidowanie  niskiej  emisji  i  tak  dalej,  i  tak  dalej,  kolektory  słoneczne,  fotowoltaika.
No naprawdę,  nie  chciałbym  już  tutaj  dalej  drążyć,  żeby  nie  wpaść  właśnie  w  tą  ochronę
środowiska, w program. Ekologia jest ważna dla miasta i ciągle realizowana. To nie jest tak, że tego
nie  robimy.  Że  są  potrzebne  te  zasady,  Pan  tutaj  Radny  Jan  Chomczuk.  Tak,  są  potrzebne
i my je opracujemy, naprawdę, to jakby, ale też to nie znaczy, że jeżeli istnieją jakieś podmioty,
które się do tych zasad chociażby Strategii Marki ich nie realizują, bo zawsze mogą być tak. Będą
jednostki  ludzkie,  które  nie  będą  się  utożsamiały  z  tymi  zasadami,  z  tą  marką,  ze  znakiem
graficznym i tak dalej, i tak dalej, to nie znaczy, że my mamy tego nie robić, bo istnieje jeden, czy
drugi zakład, który nie realizuje polityki ochrony środowiska odpowiednio, ale to są też te zakłady,
też nie zapominajmy, to są miejsca pracy, więc też tu tłumaczyłem na komisji, że nie możemy żyć
w  oderwaniu.  Odziedziczyliśmy  to  miasto.  Ono  funkcjonuje  już  od  jakiegoś  czasu,  postało
z czegoś.  Kiedyś  nie  było  żadnych filtrów,  żadnej  oczyszczalni  ścieków w Hajnówce.  Ono też
funkcjonowało. Więc dużo rzeczy zrobiono i jeszcze wiele przed nami wyzwań, ale to nie znaczy,
że nie należy też realizować i budować nowej marki, tak, czyli właśnie poszukiwania nowej drogi
też dla miasta. Ja nie mówię, że to ma być tylko w stronę ekologii czy tylko w stronę wycinania
chociażby Puszczy, no taki slogan, tak? Trzeba to jakoś łączyć, łączyć miasto z regionem i starać
się, żeby i mieszkańcom żyło się tutaj i lepiej, i dostatniej, ale też żeby przyjeżdżali do nas ludzie
i odwiedzali miasto, i poprzez to promowali właśnie tą naszą markę, wypoczęli u nas, cieszyli się,
nie wiem, dobrym jedzeniem, uczestniczyli w fajnych imprezach i poprzez to promowali właśnie
tą markę. Dziękuję bardzo.

Walentyna Pietroczuk – Przewodnicząca Rady –  Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, jeszcze Radna
Aniela Kot chciałaby zabrać głos.

Aniela Kot – Radna – Skoro wywołał Pan temat i mówimy tutaj  od pewnej  chwili  o ekologii,
to właśnie  Panu  Sekretarzowi  dziękuję  za  to,  że  namiastkę  tej  ekologii  mamy na  dzisiejszych
stołach. Dzięki za tą interpelację. Mamy szklaneczki, mamy wodę i mamy ekologicznie w naszej
Radzie Miasta na posiedzeniu i jesteśmy drugim chyba, pierwszym był Sopot, Pan Radny Bołtryk
wspominał o tym, że miasta i Radni idą w tym kierunku, więc my dziękujemy za tą ekologię, Panie
Sekretarzu, na naszych stołach.

Walentyna  Pietroczuk  –  Przewodnicząca  Rady –  Dziękuję  bardzo.  Proszę  bardzo,  jeszcze  Pan
Sekretarz.

Jarosław Grygoruk – Sekretarz Miasta – Jeżeli mogę, to podziękowania należą się naszej spółce
Przedsiębiorstwu Wodociągów i Kanalizacji, która sponsoruje tą wodę.
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Walentyna  Pietroczuk  –  Przewodnicząca  Rady –  Dziękuję  bardzo.  Proszę  bardzo,  Pan  Radny
Marcin Bołtryk chciałby zabrać głos jeszcze

Marcin  Bołtryk  –  Radny  –  Pani  Przewodnicząca,  Panie  Burmistrzu,  wysoka  Rado,  chodzi
o to, że aby ta Marka Duchowa Witalność mgła być używana przez firmy, które tutaj funkcjonują,
ale wydaje mi się, że po prostu musimy uściślić pewne kryteria, w jakich, jeżeli one będą spełniać,
te firmy, kryteria, no to wtedy mogą używać tego znaku, bo to chodzi, żebyśmy ten znak Duchowa
Witalność, może to będzie nie do końca właściwe określenie, ale jako coś ekskluzywnego, tak,
że firma, która będzie mogła się tym posługiwać, będzie to wyróżnik, tak, że ona jest, że może
posługiwać się tym znakiem i to będzie, i to jest dla nich na plus, tak, także będą mogli chwalić się
tym znakiem, że został im przyznany, że mogą używać po prostu, może tak.

Walentyna Pietroczuk – Przewodnicząca Rady – Dziękuję bardzo. Ja myślę, że przystąpimy do prac
nad tym. Pan Jarek Grygoruk jeszcze chciałby zabrać głos. 

Jarosław Grygoruk – Sekretarz Miasta – Jeszcze chciałbym podziękować za ten głos, bo też jeżeli
jakakolwiek  marka  czy reklama jakby,  tak  to  trzeba  rozumieć,  jest  na  dorobku,  to  oczywiście
cieszymy się,  że  bardzo  dużo ludzi  ją  używa,  czy osób,  czy jakichś  firm.  Natomiast  w miarę
budowania  wizerunku  tej  marki,  to  oczywiście  pewne  wymagania  na  pewno  będą  stawiane,
natomiast no nie zapominajmy, że jesteśmy na początku tej drogi. Ale to jest słuszny kierunek.

Walentyna  Pietroczuk  –  Przewodnicząca  Rady –  Dziękuję  bardzo.  Proszę  bardzo,  Pan  Radny
Maciej Borkowski. Panie Radny, mógłby Pan sformułować wniosek, nad którym będziemy chcieli
zagłosować?

Maciej Borkowski – Radny – W wyniku tych informacji, których udzielił Pan Radny Mieczysław
Gmiter,  że są nieprawidłowości,  nieścisłości w tej  strategii,  proponuję znieść z porządku obrad
punkt 6., czyli Informacja na temat realizacji, skoro może się okazać ona nieprawdziwa.

Walentyna Pietroczuk – Przewodnicząca Rady – Znaczy nieprawidłowości są w folderze...

Maciej Borkowski – Radny – Tak.

Walentyna Pietroczuk – Przewodnicząca Rady – Nie w tej informacji, tylko w folderze.

Maciej  Borkowski  –  Radny  –  To  chyba  jedno  z  drugim  się  łączy.  Łączy  się  to,  Pani
Przewodnicząca.

Walentyna Pietroczuk – Przewodnicząca Rady – Folder jest elementem promocji, ale ja się nie, nie
dyskutuję z Panem. Wniosek został sformułowany. Przystąpimy do głosowania. Wniosek Radnego
Macieja Borkowskiego o wycofanie z porządku obrad punktu pn. 6. Informacja na temat realizacji
Strategii Marki Hajnówka. Duchowa Witalność. Turystyczna, gospodarcza i inwestycyjna promocja
Miasta Hajnówka. Współpraca z Lokalną Organizacją Turystyczną „Region Puszczy Białowieskiej”
z uwagi na błędne informacje w folderze pt. „Hajnówka. Duchowa Witalność”. Kto z Państwa jest
za przyjęciem wniosku Radnego Macieja Borkowskiego? Kto się wstrzymał? Kto jest przeciw?
Dziękuję  bardzo.  Za  przyjęciem  wniosku  Pana  Radnego  Macieja  Borkowskiego  głosowało
4 Radnych  i  to  są  następujący  Radni:  Pan  Borkowski  Maciej,  Pan  Mieczysław  Gmiter,  Pani
Małgorzata Łukaszewicz, Pani Małgorzata Zaborna. Wstrzymało się 3 Radnych i są to: Pan Bołtryk
Marcin, Pani Dąbrowska Jadwiga, Pani Kuklik Helena. 12 Radnych głosowało przeciw. Wniosek
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został odrzucony. Dziękuję bardzo. 
Wyniki  głosowania  Radnych  w  sprawie  wniosku  Radnego  Macieja  Borkowskiego  o wycofanie
z porządku obrad punktu pn. 6. Informacja na temat realizacji Strategii Marki Hajnówka. Duchowa
Witalność.  Turystyczna,  gospodarcza  i  inwestycyjna  promocja  Miasta  Hajnówka.  Współpraca
z Lokalną Organizacją Turystyczną „Region Puszczy Białowieskiej” z uwagi na błędne informacje
w folderze pt. „HAJNÓWKA. DUCHOWA WITALNOŚĆ” – Załącznik Nr 10.

Walentyna  Pietroczuk –  Przewodnicząca  Rady – Przechodzimy teraz  do  głosowania  Informacji
na temat  realizacji  Strategii  Marki.  Duchowa  Witalność.  I  Turystycznej,  gospodarczej
i inwestycyjnej  promocji  Miasta  Hajnówka.  Współpracy  z  Lokalną  Organizacją  Turystyczną
„Region Puszczy Białowieskiej”. Proszę bardzo, kto z Państwa jest za przyjęciem informacji? Kto
się wstrzymał? Kto jest przeciw? Za przyjęciem informacji głosowało 13 Radnych, wstrzymało się
4 Radnych i są to: Pani Dąbrowska Jadwiga, Pani Kuklik Helena, Pani Małgorzata Łukaszewicz,
Pani  Małgorzata  Zaborna.  2  głosy zostały  oddane  przeciw  i  przeciw  przyjęciu  informacji  byli
następujący Radni: Pan Borkowski Maciej, Pan Gmiter Mieczysław. Pozostali Radni 13 Radnych
głosowało za. Informacja została przyjęta. Dziękuję bardzo.  

Wyniki głosowania Radnych w sprawie Informacji na temat realizacji Strategii Marki Hajnówka.
Duchowa  Witalność.  Turystyczna,  gospodarcza  i inwestycyjna  promocja  Miasta  Hajnówka.
Współpraca  z  Lokalną  Organizacją  Turystyczną  „Region  Puszczy  Białowieskiej”  –  Załącznik
Nr 11.

Informacja  na  temat  realizacji  Strategii  Marki  Hajnówka.  Duchowa  Witalność.  Turystyczna,
gospodarcza  i  inwestycyjna  promocja  Miasta  Hajnówka.  Współpraca  z  Lokalną  Organizacją
Turystyczną „Region Puszczy Białowieskiej” – Załącznik Nr 12.

Do punktu 7. porządku obrad (02:02:35 – 02:18:30)
Walentyna  Pietroczuk  –  Przewodnicząca  Rady –  Przechodzimy  do  następnego  punktu. Punkt
7. Ocena zasobów Pomocy Społecznej za 2018 rok dla Gminy Miejskiej Hajnówka. Proszę bardzo ,
informacja  ta  została  przygotowana  przez  pracowników,  przez  Panią  Sienkiewicz-Surel  i  Pana
Wiesława  Kojło.  Pan  Dyrektor  Miejskiego  Ośrodka  Pomocy  Społecznej  Mariusz  Iwaniuk
uczestniczył  w posiedzeniach  komisji  i  przygotowana Ocena zasobów była  przedmiotem obrad
komisji.  Chciałam,  zanim  oddam  głos  Panu  Burmistrzowi,  Panu  Dyrektorowi,  chciałam
poinformować,  że  Komisja  Infrastruktury  Komunalnej  i  Samorządu  w  mojej  osobie  zgłosiła,
na komisji zgłoszone, zgłosiłam 2 wnioski, 2 błędy rachunkowe, do których ustosunkował się Pan
Dyrektor  24 maja.  Do Biura Rady wpłynęły korekty liczb zawartych w dokumencie.  Chodziło
o, chodziło o błędy rachunkowe, które pojawiły się w tej informacji. Również Pani Radna Helena
Kuklik na tejże komisji zgłosiła taki wniosek, aby do sesji jak najwyższe i najniższe kwoty, pytanie
skierowała Pani Helena Kuklik.  Jakie najwyższe i najniższe kwoty otrzymują osoby korzystające
z pomocy społecznej? Ile  rodzin pobiera najwyższe świadczenia? Radna prosi  o przygotowanie
informacji w skali roku z pominięciem świadczeń dla osób przebywających w DPS-ach a także
o przedstawienie wyżej wymienionych danych: 1) z uwzględnieniem świadczeń otrzymywanych
z Programu 500+, 2) oraz z pominięciem świadczeń otrzymywanych z Programu 500+. Wnioski
te zostały zgłoszone do Pana Burmistrza.  Radni  otrzymali  odpowiedź,  otrzymali  dane  od Pana,
przedstawione przez Pana Dyrektora odnośnie zapytań Pani Radnej Heleny Kuklik. I proszę bardzo,
czy,  Panie  Burmistrzu,  czy  chciałby  Pan  zabrać  głos?  Pan  Dyrektor.  Proszę  bardzo,  Panie
Dyrektorze,  czy chciałby Pan coś  jeszcze  dodać,  uzupełnić?  Pan Dyrektor  Miejskiego Ośrodka
Pomocy Społecznej Mariusz Iwaniuk, proszę bardzo.
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Mariusz Iwaniuk – Dyrektor MOPS – Państwo Przewodniczący, Panie Burmistrzu, Państwo Radni,
może tak w największym skrócie na temat Oceny zasobów pomocy społecznej. Jest to dokument
przygotowywany  i  dokument,  który  wynika,  który  konieczność  przygotowania  wynika  wprost
z ustawy o pomocy społecznej  z  2004 roku.  Tak pokrótce jest  to  swojego rodzaju zestawienie,
przeanalizowanie  działań  podejmowanych  w danym roku  w kontekście  przemian  społecznych,
demograficznych. Takowa analiza podejmowana jest w celu szerszego, szerszego zobaczenia tych
podejmowanych  działań  celem  ich  ewentualnej  zmiany  bądź  dostosowania,  właśnie  tak  jak
powiedziałem,  do  tych  przemian  społeczno-demograficznych.  Tutaj  przedstawiliśmy  dosyć
obszerny materiał. Materiał był też omawiany na komisjach, także może ja tyle pokrótce. Także
jeśli są pytania, to odpowiem. Dziękuję bardzo.

