
Protokół Nr IX/19
z obrad IX sesji Rady Miasta Hajnówka

która odbyła się 27 sierpnia 2019 r. 
w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Hajnówka

w godz. 15:00 – 20:30

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. Markiewicz Piotr
14. Pietroczuk Walentyna
15. Puch Janusz
16. Rygorowicz Ewa 
17. Tomaszuk Grzegorz
18. Tumiel Artur
19. Zaborna Małgorzata Celina

Radni nieobecni usprawiedliwieni:
1. Łukaszewicz Małgorzata Justyna 
2. Tichoniuk Natalia

Lista  obecności  Radnych Rady Miasta Hajnówka na IX sesji  w dniu  27  sierpnia  2019 roku –
Załącznik Nr 1.

Ponadto w sesji udział wzięli:
1.   Jerzy Sirak – Burmistrz Miasta Hajnówka
2.   Ireneusz Roman Kiendyś – Zastępca Burmistrza Miasta Hajnówka
3.   Halina Nowik – Skarbnik Miasta Hajnówka
4.   Agnieszka Irena Zabrocka – Skarbnik Miasta Hajnówka
5.   Mikołaj  Janowski  –  Radny  Sejmiku  Województwa  Podlaskiego
Jarosław Kot – Prezes
7.   Marzanna Sołtys – Radca Prawny
8.   Jarosław Walesiuk – Informatyk UM
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9.   Halina Stepaniuk – Biuro Rady Miasta
10. Elżbieta Filipowicz – Biuro Rady Miasta
11. 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-ix-sesji-rady-miasta-hajnowka-w-dniu-27-
sierpnia-2019r
http://www.hajnowka.pl/urzad1/aktualnosci/12313-transmisja-obrad-ix-sesji-rady-miasta-hajnowka-
w-dniu-27-sierpnia-2019r.html

Nagranie z obrad sesji – Załącznik Nr 2.

Do punktu 1. porządku obrad (00:10:20 –  00:12:05)
Walentyna Pietroczuk – Przewodnicząca Rady – Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy o samorządzie
gminnym  z  dnia  8  marca  1990  r.  otwieram  obrady  IX  sesji  Rady  Miasta  Hajnówka.  Witam
serdecznie  Państwa  Radnych,  witam  serdecznie  Pana  Burmistrza  Jerzego  Siraka,  Pana
Wiceburmistrza Ireneusza Romana Kiendysia, Pana Prezesa Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych
Pana Jarosława Kota. Witam Serdecznie Panią Skarbnik Panią Halinę Nowik, pracowników Urzędu
Miasta.  Witam  serdecznie  Pana  Mikołaja  Janowskiego  Przedstawiciela  Radnego  Sejmiku
Województwa Podlaskiego i oczywiście witam bardzo serdecznie mieszkańców miasta Hajnówka.
Witam również  przedstawicieli  Telewizji  Kablowej,  która  tradycyjnie  nagrywa  dzisiejszą  sesję
i transmituje.  Informuję,  że  ustawowy  skład  Rady  stanowi  21  Radnych.  Stwierdzam,
że na dzisiejszej  sesji  uczestniczy  19  Radnych,  co  stanowi  kworum niezbędne  do  prowadzenia
obrad  Rady  Miasta  umożliwiające  przeprowadzenie  ważnych  wyborów  i  podejmowanie
prawomocnych uchwał. 

Do punktu 2 porządku obrad(00:12:05 – 00:23:20)
Walentyna Pietroczuk – Przewodnicząca Rady – Radni otrzymali porządek obrad dzisiejszej sesji,
jednak  w  dniu  16  sierpnia  Pan  Burmistrz  Miasta  Hajnówka  wystąpił  z  wnioskiem  o  zmianę
porządku obrad polegająca na wprowadzeniu do przekazanego Państwu Radnym w dniu 13 sierpnia
bieżącego  roku  porządku  obrad  w  punkcie  7.  Rozpatrzenie  i  podjęcie  uchwał  w  sprawach
wprowadzenie podpunktu 2 pod nazwą udzielenie pomocy finansowej powiatowi hajnowskiemu.
Pozostałe podpunkty ulegają również zmianie, to znaczy punktacja tych punktów. I przegłosujmy
najpierw wniosek Pana Burmistrza zanim przejdziemy do przegłosowania dzisiejszego porządku
obrad. Ja pozwolę sobie usiąść, żeby było wygodnie prowadzić. Przypominam, że głosujemy przez
podniesienie ręki i elektronicznie. Proszę Państwa, rozpoczynamy głosowanie dotyczące zmiany
porządku  obrad  polegające  na  wprowadzeniu  do  punktu  7  podpunktu  2  pod  nazwą  udzielenie
pomocy finansowej Powiatowi Hajnowskiemu. Kto z Państwa Radnych jest za przyjęciem wniosku
o  zmianę  porządku  obrad?  Kto  się  wstrzymał?  Kto  jest  przeciw?  Wszyscy  Radni  obecni
na dzisiejszej sesji 19 Radnych głosowało za przyjęciem wniosku Pana Burmistrza. 

Głosowanie  w  sprawie  zmiany  porządku  obrad  polegającej  na  wprowadzeniu  do  punktu
7 podpunktu 2 pn. udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Hajnowskiemu – Załącznik Nr 3.

 2

http://www.bip.hajnowka.pl/article/transmisja-obrad-ix-sesji-rady-miasta-hajnowka-w-dniu-27-sierpnia-2019r
http://www.bip.hajnowka.pl/article/transmisja-obrad-ix-sesji-rady-miasta-hajnowka-w-dniu-27-sierpnia-2019r
http://www.hajnowka.pl/urzad1/aktualnosci/12313-transmisja-obrad-ix-sesji-rady-miasta-hajnowka-w-dniu-27-sierpnia-2019r.html
http://www.hajnowka.pl/urzad1/aktualnosci/12313-transmisja-obrad-ix-sesji-rady-miasta-hajnowka-w-dniu-27-sierpnia-2019r.html


Walentyna Pietroczuk – Przewodnicząca Rady – Zatem przejdziemy teraz do porządku obrad, który
pozwolę przeczytać. Przedstawia się on po zmianie następująco:

1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu VII i  VIII 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 06 czerwca 2019 r.
     do 09 sierpnia 2019 r.
6. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta Hajnówka za I półrocze 2019 roku.
7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawach:

7.1. zakwalifikowania zagospodarowania frakcji odpadów komunalnych wysortowywanych
       ze strumienia zmieszanych odpadów komunalnych i nieprzeznaczonych do składowania
       („frakcja wysokoenergetyczna”) do zadań własnych gminy,
7.2. udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Hajnowskiemu,
7.3. zmiany w budżecie miasta na 2019 rok,
7.4. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Hajnówka na lata 2019- 2029,
7.5. odwołania skarbnika Gminy Miejskiej Hajnówka,
7.6 powołania skarbnika Gminy Miejskiej Hajnówka.

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

Walentyna Pietroczuk – Przewodnicząca Rady – Przystępujemy do, czy ktoś z Państwa Radnych
ma uwagi do przedstawionego porządku obrad? Proszę bardzo, Pan Radny Maciej Borkowski.

Maciej  Borkowski  –  Radny –  Pani  Przewodnicząca,  szanowna  Rado,  w imieniu  Klubu  Prawa
i Sprawiedliwości  chcielibyśmy  wprowadzić  zmianę  w  porządku  obrad  poprzez  wprowadzenie
w punkcie 7.7 stanowiska wyrażającego sprzeciw wobec promocji i afirmacji ideologii tak zwanych
ruchów LGBT. Wniosek ten jest podyktowany, stanowisko rozprzestrzeniającą się wszechobecnie
tą  akcją  LGBT,  marszami,  różnego  rodzaju  dewiacjami,  których  jesteśmy  świadkami.  Media
szeroko o tym nas informują i myślę, że głosowanie będzie tylko formalnością, ponieważ każdy
z nas, z nas Radnych rozmawia z mieszkańcami miasta, zna ich opinie na temat tego, ja to nazywam
szaleństwa, które się pojawia. Myślę, że każdy z nas chce żyć normalnie. Każdy z nas chce żyć
według wiary chrześcijańskiej,  która na dzisiaj  jest  deptana właśnie przez te ruchy.  Profanacja,
jakiej się ten ruch dopuszcza, myślę że szanowna Rada zaakceptuje zmianę porządku obrad, jak
również przyjmie ten nasz wniosek. Dziękuję uprzejmie.

Projekt uchwały Rady Miasta Hajnówka w sprawie przyjęcia stanowiska wyrażającego sprzeciw
wobec promocji i afirmacji ideologii tzw. ruchów LGBT – Załącznik Nr 4.

Walentyna Pietroczuk – Przewodnicząca Rady – Dziękuję. W związku z tym, że jest wniosek, który
musimy  wprowadzić  do  systemu,  do  porządku,  przegłosować  ten  wniosek,  tak?...  Potrzebna
przerwa?...  Przegłosujemy, proszę bardzo, podpunkt 7.7 jeśli,  jeśli mogłabym prosić jeszcze raz
o sformułowanie krótkie...

Maciej Borkowski –Radny – Stanowisko wyrażające sprzeciw wobec promocji i afirmacji ideologii
tak zwanych ruchów LGBT, czyli lesbijek, gejów, biseksualistów i transwestytów. 

Walentyna  Pietroczuk – Przewodnicząca  Rady –  Wiemy.  Czyli  ruchy,  ruchów LGBT i  na  tym
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zakończymy,  tak?  Proszę  bardzo,  kto  z  Państwa  jest  za  zmianą  porządku  obrad  polegającą
na wprowadzeniu do punktu 7 podpunktu 7 pod nazwą przyjęcia stanowiska wyrażającego sprzeciw
wobec promocji ideologii tak zwanych ruchów LGBT? Proszę bardzo, kto z Państwa jest za? Kto
z Państwa wstrzymuje się od głosu? I kto z Państwa jest przeciw? Dziękuję bardzo. Za przyjęciem,
za przyjęciem zmian w porządku obrad głosowało 9 Radnych, wstrzymało się 3, przeciwnych było
7.  W związku  z  tym wniosek został  odrzucony,  wniosek o  zmianę.  Przepraszam bardzo,  ale...
Przepraszam bardzo... Rozumiem. Zasugerowałam się tym napisem, który jest tu na dole ekranu,
ale chodzi tu o inny sposób głosowania. W związku z tym przepraszam bardzo, zmiana porządku
obrad dotycząca wprowadzenia podpunktu 7.7 została przegłosowana pozytywnie...  Przepraszam
bardzo... Bezwzględna większość, przepraszam bardzo, więc tam mówiłam, że została odrzucona
na początku, wynik głosowania odrzucono. I może przeczytam kto głosował za przyjęciem. Pan
Radny Bołtryk Marcin, Pan Borkowski Maciej, Pan Czurak Adam, Pan Gmiter Mieczysław, Pani
Laszkiewicz Barbara, Pan Puch Janusz, Pani Rygorowicz Ewa, Pan Tumiel Artur, Pani  Zaborna
Małgorzata. Przeciwni byli:  Pan Charytoniuk Jerzy, Pan Chomczuk Jan, Pan Golonko Sławomir,
Pani  Kuklik  Helena,  Pan  Markiewicz  Piotr,  Pietroczuk  Walentyna,  Pan  Tomaszuk  Grzegorz.
Wstrzymali  się  od  głosu:  Pani  Dąbrowska  Jadwiga,  Pani  Kot  Aniela  i  Pani  Lewczuk  Lucyna.
Dziękuję bardzo. 

Głosowanie  w  sprawie  zmiany  porządku  obrad  polegającej  na  wprowadzeniu  do  punktu
7 podpunktu 7 pn. przyjęcia stanowiska wyrażającego sprzeciw wobec promocji  i  ideologii  tzw.
ruchów LGBT – Załącznik Nr 5.

Walentyna Pietroczuk – Przewodnicząca Rady – Porządek obrad,  jeszcze raz.  Nie będę czytała
jeszcze  raz  porządku obrad,  ponieważ już przeczytałam,  tak,  który po pierwszej  zmianie,  więc
głosujemy przyjęcie porządku obrad. Kto z Państwa Radnych jest za przyjęciem przedstawionego
porządku  obrad?  4  Radnych  nie  oddało  głosu?  Jeszcze  1  głos.  Już  momencik.  Za  przyjęciem
porządku obrad głosowało 16 Radnych,  wstrzymało,  nikt  się  nie  wstrzymał i  przeciw przyjęciu
przedstawionego porządku obrad głosowali,  głosowało 3 Radnych:  Pan Borkowski Maciej,  Pan
Gmiter Mieczysław i Pani Zaborna Małgorzata. Dziękuję bardzo. 

Głosowanie w sprawie przyjęcia porządku obrad – Załącznik Nr 6.

Walentyna Pietroczuk – Przewodnicząca Rady – Ogłaszam 5-minutową przerwę. Dziękuję bardzo.
Jest to przerwa techniczna.

Przerwa w obradach (00:23:20 – 00:32:05)

Do punktu 3 porządku obrad (00:32:05 – 00:33:40)
Walentyna  Pietroczuk  –  Przewodnicząca  Rady  –  Wznawiamy  obrady  po  króciutkiej  przerwie
technicznej. Przechodzimy do punktu 3 dzisiejszego prządku obrad. Przyjęcie protokołu z VII i VIII
sesji  Rady Miasta  Hajnówka.  Protokoły z  VII  i  VIII  sesji  były  dostępne  w Biurze  Rady.  Nie
zgłoszono  uwag.  Czy  ktoś  z  Państwa  chciałby  teraz  dodać  coś  do  protokołów?  Nie  widzę.
Przystępujemy do głosowania w takim razie w sprawie przyjęcia protokołu z VII sesji, która odbyła
się 29 maja tego roku. Proszę bardzo, kto z Państwa jest za? Kto się wstrzymał? Kto przeciw?
Wszyscy Radni obecni na dzisiejszej sesji głosowali za przyjęciem protokołu z VII sesji.

Głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu VII sesji Rady Miasta Hajnówka – Załącznik Nr 7.
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Walentyna Pietroczuk – Przewodnicząca Rady – Przystępujemy do głosowania w sprawie przyjęcia
protokołu z VIII sesji, która odbyła się 24 czerwca. Kto z Państwa jest za przyjęciem protokołu
z VIII  sesji  Rady  Miasta  Hajnówka?  Kto  się  wstrzymał?  Kto  jest  przeciw?  Wszyscy  Radni
głosowali za. Protokoły z VII i VIII sesji Rady Miasta Hajnówka zostały przyjęte. 

Głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu VIII sesji Rady Miasta Hajnówka – Załącznik Nr 8.

Do punktu 4 porządku obrad (00:33:40 – 00:34:50)
Walentyna  Pietroczuk  – Przewodnicząca  Rady  –  Przechodzimy  do  punktu  4.  Informacja
Przewodniczącego Rady Miasta o złożonych interpelacjach i zapytaniach. Między VIII a IX sesją
Rady Miasta Hajnówka do Przewodniczącej Rady Miasta wpłynęło 5 interpelacji,  20 wniosków
i 1 zapytanie.  Interpelacje,  wnioski  i  zapytania  były  niezwłocznie  kierowane,  przekazywane
do realizacji  Burmistrzowi  Miasta  Hajnówka.  Treść  interpelacji,  wniosków  i  zapytań  oraz
udzielonych  na  nie  odpowiedzi  podana  została  do  publicznej  wiadomości  poprzez  publikację
w Biuletynie  Informacji  Publicznej  Urzędu Miasta  oraz  na  stronie  internetowej  Urzędu Miasta.
Na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta podana została również informacja o możliwości zapoznania
się z z wyżej wymienionymi materiałami w Biurze Rady Miasta, pokój 210, II piętro. I chciałam,
korzystając z okazji,  poinformować o planowanej  sesji.  Następna sesja Rady Miasta  Hajnówka
zaplanowana jest na 25 września na środę. Dziękuję bardzo.

Do punktu 5 porządku obrad (00:34:50 – 01:45:10)
Walentyna Pietroczuk – Przewodnicząca Rady – Przechodzimy do następnego punktu.  Punkt 5.
Informacja  o  działalności  Burmistrza  Miasta  Hajnówka  w okresie  od  dnia  06 czerwca  2019  r.
do 09 sierpnia 2019 r. Informacja została przedstawiona Państwu Radnym. Znajduje się również
w Portalu Mieszkańca, w Biuletynie Informacji Publicznej. Czy Pan Burmistrz chciałby uzupełnić,
dodać? Czy też chciałby za pośrednictwem transmisji  Telewizji  Kablowej  przekazać informacje
mieszkańcom, najważniejsze informacje dla mieszkańców Hajnówki?

Jerzy  Sirak  –  Burmistrz  Miasta  –  Szanowni  Państwo,  ja  poprosiłem  o  przygotowanie  takich
informacji jak na dzień dzisiejszy wygląda realizacja inwestycji tegorocznych. Tutaj widzimy ulicę
bartników. Proszę bardzo, następny slajd. Kontynuujemy drogę poprzez układanie polbruku. Jest
to droga na granicach miasta Hajnówki od ulicy drogi powiatowej w kierunku granicy miasta. Jest
to  inwestycja  realizowana  z  dofinansowaniem przedsiębiorcy,  który w  tamtej  części  ma  swoją
fermę.  Proszę  następną.  Jeszcze  w  tym  roku  nie  skończyliśmy  tego,  planujemy  to  skończyć
w przyszłym roku. W tej chwili w trakcie realizacji jest budowa i chodników, i drogi dojazdowej
do przedszkola i żłobka. Musimy tą drogę robić ze względu na to, że stan techniczny poprzedniej
drogi  no  już  nie  był  najlepszy.  Poza  tym przebudowujemy tam w przyszłości  we  współpracy
ze Spółdzielnią  Mieszkaniową  miejsce  do  ustawienia  pojemników  na  odpady  stałe  i  również
przebudowa tej drogi związana jest ze spełnieniem warunków bezpieczeństwa przeciwpożarowego.
Myślę, że w ciągu najbliższych 2-3 tygodni te prace zakończymy. Na tym slajdzie nie widać, ale
tutaj  z  prawej  strony Spółdzielnia  Mieszkaniowa przystąpiła  już  do  realizacji  i  budowy takich
utwardzonych, poszerzonych chodników, które i dla mieszkańców osiedla, i dla rodziców, którzy
przywożą dzieci do przedszkola i do żłobka, będą służyły również jako parkingi. Został też w tej
części od strony osiedla między osiedlem a przedszkolem zbudowany nowy płot i nowe bramy
wjazdowe.  W  trakcie  realizacji  mamy  też  budowę  instalacji  fotowoltaicznych  w  Szkole
Podstawowej Nr 1 i  w Szkole Podstawowej Nr 4.  Są to 2 instalacje o mocy po 40 kilowatów
w każdej  szkole.  Jest  to  inwestycja  realizowana  z  dofinansowaniem ze  środków  Regionalnego
Programu Operacyjnego. Także w tej chwili jeżeli chodzi o nasze szkoły, łącznie z 15-kilowatową
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instalacją  w Szkole  Podstawowej  Nr 2,  na naszych szkołach  będzie,  będą 3 instalacje  o mocy
łącznie 95 kilowatów. Złożyliśmy również wniosek kolejny do RPO na instalację fotowoltaiczną
w naszych przedszkolach o łącznej mocy około 70 kilowatów. Także, szanowni Państwo, to była
informacja w zdjęciach, może nie wszystko, ja dodam, że została też ukończona budowa, budowa
fontanny w Parku Miejskim,  oczywiście  z  pewnymi  problemami,  jak to  często  z  inwestycjami
bywa,  ale  w zasadzie  z  tymi  problemami już się  uporaliśmy i  zgodnie  z  założeniami  fontanna
funkcjonuje i działa prawidłowo. Myślę, że będzie to, jest to już w zasadzie nowe, dobre, atrakcyjne
miejsce w Parku Miejskim. Tak jak zakończona też została budowa stadionów, nie stadionów, tylko
basenów na naszym OSiR-ze. No oczywiście będzie ich utrzymywanie dalsze będzie się wiązało
no z pewnymi kosztami. W sensie fizycznym została też już zakończona budowa placu zabaw przy
Hajnowskim Domu Kultury.  Jutro  już  jest  oficjalny odbiór  i  jeżeli  wszystkie  dokumenty  będą
należyte,  to  od piątku dzieci  i  młodzież będzie mogła z  tego obiektu już korzystać.  Natomiast
pozostałe inwestycje są realizowane i poza parkingami, drogami dojazdowymi te pozostałe obiekty
stadionowe jeszcze w tym roku powinny zostać zakończone. Dodam jeszcze, że w ostatnim okresie
nasza  Orkiestra  Dęta  w  sobotę  i  w  niedzielę  uczestniczyła  w  takim zagranicznym  wyjeździe,
koncercie  do  miasta  Jurbarkas  w  Litwie.  Dała  tam  piękne  koncerty,  dwa  z  nich  osobiście
wysłuchałem,  no  trzeciego  już  nie,  ale  orkiestra  została  przyjęta  bardzo,  bardzo  mile  i  były
to bardzo, były to bardzo udane koncerty. W czasie tego pobytu w Jurbarkas podpisałem w imieniu
naszego miasta porozumienie o współpracy tej głównie kulturalnej. Mam nadzieję, że w przyszłości
również  sportowej.  Jest  to  niejako  kontynuacja  działań  wcześniejszych,  które  podjęliśmy
w porozumieniu z tym miastem, podpisując stosowne dokumenty, listy intencyjne chyba w 2012
roku.  W  dniu  dzisiejszym  natomiast  wspólnie  z  Panem  Starostą  Skiepko  i  z  Panią  Wójt
Smoktunowicz,  był  również  rozumiem,  że  w  imieniu  gminy  Narewka  Pan  Radny Chomczuk,
uczestniczyliśmy w takim spotkaniu,  posiedzeniu,  które dotyczyło spraw Puszczy Białowieskiej
i zasad  jej  gospodarowania  w  związku  z  wpisaniem  jej  na  Listę  Światowego  Dziedzictwa
Ludzkości  UNESCO.  Przy  tej  okazji  no  zgodnie  z  naszymi  wcześniejszymi  ustaleniami
ja przedstawiłem  informację  na  temat  inwestycji  zrealizowanych  przez  wszystkie  samorządy,
ja mówię  bezpośrednio  przez  samorządy  gminne  i  miejskie  w  powiecie  hajnowskim  w  ciągu
ostatnich lat od 2009 roku do, od 2010 roku do chwili obecnej i korzystając z okazji poinformuję
i Państwa, i mieszkańców Hajnówki, że łączna wartość inwestycji, ja dodam, że nasze samorządy
nie są najbogatsze, nie mieliśmy tu jakichś ekstra łatwych, dostępnych środków, o które nie trzeba
było  się  starać,  zrealizowały inwestycje  o łącznej  wartości  ponad 315 000 000 złotych.  W tym
inwestycje zrealizowane w mieście to są inwestycje na poziomie około 151 000 000 złotych, ale
w tym jeszcze  nie  uwzględniono  inwestycji,  których,  które  w  tej  chwili  są  u  nas  realizowane
a są to inwestycje  o  no  dużych,  dużym  nakładzie  finansowym.  Pan  Starosta  Skiepko  z  kolei
przedstawił  w  czasie  tego  posiedzenia  program,  główne,  podstawowe  założenia  Programu
Zrównoważonego  Rozwoju,  który  tak  naprawdę  mamy gotowy od  kilku  lat,  który  oczywiście
staramy się na bieżąco aktualizować a celem tego programu jest budowa infrastruktury, ale również
innych  inwestycji,  realizacja  innych inwestycji,  które  dają  szansę  na  tworzenie  nowych miejsc
pracy,  przede  wszystkim  poza  leśnictwem  i  przemysłem  drzewnym.  Ja  przypomnę,  że  o  tym
programie  rozmawiamy już  od  bardzo,  bardzo  wielu  lat  i  nie  przestaniemy,  nie  przestaniemy
zabiegać o środki finansowe na jego realizację, dlatego też ta dzisiejsza prezentacja tych głównych
założeń programowych, głównych zadań inwestycyjnych, których my wszyscy w całym Regionie
Puszczy  Białowieskiej  oczekujemy,  ma  na  celu  przede  wszystkim  przedstawienie  naszego
stanowiska  i  przypominanie  o  tym,  że  my  wiemy,  czego  chcemy  wiemy,  co  jest  dobre  dla
przyszłości i rozwoju naszego regionu. Dziękuję bardzo.

Prezentacja – Załącznik Nr 9.
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Walentyna Pietroczuk – Przewodnicząca Rady – Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, przechodzimy
teraz do pytań. Aha, jeszcze Pani Halina ma... Dziękujemy bardzo za fotoprezentację i dziękujemy
Panu Burmistrzowi za poszerzenie informacji. Proszę bardzo, już, czy Państwo Radni mają pytania
do przedstawionej informacji? Proszę bardzo. Proszę bardzo, Pan Grzegorz Tomaszuk.

Grzegorz Tomaszuk – Radny – Pan Burmistrz pozwoli, może ja nie mam pytania, ale Pan Burmistrz
wspominał o inwestycjach, ja chcę zauważyć o bardzo istotnej inwestycji, przy której mieszkam,
mianowicie na ukończeniu jest ulica Białowieska. Może Państwo Radni zauważyli tą inwestycję.
Inaczej ta ulica wygląda, asfalt położony jest, na ukończeniu sam, prawda, tam chodniki są wjazdy,
także  no  w  tym  momencie  chciałbym  podziękować  w  imieniu  swoim  i  mieszkańców,
bo mieszkańcy mi przekazywali, żeby takie poddziekanie po prostu złożyć, bo mówią, że inaczej
się mieszka teraz przy tej ulicy. Dziękuję bardzo.

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

Maciej Borkowski – Radny – Pani Przewodnicząca, szanowna Rado, Panie Burmistrzu, pokazane
było, mówił Pan tu, wspominał o remontach placówek oświatowych i moje pytanie brzmi: Czy
zostaną one wykonane do 1 września jeżeli nasze pociechy pójdą do tych szkół do przedszkoli?
Czy, żeby nie powtórzyła się sytuacja z roku ubiegłego, że Sanepid przerwał remonty, tak? Bo było
zagrożenie  dla  życia  i  zdrowia  naszych pociech.  Czy ten  termin  zostanie  zachowany?  Kolejna
rzecz, widzieliśmy tutaj na slajdach i Pan również o tym wspominał, basen na OSiR-ze. Ja przed
samą sesją miałem telefony od mieszkańców z zapytaniem dlaczego dzisiaj jest ostatni dzień, kiedy
te baseny są otwarte, kiedy widzimy, jaka jest aura na zewnątrz, temperatura wysoka, dzieciaki
mają jeszcze wakacje a baseny na OSiR-ze z tego, co się dowiedziałem od mieszkańców, mają być
zamknięte.  Były one  również  zamknięte  z  tego co  słyszałem w roku,  w tygodniu  poprzednim
w któreś tam dni nie działały. Jest to fajna rzecz. Dzieci jak również i dorośli chodzą chętnie, cieszą
się  z  tego  i  stąd  moje  zapytanie  czy  nie  można  przeciągnąć  do  końca  wakacji  otwarcia  tych
basenów? Dziękuję.

Walentyna Pietroczuk – Przewodnicząca Rady – Dziękuję bardzo. Czy są jeszcze jakieś pytania?
Proszę bardzo, Pani Radna Helena Kuklik.

Helena Kuklik – Radna – Szanowni Radni, Panie Burmistrzu, Pani Przewodnicząca, ja najpierw się
spytam o to, czego jeszcze tam nie było w tej informacji a powinno być? Miał być zainstalowany
system  wizyjny  na  Komendzie  Powiatowej  Policji  w  Hajnówce.  Miało  to  być  11  kamer
stacjonarnych plus 8 kamer obrotowych na terenie miasta plus stacja monitorująca. Czy jest to już
zrealizowane, bo termin realizacji minął 28 czerwca 2019 roku? Jeżeli nie, to dlaczego jeszcze nie?
A tak przy okazji, czy jakieś firmy, które wygrywają przetargi, nie wykonują swoich czynności
w terminie, czy ponoszą za to jakieś konsekwencje, czy w jakiś inny sposób są rozwiązywane takie
problemy,  czy  być  może  są  aneksy  do  umów  później  realizowane?  I  jeszcze  jedno  pytanie.
1 sierpnia 2019 roku Pan Burmistrz powołał nową Panią Dyrektor Biblioteki Miejskiej. Ponownie
powołanie  nastąpiło  bez  ogłoszenia  konkursu.  Jak  wiadomo,  taka  procedura  jest  możliwa
po spełnieniu kilku warunków. Pierwszym z nich to było uzyskanie opinii związków zawodowych
bądź stowarzyszeń współpracujących z tą instytucją. Pan Burmistrz odpowiadał już tu na jeden
wniosek,  że  zasięgnął  opinii  stowarzyszenia.  Ja  chciałabym  się  zapoznać,  przy  okazji
ze stowarzyszeniem, które wydało taką opinię. Druga sprawa, to przed podpisaniem umowy Pan
Burmistrz  powinien  podpisać,  myślę  że  również  podpisał,  umowę o  warunkach organziacyjno-
finansowych w bibliotece. Jeżeli chodzi o te warunki organizacyjne mnie bardziej by interesowały,
ponieważ biblioteka jest instytucją skupiająca no dużo książek, ale mało, mało pracowników jest
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tam zatrudnionych, prawdopodobnie 10-11 osób i już tutaj wcześniej padał taki wniosek, żeby być
może  w  ramach  oszczędności  połączyć  bibliotekę  z  Hajnowskim  Domem  Kultury  w  ramach
ograniczenia  kosztów  pracy,  ponieważ  mówię,  jest  tam  niewielu  pracowników,  w  tym
2 Kierowniczki  i  Pani  Dyrektor.  Uważam to po  prostu za  rozrzucanie  się  pieniędzmi,  naszymi
pieniędzmi,  naszych  mieszkańców,  czyli  jeżeli  szukamy  gdzieś  oszczędności,  to  uważam,
że to by było dobre miejsce, aby tych oszczędności poszukać. To tyle, dziękuję.

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

Mieczysław Stanisław Gmiter  –  Radny –  Szanowni  Państwo,  miałem tą  informację  przekazać
w sprawach różnych, ale ponieważ Pan Burmistrz wywołał temat Puszczy Białowieskiej, chciałbym
poinformować  szanownych  Państwa  tutaj,  jak  również  mieszkańców  Hajnówki,  że  w  dniu
23 sierpnia  2019  roku,  może  ja  tutaj  ten  wstęp  przeczytam,  uzasadnienia  nie  będę  czytał.
„Szanowny Pan  Zbigniew  Ziobro,  Minister  Sprawiedliwości,  Prokurator  Generalny,  Warszawa,
Zawiadamiający Społeczny Ruch Obrony Puszczy Białowieskiej. Zawiadomienie o uzasadnionym
podejrzeniu  popełnienia  przestępstwa.  Działając  w  imieniu  własnym  na  podstawie  art.  304
§ 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 roku Kodeks Postępowania Karnego składamy zawiadomienie
o uzasadnionym  podejrzeniu  przestępstwa  przez  osobę  o  nieustalonej  tożsamości  polegającej
na gromadzeniu kilkunastu milionów suchych, stojących i leżących drzew o masie ponad 6 000 000
metrów sześciennych, stwarzających zagrożenie dla bezpieczeństwa publicznego, w tym zagrożenie
pożarowe  mogące  skutkować  spaleniem wielu  milionów metrów  sześciennych  żywych  jeszcze
drzew, spaleniem wsi i miast regionu Puszczy a w momencie pożaru eksplozją magazynów broni
i amunicji  znajdujących  się  na  obszarze  plc  204 000  Puszcza  Białowieska  objętym programem
Natura  2000,  to  jest  z  art.  164 Kodeksu karnego  §  1  Kto  sprowadza  zagrożenie  bezpośrednie
niebezpieczeństwo  zdarzenia  określonego  w art.  163  §  1  podlega  karze  pozbawienia  wolności
od 6 miesięcy  do  lat  8.  Składający  zawiadomienie  wnosi  o  wszczęcie  postępowania
przygotowawczego w sprawie przeprowadzenia dowodów, przesłuchania Ministra Środowiska Pana
Henryka  Kowalczyka,  wezwanie  na  adres  Ministerstwa  Środowiska,  ulica  Wawelska  52/54,
przedstawienie dowodów przesłuchania Komendanta Powiatowej Zawodowej Straży w Hajnówce
na  okoliczność  zagrożenia  dla  bezpieczeństwa  publicznego,  w  tym  zagrożenia  pożarowego
mogącego skutkować spaleniem wielu milionów metrów sześciennych żywych drzew, spaleniem
wsi i miast regionu Puszczy.” Tu jest uzasadnienie, proszę Państwa, dość długie, to może nie będę
czytał. Może jeszcze tutaj końcówkę Państwu przeczytam. Jeśli ktoś będzie z Państwa chciał, to jest
do  udostępnienia.  „Stan  prawny  art.  164  Kodeksu  karnego  kryminalizacje  sprowadzenie
bezpośredniego  niebezpieczeństwa  powszechnego.  Sprowadzenie  niebezpieczeństwa
powszechnego  art.  164  Kodeksu  karnego  różni  się  od  sprowadzenia  zdarzenia  powszechnie
niebezpiecznego art.  163 Kodeksu karnego głównie bliskością zagrożenia dla życia lub zdrowia
wielu  osób albo mienia  wielkich  rozmiarów.  O ile  przestępstwo określone w artykule 163 § 1
Kodeksu karnego zagrożenie to realne już grozi tym dobrom, to przy tym przestępstwie zagrożenie
to  jest  odległe.  Istnieje  dopiero  realne  bezpośrednie  niebezpieczeństwo  jego  nastąpienia.
Sprowadzenie  bezpośredniego  niebezpieczeństwa  zdarzenia  oznacza  stworzenie  stanu
poprzedzającego to zdarzenie w tym, że może ono w ogóle nie nastąpić, na przykład z powodu
podjęcia  akcji  zapobiegawczej.  W  naszej  ocenie  nagromadzenie  tak  wielkiej  ilości  drewna
i stworzenie  tym  samym  zagrożenia  pożaru  wypełnia  znamiona  art.  164  Kodeksu  Karnego.
Społeczny Ruch Obrony Puszczy Białowieskiej Mieczysław Gmiter jako Przewodniczący.”

Walentyna Pietroczuk – Przewodnicząca Rady – Dziękuję bardzo.

Mieczysław Stanisław Gmiter – Radny – Taką informację chciałem tutaj Państwu, mieszkańcom
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Hajnówki złożyć. Dziękuję bardzo.

Walentyna  Pietroczuk – Przewodnicząca  Rady –  Dziękuję.  Proszę  bardzo,  Pan Radny Sejmiku
Województwa Podlaskiego Pan Mikołaj Janowski chciał zabrać głos.

Mikołaj Janowski – Radny Sejmiku – Pani Przewodnicząca, Panie Burmistrzu, Panie i Panowie
Radni,  szanowni  Państwo,  chciałem  poinformować  i  podziękować,  chciałem  poinformować,
że został otwarty pierwszy odcinek drogi wojewódzkiej Zabłudów – Żywkowo. Dalszy odcinek jest
w remoncie i tutaj chciałem podziękować dla Państwa Radnych IV kadencji Rady Radnych miasta
za wsparcie mojej inicjatywy uchwałą Rady Miasta, to była IV kadencja w sprawie budowy drogi
Nowosady  –  Zabłudów.  Także  chciałem  podziękować  za  wsparcie  dla  byłych  Radnych
Wojewódzkich – Pana Włodzimierza Pietroczuka, a także Pana Heńka Łukaszewicza za wsparcie
przy, za pracę przy budowie tej drogi. Jest to pierwszy odcinek, cieszymy się z tego niezmiernie.
Dalej  apeluję,  aby  do  Białegostoku  jeździć  przez  Bielsk  Podlaski,  bo  odcinek  Nowosady  –
Żywkowo dalej jest w remoncie. Część odcinka drogi wojewódzkiej jest zamknięta. Myślę w jak
najszybszym czasie ten odcinek z Nowosad do Chrabostówki zostanie wykonany. Po to została
ta droga  na  odcinku  Nowosady –  Chrabostówka  zamknięta.  Także  bardzo  serdecznie  dziękuję.
To jest dobra informacja dla nas. Będziemy się cieszyli przy otwarciu całego odcinka. Staramy się
wspólnie tutaj ze Starostą i z Radnymi, z Burmistrzem i z wójtami o pozyskanie środków na drogę
Zwodzieckie  –  Juszkowy Gród.  Jest  zrobiony projekt.  Mam nadzieję,  że  pewne  niespodzianki
w sprawie budowy dróg nastąpią w niedługiej przyszłości, powstaną nowe inwestycje na drogach
wojewódzkich a dla Państwa Radnych dziękuję serdecznie za informacje, za telefony w tematyce
dróg powiatowych. Jest, te informacje są dla mnie niezbędne do, dziękuję za te informacje, bo one
są potrzebne do dobrej działalności Zarządu Dróg Powiatowych, za utrudnienia i za niedogodności
przepraszam.  Także  jeszcze  raz  serdecznie  dziękuję  wszystkim,  którzy  wspierali  budowę drogi
na odcinku Żywkowo – Zabłudów. Jeżeli są pytania, to bardzo proszę.

Walentyna Pietroczuk – Przewodnicząca Rady – Dziękuję bardzo. Wszyscy cieszymy się z tego,
że powstają  drogi  wojewódzkie  i  liczymy  na  to,  żeby  było  ich  więcej,  żeby  promieniście
od Hajnówki wychodziły same dobre, dogodne dojazdy, drogi. Proszę bardzo, Pan Radny Maciej
Borkowski, proszę bardzo.

