
BRM.0003.3.5.2019
Rejestr interpelacji, wniosków, petycji i zapytań złożonych podczas obrad

IX sesji Rady Miasta Hajnówka w dniu 27 sierpnia 2019 r.
/stan na dzień 12 grudnia 2019 r./

Wnioski i pytania zostały przekazane Burmistrzowi Miasta przez Przewodniczącą Rady:
• Pismem BRM.0003.3.5.2019 z dnia 28 sierpnia 2019 r. (Nr 1-11) [klik] 
• Pismem BRM.0003.3.5.2019 z dnia 29 sierpnia 2019 r. (Nr 12) [klik] 
• Pismem BRM.0003.3.5.2019 z dnia 29 sierpnia 2019 r. (Nr 13) [klik] 
• Pismem BRM.0003.3.5.2019 z dnia 30 sierpnia 2019 r. (Nr 14-19) [klik] 
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1. Radna 
Helena 
Kuklik

27.08.2019 INTERPELACJA 1
dot. Planu Urządzania Lasu na
terenie Nadleśnictw Hajnówka
Browsk i Białowieża
Interpelacja na piśmie Nr 1
[klik] 

Burmistrz  Miasta:  „Plan  za-
rządzania obiektem, Pani Rad-
na, to nie jest plan urządzania
lasu. To jest  plan zarządzania
obiektem.  Ja  muszę  tutaj  zat-
rzymać się trochę na dłużej, bo
nie jest  to taka łatwa i  prosta
sprawa. Tutaj Państwu i myślę,
że wszystkim, którzy nas oglą-
dają,  wyjaśnię,  że  sytuacja
prawna dzisiaj  Puszczy Biało-
wieskiej  po naszej  stronie jest
bardzo skomplikowana.  Z jed-
nej  strony  obowiązuje  polska
ustawa  o  Lasach  Państwo-
wych.  Mam tu  na  myśli  leśny
kompleks  promocyjny,  a  więc
Nadleśnictwa  Browsk,  Biało-
wieża  i  Hajnówka.  Z  drugiej
strony  obowiązują  przepisy
unijne  dotycząc  obszarów na-
turowych Natura 2000 od 2006
roku.  I  trzecie  przepisy  doty-
czące  obszarów  Światowego
Dziedzictwa  UNESCO.  W
związku  z  tym  zdajemy  sobie
sprawę,  że  proces  opracowa-
nia  planu  zarządzania  obiek-
tem,  bo  teraz  jesteśmy  zobo-
wiązani jako państwo, jako Po-
lska  do  przygotowania  planu