Walentyna Pietroczuk – Przewodnicząca Rady –  Dziękuję bardzo Panu Dyrektorowi. Wszystkim
zainteresowanym, zainteresowanych tą Oceną zasobów pomocy społecznej zapraszam do Portalu,
na  BIP-ie  są  wszystkie  informacje  zebrane.  Można  z  nimi  się  zapoznać.  Proszę  bardzo,  czy
są pytania do Pana Dyrektora? Proszę bardzo, Radna Jadwiga Dąbrowska.

Jadwiga Dąbrowska – Radna –  ...liczby pracowników socjalnych na 8. Ilu pracowników socjalnych
jest w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej? Mógłby Pan teraz odpowiedzieć?

Mariusz Iwaniuk – Dyrektor MOPS – Państwo Przewodniczący, pracowników socjalnych?

Jadwiga Dąbrowska – Radna –  Tak.

Mariusz Iwaniuk – Dyrektor MOPS – Mamy 8 pracowników socjalnych.

Jadwiga  Dąbrowska –  Radna –   No to  chyba błąd,  bo  w zestawieniu  jest  napisane,  że  macie
Państwo 14 pracowników socjalnych, także tu mnie ta rozbieżność troszkę zaskoczyła, bo mówił
Pan  wówczas,  że  jest  ilość  to  wystarczająca  do  obsługi  beneficjentów  podopiecznych
no a 8 a 14 to znaczna różnica, prawie 2-krotna. To tylko tyle. Dziękuję.

Mariusz Iwaniuk – Dyrektor MOPS – Ja, jeśli można...

Walentyna Pietroczuk – Przewodnicząca Rady – Proszę bardzo.  

Mariusz Iwaniuk – Dyrektor MOPS – Odniosę się celem sprostowania. Pracownicy socjalni, którzy
uczestniczą  w  wywiadach  środowiskowych,  którzy  wychodzą  w  teren,  jest  to  liczba  8  osób.
Natomiast  jako  jednostka  pomocy społecznej  zatrudniamy oczywiście  osoby z  wykształceniem
pracownika socjalnego, które nie podejmują typowej pracy socjalnej. I stąd to jest właśnie różnica.
Takie osoby zajmują się chociażby świadczeniami 500 +, czy też innymi działaniami z pomocy
społecznej.  To  jest  właśnie  ta  różnica.  8  osób,  to  tak  jak  mówiłem  już  wcześniej,  8  tych
pracowników socjalnych, wynika ta liczba wprost z ustawy, z przeliczenia na mieszkańców miasta
Hajnówki i w ten sposób to wygląda. Reszta pracowników zajmuje się innymi funkcjami, natomiast
oczywiście mają wykształcenie pracowników socjalnych. Dziękuję bardzo. 

Walentyna Pietroczuk – Przewodnicząca Rady – Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, czy ktoś jeszcze
z Państwa ma pytania w sprawie dokumentu? Proszę bardzo, Pan Radny Maciej Borkowski.

Maciej Borkowski – Radny – Panie Burmistrzu, Pani Przewodnicząca, szanowni Radni, ja nie mam
pytań do Pana, może 1 będzie, ale do Pana Burmistrza natomiast. Bo w tej informacji czytamy,
że jest  spadek  mieszkań  komunalnych  w  zasobach  gminnych,  natomiast  wzrost  wniosków
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składanych o przyznanie takowego mieszkania. I moje pytanie brzmi, Panie Burmistrzu, co Pan
zrobił w tej  kwestii? Powiedzmy sobie szczerze, od 2010 roku Pan mówi o budowie mieszkań.
Ostatnia  kampania  wyborcza,  mam  przed  sobą,  miejsca  pracy,  mieszkania  dla  młodych.  Pana
kampania wyborcza. Łącząc to z informacją Pana Dyrektora, chciałbym zapytać, co Pan do chwili
obecnej  zrobił  w tym kierunku,  zahaczając od roku 2010? Panie Dyrektorze,  1 pytanie.  Celem
sprostowania, mieszkańcy również się o to dopytują. Na ostatniej sesji, do której również wrócę,
i zarzutów takich pod kierunkiem koleżanki Radnej tutaj i wniosku, który został złożony na Komisji
Infrastruktury  odnośnie  kontroli  przez  pracowników  MOPS-u  w  godzinach  popołudniowych,
powiedział Pan, sam się Pan przyznał, ominął Pan temat, mieszkańcy się domagają odpowiedzi czy
zasadnym jest, aby przeprowadzane były kontrole w godzinach popołudniowych, czy nie? Sam Pan
powiedział na ostatniej sesji, że są przepijane pieniądze, Pan o tym wie, w sklepie takim czy innym.
Więc to moje pytanie,  niech Pan dzisiaj  tak klarownie odpowie mieszkańcom, jak to jest? Czy
te kontrole będą? Widzi Pan zasadność? Ostatnio Pan sam stwierdził, że ma Pan takie informacje,
więc proszę o udzielenie informacji – i ze strony Pana Burmistrza, i ze strony Pana Dyrektora.
Dziękuję uprzejmie.

Walentyna Pietroczuk – Przewodnicząca Rady – Dziękuję bardzo. Proszę bardzo.

Jerzy  Sirak  –  Burmistrz  Miasta  –  Pani  Przewodnicząca,  Wysoka  Rado,  to  że  ilość  zasobów
komunalnych spada, jest rzeczą oczywistą. Wszyscy wiemy, że zgodnie z decyzją Wysokiej Rady
mamy stosunkowo korzystne zasady sprzedaży mieszkań komunalnych i co roku tych mieszkań
komunalnych sprzedajemy dosyć dużo, w związku z tym jest rzeczą oczywistą, że ogólna liczba
mieszkań  komunalnych,  które  są  w zasobach  miasta,  jest  mniejsza.  To,  że  są  budowane nowe
mieszkania  w  Hajnówce,  nie  tylko  komunalne,  to  też  jest  fakt,  natomiast  my  budowaliśmy
te mieszkania socjalne, niedużo to niedużo, ale tu były pierwsze mieszkania socjalne po bardzo,
bardzo wielu latach i nie jest też tajemnicą, że jesteśmy przygotowani z Przedsiębiorstwem Usług
Komunalnych do budowania  tego właśnie  nowego budynku na 32  mieszkania,  ale  też  nie  jest
tajemnicą,  że czekamy na korzystne finansowanie,  które było deklarowane, obiecane w ramach
Mieszkania 500 +, ale nic tam sensownego w sensie rachunkowym z tego do dzisiaj nie wynika.
Bank Gospodarstwa Krajowego przygotował nową propozycję. Analizujemy tą propozycję i w tym
roku budowa zostanie  rozpoczęta,  i  w 2020 roku będzie kontynuowana przez Przedsiębiorstwo
Usług  Komunalnych.  Ale  niezależnie  od  tego  do  projektu  budżetu  na  przyszły  rok  zaplanuję
przygotować środki finansowe na dokumentację na nowy budynek mieszkań socjalnych, bo tutaj
te potrzeby są dosyć, dosyć duże.

Walentyna Pietroczuk – Przewodnicząca Rady – Dziękuję bardzo. Panie Dyrektorze, czy chciałby
Pan odpowiedzieć? 

Mariusz Iwaniuk – Dyrektor MOPS – Oczywiście.  Państwo Przewodniczący,  Panie Burmistrzu,
Państwo  Radni,  tak  jak  to  już  mówiłem,  powtórzę  się  raz  jeszcze.  W świetle  obowiązujących
przepisów prawa  i  które  to  przepisy  musimy respektować,  nie  ma  możliwości,  ażebyśmy czy
pracownicy  Miejskiego  Ośrodka  Pomocy  Społecznej,  czy  nawet  innych  Ośrodków  Pomocy
Społecznej, dokonywali kontroli czy w godzinach wieczornych, czy w dniach wolnych od pracy.
No wydawało mi się, że to wyjaśniłem. Natomiast tutaj jeszcze chciałbym nadmienić, że nasz 8-
godzinny dzień pracy w zupełności nam wystarcza, żeby stwierdzić fakty, o których Pan mówi.
I podtrzymuję swoje zdanie, i dopóki nie ma tutaj zmiany w przepisach, no będę dalej tkwił przy
swoim, że na chwilę obecną nie ma takiej możliwości. Dziękuję bardzo.

Walentyna  Pietroczuk  –  Przewodnicząca  Rady –  Dziękuję  bardzo.  Proszę  bardzo,  Pan  Radny
Maciej Borkowski.
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Maciej  Borkowski  –  Radny  –  Panie  Dyrektorze,  w  kwestii  dopytania.  Może  tak,  ilu  osobom
od ostatniej  sesji  Rady Miasta  został  wstrzymany Program 500 +  lub  jakikolwiek inny zasiłek
z MOPS-u, z informacji,  których Pan udzielił,  że były one przepijane w sklepie,  o których Pan
wiedział? Czy podjął Pan działania?

Mariusz Iwaniuk – Dyrektor MOPS – Jeśli można, tak w kwestii wyjaśnienia, Program 500 + jest
programem  rządowym  i  tutaj  nie  ma  możliwości  wstrzymania  świadczeń.  Ewentualnie  jest
możliwość zamiany tych świadczeń na inną formę. Jeśli chodzi o Program 500 +, takie działania nie
były podjęte, natomiast jeśli chodzi o inne świadczenia, zostały, została zamieniona forma wypłaty
tych świadczeń z formy pieniężnej na talony do sklepów. Dziękuję bardzo.

Walentyna Pietroczuk – Przewodnicząca Rady – Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, czy ktoś jeszcze
chciałby zabrać głos? Proszę bardzo, Pani Radna Helena Kuklik.

Helena Kuklik – Radna – Szanowna Rado, Panie Dyrektorze, moje pytanie, które zadałam Panu,
to było  jakie  najwyższe  i  najniższe  kwoty  otrzymują  osoby korzystające  z  pomocy społecznej
i odpowiedź Pana była, że najwyższą kwotą bez 500 + jest 17 375 złotych z groszami w ciągu roku.
Czy to jest naprawdę na osobę, czy na rodzinę? Natomiast kwota z 500 + jest to 37 621 złotych.
To rozumiem, że chyba jest na rodzinę, bo, tak? Ta pierwsza kwota 17 000 to jest na rodzinę czy
na osobę a jeżeli na osobę czy to znaczy, że inni członkowie rodziny też mogą jeszcze dostawać
jakąś pomoc społeczną?

Mariusz Iwaniuk – Dyrektor MOPS – Znaczy akurat, przepraszam, jeśli można.

Walentyna Pietroczuk – Przewodnicząca Rady – Proszę bardzo, proszę. 

Mariusz  Iwaniuk  –  Dyrektor  MOPS  –  W kwestii  odpowiadania  na  pytanie.  Tutaj  są  w  tym
zestawieniu wskazane rodziny. To są kwoty przyznawane na rodzinę, tak?

Walentyna Pietroczuk – Przewodnicząca Rady – W przypadku pierwszym i drugim, tak? 

Mariusz Iwaniuk – Dyrektor MOPS – Dokładnie tak, tak. To jest miesięczny dochód przyznawany
na konkretną rodzinę.

Walentyna Pietroczuk – Przewodnicząca Rady – Roczny.

 Mariusz Iwaniuk – Dyrektor MOPS – Roczny.

Walentyna Pietroczuk – Przewodnicząca Rady – Roczny.

Mariusz Iwaniuk – Dyrektor MOPS – Roczny, przepraszam, roczny. Tak, dziękuję.