Maciej Borkowski – Radny – Pani Przewodnicząca, Szanowna Rado, Panie Mikołaju, korzystając
z okazji, że Pan się pojawił na naszej sesji, chciałem zapytać o oddanie do użytku odcinka Narew –
Nowosady.  Kiedy  to  nastąpi  ten  odcinek?  Mówi  Pan  o  sygnałach,  dziękując  za  te  sygnały.
Ok, ja natomiast  prosiłbym  o  szybszą  reakcję  jeżeli  chodzi  o  ubytki  w  drogach,  bo  sygnałów
ma Pan bardzo wiele, ale żeby ta reakcja była troszkę szybsza, wie Pan, o czym mówię, mówię
o Kutowej i te dziury, dziura na dziurze pogania, jeśli jest tylko taka możliwość, aby ta reakcja była
szybsza, choć ostatnio, nie powiem, nie było źle.

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

Mikołaj  Janowski – Radny Sejmiku – Pani Przewodnicząca,  Panie Radny,  otóż termin oddania
drogi  Nowosady –  Zabłudów jest  wrzesień  2021  roku,  ale  myślę  poprzez  zamknięcie  odcinka
z Nowosad do Chrabostówki te odcinki zostaną oddane szybciej. Nie będę mówił o terminach, żeby
nie zapeszyć. Myślę, że dobra pogoda, która obecnie jest, sprzyja budowie tej drogi i Państwo sami
widzicie,  że  prace  postępują  bardzo szybko.  Ja  tutaj  chciałem dla  Pana Radnego  podziękować
za interwencję w sprawie drogi  i  pomoc w Kutowej.  Otóż jesteśmy dzisiaj  znowu, ten odcinek
w miejscowości Kutowej, który został regenerowany, może specjalnie nie był na początku robiony
po to, żeby uzyskać środki z dróg samorządowych od wojewody. Otrzymaliśmy te środki. Jesteśmy
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po rozstrzygnięciu przetargu na budowę drogi w miejscowości Kutowa. Czekamy na podpisanie
przez  Pana  Premiera  Morawieckiego  listy,  listy  dotacji.  Ta  droga  jest  na  tej  liście.  Czekamy
na uruchomienie.  Myślę  że  wykonawca  ma  wykonać  ten  odcinek  do  października  tego  roku.
Czekamy tylko na podpis Pana Premiera i ruszamy z budową miejscowości Kutowa. Natomiast,
szanowni  Państwo,  poprzez  zamknięcie  odcinka  Chrabostówka  –  Nowosady  udało  się  tutaj
wspólnie ze Starostą wywalczyć rekompensatę utrudnień na drogach powiatowych i firma Rabau
ma  za  to,  że  ma  lepsze  warunki  do  budowy  drogi,  przyspiesza  okres  budowy  tej  drogi,
zadeklarowała się, podpisała umowę na 21 000 metrów kwadratowych położenia asfaltu grubości
4 centymetrów i te nakładki asfaltowe będą w następujących miejscowościach, to jest 4 kilometry
dróg  powiatowych  w miejscowości  Łosinka,  w  miejscowości  Chrabostówka  i  w  miejscowości
Krzywiec.  Tymi  odcinkami  jest  największy  ruch,  przez  te  miejscowości  jest  największy  ruch
i w tych miejscowościach najbardziej  ulega zniszczeniu nawierzchnia dróg powiatowych i  firma
zobowiązała  się,  jest  podpisana  umowa,  mam  nadzieję,  że  dojdzie  do,  wywiąże  się  ta  firma
z umowy i będzie regeneracja po zakończeniu już odcinka Nowosady – Chrabostówka. Także to jest
kwota po przetargach tam około 2 000 000 albo więcej złotych, także powinniśmy się wspólnie
cieszyć, że udało się nam wspólnie wywalczyć i ja tutaj dziękuję dla Państwa Radnych i dla Pana
Radnego wsparcie w tematyce Kutowej, a że udogodnienia są, utrudnienia są, no są i każdy z nas
jak buduje dom czy remontuje, to zawsze utrudnienia są. Mam nadzieję, że tych budów będzie
jeszcze więcej a że są utrudnienia, no to trudno, trzeba przeczekać po to, żeby mieć lepsze warunki
na przyszłość.

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

Aniela  Kot  –  Radna  –  Pani  Przewodnicząca,  Panie  Burmistrzu,  szanowni  Radni,  na  slajdzie
widzieliśmy prace prowadzone przy budynku Żłobka i  naszego Przedszkola Nr 5 w Hajnówce.
Ja bym  chciała  zapytać,  chociaż  właściwie  już  Pan  Burmistrz  to  poniekąd  wyjaśnił,  na  kiedy
są planowane  ukończenia,  planowane  jest  ukończenie  tych  prac?  I  chciałabym  też  prosić
a właściwie  o  interwencję  i  apelować  do Pana Burmistrza  o  to,  aby przynajmniej  przyspieszył
wykonanie tych prac jeżeli chodzi o wejście główne i budynek główny przed rozpoczęciem roku
szkolnego,  tak  aby  rodzice,  przyprowadzając  dzieci  do  przedszkola  i  do  żłobka,  nie  mieli
w związku z tym żadnych utrudnień.

Walentyna  Pietroczuk – Przewodnicząca  Rady –  Dziękuję  bardzo.  Czy ktoś  jeszcze  z  Państwa
Radnych chciałby zabrać głos? Proszę bardzo, Pan Radny Janusz Puch. 

Janusz Puch – Wiceprzewodniczący Rady – Pani  Przewodnicząca,  Panie Burmistrzu,  szanowni
Państwo, Panie Radny i Panie Dyrektorze, w imieniu mieszkańców miasta Hajnówki mam takie
pytanie. Kiedy będą robione ulice w Hajnówce powiatowe, to znaczy dotyczy ulicy Wrzosowej,
Górnej  i  ulicy Targowej  od ulicy Poddolnej  w kierunku tutaj  tego nowego odcinka,  który jest
zrobiony? Dziękuję.

Walentyna Pietroczuk – Przewodnicząca Rady – Proszę bardzo.

Mikołaj Janowski – Radny Sejmiku – Panie Radny, Zarząd Dróg Powiatowych jest przygotowany
w  każdej  chwili  do  procesu  budowy  tych  dróg.  Czekamy  na  decyzje  Radnych  powiatowych
i Radnych Was miejskich w sprawie wspólnego dofinansowania tych dróg. Jesteśmy, mamy projekt
na budowę drogi Górna, ulica Wrzosowa. Nie wiem, czy budżet, ale to nie moja ocena, ja jako
Dyrektor Dróg nie powinienem oceniać, czy budżet miasta i Starostwa to wytrzyma, ale kosztorys
jest dość duży i koszt budowy tej  drogi jest dość duży. Mamy projekt na budowę, przerabiamy
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projekt w sprawie kanalizacji na Targową, Poddolną. Chciałoby się, szanowni Państwo, budować
jak najwięcej. Ja swoją propozycję rozwiązań dofinansowania, bo teraz dziękując za te środki, które
Zarząd  Dróg  Powiatowych,  Starostwo  otrzymało  na  drogę  w  Kutowej,  na  drogę  w  Czyżach,
na drogę  w Białowieży Pałacową dla  Pana Wojewody,  dla  Pana Premiera.  Wystąpimy z  takim
wnioskiem nieoficjalnym w różne miejsca,  aby dotacja  do dróg gminnych i  powiatowych była
w wysokości 95 % kosztów budowy i remontu, I otóż, szanowni Państwo, w mojej ocenie jako
Dyrektora  Dróg  Powiatowych  punktacja,  sposób  przyznawania,  punktacja  za  drogi  powiatowe,
gdzie idzie się punktację i się wymaga szczegółowych takich rozwiązań bezpieczeństwa, powiązana
z chodnikami, z innymi rzeczami, czasami jest taki paradoks, że w polu jest zrobione przejście dla
pieszych po to, żeby była dodatkowa punktacja na drogi, mija się z celem. Dzisiaj powinny być
przeznaczone  środki  na  remont,  na  remont  dróg,  bo  wszystkie  drogi  powiatowe  w  mieście
i wszystkie prawie, nie wszystkie, ale część dróg powiatowych w mieście i prawie wszystkie drogi
powiatowe w powiecie wymagają natychmiastowego remontu, nie budowy, tylko remontu. Także
dzisiaj te środki w dotacji 95 % skarbu państwa i 5 % samorządu gminnego powiatowego byłoby
wskazane.  To  kwota,  która  by  rozwiązywała  w  budżecie  centralnym  Ministerstwa  jest  około
20 000 000 000 złotych. To nie jest dużo a dużo by się zrobiło. Myśmy na dzisiejsze spotkanie jako
Zarząd  Dróg  Powiatowych  dla  Pana  Starosty  przygotowali  koncepcję,  informację,  jakie  drogi
należy remontować,  jakie drogi  należy budować i  wszystkie  te drogi,  które wymagają budowy,
remontu  w  mieście  Hajnówka,  zostały  przez  Zarząd  Dróg  wskazane  dla  Pana  Starosty.  Także
czekamy na środki a w każdej chwili ogłaszamy przetarg i idziemy do przodu, budujemy.

Walentyna Pietroczuk – Przewodnicząca Rady – Dziękuję bardzo za informację.  Przechodzimy
do pytań, które były skierowane do Pana Burmistrza. Panie Burmistrzu, proszę bardzo.

Jerzy Sirak – Burmistrz Miasta – Pani Przewodnicząca, Wysoka Rado, ja się może na początek
ustosunkuję do wypowiedzi Pana Radnego Mikołaja Janowskiego. Wszystkim zależy nam na tym,
żeby na tych drogach za te pieniądze, które są, zrobić jak najwięcej, ale myślę, że kolega Mikołaj
zgodzi się ze mną, kiedy powiem, że nikt nas nie pytał o zdanie. Jest tak jak jest i trzeba w tych
realiach funkcjonować i trzeba szukać rozwiązań, które będą realne do wykonania. Dlatego między
innymi w tym roku tu w uzgodnieniu z Panem Starostą, z Panem Janowskim niejako rezygnujemy
z ulicy Poddolnej, ponieważ trzeba przeprojektować burzówkę, żeby ona w realizacji była tańsza,
bo często tak jest, że projekty są nie do końca optymalne, że tak powiem. Myślę, że w przyszłości
Panu Mikołajowi jako osobie dzisiaj odpowiedzialnej za drogi powiatowe, a tych dróg jest prawie
500 kilometrów, sobie natomiast jako Burmistrzowi i  nam mieszkańcom Hajnówki życzę,  żeby
w ciągu tej kadencji powiatowych w mieście udało nam się zrobić i wierzę, że tak właśnie będzie.
Na pewno część będzie ze środków naszych i powiatowych no a być może uda się też zrobić coś
z wykorzystywaniem  dofinansowania  z  Narodowego  Programu  Przebudowy  Dróg  Lokalnych.
Ja przypomnę,  że  my  w  tej  chwili  mamy  swój  wniosek  złożony  na  ulicę  Reja.  Jest  on  już
sklasyfikowany,  jest  na  drugiej  pozycji  na liście  rezerwowej  i  niewkluczone,  że  może uzyskać
finansowanie, ale niezależnie od tego w tej chwili złożyliśmy, ponowiliśmy ten wniosek na ulicę
Reja, ponieważ do końca sierpnia jest termin na składanie wniosków, także jeżeli nie zaczniemy
tego w tym roku, to zapewne zaczniemy i zrealizujemy ulicę Reja w przyszłym roku. Tak po kolei,
Pan  Tomaszuk  przekazuje  słowa  mieszkańców  ulicy  Białowieskiej.  Ja  myślę,  że  to  nie  tylko
mieszkańcy ulicy Białowieskiej, ale wszyscy, którzy z niej korzystają, się cieszą. Ja przy okazji
dziękuję  wszystkim  Radnym  Rady  Miasta  Hajnówki,  którzy  zechcieli  poprzeć  przygotowany
przeze mnie i przez Panią Skarbnik, i urzędników projekt budżetu na 2019 rok, który tym samym
umożliwił realizację tej inwestycji. Pan Borkowski pyta o terminy remontów. Również tutaj Pani
Radna  Aniela  Kot.  Także  ten  remont  chodnika  od  strony  głównej  wejściowej  zrobimy
do 1 września. Taki jest przynajmniej cel.  Myślę, że tutaj zagrożenia nie ma, natomiast ta druga
droga pożarowa, która jest z tyłu, nie jest na co dzień wykorzystywana, będzie zrobiona do końca
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września.  Baseny.  Jeżeli  Pan  Dyrektor  OSiR-u  znajdzie  chętnych  ratowników,  którzy  zechcą
jeszcze do końca sierpnia popracować, to my tu z Panią Skarbnik ja myślę, że dodatkowe środki
postaramy się znaleźć, bo każdy dzień otwarcia kosztuje, problem jest po prostu z ratownikami.
A wszyscy zdajemy sobie z tego sprawę, że jeżeli nie będzie ratowników, którzy zechcą pracować
przy basenie, to Pan Dyrektor nie zgodzi się na to, żeby je otwierać. Pani Kuklik pyta o system
wizyjny. Jest w trakcie realizacji, w związku z tym, że jak przy każdej realizacji są różne problemy,
ja  muszę  sprawdzić  w  dokumentach  jak  tam  jest  z  aneksowaniem i  na  pewno  tutaj  żadnego
niedopatrzenia  nie  ma,  natomiast  rozmawiamy z  firmą,  która  to  robi,  o  dodatkowych  jeszcze
kamerach  przy  prezentowanym  tutaj  właśnie  placu  zabaw  przy  Hajnowskim  Domu  Kultury,
bo jednak  dobrze  będzie,  kiedy  to  również  będzie  pod  czujnym  okiem  kamer.  Ale  myślę,
że w najbliższym czasie to będzie już uruchomione i oddane do użytku. Generalnie system jest już
prawie  gotowy.  Pyta  Pani  o  powołanie  Dyrektora.  Tak,  z  dniem  1  sierpnia  bieżącego  roku
powołałem  nową  Panią  Dyrektor  Panią  Skwarczyńską.  Jest  osobą  z  dużym  doświadczeniem
w zarządzaniu placówkami akurat oświaty i zarządzaniem biblioteką publiczną też poradzi sobie
bardzo dobrze. Przed powołaniem, oczywiście zgodnie z wymogami prawnymi, uzyskałem opinie
organizacji kulturalnych współpracujących z biblioteką 2 czy 3. My przekażemy Pani Radnej kopie
tych opinii.  W nawiązaniu do tutaj informacji Pana Radnego Gmitera chciałbym poinformować,
że w  ubiegłym  roku  w  imieniu  społeczności  Hajnówki,  całego  powiatu  hajnowskiego,  gminy
Hajnówka, gminy Białowieża, gminy Narewka, gminy Dubicze Cerkiewne, wspólnie podpisując
stosowne dokumenty,  wystąpiliśmy do Ministra  Środowiska,  do  Dyrektora  Generalnego  Lasów
Państwowych,  do  Komendanta  Głównego  Straży  Pożarnej  Państwowej,  do  Komendanta
Wojewódzkiego Straży Pożarnej, do Wojewody Podlaskiego z informacją o zagrożeniu pożarowym
w Puszczy  Białowieskiej.  I  uważam,  że  kto  jak  kto,  ale  te  osoby są  głównie  odpowiedzialne
za to, by  zapewnić  bezpieczeństwo  w  Puszczy  Białowieskiej,  bo  ani  nas  tu  obecnych,  ani
mieszkańców  Hajnówki  i  nie  tylko  nie  trzeba  przekonywać  co  do  tego,  że  to  zagrożenie  jest
w Puszczy bardzo, bardzo poważne. Także to wystąpienie stowarzyszenia jest tylko, że tak powiem,
wsparciem tych naszych wcześniejszych działań. Za to też dziękuję i Panu Gmitrowi, i wszystkim,
którzy tym się zajęli również. Natomiast czy, jak to będzie oceniane w kategoriach prawa karnego,
trudno, trudno mi powiedzieć, bo przecież wszyscy wiemy, że decyzji w tej sprawie nie podejmuje
ani Nadleśniczy w Hajnówce, ani Nadleśniczy w Browsku, ani Nadleśniczy w Białowieży i tak jest
już od lat. Pan Janusz Puch jeszcze. Co tam było? A, drogi powiatowe, to już odpowiedziałem.
Także dziękuję bardzo.

Walentyna Pietroczuk – Przewodnicząca Rady – Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, jeszcze pojawiły
się pytania. Proszę bardzo, Pani Helena Kuklik.

Helena Kuklik – Radna – Ja przepraszam bardzo, ale Pan Burmistrz nie ustosunkował się do kwestii
połączenia  Biblioteki  z  Hajnowskim  Domem  Kultury  oraz  prosiłam  jeszcze  o  warunki
organizacyjno-finansowe,  zawartą  umowę  przed  powierzeniem  obowiązków  Pani  Dyrektor.
Dziękuję.

Jerzy Sirak – Burmistrz Miasta – Pani Radna, jeżeli chodzi o połączenie Biblioteki czy połączenie
Biblioteki  z  Hajnowskim  Domem  Kultury,  to  możemy  mówić  o  zmianach  przyszłościowych.
Dzisiaj  Pani  Dyrektor,  dotychczasowa  Pani  Dyrektor  odchodziła  na  emeryturę,  jest  rzeczą
naturalną,  że  powołałem  nową  Panią  Dyrektor.  Natomiast  jeżeli  chodzi  o  warunki,  ja  Panią
zapewniam, że wszystko jest przygotowane, zrobione zgodnie z aktualnymi wymogami prawa.

Walentyna Pietroczuk – Przewodnicząca Rady – Proszę bardzo, to jest dalej w temacie, tym samym
temacie, tak? Proszę bardzo, Pani Helena Kuklik.
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Helena Kuklik – Radna –  Panie Burmistrzu, to nie jest takie zupełnie oczywiste że powołuje się
nowego Dyrektora,  ponieważ Dyrektor  Hajnowskiego  Domu Kultury przez  wiele  lat  był  tylko
pełniącym obowiązki Dyrektora. Dziękuję.

Jerzy Sirak – Burmistrz Miasta – Dyrektor Hajnowskiego Domu Kultury był Dyrektorem. Kadencja
Pana Dyrektora Kuncewicza skończyła się, jak dobrze pamiętam, w tamtym roku, była to kadencja
7-letnia. Nie było to pełnienie obowiązków, tylko powołanie na stanowisko Dyrektora. Po upływie
7 lat Pan Dyrektor został powołany na kolejną 3-letnią kadencję. Natomiast jeżeli chodzi o te inne
dokumenty, o które Pani pyta, to prześlemy Pani Radnej kopie tych dokumentów, które oczywiście,
przesłać możemy.

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

Maciej Borkowski – Radny – Pani Przewodnicząca, szanowna Rado, Panie Burmistrzu, nawiązał
się temat biblioteki. Przed chwilą sam Pan powiedział, że Pani Alla Gryc odeszła na emeryturę. Czy
to nie robi się biblioteka taką przechowalnią przedemerytalną, Panie Burmistrzu? Chciałbym się
dowiedzieć,  ile  tej  Pani,  obecnie  powołanej  na  stanowisko  Dyrektora  brakuje  do  emerytury.
Przypomnę  Panu,  poprzednio  również  bez  konkursu  powoływał  Pan  Panią  Allę  Gryc
na to stanowisko, argumentując to tym, że jest to wieloletni pracownik tej biblioteki, że świetnie
sobie  poradzi  i  tak  dalej,  i  tak  dalej.  Był  to  punkt  zaczepny dla  Pana,  że  jest  pracownicą  tej
biblioteki. Przypomnę równocześnie, że są tam 2 młode, wykształcone Panie, które jak najbardziej
zasługują  na  tego  typu  stanowisko,  którakolwiek  z  nich,  nie  wyróżniam.  Inwestuje  Pan  dalej
w osoby starsze, pomijając młodych. Dlaczego? Oczekuję, Panie Burmistrzu, odpowiedzi. Mówi
Pan, pytałem o basen, Pan z taką gładkością przechodzi, bo nie ma ratowników. Panie Burmistrzu,
za grube pieniądze oddany obiekt. Cieszył się Pan tak, że nawet w ubraniu wskoczył do tego basenu
a teraz basen ma być zamknięty, bo nie umiecie sobie Państwo poradzić z brakiem ratowników.
I tu nie chodzi o brak ratowników, tylko chodzi o kwestie finansowe, ile Państwo za tego ratownika
dacie, ile on może liczyć na uposażenie i ratownik sam się znajdzie. Takie tłumaczenie na Radzie
Miasta nie przejdzie, że brakuje ratownika i zamykamy nowy obiekt. To nie przejdzie. To zależy
tylko i wyłącznie od Pana, ile Pan da ratownikom. Widzimy rotację ratowników w Parku Wodnym.
Dlaczego? Gdyby mieli godne uposażenie, oni by się tak nie zmieniali. Dziękuję.

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

Mieczysław Stanisław Gmiter – Radny – Ja nie występowałem do Pana o ocenę sytuacji prawnej
tego  powiadomienia,  tylko  złożyłem  informację  tutaj  Państwu,  jak  również  mieszkańcom.
Natomiast nie łączyłem tego również z tą informacją, którą Pan powiedział i połączył, proszę Pana,
z  tą  opinią,  o  której  Pan  przed  chwileczką  mówił,  nie  łączyłem  tego.  To,  proszę  Pana,
powiadomienie  jest  odrębną  sprawą  i  sytuacja  prawna  należy  do  Prokuratora  Generalnego,
bo próbował Pan jakoś tutaj to oceniać. Także tyle miałbym w tym temacie. Dziękuję bardzo.

Walentyna Pietroczuk – Przewodnicząca Rady – Dziękuję. Proszę bardzo, Panie Burmistrzu.

Jerzy  Sirak  –  Burmistrz  Miasta  –  Pani  Przewodnicząca,  Panie  Radny  Gmiter,  ja  sytuacji  nie
oceniam, tylko zwracam uwagę, że my też ten problem zagrożenia pożarowego widzimy. Myślę,
że widzimy go wszyscy, bo zdajemy sprawę sobie z tego, co znaczy 6 000 000 suchego drewna
w Puszczy Białowieskiej przy zmieniającym się klimacie i musimy być wszyscy w związku z tym
zatroskani  tym  problemem.  Natomiast,  Panie  Radny  Borkowski,  Pan  sobie  może  uważać,
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że ja traktuję  Bibliotekę  jako  przechowalnię  dla  emerytów.  Ja  patrzę  na  to  inaczej.  Uważam,
że na ten moment potrzebny jest doświadczony Dyrektor i ta Pani Dyrektor, która została powołana
do pełnienia  tych obowiązków, na pewno sobie z  tym poradzi  bardzo dobrze.  Natomiast  jeżeli
chodzi  o  ratowników –  czy ratowników na  basenach  przy OSiR-ze,  czy  ratowników w Parku
Wodnym,  ma  Pan  rację,  wszystko  jest  związane  z  pieniędzmi.  Także  no  będziemy  musieli,
no będziemy musieli tutaj jeżeli chodzi o te baseny przy OSiR-ze to dołożyć pieniądze z naszego
budżetu, bo tam biletów nie ma i nie może być, bo trwałość projektu, natomiast w Parku Wodnym
będziemy musieli podnieść po prostu bilety wstępu, bo innej możliwości nie ma.

Walentyna Pietroczuk – Przewodnicząca Rady – Dziękuję bardzo. Ja myślę, że warto pochylić się
nad tematem na pewno, ponieważ kultura fizyczna naszych dzieci i młodzieży jest rzeczą bardzo
ważną  i  mamy nadzieję,  że  Pan Burmistrz  postara  się,  żeby były otwarte  baseny,  żeby dzieci
i młodzież mogła skorzystać, póki jeszcze jest sprzyjająca aura i tak samo i jeśli chodzi o Park
Wodny,  to  też  z  chęcią  młodzież  i  dzieci  korzystają  wtedy,  kiedy  nie  ma  słonecznej  pogody
i powinni korzystać, ponieważ to jest zdrowie naszej przyszłości, naszych dzieci i młodzieży. Czy
ktoś chciałby jeszcze zabrać głos? Proszę bardzo, Pan Radny Maciej Borkowski.

Maciej Borkowski – Radny – Panie Burmistrzu, powiedział Pan przed chwilą, że jedyne wyjście,
aby podnieść uposażenie dla  ratowników, to  podniesienie  ceny biletów,  tak?  Czyli  dalej  doimy
hajnowskich  mieszkańców.  Innej  możliwości  nie  ma.  Przypomnę  może  Panu  nieskromnie,
że ma Pan najwyższe uposażenie z możliwych. Nie chciała Rada Miasta upuścić ani krztyny, ani
krztyny. A teraz co robicie? Cicho siedzicie w momencie kiedy Pan Burmistrz mówi, że podniesie
bilety dla hajnowskiej młodzieży. Tak, Panie Jerzy. Nawet nie macie odwagi się odezwać.

Walentyna Pietroczuk – Przewodnicząca Rady – Ja przepraszam bardzo, Panie Macieju...

Maciej Borkowski – Radny – Tak, to sięgnie Pan do protokołów. Cenzura prewencyjna nie jest
tu potrzebna, Pani Przewodnicząca.

Walentyna  Pietroczuk  –  Przewodnicząca  Rady  –  Ta,  ale  bez  żadnych  złośliwości,  dlatego
że my jesteśmy Radą i jeżeli potrzeba zwiększyć budżet za dla OSiR-u czy dla, po to, żeby nasza
młodzież i dzieci korzystały, to my jesteśmy w tym władni, prawda, i możemy to zrobić, tylko
kwestia  nie  na  tej  akurat  sesji,  na  następnej,  także  ja  myślę,  że  zdrowie  dzieci  i  młodzieży
z Hajnówki  i  nie  tylko  jest  rzeczą  najważniejszą  i  jak  najbardziej  myślę,  że  wszyscy,  którzy
tu znajdują się na tej sali i są za tym, żeby te baseny były otwarte, przynajmniej do wtedy, kiedy jest
słoneczna pogoda. Także nie róbmy sobie złośliwości, tylko po prostu pomyślmy o tym, jak ten
problem rozwiązać. Proszę bardzo, Pan Maciej Borkowski.

Maciej Borkowski – Radny – Pani Przewodnicząca, mieliśmy sytuację na sesji, na komisjach Rady
jak się  oszczędza w Hajnówce.  Na czym się  oszczędza  w Hajnówce? Na naszych pociechach,
na naszych dzieciach. Tak Pan Burmistrz oszczędza. Aspekt finansowy, było takie pismo, które Pan
Burmistrz przedstawił i od marca targował się z rodzicami dzieci, chciał łączyć klasy, robiąc prawie
30-osobowe, tak, i to był aspekt finansowy, tak, czyli dzieci skumulujmy jak sardynki, niech siedzą
w 30-stopniowym upale, żeby oszczędzić pieniądze. Czy o tym Pani mówi, czy to Pani popiera?

Walentyna Pietroczuk – Przewodnicząca Rady – Nie, nie popieram oczywiście...

Maciej Borkowski – Radny – No to proszę mi nie mówić, żebym ja...

Walentyna Pietroczuk – Przewodnicząca Rady – I ta sprawa jest, ta sprawa jest rozwiązana...
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Maciej  Borkowski  –  Radny  –  Nie  kierował  słów  do  Radnych,  czy  do  Pana  Jerzego,  czy
do kogokolwiek innego. Może się w końcu obudzicie.

Walentyna Pietroczuk – Przewodnicząca Rady – Panie Macieju, uważam, że niepotrzebne są takie
złośliwości. Kto ma się tu budzić a kto ma spać, to pozwoli Pan, że zostawmy to każdemu, każdy
jest tu osobą dorosłą i każdy decyduje o tym, jak się zachowuje, jak głosuje, jakie sprawy porusza
na sesji i bardzo proszę o zamknięcie tego tematu.

Maciej Borkowski – Radny – No właśnie widzimy.

Walentyna Pietroczuk – Przewodnicząca Rady – Proszę bardzo, Pan Radny Marcin Bołtryk.

Marcin Bołtryk – Radny – Pani Przewodnicząca, Pani Burmistrzu, szanowni Państwo, no chyba nie
zamkniemy tego tematu, jeszcze przynajmniej w moim przypadku, znaczy 2 sprawy. Jeżeli chodzi
o basen, jeżeli wydajemy miliony na ten obiekt, no to słuchajcie, no to to jest troszkę śmieszne,
że nie stać nas, wydajemy 2 000 000 na basen, a nie mamy na ratownika i gdyby nie interwencja
tutaj  Radnego,  no to ta  sprawa by przeszła na miękko. Po prostu zamknęlibyśmy basen i  tyle.
No czy to jest, to jakby pierwsza rzecz. Druga rzecz, natomiast jeżeli chodzi o bibliotekę, ja nie
kwestionuję absolutnie tutaj Pani, nowej Pani Dyrektor, informacji, wiedzy i tak dalej, ale to jest
trochę też tak, że my walczymy o Hajnówkę, żeby tu młodzi ludzie zostawali. Wydawało mi się,
że naturalnym  jest,  jeżeli  Pani  Alla  Gryc  odchodzi  na  emeryturę,  to  ktoś  z  tych  młodych
pracowników,  którzy  tam  są  i  tak  widząc  działania  Pana  Burmistrza  w  tej  kadencji,  gdzie
to powołał, został powołany nowy Dyrektor MOPS-u, nowy Pan Wiceburmistrz i ja byłem pełen
nadziei,  że taka jakby, to działanie będzie dalej  kontynuowane, że stawiamy na ludzi młodych,
którzy mają czas, żeby się uczyć, żeby się dokształcać, żeby się rozwijać a tutaj mamy taką sytuację
z biblioteką, jaką mamy. Podkreślam jeszcze raz, ja nie mam nic absolutnie do Pani, do nowej Pani
Dyrektor, natomiast wysyłamy trochę sygnał taki, że no, że dobra no, jest jak jest, niech będzie
nowa  Pani  Dyrektor,  która  tam  chwili  potrzebuje  do  emerytury.  Znaczy  tak  jak  mówię,
no wolałbym, żeby to było w tym kierunku szło, żeby to właśnie 1 z tych 2 Pań, która tam jest,
nawet  przy niższym uposażeniu,  wysyłać ją na szkolenia,  jeszcze ją,  jeszcze więcej  stawiać na
rozwój i tak dalej, i tak dalej, i to byłaby tylko korzyść a tutaj mamy na chwilę kogoś, kto będzie,
kto na pewno będzie dobrze zarządzał, ale tylko na chwilę i tylko tyle, tylko tyle.

Jerzy Sirak – Burmistrz Miasta – No Pani Przewodnicząca, Wysoka Rado, ja już więcej na temat
biblioteki nie będę mówił. Pan Radny Borkowski mi wypomina, że patrzę na pieniądze. No wiecie
Państwo, trudno nie patrzeć na pieniądze w oświacie, skoro na dzień dzisiejszy do funkcjonowania
szkół w mieście dopłacamy już ponad 4 000 000 złotych a jeszcze do końca roku trzeba będzie
dołożyć na pewno sporo, nie potrafię powiedzieć w tym momencie, ile, bo jeszcze jest za szybko
i to, że ta sytuacja analizujemy, jest rzeczą naturalną. Ja nigdy, że tak powiem, nie stoję do końca
na jakimś  stałym stanowisku i  zawsze  staram się  analizować sytuacje  różne.  I  ta  moja zmiana
wynikała z tego, że po kolejnym spotkaniu z Panem Dyrektorem Szkoły Nr 2, nie będę mówił
o argumentach, jakie Pan Dyrektor przedstawił, są to również argumenty finansowe, Pan Dyrektor
przekonał mnie, że jednak w tej sytuacji warto zostawić 2 klasy i tak właśnie będzie. Natomiast
jeżeli  chodzi  o  te  baseny  przy  OSiR-ze,  tak  jak  mówię,  ja  byłem  dzisiaj  na  tym  spotkaniu
w Białowieży,  za pięć praktycznie piętnasta przyjechałem, za pięć piętnasta i  się dowiedziałem,
że jest problem z ratownikami. Proszę się zatem nie dziwić, że ja od razu Panu, Państwu w tej
chwili nie odpowiem. Zrobię wszystko, żeby jeszcze te baseny w kolejnych dniach były czynne.

Walentyna Pietroczuk – Przewodnicząca Rady – Dziękuję bardzo i mamy nadzieję, że tak będzie,
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że interwencja będzie szybka. Proszę bardzo, Pani Radna Jadwiga Dąbrowska.

Jadwiga  Dąbrowska  –  Radna  –  Chciałabym  powiedzieć,  że  w  naszym  mieście  brakuje
transparentności  przy  zatrudnianiu.  Źle  się  dzieje,  jeżeli  zasadą  przy  zatrudnianiu  jest  tylko
polityczność  i  przynależność  do  danego  ugrupowania.  Merytoryczność  powinna  być  punktem
pierwszym, abstrahując od tego akurat przypadku, bo Burmistrz ma szeroki wachlarz możliwości,
ale ja ubolewam, nasza koleżanka Natalia Tichoniuk, młodzi ludzie, którzy przychodzą do pracy
w Urzędzie Miasta czy w Starostwie otrzymują po 2 fakultetach minimum, 2 000 brutto. Zróbmy
coś, żeby tych młodych ludzi zatrzymać, tak jak mówił kolega Maciej czy kolega Marcin. Jeżeli
będziemy młodych ludzi lekceważyć, to nikt tutaj nie wróci. Przyszłością są tacy ludzie jak Adam,
jego  żona,  Ewa  Keczyńska.  Oni  tworzą  nowy duch  w  Hajnówce,  ale  tych  ludzi  jest  garstka.
Musimy zadbać o to, żeby było ich więcej a podstawą takiego stanu rzeczy jest transparentność,
której  w  Hajnówce  niestety  brakuje.  Miałam  zamiar  się  nie  wypowiadać,  ale  nawiązując
do wypowiedzi Pana Tomaszuka, który cieszy się z ulicy Białowieskiej, wszyscy się cieszymy, ale
spotkałam  się  z  głosami  takimi  mieszkańców,  że  mieszkańcom  należy  się  złoty  medal
za cierpliwość, bowiem droga, mówiąc kolokwialnie, została rozbabrana przed wyborami, po czym
leżała rozbabrana pół roku, niszcząc samochody luksusowe wielu mieszkańcom. Ale stworzyliśmy
pozór, że zaczynamy drogę, potem mija 7 czy 8 miesięcy, droga jest dokończona. I zapominamy
o tym. Działajmy bardziej  pro-ludzko,  a nie  pro-partyjnie,  wtedy będzie nam wszystkim lepiej.
Dziękuję.

Walentyna  Pietroczuk  –  Przewodnicząca  Rady –  Dziękuję.  Jeszcze  bardzo  proszę,  Pan  Radny
Maciej Borkowski.

Maciej Borkowski – Radny – Pani Przewodnicząca, szanowna Rado, dodam tylko do słów Pani
Jadwigi, że skargi były nie tylko o samochody, ale równie i o posesje, czyli bramki i tak dalej,
że były zachlapywane błotem i to tak zostało, bo to było przed wyborami rozpoczęte i tak to miało
miejsce.  Panie  Burmistrzu,  jeżeli  chodzi  natomiast  o  oszczędności  i  do łączenia  klas,  to  Pana,
determinacja rodziców, którzy pofatygowali się, przyszli po pomoc do Rady Miasta spowodowała
to,  że  się  Pan  cofnął  o  krok.  Szanowni  rodzice,  apel  do  was,  zauważcie  jedną  rzecz,  rzecz
podstawową o tym, o czym mówiłem na komisjach. Remontujecie za swoje pieniądze klasy. Około
9 klas w Zespole, w Dwójce zostało wyremontowane z waszych pieniędzy. Pan Burmistrz na tym
oszczędził, tak? Nie wydał tego na remont. Oszczędzać więc chciał podwójnie jak gdyby, bo raz,
że na remoncie tych klas a dwa na łączeniu i na ściskaniu waszych dzieci jak sardynki. Warto tym
wiedzieć, warto takie analogie sobie stosować, bo w ten sposób jesteśmy gdyby nabijani w butelkę.

Walentyna Pietroczuk – Przewodnicząca Rady – Dziękuję. Myślę, że na temat Szkoły Podstawowej
Nr 2 Pan Burmistrz  już się  wypowiedział  sprawa jest...  Pan Mieczysław,  proszę bardzo,  Panie
Radny Mieczysław Gmiter.