28.09.2019

https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/204662/original/Przekazanie_interpelacji__wniosk%C3%B3w_i_petycji_BM_przez_PR_(Nr_1-11).pdf?1568194927
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/204663/original/Przekazanie_wniosk%C3%B3w_BM_przez_PR_(Nr_14-19).pdf?1568194927
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/204641/original/Interpelacja_na_pi%C5%9Bmie_Nr_1.pdf?1568194923
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/204661/original/Przekazanie_interpelacji_BM_przez_PR_(Nr_13).pdf?1568194927
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/204664/original/Przekazanie_wniosku_BM_przez_PR_(Nr_12).pdf?1568194927
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zarządzania Obiektem Świato-
wego  Dziedzictwa  ludzkości.
Ja tylko wyjaśnię, no tak nap-
rawdę  my  niedawno  dowie-
dzieliśmy się,  że  jest  taka,  no
niedawno, no kilka, kilka mie-
sięcy temu, nie dłużej jak rok,
jak wyglądało zgłoszenie wnio-
sku do UNESCO. Nie wiedzie-
liśmy o tym my, nie wiedzieli-
śmy,  nie wiedziały o tym inne
samorządy, nikt z nami nie ko-
nsultował, czy my chcemy zło-
żenia  tego  wniosku  do
UNESCO czy nie. To był 2014
rok. W tej chwili z Panem Sta-
rostą Skiepką uczestniczymy w
pracach takiego zespołu mini-
sterialnego. No nie spotyka on
się  za  często,  ale  właśnie  też
rozmawiamy  o  planie  zarzą-
dzania tym obiektem. W czasie
ostatniego posiedzenia przeko-
naliśmy  uczestników  zespołu,
że w materiałach musi znaleźć
się  zapis,  że  realizacja  Planu
Zrównoważonego Regionu Pu-
szczy Białowieskiej wymaga fi-
nansowania zewnętrznego.Pro-
siliśmy o informację,  kto wys-
tąpił  z  wnioskiem  bez  naszej
wiedzy, bez konsultacji ze spo-
łecznością lokalną. Do tej pory
takiej informacji nie otrzymali-
śmy.  Mamy  tylko  informację,
że wniosek został złożony właś-
nie w tym 2014 roku w takim
szczególnym trybie.  Natomiast
dzisiaj w tym zespole na miej-
scu  wspólnie  z  przedstawicie-
lami innych samorządów, właś-
nie dzisiaj w spotkaniu uczest-
niczył  Pan Radny Chomczuk z
przedstawicielami Lasów Pań-
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stwowych, Dyrekcji Generalnej
Lasów Państwowych, Minister-
stwa Środowiska,  chociaż  dzi-
siaj akurat przedstawiciela Mi-
nisterstwa Środowiska  nie by-
ło.  Właśnie  pracujemy  nad,
można powiedzieć, zrębem pla-
nu  zarządzania  obiektem.  Ten
plan zarządzania obiektem mu-
si  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 bę-
dzie  można  prowadzić  czynną
ochronę. Co to znaczy? Prakty-
cznie jest to ten obszar lasu, na
którym  można  będzie  prowa-
dzić zabiegi sanitarne, ochron-
ne. Niestety, z przykrością mu-
szę stwierdzić, że zaplanowany
ten obszar a zaplanowany zos-
tał  on,  przedstawiony  przez
Polską  stronę  we  wniosku do
ONZ-tu,  jest  niewielki.  Jest  to
tylko  9 000  hektarów,  a  więc
leśnicy,  wszyscy,  co  się  tema-
tem zajmują, wiedzą, co to zna-
czy.  My w ramach pracy tego
zespołu możemy mówić i wnio-
skować  korektę,  ale  niewielką
korektę,  korektę  rzędu  10 %,
ale  do  tych  9 000  hektarów.
Oczywiście,  wspólnie  staramy
się  i  będziemy  się  starać  do-
prowadzić do tego, żeby to by-
ła  maksymalna  powierzchnia,
a więc 9 900 hektarów. Czy tak
będzie, nie wiemy. Dlatego, tak
jak  już  wcześniej  wspomnia-
łem,  dzisiaj  z  Panem Starostą
Skiepką,  prezentowaliśmy  te
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program zrównoważonego roz-
woju.  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, wystąpili-
śmy 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 ogło-
szony przetarg na opracowanie
dokumentacji, gdyby wtedy La-
sy się zgodziły, to zapewne do
tej pory to pole campingowe by
było,  bo  w  tamtym  czasie  w
RPO były pieniądze, środki fi-
nansowe na tego typu obiekty,
tego typu infrastrukturę turys-
tyczną, ale to wcale nie znaczy,
że z tego rezygnujemy, bo do-
kumentacji,  którą  mają  Lasy
Państwowe,  nadal  część  tego
terenu do ulicy Celnej jest jak-
by zarezerwowana na potrzebę
budowy tego pola dla campe-
rów i oczywiście w tym progra-
mie  zrównoważonego  rozwoju
ta  inwestycja  z  naszej  strony
jest wpisana. Oprócz tego wra-
camy  też  do sprawy  leśnego
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Kopernika, do sprawy muzeum
meblarstwa i przemysłu drzew-
nego,  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. Oczywi-
ście w tym planie zrównoważo-
nego rozwoju jest szereg inwe-
stycji  z  innych  gmin  z  terenu
naszego powiatu. Łączna war-
tość naszym zdaniem na reali-
zację tego planu to jest kwota
powyżej 2 000 000 000 złotych.
Także dzisiaj tak jak, ja Pańs-
twa będę na bieżąco informo-
wał, jak wyglądają prace tego
zespołu, ale wydaje mi się,  że
dla wzmocnienia tutaj naszych
wniosków – i miasta, i powia-
tu, i gmin Hajnówka, Narewka,
Białowieża  –  w  stosownym
czasie  przedstawimy  Wysokiej
Radzie i skonsultujemy z Wyso-
ką Radą taki dokument ostate-
czny. Myślę, że to powinien być
to taki dokument, który wszyst-
kie rady zaakceptują i przyjmą,
te,  które  bezpośrednio  na
swoim terenie no mają Puszczę
Białowieską. Z jakim skutkiem,
trudno  powiedzieć,  ale  uwa-
żam, że taki obowiązek mamy i
niezależnie  od  tych  dokumen-
tów, które już przy każdej oka-
zji 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 zabezpieczenia suro-
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wca na  lokalny  rynek,  tylko  i
wyłącznie lokalny rynek. Mam
nadzieję,  że  strona rządowa
polska zgodzi  się z odpowied-
nim zapisem w tym planie za-
rządzania  obiektem,  że  suro-
wiec będzie podlegał innym za-
sadom i będzie mógł być sprze-
dawany tylko na lokalny rynek.
Proszę się nie dziwić nadleśni-
ctwu,  że  odpowiada  tak,  jak
odpowiada,  bo  oni  nie  mogą
inaczej  tych  przetargów orga-
nizować zgodnie z prawem. Są
no  związani  obowiązującymi
przepisami, ale ten nowy plan
zarządzania obiektem, nad któ-
rym się pracuje i ta praca jesz-
cze  trochę  potrwa,  daje  nam
pewne szanse i musimy zrobić
wszystko, żeby te swoje propo-
zycje  tam  przedstawić.  My  je
przy każdej okazji ponawiamy,
mówimy, ale musimy to zrobić
jeszcze jako Rada w całości.”