Walentyna Pietroczuk – Przewodnicząca Rady – Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, czy są jeszcze
jakieś pytania odnośnie Oceny zasobów Pomocy Społecznej za 2018 rok? Nie widzę. Chciałabym
jeszcze  tylko  dodać,  że  ta  informacja  była  przedmiotem  obrad  komisji.  Wszystkie  komisje
jednogłośnie  zaopiniowały  pozytywnie  informację  i  przejdziemy  teraz  do  głosowania.  Kto
z Państwa Radnych jest za przyjęciem oceny zasobów Pomocy Społecznej za 2018 rok dla Gminy
Miejskiej  Hajnówka?  Dziękuję.  Kto  się  wstrzymał?  Dziękuję.  Kto  jest  przeciw?  Dziękuję.
Za przyjęciem informacji głosowało 17 Radnych, wstrzymało się 2 Radnych i są to Pan Maciej
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Borkowski i Pani Małgorzata Zaborna. 

Wyniki głosowania Radnych w sprawie Oceny zasobów pomocy społecznej za 2018 r. dla Gminy
Miejskiej Hajnówka – Załącznik Nr 13.

Ocena zasobów pomocy społecznej za 2018 r. dla Gminy Miejskiej Hajnówka – Załącznik Nr 14.

Walentyna Pietroczuk – Przewodnicząca Rady – Dziękuję Państwu bardzo i ogłaszam 10 minut
przerwy.

Przerwa w obradach (02:18:30 – 02:32:25)

Do punktu 8. porządku obrad (02:32:25 – 03:05:12)
Walentyna  Pietroczuk  –  Przewodnicząca  Rady –  Proszę  Państwa,  wznawiamy  obrady.
Przechodzimy do punktu 8. Rozpatrzenie po podjęcie uchwał w sprawach.

Do podpunktu 8.1. porządku obrad (02:32:35 – 02:34:30)
Walentyna  Pietroczuk  –  Przewodnicząca  Rady –  Podpunkt  8.1.  udzielenia  pomocy finansowej.
I bardzo proszę, wnioskodawcą był Pan Burmistrz. Bardzo proszę, Panie Burmistrzu, o zabranie
głosu w sprawie uchwały, jeśli chciałby Pan coś dodać.

Jerzy  Sirak  –  Burmistrz  Miasta  –  Pani  Przewodnicząca,  Wysoka  Rado,  ja  tylko  przypomnę,
że ta uchwała jest konsekwencją naszej uchwały budżetowej, w której zarezerwowaliśmy 50 000
złotych na dofinansowanie budowy chodników w drogach wojewódzkich. Także po przyjęciu tej
uchwały mam nadzieję,  że  Wysoka Rada to  zaakceptuje.  Przekazujemy ją  do  Pana Marszałka,
podpisujemy porozumienie z Panem Marszałkiem, przekazujemy środki i jeżeli chodzi o realizację
inwestycji, to chodzi tutaj o chodniki przy ulicy Bielskiej.

Walentyna  Pietroczuk  –  Przewodnicząca  Rady –  Dziękuję  bardzo.  Uchwała  była  przedmiotem
obrad komisji. Komisja Spraw Społecznych zadecydowała, że zajmie się sprawą na sesji, natomiast
2 pozostałe komisje jednogłośnie głosowały za przyjęciem tej uchwały.  Proszę bardzo, czy ktoś
z Państwa  chciałby  jeszcze  zabrać  głos  w  tej  sprawie?  Dziękuję  bardzo.  Nie  ma  głosów.
Przystępujemy do głosowania przedstawionej uchwały. Kto z Państwa jest za przyjęciem uchwały
w  sprawie  udzielenia  pomocy  finansowej?  Kto  z  Państwa  się  wstrzymał?  Kto  jest  przeciw?
Dziękuję  bardzo.  Wszyscy  Radni  obecni  na  dzisiejszej  sesji  głosowali  za  przyjęciem uchwały
w sprawie udzielenia pomocy finansowej.

Wyniki głosowania Radnych w sprawie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej
– Załącznik Nr 15.

Uchwała Nr VII/48/19 Rady Miasta Hajnówka z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy
finansowej – Załącznik Nr 16.

Do podpunktu 8.2. porządku obrad (02:34:30 – 02:42:55)
Walentyna Pietroczuk – Przewodnicząca Rady – Przechodzimy do następnego podpunktu 8.2. Jest
to uchwała w sprawie zmian w budżecie miasta na 2019 rok. Wnioskodawcą jest Pan Burmistrz.
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Proszę bardzo, Panie Burmistrzu. Pani Skarbnik Pani Halina Nowik, proszę bardzo.

Halina Nowik – Skarbnik Miasta – Pani Przewodnicząca, szanowni Radni, jeżeli chodzi o projekt
uchwały  w sprawie  zmian  w budżecie  miasta  na  2019 rok,  ja  tutaj  przedstawię  może  zmiany
troszeczkę w podstawie prawnej, chociaż podstawa prawna nie ulega zmianie, w związku z tym,
że 10 maja został opublikowany tekst jednolity ustawy o finansach publicznych, to tutaj  w tym
projekcie Państwo macie wymienione Dzienniki Ustaw od 2017 roku, w związku z tym dokonuje
się wykreślenia tych wszystkich wymienionych Dzienników Ustaw a jest Dziennik Ustaw z 2019
roku poz.  869. To tak gwoli  tej  podstawy prawnej.  Jeżeli  chodzi o same zmiany, proponowane
zmiany,  po  stronie  dochodów  zwiększa  się  kwotę  o  701 369  w  związku  z  realizacją  projektu
„Każdy Przedszkolak ma szansę na sukces”, realizowanego przez Przedszkole Nr 3 zwiększa się
kwotę dotacji, dotację o kwotę 162 256 oraz w dziale gospodarka odpadami komunalnymi kwota
539 113 złotych w związku z realizacją, planowaną realizacją inwestycji poprzez budowę Punktu
Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie miasta Hajnówka i Bielsk Podlaski. Taka
sama kwota ulega zwiększeniu po stronie wydatków właśnie na te 2 zadania na działanie związane
z projektem oraz budowa tak zwanych PSZOK-ów, jak również zwiększana jest kwota, jest dotacja
celowa do Gminy Wiejskiej Hajnówka 8 000 na prowadzenie klubów dziecięcych. Na poprzedniej
sesji  została  podjęta  uchwała  o  dofinansowaniu  właśnie  tych  klubików  dziecięcych
do mieszkańców  skierowana  to  przede  wszystkim  nasi  mieszkańcy  prowadzą  dzieci  do  tych
klubików,  w  związku  z  tym  kwota  8 000,  jak  również  ulega  zwiększeniu  10 000  zadanie
opracowanie  studium  wykonalności  Hajnówka  Rewitalizacja  OdNowa  poprzez  rozbudowę
infrastruktury  do  promocji  produktu  lokalnego  oraz  20 000  na  urządzenie  placu  zabaw  małej
architektury na  placu  zabaw przy ulicy Parkowej.  W pozostałych przypadkach są  dokonywane
zmiany, w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej są dokonywane zmiany między rozdziałami
lub między paragrafami.

Walentyna Pietroczuk – Przewodnicząca Rady – Dziękuję bardzo. Ja chciałam jeszcze tylko dodać,
że przed posiedzeniami komisji stałych Pan Burmistrz zgłosił autopoprawki, które właśnie też w tej
chwili przedstawiła Pani Skarbnik. Proszę bardzo, Pan Burmistrz chciałby zabrać głos. Proszę.

Jerzy  Sirak  –  Pani  Przewodnicząca,  Wysoka  Rado,  ja  tylko  przypomnę  o  tym  wniosku
do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska, który mamy złożony już wiele,  wiele miesięcy
temu wspólnie z Bielskiem Podlaskim. Przygotowujemy się cały czas, więc musimy być elastyczni,
dostosować się do oczekiwań tego, który daje pieniądze, a więc Narodowego Funduszu Ochrony
Środowiska,  stąd  też  propozycja  takich  zmian.  Ale  chciałbym  jeszcze  nawiązać  do  wniosku
dotyczącego  placu  zabaw  przy  ulicy  Parkowej.  Pan  Dyrektor  Łapiński  wystąpił  z  wnioskiem
jeszcze  wcześniej,  żeby  pewne  środki  przeznaczyć  na  samo  poszycie  w  tym  placu  zabaw.
Doszliśmy do wniosku, że tak naprawdę plac zabaw wymaga gruntownej przebudowy i będziemy
się do tej gruntownej przebudowy przygotowywać być może już w przyszłym roku i uznaliśmy,
że lepiej  dać te  20 000, ale  z przeznaczeniem na nowe urządzenia na placu zabaw. W związku
z tym, że stanowisko z jednej komisji jest takie, żeby tą kwotę zwiększyć, ja się do tego wniosku
przychylam i proponuję tu na zasadzie autopoprawki zwiększenie tej kwoty o 20 000 złotych, także
razem  będzie,  zgodnie  z  wnioskiem  komisji  zresztą,  także  razem  będzie  to  40 000  złotych
na dodatkowe sprzęty na naszym placu zabaw. Przy okazji też przypomnę, że w ramach Budżetu
Obywatelskiego w tym roku będzie zbudowany taki plac zabaw na osiedlu przy ulicy Lipowej.
Natomiast  te  środki  tutaj  po  prostu  przesuniemy  ze  środków  zarezerwowanych  w  budżecie
tegorocznym na monitoring,  także proszę o uwzględnienie  tej  mojej  autopoprawki w projekcie
uchwały o zmianie w budżecie miasta na 2019 rok.

Walentyna  Pietroczuk  –  Przewodnicząca  Rady –  Dziękuję  bardzo.  W związku  z  tym,  że  Pan
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Burmistrz  zgłosił  autopoprawkę,  więc  mamy  2  autopoprawki  do  projektu  uchwały  zmian
w budżecie miasta na 2019 rok. Komisje, tak jak już wspomnieliśmy, zajmowały się tą sprawą.
Wszystkie  komisje,  oprócz  Komisji  Spraw  Społecznych,  która  odłożyła  sprawę  na  sesję,
zaopiniowały pozytywnie i proszę Państwa, czy ktoś chciałby jeszcze zabrać głos w sprawie tej
uchwały? Proszę bardzo, Pan Radny Maciej Borkowski.

Maciej Borkowski – Radny – Pani Przewodnicząca, Panie Burmistrzu, szanowna Rado, ja z tego
miejsca chciałem podziękować, Panie Burmistrzu, za to, że przychylił się Pan do wniosku Komisji
Infrastruktury o zwiększenie kwoty z 20 000 do 40 000 na plac zabaw. Te nasze pociechy, nasze
dzieci naprawdę tego potrzebują, wymagają i tak naprawdę dobrze, że w końcu o tym rozmawiamy
i że Pan mówi, że jest potrzebna gruntowna remont tego placu zabaw. Także dziękuję w imieniu
dzieci.

Walentyna Pietroczuk – Przewodnicząca Rady – Dziękuję bardzo. Czy ktoś jeszcze chciałby zabrać
głos? Proszę bardzo, Pani Radna Helena Kuklik.

Helena Kuklik – Radna – Ja też chciałam podziękować Panu Burmistrzowi również za plac zabaw,
ale  przede  wszystkim za  ten  chodnik  w ulicy Biskiej  i  gdyby można było,  to  bym głosowała
na 2 ręce za tak. Dziękuję.

Walentyna  Pietroczuk  –  Przewodnicząca  Rady –  Dziękuję  bardzo.  Czyli  poprzednia  uchwała.
Proszę Państwa, czy ktoś jeszcze chciałby zabrać głos? Nie widzę. Przystępujemy do głosowania
nad przyjęciem uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2019 rok z 2 zgłoszonymi przez
Pana Burmistrza autopoprawkami. Proszę bardzo. Kto z Państwa jest za przyjęciem uchwały? Kto
z Państwa wstrzymuje się od głosu? I kto z Państwa jest przeciw? Uchwała podjęta jednogłośnie.
19 Radnych obecnych na dzisiejszej sesji przyjęło uchwałę w sprawie zmian w budżecie na 2019
rok. Uchwała została przyjęta.

Wyniki  głosowania  Radnych  w sprawie  projektu  uchwały  w sprawie  zmian  w budżecie  miasta
na 2019 rok – Załącznik Nr 17.

Uchwała Nr VII/49/19 Rady Miasta Hajnówka z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie zmian w budżecie
miasta na  2019 rok – Załącznik Nr 18.

Do podpunktu 8.3. porządku obrad (02:42:55 – 02:45:45)
Walentyna  Pietroczuk  –  Przewodnicząca  Rady –  Przechodzimy  do  podpunktu  8.3  Przyjęcie,
rozpatrzenie  i  podjęcie  uchwały  w  sprawie  zmiany  Wieloletniej  Prognozy  Finansowej  Miasta
Hajnówka na lata 2019-2029. Proszę bardzo, czy można prosić o kilka słów?