Mieczysław Stanisław Gmiter – Radny – Szanowny Panie Burmistrzu, miałem to pytanie zadać
Panu  w  sprawach  różnych,  ale  ponieważ  dyskusja  dotycząca  biblioteki  tak  się  tutaj  szeroko
rozwinęła, w związku z tym proszę o komentarz do mojej wypowiedzi, którą w chwili obecnej Pan
usłyszy. Więc tutaj jest to załącznik, no rzeczywiście nie złamał Pan prawa, ponieważ no biblioteka
nie jest  w spisie  instytucji  kultury szczególnych w Ministerstwie Kultury,  także powołując,  nie
złamał Pan żadnego prawa. Zarządzenie Pana na pewno jest zgodne z prawem. Tu jest ten załącznik
do umowy z dnia 1 sierpnia 2019 roku, o którym Pan tutaj wspominał, proszę Pana i tu jest tak,
program  działania  Miejskiej  Biblioteki  Publicznej  imienia  Doktora  Tadeusza  Rakowieckiego
powinien dotyczyć w głównej mierze następujących aspektów i w punkcie 2 jest tak: „Podstawowe
działania Miejskiej Biblioteki Publicznej imienia Doktora Tadeusza Rakowieckiego jako ośrodka

 16



informacji cyfrowej”. Jak Pan to odniesie do tego zdania, które teraz przeczytam, proszę Pana?
„Moja żona praktycznie  od ponad roku nie  korzysta  z  internetu,  ponieważ nie  mamy w domu
komputera a tabletem nie umie się posługiwać. Czasami prosi mnie, żebym znalazł jakiś przepis
kulinarny i pokazał.” Teraz dalej chciałbym powiedzieć tak, o czym już tutaj Pani Jadwiga między
innymi również mówiła. Nam wszystkim zleży, łącznie i dla Pana również jako Burmistrza tego
miasta  na  rozwoju  tego  miasta,  na  zatrzymaniu  młodzieży  w  tym  mieście.  Powołuje  Pan
na stanowisko emeryta. Miał Pan takie prawo. Ja tutaj tego prawa nie neguję, proszę Pana, miał Pan
takie prawo. Teraz, proszę Pana, co Pan może zaoferować tym ludziom, którzy pracują w bibliotece,
którzy są wykształceni, mają przygotowanie jako bibliotekarz, mają skończone studia i tak dalej,
i tak dalej? Proszę Pana, no Pan akurat, nie wiem, w wojsku chyba nie był. Ja w wojsku byłem,
proszę Pana. Był Pan też, tak? Więc proszę Pana, mój szef kompanii mówił tak, zwracał się do nas
takimi słowami: Róbta, pracujta a my tam wam się nie bójta. Czy Pan dla tych ludzi pracujących
od wielu lat w bibliotece, którzy też mają jakieś ambicje, aspiracje i uważam, że część tych osób,
która tam pracuje, rzeczywiście byłaby doskonałymi dyrektorami biblioteki, czy ma również taką
ofertę jak mój szef kompanii: Róbta, pracujta a Burmistrz wam tam się nie bójta. No bo tak na razie
to wszystko wygląda. W jaki sposób Pan chciał zatrzymać tą młodzież w Hajnówce? No tak się
składa,  proszę Pana,  że ja pracując w tym Urzędzie dawno temu też miałem ten sam problem,
co Pan, bo miałem też tutaj troszeczkę emerytów, no ale niestety no, zrobiłem spotkanie przy kawie,
podziękowałem im,  byli  to  rzeczywiście  wielcy fachowcy,  którzy się  na  tym wszystkim znali,
no ale młodzież musi gdzieś pracować, proszę Pana. Więc takie jest moje i proszę o komentarz
do tutaj  przedstawionych  właśnie  tego,  proszę  Pana,  załącznika,  załącznika  i  do  tego  właśnie
jednego zdania, które tutaj przeczytałem Panu. W jaki sposób ta... Jeszcze raz może przeczytać?

Walentyna Pietroczuk – Przewodnicząca Rady – Nie.

Mieczysław Stanisław Gmiter – Radny – Jak ta biblioteka...

Walentyna Pietroczuk – Przewodnicząca Rady – Przepraszam bardzo...

Mieczysław Stanisław Gmiter – Radny – Ma funkcjonować...

Walentyna Pietroczuk – Przewodnicząca Rady – Panie Radny, czy...

Mieczysław Stanisław Gmiter – Radny – Jak ta biblioteka ma funkcjonować?

Walentyna Pietroczuk – Przewodnicząca Rady – Ja chciałam, chciałam zapytać, czy to są źródła,
nie wiem, policyjne, prokuratorskie, czy to po prostu jest...

Mieczysław Stanisław Gmiter – Radny – Wiarygodne, powiem tak, wiarygodne.

Walentyna Pietroczuk – Przewodnicząca Rady – Wyjęte z kontekstu...

Mieczysław Stanisław Gmiter – Radny – RODO nie złamałem, także wiarygodne, także dziękuję
bardzo. Proszę o komentarz.

Walentyna Pietroczuk – Przewodnicząca Rady – No ale my tu, my tu nie chcemy dociekać, prawda,
czy to są wiarygodne, czy niewiarygodne, bo nie jesteśmy żadnym organem, który, no takie słowa
może  każdy  napisać,  prawda?  Także  przepraszam  bardzo,  ale  myślę,  że  nie  powinniśmy  się
zajmować takimi, takimi cytatami.
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Maciej Borkowski – Radny – To może nie cytat, tylko,  Pani Przewodnicząca, czy taka osoba, czy
Pan Burmistrz taką osobę widzi  na tym stanowisku? Czy to jest  odpowiednia osoba,  jeżeli  nie
umiałaby tego,  tego  czy  owego,  o  czym  przeczytał  Pan  Radny?  Czy to  jest  na  pewno  osoba
odpowiednia do tego typu stanowiska?

Walentyna Pietroczuk – Przewodnicząca Rady – Proszę bardzo, Panie Burmistrzu.

Jerzy Sirak – Burmistrz Miasta – Podjąłem taką decyzję, wiem że w tym momencie na ten okres
ta osoba sobie ze sprawami biblioteki, z prowadzeniem biblioteki poradzi bardzo dobrze i to jest
najważniejsze  i  nic  ja  tu  więcej  nie  mam  do  dodania.  Natomiast  Pan  mówi  o  Szkole  Nr  2.
Ja przypomnę, Pan może o tym nie pamiętać, bo Pan nie głosuje za budżetem, Pan nie akceptuje,
ale  przypomnę,  w tamtym roku z naszego budżetu miejskiego naprawdę przeznaczyliśmy duże
pieniądze. To było kilka milionów złotych na remonty, odwodnienie i tak dalej. Proszę zatem nie
mówić, że my nie pamiętamy o Szkole Nr 2 czy o innej szkole. Moje dzieci też chodziły do szkoły,
też chodziły do Szkoły Nr 2, Panie Radny, też niejednokrotnie składaliśmy się na malowanie, też
niejednokrotnie malowaliśmy sale w tej szkole i ja uważam, że nie jest to nic nienaturalnego, kiedy
rodzice angażują się w sprawy i funkcjonowanie szkoły czy przedszkola.

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

Małgorzata Celina Zaborna – Radna – Wysoka Rado, bardzo mi się spodobało, jak Pan Burmistrz
powiedział, że Pani Dyrektor sobie poradzi. Też wyślę swoje dziecko, powiem: Jedź w siną dal.
Może sobie jakoś tam poradzisz. A tu trzeba osoby, która zna się na tym, dobrze to poprowadzi, nie
zostawi  po  sobie  zgliszcz  tego,  co  zbudowała  Pani  Alla.  Z  tego,  co  wiem,  to  szkoła  ogólniak
w Hajnówce czy to prawda,  że ma być zamknięty,  bo do tego jest  dążenie? Została  w  stanie,
została  w  stanie  opłakanym,  zostawiła  w  stanie  opłakanym a  tutaj  sobie  poradzi.  Może  sobie
poradzi. Dziękuje bardzo.

Walentyna  Pietroczuk  –  Przewodnicząca  Rady  –  Dziękuję.  Proszę  Państwa,  myślę  że  nasza
dyskusja  bardzo  zeszła  na  inne  tematy,  które  były  przedstawione  w  informacji,  ale  to  nic  nie
szkodzi.  Przedstawiliśmy różne informacje  przy okazji  tutaj  właśnie  tego punktu  5.  Informacja
o działalności Burmistrza Miasta Hajnówka. Każdy miał prawo wypowiedzieć się na różne tematy,
na te, które go interesowały. Proszę bardzo, czy ktoś jeszcze chciałby zabrać głos? Przechodzimy
do, zamykam dyskusję, przechodzimy do głosowania informacji o działalności Burmistrza Miasta
w okresie od 6 czerwca do 9 sierpnia 2019 roku. Kto z Państwa jest  za przyjęciem informacji
o działalności Burmistrza Miasta? Kto się wstrzymał? Kto jest przeciw? Za głosowało 12 Radnych,
wstrzymało się 6 i przeciw 1 Radny. Chciałam jeszcze przeczytać. Przeciw głosował Pan Radny
Gmiter Mieczysław, wstrzymali  się od głosu:  Pan Bołtryk Marcin,  Pan Borkowski  Maciej,  Pan
Chomczuk Jan, Pani Dąbrowska Jadwiga, Pani Kuklik Helena i Pani Zaborna Małgorzata. Pozostali
Radni głosowali za. Informacja została przyjęta.

Głosowanie w sprawie informacji o działalności Burmistrza Miasta Hajnówka w okresie od dnia
06 czerwca 2019 r. do 09 sierpnia 2019 r. – Załącznik Nr 10.

Informacji  o  działalności  Burmistrza  Miasta  Hajnówka  w  okresie  od  dnia  06 czerwca  2019  r.
do 09 sierpnia 2019 r. – Załącznik Nr 11.
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Do punktu 6 porządku obrad (01:45:10 – 02:01:20)
Walentyna Pietroczuk – Przewodnicząca Rady – Przechodzimy do następnego punktu. Punkt numer
6. Informacja o przebiegu wykonania budżetu miasta Hajnówka za I półrocze 2019 roku. W dniu
23 sierpnia Radni otrzymali kopię opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku, która
pozytywnie zaopiniowała informację Burmistrza o wykonaniu budżetu za I półrocze 2019 roku.
Bardzo  proszę,  Panie  Burmistrzu,  czy  chciałby  Pan  przedstawić  krótko?  Proszę  bardzo,  Pani
Skarbnik Halina Nowik. Proszę o zabranie głosu w tej sprawie.

Halina  Nowik  –  Skarbnik  Miasta  –  Pani  Przewodnicząca,  Szanowni  Radni,  już  tak  jak  Pani
wspomniała, opinia Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej pozytywnie opiniuje
przedłożoną przez Burmistrza Miasta informację o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze.
Została  wydana  na  podstawie  przeprowadzonej  analizy  sprawozdawczości  budżetowej  oraz
informacji opisowej. Jeżeli chodzi o budżet I półrocze, przedstawię w paru zdaniach jak on u nas
tutaj się kształtował. Przy planowanych dochodach ponad 84 712 000 wykonano w 50 %. Spośród
tych dochodów mamy na podstawie porozumień jest to kwota 109 000 na zadania dochody własne,
w których  znajduje  się  dotacja  celowa  zarówno  na  zadania  własne,  jak  na  zadania  zlecone.
W dochodach  własnych  również  jest  subwencja  ogólna  dla  gmin  oświatowa  równoważąca
i wyrównawcza, jak również udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych czy prawnych.
Oraz  dochody  majątkowe  wykonane  zostały  w  31  %.  Niski  procent  wykonania  dochodów
majątkowych  spowodowany był  tym,  iż  zadania  są  w  trakcie  realizacji,  tak  jak  tutaj  Państwo
widzieli  na  przedstawionych  slajdach.  Są  realizowane  inwestycje,  tak  jak  informowałam
na komisjach zostały złożone wnioski o refundację poniesionych wydatków dotyczących wymiany
oświetlenia,  które  jest  w  ulicach  miasta,  które  jest  dofinansowane  z  Regionalnego  Programu
Operacyjnego Województwa Podlaskiego, jak również fotowoltaika na budynkach mieszkalnych
oraz częściowo już opłacone faktury za budowę zarówno basen, to już został tutaj wykonany, tak
jak była dyskusja, za budowę, przebudowę naszego stadionu. Jeżeli chodzi o planowane wydatki
przy  kwocie  96 000 000  wykonano  w  45  %.  Są  to  też  zadania  realizowane  na  podstawie
porozumień,  zadania  własne,  jak  zadania  zlecone  oraz  zadania  majątkowe.  Spośród  wydatków
bieżących  największą  skalę  środki  są,  największą  skalę  są  wydatkowane  na  wynagrodzenia
i pochodne,  na  świadczenia  na  rzecz  osób  fizycznych.  Są  również  wydatkowane  środki,  może
niewielkie  środki,  2  %  w  stosunku  do  wydatków,  do  ogółu  wydatków,  zadania  realizowane
na programy, ze środków na programy unijne. Jeżeli chodzi o zadania inwestycyjne, to tam w tej
części opisowej na stronie 24-25, tak jak informowałam na komisjach, zostały przedstawione może
niewielki zakres wykonania tych zadań inwestycyjnych, ale to wynika z tego, że płatności tych
zadań przypadają na II półrocze, II półrocze. Dotacja na zadania dla sektora finansów publicznych
przekazywane są zgodnie z uchwałą budżetową do naszych jednostek czy też do instytucji kultury.
Jeżeli  chodzi  o  dotacje  celowe  przekazywane  spoza,  do  sektora  spoza  finansów  publicznych,
są ogłaszane konkursy i na podstawie zawartych umów są przekazywane, przekazywane te dotacje.
Może  jeszcze  powiem,  że  w  okresie  sprawozdawczym  został  zaciągnięty  nowe  zobowiązania
w wysokości ponad 3 000 000 z nowych tych planowanych do kredytów na 2019 rok. Dokonano
też również spłaty 1 400 000 w dwóch kwartałach tych już zobowiązań wcześniej zaciągniętych
i kwota długu na dzień 30 czerwca wynosi 22 895 000. Stanowi to 27 % planowanych dochodów.
Dziękuję.

Walentyna Pietroczuk – Przewodnicząca Rady – Dziękuję bardzo, Pani Skarbnik. Chciałam jeszcze
dodać,  że  komisje  zajmowały  się  budżetem  za  I  półrocze  i  wszystkie  komisje  zaopiniowały
pozytywnie.  Czy  ktoś  z  Państwa  Radnych  chciałby  jeszcze  zabrać  głos  w  sprawie  budżetu
za I półrocze 2019 roku? Proszę bardzo, Pani Radna Małgorzata Zaborna.

Małgorzata Celina Zaborna – Radna – Panie Burmistrzu, ja tak chciałam się spytać ekonomicznie
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jak to wygląda. Spłacony budżet 1 500 000 a zaciągnięty kredyt 3 000 000. Czyli co, wzięty kredyt
na spłacenie długu? To tak nieekonomicznie troszkę jest.

Walentyna Pietroczuk – Przewodnicząca Rady – Proszę bardzo, Pani Skarbnik może.

Jerzy Sirak – Burmistrz Miasta – Przede wszystkim wszyscy wiemy, że na te duże inwestycje, które
realizujemy,  to  korzystamy  z  kredytu  na  prefinansowanie.  Jak  sytuacja  wygląda  ze  zwrotem
pieniędzy? Przypomnę dla Radnych, jeszcze w poprzedniej kadencji robiliśmy kładkę na Judziance,
tak? To było w sierpniu, sierpniu, wrześniu ubiegłego roku. Refundacje, refundacje za pieniądze,
które wydaliśmy rok temu, dostaliśmy dopiero tydzień temu, Pani Skarbnik, tak? Także tak wygląda
sytuacja.  W tej  chwili  mamy popłacone faktury,  złożone wnioski do Urzędu Marszałkowskiego
o refundację na kwotę ponad 4 000 000 złotych. Ja nie powiem Państwu dzisiaj, kiedy ta refundacja
będzie.  Robimy co  trzeba,  zgodnie  z  wymogami,  składamy wnioski  o  płatność  no i  po prostu
pokornie czekamy i się przypominamy, że czekamy na pieniądze, ale w tym okresie no niestety
musimy się kredytować a to kosztuje. Natomiast w tym konkretnym przypadku, o którym Pani
mówi, to ja proszę Panią Skarbnik o szczegółową odpowiedź.

Walentyna Pietroczuk – Przewodnicząca Rady – Dziękuję. Proszę bardzo, Pani Skarbnik. 

Halina Nowik – Skarbnik Miasta – jeżeli chodzi o nasze zadłużenie, to powiem tak, budżet przecież
na  2019  rok  został  uchwalony  w  miesiącu  grudniu  poprzedniego  roku  i  zakładał  zarówno
zaciągnięcie kredytów, jak i spłatę dokonywanych zobowiązań zaciągniętych wcześniej i właśnie,
tak  jak  Pan  Burmistrz  powiedział,  tutaj  przedstawił,  że  bierzemy,  zaciągnięty  został,  zawarta
umowa na tak zwane wyprzedzające finansowanie na opłacenie właśnie tych inwestycji później,
na później,  na  uzyskanie  refundacji,  jak  również  został  zaplanowany  deficyt  na  zadania
inwestycyjne ujęte w załączniku do budżetu. Dziękuję.

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

Mieczysław Stanisław Gmiter – Radny – Szanowni Państwo, Panie Burmistrzu,  to o czym Pan
mówił, wynika właśnie z tego, o czym mówi ta strona sali, że nie ma rozwoju jeśli nie ma rozwoju
miasta, jeśli mieszkańców jest coraz mniej, czyli wpływa do budżetu miasta coraz mniej podatków
lokalnych, coraz mniej wpływu z budżetu, które płacą podatki CIT i PIT. No tak się składa akurat,
że rzeczywiście no miasto, które miało prawie 25 000, ustawa śmieciowa teraz wykazuje, ile, tam
16 000 ileś zamieszkuje w Hajnówce mieszkańców, czy się pomyliłem? Więc no jeśli nie ma tego
rozwoju, jeśli nie ma rozwoju firm, to wiadomo, że te podatki są coraz mniejsze i coraz mniejsze.
No tutaj jedynie można Panu podziękować, że ten kredyt nie zaciąga w parabanku Pan, jak niektóre
samorządy, tylko w normalnym banku, to jeszcze jest, to jeszcze jest sytuacja, która rzeczywiście,
bo tutaj bym wrócił, tutaj bym wrócił do tego rankingu przeprowadzony przez Polską Akademię
Nauk. Dla miast wielkości tutaj właśnie tego typu jak Hajnówka, gdzie na 142 miasta Hajnówka
znajduje  się  na  2.  miejscu,  zaszczytne  ma  2.  miejsce  jeśli  chodzi  o  regres  i  stagnację  miast
i to właśnie  wygląda  taka  sytuacja,  o  której  my mówimy.  Jeśli  teraz,  tak  jak  tutaj  Pani  Radna
Dąbrowska powiedziała, jest to przechowalnia dla emerytów, ja szanuję emerytów, bo sam jestem
też  emerytem,  ale  emeryt  powinien  dorabiać  nie  w taki  sposób,  nie  w taki  sposób,  zajmować
miejsce dla człowieka młodego, zdolnego, wykształconego. Uważam, że to chyba nie powinno się
iść tą drogą, jak niektórzy klasycy w tym państwie mówili. No także to jest...

Walentyna Pietroczuk – Przewodnicząca Rady – Dziękuję bardzo.
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Mieczysław Stanisław Gmiter  –  Radny – Taka sytuacja  i  ja nie  widzę,  żeby przez okres  kilku
następnych lat ona się zmieniła. No po prostu będzie coraz gorzej w Hajnówce, a nie coraz lepiej
no i  te  słowa  „piękna,  rozwijająca  się  Hajnówka”  chyba  nie  są  adekwatne  do  rzeczywistości.
Dziękuję bardzo.

Walentyna Pietroczuk – Przewodnicząca Rady – Dziękuję. Proszę Państwa, myślę że to z dwóch
stron można rozpatrywać tą sytuację, ponieważ inwestujemy tak dużo, mówiliśmy o inwestycjach,
Pan  Dyrektor  też  w  mieście  Hajnówka  inwestuje,  Pan  Dyrektor  Szpitala  bardzo  intensywnie.
Miasto, Pan Burmistrz przedstawił inwestycje, te inwestycje rzeczywiście są duże. Żeby coś zrobić,
no niestety, ale trzeba zaciągnąć kredyty, które później będziemy spłacali, bo później być może nie
będzie już tyle środków finansowych na projekty inwestycyjne, ponieważ jesteśmy coraz dłużnej
w Unii Europejskiej i być może programy inwestycyjne będą w przyszłości ograniczone, dlatego
też  trzeba  korzystać  z  tego,  co  jest  w tej  chwili.  Proszę  bardzo,  chciałabym  już  przystąpić
do głosowania nad informacją o przebiegu wykonania budżetu. Czy ktoś chciałby jeszcze zabrać
głos? Nie widzę. Proszę bardzo, przystępujemy do głosowania. Punkt 6. Informacja o przebiegu
wykonania budżetu Miasta  Hajnówka za I  półrocze.  Kto z  Państwa jest  za przyjęciem? Proszę
bardzo, ale już chyba przystępujemy do głosowania.

Mieczysław Stanisław Gmiter – Radny – (wypowiedź bez użycia mikrofonu) 

Jerzy Sirak – Burmistrz Miasta – Pani Skarbnik odpowie.

Halina  Nowik  –  Skarbnik  Miasta  –  Szanowni  Radni,  jeżeli  chodzi  o  środki  planowane
do gimnazjum, to one były planowane na właśnie na te 8 miesięcy.  Jeżeli  jakiekolwiek zostaną
środki, to zostaną w szkołach.

Walentyna Pietroczuk – Przewodnicząca Rady – Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, przechodzimy
do głosowania.  Proszę  bardzo,  proszę  Radna  Jadwiga  Dąbrowska.  Ale  już  przechodzimy,  już
ja zamknęłam dyskusję.

Jadwiga Dąbrowska – Radna – ...wynagrodzenia, które stracili nauczyciele poprzez strajk. Niektóre
samorządy  już  zapłaciły  nauczycielom.  Czy  nasi  nauczyciele  otrzymali  już  to  wyrównanie,
obiecywane przez Pana Burmistrza?... Mówił Pan Burmistrz, że rozłożymy na raty do końca roku...

Jerzy Sirak – Burmistrz Miasta – Pani Przewodnicząca, Wysoka Rado, ja nigdy nie obiecywałem
nauczycielom, że wypłacimy pieniądze za strajk. Mówiłem tylko, że jeżeli będzie ogólnokrajowa
decyzja Ministra czy Rządu Rzeczypospolitej, że płacimy, wtedy płacimy. Natomiast każde inne
działanie  byłoby naruszeniem dyscypliny  budżetowej  z  naszej  strony i  ja  tylko  deklarowałem,
że ci nauczyciele, którzy mają trudności finansowe a zechcą, żeby tą kwotę, którą utracili w wyniku
strajku rozłożyć im na raty do końca roku, bo tak rozliczamy rok budżetowy, na to tylko wyrażałem
zgodę, no ale nie odpowiem w tej chwili, ilu nauczycieli się o to starało, bo po prostu nie wiem,
musiałbym spytać w szkołach.

Jadwiga Dąbrowska – Radna – Czyli powinni zwrócić się do Pana Burmistrza, tak? Dziękuję.

Walentyna Pietroczuk – Przewodnicząca Rady – Dziękuję bardzo.

Grzegorz Tomaszuk – Radny – Pani Przewodnicząca, Pani Przewodnicząca...

Walentyna Pietroczuk – Przewodnicząca Rady – Proszę bardzo.
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Grzegorz Tomaszuk – Radny – Ja tylko rozszerzę to pytanie może o jeden element, mianowicie
no z mediów wiemy,  że nauczyciele mają od 1 września otrzymać podwyżki. I jest pytanie teraz
czy Pan Burmistrz otrzymał pieniądze na te podwyżki, czy została jakby podniesiona subwencja
na ten cel, czy też miasto musi, prawda, finansować te podwyżki?

Jerzy  Sirak  –  Burmistrz  Miasta  –  Pani  Przewodnicząca,  Wysoka  Rado,  żadnego  zwiększenia
subwencji  na dzień dzisiejszy nie otrzymaliśmy,  ale oczywiście pracodawcą dla nauczycieli jest
każdy  dyrektor  szkoły  i  dyrektor  no  zgodnie  z  regulacją  prawną  będzie  musiał  te  pieniądze
wypłacić. I tak jak już mówię, już na dzień dzisiejszy na koniec sierpnia do oświaty dopłacamy
4 000 000. Jak wygląda sytuacja? Przecież my nie mamy wpływu na zasady wypłacania odprawy
emerytalnej dla nauczycieli. W ubiegłym roku na odprawy dla nauczycieli wypłaciliśmy 178 000,
występowaliśmy z wnioskiem do ministra o refundację a dostaliśmy 27 000, kiedy w przeszłości
takich sytuacji nie było. Zwykle dostawaliśmy refundacje w 100 %. To tak to wygląda.

Walentyna Pietroczuk – Przewodnicząca Rady – Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, przystępujemy
do  głosowania  informacji  o  przebiegu  wykonania  budżetu.  Proszę  bardzo,  kto  z  Państwa  jest
za przyjęciem  informacji?  Kto  się  wstrzymał?  Kto  jest  przeciw?  Za  przyjęciem  informacji
o przebiegu  wykonania  budżetu  głosowało  14  Radnych,  wstrzymało  się  4  Radnych,  przeciw
1 Radny. I odczytam, przeciw głosował Pan Gmiter Mieczysław, wstrzymali się następujący Radni:
Pan Borkowski Maciej, Pani Dąbrowska Jadwiga, Pani Kuklik Helena i Pani Zaborna Małgorzata.
Pozostali  Radni  głosowali  za  przyjęciem informacji.  Dziękuję  bardzo.  Informacja  o  przebiegu
wykonania budżetu miasta Hajnówka za I półrocze została przyjęta.

Głosowanie w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Hajnówka za I pólrocze
2019 roku – Załącznik Nr 12.

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta Hajnówka za I pólrocze 2019 roku – Załącznik
Nr 13.

Do punktu 7 porządku obrad (02:01:20 – 03:34:50)
Walentyna Pietroczuk – Przewodnicząca Rady – Przechodzimy do punktu 7. Proszę bardzo, punkt
7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawach.

Do podpunktu 7.1 porządku obrad (02:01:30 – 02:06:05)
Walentyna  Pietroczuk  –  Przewodnicząca  Rady  –  Podpunkt  7.1  zakwalifikowania,
zagospodarowania  frakcji  odpadów  komunalnych  wysortowanych  ze  strumienia  odpadów
zmieszanych  odpadów  komunalnych  i  nieprzeznaczonych  do  składowania  (frakcja
wysokoenergetyczna) do zadań własnych gminy.  Panie Burmistrzu,  Pan jest  wnioskodawcą,  ale
rozumiem, że... Dziękujemy bardzo Panu Radnemu i Panu Dyrektorowi. Proszę bardzo, Pan Prezes
Przedsiębiorstwa  Usług  Komunalnych  Jarosław  Kot  przedstawi  nam informację,  tym  bardziej,
że Komisja  Infrastruktury  Komunalnej  i  Samorządu  nie  miała  przyjemności  wysłuchać  Pana
na komisji  i  dlatego  podjęła  decyzję  o  głosowaniu  na  sesji,  natomiast  pozostałe  komisje
zaopiniowały projekt uchwały pozytywnie. Proszę bardzo, Panie Prezesie.

Jarosław Kot – Prezes Puk – Pani Przewodnicząca,  Wysoka Rado, Panie Burmistrzu,  szanowni
Państwo,  ja  może  tak  pokrótce  wyjaśnię,  o  co  w  tej  uchwale  chodzi.  W  Zakładzie
Zagospodarowania  Odpadów  możemy  wysegregować  kilka  frakcji  i  takie  końcowe  frakcje
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to są frakcje niskoenergetyczne, które do 6 megadżuli na kilogram możemy złożyć na wysypisku.
Frakcja  od  6  do  10  megadżuli  powinna  być  spalana  w  spalarniach  –  taką  spalarnię  mamy
w Białymstoku – a wysokoenergetyczna, z wysokoenergetycznych odpadów produkujemy paliwa
alternatywne i dostarczamy do cementowni, w której jest wypalany klinkier i produkowany cement.
Chodzi  nam o tą  frakcję  od 6 do 10 megadżuli,  a  mianowicie  w kwietniu tego roku spalarnia
białostocka wypowiedziała nam umowę, nie tylko dla Zakładu Zagospodarowania w Hajnówce, ale
także  dla  4  innych  w  województwie  podlaskim,  z  którymi  mamy  założone  konsorcjum,
a mianowicie w Zambrowie, w Łomży, w Czartorii a także w Suwałkach. Spalarnia, zarząd, który
zarządza spalarnią, tłumaczy, że w związku z palącym się zakładem w Studziankach który został
zamknięty,  liczba,  ilość odpadów dostarczanych do spalarni bardzo mocno wzrosła  i  przyjmuje
tylko i wyłącznie odpady z gmin, które mają podpisane porozumienia i dlatego w Zambrowie już
została podjęta taka uchwała,  w Łomży będzie podejmowana taka uchwała a także w Czartorii
i w Suwałkach i także my taką uchwałę proponujemy dla Wysokiej Rady, żeby Burmistrz Miasta
Hajnówka  mógł  podpisać  porozumienie  z  Prezydentem  Białegostoku  który  jest  właścicielem
spalarni białostockiej i w przyszłości nie będziemy mieć problemów z dostarczaniem tych odpadów
do spalarni. 

Walentyna Pietroczuk – Przewodnicząca Rady – Dziękuję bardzo. Dziękuję, Panie Prezesie. Czy
Państwo Radni mają pytania? Czy chcieliby jeszcze więcej dowiedzieć się do Pana Prezesa, czy
skomentować?  Nie  widzę.  Przystępujemy  do,  chciałam  tylko  powiedzieć,  że  tak  jak  już
powiedziałam, 2 komisje zaopiniowały pozytywnie,  1 dzisiaj  będzie głosowała i  przystępujemy
do głosowania przedstawionej uchwały, w zasadzie przedstawionej uchwały z tytułu. Myślę, że nie
będziemy,  każdy  z  Państwa  posiada  tą  uchwałę  przed  sobą,  ona  jest  specjalistyczna,  można
powiedzieć.  Pan  Prezes  wyjaśnił  nam  sedno  sprawy  związanej  z  odpadami.  Przystąpimy
do głosowania.  Kto  z  Państwa  jest  za  przyjęciem  uchwały  dotyczącej  zakwalifikowania,
zagospodarowania  frakcji  odpadów  komunalnych  wysortowanych  ze  strumienia  odpadów
zmieszanych  odpadów  komunalnych  nieprzeznaczonych  do  składowania  (frakcja
wysokoenergetyczna)  do  zadań  własnych  gminy?  Proszę  bardzo,  jeszcze  Pan,  za.  Kto  się
wstrzymuje? Kto przeciw? Wszyscy Radni obecni na dzisiejszej sesji zagłosowali za przyjęciem
uchwały? Dziękuję bardzo.

Głosowanie w sprawie projektu uchwały w sprawie zakwalifikowania zagospodarowania frakcji
odpadów  komunalnych  wysortowywanych  ze strumienia  zmieszanych  odpadów  komunalnych
i nieprzeznaczonych do składowania („frakcja wysokoenergetyczna”) do zadań własnych gminy –
Załącznik Nr 14.

Uchwała  Nr  IX/68/19  Rady  Miasta  Hajnówka  z  dnia  27  sierpnia  2019  r.  w  sprawie
zakwalifikowania  zagospodarowania  frakcji  odpadów  komunalnych  wysortowywanych
ze strumienia zmieszanych odpadów komunalnych i nieprzeznaczonych do składowania („frakcja
wysokoenergetyczna”) do zadań własnych gminy – Załącznik Nr 15.

Do podpunktu 7.2 porządku obrad (02:06:05 – 02:48:40)
Walentyna  Pietroczuk  –  Przewodnicząca  Rady –  Przechodzimy do  następnego  podpunktu  7.2.
podjęcie  uchwały  w  sprawie  udzielenia  pomocy  finansowej  powiatowi  hajnowskiemu.  Proszę
bardzo,  Panie  Burmistrzu,  o  informację  na  temat  uchwały,  czego  ona  dotyczy,  czego  dotyczy
ta inicjatywa wspólna, można powiedzieć, powiatu i miasta Hajnówka.

Jerzy Sirak – Burmistrz Miasta – Pani Przewodnicząca, wysoka Rado, na komisjach na pewno była
o tym szeroka dyskusja Radnych, członków poszczególnych komisji. Na ten temat rozmawialiśmy
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tu  z  powiatem  Panem  Starostą  i  Zarządem  Powiatu  od  pewnego  czasu.  Wszyscy  wiemy,
że we wszystkich  szpitalach  w Polsce,  nie  tylko  w Hajnówce,  jest  bardzo  duży problem jeżeli
chodzi  o  personel  średni,  a  więc  kadrę,  kadrę  pielęgniarską.  Przyczyn  tego  jest  dosyć  dużo.
Ja osobiście uważam, że jedną z głównych jest reforma oświaty, która spowodowała, że z naszego,
że tak powiem, rynku edukacji zginęły licea pielęgniarskie, które były bardzo dobrą szkołą jeżeli
chodzi  o  przygotowanie  pielęgniarek  do  polskich  szpitali,  polskich  przychodni.  Dzisiaj
no pielęgniarka  musi  być  pielęgniarką  z  wykształceniem  co  najmniej  licencjatu.  I  idea  tego
programu, tego wsparcia dla powiatu hajnowskiego jest oczywista. Chcemy wspólnie ufundować
stypendia dla tych młodych Pań z Hajnówki, nie tylko z Hajnówki, i Panów może, może i Panowie
będą,  ja  tak  z  przyzwyczajenia  mówię,  bo  wszyscy  się  przyzwyczailiśmy do  tego,  że  zwykle
są to Panie pielęgniarki, ale rzeczywiście, słusznie Pani Przewodnicząca zwraca uwagę, że mogą
być i  zapewne będą czasami Panowie.  Chodzi  o to,  żeby te  młode Panie,  które zechcą podjąć
kształcenie  w  kierunku  zdobycia  zawodu  pielęgniarskiego,  zechciały  również  wrócić  albo
do Hajnówki  do  pracy,  albo  przyjechać  do  Hajnówki.  Stąd  też  ten  pomysł  utworzenia
i sfinansowania  od  1  października  tego  roku,  od  nowego  roku  akademickiego  stypendium
fundowanych  dla  tych  przyszłych  pielęgniarek.  Bardzo  proszę  Wysoką  Radę  o  akceptację  tej
propozycji, bo ja myślę, że wszystkim nam zależy na tym, żeby tak jak do tej pory służba zdrowia
i szpital  kierowany  tu  przez  Pana  Radnego  Tomaszuka  radziły  sobie  dalej  tak  bardzo  dobrze
a jednak  warunkiem  tak  dobrego  funkcjonowania  na  przyszłość  jest  dobra  kadra  specjalistów,
w tym pielęgniarek.

Walentyna  Pietroczuk – Przewodnicząca  Rady – Dziękuję  bardzo,  Panie  Burmistrzu.  Chciałam
tylko  powiedzieć,  że  komisje,  2  komisje  zaopiniowały  pozytywnie,  natomiast  Komisja
Infrastruktury Komunalnej i Samorządu odłożyła opinię w tej sprawie, tej uchwały na sesję. Czy
ktoś z Państwa Radych chciałby zabrać głos w sprawie uchwały? Proszę bardzo, nie wiem kto był
pierwszy, spojrzałam w tą stronę, proszę bardzo, tak, proszę, Pani Radna Helena Kuklik.

Helena Kuklik – Radna – Panie Burmistrzu, Szanowna Rado, Pani Przewodnicząca, ja oczywiście
jestem za tym, żeby dofinansować kształcenie potencjalnych pielęgniarek bądź pielęgniarzy, którzy
mieliby później u nas pracować i wnioskuję o ujęcie w umowie określającej warunki płatności, aby
były to płatności co najmniej w 2 ratach, przy czym pierwsza nie wcześniej niż 31 października,
ponieważ  studenci  do  31  października  mogą  składać  wnioski  o  takie  dofinansowanie.  To tyle.
Dziękuję.

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

Maciej  Borkowski  –  Radny  –  Pani  Przewodnicząca,  Szanowna  Rado,  Panie  Burmistrzu,
ja natomiast  tak pierwsze pytanie,  które mi się nasuwa, czy my jako miasto musimy cały czas
finansować, dofinansowywać powiat? Bo co jakiś czas jak nie droga, to coś jeszcze. Teraz widzimy
stypendium. To pierwsze moje takie pytanie. A drugie, Panie Radny Grzegorzu, Panie Dyrektorze
szpitala, zastanawiam się, jak wpłynie te 800 złotych miesięcznie na to, że pozyska Pan więcej
pielęgniarek  czy  pielęgniarzy  do  pracy  w  swoim  szpitalu?  Czy  to  rzeczywiście  coś  zmieni?
W mojej  ocenie  niewiele.  Dlaczego?  Dlatego,  że  najważniejsze  to,  o  czym  już  dzisiaj
wspominałem, to są pobory miesięczne. Okres, kiedy się młody człowiek uczy, kształci, jeszcze
te pieniądze nie są mu tak bardzo potrzebne, zawsze może mu ktoś pomóc z rodziny, chociaż się
przydadzą. Ale wtedy, kiedy wchodzi już w życie dorosłe, zakłada rodzinę, ma dzieci, buduje dom
lub  cokolwiek  innego,  czy  mieszka  w  bloku,  te  pieniądze  na  rachunki,  na  to  wszystko
są mu niezbędne. I czy,  czy to rzeczywiście te 800 złotych coś zmieni? Czy nie warto by było
pomyśleć  o  podwyżkach  dla  pielęgniarek?  To  realnie  by  zmieniło  stan  rzeczy.  Bo  gdybym
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ja przykładowo,  czy  ja  bym  się  pokusił  na  800  złotych  przez  okres  4  czy  5  lat,  wiedząc,
że po skończeniu szkoły będę zarabiał słabe pieniądze? Ja bym się na to nie pokusił. Wybrałbym
taki kierunek, w którym bym wiedział,  że będzie mnie stać na utrzymanie mojej rodziny. I czy
ta uchwała cokolwiek zmieni w naszym, hajnowskim szpitalu? Obawiam się, że nie. Mamy tutaj
nawet  przykład,  tak,  Pani  Ewy,  która  wyjeżdża  do  Białegostoku,  myślę  że  względy finansowe
wzięły  tu  górę.  I  czy  nie  warto  iść  tym  kierunku,  bo  to  taka,  moim  zdaniem,  kosmetyka
no, szanowni  Państwo.  Panie  Dyrektorze,  jakby  Pan  mógł  zabrać  głos  w  sprawie,  byłbym
wdzięczny. Dziękuję.

Walentyna  Pietroczuk  –  Przewodnicząca  Rady  –  Proszę  bardzo,  akurat  Pan  Radny  Grzegorz
Tomaszuk chciał zabrać głos. Proszę bardzo, proszę zabrać głos.