2. Radna 
Helena 
Kuklik

27.08.2019 WNIOSEK 2
dot. dostosowania komunikacji
miejskiej  w  ten  sposób,  aby
przynajmniej 1-2 kursy w cią-
gu 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 szpi-
tala.
Wniosek na piśmie Nr 2
/akapit 1 – 5/ [klik] 

Burmistrz Miasta:  „Przeanali-
zujemy kursy dodatkowe MPK
z  osiedla  Paszki  do  szpitala,
ale  oczywiście,  bez  pieniędzy
się tego zrobić nie da.”

28.09.2019 Burmistrz  Miasta  poinformo-
wał, że każda zmiana trasy lub
wprowadzenie  dodatkowych
kursów wiąże się nierozerwal-
nie  z  ponoszeniem  kosztów
przez Gminę Miejską Hajnów-
ka. Wystąpi się do przewoźnika
o określenie kosztów wprowa-
dzenia proponowanych zmian i
zostaną  one  przedstawione  do
projektu budżety na 2020 rok.
Od uruchomienia linii nr 1 i nr
2 istnieje możliwość przesiadki
na przystanku 3 Maja – Skwer.
Rozkłady jazdy linii autobuso-
wych  są  układane  w  sposób
umożliwiający dojazd do szkół,
zakładów  pracy,  uwzględniają

30.08.2019 BRM.0003.3.5.2019 02.09.2019 02.09.2019

https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/204665/original/Wniosek_na_pi%C5%9Bmie_Nr_2__Nr_3__Nr_4.pdf?1568194927
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również  przyjazdy  pociągów.
Wszystkie  sugestie  mieszkań-
ców  odnośnie  przesunięć  go-
dzinowych są w miarę  możli-
wości  technicznych  i  finanso-
wych uwzględniane.
Odpowiedź na piśmie Nr 2a
/akapit 1/ [klik] 

3. Radna 
Helena 
Kuklik

27.08.2019 WNOSEK 3
dot.  zapewnienia  kursu  przez
ulicę Dolną
Wniosek  na  piśmie  Nr  3
/akapit 6/ [klik] 

28.09.2019 Burmistrz  Miasta  poinformo-
wał, że nie jest to możliwe ze
względu  na  brak  możliwości
utworzenia pętli autobusowej.
Odpowiedź na piśmie Nr 3a
/akapit 2/ [klik] 