Halina Nowik – Skarbnik Miasta – Pani Przewodnicząca, szanowni Radni, tak jak już w stosunku
do  poprzednich  uchwał,  tutaj  też  zwracam  uwagę  o  zmianę  tych  Dzienników  Ustaw,  zapisy
w podstawie  prawnej,  Dziennik  Ustaw  z  2019  roku  poz.  869.  I  ten  projekt  uchwały  został
wprowadzony jako autopoprawka do porządku obrad w związku z właśnie z realizacją  zadania
budowa PSZOK-ów na terenie miasta Bielsk Podlaski i Hajnówka. W związku z tym wcześniej
zadanie to mieliśmy uwzględnione do realizacji na lata 2020-2021, w związku z tym, że myślę
że w niedługim terminie zostanie podpisana umowa z Narodowym Funduszem na dofinansowanie,
w związku z  tym jest  potrzeba  taka  do  podjęcia  uchwały właśnie  określającą  termin  realizacji
zadania 2019-2020. Dziękuję. To w konkretnym tym przedsięwzięciu. Dziękuję.
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Walentyna Pietroczuk – Przewodnicząca Rady – Dziękuję bardzo. Jeśli chodzi o komisje, to tylko
1 Komisja  Polityki  Gospodarczej  zaopiniowała  pozytywnie,  ponieważ  komisje,  natomiast
2 pozostałe  komisje  pozostawiły decyzję  na  sesji.  Proszę  bardzo,  czy  ktoś  z  Państwa  chciałby
zabrać głos w sprawie przedstawionej  uchwały?  Nie widzę.  Przystępujemy do głosowania.  Kto
z Państwa jest za przyjęciem uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta
Hajnówka na lata 2019-2029? Kto z Państwa się wstrzymał? Kto jest przeciw? Dziękuję bardzo.
Za przyjęciem uchwały głosowało 16 Radnych.  Wstrzymało się 3 Radnych i  są to:  Pan Maciej
Borkowski,  Pan  Mieczysław  Gmiter  i  Pani  Małgorzata  Zaborna.  Pozostali  Radni  głosowali
za. Uchwała została przyjęta. Dziękuję bardzo. 

Wyniki głosowania Radnych w sprawie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy
Finansowej Miasta Hajnówka na lata 2019-2029 – Załącznik Nr 19.

Uchwała  Nr  VII/50/19  Rady  Miasta  Hajnówka  z  dnia  29  maja  2019  r.  w  sprawie  zmiany
Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Hajnówka na lata 2019-2029 – Załącznik Nr 20.

Do podpunktu 8.4. porządku obrad (02:45:45 – 02:48:40)
Walentyna Pietroczuk – Przewodnicząca Rady – Przechodzimy do następnego punktu, podpunktu
8.4. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla
szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne
lub prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego na terenie Miasta Hajnówka oraz trybu
przeprowadzania  kontroli  prawidłowości  ich  pobrania  i  wykorzystania.  Bardzo  proszę,
wnioskodawcą uchwały jest Pan Burmistrz. Pani Skarbnik udzieli informacji.

Halina Nowik – Skarbnik Miasta – Szanowni Radni, na terenie miasta funkcjonują, funkcjonuje
kilka przedszkoli niepublicznych. Uczęszcza około 150 dzieci. Mamy, uchwała Rady w 2018 roku
podjęto o rozliczaniu przekazywaniu dotacji. W związku z tym, iż ustawa o finansowaniu zadań
oświatowych ulega zmianie, konkretnie w zapisach dotyczących rozliczania dotacji otrzymywane
przez te podmioty na dzieci z orzeczeniami o niepełnosprawności. Do tej pory było to rozliczane,
taki funkcjonował załącznik nr 2 do wcześniejszej uchwały. Tam podmioty te rozliczały się ogólnie
z wykorzystanych tych pieniędzy. W tej chwili w 2019 roku jest obowiązek szczegółowo dokonać
rozliczenia kwot dotacji otrzymywanych na dzieci z orzeczeniami o niepełnosprawności i to jest,
to i zmiany są przede wszystkim podyktowane właśnie w tym kierunku. Dziękuję.

Walentyna  Pietroczuk  –  Przewodnicząca  Rady –  Dziękuję  bardzo.  Uchwała  była  przedmiotem
obrad wszystkich komisji. 2 komisje zadecydowały o głosowaniu na sesji w tej sprawie, natomiast
Komisja Polityki Gospodarczej przyjęła jednogłośnie projekt tej uchwały. Proszę bardzo, czy ktoś
z Państwa  chciałby  zabrać  głos  w tej  sprawie?  Nie  widzę.  Przystępujemy do  głosowania.  Kto
z Państwa  jest  za  przyjęciem  przedstawionej  uchwały?  Kto  się  wstrzymał?  Kto  jest  przeciw?
Wszyscy Radni  obecni  na  dzisiejszej  sesji  zagłosowali  za  przyjęciem przedstawionej  uchwały.
Dziękuję bardzo. Uchwała została przyjęta jednogłośnie. 

Wyniki  głosowania  Radnych w sprawie projektu  uchwały w sprawie ustalenia  trybu udzielania
i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych
przez osoby fizyczne  lub prawne  inne niż jednostka  samorządu terytorialnego na terenie Miasta
Hajnówka  oraz  trybu  przeprowadzania  kontroli  prawidłowości  ich  pobrania  i  wykorzystania  –
Załącznik Nr 21.

Uchwała Nr VII/51/19 Rady Miasta Hajnówka z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie ustalenia trybu
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udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli i  innych form wychowania przedszkolnego
prowadzonych przez osoby fizyczne  lub prawne  inne niż jednostka  samorządu terytorialnego
na terenie Miasta  Hajnówka oraz  trybu przeprowadzania kontroli  prawidłowości  ich pobrania
i wykorzystania – Załącznik Nr 22.

Do podpunktu 8.5. porządku obrad (02:48:40 – 02:51:20)
Walentyna  Pietroczuk  –  Przewodnicząca  Rady –  I  przechodzimy  do  następnego  podpunktu,
do następnej uchwały. Podpunkt 8.5 rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały
Nr XXXIX/280/18 Rady Miasta Hajnówka z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie utworzenia jednostki
budżetowej o nazwie Żłobek Samorządowy w Hajnówce. Proszę bardzo, wnioskodawcą jest Pan
Burmistrz. Panie Burmistrzu? Pani Inspektor Jolanta Stefaniuk będzie informowała nas o uchwale,
Pani Kierownik Zespołu Oświaty, Kultury i Sportu. Proszę bardzo.

Jolanta Stefaniuk – Kierownik ZOK – Państwo Przewodniczący, Panie Burmistrzu, Wysoka Rado,
projekt uchwały został przygotowany na prośbę, na wniosek Pani Dyrektor Żłobka Samorządowego
w  Hajnówce.  Pani  Dyrektor  zwróciła  się  z  prośbą  o  zmianę  kryteriów  rekrutacji,  a  ściślej
o wprowadzenie  do  tych  kryteriów  takiego  głównego  kryterium  dotyczącego  preferencji
w przyjmowaniu  do  żłobka  dzieci  rodziców  pracujących.  My  uważamy,  że  wniosek  jest  jak
najbardziej zasadny i prosimy o przyjęcie uchwały. Dziękuję.

Walentyna Pietroczuk – Przewodnicząca Rady – Dziękuję bardzo. Jeszcze myślałam, że Pani powie
o zmianie numeracji,  ponieważ tam jest,  zgłaszała Pani na komisjach, że jest błąd w numeracji
i mam nadzieję, że to da się zmienić, ponieważ po 6, zamiast 5 powinna być 7 na końcu. To jest taki
formalny,  formalna  korekta.  Uchwala  była  przedmiotem  obrad  komisji.  Wszystkie  komisje
zaopiniowały pozytywnie projekt uchwały. Czy ktoś z Państwa Radnych chciałby zabrać głos w tej
sprawie?  Nie  widzę.  Przystępujemy  do  głosowania.  Kto  z  Państwa  jest  za  przyjęciem
przedstawionej  uchwały? Kto z Państwa wstrzymał się od głosu? Kto jest przeciw? Nie widzę.
Wszyscy  Radni  obecni  na  dzisiejszej  sesji  głosowali  za  przyjęciem  przedstawionej  uchwały.
Uchwała została przyjęta.

Wyniki  głosowania  Radnych  w  sprawie  projekt  uchwały  w  sprawie  zmiany  uchwały
Nr XXXIX/280/18 Rady Miasta Hajnówka z dnia 30 maja  2018 r. w sprawie utworzenia jednostki
budżetowej o nazwie Żłobek  Samorządowy w Hajnówce – Załącznik Nr 23.

Uchwała Nr VII/52/19 Rady Miasta Hajnówka z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie zmiany uchwały
Nr XXXIX/280/18 Rady Miasta Hajnówka z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie utworzenia jednostki
budżetowej o nazwie Żłobek  Samorządowy w Hajnówce – Załącznik Nr 24.

Do podpunktu 8.6. porządku obrad (02:51:20 – 02:53:40)
Walentyna  Pietroczuk  –  Przewodnicząca  Rady  –  Przechodzimy  do  następnego  podpunktu.
Podpunkt 8.6 rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie  ustalenia sieci publicznych przedszkoli,
dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Hajnówka. Proszę bardzo, wnioskodawcą
jest Pan Burmistrz. I Pani Kierownik Zespołu Oświaty, Kultury i Sportu, Pani Jolanta Stefaniuk, czy
chciałaby coś Pani dodać, uzupełnić? Proszę bardzo.

Jolanta Stefaniuk – Kierownik ZOK – Państwo Przewodniczący, Panie Burmistrzu, Wysoka Rado,
akurat  ta  uchwała  na  charakter  porządkowy,  niemniej  w  niedługim czasie  musielibyśmy i  tak
przyjąć nową uchwałę w tym zakresie z uwagi na zmiany prawa, zmiany podstawy prawnej, a więc
już ten wymóg w tej chwili realizujemy. Uchwała jest związana ze zmianami nazw przedszkoli.
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Nasze  przedszkola,  naszym  przedszkolom  nadano  imiona  –  Przedszkolu  Nr  2  imię  Kubusia
Puchatka, Przedszkolu Nr 3 imię Żubra Pompika, natomiast Przedszkole Nr 5 nie posługuje się już
nazwą  z  Oddziałami  Żłobkowymi.  Pozostało  tylko  Przedszkole  Nr  5  w  Hajnówce  w związku
z utworzeniem żłobka jako odrębnej placówki. I wnosimy o przyjęcie uchwały właśnie w takiej
formie. Dziękuję.

Walentyna  Pietroczuk  –  Przewodnicząca  Rady –  Dziękuję  bardzo.  Uchwała  była  przedmiotem
obrad komisji.  Wszystkie  komisje  zaopiniowały uchwałę pozytywnie.  Czy ktoś chciałby zabrać
głos  w  sprawie  uchwały?  Nie  widzę.  Przystępujemy  do  głosowania.  Kto  z  Państwa  jest
za przyjęciem uchwały w sprawie ustalenia  sieci  publicznych przedszkoli,  dla  których organem
prowadzącym jest  gmina miejska Hajnówka? Kto z  Państwa wstrzymał  się  od głosu?  Kto jest
przeciw? Dziękuję bardzo. Wszyscy Radni obecni na dzisiejszej sesji zagłosowali za przyjęciem
uchwały. Uchwała została przyjęta jednogłośnie. 

Wyniki głosowania Radnych w sprawie projektu uchwały w sprawie ustalenia sieci publicznych
przedszkoli, dla których organem prowadzącym  jest Gmina Miejska Hajnówka – Załącznik Nr 25.

Uchwała Nr VII/53/19 Rady Miasta Hajnówka z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie ustalenia sieci
publicznych  przedszkoli,  dla  których  organem  prowadzącym  jest  Gmina  Miejska  Hajnówka  –
Załącznik Nr 26.

Do podpunktu 8.7. porządku obrad (02:53:40 – 02:55:50)
Walentyna Pietroczuk – Przewodnicząca Rady – Przechodzimy do następnego podpunktu, następna
uchwała. Podpunkt 8.7 rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych
szkół  podstawowych  prowadzonych  przez  Gminę  Miejską  Hajnówka  oraz  określenia  granic
obwodów publicznych szkół podstawowych. Proszę bardzo, też Pan Burmistrz podpowiada, że Pani
Kierownik chciałaby zabrać głos w sprawie tej uchwały. Proszę bardzo.

Jolanta Stefaniuk – Kierownik ZOK – Państwo Przewodniczący, Panie Burmistrzu, Wysoka Rado,
ta uchwała została,  konieczność podjęcia  tej  uchwały wynika ze zmian w prawie oświatowym.
Do końca  sierpnia  bieżącego  roku  obowiązują  sieci,  obowiązuje  plan  sieci  szkół  podjęty
na podstawie ustawy wprowadzającej ustawę prawo oświatowe. Od 1 września musimy opracować,
uchwalić nowy plan sieci szkół na podstawie art. 39 prawa oświatowego. Ustawodawca wymaga
od nas podjęcia nowej uchwały. Plan sieci zostaje ustalony na już w tej chwili czas nieokreślony,
bo poprzedni był podjęty na 2 lata. Dziękuję.