Grzegorz  Tomaszuk –  Radny –  Pani  Przewodnicząca,  Panie  Burmistrzu,  ja  chcę  podziękować,
że jest taka inicjatywa, że jest taka inicjatywa. No Pan Burmistrz prawie wszystko powiedział już,
że  Rada  Powiatu  podjęła  taką  uchwałę,  która,  na  podstawie  której  będą  fundowane  stypendia
miesięczne, bo te 800 złotych to oczywiście miesięcznie i odpowiadając na pytanie tu Pani Radnej,
to mi  się  wydaje,  że  tu  już  Pan  Starosta  z  Panem  Burmistrzem  technicznie  się  porozumieją
ewentualnie,  że  miesięcznych  tych,  prawda,  miesięczne  dotacje  będą  do  powiatu.  No  wiemy,
że z tej kwoty, która jest określona w budżecie, że to jest 12 000, 3 miesiące, czyli stypendia dla
10 pielęgniarek.  To  znaczy  ja  też,  jak  występowałem  do  Pana  Starosty  z  takim  wnioskiem,
to bardzo optymistycznie nie patrzyłem na to, dlatego że na pewno istotne są płace w ochronie
zdrowia,  ale  płace  są po prostu,  to  jest  firma budżetowa,  to  jest  pytanie do Ministra  Zdrowia,
do Funduszu Zdrowia, do Rządu, ile przeznacza środków na ochronę zdrowia a wiemy z mediów,
że ochrona zdrowia jest traktowana po macoszemu. Może dlatego, że to są duże koszty w skali
budżetu jeżeli chodzi o kraj  i jeżeli chodzi o nasz szpital,  my nie odstajemy z płacami a mogę
powiedzieć, że troszkę jesteśmy powyżej, ja mówię ogólnie, że tak powiem, o płacach w ochronie
zdrowia. Na dzień dzisiejszy u nas, prawda, no jesteśmy szczególnym szpitalem może, bo średnim
powiatem, średniej wielkości powiatem, natomiast no szpitalem, jak wiecie, jesteśmy, mamy duży
szpital, dużo pracowników, dużo oddziałów, 400 łóżek, 240 pielęgniarek pracuje i te pielęgniarki po
prostu  już  pomału  odchodzą  no  na  emeryturę.  Całe  szczęście,  że  Panie  tą  sytuację  rozumieją
i 40 pielęgniarek,  będąc  na  emeryturze,  jeszcze  pracuje  dodatkowo  –  czy  to  na  umowach
cywilnoprawnych,  czy  też  na  umowę  o  pracę.  Ja  optymistycznie  teraz  zaczynam  patrzeć
na sytuację,  dlatego  że  rządzący  też  zauważyli  ten  problem  i  od  1  października  wprowadzili,
prawda, studia zaoczne. Wcześniej nie było, nie wiem dlaczego tego nie było po prostu, że studiów
zaocznych  nie  było.  Od  1  stycznia  zafunkcjonują  studia  zaoczne  i  jest  bardzo  duże  dlatego
zainteresowanie tym stypendium, prawda, bardzo duże zainteresowanie, dlatego że no Panie, które
pracują  na  stanowisku  opiekunów  medycznych,  salowych  czyli  stanowiskach,  chcą  po  prostu
zmienić zawód, bo pielęgniarka teraz zaczyna coraz więcej zarabiać,  coraz więcej, może, może
niewystarczająco jeszcze dużo, ale  coraz więcej  po prostu zarabiać i  mi  się  wydaje,  że w tym
kierunku ta tendencja się utrzyma, że ochrona zdrowia będzie po prostu lepiej opłacana. Dlatego
to jest  szansa,  żeby  przytrzymać  3  lata,  czyli  jeżeli  teraz  od  1  października  te  stypendia
zafunkcjonują, licencjat trwa 3 lata, a więc przez 3 lata wykształci się kadra, która trafi do nas
po prostu, do naszego szpitala. W umowie, która, w uchwale, która jest podjęta przez Radę Powiatu,
jest zapis, że jeżeli ktoś pobiera stypendium, student dany popiera stypendium, to poprzez 3 lata
minimum musi przepracować. Oczywiście nie każdego, są różne sytuacje życiowe, prawda, i część
takich  studentów  może  zrezygnować.  Ja  myślę  też  jeżeli  będą  większe,  będzie  większe
zainteresowanie tą formą a jest zainteresowanie, proszę mi wierzyć, że jest zainteresowanie, jeżeli
będzie  większe  zainteresowanie,  to  też  są  plany,  żeby  włączyć  po  prostu  samorządy,  prawda,
gminne, czyli wszystko musimy zrobić, żeby ta kadra pielęgniarska i położnicza zafunkcjonowała
w naszym szpitalu, bo to nasz wspólny interes. To nie jest ratowanie powiatu, to nie jest dotacja
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do powiatu, to jest po prostu jakby wspomożenie naszego po prostu szpitala a traktujmy szpital jako
dobro,  dobro nasze wspólne,  wszystkich,  prawda, tym bardziej,  że  są  teraz normy zatrudnienia
i mamy  kłopoty  z  tym  po  prostu,  i  mamy  kłopoty.  I  myślę  nawet,  że  jakbym  zaproponował
podwyżki,  to  byśmy  nie  ściągnęli  tych  pielęgniarek  z  sąsiednich,  prawda,  powiatów  czy
z województwa na pewno, dlatego że w tych dużych miastach, w Białymstoku pielęgniarki mają
możliwość jakby dorobienia. To samo, co robią lekarze, na przykład pracują w kilku jednostkach,
czyli  jest  podstawowa praca w jednej jednostce,  natomiast na umowie zlecenie czy na umowie
cywilno-prawnej praca w innym szpitalu i to tak Pani, robi Pani Ewa po prostu, pracuje na umowie
o pracę w szpitalu w Białymstoku, nie będę mówił, którym, ale u nas też pracuje, u nas też pracuje,
za co serdecznie dziękuję.

Walentyna  Pietroczuk  –  Przewodnicząca  Rady –  Dziękuję  bardzo.  Pan  Radny  i  Pan  Dyrektor
szpitala  wypowiedział  się  na  temat  omawianej  uchwały.  Proszę  bardzo,  Pani  Radna  Ewa
Rygorowicz.

Ewa  Rygorowicz  –  Radna  –  Szanowny  Panie  Burmistrzu,  szanowni  Radni,  no  zostałam
tu wywołana  do  tablicy,  tak,  więc  powiem  tak,  płaca  między  pielęgniarką  zatrudnioną
w Białymstoku a pielęgniarką zatrudnioną  w Białymstoku zasadniczo się  różni,  to  jest  prawda,
i różni się również płaca w poszczególnych szpitalach, tak, w Białymstoku, i warunki dorobienia
w Białymstoku są o wiele lepsze niż w Hajnówce. Tak, jest kilka szpitali i stawka za godzinę jest
o wiele większa. Panie Dyrektorze, od roku już nie pracuję w Hajnówce w szpitalu, nie. I no myślę,
że...  Tak, pracowałam na umowę zlecenie przez 3 lata. Od roku nie pracuje w Hajnówce, dlatego
że mi  się  to  nie  opłaca,  to  jest  prawda,  i  myślę,  że  zasadniczą  taką  decyzją  czy  pielęgniarka
przyjdzie pracować do Hajnówki to jest właśnie stawka płacy zasadniczej. Także ja bym szła w tym
kierunku,  to  jest  jedno.  A po  drugie,  dzisiaj  właśnie  dyskutowaliśmy,  kto  zarządza  Miejską
Biblioteką Publiczną, tak, a kto zarządza pielęgniarkami na oddziałach? To jest taka sama sprawa.
A myślę, że młodzież, która idzie pracować, chce większych perspektyw, tak, chce otwartości, chce
jakichś zmian i zawsze osoby młodsze oferują więcej i mają większe, znaczy nie ujmuję osobom,
które są już na emeryturze, tak, one mają doświadczenie, ale może młodzież patrzy z drugiej strony.
To tyle. Dziękuję.

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

Barbara  Laszkiewicz  –  Wiceprzewodnicząca  Rady  –  Pani  Przewodnicząca,  Panie  Burmistrzu,
Wysoka Rado, skoro rozmawiamy o służbie zdrowia, to docierają do mnie innego typu sygnały,
z którymi chciałam się też podzielić i moje pytanie jest skierowane właśnie do dyrektora no tej
placówki. Także, Panie Dyrektorze, czy jest szansa, żeby Pana pracownicy pracujący na oddziałach
rehabilitacyjnych, wiadomo jak ciężka jest praca, żeby dostali choć trochę podwyżki? Ci ludzie
naprawdę ciężko pracują i oni są na umowach śmieciowych praktycznie. Zbierają te nieszczęsne
punkty,  a w niektórych przypadkach nie da się ich uzbierać tyle,  żeby ta pensja była godziwa.
Proszę mi wyjaśnić, bo może ja tego nie rozumiem albo nie rozumie też nasze społeczeństwo, nie
rozumieją te Panie, czy jest jakaś w ogóle szansa na podniesienie płacy na przykład pracownikom
oddziałów  rehabilitacyjnych  bądź  przychodni,  Pań,  które  pracują  w  przychodniach
rehabilitacyjnych?

Walentyna Pietroczuk – Przewodnicząca Rady – Dziękuję. Proszę bardzo, Panie Dyrektorze.

Grzegorz Tomaszuk – Radny – Naprawdę na temat płac nie chciałbym tutaj mówić, bo nie będę
mówić, że to jest sprawa dyrektora, pracowników, bo jest trudne są tematy, prawda, trudne tematy,
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natomiast  powiem  w  ten  sposób,  powiem  w  ten  sposób,  bo  rozumiem,  że  pracownicy  też
no interweniują,  szukają  wsparcia.  Jaka  sytuacja  tak  ogólnie  rzecz  ujmując?  Jeżeli  chodzi
o pielęgniarki, prawda, lekarze, ratownicy medyczni, są finansowane podwyżki przez Ministerstwo
Zdrowia.  No  kilka  lat  temu,  prawda,  były  protesty  i  my  z  Funduszu  otrzymujemy tak  zwane
pieniądze naznaczone, naznaczone, że te pieniądze musimy przeznaczyć po prostu na podwyżki, nie
będę mówił, ile pielęgniarka zarabia, na pewno jak ja powiem tyle, to będzie za mało, jak tego,
no, nie no, mi się...

Walentyna  Pietroczuk  –  Przewodnicząca  Rady  –  Przepraszam  bardzo,  ja  myślę,  że  to  jest
wewnętrzna sprawa zakładu pracy i myślę, że tu wniosek Pani Radnej jest wnioskiem, tak, a jeśli
chodzi o...

Grzegorz Tomaszuk – Radny – Ja mówię tylko o formie płacenia. Teraz były protesty jakby innych
grup  zawodowych,  między  innymi  fizjoterapeutów,  opiekunów  medycznych,  diagnostów
laboratoryjnych i słuszne protesty, bo zostały wybrane kilka grup zawodowych przez Ministerstwo,
czyli pielęgniarki, a więc te silne grupy zawodowe, lekarze, ratownicy medyczni, który zostawili
karetkę,  im  dano  podwyżkę,  dyrektorzy  szpitali  otrzymują  gotowe  pieniądze  na  te  po  prostu
podwyżki  i  nie  będę  mówił  ile  na  przykład  no.  Natomiast  jak  był  protest  tych  innych  grup
zawodowych, no to, to Ministerstwo wpadło na taki pomysł, że podniosą nam wycenę procedur,
procedur, i te pieniądze po prostu dyrektorzy przeznaczą na te podwyżki. Ale to było nieznaczne,
że tak  powiem,  podniesienie  tych  procedur,  bo  pieniędzy  w  systemie  nie  ma  i  dyrektorzy
są w dylemacie  ogromnym.  Bo  nasz  szpital  jeszcze  jest  na  plusie,  w  związku  z  tym
ja wygospodarowałem, że tak powiem, pełną kwotę i o tą kwotę, wysokość tej  kwoty jest spór,
bo nie jest, nie jesteśmy w stanie zapłacić tyle, ile płaci na przykład Ministerstwo Zdrowia dla tych
3 grup zawodowych. Chcemy dochodzić do tego stopniowo. Inne szpitale, które mają na przykład
stratę  finansową,  to  nie  proponują  ani  grosza,  no  bo  jeżeli  za  wycięcie  wyrostka  zamiast
na przykład 100 złotych to w wyniku tego się płaci 103 złote i 3 złote przeznaczyć na przykład
na podwyżki pielęgniarek, no to dyrektorzy, starostwie, organy stanowiące mówią: no chwila, ale
my mamy stratę,  stratę  finansową.  My musimy ratować finanse naszego szpitala  i  tu,  i  tu  jest
problem. Ja proponuję oczywiście, natomiast jest i myślę, że się porozumiemy w tym zakresie. Też
nie będę mówił, prawda, jaką kwotę proponuję, ale jest taka, jest taka propozycja, bo trudne tematy
o płacach, o poborach trudno rozmawiać. 700 pracowników pracuje, no różne grupy zawodowe
i tu raptem te  3 grupy zawodowe dostają  z  zewnątrz  po prostu pieniądze,  pracownicy do mnie
przychodzą, ja mówię: No tak, ale to przecież to nie nasze pieniądze, to pieniądze trafiają nam
z Ministerstwa. – No ale do kogo mam przychodzić? Do Pana, Panie Dyrektorze przychodzimy. –
Mają  rację,  no  mają  rację  no,  ale  co  ja  poradzę?  Ja  mogę  to  po  prostu  tylko  przeznaczyć
te pieniądze, zadłużyć szpital i jeżeli będzie strata finansowa, to organ stanowiący, powiat, Rada
Powiatu Hajnowskiego musi tę stratę pokryć, musi tę stratę pokryć a sytuacja szpitali powiatowych,
proszę mi wierzyć, się pogarsza znacząco. 3 dni temu ukazał się raport, raport NIK-u na ten temat.
Na stronie internetowej NIK-u w Białymstoku, proszę zajrzeć, jest raport szczegółowy. 29 szpitali
było kontrolowanych jak ta reforma wpłynęła na zadłużenie, na finanse szpitali.  I  tak się stało,
że nasz  szpital  był  też  kontrolowany i  szpital  w  Mońkach,  Śniadecja  w  Białymstoku  i  szpital
wojewódzki w Suwałkach. I proszę zobaczyć, jak wygląda sytuacja też naszego szpitala dla innych
szpitali.  Okazuje się,  że  22 szpitale,  czyli  80 %, pogorszyło  wynik finansowy a 80 % szpitali
w województwie podlaskim ma stratę finansową. Sytuacja jest bardzo trudna. Natomiast jest tak
zwana też płaca minimalna w służbie zdrowia. Jest ustawa i dyrektorzy pomimo tego, że nie mają
pieniędzy, muszą te pensje podnosić. To nie jest, to nie jest, prawda, płaca minimalna w gospodarce,
tylko ona określona na podstawie dla każdej grupy zawodowej w oparciu o pewne kwalifikacje,
prawda, i tak dalej, i tak dalej. I taką, taką, prawda, podwyżkę od pierwszego wprowadzamy. Koszt
takiej  podwyżki  35 000  w  skali  miesiąca  do  minimum  tego,  prawda,  zawodowego.  Wiemy,
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że od 1 stycznia wchodzi płaca minimalna. Bardzo dobrze, że ona wchodzi, tylko że nikt nie daje
na to pieniędzy. W skali 1 miesiąca trzeba w naszym przypadku 100 000 złotych. 100 000 złotych
w skali 1 miesiąca, bo o 200 złotych rośnie praca minimalna i nie liczy się do tego te stażowe już,
nie liczy się stażowe. Naprawdę szpitale od 1 stycznia będą w dużym kłopocie finansowym jeżeli
nie będą podjęte właśnie jakieś takie radykalne decyzje. Tyle mogę powiedzieć na ten temat.

Walentyna Pietroczuk – Przewodnicząca Rady – Dziękuję bardzo za wyjaśnienie, za przekazanie
informacji. Proszę bardzo, Pan Maciej Borkowski.

Maciej  Borkowski  –  Radny –  Pani  Przewodnicząca,  szanowna  Rado,  Panie  Burmistrzu,  Panie
Dyrektorze, Pani Przewodnicząca, mówi Pani przed chwilą, że to są wewnętrzne sprawy szpitala,
że wchodzimy za głęboko, ale czego dotyczy ta uchwała no? Zadajmy sobie pytanie. To jest, to nie
szczegóły, tylko wchodzimy w wewnętrzne sprawy, tak, w personel. Panie Dyrektorze, albo ja źle
zrozumiałem,  albo  nie  dosłyszałem.  Powiedział  Pan  o  podwyżkach  w  kwocie  35 000?  35 000
w skali miesiąca, że takie podwyżki Pan szykuje, ale mówił Pan również o tym, że personelu jest
700 osób. To przydzielając to na 700 osób, to wychodzi 50 złotych no to to nie są żadne pieniądze.

Walentyna Pietroczuk – Przewodnicząca Rady – Proszę...

Maciej Borkowski – Radny – Ale... No tak Pan powiedział, ja to tak zrozumiałem...

Walentyna Pietroczuk – Przewodnicząca Rady – ...pewne grupy.

Maciej  Borkowski  –  Radny  –  Ale  Panie,  Panie  Dyrektorze,  tutaj  ze  strony  Pani
Wiceprzewodniczącej,  jak  i  również  mówimy  o   podwyżkach,  miło  by  było  i  dla  nas,  i  dla
personelu,  o którym tutaj  wspominamy,  czyli  pielęgniarkach,  jak również rehabilitantach,  przed
którymi chylę czoło, bo postawili mnie w ubiegłym roku na nogi, aby jakaś deklaracja z Pana ust
padła czy te podwyżki oni dostają, ale pytanie klucz, czy Pan, bo Pan tak mówi, że niewygodny
temat i tak dalej niekonkretnie czy ma Pan możliwości takie, aby te podwyżki przydzielić, czy nie
ma Pan w ogóle żadnych możliwości ani widełek? To takie pytanie klucz i jeżeli to czy te podwyżki
zostaną dla tych 2 lub 3 grup przesądzone, ale nie, nie 50 złotych, bo tego nie przyjmuję? Dziękuję.

Grzegorz Tomaszuk – Radny – To znaczy jeszcze raz powtarzam, że od 1 lipca wprowadzamy płacę
w  oparciu  o  ustawę  sejmową,  płacę  minimalną  i  cześć  pracowników,  szczególnie  chodzi
mi o obsługę gospodarczą, prawda , nie ma, nie ma, prawda, osiągniętej tej płacy minimalnej i żeby
dorównać tej do płacy minimalnej, nie wszystkim pracownikom oczywiście, większość ma powyżej
tej płacy minimalnej, koszt tej, dorównanie do płacy minimalnej 35 000 dla całego zakładu. 35 000
złotych.  Dużo,  niedużo,  ale  w  skali  roku  razy  12  to  tego  no,  no  i  jeszcze  raz  powtarzam,
że od 1 stycznia  będą  dalsze  koszty,  prawda,  tej  płacy  minimalnej,  która  funkcjonuje  już
w gospodarce. Bardzo dobrze ta płaca minimalna podnoszona jest, tylko dobrze by było, żeby ktoś
widział te problemy szpitali i zwiększał, że tak powiem, kontrakty, żeby szpitale miały możliwość
jakby podnoszenia tych płac. 

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

Maciej  Borkowski  –  Radny  –  Z  powodu  braku  odpowiedzi,  no  Panie  Dyrektorze,  konkretne
pytanie, czy ma Pan możliwość regulacji płac swego personelu. Dlaczego ja tak dociekam? Uciekła
od Pana Pani Ewa, tak, ze szpitala. Ja się obawiam, że nawet jeżeli te 800 złotych przeznaczymy,
tak, na te stypendia, czy młodzi ludzie nie potraktują Pana szpitala, aby tylko odbyć staż i pojadą
sobie, powiedzmy, do Białegostoku? Czy nie ma Pan takich obaw i czy ma Pan możliwość regulacji
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płac? No unika Pan tego tematu.

Grzegorz Tomaszuk – Radny – To znaczy jeszcze raz powtarzam, że nasze płace są porównywalne
w różnych grupach zawodowych z innymi szpitalami a może wyższe nawet i jestem przekonany
o tym.  Natomiast  szpital  nie  pracuje  dla  zysku.  Jeżeli  ma  rezerwy  finansowe,  to  przeznacza
po prostu  te  pieniądze  na  podwyżki,  na  premie  pracowników.  Taka  jest  sytuacja. Natomiast
ja na sesji  nie  będę  mówił,  bo  to  jest  rozmowy z  pracownikami,  są  związki  zawodowe,  chyba
7 związków zawodowych i na temat podwyżek po prostu rozmawiamy. Nie chcę składać na sesji
żadnej po prostu deklaracji. Są pewne możliwości, są pewne możliwości, wiem że przewyższamy
te inne jakby szpitale, które, no niestety, które mają stratę finansową, to nie mają, o tym mówiłem
zresztą,  nie  mają  takiej  możliwości,  ale  z  kolei  ja  nie  mogę  zaproponować  takiej  płacy,  jakie
zaproponował po prostu Minister  Paniom pielęgniarkom i  słusznie zaproponował,  i  to  było też
rozłożone na kilka nawet może lat. Było 4 razy po 400 złotych brutto, brutto tak zwane, z kosztami,
pracodawcy,  4 razy po 400 i  w sumie Panie pielęgniarki  do tych poborów, co my wypłacamy,
prawda, otrzymują z Funduszu Zdrowia 1600 złotych. No też wiadomo, że fundusz chce się z tego
pomaleńku wycofać, bo mocno za to jest krytykowany, że płatnik nie powinien płacić poborów
pracowników, tylko płacić za leczenie pacjentów, ale tak to po prostu wyszło, wyszła taka ustawa
i tak to funkcjonuje.

Walentyna  Pietroczuk  –  Przewodnicząca  Rady –  Dziękuję  bardzo.  Proszę  bardzo,  Pani  Radna
Helena Kuklik

Helena Kuklik – Panie Burmistrzu, szanowni Radni i Panie Dyrektorze, do Pana się jeszcze zwrócę,
chociaż  tak  jak  Pan  trafnie  zauważył,  że  to  nie  jest  miejsce  na  rozmawianie  o  podwyżkach,
natomiast o nastrojach społecznych już można, więc pielęgniarki, nie tyle pielęgniarki, co właśnie
ta pozostała kadra szpitalna, czyli rehabilitanci i laboranci, sadzę również, że kadra gospodarcza
bardzo cierpią na tym, że wszyscy dostają podwyżki oprócz nich i teraz prawdopodobnie, bo też się
do mnie zwrócili, tylko że powiedziałam, że po prostu nie jestem kompetentna w tych sprawach, ale
już Radni powiatowi będą bardziej kompetentni, żeby z Panem Dyrektorem rozmawiać. Ponoć jest
jakaś możliwość otrzymania podwyżki, którą Pan Dyrektor ponoć omija, wykorzystując również
prawnie  dozwoloną  lukę.  Ja  dokładnie  nie  wiem,  jakie  tam są  problemy z  tym związane,  ale
na pewno do Pana się jeszcze zwrócą i w imieniu mieszkańców naszych, naszego miasta, którymi
są laboranci i rehabilitanci, proszę o uwzględnienie tej mojej prośby i Pani Wiceprzewodniczącej,
również myślę, że inni Radni też wiedzą, bo Pan Dyrektor mówi o stratach, o długach i o tym,
że szpital może sobie nie poradzić finansowo, ale ci ludzie sobie nie radzą notorycznie. Oni też
mają swoje problemy, swoje rodziny, swoje domy, które też wymagają utrzymania a po prostu nie
radzą sobie, bo pracownik, jedna z Pań mówiła, że jest 32-letnim pracownikiem doświadczonym
i dostaje  2 300  złotych,  to  jest,  tak,  to  jest  po  prostu  przygnębiające,  z  doświadczeniem
zawodowym, z wykształceniem... Nie wiem, albo rehabilitant, albo laborant, bo w takim imieniu
wypowiadała  się,  w imieniu  tych,  tych  pracowników.  Także  przyczyniam się  również  do tego,
prośby Pani Barbary i proszę o uwzględnienie jeżeli to faktycznie jest możliwe. Dziękuję.

Walentyna  Pietroczuk  –  Przewodnicząca  Rady –  Dziękuję  bardzo.  Pan  Jan  Chomczuk,  proszę
bardzo.

Jan Chomczuk – Radny – Pani Przewodnicząca, Panie Burmistrzu, Panie Dyrektorze, bo siłą rzeczy
będzie  to  pytanie  do  Pana,  bo  jak  dobrze  zrozumiałem,  Pan  był  w  pewnym  momencie
pomysłodawcą tej  uchwały jeżeli  chodzi o powiat,  o w sprawie określenia  zasad przyznawania
stypendium i Pan wspomniał, że zostaną otwarte kierunki pielęgniarskie, położnicze na studiach
zaocznych.  Czy  studenci,  bo  w  tej  uchwale  Rady  Powiatu  mamy  tylko  termin  student,  bez
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doprecyzowania czy to jest student kierunków dziennych, czy zaocznych. Czy również studenci
kierunków zaocznych będą  brani  pod uwagę? To jedna taka  organizacyjna,  tak,  jedno pytanie.
A drugie pytanie, mamy określoną pulę czyli  tutaj środków, która wystarczy w danym roku dla
10 studentów. A co będzie, jeżeli tych wniosków będzie 12? Kto zdecyduje, bo tego w uchwale nie
ma, że 2 osoby nie otrzymają wniosków czy jednak będzie, no nie wiem, zwiększenie budżetu czy
to powiatu, czy, no nie wiem, miasta, żeby przyznać te dodatkowe 2 stypendia no dla tych osób,
które jakby siłą rzeczy na chwilę obecną no nie mają możliwości otrzymania tych stypendiów?
Czyli czy będzie jakaś komisja, która to weryfikuje, no jak to będzie wyglądać?

Grzegorz Tomaszuk – Radny – To jest uchwała Rady Powiatu, w związku z tym jakieś szczegółowe
zasady, prawda, będą określone w umowie i podejrzewam, że Zarząd Powiatu również no bardziej
szczegółowy regulamin uchwali,  natomiast w tej  uchwale jest napisane do 800 złotych, do 800
złotych,  czyli  ja  widzę  tutaj  pewną  taką  furtkę,  że  jeżeli  będzie  więcej  chętnych,  to  możliwe,
że będą negocjacje na przykład. Można negocjować na przykład, że pierwszy rok no niekoniecznie
800 złotych, ja tak tylko tak, bo może być różnie, bo decyzje podejmuje tamStarosta i Zarząd.
I to, co mówiłem, jeżeli,  jeżeli więcej chętnych niż 10, no to to możliwe, że poprosimy jeszcze
samorządy również gminne, natomiast odpowiadając na Pana pytanie czy zaoczne i stacjonarne się
studenci kwalifikują? Moim zdaniem tak, moim zdaniem tak, pod warunkiem, że złożą deklarację,
że będą pracować po prostu w naszym szpitalu po zakończeniu przynajmniej licencjatu. Natomiast
no z tego wynika, jak Pan powiedział, że jestem inicjatorem, ale wywołałem sobie problem tutaj
płacowy taki. No bo, tak jest bardzo, jest bardzo źle jak szpital zadłużony jest. Ja w roku 2000
objąłem stanowisko dyrektora, szpital na stracie przy przychodach 18 000 000 złotych strata była
4 000 000 złotych.  Nic gorszego nie może spotkać jak komornik po prostu blokuje konta i  nie
można płacić za leki, za aparaturę medyczną i tak dalej. Teraz mamy budżet 80 000 000, prawda.
W wyniku tych, nie mówię dlaczego, przychody wzrosły dzięki, prawda, organowi stanowiącemu,
byłym  starostom,  prawda,  dodatkowe  zakresy  się  pojawiły,  rodzaje,  psychiatria,  rehabilitacja.
Pomaleńku wychodziliśmy na lekki  zyski  i  tego zysku,  że tak powiem, się  trzymajmy.  Ważne,
że ten szpital jest ceniony po prostu przez pacjentów. Temu chyba nie zaprzeczycie, bo pacjenci
do tego szpitala jadą z całego kraju. Co 4 pacjent na przykład na ortopedii jest leczony, pochodzi
spoza  województwa,  co  2  spoza,  spoza  powiatu.  Podobnie  wygląda  to  na  innych  oddziałach.
I jeszcze  raz  powtarzam,  mogę gwarantować,  że  płace  naszych pracowników nie  są  niższe  niż
w innych szpitalach powiatowych a śmiem twierdzić, że są wyższe, że są wyższe, że są wyższe.
Natomiast no szpital ma ograniczone możliwości po prostu. No płaca taka, jak Pan powiedział tutaj,
nawet podniesienie poborów o 50 złotych zasadniczych dla całej załogi to daje duże, duże kwoty.
Czyli  generalnie  system ochrony zdrowia  jest  niedofinansowany a  że  jeżeli  szpitale  po  prostu,
bo Pani  tutaj  Ewa powiedziała  w Białymstoku  płacą  więcej,  konkurują  po  prostu  między sobą
klinika z wojewódzkim kto da więcej, żeby pozyskać pielęgniarkę. Nie patrzą w ogóle na finanse,
nie patrzą, tylko patrzą, żeby pozyskać pielęgniarkę, natomiast szpital wojewódzki ma bogatego
marszałka, który dał 8 000 000 złotych pożyczki i tej pożyczki nikt nie zwraca. Pytanie czy takim
bogatym wujkiem jest  u nas Starosta.  My to dyskutujemy tutaj  12 000 złotych. 12 000 złotych.
To mamy budżet  80 000 000  w szpitalu,  mówimy o  12 000.  Ja  chciałem sam,  że  tak  powiem,
to ufundować to stypendium, ale  Pani Radca Prawny tutaj  obecna powiedziała,  że nie możemy
przeznaczać środków finansowych na ten cel, bo 12 000 złotych byśmy tutaj poradzili z tą kwotą,
tylko  prawo  nam zabrania.  Musimy pieniądze  przeznaczać  wyłącznie  na  leczenie,  na  leczenie
pacjentów.  Także  wezmę pod uwagę  wasze,  że  tak  powiem,  prośby,  wnioski  i  tak  dalej,  będę
rozmawiał z załogą, ja składam propozycję, moim zdaniem najwyższą niż inne szpitale, ale problem
jest,  że,  że  właśnie,  że  pracownicy  chcą  dorównać  do  tej  kwoty,  którą  otrzymamy  po  prostu
pielęgniarki a ja tych pieniędzy nie mam.

Walentyna  Pietroczuk  –  Przewodnicząca  Rady  –  Dziękuję  bardzo.  Proszę  bardzo,  Pan  Radny
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Marcin Bołtryk.

Marcin Bołtryk – Radny – Ja tutaj tylko 2 słowa powiem. Tak naprawdę sytuacja, którą tutaj mamy,
to jest wynik tego, jaki mamy w tej chwili rynek pracy. Tak naprawdę brakuje rąk do pracy i tutaj
to trzeba  powiedzieć  sobie  wyraźnie  i  docenić  tutaj  działania  Pana  Dyrektora,  że  on  próbuje
zatrzymać tych ludzi tutaj. Tu już nie mówimy o Białymstoku czy o Warszawie, ale tu mówimy też
na przykład o krajach zachodnich, gdzie te pielęgniarki zarabiają nieporównywalnie więcej i każda
inicjatywa,  która  będzie  zatrzymywała  pielęgniarzy,  pielęgniarki  tutaj  w  Hajnówce  powinna
no, powinna  być  wspierana,  ale  to  jest  jeszcze  kwestia  jedna  no,  my  powiedzieliśmy  sobie,
że polska służba zdrowia jest niedofinansowana i tu już na tym poziomie my tego problemu nie
rozwiążemy, to już jest problem centralny, który centralnie powinien zostać rozwiązany. A my tutaj
na miejscu, jeżeli są takie inicjatywy i możemy wspomóc, to to zróbmy, po prostu wspomóżmy,
by ci ludzie tutaj zostali i by tutaj leczyli, pomagali leczyć naszych mieszkańców – czy to miasta,
czy powiatu. Dziękuję bardzo.

Walentyna Pietroczuk – Przewodnicząca Rady – Dziękuję bardzo. Czy ktoś jeszcze chciałby zabrać
głos? Nie widzę. Zamykam dyskusję. Przechodzimy do uchwały. Ja tylko pozwolę odczytać krótko.
Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej powiatowi hajnowskiemu na podstawie ustawy
o samorządzie gminnym i ustawy o finansach publicznych Rada Miasta uchwala,  co następuje.
Udziela się Powiatowi Hajnowskiemu pomocy finansowej z przeznaczeniem na dofinansowanie
stypendium  studentom  kształcących  się  na  kierunkach  pielęgniarskim  i  położniczym,  którzy
zobowiążą się do podjęcia zatrudnienia w podmiocie leczniczym, dla którego powiat hajnowski jest
organem prowadzącym, w wysokości 12 000 złotych. Środki finansowe na pomoc, o której mowa
w § 1 będą pochodziły z dotacji celowej budżetu miasta Hajnówka na rok 2019. § 3 upoważnia się
Burmistrza Hajnówki do zawarcia umowy określające warunki, przeznaczenie i zasady rozliczania
dotacji  celowej.  § 4  wykonanie  uchwały  powierza  się  Burmistrzowi  Hajnówki.  § 5  uchwała
wchodzi  w życie  z dniem podjęcia.  Tak więc tak jak już powiedzieliśmy,  w 2009 roku chodzi
tu o kwotę  12 000  złotych  z  budżetu  miasta  Hajnówka.  Przystępujemy  do  głosowania  nad
przedstawioną  i  omówioną  uchwałą  bardzo  szczegółowo  uchwałą  i  nie  tylko  uchwałą.  Była
to okazja  do  poruszenia  sprawy  służby  zdrowia  i  hajnowskiego  szpitala.  Proszę  bardzo,  kto
z Państwa jest za udzieleniem pomocy finansowej Powiatowi Hajnowskiemu? Kto się wstrzymał?
Kto jest przeciw? Wszyscy Radni obecni na dzisiejszej sesji zagłosowali za uchwałą, za przyjęciem
uchwały w sprawie  udzielenia  pomocy finansowej  Powiatowi Hajnowskiemu.  Dziękuję  bardzo.
Uchwała została przyjęta.

Głosowanie  w  sprawie  projektu  uchwały  w  sprawie  udzielenia  pomocy  finansowej  Powiatowi
Hajnowskiemu – Załącznik Nr 16.

Uchwała Nr IX/69/19 Rady Miasta Hajnówka z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie udzielenia
pomocy finansowej Powiatowi Hajnowskiemu – Załącznik Nr 17.

Walentyna Pietroczuk – Przewodnicząca Rady – I ogłaszam 10 minut przerwy.

Przerwa w obradach (02:48:40 – 03:02:50)

Do podpunktu 7.3 porządku obrad (03:02:50 – 03:06:40)
Walentyna  Pietroczuk  –  Przewodnicząca  Rady –  Witam ponownie  po  przerwie.  Przechodzimy
do podpunktu 7.3 rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie zmian w budżecie miasta na 2019 rok.
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Panie  Burmistrzu,  Pani  Skarbnik,  proszę  bardzo,  Pani  Skarbnik  Halina  Nowik  przedstawi
nam zmiany.

Halina Nowik – Skarbnik Miasta – Przedstawię przedostatnie swoje zmiany w tym miesiącu. Jeżeli
chodzi o zmiany w budżecie, czym one zostały podyktowane? Przede wszystkim dofinansowaniem
do realizacji  projektów, zarówno tak zwanych miękkich w szkołach, przedszkolu i  w Miejskim
Ośrodku  Pomocy Społecznej,  jak  również  zwiększone  dochody z  tytułu  wieczystego  z  prawa,
z przekształcenia  prawa  wieczystego  w  prawo  własności  oraz  ze  sprzedaży.  Ta  kwota  ponad
2 823 000 też została uwzględniona w planie wydatków, też generalnie większość tych pieniędzy
są przeznaczone  na  realizację  projektów,  tak  jak  wcześniej  wspomniałam,  jak  również
na dofinansowanie  funkcjonowania  komunikacji  miejskiej  czy  realizację  inwestycji  ulicy
Białowieskiej.

Walentyna Pietroczuk – Przewodnicząca Rady – Dziękuję bardzo. Dziękuję Pani Skarbnik. Komisje
zaopiniowały pozytywnie przedstawioną uchwałę dotyczącą zmian w budżecie miasta na 2019 rok.
Czy ktoś z Państwa Radnych chciałby zabrać głos w sprawie uchwały? Otwieram dyskusję. Pan
Maciej, proszę bardzo, Pan Maciej Borkowski.

Maciej Borkowski – Radny – Pani Przewodnicząca, szanowna Rado, Panie Burmistrzu,  ja bym
prosił  o jedno wyjaśnienie.  Mówiliśmy tu dzisiaj  o ulicy Białowieskiej,  zwiększenie wydatków
na jej przebudowę, koszt 300 000. Czy projekt był niedoszacowany? Z jakiego to tytułu te 300 000
wystąpiło na zwiększenie wydatków na budowę ulicy Białowieskiej? Dziękuję.

Walentyna  Pietroczuk  –  Przewodnicząca  Rady  –  Dziękuję.  Proszę  bardzo,  czy  ktoś  jeszcze
ma pytania? Proszę bardzo, Pani Skarbnik, czy...

Halina Nowik – Skarbnik Miasta – Ja może odpowiem Panu na to pytanie jeżeli chodzi o ulicę
Białowieską. Na pierwszym etapie budowy była realizowana przebudowa kanalizacji deszczowej
w tej ulicy i te wydatki zostały podniesione w tym roku, dlatego też jest zasadne zwiększenie tej
kwoty na tą kanalizację deszczową. Dziękuję.