30.08.2019 BRM.0003.3.5.2019 02.09.2019 02.09.2019

Wiceprezes  Przedsiębiorstwa
Usług Komunalnych w Hajnó-
wce poinformował, że urucho-
mienie linii autobusowej na ul.
Dolnej  nie  jest  możliwe  ze
względu  na  brak  możliwości
zawracania  autobusów  (brak
pętli autobusowej) oraz braki w
taborze autobusów. Ze względu
na przepisy o ruchu drogowym
kierowca sam nie może wyko-
nywać manewru cofania. W ce-
lu przeprowadzenia trasy przez
ul. Dolną potrzebna jest infra-
struktura drogowa zapewniają-
ca manewr zawracania autobu-
sów miejskich – pętla autobu-
sowa, Do jej zbudowania pot-
rzebna jest:  1.Działka  miejska
ok.1000m3(koszt wartości gru-
ntów); 2.Projekt wraz z pozwo-
leniami(ok.8000zł);  3.Utwar-
dzenie  działki(ok.30000zł);  4.
Przystanek,  wiata  autobusowa
(ok.7500 zł+montaż 1000zł); 5.
Dodatkowy  autobus  miejski
używany (ok. 369000 zł).
Odpowiedź na piśmie Nr 3b
[klik] 

14.11.2019 01.10.TR.2019 29.10.2019 29.10.2019

https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/210561/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_3b.pdf?1576143816
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/204643/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_2a__Nr_3a__Nr_4a.pdf?1568194923
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/204665/original/Wniosek_na_pi%C5%9Bmie_Nr_2__Nr_3__Nr_4.pdf?1568194927
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/204643/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_2a__Nr_3a__Nr_4a.pdf?1568194923
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4. Radna 
Helena 
Kuklik

27.08.2019 WNIOSEK 4
dot. urealnienia kwoty dotacji z
Gminy Wiejskiej Hajnówka do
przejazdów naszej komunikacji
na  terenie  Gminy  Wiejskiej
Hajnówka (do Dubin)
Wniosek na piśmie Nr 4
/akapit 7/ [klik] 

Burmistrz  Miasta:  „Natomiast
jeżeli  chodzi  o  finansowanie
kursów na terenie gminy Haj-
nówka do  Dubin,  analizujemy
to i na pewno to finansowanie
w przyszłości  będzie adekwat-
ne do faktycznych kosztów, bo
w tej chwili te koszty jakby og-
raniczają  się  bezpośrednio  do
tego, co jest na terenie gminy
Hajnówka  a  tutaj  trzeba  się
podzielić też innymi kosztami.”

28.09.2019 Burmistrz  Miasta  poinformo-
wał,  że zgodnie  z  Porozumie-
niem  Międzygminnym  wyso-
kość  dotacji  celowej  ustalana
jest przez strony porozumienia
do 15 października danego ro-
ku. Również stawka na 2020 r.
zostanie ustalona w tym termi-
nie.
Odpowiedź na piśmie Nr 4a
/akapit 3/ [klik] 

30.08.2019 BRM.0003.3.5.2019 02.09.2019 02.09.2019

5. Radny 
Marcin 
Bołtryk

27.08.2019 WNIOSEK 5
dot.  terminu  wykonania  ulicy
Wilczej
Wniosek na piśmie Nr 5
/akapit 1/ [klik] 

Burmistrz Miasta:  „Ulica Wil-
cza,  mówił  o  tej  ulicy Wilczej
również,  oprócz  Pana  Bołtry-
ka. Pan Radny Golonko, także
będziemy to robić w takim sa-
mym trybie jak wszystkie ulice,
chociaż no w pełni zgadzam się
z tym, że mieszkańcy no mają
prawo oczekiwać zrobienia tej
ulicy jak najszybciej, bo czeka-
ją  na  te  ulice  już  dziesiątki
lat.”

28.09.2019 Burmistrz  Miasta  poinformo-
wał, że wykonanie dokumenta-
cji  projektowo-kosztorysowej
przebudowy  ulicy  Wilczej  a
następnie przebudowa tej ulicy
w miarę posiadanych środków
finansowych  będą  brane  pod
uwagę przy planowaniu budże-
tu miasta na lata następne. Na
obecnym etapie brak jest moż-
liwości podania wiążącego ter-
minu realizacji tej inwestycji.
Odpowiedź na piśmie Nr 5a
[klik] 

30.08.2019 BRM.0003.3.5.2019 30.08.2019 30.08.2019

6. Radny 
Marcin 
Bołtryk

27.08.2019 WNIOSEK 6
dot. uszkodzonej pokrywy stu-
dzienki  na  ul.  Mostowej  przy
bramie  wejściowej  do  Soboru
św. Trójcy
Wniosek na piśmie Nr 6
/akapit 6/ [klik] 

Burmistrz Miasta: „Ulica Mos-
towa, pęknięty dekiel. Pan Bur-
mistrz Kiendyś na pewno to za-
pisał. Jutro od samego rana się
tym zajmie.”