Walentyna Pietroczuk – Przewodnicząca Rady – Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, czy ktoś chciałby
zabrać  z  Państwa  głos  w  sprawie  przedstawionej  uchwały?  Nie  widzę.  Przystępujemy
do głosowania.  Kto  z  Państwa  jest  za  przyjęciem  przedstawionej  uchwały?  Kto  z  Państwa
wstrzymał się od głosu? Kto jest przeciw? Wszyscy Radni obecni na dzisiejszej sesji zagłosowali
za przyjęciem uchwały. Uchwała została przyjęta jednogłośnie. 

Wyniki  głosowania  Radnych  w  sprawie  projektu  uchwały  w  sprawie  ustalenia  planu  sieci
publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Hajnówka oraz określenia
granic obwodów publicznych szkół podstawowych – Załącznik Nr 27.

Uchwała Nr VII/54/19 Rady Miasta Hajnówka z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie ustalenia planu
sieci  publicznych  szkół  podstawowych  prowadzonych  przez  Gminę  Miejską  Hajnówka  oraz
określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych – Załącznik Nr 28.
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Do podpunktu 8.8. porządku obrad (02:55:50 – 02:58:04)
Walentyna  Pietroczuk  –  Przewodnicząca  Rady  –  Przechodzimy  do  następnego  podpunktu.
Podpunkt 8.8 rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie
z wychowania  przedszkolnego  uczniów  objętych  wychowaniem  przedszkolnym  do  końca  roku
szkolnego  w  roku  kalendarzowym,  w  którym  kończą  6  lat  w  przedszkolach  publicznych
prowadzonych przez Miasto Hajnówka. Proszę bardzo, czy Pani Kierownik chciałaby dodać?

Jolanta Stefaniuk – Kierownik ZOK – Państwo Przewodniczący, Panie Burmistrzu, Wysoka Rado,
zmiana  tej  uchwały,  podjęcie  w  zasadzie  nowej  uchwały  jest  podyktowane  koniecznością
dostosowania  do  nowego  brzmienia  art.  52  ustawy  o  finansowaniu  zadań  oświatowych.
W bieżącym roku szkolnym, to znaczy w roku szkolnym 2018/19 opłaty były ponoszone za godzinę
pobytu  dziecka  w  przedszkolu.  W tej  chwili,  w zasadzie  od  1  września  będzie,  opłata  będzie
ponoszona za każdą rozpoczętą godzinę faktycznego pobytu dziecka w placówce. Ten zapis został
po prostu doprecyzowany, bo było wiele wątpliwości, co to znaczy ta godzina – czy to jest pełna,
czy to  jest  rozpoczęta.  W tej  chwili  mamy określone,  że  za  każdą  rozpoczętą  godzinę  pobytu
dziecka w przedszkolu rodzic ponosi opłatę. Dziękuję.

Walentyna Pietroczuk – Przewodnicząca Rady – Dziękuję bardzo. Uchwałą zajmowały się komisje.
Wszystkie komisje zaopiniowały pozytywnie. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos w sprawie
uchwały? Nie widzę. Przystępujemy do głosowania nad przedstawioną uchwałą. Kto z Państwa jest
za przyjęciem przedstawionej uchwały? Kto z Państwa się wstrzymał? Kto jest przeciw? Wszyscy
Radni  obecni  na  dzisiejszej  sesji  głosowali  za  przyjęciem  uchwały.  Uchwała  została  przyjęta
jednogłośnie.

Wyniki głosowania Radnych w sprawie projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za
korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca
roku  szkolnego  w  roku  kalendarzowym,  w  którym  kończą  6  lat  w przedszkolach  publicznych
prowadzonych przez Miasto Hajnówka – Załącznik Nr 29.

Uchwała  Nr  VII/55/19  Rady  Miasta  Hajnówka  z  dnia  29  maja  2019  r.  w  sprawie  ustalenia
wysokości  opłat  za  korzystanie  z  wychowania  przedszkolnego  uczniów  objętych  wychowaniem
przedszkolnym  do  końca   roku  szkolnego  w  roku  kalendarzowym,  w  którym  kończą  6  lat
w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Miasto Hajnówka – Załącznik Nr 30.

Do podpunktu 8.9. porządku obrad (02:58:04 – 03:02:18)
Walentyna Pietroczuk – Przewodnicząca Rady – Przechodzimy do następnego punktu, podpunktu.
Podpunkt 8.9. rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego
wymiaru  godzin  zajęć  pedagogów,  psychologów,  logopedów,  terapeutów  pedagogicznych,
doradców zawodowych, nauczycieli przedszkoli prowadzących zajęcia w grupach mieszanych oraz
zasad udzielania i rozmiaru obniżek godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska
kierownicze w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska
Hajnówka. Proszę bardzo, Pani Kierownik Jolanta Stefaniuk.

Jolanta Stefaniuk – Kierownik ZOK – Ta uchwała jest podyktowana obowiązkiem nałożonym przez
nas  na  ustawodawcę  związanym  z  określeniem  wymiaru  godzin  pensum  dla  nauczycieli
przedszkoli,  którzy  pracują  w  grupach  mieszanych.  Nauczyciel,  w  Karcie  Nauczyciela  jest
określone,  że  nauczyciel  pracujący  z  dziećmi  6-letnimi  posiada  wymiar  godzin  22,  natomiast
nauczyciel pracujący w grupach z dziećmi młodszymi pracuje 25 godzin. Od 1 września musimy
ustalić wymiar godzin dla nauczycieli pracujących w grupach mieszanych. Proponujemy, żeby dla
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nauczycieli przedszkoli prowadzących zajęcia w grupach, gdzie jest 50 i więcej niż 50 % dzieci 6-
letnich, był to wymiar 22 godzin, natomiast dla nauczycieli pracujących w grupach mieszanych,
gdzie jest  50 % i  mniej  dzieci  młodszych niż  6-letnie,  aby to  był  wymiar  25 godzin.  Prosimy
o przyjęcie uchwały.

Walentyna  Pietroczuk  –  Przewodnicząca  Rady  –  Dziękuję  bardzo.  Zajmowały  się  tą  uchwałą
komisje.  Wszystkie  komisje  zaopiniowały  pozytywnie  projekt  uchwały.  Jeszcze  nawiązując
do posiedzeń  komisji,  chciałam  tu  przy  tej  okazji,  ponieważ  jest  to  ostatnia  uchwała,  którą
zajmowały się wszystkie komisje, chciałam jeszcze powiedzieć o wnioskach, o wniosku Komisji
Infrastruktury  Komunalnej  i  Samorządu,  o  którym  była  mowa  na  początku  dzisiejszego
posiedzenia, czyli dotyczące budowy zakładu pirolizy i stanowiska Rady, jak również wnioski Pana
Radnego  Macieja  Borkowskiego.  Pierwszy  odnośnie  zorganizowania  w  Hajnówce  konferencji
na temat  ekologii,  to  jest  odejścia  od  chemii  na  rzecz  biologizacji  środowiska.  Komisja
Infrastruktury Komunalnej i Samorządu przychyliła się do wyżej wymienionego pomysłu. I drugi
wniosek,  zwrócić  się  do  PKP o  uprzątnięcie  terenu  pod  tak  zwanym  mostem  warszawskim.
Wszystkie, wszystkie te wnioski zostały skierowane do Pana Burmistrza. To tak gwoli informacji.
Czy chciałby ktoś z Państwa zabrać głos w sprawie uchwały, którą prezentowała Pani Jolanta? Nie
widzę,  przystępujemy  do  głosowania.  Kto  jest  za  przyjęciem  przedstawionej  uchwały?  Kto
z Państwa wstrzymał się od głosu? Kto jest  przeciw? Dziękuję bardzo. Za przyjęciem uchwały
głosowało 18 Radnych, 1 Radny Pan Maciej Borkowski wstrzymał się od głosu. Przeciw głosów
nie było. Uchwała została przyjęta.

Wyniki  głosowania  Radnych  w  sprawie  projektu  uchwały  w  sprawie  określenia  tygodniowego
obowiązkowego  wymiaru  godzin  zajęć  pedagogów,  psychologów,  logopedów,  terapeutów
pedagogicznych, doradców  zawodowych, nauczycieli przedszkoli prowadzących zajęcia w grupach
mieszanych  oraz  zasad  udzielania  i  rozmiaru  obniżek  godzin  zajęć  nauczycielom,  którym
powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym
jest Gmina Miejska Hajnówka – Załącznik Nr 31.

Uchwała  Nr  VII/56/19  Rady  Miasta  Hajnówka  z  dnia  29  maja  2019  r.  w  sprawie  określenia
tygodniowego  obowiązkowego  wymiaru  godzin  zajęć  pedagogów,  psychologów,  logopedów,
terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych, nauczycieli przedszkoli prowadzących zajęcia
w grupach   mieszanych  oraz  zasad  udzielania  i  rozmiaru  obniżek  godzin  zajęć  nauczycielom,
którym  powierzono  stanowiska  kierownicze  w  szkołach  i przedszkolach,  dla  których  organem
prowadzącym jest Gmina Miejska Hajnówka – Załącznik Nr 32.

Do podpunktu 8.10. porządku obrad (03:02:18 – 03:05:12)
Walentyna Pietroczuk – Przewodnicząca Rady – I przechodzimy do uchwały z podpunktu 8.10.
Projekt  ten  uchwały  został  przedstawiony  i  przesłany  Radnym  w  dniu  wczorajszym.  Jest
to rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr VI/43/19 Rady Miasta Hajnówka
z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać projekt budżetu
obywatelskiego. I wnioskodawcą jest Pan Burmistrz. Panie Burmistrzu? Pan Jarosław Grygoruk.
Proszę bardzo, kilka słów na temat proponowanych zmian.

Jarosław Grygoruk – Sekretarz Miasta – Na poprzedniej sesji podejmowali Państwo Radni uchwałę
w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać projekt budżetu obywatelskiego, natomiast
pojawiające się w ostatnich,  w ostatnim miesiącu,  tak to można powiedzieć,  w ostatnim czasie
orzecznictwo  oraz  po  konsultacjach  z  Urzędem  Wojewódzkim  proponujemy  zrobić  zmianę
dotyczącą dokładnie 2 rzeczy, czyli określenia w uchwale formularza, za pośrednictwem którego
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mieszkańcy składają,  będą składać projekty do budżetu obywatelskiego oraz głosowali  później,
czyli  karta  oceny  projektu,  przepraszam,  karta,  wzór  karty  do  głosowania.  I  zgodnie  z  tymi
sugestiami proponujemy podjąć i jakby jednocześnie przepraszam, że to w tak jakby nagłym trybie,
ale żeby można było przeprowadzić ten budżet obywatelski w jak najbardziej optymalnym czasie,
to tutaj proponujemy jeszcze podjecie na tej sesji uchwały. Także proszę o przyjecie. Dziękuję.

Walentyna Pietroczuk – Przewodnicząca Rady – Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa ma jakieś
pytania? Dziękuję. Nie ma pytań. Przystępujemy do głosowania nad projektem uchwały w sprawie
zmiany  uchwały.  Kto  z  Państwa  jest  za  przyjęciem  przedstawionej  uchwały?  Kto  z  Państwa
wstrzymał  się  od  głosu?  Kto  jest  przeciw?  Za  przyjęciem  uchwały  głosowało  17  Radnych,
wstrzymało się 2 Radnych. Jest to Pan Maciej Borkowski i Pan Adam Czurak i uchwała została
przyjęta. Dziękuję bardzo za sprawne głosowanie nad uchwałami. 

Wyniki głosowania Radnych w sprawie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr VI/43/19
Rady Miasta Hajnówka z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie określenia wymagań jakie powinien
spełniać projekt budżetu obywatelskiego – Załącznik Nr 33.

Uchwała Nr VII/57/19 Rady Miasta Hajnówka z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie zmiany uchwały
nr VI/43/19 Rady Miasta Hajnówka z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie określenia wymagań jakie
powinien spełniać projekt budżetu obywatelskiego – Załącznik Nr 34.

Do punktu 9. porządku obrad (03:05:12 – 03:27:31)
Walentyna  Pietroczuk  –  Przewodnicząca  Rady  –  Przechodzimy  do  następnego  punktu,
a mianowicie  wnioski  i  oświadczenia  Radnych.  Bardzo  proszę,  jeśli  ktoś  z  Państwa.  Nie
ma chętnych? Proszę bardzo, Pani Radna Jadwiga Dąbrowska.

Jadwiga  Dąbrowska – Radna – Pani  Przewodnicząca,  Panie  Burmistrzu,  zwracam się  z  prośbą
w imieniu  mieszkańców  i  swoim własnym  o  ustawienie  wyraźnych  drogowskazów  do  ścieżki
edukacyjnej  Judzianka  u  zbiegu  ulicy Myśliwskiej  i  Zwierzynieckiej,  aby już  z  głównej  drogi
można było go dostrzec. Bo my wiemy o istnieniu tej ścieżki, ale jednak jest to na obrzeżu miasta
i nie  jest  to  bardzo  widoczne.  Jest  to  ważne  zarówno  dla  mieszkańców,  jak  i  dla  turystów
odwiedzających nasz region.

Wniosek  Radnej  Jadwigi  Dąbrowskiej  dot.  ustawienia  drogowskazów  do  Ścieżki  Edukacyjnej
Judzianka u zbiegu ulic Myśliwskiej i Zwierzynieckiej – Załącznik Nr 35.