Walentyna Pietroczuk – Przewodnicząca Rady – Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, czy są jeszcze
jakieś  pytania?  Nie  widzę.  Przystępujemy  do  głosowania  w  sprawie  uchwały  zmian,  uchwała
w sprawie zmian w budżecie miasta na 2019 rok. Kto z Państwa jest za przyjęciem uchwały? Kto
się wstrzymał? Kto jest przeciwny? Za przyjęciem uchwały głosowało 14 Radnych, wstrzymało się
5 i są to następujące, przeciw nie głosował nikt, wstrzymali się od głosu Pan Borkowski Maciej,
Pan Chomczuk Jan,  Pani  Dąbrowska Jadwiga,  Pani  Kuklik Helena i  Pani  Zaborna Małgorzata.
Dziękuję bardzo. Uchwała dotycząca zmian w budżecie miasta na 2019 rok została przyjęta.

Głosowanie  w sprawie  projektu  uchwały  w sprawie  zmiany  w budżecie  miasta  na  2019 rok –
Załącznik Nr 18.

Uchwała  Nr  IX/70/10  Rady  Miasta  Hajnówka  z  dnia  27  sierpnia  2019  r.  w  sprawie  zmiany
w budżecie miasta na 2019 rok – Załącznik Nr 19.

Do podpunktu 7.4 porządku obrad (3:06:40 – 03:09:00)
Walentyna  Pietroczuk  –  Przewodnicząca  Rady  –  Przechodzimy  do  następnego  podpunktu.
Podpunkt 7.4 rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Miasta Hajnówka na lata 2019-2029. Panie Burmistrzu, wnioskodawcą jest Pan Burmistrz, proszę
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bardzo, Pani Skarbnik Halina Nowik.

Halina  Nowik  –  Skarbnik  Miasta  –  Pani  Przewodnicząca,  szanowni  Radni,  projekt  uchwały
w sprawie  zmiany  Wieloletniej  Prognozy  Finansowej  na  lata  2019-2029  podyktowany  był  jak
gdyby tą  wcześniejszą  uchwałą  w sprawie  zmian  w budżecie.  W załączniku  nr  2  do  projektu
uchwały zostały wprowadzone 3 przedsięwzięcia, realizacja przedsięwzięcia jak gdyby projektów
z udziałem unijnych. One są nie roczne, tylko wieloletnie, dlatego też zostały podzielone na lata
realizacji tych projektów. 2 projekty opiewają rok 2019-2021 a 1 projekt sięga roku 2022. Dziękuję.

Walentyna Pietroczuk – Przewodnicząca Rady – Dziękuję bardzo. Komisje zajmowały się również
tą  uchwałą.  Wszystkie  komisje  zaopiniowały pozytywnie  projekt  uchwały.  Czy ktoś  z  Państwa
Radnych  chciałby  zabrać  głos  w  tej  sprawie?  Nie  widzę.  Dziękuję  bardzo.  Przystępujemy
do głosowania  zmiany,  uchwały  w  sprawie  zmiany  Wieloletniej  Prognozy  Finansowej  Miasta
Hajnówka  na  lata  2019-2029.  Kto  z  Państwa  jest  za  przyjęciem?  Dziękuję  bardzo.  Kto  się
wstrzymał?  Kto  przeciw?  Za  przyjęciem  uchwały  głosowało  14  Radnych,  5  się  wstrzymało
i są to następujące  osoby,  przeciw  nikt  nie  głosował,  Pan  Borkowski  Maciej,  Pani  Dąbrowska
Jadwiga, Pan Gmiter Mieczysław, Pani Kuklik Helena, Pani Zaborna Małgorzata. Dziękuję bardzo.
Uchwała została przyjęta.

Głosowanie  w  sprawie  projektu  uchwały  w  sprawie  zmiany  Wieloletniej  Prognozy  Finansowej
Miasta Hajnówka na lata 2019- 2029 – Załącznik Nr 20.

Uchwała  Nr  IX/71/19  Rady  Miasta  Hajnówka  z  dnia  27  sierpnia  2019  r.  w  sprawie  zmiany
Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Hajnówka na lata 2019-2029 – Załącznik Nr 21.

Do podpunktu 7.5 porządku obrad (3:09:00 – 03:26:55)
Walentyna  Pietroczuk  –  Przewodnicząca  Rady –  Przechodzimy do  podpunktu  7.5  rozpatrzenie
i podjecie uchwały w sprawie odwołania Skarbnika Gminy Miejskiej Hajnówka. 7 sierpnia zgodnie
z  ustawa  o  samorządzie  gminnym  pan  Burmistrz  zwrócił  się  do  Rady  Miasta  Hajnówka
z wnioskiem o odwołanie Skarbnika Gminy Miejskiej Hajnówka z dniem 28 sierpnia 2019 roku
Pani  Haliny  Nowik  w  związku  z  przejściem  na  emeryturę.  Bardzo  proszę,  Panie  Burmistrzu,
o zabranie głosu w tej sprawie.

Jerzy Sirak – Burmistrz Miasta – Pani Przewodnicząca, wysoka Rado, czasami są takie projekty
uchwał,  których  się  nie  chce  przedkładać.  Jednym z  takich  projektów uchwał  jest  ten  projekt
uchwały i mój wniosek o odwołanie Pani Skarbnik. Nie ukrywam, że czynię to, że tak powiem,
trochę z przykrością, ponieważ Panią Halinę Nowik jako Skarbnika to znam od 2010 roku i razem
tutaj  pracujemy,  natomiast  jako  urzędnika  to  od  bardzo,  bardzo  wielu  lat,  bo  zaczynała  pracę
w administracji,  najpierw terenowych organach administracji  państwowej w latach 80.,  a potem
oczywiście w administracji samorządowej. Ale zdaję sobie z tego sprawę, że każdy z nas ma swoje
plany w życiowe, swoje różne potrzeby, oczekiwania w rodzinie, dlatego też rozumiem decyzję
Pani Skarbnik,  chociaż nie ukrywam, że rozmawiałem i prosiłem, żeby zastanowiła się jeszcze,
żeby jednak nie szła na tą zasłużoną uczciwie emeryturę, no ale jednak no Pani Skarbnik właśnie
tak zdecydowała, że chce iść na emeryturę, dlatego też mój wniosek o odwołanie zgodnie, że tak
powiem, z intencją Pani Haliny ze stanowiska Skarbnika. Chociaż tak jak mówię, czynię to z żalem,
bo jeżeli się przez tyle lat pracuje z dobrym specjalistą, to po prostu człowiek się cieszy i w jakiś
sposób no przeżywa to,  że ta wspólna praca z  dniem odwołania już się kończy.  Także bardzo,
bardzo Pani Halinie dziękuję a Wysoką Radę no proszę o uwzględnienie wniosku Pani Skarbnik.

 33



Walentyna  Pietroczuk  –  Przewodnicząca  Rady  –  Dziękuję  bardzo.  Proszę  Państwa,  no  cóż,
przystąpimy do głosowania nad uchwałą. Proszę bardzo, proszę Państwa, głosujemy nad uchwałą
dotyczącą  odwołania Skarbnika Gminy Miejskiej  Hajnówka.  Kto z  Państwa jest  za przyjęciem
uchwały? Kto się wstrzymał? Kto jest przeciw? Proszę Państwa, zapadła cisza, nikt nie podnosił
ręki,  tylko  w  milczeniu  głosował  elektronicznie.  Wszyscy  Radni,  19  Radnych  obecnych
na dzisiejszej  sesji  zagłosowało  za  uchwałą  dotyczącą  odwołania  Skarbnika  Gminy  Miejskiej
Hajnówka. 

Głosowanie  w  sprawie  projektu  uchwały  w  sprawie  odwołania  skarbnika  Gminy  Miejskiej
Hajnówka – Załącznik Nr 22.

Uchwała Nr IX/72/19 Rady Miasta Hajnówka z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie odwołania
skarbnika Gminy Miejskiej Hajnówka – Załącznik Nr 23.

Walentyna Pietroczuk – Przewodnicząca Rady – Tak jak Pan Burmistrz, zrobiło się cicho i smutno
myślę że, szanowni Państwo, czas na za chwilę będzie na oficjalne podziękowania. Pani Skarbnik,
proszę bardzo, prosimy o zabranie głosu.

Halina Nowik – Skarbnik Miasta – Dziękuję szanownej Radzie za akceptację mego wniosku. Otóż
ja  będę  troszeczkę  posiłkować  się  ściągawką.  Szanowna  Pani  Przewodnicząca,  Państwo
Wiceprzewodniczący, Panie i Panowie Radni, Panie Burmistrzu, jak również mieszkańcy miasta,
tak jak w życiu coś się zaczyna, coś i się kończy. Przez wiele lat tworzyłam z wami część miasta.
Przez ten czas zdążyłam dobrze poznać się z większością Radnych. Wraz z wami starałam się być
częścią  tego  zespołu,  który  wykonuje  powierzone,  prawidłowo  wykonuje  powierzone  zadania.
Wieloletnia praca w urzędzie była dla mnie lekcją życia a zdobyte tutaj doświadczenia są dla mnie
bezcenne i dziś w dniu, którym kończę pracę, wszystkim Radnym obecnej kadencji, jak również
poprzednich  kadencji,  składam gorące  podziękowania  za  współpracę,  za  to,  że  akceptowaliście
mnie jaką jestem, moją osobę. Dziękuje także za każdą waszą cenną wskazówkę. Cenię współpracę
i  ceniłam współpracę  ze  wszystkimi  Radnymi  też,  z  którymi  pracowałam przez  te  17  lat.  Nie
doznałam od was przykrości, choć niewielki stresik i podwyższone ciśnienie to jest wkalkulowane
w  ryzyko  zawodowe.  Z  tego  miejsca  pragnę  również  podziękować.  Tak  jak  Pan  Burmistrz
wspomniał,  rozpoczęłam  pracę jeszcze  w  organach  terenowych,  Panu  Stanisławowi  Kostera,
na pewno ogląda sesję, bo mówił, że ogląda, za to, że w 86 roku zostałam zatrudniona w Urzędzie
Miasta, później w tych jak w następnych latach również kontynuowałam pracę poprzez otrzymanie
umowy. Dziękuję Panu Mieczysławowi Gmiter, który w tej chwili jest Radnym no i dziękuję moim
przełożonym  za  to,  że  obdarzyli  mnie  zaufaniem  i  tak  w  2002  roku  Pan  Anatol  Ochryciuk
po rekomendacji Pani Marii Jańczuk, za którą, której dziękuję, serdecznie dziękuję za to, powołał,
zostałam powołana na stanowisko Skarbnika no i dzisiejszemu Burmistrzowi przez te 9 lat mogę
powiedzieć  też  współpracowaliśmy  bardzo,  bardzo  dziękuję.  Od  jutra  zaczynam  kolejny  etap
w życiu, pod pojutrza może, od czwartku, no zostaje stypendystką ZUS-u. Niemniej jeszcze tak
może tak na końcu powiem, że rozpoczynałam pracę z budżetem niecałe 25 000 000. Skąd tyle tych
pieniędzy się nabrało przez te 17 lat? Będąc Skarbnikiem obecnie 100 000 000, to jakoś sama nie
wiem skąd, o tak powiem i serdecznie, serdecznie dziękuję wszystkim Państwu obecnej kadencji
jak i poprzednich kadencji, tak jak już wcześniej powiedziałam. Przepraszam za to, co może ktoś
nie uzyskał informacji  takiej  jak oczekiwał ode mnie,  ale starałam się wykonywać swoją pracę
najlepiej jak potrafiłam. Dziękuję bardzo.

Oklaski

Walentyna Pietroczuk – Przewodnicząca Rady – Pani Halino, chciałabym w imieniu wszystkich
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tu obecnych  Radnych  a  myślę,  że  każdy z  osobna,  podziękować Pani  za  współpracę.  Pozwolę
przeczytać  to,  co  napisaliśmy  dla  Pani  na  pamiątkę.  Wszyscy  Radni  podpisali  się,  myślę,
że będziemy wyrazicielami również naszych mieszkańców, którzy również oglądali Panią, związani
byli z Pani wystąpieniami w czasie sesji i z Pani pracą. Myślę, że pięknym mottem na dzisiejszy
dzień będzie motto, słowa Jana Pawła II „Trzeba pamiętać o nieustannej wdzięczności za ten dar,
jakim  dla  człowieka  jest  drugi  człowiek.”  Szanowna  Pani  Skarbnik,  dziękujemy  za  wiele  lat
współpracy, za wszystkie rady, wsparcie i cierpliwość. Życzymy, aby nowy rozdział życia, który
właśnie się rozpoczyna, był pełen dobrych chwil, bo przecież emerytura to czas, gdy nie istnieją
ograniczenia ani zakazy, nawet szef żadnych poleceń nie wydaje.  Teraz zaczyna się Pani nowe
i lepsze życie,  dlatego my,  Radni  Rady Miasta  Hajnówka chcemy Pani życzyć radości  z życia,
uśmiechu od ucha do ucha i tego, żebyśmy już na zawsze zostali w Pani wspomnieniach. Niech
zdrowie i radość zawsze u Pani gości. Z wyrazami szacunku podpisy wszystkich Państwa Radnych
Rady Miasta Hajnówka.

Oklaski 

Jerzy Sirak – Burmistrz Miasta – Pani Halino, Szanowni Państwo, ja tą historie pracy zawodowej
Pani  Haliny  znam  bardzo  dobrze,  od  czasów,  kiedy  tu  w  86  roku  zaczęła  pracę,  ale  myślę,
że ta praca tutaj w Urzędzie przez te wszystkie lata dała Pani dużo satysfakcji i życzę Pani w swoim
imieniu i myślę, że nie tylko, żeby przez te kolejne lata na emeryturze aby były one jak najdłuższe,
nich Pani nie próbuje oszczędzać ZUS-u, niech Pani żyje co najemnej 101 lat i żeby Pani te lata
pracy tutaj w Urzędzie, w administracji razem ze mną, razem z urzędnikami, razem z kolejnymi
Radami zawsze wspominała bardzo dobrze. Chociaż tak jak Pani mówiła, czasami był trochę stres,
było  trochę  emocji,  ale  wszystko  wynikało  z  tego,  że  tak  naprawdę  wszystkim  nam  zależy
na przyszłości i na tym, żeby w naszym mieście, w naszej Hajnówce było jak najpiękniej, żeby nam
wszystkim żyło się jak najlepiej a goście, którzy przyjeżdżają, żeby to widzieli, cieszyli się razem
z nami, Pani na bieżąco, codziennie pomagała nam to realizować tak jak to przystało u dobrego
Skarbnika, mówię: „Pani Halino, trzeba pieniędzy na coś.” – „Nie ma! Nie ma!” – Oczywiście, nie
ma.  Ale  wtedy,  kiedy  były  naprawdę  potrzebne,  to  zawsze  były  i  za  to  Pani  bardzo,  bardzo
serdecznie dziękuję a tak jak wiem, tak jak rozmawialiśmy, żeby przede wszystkim jak najwięcej
czasu, a teraz go będzie więcej, było Pani dane, żeby spędzać z wnukami i z dziećmi. Pani Halino,
jeszcze raz dziękuję.

Składanie życzeń przez Radnych Rady Miasta Hajnówka

Mieczysław Stanisław Gmiter – Radny – Szanowna Pani Skarbnik, no jest to dla mnie pożegnanie
szczególne,  ponieważ  miałem  tą  przyjemność  i  szczęście  kilka  lat  pracować  w  tym  Urzędzie
z Panią.  Uważam,  że  ta  nasza  współpraca,  ja  przynajmniej  oceniam  ją  bardzo  pozytywnie.
No scenariusz  pisze  nam  wszystkim  podobne,  życie  pisze  nam  podobny  scenariusz  dla  nas
wszystkich. One się trochę różnią, ale jesteśmy dziećmi, chodzimy do szkoły, idziemy pracować,
mamy pracę  zawodową i  później  osiągamy ten  wiek  emerytalny,  na  który  później  czekaliśmy
z utęsknieniem w ostatnich latach swojej pracy. Z rozmowy z Panią wiem, że szczególnie chce się
Pani poświęcić swoim wnukom, jak my wszyscy, jak ja również. Życzę Pani, żeby Pani miała wiele
wytrwałości, żeby Pani wnuki wyrosły na pięknych, szczęśliwych, zdolnych, żeby Pani sobie z tym
wszystkim poradziła i życzę Pani długiego, długiego życia no i przede wszystkim dużo uśmiechu
na co dzień i do spotkania, ponieważ w Siemianówce mam działkę, to uważam, że gdzieś tam się
spotkamy.  Wszystkiego,  wszystkiego  najlepszego  w imieniu  własnym i  Radnych  Klubu Prawa
i Sprawiedliwości. Dziękuję serdecznie.

Składanie życzeń przez Radnych Klubu Prawa i Sprawiedliwości
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Walentyna  Pietroczuk  –  Przewodnicząca  Rady  –  Dziękujemy  bardzo.  Proszę  Państwa,  myślę,
że jeszcze nie usiądziemy, ale podziękujemy Pani Skarbnik jeszcze raz za trud gromkimi brawami.

Oklaski 

Walentyna Pietroczuk – Przewodnicząca Rady – Dziękuję bardzo. 

Do podpunktu 7.6 porządku obrad (03:26:55 – 03:34:50)
Walentyna  Pietroczuk  –  Przewodnicząca  Rady  –  Proszę  Państwa,  przechodzimy  do  kolejnej,
kolejnego  podpunktu,  a  mianowicie  rozpatrzenie  i  podjecie  uchwały  w  sprawie  powołania
Skarbnika  Gminy  Miejskiej  Hajnówka,  ponieważ  Urząd  Miasta  nie  może  funkcjonować  bez
Skarbnika.  7  sierpnia,  zgodnie  z  ustawą  o  samorządzie  gminnym  Pan  Burmistrz  zwrócił  się
do Rady  Miasta  Hajnówka  z  wnioskiem  o  powołanie  na  funkcję  Skarbnika  Gminy  Miejskiej
Hajnówka z dniem 1 września Panią Agnieszkę Irenę Zabrocką. Bardzo proszę, Panie Burmistrzu,
o zabranie głosu, przedstawienie kandydatki. Proszę bardzo.

Jerzy Sirak – Burmistrz Miasta – Pani Przewodnicząca, Wysoka Rado, gmina musi mieć swojego
Skarbnika a myślę że ja i wszyscy z tu obecnych Radnych możemy być spokojni o przyszłość,
ponieważ ten Skarbnik, o powołanie którego Państwa proszę, Pani Agnieszka Irena Zabrocka jest
tą osoba, która oprócz tego, że ma bardzo dobre przygotowanie merytoryczne, ma też bardzo dobre
przygotowanie praktyczne a o to dobre przygotowanie praktyczne zadbała odchodząca z tej funkcji
Pani Skarbnik Halina Nowik. Myślę, że ta tradycja, która została zapoczątkowana wiele, wiele lat
temu, kiedy to Skarbnika Panią Halinę Nowik przygotowała ówczesna Pani Skarbnik Pani Maria
Jańczuk, jest najlepszym potwierdzeniem, że Skarbnik, który nauczy się swojej pracy przy swoim
doświadczonym mentorze w tej samej jednostce samorządowej, jest najlepszym kandydatem będzie
najlepszy  skarbnikiem.  Pani  Halina  powiedziała,  że  jak  zaczynała  swoją  pracę  na  stanowisku
Skarbnika,  to  budżet  miasta  Hajnówka  liczył  25 000 000.  Dzisiaj  ten  budżet  liczy  prawie
100 000 000. Mam nadzieję, że Pani Skarbnik Pani Agnieszka Zabrocka, kiedyś po iluś tam latach,
jak będzie odchodziła na emeryturę, też będzie mogła powiedzieć, tak samo jak Pani Halina dzisiaj,
że jak zaczynałam, to budżet naszego miasta był na poziomie 100 000 000, a jak idę na zasłużoną
emeryturę, to jest on 4-krotnie wyższy. Także wysoka Rado, bardzo proszę o podjęcie tej uchwały
i powierzenie obowiązków Skarbnika naszego miasta Pani Agnieszce Zabrockiej.

Walentyna Pietroczuk – Przewodnicząca Rady – Dziękuję bardzo, Panie Burmistrzu. Uchwała Rady
Miasta Hajnówka. Przeczytam projekt w sprawie powołania Skarbnika Gminy Miejskiej Hajnówka.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 3 ustawy o samorządzie gminnym Rada Miasta Hajnówka uchwala
co następuje: §1. Na wniosek Burmistrza Miasta Hajnówka powołuje się z dniem 1 września 2019 r.
Panią Agnieszkę Irenę Zabrocką na stanowisko Skarbnika Gminy Miejskiej,  który jest  również
głównym  księgowym  budżetu.  §2.  Wykonywanie  uchwały  powierza  się  Burmistrzowi  Miasta
Hajnówka. §3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Szanowni Państwo, czy ktoś z Państwa
Radnych  chciałby  zabrać  głos  w  sprawie  przeczytanej  uchwały?  Nie  widzę.  Przystępujemy
do głosowania. Kto z Państwa Radnych jest za przyjęciem uchwały w sprawie powołania Skarbnika
Gminy  Miejskiej  Hajnówka?  Kto  się  wstrzymał?  Kto  jest  przeciw?  Wszyscy  Radni  obecni
na dzisiejszej  sesji  głosowali  za  przyjęciem  uchwały  w  sprawie  powołania  Skarbnika  Gminy
Miejskiej Hajnówka. Dziękuję bardzo. Uchwała została przyjęta. 

Głosowanie  w  sprawie  projektu  uchwały  w  sprawie  powołania  skarbnika  Gminy  Miejskiej
Hajnówka – Załącznik Nr 24.
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Uchwała Nr IX/73/19 Rady Miasta Hajnówka z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie powołania
skarbnika Gminy Miejskiej Hajnówka – Załącznik Nr 25.

Walentyna Pietroczuk – Przewodnicząca Rady – No i teraz proszę Państwa, czas na gratulacje. Pani
Agnieszko, chciałam w imieniu wszystkich Radnych, ja również mieszkańców miasta Hajnówka,
pogratulować Pani w przyszłości od 1 września podjęcia pracy na stanowisku Skarbnika Gminy
Miejskiej Hajnówka, życzyć Pani samych sukcesów i tak jak Pan Burmistrz powiedział, żeby nasz
budżet  wzrastał,  żeby Pani  miała  cierpliwość do wyjaśniania wszelkich niuansów, tak  jak Pani
Halina Nowik, życzę Pani dużo, dużo sukcesów w Pani pracy zawodowej, jak i w życiu osobistym.

Jerzy Sirak  –  Burmistrz  Miasta  –  Także  ja  bardzo  serdecznie  dziękuję  przede  wszystkim Pani
Agnieszce, że zdecydowała się przyjąć tą propozycję. Jest już dzisiaj Skarbnikiem naszego miasta.
I Pani Agnieszka, i ja, my wszyscy zdajemy sobie z tego sprawę, jak odpowiedzialna jest to praca,
jak odpowiedzialne stanowisko, także przede wszystkim, Pani Agnieszko, życzę żeby kiedy trzeba
te pieniądze były a każdorazowa kontrola Regionalnej Izby Obrachunkowej żeby po prostu była
dobra, pozytywna, no ale jak czasami będę musiał pojechać na dyscyplinę, to trudno, to się zdarza,
ale oby tak nie było. Także jeszcze raz gratuluję.

Oklaski

Mieczysław Stanisław Gmiter  –  Radny – Pozwolę sobie jeszcze raz.  Szanowna Pani  Skarbnik,
w imieniu  Klubu  Radnych  PiS-u  życzymy  Pani  dużo  wytrwałości  i  dużego  budżetu,  ale
jednocześnie zrównoważonego budżetu, to by było chyba Pani największym szczęściem i radością,
gdyby ten budżet był zrównoważony, dużo wytrwałości a przede wszystkim dużo, dużo zdrowia,
żeby się Pani dobrze czuła z nami a my z Panią. Dziękuję bardzo. 

Walentyna Pietroczuk – Przewodnicząca Rady – Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Gratulujemy
nowej Pani Skarbnik.

Do punktu 8 porządku obrad (03:34:50 – 04:51:45)
Walentyna Pietroczuk – Przewodnicząca Rady – I przechodzimy do następnego punktu, do punktu
8. Wnioski i oświadczenia Radnych. Proszę Państwa, zanim przejdziemy, zanim udzielę Państwu
głosu, chciałabym powiedzieć o wnioskach i zapytaniach, które zostały zgłoszone na komisjach.
I tak, na Komisji Infrastruktury Komunalnej i Samorządu Pani Radna Małgorzata Celina Zaborna
zadała pytania:  Czy istnieją regulacje dot. hodowli na prywatnych posesjach kur i gołębi? Drugie
pytanie, wniosek: Zwiększyć liczbę koszy na psie odchody w okolicy osiedla Reja. Natomiast Pan
Radny Pan  Maciej  Borkowski  złożył  4  wnioski,  prośby,  propozycje:  1.  Zakupić  pracownikom
interwencyjnym wózki do transportu śmieci z koszy znajdujących się w mieście. 2. Przedstawić
informacje dot. wniosków  zgłoszonych przez placówki oświatowe do budżetu miasta na 2019 rok
(to  jest  wnioski,  które  wpłynęły,  które  zostały  zrealizowane,  które  nie  zostały  zrealizowane
i z jakiego  powodu).  3.  Wyjaśnić  sprawę  braku  odpowiedzi  na  interpelacje  zgłoszone  przez
Radnego  dotyczącej  podwyżki  cen  biletów  w  Parku  Wodnym  i  dotyczącej  zajęcia  miejsc
parkingowych  przeznaczonych  do  parkowania  osobom  niepełnosprawnym  na  ulicy  Marszałka
Józefa  Piłsudskiego.  Tu  jest  informacja,  którą  też  przekażę,  że  wnioski,  2  interpelacje
przedstawione, zostały przekazane Panu Burmistrzowi tym samym dniu a odpowiedzi już w tej
chwili  również  wpłynęły  21  bodajże  sierpnia  po  właśnie  po  zgłoszeniu  wniosków na  komisji.
I 4 punkt:  Zorganizować akcję pod nazwą „Posprzątaj  po swoim psie”. Pan Radny Janusz Puch
złożył zapytanie: Czy wysłano pisma i do ilu właścicieli dotyczące uporządkowania ich terenów
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zlokalizowanych  przy  ulicy  Leśna?  I  to  były  wnioski  z  Komisji  Infrastruktury  Komunalnej
i Samorządu. Wnioski z Komisji Polityki Gospodarczej dotyczyły, Komisja wyraziła stanowisko:
Komisja  popiera  wniosek  rodziców  dzieci  uczęszczających  do  Szkoły  Podstawowej  Nr  2
w Hajnówce dot. umożliwienia dzieciom kontynuowania nauki w tej szkole w dwóch odrębnych
klasach  czwartych.  To  ten  temat  poruszaliśmy  na  dzisiejszej  sesji  i  został  przedstawiony  już.
Natomiast Komisja Spraw Społecznych, wnioski Komisji Spraw Społecznych, pierwszy wniosek
dotyczył:  W  odpowiedzi  na pismo  rodziców  uczniów  przyszłych  klas  czwartych  Szkoły
Podstawowej Nr 2 imienia Władysława Jagiełły w Hajnówce dotyczące umożliwienia dzieciom
kontynuowania nauki w dwóch odrębnych klasach czwartych, Komisja Spraw Społecznych popiera
prośbę rodziców i wnioskuje o utrzymanie dwóch klas czwartych. Argumenty przedstawione przez
rodziców zawarte w korespondencji Komisja uważa za zasadne, cyt. „Dzieci to nasza przyszłość.
Prosimy, by inwestując w nią nie czynić pozornych oszczędności, które w konsekwencji okażą się
nieodwracalnymi  kosztami”.  I  drugi  wniosek  Komisji  Spraw  Społecznych:  Wycofać  bezpłatne
usługi przewozowe w transporcie zbiorowym w komunikacji miejskiej na terenie miasta Hajnówka.
Radni  zwracają  uwagę,  że  większość  pasażerów  komunikacji  miejskiej  to  osoby  uprawnione
do bezpłatnych  przejazdów  (seniorzy,  pielęgniarki  środowiskowe  i  tak  dalej).  Powstałe
oszczędności  przeznaczyć  na  utrzymanie  dwóch  klas  czwartych  w  Szkole  Podstawowej  Nr  2
imienia Władysława Jagiełły w Hajnówce. I te wszystkie wnioski, a przepraszam, jeszcze mam
wnioski również Komisji Spraw Społecznych do budżetu miasta Hajnówka na 2020 rok. Pierwszy
wniosek:  Przygotować  wniosek  o  pozyskanie  funduszy  unijnych  przez  Urząd  Miasta  oraz
uwzględnić  w budżecie  miasta  na 2020 rok ustawienie  urządzenia  służącego do skupu butelek
plastikowych i szklanych. Komisja chce, aby Miasto Hajnówka było prekursorem i wzorem dla
innych  gmin  w  województwie  podlaskim.  Punkt  2.  Wykonać  nawierzchnię  bitumiczną  ulicy
Jodłowej.  Punkt  3.  Wykonać  nawierzchnię  bitumiczną  ulicy  Botanicznej.  Punkt  4.  Wykonać
oświetlenie  w  ul.  Werpachowskiego.  Wszystkie  te  wnioski,  które  przeczytałam,  które  zostały
zgłoszone,  zapytania  i  wnioski  zgłoszone  przez  Państwa  Radnych  na  komisjach  zostały
niezwłocznie  przekazane  Panu  Burmistrzowi  i  Pan  Burmistrz  udzieli  informacji,  zrealizuje,
o realizacji  tych  wniosków.  No  i  teraz  oddaję  Państwu  głos.  Czy ktoś  chciałby zabrać  w tym
punkcie wnioski i oświadczenia Radnych? Proszę bardzo, Pani Radna Barbara Laszkiewicz.

Barbara  Laszkiewicz  –  Wiceprzewodnicząca  Rady  –  Pani  Przewodnicząca,  Panie  Burmistrzu,
Wysoka  Rado,  ja  składam wniosek,  chciałam wysunąć  taki  wniosek,  propozycja  zakupu  kilku
Defibrylatorów AED ze środków budżetu miasta lub poprzez zorganizowanie publicznej zbiórki
pieniężnej na różnych imprezach, które będą się odbywały na ternie naszego miasta. Propozycja
zakupu  defibrylatora  AED  ma  za  zadanie  zwiększyć  bezpieczeństwo  mieszkańców  Hajnówki,
szczególnie w przypadku nagłego zatrzymania krążenia z powodu choroby lub wypadku. Statystyki
wskazują, że do nagłego zdarzenia, że do nagłego zatrzymania krążenia w Europie dochodzi około
700 000 rocznie.  Do 8  minut  trwa dojazd  karetki  pogotowia  ratunkowego do poszkodowanego
w mieście, natomiast do 15 poza miastem. Od 7 do 10 minut od nagłego zatrzymania serca bez
RKO i  defibrylacji  doprowadza  do   śmierci.  Przywrócenie  w  ciągu  4  minut  akcji  serca  może
uchronić  poszkodowanego  od  nieodwracalnych  zmian  w  mózgu.  Przeżywalność  w  nagłych
wypadkach  może  zwiększać  defibrylator  AED  który  mógłby  być  dostępny  w  miejscach
użyteczności  publicznej  oraz  w  miejscach  (centrach),  gdzie  przewija  się  najwięcej  osób.
Automatyczny  defibrylator  zewnętrzny  w  skrócie  AED,  to  jest  nazwa  od  angielskiego,
to urządzenie, które po podłączeniu elektrod do klatki piersiowej poszkodowanego analizuje rytm
serca  i  określa  czy  poszkodowany wymaga  defibrylacji.  Defibrylacja  jest  to  zabieg  medyczny
polegający na zastosowaniu impulsu elektrycznego, prądu stałego o określonej  energii.  W razie
potrzeby  defibrylator  wyzwala  impuls  elektryczny  w  celu  zatrzymania  migotania  komór
i przywrócenia  prawidłowej  akcji  serca.  Defibrylator  medyczny po  uruchomieniu  wydaje  jasne
komendy w języku polskim i podpowiada po kolei co należy zrobić. Pomaga również przy samej
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reanimacji podając odpowiednie tempo prowadzenia ucisków. Zakup defibrylatorów i umieszczenie
w miejscach publicznych, gdzie przewija się duża ilość osób, znacznie podniesie bezpieczeństwo
mieszkańców  Hajnówki  z  zakresu  udzielania  pierwszej  pomocy  przedmedycznej  w  nagłych
wypadkach, związanych między innymi z nagłym zatrzymaniem krążenia. Powszechna dostępność
defibrylatorów zwiększa o kilkadziesiąt procent szanse na przeżycie poszkodowanego w nagłym
zatrzymaniu  krążenia.  Defibrylator  opcjonalnie  może  być  bezpośrednio  połączony  z  Centrum
Powiadamiania Ratunkowego i z „automatu” uruchamiać procedurę wysłania karetki do miejsca
zdarzenia,  ale  niekoniecznie.  Jak  wynika  z  badań,  wczesne  użycie  defibrylatora  powoduje
zwiększenie wskaźnika przeżyć, natomiast jeżeli defibrylację wykonano w ciągu 3 minut od chwili
zatrzymania krążenia, wskaźnik ten wzrasta w niektórych przypadkach nawet do 75 %. Zakup tego
urządzenia  przysłuży się  wszystkim mieszkańcom naszego  miasta  a  także  osobom,  które  będą
przebywały w Hajnówce. Dotyczy w szczególności osób z problemami układu krążenia oraz osób,
które  mogą  ulec  nieszczęśliwemu  wypadkowi,  między  innymi  może  to  dojść  w  szkołach,
na siłowni,  na ulicy,  wszędzie.  Rozmieszczenie  defibrylatorów  w  budynkach  użyteczności
publicznej  oraz  „centrach”  miasta  pozwoli  na  szeroki  dostęp  do  urządzeń  i  zwiększenie
bezpieczeństwa mieszkańców. Ja sobie pozwoliłam sięgnąć jeszcze,  ponieważ tutaj  w internecie
znalazłam, że są różne możliwości pozyskiwania środków na zakup defibrylatorów. Jedną z nich
jest pozyskiwanie środków poprzez imprezy publiczne. I właśnie taką jedną z imprez, która będzie
miała  miejsce  w  amfiteatrze,  będzie  Piknik  Zdrowia  organizowany  15  września  przez
Stowarzyszenie Bractwo Prawosławne Świętych Cyryla i Metodego Koło Terenowe w Hajnówce.
Właśnie  do  tego  stowarzyszenia  zgłosiłam  się  z  prośbą  o  przeprowadzenie  zbiórki  pieniężnej
na zakup  defibrylatora.  Zachęcam więc  wszystkich  Radnych  i  naszych  mieszkańców Hajnówki
do brania udziału w pikniku i  tej  szlachetnej  zbiórce.  Nawet symboliczna złotówka jest  bardzo
ważna i może się przyczynić do zakupu defibrylatora. Nie wiemy, w którym momencie naszego
życia może się przydać ten sprzęt, ale wiemy, że niejedno życie może uratować. Chciałabym też
z tego  miejsca  prosić  Pana  Burmistrza,  że  jeśli  będą  jakiekolwiek  środki,  żeby nie  poprzestać
ewentualnie  na jednym,  żebyśmy dążyli  do tego jako mieszkańcy,  jako Radni,  żeby w naszym
mieście  było  jak  najwięcej  punktów  z  takimi  defibrylatorami.  Wiem,  że  niektóre  miasta  mają
po kilkanaście a większe po kilkadziesiąt. One są publiczne, w publicznych miejscach umieszczone,
każdy ma do nich dostęp, są czasami podłączone pod alarmy, ale nie zawsze. No bywa tak, że taki
defibrylator, to jest koszt około 5 000, zostanie ukradziony, więc no lepiej było by podłączyć jego
pod alarm. Ale na przykład robi się takie punkty, wyznacza się na mapie na przykład Hajnówki,
w którym miejscu jest zamontowany taki sprzęt i na jakim budynku, więc jeśli mieszkańcy zostaną
przeszkoleni,  powiadomieni,  gdzie  one  będą,  można  też  zrobić  tak,  jak  to  robią  inne  miasta,
przeszkolić  personel,  kadrę  pedagogiczną  w  szkołach.  Kadra  pedagogiczna  później  przeszkala
uczniów. I tak jak zasięgłam opinii, niejednokrotnie ta młodzież, która jest naprawdę tym naszym
pokoleniem przyszłościowym, umie bardziej uratować ludzkie życie niż czasami my dorośli. Więc
no tak jak mówimy, potencjał jest w młodzieży. Prośba później może byłaby do Pana Dyrektora,
żeby udostępnił  kadrę  swoją,  personel  medyczny do  przeszkolenia,  ale  to  już  taka  jest  dalsza
przyszłość. Na razie musimy zadbać, żeby chociaż kilka sztuk takich defibrylatorów znalazło się
w naszym mieście. Także jeszcze raz zachęcam do zbiórki w dniu 15 września. Dziękuję bardzo.
Tutaj  pofatygowałam się  jeszcze  o  taki  filmik,  ale  Panie  z  Biura  powiedziały Rady,  że  będzie
on po prostu, będzie przesłany chyba na nasze skrzynki mailowe, dlatego że odbiór nie będzie zbyt
głośny. Także dziękuję.

Wniosek Wiceprzewodniczącej Rady Barbary Laszkiewicz dot. zakupu kilku defibrylatorów AED
ze środków budżetu miasta lub poprzez zorganizowanie publicznej zbiórki pieniężnej na różnych
imprezach, które będą się odbywały na terenie naszego miasta  – Załącznik Nr 26.

Walentyna  Pietroczuk  –  Przewodnicząca  Rady  –  Dziękuję  bardzo.  Myślę,  że  bardzo  cenna
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inicjatywa i ja ze swojej strony zobowiązuję się, że jeśli Bractwo Prawosławne Cyryla, Świętych
Cyryla  i  Metodego otworzy konto  zbiórki,  zostanie  Państwu przesłane  i  jeśli  ktoś  będzie  miał
życzenie  dołożyć  się  do  tego,  czy  to  podczas  pikniku,  czy  to  w  każdej  chwili  jest,  będzie
to możliwe. Myślę, że jest to początek i dobry początek do tego, żeby takie defibrylatory znalazły
miejsce w przestrzeni miasta Hajnówka. Dziękuję bardzo. Kto z Państwa chciałby jeszcze zabrać
głos? Proszę bardzo, Pan Maciej Borkowski.