28.09.2019 Zastępca  Burmistrza  poinfor-
mował, że w dniu 28.08.2019 r.
przedmiotowa pokrywa została
naprawiona.
Odpowiedź na piśmie Nr 6a
[klik] 

02.09.2019 BRM.0003.3.5.2019 03.09.2019 03.09.2019

7. Wiceprze-
wodnicząca 
Rady 
Barbara 
Laszkiewicz

27.08.2019 WNIOSEK 7
dot.  zakupu  kilku  defibrylato-
rów AED ze środków budżetu
miasta  lub  poprzez  zorganizo-
wanie  publicznej  zbiórki  pie-
niężnej na różnych imprezach,
które będą się odbywały na te-
renie naszego miasta 
Wniosek na piśmie Nr 7 [klik]

28.09.2019 Burmistrz  Miasta  poinformo-
wał, że w związku z ograniczo-
nymi środkami finansowymi w
budżecie miasta nie jest możli-
we dofinansowanie zakupu de-
fibrylatorów w roku bieżącym.
Możliwość dofinansowania za-
kupu defibrylatorów może być
rozważana w roku 2020 i nas-

06.09.2019 BRM.0003.3.5.2019 09.09.2019 09.09.2019

https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/204667/original/Wniosek_na_pi%C5%9Bmie_Nr_7.pdf?1568195403
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/204645/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_6a.pdf?1568194923
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/204666/original/Wniosek_na_pi%C5%9Bmie_Nr_5__Nr_6.pdf?1568195403
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/204644/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_5a.pdf?1568194923
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/204666/original/Wniosek_na_pi%C5%9Bmie_Nr_5__Nr_6.pdf?1568195403
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/204643/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_2a__Nr_3a__Nr_4a.pdf?1568194923
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/204665/original/Wniosek_na_pi%C5%9Bmie_Nr_2__Nr_3__Nr_4.pdf?1568194927


L.p. Imię
i nazwisko
Radnego/

Mieszkańca

Data
zgłoszenia

Forma i treść interpelacji/
wniosku

Odpowiedź ustna udzielona
na sesji 

Data
przekaza-

nia BM
przez PR

Odpowiedź udzielona na piśmie

Odpowiedź Data
pisma

Oznaczenie
pisma

Data
wpływu
do BRM

Data
przekaza-
nia RM

Radna  ponownie  wystąpiła  w  ww.
Sprawie – w dniu 30.09.2019 r. złozyła
wniosek do projektu budżetu miasta na

2020 r. /część F. Interpelacje i wnioski
złożone między IX a X sesją – nr rej.
116/

tępnych, przy współfinansowa-
niu ich zakupu, np. przez sto-
warzyszenia bądź inne podob-
ne podmioty.
Odpowiedź na piśmie Nr 7a
[klik] 

8. Radna 
Jadwiga 
Dąbrowska

27.08.2019 WNIOSEK 8
dot.  stworzenia  galerii  rzeźby
przy Domu Nauczyciela lub w
innym miejscu na terenie Haj-
nówki
Wniosek na piśmie Nr 8 [klik]

Burmistrz Miasta: „Pani Dąb-
rowska mówi o galerii rzeźby.
Taka galeria rzeźby właśnie na
wniosek  Pana  Kabaca  można
powiedzieć  już  zaczyna  funk-
cjonować. Będzie to na tym te-
renie  za  Urzędem  Pracy  i
PCPR-em. Myślę, że w przysz-
łości,  jest to dobre miejsce,  w
przyszłości  trzeba  byłoby  się
tylko porozumieć z Panem Sta-
rostą  i  ewentualnie  rozebrać
płot albo część płotu, by żeby
ta  galeria  potem jakby  wcho-
dziła do parku miejskiego. Ale
niezależnie od tego, to jest też
sugestia i podpowiedź kuratora
tego  rocznego  pleneru,  może-
my te rzeźby ustawiać w prze-
strzeni miasta w różnych miej-
scach.  Ja  wiem,  że  niektórzy
mówią – a po co? Ale zależy
nam na tym, żebyśmy byli mia-
stem  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  wie-
cie,  ta  rzeźba  krokodyla  przy
fontannie przy SDH. No są ta-
cy, którzy mówią – no jak moż-
na w Hajnówce krokodyla? No
ale jak ja widzę dzieci i gości,