Walentyna Pietroczuk – Przewodnicząca Rady – Dziękuję bardzo. To ja mam wniosek, jeśli można.
Proszę  Państwa,  ja  chciałam  złożyć  wniosek  w  imieniu  mieszkańców  ulicy  Warszawskiej
o poprawę bezpieczeństwa użytkowników ciągu pieszego rowerowego przy ulicy Warszawskiej, jak
również  mieszkańców  posesji  zamieszkujących  tą  ulicę  na  odcinku  od  Myśliwskiej  od  ulicy
Działowej. Tak jak już tu Pani Radna Dąbrowska mówiła, że to jest warto drogowskaz, ponieważ
tam przebiega  szlak  Green Velo.  Ruch,  szczególnie  w weekendy na  tej  trasie  jest  dosyć  duży
rowerowy,  natomiast  mieszkańcy  zgłosili  ten  wniosek,  ponieważ  dochodzi  tam  do  wielu
problematycznych takich sytuacji, ponieważ ten ciąg pieszy, pieszo-rowerowy nie jest podzielony
żadną  linią  na  ciąg,  który  dla  rowerzystów  i  dla  pieszych,  i  często  rowerzyści  bardzo  dużą
prędkością  jadą  już  w  tym  terenie  zabudowanym  blisko  ogrodzeń  posesji,  natomiast  niektóre
posesje są umieszczone w ten sposób, że jest, że wyjeżdżając samochodem, trzeba niestety wysunąć
się chociaż troszeczkę na ten chodnik i w tym momencie po prostu może nadjechać rower, i to jest
bardzo niebezpieczne. Na tym odcinku dochodziło do wielu nieprzyjemnych sytuacji. Nie wiadomo
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mi jest, że były jakieś poważniejsze kolizje, ale no zagraża to bezpieczeństwu zarówno tych, którzy
jadą rowerem, jak i tych, którzy wyjeżdżają z tych posesji. I mieszkańcy zwracają na to uwagę,
i kierują prośbę, żeby spróbować rozdzielić ten ciąg pieszo-rowerowy na 2 części – dla pieszych
i dla  rowerów,  z  tym,  że  ta  część  rowerowa  byłaby,  jeśli  to  możliwe  bliżej  krawędzi  jezdni
po to, żeby wyjeżdżający z tej posesji nie najeżdżali na rowerzystów. A z drugiej strony chciałam
skorzystać z okazji i również zwrócić się do mieszkańców miasta Hajnówka, żeby również na tym
odcinku i nie tylko, ponieważ rowerem jeździmy dużo, żeby nie, prędko nie jeździć, żeby uważać
na  wyjeżdżające  samochody  z  posesji.  One,  samochody  oczywiście,  powinny  bardzo  uważać
i uważają, ale nieraz wystarczy jakieś parę centymetrów i już jest zderzenie z rowerzystą na tym
odcinku. Także dziękuję bardzo. 

Wniosek Przewodniczącej Rady Walentyny Pietroczuk dot. poprawy bezpieczeństwa użytkowników
ciągu pieszoro-werowego przy ul. Warszawskiej jak również mieszkańców posesji zamieszkujących
na tej ulicy, na odcinku od ul. Myśliwskiej do ul. Działowej, znajdującego się na szlaku Green Velo
– Załącznik Nr 36.

Walentyna Pietroczuk – Przewodnicząca Rady – Proszę bardzo, Pani Radna Barbara Laszkiewicz.

Barbara  Laszkiewicz  –  Wiceprzewodnicząca  Rady  –  Pani  Przewodnicząca,  Panie  Burmistrzu,
Wysoka Rado, a ja chciałam za pośrednictwem naszej sesji podziękować dla Prezesa Spółdzielni
Mieszkaniowej i pracownikom, którzy przyczynili się na prośbę mieszkańców i moim, moją prośbę
za ułożone chodniki przy bloku Nowowarszawska 41 i 47. Serdecznie dziękuję.

Walentyna  Pietroczuk  –  Przewodnicząca  Rady –  Dziękuję  bardzo.  Proszę  bardzo,  Pani  Radna
Małgorzata Zaborna.

Małgorzata Celina Zaborna – Radna – Ja chciałam złożyć wniosek. W związku z licznymi prośbami
mieszkańców Hajnówki zwracam się z prośbą w ich imieniu do Burmistrza o postawienie ławek
z oparciami  na  odcinku  drogi  Warszawskiej  od  Ronda  Strażników  Puszczy  Białowieskiej
do mleczarni  oraz  od  ul.  Wrzosowej  do  Myśliwskiej  oraz  umieszczenia  koszy  przy  ławkach.
I jeszcze chciałam podziękować dzieciom ze Szkoły Nr 3 i  Pani,  którzy prowadzą wolontariat,
że udzielają wspaniałej pomocy ludziom potrzebującym. I mam jeszcze zapytanie do Burmistrza.
Składałam kiedyś wniosek odnośnie skrzyń PCK na ulicy Wrzosowej. I jest odpowiedź,  że jest
miejsce, jest zgoda, tylko nie ma dalej pojemnika, nie stoi.

Wniosek Radnej Małgorzaty Celiny Zabornej dot. postawienia ławek z oparciami na odcinku drogi
Warszawskiej  od  ronda Strażników Puszczy Białowieskiej  do  Mleczarni  oraz  od ul.  Wrzosowej
do ul. Myśliwskiej oraz umieszczenia przy ławkach koszy na śmieci  – Załącznik Nr 37.

Walentyna  Pietroczuk  –  Przewodnicząca  Rady  –  Dziękuję  bardzo.  Proszę  bardzo,  Pan  Radny
Mieczysław Gmiter.

Mieczysław Stanisław Gmiter – Radny – Szanowni Państwo, Panie Burmistrzu, bardzo wiele osób
jest zainteresowanych czy w Hajnówce będzie realizowana inwestycja, obok Zakładu Karego, pracy
dla osadzonych. Jeśli będzie, to jaki będzie profil jeśli chodzi o działalność tego zakładu, bo to jest
bardzo  interesujące,  no  bo  różne  są  już  w  chwili  obecnej  tam  informacje,  nie  wiem  czy
to są prawdziwe czy nieprawdziwe i w jakim punkcie realizacji, ewentualnie gdyby Pan mógł, jest
ta inwestycja aktualnie? Dziękuję.
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Walentyna Pietroczuk – Przewodnicząca Rady – Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, Pan Radny Janusz
Puch.

Janusz Puch – Wiceprzewodniczący Rady – Panie Burmistrzu, szanowni Państwo, ja w imieniu
mieszkańców Hajnówki i samotnego żuberka, który stoi przy ulicy Batorego, chciałem się zapytać
czy dostanie on towarzystwo? No bo on tak stoi smutny sam a to w sumie jako ozdoba miasta
Hajnówki było 2 żuberki. Kiedyś było 3 no. Tyle, dziękuję.

Walentyna Pietroczuk – Przewodnicząca Rady – Proszę bardzo, kto z Państwa Radnych chciałby
jeszcze? Proszę bardzo, Pan Maciej Borkowski.

Maciej  Borkowski  –  Pani  Przewodnicząca,  Panie  Burmistrzu,  nawiążę  do  tego,  przypomniała
mi Pani  Radna  Małgorzata  Zaborna.  PCK na  ulicy  Żabia  Górka,  od  tygodnia  leży  sterta  przy
pojemnikach z PCK, worki szmaty, cokolwiek innego. Należałoby to uprzątnąć. Tydzień czasu jak
jeżdżę  to,  że  tak  powiem,  gnije.  Pytanie,  Panie  Burmistrzu,  od  mieszkańców.  Już  Pan  dzisiaj
o to jak gdyby zaczepił ten plac zabaw, czyli centrum zabaw z budżetu obywatelskiego przy ulicy
Lipowej. Mieszkańcy pytają, kiedy on powstanie, no bo już widzimy, że wakacje tuż tuż, dzieci
tego potrzebują. To takie pytania. Pani Przewodnicząca już mnie tutaj ubiegła, miałem rzeczywiście
mówić o tej konferencji. Dużo mówimy o biologii i widziałbym, Panie Burmistrzu, co Pan o tym
sądzi, chciałbym zapytać, czy przeprowadzić taką konferencję właśnie na rzecz odejścia chemii,
zamiast chemii na rzecz biologizacji środowiska naturalnego. Powiem Państwu, że stowarzyszenia,
instytucje  są  zainteresowane,  aby  tutaj  w  województwie  podlaskim  tego  typu  edukację
przeprowadzać.  Jest  zatrważający raport,  wydało  działające  przy ONZ,  6  maja  Międzyrządowa
Platforma do Spraw Różnorodności Biologicznej i Funkcji Ekosystemu wydała taki raport odnośnie
zanieczyszczenia środowiska naturalnego, powiem Państwu tak w skrócie, który mówi, że stoimy
na takiej  krawędzi  biologicznej  zagłady.  Ten raport  liczy 1 500 stron.  Opracowywano go przez
3 lata.  Zachęcam i  uważam,  że powinniśmy w tym kierunku iść,  w kierunku edukowania,  tak,
zmiany świadomości mieszkańców, że możemy zmienić nasze środowisko w sposób jak najbardziej
naturalny i  wcale nie kosztowny. Konferencja miałaby pokazywać takie działania,  że produkcja
rolna, produkcja przemysłowa, gospodarowanie odpadami komunalnymi czy ściekami może być
proste,  tanie  i  ekologiczne.  Tak,  tanie,  Panie  Burmistrzu,  tanie,  proszę  mi  wierzyć.  Dlatego
chciałbym zachęcić Państwa. Cieszę się również, że Komisja Infrastruktury poparła ten wniosek,
Panie Burmistrzu. Myślę, że cała Rada poprze takie, że jesteśmy zobowiązani, zobligowani jako
samorządowcy do tego, aby zmieniać ten trend. O ekologii dużo się mówi, ale trzeba też działać
i edukować, i pokazywać inne działania, niż tylko takie jak gdyby oklepane, które są wszechobecne.
Powiem Państwu taką ciekawostkę na koniec smutną, bo jedyne województwo, które ma wpisane
w swojej strategii rozwoju biologizację środowiska naturalnego, jest to województwo kujawsko-
pomorskie. Pozostałe województwa czegoś takiego nie mają. Nie interesuje ich albo po prostu nie
widzą,  nie  widzą w tym problemu.  Możemy my to oddolnie  zainicjować pewne działania,  aby
w Sejmiku Wojewódzkim taki  zapis  i  strategia  się  znalazła,  z  czego będzie można pozyskiwać
fundusze na tego typu konferencje,  edukację,  uświadamianie społeczeństwa. Także tyle  z mojej
strony.  Zachęcam,  Panie  Burmistrzu,  aby  taką  konferencję  na  terenie  miasta  przeprowadzić.
Dziękuję.

Walentyna Pietroczuk – Przewodnicząca Rady – Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa Radnych
jeszcze chciałby zabrać głos? Proszę bardzo, Pani Radna Aniela Kot.

Aniela Kot – Radna – Pani Przewodnicząca, Panie Burmistrzu, szanowni Radni, ja mam dzisiaj taki
wniosek złożony mi przez mieszkańców bloku ulicy 3 Maja 39, którzy proszą, aby udrożnić dojazd
do tego bloku, ponieważ w chwili obecnej jest taka sytuacja, że są tam zastawione słupki metalowe,
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przez co nie ma przejazdu w oba kierunki w razie  jakiegoś zagrożenia życia czy zdrowia,  czy
korzystania  przez  pojazdy uprzywilejowane typu straż  czy pogotowie,  czy nawet  karetka,  tak?
To jest  blok  39.  Tam się  znajduje  na  dole  fotograf  D.*,  tam jest  kwiaciarnia,  tam są 2 sklepy
miejskie.  Byłam  tam,  tam  rzeczywiście  w  poprzek  z  jednej  strony  są  ustawione  metalowe,
metalowe... No a teraz mnie proszą, żeby udrożnić... Teraz już chcą, żeby to udrożnić, bo boją się,
że  nie  przejedzie  pogotowie  czy  straż  pożarna  i  że  to  jest  niezgodne  z  przepisami
przeciwpożarowymi. Zgłaszam. Drugi wniosek jest taki, aby ustawić stojak na rowery na naszym
miejskim placu zabaw. Brakuje tam stojaka na rowery dla rodziców, którzy korzystają, przyjeżdżają
na plac z dziećmi. No i trzecie, to już nie wniosek a tylko taka moja prośba, bo jak jedzie się przez
nasze miasto, jest wiosna, pięknie wygląda już nasze miasto, ukwiecone, piękne są 2 ronda, stoją
te ładne donice na 3 Maja, gdzie wszyscy sobie robią selfie, wystawiają na Facebooka. Mamy nowy
hit w naszym mieście. A jak ja jadę na swoje Podlasie, to na moim osiedlu i na Rondzie Cyryla
i Metodego jest tak skromniutko tam, gdzie się jedzie do szpitala. Jeżeli są jakieś środki malutkie,
to ja proszę w imieniu swoim własnym i swoich mieszkańców swego osiedla, aby ukwiecić też
to nasze rondo. Nie musi być tak ładnie i na bogato jak w centrum miasta na tych 2 rondach, ale
choć troszeczkę, bo tam są, teraz stoją 2 czy 3 malutkie skrzyneczki. Dziękuję bardzo.