Maciej Borkowski – Radny – Pani Przewodnicząca, szanowna Rado, Panie Burmistrzu, Pani Basiu,
Wiceprzewodnicząca,  inicjatywa jak najbardziej  słuszna.  Ja bym proponował zamiast sięgniemy
do kieszeni mieszkańców, sięgnąć do naszej, jest nas tutaj  21 osób, defibrylator kosztuje 5 000,
robimy zrzutę po 200 złotych i pilotażowy...

Walentyna Pietroczuk – Przewodnicząca Rady – Ale właśnie o tym mówiłam.

Maciej Borkowski – Radny – Pilotażowy jest... Tak?

Walentyna Pietroczuk – Przewodnicząca Rady – Ja mówiłam, Panie Macieju,  o tym, że każdy,
każdy Radny z własnej woli nieprzymuszonej...

Maciej Borkowski – Radny – No właśnie...

Walentyna Pietroczuk – Przewodnicząca Rady – Prawda...

Maciej Borkowski – Radny – I mamy taki...

Walentyna Pietroczuk – Przewodnicząca Rady – Będzie miał konto do dyspozycji...

Maciej Borkowski – Radny – Defibrylator zakupiony.

Walentyna Pietroczuk – Przewodnicząca Rady –  I ja tylko mogę zachęcić, tak, i sama dać przykład
ku temu.

Maciej Borkowski – Radny – Kontynuuję dalej. Można już?

Walentyna Pietroczuk – Przewodnicząca Rady – Tak, proszę bardzo.

Maciej  Borkowski  –  Radny  –  Ubolewam  również  nad  tym,  że  Państwo  nie  chcieli  przyjąć
stanowiska,  jakie  przyszykował  Klub  Radnych  Prawa  i  Sprawiedliwości  w  sprawie  wyrażania
sprzeciwu promocji  i  afirmacji  ideologii  ruchów LGBT.  Nawet  Państwo nie  zapoznaliście,  nie
daliście  możliwości  sobie  samym  zapoznania  się  z  tym  stanowiskiem  oraz  uzasadnieniem,
na wstępie go odrzucając. Zachodzi więc pytanie – czy te 7 osób, które zagłosowało, a które, jest
to upublicznione, tak, wyrażają aprobatę na profanację wartości chrześcijańskich?

Walentyna  Pietroczuk  –  Przewodnicząca  Rady  –  Ja  przepraszam  bardzo,  Panie  Macieju,
my głosowaliśmy...

Maciej Borkowski – Radny – Znów, znów, znów cenzura...

Walentyna Pietroczuk – Przewodnicząca Rady – Nad wprowadzeniem, tak...
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Maciej Borkowski – Radny – Znów prewencyjna cenzura...

Walentyna Pietroczuk – Przewodnicząca Rady – Nie, nie, nie, ale Pan zmienia znaczenie tego faktu,
który miał tu miejsce na tej sali i tak nie można mówić, że te osoby, które głosowały, to zgadzają się
na profanację. Absolutnie. 

Maciej Borkowski – Radny – Zadaję...

Walentyna  Pietroczuk  –  Przewodnicząca  Rady  –  Głosowały  za,  za  odrzuceniem  wniosku
o wprowadzenie uchwały. I to o niczym...

Maciej Borkowski – Radny – Pani percepcja zmysłowa troszkę wysiada, jak widzę...

Walentyna Pietroczuk – Przewodnicząca Rady – Nie nie, nie, nie. Panie, Panie Macieju...

Maciej Borkowski – Radny – Ponieważ...

Walentyna Pietroczuk – Przewodnicząca Rady – Proszę,  odbieram Panu głos, jeżeli  Pan będzie
w ten  sposób  wypowiadał  się  na  temat  osób,  które  zagłosowały  za.  Proszę  Pana,  to  jest  Pana
indywidualna interpretacja tego faktu.

Maciej Borkowski – Radny – Pani Przewodnicząca...

Walentyna Pietroczuk – Przewodnicząca Rady – I bardzo proszę mówić o faktach, które dotyczą
tego tematu...

Maciej Borkowski – Radny – A może mi Pani dać podstawę prawną, na której zamierza mi Pani
zabrać prawo głosu?

Walentyna Pietroczuk – Przewodnicząca Rady – Proszę Pana, dlatego, że Pan nie może...

Maciej Borkowski – Radny – może się Pani nie zgadzać z moją opinią, ale nie może mi...

Walentyna  Pietroczuk  –  Przewodnicząca  Rady  –  Ale  Pan  nie  może  wskazywać  na  osoby,
że te osoby są takie, a nie inne. Panie Macieju, to jest etyka, prawda?

Maciej Borkowski – Radny – Ja zadaję pytanie, czy Pani mnie słucha?

Walentyna Pietroczuk – Przewodnicząca Rady – Ale to jest etyka wewnętrzna...

Maciej Borkowski – Radny – Ale czy Pani? 

Walentyna Pietroczuk – Przewodnicząca Rady –  Każdego z nas.

Maciej Borkowski – Radny – O etyce to my tutaj przy tym stole nie wspominajmy. Ale czy Pani
mnie słucha? Ja zadaję pytania. Czy Państwo jesteście przychylni tego typu profanacjom? To jest
pytanie.

Walentyna Pietroczuk – Przewodnicząca Rady – A czy Pan zadał to i głosowaliśmy nad tym, Panie
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Macieju?

Maciej Borkowski – Radny – Ja nie stwierdzam, ja nie...

Walentyna  Pietroczuk  –  Przewodnicząca  Rady –  Czy my głosowaliśmy nad  tym,  przepraszam
bardzo?

Maciej Borkowski – Radny – Między innymi był...

Walentyna Pietroczuk – Przewodnicząca Rady – Panie Macieju...

Maciej Borkowski – Radny – Było to ujęte...

Walentyna Pietroczuk – Przewodnicząca Rady – Proszę zadać pytanie i wtedy zagłosujemy na ten
temat.

Maciej Borkowski – Radny – Było, Pani Przewodnicząca, gdyby Pani zagłosowała za, zapoznałaby
się  Pani  z  tym  stanowiskiem,  w  którym  między  innymi  jest  to  ujęte,  ale  nie  była  Pani
zainteresowana  kompletnie.  Rozmawialiśmy  w  przerwie,  może  Państwo  się  tematem  za  mało
interesują, ale są środowiska, które domagają się w Holandii swojej akceptacji i to są środowiska
pedofili,  którzy mówią o tym, że oni się tacy urodzili,  że to nie  jest  ich wina.  W którą stronę
zmierza świat? I po to było między innymi to stanowisko, żebyśmy pokazali sprzeciw. Tak, Pani
Przewodnicząca. Być może jest to szokujące. Nazwano to stowarzyszenie, klub Front Wyzwolenia
Dziecka.  Państwo  o  tym  nie  wiecie,  ale  warto  czytać,  warto  się  interesować.  Przyzwolenia
społeczne na tego typu nie powinny mieć miejsca.  Co zrobimy, rozmawialiśmy również o tym,
jeżeli ktoś za 5-10 lat powie, że zoofilia, tak, i domaga się akceptacji, bo on się taki urodził. 

Walentyna Pietroczuk – Przewodnicząca Rady – Panie Macieju...

Maciej  Borkowski  –  Radny –  Ja wiem,  że  to  jest,  skrajne  są te  przypadki,  ale  tak  jest.  Jeżeli
w Holandii do tego dochodzi, zaraz przejdzie to do nas. Nie chcieliście Państwo się tym zająć.

Walentyna Pietroczuk – Przewodnicząca Rady –  Panie Macieju, każdy z Radnych wyraził swoje
zdanie na temat wprowadzenia stanowiska.

Maciej Borkowski – Radny – Stanowiska...

Walentyna Pietroczuk – Przewodnicząca Rady –  Zaznaczam jeszcze, że stanowiska nie, którego,
z którym, nie zapoznaliśmy się i może poprzestańmy...

Maciej Borkowski – Radny – Nie daliście sobie szansy, nie daliście sobie szansy... 

Walentyna  Pietroczuk  –  Przewodnicząca  Rady  –  Każdy  człowiek  ma  prawo  też  do  pewnego
światopoglądu i do pewnych, do pewnego zdania na dany temat i  może poprzestańmy na tym,
co wcale nie ujmuje tym osobom, które głosowały...

Maciej Borkowski – Radny – Dobrze, może...

Walentyna Pietroczuk – Przewodnicząca Rady – Za odrzuceniem tego wniosku.
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Maciej Borkowski – Radny – To może inaczej...

Walentyna Pietroczuk – Przewodnicząca Rady – Panie Macieju...

Maciej Borkowski – Radny – Może inaczej...

Walentyna Pietroczuk – Przewodnicząca Rady –  Tak nie można oceniać ludzi...

Maciej Borkowski – Radny – Dobrze, ok, może inaczej...

Walentyna Pietroczuk – Przewodnicząca Rady – Na podstawie tego faktu...

Maciej Borkowski – Radny – Czyli tak, jako Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwości chcieliśmy
zwrócić w tym stanowisku szczególną uwagę, na co Państwo nie wyraziliście zgody, na profanację
wartości  chrześcijańskich,  na  brak  akceptacji  adopcji  dzieci  przez  pary  homoseksualne...  Nie,
proszę Pana,  na Białorusi.  I  wiele,  wiele  innych rzeczy,  tak? Ale nie daliście  sobie szansy,  nie
zapoznaliście z tym stanowiskiem. Mam nadzieję, że mieszkańcy was o to zapytają.

Walentyna Pietroczuk – Przewodnicząca Rady – Ja myślę, że, że mieszkańcy zapytają...

Maciej Borkowski – Radny – Pani Przewodnicząca, czy ja mogę kontynuować...

Walentyna Pietroczuk – Przewodnicząca Rady – I jednych, i drugich...

Maciej Borkowski – Radny – Czy będziemy się tak...

Walentyna  Pietroczuk  –  Przewodnicząca  Rady  –  Panie  Macieju,  ja  bym  chciałam,  żeby  Pan
wyciągnął jakiś wniosek, postawił wniosek i myślę, że temat został już omówiony...

Maciej Borkowski – Radny – To jest informacja skierowana do mieszkańców i tyle. Co ja tu będę
z Panią się przepychał, tak?

Walentyna Pietroczuk – Przewodnicząca Rady –  Nie,  ja  nie  chcę  się  z  Panem przepychać,  ale
ja jestem Przewodnicząca Rady...

Maciej Borkowski – Radny – Dobrze...

Walentyna  Pietroczuk  –  Przewodnicząca  Rady  –  Panie  Macieju,  i  chciałabym  uporządkować
tą dyskusję.

Maciej Borkowski – Radny – No tak, ale tak jak już wcześniej powiedziałem, wobec mojej osoby
Pani  stosuje,  w  moim  odczuciu,  cenzurę  prewencyjną,  przerywa  mi  Pani,  nie  daje  mi  Pani
dokończyć myśli. Czy to jest w porządku?

Walentyna Pietroczuk – Przewodnicząca Rady – Panie Macieju, staram się, staram się...

Maciej Borkowski – Radny – Mówi Pani, mówi Pani również o etyce, nawet teraz, jeszcze nie...

Walentyna Pietroczuk – Przewodnicząca Rady – Tak, mówię o etyce... 
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Maciej Borkowski – Radny – Nawet jeszcze nie skończyłem myśli...

Walentyna Pietroczuk – Przewodnicząca Rady – Dlatego, że Pan podsumowuje ludzi...

Maciej Borkowski – Radny – Proszę, mieszkańcy, zauważcie, o co chodzi, nie skończyłem myśli
a Przewodnicząca dalej swoje. Dobrze, odejdę od tego tematu LGBT, którego się Państwo boicie.

Walentyna Pietroczuk – Przewodnicząca Rady – Nie boimy się, proszę Pana. To jest Pana ocena,
Panie, Panie Macieju, proszę nie oceniać ludzi, którzy siedzą tu na tej sali.

Maciej Borkowski – Radny – Da mi Pani kontynuować?

Walentyna Pietroczuk – Przewodnicząca Rady –  Tak, proszę bardzo, ale proszę nie oceniać. Pan
często bardzo ocenia Pana Burmistrza, używając niezbyt eleganckich słów.

Maciej Borkowski – Radny – A Pani, a Pani jest adwokatem, jak widzę.

Walentyna  Pietroczuk  –  Przewodnicząca  Rady –  Nie,  nie,  ocenia  Pan  ludzi,  którzy  głosowali
przeciwko odrzuceniu wniosku o wprowadzenie uchwały dotyczącej stanowiska...

Maciej Borkowski – Radny – Stanowiska, oczywiście...

Walentyna  Pietroczuk  –  Przewodnicząca  Rady  –  Przecież  my,  Panie  Macieju,  tak  nie  można
na podstawie pewnych faktów oceniać ludzi, bo to nie na tym polega, że my mamy tu się oceniać
na podstawie tego czy innego. Jeżeli ja głosowałam przeciwko wprowadzeniu tego punktu, to czy
ja mam  takie,  a  nie  inne,  te,  które  Pan  mówił  poglądy?  Pan  doskonale  wie,  że  nie,
bo rozmawialiśmy.

Maciej Borkowski – Radny – Ale mogę domniemać, skoro Pani...

Walentyna Pietroczuk – Przewodnicząca Rady – Nie, Panie Macieju...

Maciej Borkowski – Głosowała przeciw, tak?

Walentyna Pietroczuk – Przewodnicząca Rady –  Pan domniema, ale proszę tego publicznie nie
robić, bo to jest domniemanie publiczne.

Maciej Borkowski – Radny – Dobrze. Panie Burmistrzu, będę mówił grzecznie, zastanawiam się
nad  czymś  takim,  jak  zasadność  umieszczenia  w  Parku  Wodnym  reklamy  Parku  Wodnego
w Bielsku  Podlaskim.  Przy  kasie  stoi  taki  duży banner  zachęcający do  korzystania  z  pływalni
Wodnik w Bielsku. Reklama zachęca również, abyśmy tam jechali, abyśmy korzystali z tego Parku
Wodnego.  Jak  to  się  ma  do  naszego  basenu?  Czy Pan  Dyrektor  Parku  Wodnego  ma  za  dużo
klientów? Niedługo będziemy dyskutować o budżecie,  tak? O dotacji  dla  tego Parku Wodnego
a reklama stoi zachęcająca, aby mieszkańcy jeździli do Bielska. Jest to nieporozumienie, w mojej
ocenie działanie nas szkodę Parku Wodnego. Są tam również zachęcenia, aby korzystać z nauki
pływania w Bielsku Podlaskim w Wodniku. Jak mają się czuć na przykład ratownicy, o których
dzisiaj tu mówiliśmy, instruktorzy pływania? Czy mają po prostu spakować swój majdan i pójść
do pracy do Bielska Podlaskiego, zabierając część dzieci, które są do nich przywiązane? Takich
rzeczy być nie powinno. W prywatnym przedsiębiorstwie gdyby ktoś tak zrobił, straciłby pracę.
Reklama  konkurencji  jest  niedozwolona  w  mojej  ocenie.  A zaraz  będziemy  ponad  1 000 000
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złotych  przeznaczać  na  ten  park,  który,  jak  widać,  działa  bardzo  sprawnie.  Chciałem  jeszcze
poruszać  temat  tego  odpisu  na  interpelację  i  Pani  Przewodnicząca,  ja  prosiłem  również
na komisjach o pytanie, tak, zadałem, dlaczego niedotrzymywany jest termin 14-dniowy na odpisy
na  interpelacje?  Odpowiedzi  brak,  prawda?  Czy  zostaną  wyciągnięte  jakieś  konsekwencje?
Powtarza się to notorycznie.  To nie jest  jakaś tam symbolicznie,  że ktoś gdzieś zapomni,  tylko
Radny musi się upominać o odpis na interpelację. Wniosków brak. To tak cały czas jest. Ja się
czepiam?  Pisałem o,  już  chwileczkę,  moja  interpelacja  dotyczyła  miejsca  parkingowego,  może
Państwu  odczytam,  jest  to  bardzo  krótkie  pismo.  W  oparciu  o  dołączoną  dokumentację
fotograficzną w załączniku wnoszę o udzielenie odpowiedzi, jakie przepisy pozwalają na zmianę
miejsca  parkingowego  dla  osób  niepełnosprawnych  w  magazyn  materiałów  budowlanych?
I opisane  miejsce  miało  na  ulicy  Piłsudskiego  za  pocztą  i  również  pisałem.  Wnoszę  również
o informację czy takie oznakowanie miejsca parkingowego jest właściwe i wystarczające według
administratora.  Administratorem  jest  Zakład  Gospodarki  Mieszkaniowej.  Na,  otóż  szanowni
mieszkańcy, na miejscu parkingowym znalazło się sterta materiałów budowlanych, kostki brukowej
i  innych.  I  to  miało  miejsce,  szanowni  Państwo,  ponad  30  dni,  jak  wynika  z  odpisu,  którego
mi udzielił Pan Dyrektor po interwencji. Ponad 30 dni blokowane miejsce parkingowe przez Zakład
Gospodarki Mieszkaniowej dla osoby niepełnosprawnej. Teraz przeczytam Państwu odpis. Pytania
były krótkie,  zwięzłe  a  odpis jest  taki,  jaki Państwo zaraz usłyszycie.  W odpowiedzi  na pismo
dotyczące  zajęcia  miejsca  parkingowego  dla  osób  niepełnosprawnych  na  ulicy  Piłsudskiego,
Piłsudskiego 4B w Hajnówce wyjaśniam, że w związku z awarią instalacji kanalizacyjnej zalewanie
piwnic, zapadnięcie kostki brukowej, części jezdni drogowej, osiedlowej, chodnika przy budynku
Piłsudskiego 4B w dniach 26-27 czerwiec 2019 przystąpiono do wymiany uszkodzonej studzienki
kanalizacyjnej. Wykonano wykop ziemny na głębokość 3,5 metra, który w wymianie w studzience
został  zagęszczony.  Biorąc  pod  uwagę  dużą  ilość  zasypanej  ziemi,  mimo  zagęszczania
warstwowego, wykop pozostawiono do naturalnego utwardzenia się gruntu. Gdzie tu odpowiedź?
Ja nie pytałem, czego dotyczył remont. Tylko pytałem, dlaczego na miejscu parkingowym dla osób
niepełnosprawnych leżą materiały budowlane. Ale Pan Dyrektor na sam koniec mi odpisuje: Teren
robót  został  oznakowany a  zdemontowaną  kostkę  brukową  złożono  do  czasu  ukończenia  prac
remontowych na najbliższym parkingu dla osób niepełnosprawnych. Najbliższy parking, najbliższe
miejsce, które było, to właśnie osoby niepełnosprawne, gdzie cały ciąg, 1 miejsce parkingowe dla
osoby niepełnosprawnej  a  wszystkie  reszta  normalne  i  władowano akurat  w tym miejscu,  tak?
Który  nie  był  wykorzystywany  przez  osobę  niepełnosprawną.  Tak  to  jest  w  odpisie.  Biorąc
powyższe pod uwagę informujemy,  że osoba niepełnosprawna,  która ewentualnie  przyjechałaby
spoza  osiedla  Piłsudskiego,  ma  prawo  zaparkować  swój  pojazd  na  dowolnym  miejscu
parkingowym. Ciekawostka. Panie Burmistrzu, to jest Pana podwładny i ja się tak zastanawiam, czy
kierowca parkujący na miejscu niepełnosprawnych dostaje mandat, czy nie dostaje mandatu? Jeżeli
bez uzasadnienia,  a  nie  ma uprawnień,  a  parkuje,  taki  mandat  dostaje,  tak?  W tym przypadku,
w tym przypadku co widzimy? Że może sobie osoba niepełnosprawna zaparkować gdziekolwiek
indziej. Jaki jest stosunek Pana Dyrektora do osób pokrzywdzonych? I to trwało ponad 30 dni. I ten
początkowy bełkot to ja nie wiem, po co jest, bo ja w ogóle o to nie prosiłem. Pani Przewodnicząca,
tego Pani nie dostrzega, tak?

Walentyna Pietroczuk – Przewodnicząca Rady – Dostrzegam, Panie Macieju, dostrzegam.

Maciej Borkowski – Radny – I chciałem zapytać, czy zostaną wyciągnięte jakiekolwiek wnioski?
Czy Pan wyciągnie konsekwencje, Panie Burmistrzu, od osoby Panu podległej? Bo każdy kierowca
hajnowski dostałby mandat od policji za to, że blokuje miejsce parkingowe. A tu co? Kolejny temat.
Ja wiem, Pani Przewodnicząca, że te tematy, które ja poruszam, są bardzo niewygodne..

Walentyna  Pietroczuk  –  Przewodnicząca  Rady  –  Nie,  Panie  Macieju,  ja  nic  takiego  nie

 45



powiedziałam...

Maciej Borkowski – Radny –  Ooo...

Walentyna Pietroczuk – Przewodnicząca Rady –  Tylko Burmistrz już chciał odpowiadać...

Maciej Borkowski – Radny – No tak, czytam w waszych myślach... 

Jerzy Sirak – Burmistrz Miasta – Pan się tu marnuje...

Maciej Borkowski – Radny – No wiem... 

Jerzy Sirak – Burmistrz Miasta – Z takim talentem to można być milionerem i...

Maciej Borkowski – Radny – Pani Przewodnicząca, zwraca mi Pani uwagę...

Walentyna Pietroczuk – Przewodnicząca Rady – Panie Burmistrzu...

Maciej Borkowski – Radny – Na pewne rzeczy...

Walentyna Pietroczuk – Przewodnicząca Rady – No właśnie...

Maciej  Borkowski  –  Radny  –  A  sama  Pani  widzi,  co  się,  znaczy  mieszkańcy  widzą,
bo co tu oceniać. Wtedy, kiedy ja coś mówię nie tak, to Pani Przewodnicząca mnie karci, ale kiedy
Pan Burmistrz...

Walentyna Pietroczuk – Przewodnicząca Rady – Zwróciłam uwagę, Panie Macieju...

Maciej Borkowski – Radny – Taaa, nie słychać było jakoś...

Walentyna Pietroczuk – Przewodnicząca Rady – Panie Burmistrzu...

Maciej Borkowski – Radny – Jakoś nie było słychać. No dobrze, ale idźmy dalej. Panie Burmistrzu,
mówiliśmy dużo o placówkach oświatowych. Do nas Radnych docierały informacje, uważaliśmy
to za plotki, ale dzisiaj z Panią Radną Małgorzatą Zaborną udaliśmy się do Dyrektora Przedszkola
Nr  5,  aby  to  zweryfikować.  Otóż  Panie  Burmistrzu,  temat  jest  Panu  znany.  Doszło  tam
do rękoczynów,  tak,  w  tym  przedszkolu.  2  Panie  przedszkolanki,  informacje  świeże,  dzisiaj
potwierdzone przez Panią Dyrektor, 2 Panie przedszkolanki pobiły się w tym przedszkolu, tak?

Walentyna Pietroczuk – Przewodnicząca Rady – Ja myślę, Panie Macieju, to jest sprawa Dyrektora,
policji, prokuratury.

Maciej Borkowski – Radny – Ja poproszę o wyjaśnienie w tej sprawie, bo to nie jest prokuratury,
to nie jest, Pani Radna, dyrektora, tylko mieszkańcy miasta prowadzają tam dzieci. I wie Pani jakie
pytanie  zachodzi?  Czy  nasze  dzieci  są  tam  bezpieczne?  Skoro  nie  panują  nad  emocjami
przedszkolanki między sobą, czy nasze dzieci są tam bezpieczne? Czy jeśli dziecko niesforne nie
wyprowadzi z równowagi jednej czy drugiej Pani, czy nie stanie się krzywda?... Pozwoli Pan, że nie
odpowiem. Czy nie stanie się krzywda? Wiec to nie jest temat, który można zamieść pod dywan
i który  nie  powinien,  do  nas  się  mieszkańcy  zgłosili,  tak,  z  takim  zapytaniem,  ja  również
usłyszawszy to, czuję niepokój, bo od września moje dziecko idzie do tej placówki. Jeżeli komuś
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nerwy puszczają, ma problem, to powinien z tej pracy zrezygnować. A do czasu zakończenia tej
sprawy to  pewne  osoby powinny  się  poddać  jak  gdyby  zawieszeniu,  tak,  nie  powinny  pełnić
pewnych  funkcji.  Tak  uważam,  są  to  osoby publiczne.  Tak,  Pani  Anielo,  o  Pani  mowa.  Tym
bardziej...

Walentyna Pietroczuk – Przewodnicząca Rady – Panie Macieju...

Maciej Borkowski – Radny – Tym bardziej...

Walentyna Pietroczuk – Przewodnicząca Rady – Bardzo proszę... 

Maciej Borkowski – Radny – Spokojnie, ale spokojnie, spokojnie.

Walentyna Pietroczuk – Przewodnicząca Rady – Panie Macieju...

Maciej Borkowski – Radny – Takie informacje uzyskaliśmy...

Walentyna Pietroczuk – Przewodnicząca Rady – Pan sam powiedział, że...

Maciej Borkowski – Radny – Dzisiaj od Pani...

Walentyna Pietroczuk – Przewodnicząca Rady – Sprawa jest wyjaśniana, tak?

Maciej Borkowski – Radny – Od Pani Dyrektor. Ale ja wiem, że wy się bulwersujecie, ale dajcie
mi skończyć,  dajcie  mi  skończyć.  Ja  też  się  bulwersuję,  proszę  mi  wierzyć,  i  bulwersują  się
mieszkańcy, i rodzice, prowadzając dzieci do tej placówki.

Walentyna Pietroczuk – Przewodnicząca Rady – Dobrze, i to jest temat Panie Macieju. 

Maciej Borkowski – Radny – I teraz jeszcze jedna rzecz...

Walentyna Pietroczuk – Przewodnicząca Rady – I to jest temat, prawda...

Maciej Borkowski – Radny – Jeżeli...

Walentyna Pietroczuk – Przewodnicząca Rady – Bezpieczeństwo dzieci.

Maciej Borkowski – Radny – Ja tu nie oceniam, nie jestem sądem i nie wydaję wyroków, ale jeżeli
jest jakieś zamieszanie Radnej w takiej,  czy innej  sprawie,  Radna jest  Przewodniczącą Komisji
Skarg i Wniosków, czy to jest etyczne? Czy nie powinno do czasu wyjaśnienia sprawy...

Walentyna Pietroczuk – Przewodnicząca Rady – Panie Macieju, nie ma żadnego doniesienia...

Maciej Borkowski – Radny – Zostać wygaszenia...

Walentyna  Pietroczuk  –  Przewodnicząca  Rady  –  Ani  policji,  ani  prokuratury.  Dlaczego  Pan
rozgrzebuje sprawy, które...

Maciej Borkowski – Radny – Nie ma?
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Walentyna  Pietroczuk  –  Przewodnicząca  Rady  –  No  ale  przecież  ja  takiego  doniesienia  nie
otrzymałam, prawda?

Maciej Borkowski – Radny – My dzisiaj z Radną Panią Zaborną usłyszeliśmy od Pani Dyrektor
w Przedszkolu, że takie zawiadomienie jest i co Pani na to?

Walentyna  Pietroczuk  –  Przewodnicząca  Rady  –  Do  Przewodniczącej  na  pewno  nie
ma, bo ja takiego nie otrzymałam.

Maciej Borkowski – Radny – Z palca tego nie wyssałem, to był...

Walentyna Pietroczuk – Przewodnicząca Rady – Absolutnie, absolutnie...

Maciej Borkowski – Radny – Dzisiaj z Panią Radną Zaborną poszliśmy wyjaśniać temat.

Walentyna Pietroczuk – Przewodnicząca Rady – Może jeszcze nie dotarło, ale...

Maciej  Borkowski  –  Radny  –  Oczywiście,  że  wygodniej  by  było,  gdyby  o  takich  sprawach
na sesjach Rady Miasta w ogóle nie mówić, prawda?

Walentyna Pietroczuk – Przewodnicząca Rady – Panie Maćku, Panie Macieju...

Maciej Borkowski – Radny – Ale niestety,  dotyczy to naszych dzieci, dotyczy to Radnej, która
powinna być. Ja Pani, Pani Anielo, Pani nie oceniam, bo nie wiem, jak się potoczy sprawa, ale
uważam,  że  Komisją,  Przewodniczącą  Komisji  Skarg  i  Wniosków  powinna  Pani  na  ten  czas
zrezygnować. Etyka.

Walentyna Pietroczuk – Przewodnicząca Rady – Dziękuję. Proszę bardzo.

Małgorzata Celina Zaborna – Radna – Jeszcze chciałam w tej sprawie jeszcze jedno powiedzieć.
Zapytałam Panią Dyrektor,  czy o tej  sprawie  był  powiadomiony Burmistrz,  czy była,  czy ktoś
z Urzędu był powiadomiony, była powiadomiona Pani Jola też. To jest...

Walentyna Pietroczuk – Przewodnicząca Rady – Proszę Państwa, ale  czy my jesteśmy komisją
śledczą, czy my jesteśmy...

Małgorzata Celina Zaborna – Radna – Nie, nie, chwileczkę...

Walentyna Pietroczuk – Przewodnicząca Rady – Do prowadzenia śledztwa?

Małgorzata Celina Zaborna – Radna – Ale my jesteśmy, my jesteśmy...

Walentyna Pietroczuk – Przewodnicząca Rady – Kto został powiadomiony, kto nie został...

Małgorzata Celina Zaborna – Radna – My jesteśmy Radą Miasta...

Walentyna Pietroczuk – Przewodnicząca Rady – Tak, zgadza się.

Małgorzata Celina Zaborna – Radna – I Radna Miasta nie powinna się w ten sposób zachowywać.
To jest...
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Walentyna Pietroczuk – Przewodnicząca Rady – Ale to sąd oceni, Pani Małgosiu, to sąd oceni...

Małgorzata Celina Zaborna – Radna – Ale ja nie oceniam...

Walentyna Pietroczuk – Przewodnicząca Rady – Prawda?  My nie mamy prawa oceniać sytuacji.
Pan  Burmistrz  jest  pracodawcą.  Jest  to  jednostka  Pana  Burmistrza  i  myślę,  że  kiedy  dostanie
informacje, to będzie to rozstrzygał, prawda, zgodnie z prawem...

Małgorzata Celina Zaborna – Radna – A czy o tym kuratorium powinno się dowiedzieć z waszej
strony?  Dyrektorka  do  was  zgłosiła,  do  Burmistrza,  zgłosiła  do  Pani  Joli.  Czy  kurator  o  tym
powinien wiedzieć?

Walentyna Pietroczuk – Przewodnicząca Rady – Ale my nie jesteśmy komisją śledczą. My jesteśmy
Radą. Burmistrz jest pracodawcą. Jest organem zarządzającym daną jednostką, prawda, i pozwólmy
na działania Pana Burmistrza, który jest władny w tym temacie. My nie jesteśmy, nie zebraliśmy
się...

Małgorzata Celina Zaborna – Radna – Tylko...

Walentyna Pietroczuk – Przewodnicząca rady – Tu, żeby roztrząsać sprawy. Oczywiście, sprawa
bezpieczeństwa dzieci...

Małgorzata Celina Zaborna – Radna – Sprawa miała być...

Walentyna Pietroczuk – Przewodnicząca Rady –  Jest sprawą bardzo ważną i to jest...

Małgorzata Celina Zaborna – Radna – Sprawa miała być...

Walentyna Pietroczuk – Przewodnicząca Rady – Ja to przyjmuję, prawda?

Małgorzata  Celina  Zaborna  –  Radna  –  Zamieciona  pd  dywan,  bo  nawet  sama  Pani  Dyrektor
mówiła, że chciała, żeby to wszystko było cicho...

Walentyna Pietroczuk – Przewodnicząca Rady – Ale Pani Małgosiu, ale my nie możemy bazować
na to, co powiedziała Pani Dyrektor dla Pani, tak, w cztery oczy. My bazujemy na dokumentach,
które  zostaną  skierowane,  czy już  zostały skierowane i  w postępowaniu  prawnie,  tak,  zgodnie
z prawem. Nie możemy tak domniemać ciągle czegoś, prawda?

Małgorzata  Celina  Zaborna  –  Radna  –  Czy  ze  strony  Pani  Joli  cokolwiek  wypłynęło?  Czy
są sprawy jakieś, czy to jest po prostu cicho?

Walentyna Pietroczuk – Przewodnicząca Rady –  Ale to, to rozumiem, że Pani to pytanie kieruje
do Pana Burmistrza?

Małgorzata Celina Zaborna – Radna – Tak. Czy do Kuratorium zostało skierowane? Czy to jest
cicho,  nikt  o  tym nie  wie?  Bo jest,  jest  też  taka  sytuacja,  że  Radna to  jest  jakby władną nad
Dyrektorem, bo to jest Radna.

Walentyna Pietroczuk – Przewodnicząca Rady –  To znaczy pracodawcą jest Pan Burmistrz, tak?
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Jest to jednostka Burmistrza i pozwólmy działać Panu Burmistrzowi w granicach prawa. My nie
roztrząsajmy takich spraw tu na sesji. Proszę Państwa, dobrze, przyszli rodzice...

Maciej Borkowski – Radny – Prośba mieszkańców.

Walentyna  Pietroczuk  –  Przewodnicząca  Rady  –   Ale  momencik,  Panie  Macieju,  zgłosił  Pan
problem  bezpieczeństwa  i  to,  to  jest  wniosek,  tak,  to  jest  sprawa  ważna  i  poprosimy  Pana
Burmistrza o wypowiedzenie się na ten temat. Nie nam tu sądzić, czy to jest tak, czy tak, czy ktoś
powiedział tak, czy tak. Trzeba się opierać na faktach i myślę, że Pan Burmistrz jako zarządzający
jednostką  i  jako  pracodawca  tą  sprawę  będzie  prowadził  w  miarę  dostępnych  informacji
od organów które się tym zajmują a my nie jesteśmy władni w tym, żeby tu osądzać, czy jest tak,
czy inaczej, domniemać. Proszę Państwa, zastanówmy się, czy możemy w ten sposób postępować.
Możemy zgłaszać problemy, możemy zgłaszać sprawy, tak? Ale nie możemy tu osądzać, bo to nie
jest sąd. Proszę bardzo, Panie Macieju.

Maciej  Borkowski  –  Radny –  Ja  tylko  przypomnę,  że  Rada  Miasta  jest  organem kontrolnym
i nadzorczym. Czy my tutaj wydajemy jakiś osąd? Nie. Mówimy jedynie o, znaczy Pani z moich ust
usłyszała,  powiedziałem  nie  jestem  sędzią  w  tej  sprawie,  tak,  nikogo  nie  oceniam.  Podnoszę
tu bezpieczeństwo naszych pociech.

Walentyna Pietroczuk – Przewodnicząca Rady – I to jest najważniejsze. To jest najważniejsze.

Maciej Borkowski – Radny – I oczekuję od Pana Burmistrza odpowiedzi na piśmie w tej sprawie,
co się wydarzyło, łącznie z dokumentacją, jaka została przekazana od Pana, od Pani Dyrektor, jak
również  oczekuję,  tak  jak  Pani  powiedziała,  jakiejś  etyki,  tak,  na  czas  wyjaśnienia  tej  sprawy
uważam, że Przewodnicząca Komisji Skarg i Wniosków powinna być zawieszona. To jest moje
zdanie. W takich sprawach tak się właśnie postępuje. Na czas wyjaśnienia tematu zawiesza się.
To jest Komisja Skarg i Wniosków. Tutaj ludzie składają pewne skargi no i...

Walentyna Pietroczuk – Przewodnicząca Rady –  Proszę Pana, czy Pan składa wniosek formalny
w tej sprawie?

Maciej  Borkowski  –  Radny  –  Tak,  proszę  to  potraktować  jako  wniosek  formalny,  na  czas
zakończenia postępowania w tej sprawie zawieszenia Przewodniczącej Komisji Skarg i Wniosków.

Walentyna Pietroczuk – Przewodnicząca Rady –  Tak, ale ja nie mam żadnego dokumentu, który
upoważnia mnie do tego, żeby uruchamiać pewne procedury.

Maciej Borkowski – Radny – Zadała mi Pani takie pytanie.

Walentyna  Pietroczuk  –  Przewodnicząca  Rady  –  No  tak,  tak,  ale  ja  nie  mam  żadnej  w  tym
momencie, żadnych dokumentów, żadnych pism, które dają podstawę...

Maciej  Borkowski  –  Radny –  No to  zostawiam,  to  zostawiam to  pod rozwagę  do następnych
posiedzeń komisji, może w ten sposób.

Walentyna Pietroczuk – Przewodnicząca Rady – No dobrze, przyjrzyjmy się temu, przyjrzymy się
tej  sprawie,  że  tak  powiem,  formalnie,  jak  to  wygląda,  jakie  są  możliwości.  Tak,  sami...  Pani
Prawnik. Panie Burmistrzu, czy?
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Marzanna Sołtys  – Radca  Prawny – To znaczy generalnie  przysłuchując się  temu problemowi,
to tak  chciałabym  zwrócić  uwagę,  że  jest  coś  takiego  w  prawie  karnym  jak  domniemanie
niewinności,  póki  nie  zostanie  to  orzeczone,  chyba  że  prokurator  wyda  postanowienie
zabezpieczające  faktycznie  w  takich  pewnego  rodzaju  kategorii  spraw,  którym  tam  nakazuje,
na przykład zakazuje wchodzenia do jakichś instytucji czy tego rodzaju. Natomiast do czasu póki
się  nie  skończy  ta  cała  procedura,  zakładam,  że  tu  jakaś  została  wszczęta,  to  trudno  mówić,
że tu ktoś był winny. Zresztą to później kończy się na pewno, jeżeli tam by były powody, aktem
oskarżenia do sądu, później całym postępowaniem przed sądem w pierwszej instancji, w drugiej.
Do czasu, póki nie ma tego prawomocnego wyroku, to niestety, nie możemy mówić, że czy ktoś był
winny,  czy  nie.  I  w  tym  momencie  tutaj  jakieś  takie  wnioski  w  zakresie  zawieszania
to, po pierwsze,  nie  przewiduje  tego  ustawa  o  samorządzie  gminnym  ani  też  nasz  regulamin.
Natomiast tu czy mówimy tylko o odwołaniu organu, czy odwołaniu, prawda, tak jak tutaj mieliśmy
tą uchwałę Pani Skarbnik na jej wniosek, czy jakichś tam innych okolicznościach. Natomiast tak
tutaj,  żeby już daleko, powiedzmy, iść w tą stronę, żeby zawiesić,  to nie ma takich konstrukcji
zawieszenia na czas postępowania. Musimy po prostu się uzbroić w cierpliwość, jeżeli faktycznie
będzie,  to  w  najgorszym  przypadku,  jeżeli  takie  okoliczności  będą  zawinione,  to  jest  później
to związane  z  utratą  mandatu  Radnego  jeżeli  to  będzie  później  orzeczone  wyrokiem  jakimś
skazującym. Jest taka owszem możliwość, jeżeli ktoś tam popełni przestępstwo z winy umyślnej,
to wówczas to będzie podyktowane utratą mandatu i takie przypadki bywały już tutaj, mieliśmy
z takimi do czynienia.  Natomiast  na tym etapie  postępowania przygotowawczego to  jest,  jeżeli
to oczywiście zostało wszczęte, zakładamy, bo to wszystko jest hipotetycznie, nie znam sprawy,
to jest  to  wszystko  przedwczesne.  Także  to  tylko  chciałabym  poprosić,  żeby  się  uzbroić
w cierpliwość,  jeżeli  faktycznie coś tak zaistnieje,  to  tutaj  pewna informacja do Rady powinna
trafić. To by było chyba wszystko w tym temacie.

Jerzy Sirak – Burmistrz Miasta – Jeżeli można, Pan Radny Borkowski mówi, że nie jest sędzią
w sprawie, ale mnie już osądził, że o sprawie wiem i nic nie zrobiłem a ja naprawdę o sprawie nic
nie wiem.

Maciej Borkowski – Radny – Panie Burmistrzu...

Jerzy Sirak – Burmistrz Miasta – Ale Pan oczywiście wszystko wie najlepiej. Ja poproszę Panią
Dyrektor jutro, bo Pani Joli akurat chyba nie ma, jest na urlopie, te 2 Panie, porozmawiam i się
dowiem wtedy więcej.

Maciej Borkowski – Radny – Sięgniemy do protokołów i sięgniemy do nagrań i Panu udowodnię,
że  Pan  w tym momencie  kłamie.  Nie  usłyszał  Pan  tych  słów ode  mnie.  Powiedziała  to  moja
koleżanka.

Walentyna Pietroczuk – Przewodnicząca Rady – No tak, niemniej jednak tu dzisiaj na tym, na tym,
na sesji. Proszę Państwa, proszę bardzo, Pan Marcin Bołtryk chciałby zabrać głos.

Marcin Bołtryk – Radny – Jeżeli chodzi o to stanowisko, ja tylko na chwilę się odwołam do tego.
Ja głosowałem za tym, żeby, żebyśmy rozmawiali na ten temat, ale z takiego powodu, bo chciałem
dowiedzieć się, jakie to stanowisko jest i nad nim pracować, bo nie ukrywam, że niektóre postulaty
środowisk LGBT no niezwykle mnie uwierają i też jestem tego przeciwnikiem, ale natomiast naszła
mnie teraz też taka myśl, że powinniśmy chyba też w takim układzie pracować, popracować nad
stanowiskiem,  żeby,  sprzeciwiającym  się  przemocy  wobec  tych  ludzi,  bo  to,  co  się  zdarzyło
w Białymstoku, gdzie osoby, które najpierw mówiły modlitwę „Ojcze Nasz”, w której są słowa
„I wybacz nam nasze winy,  jako że i  my wybaczamy naszym winowajcom” a potem krzyczeli
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słowa, które nie nadają się do cytowania i rzucali w tych ludzi kamieniami, no to nie wiem, czy
my jesteśmy tak o wiele, czy my też nie mamy wiele do poprawy w tej kwestii. Znaczy to jest jakby
pierwsza, pierwsza sprawa. Druga sprawa dotycząca tych zajść w przedszkolu. Niech się zajmą tym
odpowiednie służby i nie rozmawiajmy tu o tym. Będą efekty tej pracy i wtedy będziemy o tym
rozmawiać, bo na razie to jest mówienie, że ktoś coś i tak dalej. A już wracając do wniosków,
to Panie  Burmistrzu,  w  imieniu  mieszkańców  ulicy  Wilczej  chciałbym  się  zwrócić  do  Pana
Burmistrza  z  zapytaniem  o  termin  wykonania  nawierzchni  bitumicznej.  Z  takich  informacji,
których, które uzyskałem, mieszkańcy byli u Pana i tam Pan no mówił im, że zajmie się sprawą
a mówią,  że  temat  jakby  trochę  ucichł  i  chcieliby  się  dowiedzieć,  kiedy  ta,  kiedy  mogą  się
spodziewać prac na tej ulicy. I jeszcze jedno zgłoszenie. Dosłownie 2-3 godziny temu informacja,
że  została,  jest  uszkodzona  pokrywa  studzienki  na  ulicy  Mostowej  przy  bramie  wejściowej
do Soboru  Św.  Trójcy.  Ona  jest  tam pęknięta  na  pół.  I  tam jest  obawa,  że  coś  tam może  się
wydarzyć, że może nawet dziecko gdzieś wpaść, czy bezpieczeństwo zagrożone mieszkańców lub
i turystów... On jest pęknięty na pół... Nie wiem, czyje to, ja nie wiem, czyje to jest, bo to może jest
telekomunikacji.  Nie mam takiej  wiedzy...  No właśnie  nie  wiem,  bo ja  to  dostałem zgłoszenie
dosłownie 2 godziny... Chyba żeliwna... No nie wiem, nie jestem pewny, ja dostałem taką tylko
informację na telefon, więc proszę o zweryfikowanie ewentualne. Tyle z mojej strony. 

Wnioski Radnego Marcina Bołtryka dot. terminu wykonania ulicy Wilczej; uszkodzonej pokrywy
studzienki na ul. Mostowej przy bramie wejściowej do Soboru św. Trójcy – Załącznik Nr 27.

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

Maciej  Borkowski  –  Radny –  Pani  Przewodnicząca,  szanowna  Rado,  Panie  Burmistrzu,  Panie
Marcinie, ja pierwsze pytanie, jakie chciałbym Panu zadać, to czy Pan był w czasie trwania tego
marszu w Białymstoku i  czy widział  Pan osoby,  które modliły się  i  szły spod kościoła  rzucać
kamieniami? Dlaczego ja o to pytam? Mówi Pan, że mówią „Ojcze Nasz” a potem idą rzucać
kamieniami. Broń Boże, nie popieram agresji w stosunku do drugiego człowieka w jakiejkolwiek
formie, szczególnie tak brutalnej jak rzucanie w kogoś trylinką. Ale proszę mi również uwierzyć,
że ja tam byłem, byłem pod tym kościołem i byłem wtedy, kiedy ten marsz przechodził,  z całą
rodziną  i  nie  widziałem,  aby  spod  kościoła  ktokolwiek  mówiący  „Ojcze  Nasz”  kierował  się
w stronę marszu LGBT i rzucał jakimikolwiek kamieniami czy nawet hasłami. Proszę mi wierzyć,
byłem na miejscu i czegoś takiego nie widziałem. 

Walentyna Pietroczuk – Przewodnicząca Rady – Proszę bardzo, Pani Helena Kuklik była przed
Panem Mieczysławem, proszę bardzo.

Helena Kuklik – Radna – Dziękuję bardzo za głos Pani Przewodniczącej. Szanowni Radni, Panie
Burmistrzu,  najpierw chciałam się odnieść do słowa,  które tutaj  padło.  Być może ktoś  zwrócił
uwagę i błędnie powiąże te fakty. Po prostu pedofile to nie jest LGBT a LGBT to nie są pedofile.
To tak tylko wytłuszczoną czcionką chciałam zaznaczyć i chciałam tylko to podkreślić a teraz będę
bardziej  merytoryczna  może.  W  imieniu  mieszkańców  osiedla  Paszki  proszę  o  dostosowanie
komunikacji miejskiej w ten sposób, aby przynajmniej jeden bądź dwa kursy w ciągu dnia w porze
porannej miały trasę przez osiedle Paszki do szpitala i z powrotem. Obecnie trasa 2 i 2s jeździ
do szpitala,  lecz  nie  zajeżdża  na  Paszki,  natomiast  trasa  1  zajeżdża  do  Paszek,  lecz  nie  jeździ
do szpitala,  stąd  mieszkańcy  nie  mają  możliwości  dostać  się  w  żaden  sposób  do  szpitala
komunikacją  miejską.  I  drugi  mój  wniosek,  to  jeszcze  raz  ponawiam  o  zapewnienie  kursu
komunikacji  miejskiej  przez  ulicę  Dolną.  Poprzednio  otrzymałam  informację,  że  tam  nie
ma po prostu miejsca do, na pętlę autobusową, ale proszę jeszcze raz przemyśleć, wszystkie wziąć
możliwości pod uwagę, aby jednak na ulicę Dolną autobus mógł dojechać i zabrać pasażerów. Nie
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wszyscy  naprawdę  mają  samochód,  żeby  dostać  się  do  szpitala  czy  do  przychodni  miejskiej.
Wnioskuję jeszcze o urealnienie kwoty dotacji z Gminy Wiejskiej Hajnówka do przejazdów naszej
komunikacji na terenie Gminy Wiejskiej Hajnówka, czyli w Dubinach, gdyż dotychczasowa kwota
otrzymywana na ten cel nie była wystarczająca w roku 2018, nie pokrywała rzeczywistych kosztów
realizacji przejazdów. Tego rodzaju świadczone usługi powinny przynosić zysk naszej jednostce
a już na pewno nasi mieszkańcy nie powinni partycypować w kosztach dojazdu do terenów poza
miastem. 

Wnioski  Radnej  Heleny  Kuklik  dot.  dostosowania  komunikacji  miejskiej  w  ten  sposób,  aby
przynajmniej 1-2 kursy w ciągu dnia w porze porannej miały trasę przez osiedle Paszki do szpitala
i z powrotem; zapewnienia kursu przez ulicę Dolną; urealnienia kwoty dotacji z Gminy Wiejskiej
Hajnówka do przejazdów naszej komunikacji na terenie Gminy Wiejskiej Hajnówka (do Dubin) –
Załącznik Nr 28.

Helena  Kuklik  –  Radna  –  Chciałam  jeszcze  przedstawić  interpelację  bardzo  ważną  z  punktu
widzenia naszego miasta, naszej gminy w sprawie Planu Urządzania Lasu na terenie Nadleśnictw
Hajnówka,  Browsk i  Białowieża  na  lata  2022-2031.  Wnoszę  o  podjęcie  stanowiska  w sprawie
zapewnienia  pierwszeństwa  mieszkańcom  Hajnówki  i  gmin  przyległych  do  Nadleśnictwa
Hajnówka, Browsk i Białowieża w nabyciu drewna opałowego na cele rzemieślnicze do produkcji
na terenie naszych gmin. Chce przypomnieć, że zbliża się termin rozpoczęcia prac nad nowym
Planem Urządzenia  Lasu.  Regionalna  Dyrekcja  Lasów Państwowych  przetarg  na  bieżący Plan
na lata 2012-2021 ogłosiła w lipcu 2010 roku, czyli 1,5 roku przed końcem obowiązywania planu
a ustawa przewiduje min 15 miesięcy przed końcem obecnego planu. Czyli można się spodziewać,
że Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych przetarg będzie ogłaszać w lipcu 2020 roku. Przed
ogłoszeniem przetargu  Regionalna  Dyrekcja  zbiera  materiały  i  wytyczne  do  przetargu  w  celu
sporządzenia  specyfikacji  i  wymagań  do  przetargu.  Powinniśmy  zająć  jasne  stanowisko
z wyprzedzeniem, aby nikt nam nie zarzucił, że jest już za późno, że plan już został opracowany
z pomięciem  naszych  oczekiwań.  Wprowadzenie  zmian,  jak  wiadomo,  wymaga  bardzo
rozbudowanej procedury, takiej samej jak przy opracowaniu nowego planu. Wiosek swój opieram
nie tylko, ale również po części na odpowiedzi Ministra Środowiska z dnia 16 lipca 2019 roku,
który potwierdza, że cytuję: „w planie zarządzania obiektem powinna się znaleźć gwarancja między
innymi  zapewnienia pierwszeństwa  w  zapewnieniu  drewna,  na  przykład  opałowego  lokalnej
ludności”. Zapoznałam się również szczegółowo ze sprawozdaniem NIK z 2014 roku z kontroli
tworzenia i realizacji planu na terenie Puszczy Białowieskiej. Wiem, jakie błędy zostały wówczas
popełnione a więc jakich kroków należy unikać i jakie są możliwości poprawienia naszego lasu.
Wiem zdecydowanie, że powinniśmy unikać jak najbardziej bezczynności. Nowe plany urządzania
lasu powinny powstawać na podstawie dokumentu – Zintegrowany Plan Zarządzania Obiektem
Światowego  Dziedzictwa.  Zgodnie  z  zobowiązaniami  polskiego  rządu  wobec  UNESCO,
komercyjna eksploatacja Puszczy jest zabroniona, a więc i przetargi na sprzedaż drewna z Puszczy
nie  powinny  się  odbywać  na  podstawie  ustawy  Prawo  zamówień  publicznych,  lecz
z przeznaczeniem  na  rynek  lokalny  dla  naszych  mieszkańców  i  przedsiębiorców  w  zamian
za ochronę Puszczy.  Dopiero nadmiar  drzewa,  pozyskany w wyniku użytkowania rębnego bądź
pielęgnacyjnego,  po  nasyceniu  rynku  lokalnego  mógłby  być  sprzedawany  poza  trzy  gminy,
na których  terenie  się  znajduje  Puszcza.  Jednym z  rozdziałów planu  jest  rozdział  pod  tytułem
„Kierunkowe  wytyczne  w  zakresie  zagospodarowania  rekreacyjnego  oraz  określenie  potrzeb
w zakresie  infrastruktury  technicznej”.  Zapoznałam  się  z  niektórymi  planami  obowiązującymi
na terenie  Polski,  na  przykład  z  planem  dla  Nadleśnictwa  w  Krzeszowicach,  zawiera  zamiar
podnoszenia standardu obsługi turystycznej poprzez powstawanie schronisk, wiat, tras rowerowych,
tras  narciarskich,  parkingów samochodowych,  miejsc  biwakowych.  Nadleśnictwo  powinno  być
opiniodawcą  w  sprawie  przedsięwzięć  w  zakresie  turystyki  w  obrębie  lasu.  W  związku
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z niedorozwojem  turystycznym  naszego  regionu  powinniśmy  złożyć  wniosek  o  uwzględnienie
powstania na terenie Nadleśnictwa Hajnowskiego miejsc rekreacyjnych dla potrzeb turystów, czyli
miejsca biwakowego oraz campingu, o który nam tam bardzo zależy, ponieważ jeżeli nie zostanie
uwzględniony w Planie  Urządzania  Lasu,  to  choćbyśmy nie  wiem później  jak wołali  i  prosili,
to on po prostu nie powstanie, bo nie ma, nie został zaplanowany, a żeby mógł być zaplanowany,
to już  teraz  powinniśmy złożyć  wniosek  do  Planu  Urządzania  Lasu  na  przyszłą  10-latkę.  Nie
wskazuję  tutaj  konkretnego  miejsca,  gdyż  w  tej  kwestii  powinniśmy  się  skonsultować
z Nadleśnictwem w Hajnówce i  ustalić miejsce najbardziej  odpowiednie pod kątem dostępności
oraz  zapewnienia  bezpieczeństwa  dla  Puszczy.  Uważam,  że  jeszcze  w  tym  roku  powinniśmy
przygotować  stanowisko  w  tak  ważnej  dla  nas  sprawie  lub  najpóźniej  w  styczniu  2020  roku
i przesłać  dla  wszystkich  jednostek  uczestniczących podczas  tworzenia  Planu Urządzania  Lasu,
czyli  do   Dyrekcji  Generalnego,  Dyrektora  Generalnego  Lasów  Państwowych,  Dyrektora
Regionalnego  Lasów  Państwowych  w  Białymstoku,  Białowieskiego  Parku  Narodowego,
Regionalnego  Dyrektora  Ochrony  Środowiska  w  Białymstoku,  Państwowego  Wojewódzkiego
Inspektora Sanitarnego, Głównego Konserwatora Przyrody i Ministra Środowiska, który ostatecznie
zatwierdza plan. Czyli nie powinniśmy być mądrzy po szkodzie, tylko działać wcześniej, teraz, jak
wiadomo,  wystąpiliśmy  ze  swoim,  znaczy  może  ja  nie  zagłosowałam  za  tym  wnioskiem,
stanowiskiem do poprawki do planu bieżącego, natomiast powinniśmy dopracować ten plan, który
będzie  powstawał  już  niedługo  i  ten  plan,  który  powstanie,  będzie  poddany  oczywiście
konsultacjom społecznym, z tym, że nie powinniśmy czekać do momentu, kiedy zostanie poddany
do konsultacji, bo wiadomo, jak to niektóre ustawy, uchwały są konsultowane przez nas w Radzie
Miasta. Po prostu zostaje przedstawiony plan, który będzie miał, będzie musiał być zatwierdzony.
I jak trudno jest później wprowadzić jakąkolwiek zmianę. Czyli łatwiej jest wnioskować jeszcze
zanim  ten  plan  nie  powstał  i  zanim  nie  powstała  koncepcja  Regionalnego  Dyrektora  Lasów
Państwowych,  który,  tak  jak  mówię,  prawdopodobnie  w  lipcu  2020  roku  złoży  zamówienie
przetargowe na opracowanie planu. Dziękuję.

Interpelacja Radnej Heleny Kuklik dot. Planu Urządzania Lasu na terenie Nadleśnictw Hajnówka
Browsk i Białowieża – Załącznik Nr 29.

Walentyna Pietroczuk – Przewodnicząca Rady – Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, Pan Mieczysław
Gmiter czeka, tak? Pan Maciej, tak, Borkowski, proszę bardzo.

Maciej Borkowski – Radny – Pani Przewodnicząca, szanowna Rado...

Walentyna  Pietroczuk  –  Przewodnicząca  Rady  –  No  właśnie,  Panie  Macieju,  ja  przepraszam,
tu bardzo prosiłabym wszystkich Państwa, którzy składacie wnioski, przypominam, że o pisemne
proszę wnioski. Proszę bardzo.

Maciej Borkowski – Radny – Dobrze. Ja chciałem się kategorycznie sprzeciwić pomysłowi, jaki
padł z Komisji  Spraw Społecznych, mianowicie,  jeśli  dobrze odczytałem, zabrania komunikacji
miejskiej naszym mieszkańcom. Nie wiem, czym jest ten wniosek podyktowany. Jeżeli są jakieś,
nie  wiem,  podejrzenia,  cokolwiek  innego,  to  należy  złożyć  zapytania,  interpelacje  w  celu
rozwikłania  pewnych,  tak,  nieścisłości  jeżeli  takowe  występują.  Ale  zabrania  mieszkańcom
darmowej komunikacji mówię stanowczo nie i myślę że moi koledzy i koleżanki z Klubu również.
Dziękuję.

Walentyna Pietroczuk – Przewodnicząca Rady – Proszę bardzo, Pan Mieczysław Gmiter.
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Mieczysław Stanisław Gmiter – Radny – Szanowni Państwo, chciałbym zadać pytanie dla Pana
Burmistrza, nim zadam to pytanie dla Pana Burmistrza, to chciałbym ad vocem dwóch wypowiedzi,
w zasadzie jednej wypowiedzi Pana Radnego Marcina. Szanowny Panie Radny, dokumenty, które
w tej chwili są dostępne na temat marszu w Białymstoku, mówię o tym, że do dnia dzisiejszego nie
zgłosiła się ani jedna osoba poszkodowana, są dokumenty, to są dokumenty dyrektorów placówek
służby zdrowia, ani jedna osoba nie zgłosiła się do tych placówek, jak również nie zgłosiła się ani
jedna  tak  zwana  osoba  poszkodowana  jeśli  chodzi  o  policję.  Tak  wyglądają  fakty  na  dzisiaj.
Natomiast co do wypowiedzi szanownej Pani Radnej Pani Kuklik, więc szanowna Pani, no zajmuję
się akurat tymi sprawami od 7 lat. Muszę Pani powiedzieć, że niewiele zrozumiałem z tego, co Pani
mówiła. Niech Pani się nie gniewa, ale niewiele zrozumiałem z tego, co Pani mówiła. Nie wiem,
czy się Pani za tą  moją wypowiedź na mnie obruszy, czy nie obruszy, ale niewiele zrozumiałem.
No wydaje mi się, że plan powstaje trochę inaczej i o co innego w tym planie chodzi, proszę Panią,
i co my możemy do tego planu, no jakoś byłem nawet zaskoczony, myślałem, że jakaś nowa ustawa
może jest uchwalona przez Sejm. Szanowny Panie Burmistrzu, chciałbym zadać Panu takie pytanie.
Proszę jakąś krótką odpowiedź, nie za długą. W jakim celu zaprosił Pan do Hajnówki Prezydenta
Miasta  Białegostoku  Pana  Truskolaskiego?  Bo  no  z  informacji,  które  otrzymałem  z  tym
zaproszeniem, które tutaj miał ten Pan mieć tak zwaną prelekcję na temat tez zgłoszonych przez
niektóre samorządy a szczególnie przez te dwa samorządy Gdańska i Sopotu. Pan doskonale wie,
bo Pan się orientuje również w prawie doskonale, że część z tych tak zwanych postulatów jest
niekonstytucyjna,  no  bo  jest  niezgodna  z  Konstytucją  Rzeczpospolitej,  chociażby  likwidacja
stanowiska wojewody. Pan również doskonale wie o tym, że one są niezgodne z prawem, część tych
postulatów. Doskonale również Pan wie o tym, że art. 127 § 1 Kodeksu Karnego mówi, że kto dąży
do zmiany konstytucyjnego ustroju państwa podlega karze. Jest to zbrodnia, która jest zawarowana
karą od 10 do 25 lat. Także uważam, że jeśli chodzi o samorządy, no przynajmniej ja tak uważam
jeśli chodzi o samorząd hajnowski, nie tylko, zadania, które już mamy i uprawnienia wystarczą
nam,  jak  również  mieszkańcom  do  sprawnego  zarządzania  miejscowościami,  w  których  Pan
sprawuje urząd a my jesteśmy Radnymi i uważam, że tego typu no akurat tutaj zapraszanie tego
typu osób, które no propagują akurat rozszerzenie tych uprawnień w sposób niekonstytucyjny jest
chyba, bo nie podejrzewam, że Pan będzie świętował rocznicę wybuchu I wojny światowej czy tak
zwaną,  jak  to  niektórzy  mówią,  wybuch  1  września.  Uważam,  że  chyba  nie,  bo  będziemy
obchodzili  ewentualnie  rocznice  tych  przykrych  wydarzeń.  Dziękuję  bardzo.  Także  proszę,
dlaczego akurat ten Pan się tutaj znalazł?

Walentyna Pietroczuk – Przewodnicząca Rady – Dziękuję bardzo.  Proszę  bardzo,  Pani  Helena,
proszę bardzo, Pani Helena Kuklik.

Helena Kuklik – Radna – Szanowni Radni, więc ad vocem wypowiedzi Pana Gmitra. W takim razie
odczytam ostatni akapit odpowiedzi Pana Ministra Środowiska, znaczy z upoważnienia Ministra
Środowiska  Sekretarz  Stanu  Małgorzata  Golińska.  Przeczytam,  myślę,  że  Pan  Gmiter  zna
tą odpowiedź, ale dobrze by było również, żeby usłyszeli ją nasi mieszkańcy, więc dlatego stąd jest
moje stanowisko. Mając na uwadze kluczową rolę lokalnej społeczności oraz przyszłość Obiektu
Światowego Dziedzictwa UNESCO Białowieża Forest uprzejmie proszę o zwiększenie Państwa
udziału  jako  przedstawicieli  społeczności  lokalnej  w działaniach,  które  są  jeszcze  przed  nami,
to jest, przed nami, to jest wypracowanie planu zarządzania obiektem, w którym to powinna znaleźć
się na przykład gwarancja pierwszeństwa w zapewnieniu między innymi drewna opałowego dla
mieszkańców.  W  związku  z  powyższym  zachęcam  do  czynnej  współpracy  z  Ministerstwem
Środowiska  oraz  zarządcami  obiektu  –  Państwowym  Gospodarstwem  Leśnym  i  Białowieskim
Parkiem Narodowym. To nie wiem, dlaczego Pan tego nie zrozumiał. Dziękuję.

Walentyna Pietroczuk – Przewodnicząca Rady – Dziękuję. Proszę bardzo, Pan Radny Janusz Puch.
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Janusz  Puch  –  Radny  –  Pani  Przewodnicząca,  Panie  Burmistrzu,  szanowni  Radni,  szanowni
Państwo,  zwracam  się  tutaj  do  Pana  Burmistrza  w  imieniu  rodziców  dzieci,  które  korzystają
ze skateparku w Hajnówce.  Rodzice zwracają się  z  takim zapytaniem, czy nie  byłoby możliwe
unowocześnić trochę ten nasz skatepark, po prostu dać zabezpieczenia, maty zabezpieczające przed
upadkiem  czy  jakieś  nowe  urządzenia  wstawić  typu  powiedzmy jakaś  ścianka  wspinaczkowa,
no bo w tej chwili zresztą sam zauważyłem, że spora część teraz dzieci i młodzieży korzysta tam
z tego placu, jeździ na rolkach, na hulajnogach i na rowerach. To jest jedna sprawa. Druga sprawa,
Panie Burmistrzu, chciałbym się zapytać, bo też mieszkańcy się pytają, czy kiedy ruszy przebudowa
ulicy  Leszczynowej,  to  znaczy  tam  ułożenie  nawierzchni?  Jak  również  jeszcze  mam  pytanie
odnośnie  uporządkowania  placów,  to  znaczy działek  leżących pomiędzy budynkami na  osiedlu
Lipowa nr 81, 89 i 87. Mieszkańcy są strasznie zbulwersowani. Rosną tam chaszcze, połamane
drzewa i po prostu no to od strony balkonów, więc jest taki porażający widok. Dziękuję.

Wnioski  Wiceprzewodniczącego  Rady  Janusza  Pucha  dot.  unowocześnienia  i  przystosowania
do bezpiecznego korzystania z istniejących już urządzeń poprzez ułożenie na terenie skateparku mat
REZI;  uporządkowania  i  wykoszenia  traw  na  prywatnych  działkach  znajdujących  się  przy
ul. Lipowej – Załącznik Nr 30.

Walentyna Pietroczuk – Przewodnicząca Rady – Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, bardzo proszę
o pisemne  składanie,  ponieważ  jeśli  Państwo  nie  złożycie,  to,  to  długo  będzie  trzeba  czekać
na odpowiedź,  tak?  Nie no,  odpowiedź,  termin jest  termin,  terminem,  albo nie  będzie w ogóle
odpowiedzi,  ponieważ  może  to  nam  umknąć  a  na  papierze  wniosek...  Tak  jest,  ustawowy
obowiązek,  tak  jak  Pani  Halinka  mi  podpowiada,  ustawowy  obowiązek  składania  wniosków,
interpelacji na piśmie. Proszę bardzo, Pani Radna Barbara Laszkiewicz.

Barbara  Laszkiewicz  –  Wiceprzewodnicząca  Rady  –  Pani  Przewodnicząca,  Panie  Burmistrzu
Wysoka Rado, ja jeszcze chciałam zgłosić potrzebę zamontowania lustra przy ulicy Reja, gdyż jest
tam  słaba  widoczność  przy  wyjeździe  z  ulicy  Sienkiewicza  skręcając  w  lewo  w  Reja.  Słaba
widoczność jest podyktowana zastawionymi samochodami wzdłuż całej ulicy. Dziękuję.

Walentyna  Pietroczuk  –  Przewodnicząca  Rady –  Dziękuję  bardzo.  Proszę  bardzo,  Pani  Radna
Aniela Kot.

Aniela  Kot  –  Radna  –  Panie  Burmistrzu,  ja  bym  chciała  w  imieniu  mieszkańców  ulicy
Partyzanckiej złożyć na Pana ręce petycję. Chodzi o zamontowanie spowalniaczy prędkości na tej
ulicy. Mam tu podpisy mieszkańców. Zwrócili się do mnie mieszkańcy ze względu na to, iż tam nie
ma chodników a jest duże natężenie ruchu i boją się o bezpieczeństwo i zdrowie swoich bliskich,
a szczególnie dzieci. Pytają mnie również mieszkańcy osiedla Podlasie czy jest planowany zakup
nowych pojemników na selektywną zbiórkę odpadów i śmieci. Myślałam, że skorzystam jeszcze
tu z obecności Pana Prezesa PUK-u, ale niestety już poszedł. No i teraz ta trzecia sprawa. Tutaj
zwracam się do Pani Zabornej i Pana Borkowskiego. Nie mogę w tej chwili mówić tu Państwu nic
na ten temat. Pan był w takiej sytuacji, Pan wie, że nie mogę mówić nic szczegółowo i poczekamy,
zobaczymy i myślę, że prawda obroni się sama, bo w tej chwili Państwo znacie wersję tylko jednej
ze stron. Tak. 

Petycja  Mieszkańców  przekazana  przez  Radną  Anielę  Kot  dot.  zamontowania  spowalniacza
prędkości na ul. Partyzanckiej  – Załącznik Nr 31.

Walentyna Pietroczuk – Przewodnicząca Rady – Dziękuję, dziękuję bardzo. Czy są jeszcze jakieś
pytania, wnioski i oświadczenia Radnych? Proszę bardzo, Pani Radna Jadwiga Dąbrowska.
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Radna Jadwiga Dąbrowska – W nawiązaniu do tego, że w roku 2017 po 28 latach przerwy dzięki
inicjatywie  Panów  Wiktora  Kabaca  i  Włodzimierza  Muśko  hajnowskie  plenery  rzeźbiarskie
po wieloletniej przerwie znów powróciły do kalendarza corocznych imprez organizowanych przez
nasze miasto i do tego, że w tym roku znowu to wyjątkowe wydarzenie miało miejsce w naszym
mieście oraz do wypowiedzi Pana Kabaca uważam, że powinniśmy docenić wyjątkowość jedyną
w swoim  rodzaju  tego  wydarzenia  i  uhonorować  je  stworzeniem  galerii  rzeźby  w  Hajnówce.
Do rozważenia  jest  proponowany teren  przy Domu Nauczyciela.  Zwracam się  z  prośbą,  Panie
Burmistrzu,  i  propozycją  stworzenia  tej  galerii  rzeźby  w  Hajnówce  w  dowolnym  miejscu,
by uczynić nasze miasto jeszcze bardziej atrakcyjnym turystycznie i kulturalnie. Hajnówka została
rozsławiona w Polsce i poza granicami kraju dzięki Festiwalowi Muzyki Cerkiewnej. To mógłby
być  drugi  znak  rozpoznawczy  naszego  miasta  i  regionu  a  włączenie  się  Lasów  Państwowych
do współpracy podnosi  rangę  wydarzenia,  przypominając  o  światowym dziedzictwie  ludzkości,
jakim jest  Puszcza  Białowieska.  Sprawa druga to  chciałabym wyrazić  ogromne podziękowanie
i gratulacje  pięciu  stowarzyszeniom,  to  jest  Stowarzyszeniu  Metamorphosis,  Stowarzyszeniu
Uniwersytetu Trzeciego Wieku, Stowarzyszeniu Potomków Pierwszych Hajnowian, Stowarzyszenie
Szczyty Związek na Rzecz Edukacji  Promocji  Kultury Białoruskiej  oraz Parafii  Świętej  Trójcy
w Hajnówce.  Robicie  Państwo  wielką  rzecz.  Przybliżacie  nam  nasze  miasto  poprzez  swoje
tematyczne spacery przez nasze miasto i okolice. Zachęcam wszystkich, naprawdę głęboki ukłon
pod adresem pomysłodawców i uczestników. Dziękuję bardzo.

Wniosek Radnej Jadwigi Dąbrowskiej dot. stworzenia galerii rzeźby przy Domu Nauczyciela lub
w innym miejscu na terenie Hajnówki – Załącznik Nr 32.

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

Maciej Borkowski – Radny – Pani Przewodnicząca, szanowna Rado, ostatni już raz zabieram głos.
Pani Aniela słusznie tutaj zwraca uwagę na progi zwalniające. Ja jedynie zwróciłbym tylko uwagę,
mówi Pani o tym, na co moja uwaga została skupiona,  na czym, że przy tej  ulicy nie ma, nie
ma chodników. Ja swego czasu rozmawiałem z jedną z osób niepełnosprawnych, która skarżyła
mi się,  w  takiej  właśnie  sytuacji,  gdy  powstanie  próg  zwalniający,  taka  osoba  ma  problemy
z poruszaniem się  po  ulicy  takim wózkiem.  Może  warto  by  było  zadbać,  aby w  tym miejscu
powstał właśnie chodnik, tak, który rozwiąże ten problem. I mówi Pani tutaj o tym, że nie może
Pani  mówić  o  pewnych  rzeczach.  Ja  również  byłem w podobnej  sytuacji,  o  czym Pani  mówi
i warto,  aby mieszkańcy miasta  wiedzieli  o  czymś  takim,  o  czym ja  nie  mówiłem a  co  miało
miejsce  i  myślę,  że  opinia  publiczna  powinna  o  czymś  takim  wiedzieć.  Mówiąc  o  jednej
z niewygodnych spraw na sesjach Rady Miasta w roku ubiegłym była zajechana mi droga przez
samochód i były kierowane groźby karalne pod moim adresem, abym odpuścił jednego i drugiego
tematu,  po  czym zgłosiłem to  do  organów ścigania  i  temat  jest  na  policji.  Warto,  aby opinia
publiczna wiedziała o tego typu sytuacjach, jakie się dzieją w stosunku do Radnych miasta, tak?
Dziękuję uprzejmie.

Walentyna  Pietroczuk  –  Przewodnicząca  Rady  –  Dziękuję  bardzo.  Proszę  Państwa,  czy  już
wyczerpaliśmy  punkt  8.  Wnioski  i  oświadczenia  Radnych?  Proszę  bardzo,  Pan  Radny  Adam
Czurak.

Adam Czurak – Radny – Panie Burmistrzu,  szanowna Rado, drodzy mieszkańcy, mam wnioski
zgłoszone przez mieszkańców. Pierwszy wniosek, podobnie jak było przed chwilą, zainstalowanie
progu zwalniającego na ulicy Miłkowskiego przy dojeździe na ulicę Lipową. Osobiście jestem, nie
jestem  zwolennikiem  progów  zwalniających.  Lepsze  by  było  prawidłowe  zachowanie  się
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kierowców, ale ten wniosek jest jak najbardziej słuszny, ponieważ na skrzyżowaniu prosto, można
powiedzieć prostopadłym z ulicami podporządkowanymi Miłkowskiego, 11 Listopada z Lipową
zdarzają się poważne wypadki. Na początku lipca był wypadek, który na szczęście skończył się
szczęśliwie,  ale  mogło  dojść  do  dużo  większych  konsekwencji,  była  zablokowana  droga,
wywrócony samochód.  Jeden  z  samochodów z  ulicy  Miłkowskiego  nie  ustąpił  pierwszeństwa,
wjechał na prędkość, z dużą prędkością na ulicę Lipową. Ten wniosek jest jakby korespondencją
z wnioskiem Radnego Chomczuka, który mówił, że w tym miejscu można by, warto rozważyć tak
zwane spowalniacze ruchu w innym, dające znać odgłosami o zbliżającym się niebezpieczeństwie,
tak, takie jak są na autostradach. Nie można ich stosować w mieście, ale Panie Burmistrzu, apeluję
o to, aby wystąpić do policji, żeby najpierw zrobić analizę tych wypadków, bo do mnie trafiało
bardzo  wiele  wniosków w związku z  tym,  że  jestem mieszkańcem przyległych bloków,  nawet
skrajnych, takich że właściwie trzeba by było wszędzie wstawić tam progi zwalniające. Oczywiście,
tak  nie  powinno  się  zrobić,  ale  jeżeli,  trzeba  coś,  trzeba  coś  w  tym  temacie  zrobić  i  myślę,
że analiza jakby zdarzeń drogowych powinna wyjść z policji i wniosek w postaci zabezpieczenia
tego  skrzyżowania  powinien  być  na  podstawie  tej  analizy.  To  pierwsza  rzecz.  Druga  rzecz,
wnioskuję o wprowadzenie zmian organizacyjnych w prowadzenie projektów z dofinansowaniem,
w których  organem prowadzącym jest  Urząd  Miasta  a  odbiorcami  końcowymi  są  mieszkańcy.
Są to projekty z zakresu modernizacji źródeł ciepła, fotowoltaiki. Moim zdaniem należy na stronie
internetowej  Urzędu  stworzyć  zakładkę  dla  zainteresowanych  mieszkańców  inwestorów,  która
w przejrzysty sposób będzie  stanowiła  informację dotyczącą  przede  wszystkim na  jakim etapie
znajduje się dany projekt. Również powinny być wskazane kwoty,  jakie obowiązują w zakresie
wkładu własnego finansowego mieszkańca, jakie wynikają problemy i odstępstwa od zakładanych
wskaźników po akceptacji  projektów lub  po przetargach.  Do tego  należy również  wprowadzić
zasadę  telefonicznego  informowania  inwestora  o  najważniejszych  zmianach  i  obowiązkach
wynikających z projektu. Ten wniosek właściwie jest rozciągnięty na kilka lat,  bo bardzo wiele
do mnie  trafiało  sygnałów,  że  komunikacja  jakby  z  Urzędem  Miasta  przy  aplikowaniu
o dofinansowanie  jest  niedostateczna.  Wiele  razy  tłumaczyłem  Urząd  Miasta,  że  są  problemy,
że inaczej może być po przetargu i lub była interpretacja z tym, że mieszkaniec musi pokryć VAT,
ale mieszkaniec powinien się tego dowiedzieć z Urzędu Miasta i to jest jakby podstawa. Bardzo
wiele  głosów,  także  na  pewno  to,  na  pewno  ten  temat  wymaga  analizy.  Wiele  dzisiaj  było
uszczypliwości,  agresji  na  sesji.  Nie  chciałbym,  ja  tak  z  ubolewaniem się  przysłuchuję  nieraz
dyskusji. Nie chciałbym, żeby sesja zamieniała się w jakieś bagienko i z tych niektórych głosów
chciałbym  poprzeć  pomysł  przedłużenia  otwarcia  basenu  otwartego,  o  którym  mówił  Maciej
Borkowski. Do mnie też trafiały takie głosy. I jak najbardziej słusznie Pani Radna Kuklik mówiła
o tym, że potrzebny jest kemping. Kemping jest w ogóle potrzebny bardzo w Puszczy Białowieskiej
a najlepiej, gdyby był w Hajnówce i żebyśmy jako mieszkańcy z niego korzystali. Dziękuję.