Walentyna Pietroczuk – Przewodnicząca Rady – Dziękuję. Proszę bardzo, czy są jeszcze jakieś
wnioski? Proszę bardzo, tylko proszę, poczeka Pan chwileczkę, mikrofon.

Mieszkaniec  Miasta  –  Moje  nazwisko  G.* i  chciałem  poruszyć  parę  spraw.  Jedną  myślałem,
że będzie Dyrektor, Radny, Dyrektor Szpitala, ale go nie ma. Za to jest Pan Burmistrz, który jest
Przewodniczącym Społecznej Rady przy ZOZ-ie. 

Jerzy Sirak – Burmistrz Miasta – Nie, Pan Starosta jest Przewodniczącym.

Mieszkaniec Miasta – A, a Pan nie? Ale Pan jest członkiem?

Jerzy Sirak – Burmistrz Miasta – Członkiem Rady, tak.

Mieszkaniec Miasta – No szkoda, no to będę musiał na sesję Rady Powiatu iść. To jest tak. Druga
sprawa, chodzi mi trochę o porządek w mieście a szczególnie o te właśnie słupy ogłoszeniowe. One
powinny być chociaż ze dwa razy w roku pooczyszczane. A teraz po wyborach, już się skończyły
wybory,  to  zdjąć  te  plakaty  wyborcze,  te  różne  wyborcze.  Miały  partie,  jak  pieniądze  miały
na plakaty, to niech miasto zdejmie a oni niech zapłacą, bo jest taki przepis.

Z sali – Oni mają miesiąc na to...

Mieszaniec Miasta –  No. Na ale wybory są ważne, to już no bo tak te plakaty są niedoklejane
i fruwają te  farfocle,  choroba jasna,  toż  to  aż obrzydliwość patrzeć na to  a  słupy można i  tak
oczyszczać.  I  następna  sprawa,  Panie  Burmistrzu,  czy  można  by  było  część  imprez
ogólnodostępnych, niebiletowych przenieść z Domu Kultury do naszego amfiteatru? Jednak tutaj
jest  lepsze skomunikowanie,  to  jest  centrum miasta,  starsi  ludzie.  Tu by przeszli  a tam, mówi,
co ja będę  z  MPK-u,  wieczorem  już  MPK-u  nie  ma,  no  nie  mam  czym  wrócić,  nie  każdy
ma samochód.  Takie  imprezy  cześć  można  poprzenosić.  Na  przykład  w  Bielsku  w  tej  muszli
koncertowej jest kupa, kupa, kupa takich imprez. Tutaj, tutaj poruszona była sprawa, sprawa tego
naszego placu, miejskiego placu zabaw. Dobrze i bardzo dobrze, niech on się rozbudowuje ten plac
zabaw. Tylko ja się nieraz dziwię,  po jaki pierun tamte 2 kamery są, które są nieczynne? Ktoś
musiał. Ktoś musiał na nich pieniądze wydać. To były pieniądze wyrzucone w błoto. A tamten plac

* zanonimizowano
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zabaw jest dosyć często... Nie, one dalej wiszą te kamery, dalej wiszą a ten plac zabaw jest, a ten
plac zabaw jest  dosyć często dewastowany.  A jak rozbudowują czy poprawiają ten plac zabaw,
te części drewniane to są ze świerku. Świerk ma to do siebie, że dosyć szybko ulega butwieniu,
bo świerk  to  do  siebie  ma.  On  nie  jest  odporny.  To  niech  to  będzie  dobrze  zakonserwowane,
zaimpregnowane, a nie co rok wymieniać, wymieniać, bo to zgniło, to spróchniało. Jakby te części
dobrze zaimpregnował, to by nie próchniały, to by nie próchniały. I Panie Burmistrzu, tutaj ja tam
się wychowałem za stacją kolejową i tam jest taki teren, jak to popularnie się nazywa, ten park
kolejowy. Teren piękny. Na budownictwo to się nie nadaje, bo tam jest bodajże,  jak pamiętam,
zresztą  niedawno byłem, to  są  2 dęby jako pomniki  przyrody i  tych  parę  akacji  jako pomniki
przyrody. Czy są jakieś plany, żeby to zagospodarować? Bo to naprawdę jest bardzo ładny teren.
Może  się  dogadać  z  tą  Pocztówką  czy  widokówką,  z  tym stowarzyszeniem,  co  to  wzięła  ten
dworzec. Oni mają jakieś tam występy. Może tam by jakąś estradę zrobili,  tam występy, jakieś
alejki?  Bo  w  obecnej  chwili  to  jest  tam  wysypisko  śmieci.  Tam  jest  wysypisko  śmieci.
Aż to obrzydliwość,  obrzydliwość  patrzeć,  naprawdę.  No  szkoda,  że  akurat  nie  ma  Dyrektora
Szpitala, bo to jest naprawdę sprawa, ale Pan Burmistrz jako jest członkiem tej Społecznej Rady,
to może Pan poruszy też, Panie Burmistrzu.

Walentyna Pietroczuk – Przewodnicząca Rady – Tak, tak. Bardzo proszę bardzo, ponieważ Pan
przyszedł, chciałby powiedzieć, Pan Burmistrz jest członkiem. Proszę bardzo, jak najbardziej.

Mieszkaniec  Miasta  –  O  co  mi  chodzi?  Chodzi  mi  o  lekarzy  specjalistów  w  większości
przyjeżdżających spoza Hajnówki. Nie o wszystkich, bo ja nie mówię obligatoryjnie, że wszyscy
są tacy, ale jeżeli ludzie czekają i przyjeżdża taki, no nie będę mówił, kto, lekarz, o, to nie będzie
wiadomo, o kogo chodzi, no lekarz i przyjeżdża on z domu i się 2 godziny spóźnia czy 1,5 godziny.
Ludzie czekają jak te psy, bo inaczej nie można określić, pod drzwiami a to przecież przychodzą
do lekarza specjalisty, to nie przychodzą zdrowi ludzie. I taki lekarz ma tam jakiś limit dziennych
przyjęć, ma dzienny przyjęć, to wiadomo, że on dłużej nie zostanie i temu choremu poświęci mniej
czasu,  przyjmie  po łebkach.  Przecież  to  jest  lekceważenie  ludzi,  lekceważenie  ludzi.  To to  się
w głowie  nie  mieści.  A  jeszcze  taki  lekarz  jak  przyjedzie,  to  od  razu  nie  przyjmuje,  nie,
bo przyjedzie z domu, jeszcze musi kawę wypić. No bo jak to, no bo, no bo rano w domu nie mógł
wypić a się zmęczył póki przyjechał na przykład z Białegostoku. No teraz najlepiej to jeździć przez
Bielsk, no bo wiadomo, że się dojedzie szybciej jak przez Narew. No ale przez tę godzinę to on się
tak zmęczył, że jeszcze musi posiedzieć i kawę a ludzie niech czekają a co tam chorzy, co tam
chorzy.  Trzeba  naprawdę  a  przecież  to  jest  do  sprawdzenia.  Taki  Dyrektor  Szpitala  ma  tam
te, tę pisulkę,  rozpiski,  jaki  lekar,z  o  której  przyjmuje.  15-20  minut  wyszedł  z  tego  gabinetu,
przeleciał  się.  Jest,  nie  ma,  jest,  nie  ma,  nie  ma,  nie  ma,  nie  ma,  nie  ma,  nie  ma.  O.  Można
to. Ja mówię, ja wiem, że no mówią, że służba zdrowia niedoinwestowana. Ja się z tym zgodzę, ale
niedoinwestowanie to nie znaczy, że pacjentów można lekceważyć. Bo człowiek ma też swój honor,
prawda? Psa sieępod drzwiami  2 godziny nie  trzyma,  bo go szkoda,  a  nie  chorego człowieka,
czasami  taka babcia o siedzi  zgarbiona staruszka i  też  te  2  godziny czeka pod tymi drzwiami.
To jest bardzo nieładnie i bardzo niekulturalnie. Dziękuję bardzo. 

Walentyna  Pietroczuk  –  Przewodnicząca  Rady  –  Dziękujemy  Panu  bardzo  za  przybycie
i wypowiedzenie wniosków. Proszę bardzo, czy ktoś z Państwa Radnych chciałby jeszcze zabrać
głos? Proszę bardzo, Pani Radna Barbara Laszkiewicz.

Barbara  Laszkiewicz  –  Wiceprzewodnicząca  Rady  –  Ja  przepraszam  bardzo,  ale  chyba
podziękowania  moje  nie  były  dokończone.  Jeszcze  chciałam  podziękować  dla  Pana  Prezesa
Spółdzielni za uprzątnięcie terenu, o który bardzo długo walczyliśmy jako mieszkańcy,  między
szczytami bloków Reja 5, 7, 3 Maja 58 i 60. Dziękuję bardzo.
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Walentyna Pietroczuk – Przewodnicząca Rady – Proszę Państwa, cieszę się, że dzisiaj jest dużo
podziękowań. Proszę bardzo, Pani Radna Jadwiga Dąbrowska. Proszę bardzo.

Jadwiga Dąbrowska – Radna – Ja też jeszcze z jedną laurką i podziękowaniami dla Pana Burmistrza
i  Pana  Wiceburmistrza,  Pana  Dyrektora  Gospodarki  Komunalnej,  Dyrektora  Przedsiębiorstwa
Usług Komunalnych za wymianę 2 nowych przystanków w centrum miasta i ustawienie pięknych
stojaków. Wszyscy są zadowoleni. Dziękuję bardzo.

Walentyna Pietroczuk – Przewodnicząca Rady – Dziękuję bardzo... Proszę bardzo. Proszę bardzo.
2 minutki. Znaczy może być i dłużej.

Mieszkaniec Miasta – Panie Burmistrzu, zbliżają się wielkimi krokami wakacje, prawda? I czy nie
dałoby  się  na  okres  wakacji  dla  dzieci  i  młodzieży  obniżyć  cenę  wejściówki  na  basen?  Czy
to by było możliwe? 

Jerzy Sirak – Burmistrz Miasta – Wszystko można...

Mieszkaniec Miasta – No można, no bo to zależy od godziny, tam jest i po 7 złotych i po 9 złotych,
tam zależy od  godzin.  Przykładowo tym dzieciakom obniżyć  o  50,  na  okres  wakacji  o  50  %
te wejściówki. Basen na pewno nie zbiednieje. 

Do punktu 10. porządku obrad (03:27:31 – 03:41:30)
Walentyna  Pietroczuk –  Przewodnicząca  Rady – Proszę  Państwa,  przechodzimy do następnego
punktu 10. Odpowiedzi na wnioski.

Jerzy Sirak – Burmistrz Miasta – Czy ja mogę na siedząco odpowiadać? 

Walentyna Pietroczuk – Przewodnicząca Rady – Tak, proszę bardzo.