Walentyna  Pietroczuk  –  Przewodnicząca  Rady  –  Dziękuję  bardzo.  Proszę  bardzo,  Pan  Radny
Maciej  Borkowski.  Panie  Macieju,  chce  Pan  zabrać,  nie,  Pan,  przepraszam  bardzo,  Pan
Mieczysław Gmiter. Wydawało mi się, że to Pan podnosił rękę.

Mieczysław Stanisław Gmiter – Radny – Szanowni Państwo, dosłownie jedno zdanie, ponieważ
bardzo dużo jest tutaj wniosków o instalację progów spowalniających.  Ja znalazłem bardzo prosty
sposób  na  instalację  tego  progu  zwalniającego  i  bym  Państwu  taki  sposób  polecał.  Zebrałem
podpisy mieszkańców na ulicy Kolejowej, zaniosłem to do referatu Pana Burmistrza i za 2 tygodnie
miałem  założony  próg  spowalniający,  w  ciągu  tygodnia  była  komisja,  szef,  wnioskodawca
i pracownicy, za 2 tygodnie był założony prób zwalniający. To bardzo dobra metoda i sprawdzona,
nawet  nie  trzeba  tego  na,  nawet  nie  trzeba  tego  wnosić,  nie  trzeba  nawet  tego  wnosić  tutaj
na obrady sesji, także również polecam taki sposób.
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Walentyna Pietroczuk – Przewodnicząca Rady – Dziękuję bardzo.

Mieczysław Stanisław Gmiter – Radny – Dziękuję.

Walentyna Pietroczuk – Przewodnicząca Rady – Dziękuję. Zamykam w takim razie punkt 8.

Do punktu 9 porządku obrad (04:51:45 – 05:24:20)
Walentyna  Pietroczuk  –  Przewodnicząca  Rady  –  I  przechodzimy  do  punktu  9.  Odpowiedzi
na wnioski. Proszę bardzo, Panie Burmistrzu.

Jerzy  Sirak  –  Burmistrz  Miasta  –  Pani  Przewodnicząca,  Wysoka  Rado,  jeżeli  chodzi  o  tutaj
przemyślenia Pana Borkowskiego dotyczące reklamy w Parku Wodnym, ja nie odpowiem Panu
dzisiaj, muszę porozmawiać z Dyrektorem Parku Wodnego, bo niewykluczone, że jest to pewna
reklama na zasadzie wzajemności  –  my w Bielsku a  oni  tutaj.  Ale  sprawdzę to  i  Panu wtedy,
i podejmę decyzję, bo jeżeli rzeczywiście tak jest, to no nie jest zasadne, żebyśmy my reklamowali
Park w Bielsku. Interwencja w sprawie tego polbruku, no to, że Pan Dyrektor Łapiński udzielił
Panu obszernej odpowiedzi trochę później, to proszę to zrozumieć, no jest też okres urlopowy, Pan
Dyrektor  Łapiński  też  ma  prawo  z  tego  urlopu  korzystać.  Natomiast  fakt,  że...  Proszę?  Tak?
To później.  Natomiast  to,  że  czasowo  został  zajęty  ten  parking  dla  osób  niepełnosprawnych,
no to rozumiem,  że  to  było  najpraktyczniejsze  rozwiązanie.  Tam  jest  dosyć  dużo  miejsc
parkingowych i nie wydaje mi się, żeby w tym okresie były problemy z miejscem innym niż dla
niepełnosprawnych. Nie może Pan porównywać tutaj parkowania przez osoby zdrowe na parkingu
dla  osób  niepełnosprawnych,  bo  to  jest  no  niedopuszczalne.  Natomiast  jeżeli  osoba
niepełnosprawna  zaparkuje  na  parkingu  zwykłym,  to  żadnego  problemu  z  tego  powodu  nie
ma. Na temat przedszkola już mówiłem. Poproszę Panią Dyrektor i  porozmawiam na ten temat.
Ulica Wilcza, mówił o tej ulicy Wilczej również, oprócz Pana Bołtryka. Pan Radny Golonko, także
będziemy to robić w takim samym trybie jak wszystkie ulice,  chociaż no w pełni zgadzam się
z tym, że mieszkańcy no mają prawo oczekiwać zrobienia tej  ulicy jak najszybciej,  bo czekają
na te ulice już dziesiątki lat.  Ulica Mostowa, pęknięty dekiel.  Pan Burmistrz Kiendyś na pewno
to zapisał. Jutro od samego rana się tym zajmie. Przeanalizujemy kursy dodatkowe MPK z osiedla
Paszki do szpitala, ale oczywiście, bez pieniędzy się tego zrobić nie da. Natomiast jeżeli chodzi
o finansowanie  kursów  na  terenie  gminy  Hajnówka  do  Dubin,  analizujemy  to  i  na  pewno
to finansowanie w przyszłości będzie adekwatne do faktycznych kosztów, bo w tej chwili te koszty
jakby ograniczają się bezpośrednio do tego, co jest na terenie gminy Hajnówka a tutaj trzeba się
podzielić też innymi kosztami. Plan zarządzania obiektem, Pani Radna, to nie jest plan urządzania
lasu. To jest plan zarządzania obiektem. Ja muszę tutaj zatrzymać się trochę na dłużej, bo nie jest
to taka łatwa i prosta sprawa. Tutaj Państwu i myślę, że wszystkim, którzy nas oglądają, wyjaśnię,
że sytuacja prawna dzisiaj  Puszczy Białowieskiej  po naszej  stronie jest  bardzo skomplikowana.
Z jednej  strony  obowiązuje  polska  ustawa  o  Lasach  Państwowych.  Mam  tu  na  myśli  leśny
kompleks  promocyjny,  a  więc  Nadleśnictwa Browsk,  Białowieża  i  Hajnówka.  Z drugiej  strony
obowiązują przepisy unijne dotycząc obszarów naturowych Natura 2000 od 2006 roku. I trzecie
przepisy dotyczące obszarów Światowego Dziedzictwa UNESCO. W związku z tym zdajemy sobie
sprawę, że proces opracowania planu zarządzania obiektem, bo teraz jesteśmy zobowiązani jako
państwo,  jako  Polska  do  przygotowania  planu  zarządzania  Obiektem Światowego  Dziedzictwa
ludzkości.  Ja  tylko  wyjaśnię,  no  tak  naprawdę  my niedawno  dowiedzieliśmy się,  że  jest  taka,
no niedawno, no kilka, kilka miesięcy temu, nie dłużej jak rok, jak wyglądało zgłoszenie wniosku
do UNESCO. Nie wiedzieliśmy o tym my, nie wiedzieliśmy, nie wiedziały o tym inne samorządy,
nikt z nami nie konsultował, czy my chcemy złożenia tego wniosku do UNESCO czy nie. To był
2014  rok.  W tej  chwili  z  Panem  Starostą  Skiepką  uczestniczymy  w  pracach  takiego  zespołu
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ministerialnego. No nie spotyka on się za często, ale właśnie też rozmawiamy o planie zarządzania
tym  obiektem.  W  czasie  ostatniego  posiedzenia  przekonaliśmy  uczestników  zespołu,
że w materiałach musi znaleźć się zapis, że realizacja Planu Zrównoważonego Regionu Puszczy
Białowieskiej  wymaga  finansowania  zewnętrznego.  Prosiliśmy  o  informację,  kto  wystąpił
z wnioskiem  bez  naszej  wiedzy,  bez  konsultacji  ze  społecznością  lokalną.  Do  tej  pory  takiej
informacji nie otrzymaliśmy. Mamy tylko informację, że wniosek został złożony właśnie w tym
2014 roku w takim szczególnym trybie.  Natomiast  dzisiaj  w tym zespole  na miejscu wspólnie
z przedstawicielami  innych  samorządów,  właśnie  dzisiaj  w  spotkaniu  uczestniczył  Pan  Radny
Chomczuk z przedstawicielami Lasów Państwowych, Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych,
Ministerstwa Środowiska, chociaż dzisiaj akurat przedstawiciela Ministerstwa Środowiska nie było.
Właśnie  pracujemy  nad,  można  powiedzieć,  zrębem  planu  zarządzania  obiektem.  Ten  plan
zarządzania obiektem musi być przygotowany według określonych kryteriów. Tutaj jest za mało
czasu, żebym ja mówił o szczegółach tego, ale co z naszego punktu widzenia jest  tutaj  bardzo
ważne? Ważny jest obszar lasu, na którym będzie można prowadzić czynną ochronę. Co to znaczy?
Praktycznie jest to ten obszar lasu, na którym można będzie prowadzić zabiegi sanitarne, ochronne.
Niestety,  z  przykrością  muszę  stwierdzić,  że  zaplanowany  ten  obszar  a  zaplanowany  został
on, przedstawiony przez Polską stronę we wniosku do ONZ-tu, jest niewielki. Jest to tylko 9 000
hektarów, a więc leśnicy, wszyscy, co się tematem zajmują, wiedzą, co to znaczy. My w ramach
pracy tego zespołu możemy mówić i wnioskować korektę, ale niewielką korektę, korektę rzędu
10 %,  ale  do  tych  9 000  hektarów.  Oczywiście,  wspólnie  staramy  się  i  będziemy  się  starać
doprowadzić do tego, żeby to była maksymalna powierzchnia,  a więc 9 900 hektarów. Czy tak
będzie, nie wiemy. Dlatego, tak jak już wcześniej wspomniałem, dzisiaj z Panem Starostą Skiepką,
prezentowaliśmy te  program zrównoważonego rozwoju.  W tym programie  są wszystkie  tematy
inwestycyjne różne, również te, o których mówi tutaj Pan Radny Czurak, Pani Radna Kuklik, mam
na  myśli  pole  dla  camperów.  Ja  przypomnę,  niektórzy  Radni,  którzy  wcześniej  jeszcze  byli
Radnymi,  pamiętają,  wystąpiliśmy  swego  czasu  z  wnioskiem  do  Nadleśnictwa  w  Hajnówce
o zamianę gruntów właśnie w tym celu, żebyśmy to my jako miasto mogli tam zrobić pole dla
camperów, bo wiemy,  że to  jest  bardzo potrzebne.  Było to w tym miejscu między ulicą Celną
a ulicą Rakowieckiego. Lasy nawet stosownie z naszym wnioskiem zrobiły podziały geodezyjne,
ale niestety, potem na tą zamianę się nie zgodziły. My, chociaż już mieliśmy ogłoszony przetarg
na opracowanie  dokumentacji,  gdyby wtedy Lasy się  zgodziły,  to  zapewne do tej  pory to  pole
campingowe by było, bo w tamtym czasie w RPO były pieniądze, środki finansowe na tego typu
obiekty,  tego  typu  infrastrukturę  turystyczną,  ale  to  wcale  nie  znaczy,  że  z  tego  rezygnujemy,
bo dokumentacji, którą mają Lasy Państwowe, nadal część tego terenu do ulicy Celnej jest jakby
zarezerwowana  na  potrzebę  budowy  tego  pola  dla  camperów  i  oczywiście  w  tym  programie
zrównoważonego rozwoju ta inwestycja z naszej strony jest wpisana. Oprócz tego wracamy też
do sprawy leśnego Kopernika, do sprawy muzeum meblarstwa i przemysłu drzewnego, ja mówię
o tym, co w Hajnówce, do budowy zakładu przyrodo-leczniczego, a więc tych inwestycji,  które
z punktu  przyszłości  Hajnówki  i  regionu  są  szczególnie  ważne.  Oczywiście  w  tym  planie
zrównoważonego rozwoju jest szereg inwestycji z innych gmin z terenu naszego powiatu. Łączna
wartość naszym zdaniem na realizację tego planu to jest kwota powyżej 2 000 000 000 złotych.
Także dzisiaj tak jak, ja Państwa będę na bieżąco informował, jak wyglądają prace tego zespołu, ale
wydaje mi się, że dla wzmocnienia tutaj naszych wniosków – i miasta, i powiatu, i gmin Hajnówka,
Narewka,  Białowieża  –  w  stosownym  czasie  przedstawimy  Wysokiej  Radzie  i  skonsultujemy
z Wysoką  Radą taki  dokument  ostateczny.  Myślę,  że  to  powinien  być  to  taki  dokument,  który
wszystkie rady zaakceptują i przyjmą, te, które bezpośrednio na swoim terenie no mają Puszczę
Białowieską.  Z  jakim  skutkiem,  trudno  powiedzieć,  ale  uważam,  że  taki  obowiązek  mamy
i niezależnie od tych dokumentów, które już przy każdej okazji my przedstawiamy, musimy taki
dokument  zaktualizowany,  zatwierdzony i  przyjęty  przez  stosowne  rady samorządowe przyjąć.
Oczywiście,  w  tym  planie  zarządzania  obiektem  będzie  też  temat  do  dyskusji  dotyczący
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zabezpieczenia surowca na lokalny rynek, tylko i wyłącznie lokalny rynek. Mam nadzieję, że strona
rządowa polska zgodzi się z odpowiednim zapisem w tym planie zarządzania obiektem, że surowiec
będzie podlegał innym zasadom i będzie mógł być sprzedawany tylko na lokalny rynek. Proszę się
nie  dziwić  nadleśnictwu,  że  odpowiada  tak,  jak  odpowiada,  bo  oni  nie  mogą  inaczej  tych
przetargów organizować zgodnie z prawem. Są no związani obowiązującymi przepisami, ale ten
nowy plan zarządzania obiektem, nad którym się pracuje i ta praca jeszcze trochę potrwa, daje nam
pewne szanse i musimy zrobić wszystko, żeby te swoje propozycje tam przedstawić. My je przy
każdej okazji ponawiamy, mówimy, ale musimy to zrobić jeszcze jako Rada w całości. Pan Radny
Gmiter  pyta  mnie  o  postulaty  samorządowe  i  spotkanie  z  Panem  Prezydentem  Białegostoku
Truskolaskim. No Panie Radny, to że samorządowcy mówią o sprawach samorządowych i mają
różny pogląd, różne podejście do samorządów, to jest rzeczą naturalną. Ja też się nie ze wszystkimi
postulatami  tam zgadzam. Jak patrzę na te  postulaty,  to  widzę,  że one zostały skrojone przede
wszystkim dla dużych miast, dla dużej metropolii, a nam jako małemu miastu no nie jest po drodze
z dużymi metropoliami, często te interesy są sprzeczne, ale uważałem, że mamy obowiązek się
z tymi postulatami zapoznać i  każdy ma prawo wyrazić pogląd w tej  sprawie i  tak jak mówię,
z częścią  ja  się  mogę  zgadzać,  z  wieloma  postulatami  się  nie  zgadzam,  ale  traktuję  to  jako
informację,  natomiast  nie  widzę  tam  próby  jakiejś,  jakiejkolwiek  zmiany  ustawodawstwa
z naruszeniem Konstytucji, bo Pan dobrze wie, ja dobrze wiem, że nie da się nic zrobić wbrew
Konstytucji,  tak?  Pan  Puch  podnosi  temat  ścianki  wspinaczkowej,  to  ja  przypomnę,
że w tegorocznym  budżecie  obywatelskim  ten  temat  jest  do  realizacji,  jesteśmy  w  kontakcie
z pomysłodawcą.  No musimy to  zrobić w sposób taki  bezpieczny,  ale,  tak,  mówimy o ściance
wspinaczkowej  przy  skateparku  i  taka  właśnie  lokalizacja  jest  tutaj  brana  pod  uwagę.  Nie
odpowiem w tej  chwili,  bo tutaj  Pan Burmistrz Kiendyś jest w kontakcie z tym pomysłodawcą
i no nie jest to łatwy temat do zrobienia, bo nie chodzi już tam o pieniądze i fizyczną realizację,
tylko chodzi o sprawy bezpieczeństwa i odpowiedzialności. Musimy to zrobić w taki sposób, żeby
to  było  bezpieczne.  Ulica  Leszczynowa.  Muszę  sprawdzić,  nie  odpowiem w tej  chwili.  Wiem,
że w którejś  tam jest  temat  przeprojektowania  burzówki,  dlatego że  Zarząd Dróg Powiatowych
postawił  nam tak duże..  Nie,  nie,  to  Leszczynowa chyba,  no ale  ja  sprawdzę,  odpowiem Panu
Radnemu. Zarośnięte działki na Lipowej,  to ja rozumiem, że to jest  między domem przy ulicy
Lipowej a blokami Spółdzielni Mieszkaniowej, tak? No są to prywatne nieruchomości. My już tam
niejednokrotnie  występowaliśmy do  właścicieli.  Właściciele  gdzieś  są  daleko,  nam trudno  jest
egzekwować obowiązki  właścicieli  nie  tylko  na  tej  działce,  ale  również  na wielu innych.  Pani
Laszkiewicz  wnioskuje  o  ustawienie  lustra.  Pan  Burmistrz  Kiendyś  zapisał  to.  Będziemy
to realizować. Tak samo jeżeli chodzi o próg zwalniający na ulicy Partyzanckiej. Rozumiem, że jest
tak  dużo podpisów, że jak my ten  próg założymy,  to  za kilka dni  nikt  nie  będzie  wnioskował
o zdjęcie tego progu. No ale myślę, że to jest tak, jak Pan Radny Gmiter mówił, było na ulicy
Kolejowej, że jest to zasadne, wszyscy się będą cieszyć jak go założymy, a nie wnioskować o jego
zdjęcie potem. Jeżeli chodzi o pojemniki na śmieci, nie tylko na osiedlu Podlasie, te pojemniki
systematycznie będą wymieniane, ale zdajemy sobie z tego sprawę, że nie zrobimy tego szybko,
bo to jest no, to jest duży koszt. Pani Dąbrowska mówi o galerii rzeźby. Taka galeria rzeźby właśnie
na wniosek Pana Kabaca można powiedzieć już zaczyna funkcjonować. Będzie to na tym terenie
za Urzędem Pracy i PCPR-em. Myślę, że w przyszłości, jest to dobre miejsce, w przyszłości trzeba
byłoby się tylko porozumieć z Panem Starostą i ewentualnie rozebrać płot albo część płotu, by żeby
ta galeria potem jakby wchodziła do parku miejskiego. Ale niezależnie od tego, to jest też sugestia
i podpowiedź kuratora tego rocznego pleneru,  możemy te rzeźby ustawiać w przestrzeni miasta
w różnych miejscach. Ja wiem, że niektórzy mówią – a po co? Ale zależy nam na tym, żebyśmy
byli miastem plenerów rzeźbiarskich. Te dwie, które stoją, jednemu się podoba, drugiemu się nie
podoba, ale stoją i zadbamy o to, żeby było ich więcej. W tym roku może postawimy coś tutaj przed
Urzędem z tych rzeźb, które zostały po tym, coś przy fontannie. Tak samo, jak wiecie, ta rzeźba
krokodyla  przy  fontannie  przy SDH.  No  są  tacy,  którzy mówią  –  no  jak  można  w Hajnówce
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krokodyla? No ale  jak ja widzę dzieci  i  gości,  którzy na tym krokodylu siadają,  robią zdjęcia,
no to chyba jest najlepsza opinia celowości organizacji i finansowania plenerów, i prezentowania
tych rzeźb w przestrzeni  publicznej.  Jest  też  okazja  i  bardzo dziękuję  dla  Pana Nadleśniczego
i Nadleśnictwu, że w tym roku właśnie się przyłączyło i razem z nami jest współorganizatorem tego
pleneru.  Mam  nadzieję,  że  to  już  będzie  taka  bardzo  dobra,  trwała  tradycja.  Tak,  tak,  tak,
ufundowało nagrody, niezależnie od tego, co my tam przeznaczyliśmy na te cele. Pan Adam Czurak
mówi  o  progu  zwalniającym  przy  ulicy  Lipowej.  No  gdyby  kierowcy  jeździli  tak  jak  trzeba,
to on by był niepotrzebny, ale w tej sytuacji to go postawimy. Także Pan Burmistrz zapisał i mamy
kilka progów do zrobienia, postaramy się to zrobić jak najszybciej. Natomiast informacje dotyczące
fotowoltaiki. Nasze postępowanie przy przygotowaniu projektu za każdym razem jest takie same.
My się wielokrotnie spotykamy z mieszkańcami, informujemy o warunkach i zasadach, ale potem
my nie wiemy, jaki będzie wynik przetargu. Przypomnę, że zrezygnowaliśmy świadomie z instalacji
kolektorów  do  grzania  ciepłej  wody,  ponieważ  ceny  były  tak  wysokie,  że  po  kilkukrotnych
przetargach, że to po prostu nie miało sensu. Natomiast problemem przy fotowoltaice było to, że już
po  uzyskaniu  finansowania  i  po  podpisaniu,  po  spotkaniu  z  mieszkańcami  musieliśmy
poinformować, że jest dodatkowy 8 % VAT. To nie dlatego, że ja sobie to wymyśliłem czy Pani
Skarbnik, że chcieliśmy dodatkowych jakichś dochodów, nie. Nawet, jak dobrze pamiętam, Pani
Skarbnik, co, występowaliśmy o interpretację do urzędów skarbowych i no niestety, potwierdzono
ten obowiązek dodatkowego VAT-u a to były spore pieniądze. Czym to skutkowało? W pierwotnym
założeniu dofinansowanie miało być na poziomie 65 %. Robiliśmy te 65 % świadomie, bo najpierw
w RPO była  stosunkowo mała pula środków. Wnioskowaliśmy w taki  sposób,  żeby zwiększyć
szanse na dofinansowanie. No nie mogliśmy przewidzieć, że w RPO dołożą wiele milionów złotych
i dostali wszyscy, nawet ci, co chcieli 75 % i 80 %, wszystkiego się przewidzieć nie da. No część
osób w związku z tym 8 % VAT-em zrezygnowało no i ostatecznie chyba tych instalacji, których
pierwotnie miało być 50, założyliśmy na 140 kilowatów, to było gdzieś chyba 40 instalacji. Także
w tej chwili, jeżeli chodzi o fotowoltaikę w gospodarstwach domowych u nas w mieście, to mamy
instalacje o mocy około 300 kilowatów. Natomiast w szkołach, tak jak mówiłem, w Dwójce 15,
w Jedynce  40,  w Czwórce  40,  kolejne  projekty złożone.  Natomiast  jeżeli  chodzi  o  przyszłość,
bo rozumiem, że Panu Radnemu chodzi o postępowanie w przyszłości. Ciągle, ciągle w Urzędzie
Marszałkowskim nie  ma  kryteriów i  nie  ma  zasad  dofinansowania  budowy,  montażu instalacji
fotowoltaicznych. My tego pilnujemy, będziemy się o te środki, dofinansowanie starać, będziemy
zachęcać wszystkich mieszkańców, żeby z tego skorzystali,  ale na dzień dzisiejszy nie możemy
organizować ani akcji informacyjnej, ani jakiejś akcji promocyjnej, ponieważ nie znamy dokładnie
warunków. Znamy tylko ogólne założenia, że ma być to zupełnie inaczej, bo do tej pory polegało
to na tym, że podpisywaliśmy umowę, ogłaszaliśmy przetarg, my się rozliczaliśmy za wszystko
a mieszkańcy z nami. Oczywiście potem, tak jak i teraz czekamy na pieniądze z RPO. Natomiast
według  nowych  zasad,  jeżeli  nic  się  nie  zmieni  w  stosunku  do  tego,  co  pierwotnie  nam
przekazywano, ma być taka sytuacja dla nas, z naszego punktu widzenia ona będzie i nawet lepsza,
że,  tylko  nie  wiem,  jak  będą  oceniane  wnioski,  będzie  polegało  to  na  tym,  że  osoby,  które
przystąpią do projektu i wykonają instalację o określonej mocy, będą przychodziły, ale te, które
będą miały podpisaną umowę z nami a my z RPO, przedstawią protokół odbioru instalacji,  nie
wiem 3, 4, 5 kilowatów, dostaną na podstawie protokołu odbioru, no protokół odbioru oczywiście
będzie musiał być związany też z umową nową na ten licznik dwukierunkowy, dostaną konkretne
dofinansowanie  –  albo  3 000  albo  4 000,  albo  może  5 000  na  każdy  kilowat  zamontowany
na dachu. A ile to będzie, jak to będzie, to ja w tej chwili ani Panu Radnemu, ani nikomu nie mogę
w  tej  chwili  odpowiedzieć,  bo  sam  nie  wiem,  po  prostu  czekamy  na  informację.  Ale  kiedy
te kryteria będą już ustalone, no to będziemy wtedy mieszkańców informować i zachęcać do tego.
Myślę,  że  ocena  może  polegać  na  tym,  że  dofinansowanie  dostaną  te  samorządy,  które  będą
wnioskowały o jak najniższe dofinansowanie na kilowat na dachu. Tak może być, bo jak inaczej
wybrać najlepsze projekty, nie?
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Adam Czurak – Radny – Panie Burmistrzu, właśnie o to chodzi, że jest tak dużo informacji, Pan
sam teraz podał tak dużo informacji.  Mi tu głównie chodziło o to, żeby usprawnić obieg jakby
takiego, takiej  relacji  klient – Urząd,  bo jest  tak,  jest  dużo etapów – aplikacja o wniosek, tak,
podpisywanie deklaracji, później umów, przetargi...

Jerzy Sirak – Burmistrz Miasta – Panie Radny, to wszystko prawda, ale najważniejsza jest jedna
sprawa, jedno kryterium – ile trzeba zapłacić. Ja...

Adam Czurak – Radny – Tak, tylko żeby...

Jerzy Sirak – Burmistrz Miasta – Przepraszam bardzo za te sugestie. Po prostu kiedy już będziemy
wiedzieli więcej, ja tutaj się trochę może wproszę do naszej Telewizji Kablowej na jakąś dłuższą
rozmowę, żeby więcej porozmawiać o szczegółach i przybliżyć ten problem, a niezależnie od tego
oczywiście, będzie informacja na naszej stronie internetowej.

Adam Czurak – Radny – Bo aplikować, jak najbardziej, te projekty są potrzebne...

Jerzy Sirak – Burmistrz Miasta – Tak, tylko że zaczynamy, zaczynają do nas docierać takie... Ale
dużo programów które?... No to ale to są inne programy. Jeżeli chodzi o Czyste Powietrze, to może
ja nie  będę  wracał  do historii  a  to  żadna radość  dla  mnie,  że  wyszło  na  moje,  bo  ostatecznie
Ministerstwo zwróciło się do samorządów, żeby pomogły w realizacji projektu. Ale wydaje mi się,
że jednak te programy z RPO relatywnie powinny być jakby najkorzystniejsze.  A jak będzie –
zobaczymy. Ja się obawiam czegoś innego, żeby nie zostały zmienione zasady rozliczania produkcji
i poboru energii na potrzeby gospodarstwa domowego. W tej chwili mamy bardzo dobry system dla
mieszkańca. Tak naprawdę jeżeli ktoś ma dostosowany, dostosowaną instalację do potrzeb swojego
gospodarstwa domowego, to zapłaci za pół roku 60-70 złotych. To wiecie, przy rosnących cenach
energii to naprawdę jest korzystne rozwiązanie. 80 % odbieramy w rozliczeniu, 20 % energii, którą
nasza instalacja wyprodukuje, odda do sieci to jest koszt magazynowania i naprawdę jest to dobre
rozwiązanie.  Ale  są  głosy,  że  ma to  być  zmienione.  No mam nadzieję,  że  jeżeli  nawet  będzie
zmienione,  to  nie  będą  to  dużo  mniej  korzystne  warunki  dla  mieszkańców,  bo  czasami  ludzie
mówią  o  magazynowaniu  energii,  o  akumulatorach  na  tą  energię.  To  jest  też  bardzo  dobre
rozwiązanie, no ale akumulatory mają tą wadę, że no nie są zbyt trwałe a też kosztują. Z tym,
że wszystko się rozwija, technologia się zmienia, bardzo możliwe, że za kilka lat będziemy stawiać
sobie w domu dodatkowe akumulatory i ani kilowata nie oddawać do sieci. Ja tylko Pana Radnego
zapewniam,  że  jeżeli  już  będziemy  wiedzieli,  jak  przystąpić  do  przygotowania  programu,
to na pewno będziemy informowali mieszkańców i zrobimy wszystko, żeby w stosownym czasie
projekt złożyć, znaczy wniosek.

Walentyna Pietroczuk – Przewodnicząca Rady – Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, proszę bardzo,
Pani Lucyna. Ja tylko jeszcze chciałam, bo też jestem po rozmowie w sprawie fotowoltaiki i też
fachowcy przestrzegają przed takim boomem na fotowoltaikę i mnogością firm, całkiem, czasem
mniej, mało wiarygodnych, którzy wydzwaniają, które wydzwaniają, proponując pewne warunki,
więc możemy tylko przed tym przestrzec, żeby nasi mieszkańcy zwracali na to uwagę i nie dali się
wkręcić,  tak  jak  w  te  akcje  chociażby z  energią  elektryczną,  gdzie  później  trzeba  było  dużo,
rzecznik,  dużo pracy rzecznicy praw obywatelskich,  praw konsumenckich mieli  właśnie z tymi
umowami. Proszę bardzo, Pani Radna Lucyna Lewczuk.

Lucyna Lewczuk – Radna – Nawiązując do wypowiedzi Pana Burmistrza, chciałabym wyprzedzić
jakby troszeczkę jeszcze fakty złożenia pisma do Pana Burmistrza,  ale  chciałabym powiedzieć,
że Starostwo Powiatowe w Hajnówce realizuje projekt polegający na utworzeniu centrum energii
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odnawialnych i to ten projekt wychodzi naprzeciwko potrzebom mieszkańców, którzy będą mogli
się zgłaszać do tego centrum z prośbą o informację na temat różnych odnawialnych źródeł energii.
Takie pismo zostanie złożone do Pana Burmistrza z prośbą o przygotowanie takiego możliwości
wystąpienia  na  najbliższej  sesji,  także  więcej  na  ten  temat  na  najbliższej  sesji,  za  zgodą  Pana
Burmistrza na następnej sesji Rady Miasta. Dziękuję.

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

Mieczysław Stanisław Gmiter – Radny – Ja tak króciutko. Panie Burmistrzu, czym się różnimy
jeżeli  chodzi  o  obronę  Puszczy  Białowieskiej?  Dla  mnie  Puszcza  Białowieska  ciągle  Puszczą
Białowieską, do niedawna perłą w koronie polskich lasów, aktualnie to rumowisko i cmentarzysko
gnijących  i  rozpadających  się  drzew  a  Pan  w  ciągu  pół  roku  już  mówi  Obiekt  Światowego
Dziedzictwa. Czy Pan będzie prowadzał swoje wnuki do Obiektu Światowego Dziedzictwa czy
do Puszczy Białowieskiej? Bo ja swoją wnuczkę do Puszczy Białowieskiej. Ona jest tym wszystkim
przerażona, nawet w radiu się wypowiadała a ten temat no.

Jerzy Sirak – Burmistrz Miasta – Dobrze, jak można, to na siedząco, Panie Radny. Nie, ja swojego
stanowiska  nie  zmieniłem,  nie  zmienię  i  nie  planuję  zmienić,  tylko  ja  jestem realistą  i  wiem,
że w tej sytuacji Polska, polski rząd nie zaryzykuje kompromitacji na arenie międzynarodowej. Dla
mnie jest przykro, dla mnie jest przykro, że jesteśmy bezsilni, że tak nas potraktowano, bo jesteśmy
członkiem Unii Europejskiej. Jest coś takiego jak Europejska Karta Samorządowca i takich rzeczy
bez wiedzy, zgody samorządów nigdy nie powinno się robić, takich, jakie się stały wtedy. No ktoś
to zrobił no. Ja Państwu zapewniam, bo ja będę pytał, ja nawet wystąpię oficjalnie na piśmie. Jak
będę już wiedział,  kto to zrobił, to Państwu powiem. Teraz nie mogę powiedzieć, bo nie wiem,
bo takiej odpowiedzi nie otrzymałem. Jeszcze nawiązując do wypowiedzi Pani Radnej Lewczuk,
no to  rzeczywiście,  tutaj  od  lat  współczuję  z  powiatem  hajnowskim,  nie  tylko,  niemieckie
stowarzyszenie Ekonatur zrobiło bardzo fajny materiał dotyczące potencjału odnawialnych źródeł
energii  powiatu  hajnowskiego.  Z  tego  materiału  wynika,  z  czego  ja  się  też  bardzo  cieszę,
że gdybyśmy  wykorzystali  optymalnie  powierzchnię  samych  dachów  tylko  w  naszym  mieście
w Hajnówce, to z energii słonecznej możemy wyprodukować tyle, ile w mieście w gospodarstwach
domowych potrzebujemy. Chociaż jakby się trochę prawo zmieniło, no dobrze byłoby, gdybyśmy
gdzieś jako samorząd jeden, drugi i trzeci razem mieszkańcami czy spółką komunalną gdzieś kilka
wiatraków postawili, to byłoby już marznie. No ale sytuacja prawna w Niemczech jest inna, u nas
jest inna. Ale jeżeli chodzi o fotowoltaikę, każdego będę zachęcał, że w tym stanie prawnym, który
w Polsce jest, należy to robić i nad niczym się nie zastanawiać, bo to jest dobre.

Walentyna  Pietroczuk  –  Przewodnicząca  Rady –  Dziękuję  bardzo.  Proszę  bardzo,  jeszcze  Pan
Radny Janusz Puch.

Janusz Puch – Wiceprzewodniczący Rady – Panie Burmistrzu, szanowni Państwo, ja chciałem tutaj
uzupełnić wyjaśnienie dotyczące pisma Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w sprawie parkingu
dla  osób  niepełnosprawnych.  Panie  Maćku,  w  tej  sprawie  były  przeprowadzone  rozmowy
z mieszkańcami  budynku  Piłsudskiego  4B,  którzy  stwierdzili,  że  na  parkinu  dla  osób
niepełnosprawnych nikt  nie  parkuje  i  wyrazili  zgodę na  położenie  kostki  brukowej  z  rozbiórki
na czas remontu.  Przez okres tego remontu ani żaden wniosek, ani skarga od mieszkańców nie
wpłynęła ani z budynku, ani z osiedla a po prostu sytuacja taka była, że tego wymagała, bo to było
najbliższe miejsce, które po prostu po złożeniu tego nie kolidowało z ruchem samochodów czy
pieszych. Dziękuję.
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Walentyna  Pietroczuk  –  Przewodnicząca  Rady  –  Dziękuję  bardzo.  Proszę  bardzo,  Pan  Radny
Maciej Borkowski.

Maciej Borkowski – Radny – Panie Januszu, przepraszam za kolokwializm, ale bzdury Pan mówi
kompletne. Z boku przy parkingu dla osób niepełnosprawnych jest miejsce, trawnik, który można
było do tych celów wykorzystać i nic by się nie stało. Rzeczywiście, no może z tego bloku nie, ale
ktokolwiek  inny  przyjeżdża,  patrzy  z  osób  niepełnosprawnych,  to  parkuje  w  tym  miejscu.
To wykorzystujcie na przyszłość, zresztą 200 metrów jest ZGM, przez 30 dni leżał polbruk, czyli
materiały budowlane. Dlaczego nie zostały zabrane do zakładu? A może były roznoszone a potem
zakład musiał dokupować? No może w ten sposób podejdzie Pan do tematu.

Janusz  Puch  –  Wiceprzewodniczący Rady –  Muszę  Pana,  Panie  Maćku,  zmartwić,  bo  nic  nie
zostało rozebrane, wszystko zostało, tak jak położone, zebrane i złożone z powrotem w to samo
miejsce a leżało to dlatego, że po prostu, no niestety, tak jak było w piśmie, że grunt wiadomo,
że to musi się utwardzić i to zleżeć a wozić, przewozić to i tam, i z powrotem to też i koszt, i czas,
i wszystko zajmuje. Dziękuję.

Do punktu 10 porządku obrad (05:24:20 – 05:24:40)
Walentyna  Pietroczuk  –  Przewodnicząca  Rady  –  Dziękuję  bardzo.  Proszę  Państwa,  myślę,
że wyczerpaliśmy już wszystkie punktu. Przechodzimy do punktu 10. Zamykam obrady IX sesji
Rady  Miasta  Hajnówka.  Dziękuję  wszystkim  Państwu  za  przybycie,  dyskusję,  cierpliwość
i do zobaczenia we wrześniu.

Protokołowały:                                                                                                Przewodnicząca Rady

Halina Stepaniuk – Starszy Specjalista                                                           Walentyna Pietroczuk

Elżbieta Filipowicz – Referent
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