Jerzy Sirak – Burmistrz Miasta – Bo muszę patrzeć na swoje ściągawki. Pani Radna Dąbrowska
zwraca  uwagę  na  potrzebę  drogowskazów  wskazujących  drogę  do  ścieżki  ekologicznej.  Jest
to wniosek  zasadny.  Już  my  też  się  do  tego  przygotowujemy  i  postaramy  się  jak  najszybciej
te drogowskazy ustawić,  bo my o tym wiemy,  tak i  wiemy,  że to jest  fajna ścieżka,  warto tam
pojechać  i  zobaczyć,  ale  oznakowanie  jest  konieczne,  postaramy się  to  jak  najszybciej  zrobić.
Ja wyjaśnię, że już skoro podpisaliśmy rachunki, bo ja jeszcze nie sprawdzałem, to na pewno już
tak jest, już ławki są tam nowe ustawione i takie same pojemniki na śmieci też. Pani Radna, Pani
Przewodnicząca  Pietroczuk  zwraca  uwagę  na  ścieżkę  rowerową.  Tu  wystąpimy  z  wnioskiem
stosownym do zarządcy drogi Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich. Myślę osobiście, że raczej
to  rozdzielenie,  oznakowanie będzie niemożliwe.  Dlaczego tam jest  ciąg pieszo-rowerowy jako
jeden? Bo tam było wąsko. Pewnie tak to jest, ale wystąpimy, wystąpimy z wnioskiem do Pana
Dyrektora  o  rozważenie  tego,  czy  można  to  oznakowanie  zrobić.  Pani  Radna  Laszkiewicz
to mówiła o podziękowaniach. Też bardzo, bardzo, bardzo miło, że Spółdzielnia Mieszkaniowa robi
sporo na osiedlach. Ja tylko wyjaśnię, że wspólnie ze Spółdzielnią też zechcemy uporządkować
trochę teren przy przedszkolu na ulicy Armii Krajowej i zrobić tam dodatkowe miejsca postojowe
dla  samochodów,  mieszkańców,  ale  również  rodziców,  którzy  przywożą  swoje  dzieci
do przedszkola  i  do  żłobka.  Pani  Zaborna,  jeżeli  chodzi  o  ławki  na  tym  odcinku  od  ronda
do mleczarni  i  dalej,  również  wystąpimy  z  takim  pytaniem  do  zarządcy  drogi  o  wskazanie
możliwości ustawienia tych ławek. Jeżeli taką zgodę otrzymamy, oczywiście te ławki postawimy.
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Również wystąpimy do PCK, przypomnimy, bo to wystąpienie już było, o możliwości ustawienia
pojemnika w tym miejscu, o którym Pani Radna mówi. Pan Radny Gmiter pyta o Zakład Karny
i planowanej  inwestycji.  Ja  przypomnę,  że  w przeszłości  jako  miasto  kopiliśmy nieruchomości
od Spółdzielni  Mleczarskiej.  Sprzedaliśmy te  nieruchomości  dla  Zakładu Karnego w Hajnówce
z takim  założeniem,  że  będzie  ta  powierzchnia  wykorzystana  pod  potrzeby  rozbudowy  hal
produkcyjnych,  ponieważ  zakłady karne  realizują  taki  ogólnokrajowy program rehabilitacji  dla
osób osadzonych z możliwością organizacji stanowisk pracy i Zakład Karny po prostu buduje hale
produkcyjne,  natomiast  nasze  Przedsiębiorstwo  Usług  Komunalnych  wstawiłoby  tam  maszyny
do produkcji i ja zapewniam Pana Radnego, i wszystkich okolicznych mieszkańców, że nie będzie,
bo nie może być to produkcja, która będzie uciążliwa czy w jakikolwiek sposób szkodliwa dla
środowiska naturalnego, ale mówię,  na bieżąco będziemy informowali  o postępie robót,  z tego,
co wiem,  znaczy  wszystkich  tych  działań,  z  tego  co  wiem  w  tej  chwili  już  jest  akceptacja
do budowy hal produkcyjnych. W tym orku pewnie nie, ale w przyszłym roku będą one zbudowane.
Pan Janusz Puch mówi, rzeczywiście został tam jeden żubr. Wystąpimy do kampanii piwowarskiej
o rozważenie możliwości postawienia tego kolejnego żubra, żeby ten jeden nie był taki samotny.
Wprawdzie pojemniki PCK nie są nasze, ale tutaj nasze służby sprawdzą i po prostu to, co jest
za dużo,  co się w pojemnikach nie mieści,  zostanie wywiezione.  Plac zabaw na ulicy Lipowej,
oczywiście  no  procedury  przetargowe  czy  zapytania  o  cenę  są  w  toku,  z  tym  że  tutaj
współpracujemy z Panem Prezesem Spółdzielni Mieszkaniowej  w Hajnówce, biorąc pod uwagę
również taką możliwość, że Spółdzielnia Mieszkaniowa też się zaangażuje i oferta na placu zabaw
dzięki temu może być dla dzieci atrakcyjniejsza. Konferencja biologiczna, w dużej mierze dotyczy
to  głównie  obszarów  wielskich,  dlatego  wystąpiłem  z  propozycją  do  Pana  Starosty
o zorganizowanie  takiej  konferencji,  ale  przy  współpracy  i  przy  współudziale  Politechniki
Białostockiej. Mam tu na myśli głównie nasz Wydział Zamiejscowy. Bo tak naprawdę u nas, jeżeli
chodzi o sprawy, ja wiem, technologii związanej z przetwarzaniem czy odpadów, czy tutaj ścieków
naszych  komunalnych,  to  jak  Państwo też  pamiętacie,  w  ostatnich  latach  naprawdę  zrobiliśmy
bardzo dużo i u nas ta gospodarka wodno-ściekowa w mieście, można powiedzieć, że jest na bardzo
wysokim poziomie, prawie 99 % miasta mamy skanalizowanego, natomiast technologia, która jest
stosowana u nas, już jest  technologią nowoczesna i problemów z tym nie mamy, chociaż zdaję
sobie z tego sprawę, że czasami jakieś czasowe problemy mogą się zdarzyć, ale każda konferencja
tego typu, tego rodzaju to jest okazja do tego, żeby wysłuchać jakichś informacji o najnowszych
możliwościach i najnowszych technologiach. Chociaż Pan Radny zwraca uwagę na ten raport ONZ-
tu i rzeczywiście, ten raport jest katastrofalny jeżeli chodzi o cały nasz glob, natomiast jeżeli chodzi
o nasze województwo i myślę, że naszą hajnowską ziemię, to tutaj takich problemów nie mamy, ale
nie  zmienia  to  faktu,  że  wszyscy  mamy obowiązek  robić  co  możliwe,  żeby  i  powietrze  było
czystsze, i woda też czysta. Pani Aniela Kot, ulica 3 Maja. Aha, no nie tak dawno były wnioski,
żeby te słupki postawić. Patrzę teraz te słupki trzeba zdjąć. No podejmiemy pewne działania, ale
tam w wyniku pewnych ustaleń okazało się, że część nieruchomości stanowi własność prywatna,
także  zdjęcie  tych  słupków  będzie  wiązało  się  też  z  koniecznością  wykupienia  ileśdziesięciu
metrów  kwadratowych  gruntu.  Jeżeli  będzie  taka  zgoda  ze  strony  właściciela  i  będzie  jakaś
sensowna,  przystępna  cena,  no  to  będziemy się  nad  tym zastanawiać,  chociaż  to  jest  centrum
miasta,  to zdajemy sobie z tego sprawę, że oczekiwania właściciela no mogą być odpowiednio
wysokie. Stojak na rowery na placu zabaw, to zlecimy to Panu Dyrektorowi Łapińskiemu, żeby
od razu  przy  okazji  tych  zakupów,  a  nie  ukrywam,  że  po  dzisiejszej  naszej  decyzji  odnośnie
dodatkowych środków postaramy się jak najszybciej procedury przetargowe przeprowadzić, żeby
w okresie  wakacyjnym  już  dzieci  mogły  korzystać  z  tych  urządzeń  i  oczywiście  ten  stojak
na rowery też postawimy. Wniosek Pani Radnej odnośnie kwiatów dodatkowych na Rondzie Cyryla
i Metodego jest jak najbardziej słuszny. No tam staraliśmy się swego czasu zrobić cokolwiek, żeby
trochę tych kwiatów było,  ale  w pełni podzielam tu pogląd Pani Radnej,  że  tych kwiatów jest
za mało i myślę raczej o takich ustawianych tam na dole wokół tego słupa większych doniczkach.
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Oczywiście, to nie będzie tyle kwiatów, co jest na rondzie Arcybiskupa Mirona czy Świętego Jana
Pawła II, no ale będzie ich więcej tak, żeby były widoczne. Oczywiście, wszystkim nam te kwiaty
się podobają, ale myślę, że wszyscy akceptujemy to, że trzeba trochę tych złotówek wydać, żeby,
żeby tak właśnie to wyglądało, jak wygląda. Chociaż to wiecie, to cieszymy się z tych doniczek, ale
ja się spotykam z takimi opiniami – no Panie Burmistrzu, ładne doniczki, ładne kwiatki, ale czemu
ich tak mało?  Także pomyślimy no. No wszystko kosztuje,  ale  skoro nas  to  wszystkich cieszy
i cieszy tych gości, którzy przyjeżdżają do Hajnówki i to zauważają, to chyba warto. Pan G.*, słupy
ogłoszeniowe,  kampania  wyborcza.  Ja  przypomnę  tutaj  Panu,  że  zgodnie  z  prawem  komitety
wyborcze mają  30 dni  na sprzątnięcie  swoich  materiałów wyborczych,  ale  niezależnie od tego
my co jakiś czas staramy się te słupy ogłoszeniowe no uwalniać od tych ogłoszeń, no ale cały czas
te informacje różne na tych słupach są umieszczane. Zwrócimy na to uwagę, żeby robić to częściej.
Też zwrócimy Panu Dyrektorowi Tomaszukowi uwagę i tą Pana sugestię jeżeli chodzi o usługi
lekarzy specjalistów. Aha, no elementy drewniane,  pewnie,  że lepiej,  żeby były impregnowane.
Porozmawiam  na  ten  temat  z  Panem  Dyrektorem  Łapińskim,  bo  wiecie,  nie  ukrywam,
że to, co można zrobić swoimi siłami,  swoimi pracownikami,  to staramy się po prostu to robić.
Zawsze jest to taniej, niż wtedy, kiedy kupuje się nowe i na pewno warto te dodatkowe pudełka
impregnatu wykorzystać,  żeby to było trochę trwalsze.  Natomiast  jeżeli  chodzi o większą ilość
imprez plenerowych w amfiteatrze, staramy się, żeby tych imprez no trochę, trochę w ciągu tego
sezonu było. No ja myślę, że ten przykład, który Pan podaje, tej muszli w Bielsku Podlaskim też
jest dobry, tylko że tam  jest, ta muszla jest trochę tam mniejsza, łatwiej pewnie coś organizować
niż w amfiteatrze,  ale zwrócimy uwagę Panu Dyrektorowi Kuncewiczowi, żeby pomyślał,  jakie
dodatkowe jeszcze imprezy, które nie będą wymagały wielkich nakładów finansowych, można było
w ciągu tego sezonu wakacyjnego zrobić. Park? A, park kolejowy. Zgodzę się tutaj z tą propozycją,
że  fajnie  by  było,  gdyby  on  wyglądał  inaczej.  My  staramy  się  go  sprzątać,  bo  no  niestety,
no czasami  zdarza się,  że  ludzie  coś tam wywożą.  Staramy się to  sprzątać,  ale  mamy ciekawy
projekt.  Absolwentka  w  tym  roku,  bodajże  absolwentka  Wydziału  Architektury  Politechniki
Białostockiej, niepochodząca z Hajnówki zresztą, tylko jak dobrze pamiętam, to z Moniek, na temat
pracy magisterskiej swojej wybrała sobie właśnie taki architektoniczny projekt zagospodarowania
tamtego parku. Projekt jest, że tak powiem, bardzo oryginalny. Ja Państwu go jeszcze w tej chwili
nie pokazuję, no bo, no bo chciałoby się nie tylko pokazać, ale realizować a realizacja będzie trochę
kosztować, ale zapewniam Państwa, że projekt jest fajny, jak go kiedyś zrealizujemy, to wszyscy się
będziemy z tego cieszyć.

Walentyna Pietroczuk – Przewodnicząca Rady – Dziękuję bardzo, Panie Burmistrzu. Jeszcze Pan
Radny Mieczysław Gmiter chciałby coś dodać. Proszę bardzo.

Mieczysław Stanisław Gmiter  –  Radny –  Panie  Burmistrzu,  proszę  o odpowiedź na  całe  moje
pytanie, bo maszyny są różne – i do makaronu, i do lodów, czyli jakie maszyny i do czego będą
wstawione w tym zakładzie?

Jerzy  Sirak  –  Burmistrz  Miasta  –  Panie  Mieczysławie,  ja  Panu  w  tej  chwili  nie  odpowiem,
bo jeszcze  tego nie  wiemy,  nie.  Jedno jest  pewne,  że  jest  szansa,  żeby była  to  taka  produkcja
innowacyjna  w  skali  naszego  województwa  i  może  ono  uzyskać  wsparcie  ze  Środków
Regionalnego Programu Operacyjnego właśnie na gospodarkę odpadami.  Ale tak jak mówiłem,
będziemy Państwa  informować  na  bieżąco  i  na  pewno  nie  będzie  to  żadna  działalność,  żadna
produkcja, która będzie uciążliwa dla mieszkańców czy środowiska naturalnego.

Walentyna Pietroczuk – Przewodnicząca Rady – Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, czy ktoś jeszcze
chciałby  zabrać  głos?  Już  są  odpowiedzi.  Dziękuję  bardzo.  Pani  Halinka  przywołuje  mnie

* zanonimizowano
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do porządku. Proszę Państwa, zanim zamknę dzisiejsze obrady, czyli przejdę do punktu 11, myślę
że będę wyrazicielem wszystkich Radnych i wszystkich tu obecnych, składając najserdeczniejsze
życzenia dla naszych dzieci z terenu miasta Hajnówka a także dzieci z całego świata, powiem tak
bardzo  szeroko,  ponieważ  chcemy,  żeby te  dzieci  były  radosne,  szczęśliwe,  kochane.  Dla  nas
dorosłych  jest  to  najważniejsze,  dlatego  też  wszystkiego,  wszystkiego  najlepszego  życzymy
z okazji ich święta.

Oklaski

Do punktu 11. porządku obrad (03:41:30 – 03:41:37)
Walentyna Pietroczuk – Przewodnicząca Rady – Proszę Państwa, zamykam obrady VII sesji Rady
Miasta Hajnówka. Dziękuję wszystkim za owocne obrady.

Protokołowały:                                                                                                Przewodnicząca Rady

Halina Stepaniuk – Starszy Specjalista                                                           Walentyna Pietroczuk

Elżbieta Filipowicz – Referent
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