28.09.2019 Burmistrz  Miasta  poinformo-
wał,  że został  wyznaczony te-
ren perzy ul. Marszałka Józefa
Piłsudskiego  10A  (za  budyn-
kiem,  w  którym  funkcjonuje
Powiatowy  Urząd  Pracy  oraz
Powiatowe  Centrum  pomocy
Rodzinie), na którym utworzo-
no galerię rzeźby.
Odpowiedź na piśmie Nr 8a
[klik] 

06.09.2019 BRM.0003.3.5.2019 09.09.2019 09.09.2019

https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/204647/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_8a.pdf?1568194924
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/204668/original/Wniosek_na_pi%C5%9Bmie_Nr_8.pdf?1568195404
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/204646/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_7a.pdf?1568194923


L.p. Imię
i nazwisko
Radnego/

Mieszkańca

Data
zgłoszenia

Forma i treść interpelacji/
wniosku

Odpowiedź ustna udzielona
na sesji 

Data
przekaza-

nia BM
przez PR

Odpowiedź udzielona na piśmie

Odpowiedź Data
pisma

Oznaczenie
pisma

Data
wpływu
do BRM

Data
przekaza-
nia RM

którzy na tym krokodylu siada-
ją,  robią  zdjęcia,  no to chyba
jest najlepsza opinia celowości
organizacji i finansowania ple-
nerów,  i  prezentowania  tych
rzeźb w przestrzeni publicznej.
Jest też okazja i bardzo dzięku-
ję  dla  Pana  Nadleśniczego  i
Nadleśnictwu,  że  w  tym  roku
właśnie się przyłączyło i razem
z  nami  jest  współorganizato-
rem tego pleneru. Mam nadzie-
ję, że to już będzie taka bardzo
dobra,  trwała  tradycja.  Tak,
tak,  tak,  ufundowało  nagrody,
niezależnie od tego, co my tam
przeznaczyliśmy na te cele.”

9. Radna 
Aniela Kot

27.08.2019 PETYCJA 9
dot.  zamontowania  spowalnia-
cza prędkości na ul. Partyzanc-
kiej 
Petycja na piśmie Nr 9 [klik] 

Burmistrz  Miasta: „Pan  Bur-
mistrz Kiendyś zapisał  to. Bę-
dziemy to realizować.  Tak sa-
mo jeżeli chodzi o próg zwal-
niający na ulicy Partyzanckiej.
Rozumiem,  że  jest  tak  dużo
podpisów,  że jak  my ten  próg
założymy,  to  za  kilka  dni  nikt
nie będzie wnioskował o zdję-
cie tego progu.”

28.09.2019 Zastępca  Burmistrza  poinfor-
mował,  że  w  budżecie  miasta
na rok 2019 brak jest zarezer-
wowanych  środków  finanso
wych na zakup i  montaż spo-
walniacza ruchu. Po wizji w te-
renie  z  przedstawicielem Sek-
cji Ruchu Drogowego Komen-
dy Powiatowej  Policji  w Haj-
nówce  i  potwierdzeniu  zasad-
ności wniosku, zakup i montaż
progu  spowalniającego  ruch
zostanie wpisane do planu bud-
żetu miasta na lata następne.
Odpowiedź na piśmie Nr 9a
[klik] 

30.09.2019 BRM.0003.3.5.2019 04.10.2019 04.10.2019

10. Wiceprze-
wodniczący 
Rady Janusz
Puch

27.08.2019 WNIOSEK 10
dot.  unowocześnienia  i  przy-
stosowania  do  bezpiecznego
korzystania  z  istniejących  już
urządzeń  poprzez  ułożenie  na
terenie skateparku mat REZI
Wniosek na piśmie Nr 10 
/pkt 1/ [klik] 

Radny proponował także usta-

Burmistrz Miasta:  „Pan Puch
podnosi temat ścianki wspina-
czkowej, to ja przypomnę, że w
tegorocznym  budżecie  obywa-
telskim ten temat jest do reali-
zacji,  jesteśmy  w  kontakcie  z
pomysłodawcą.  No musimy  to
zrobić w sposób taki bezpiecz-
ny, ale, tak, mówimy o ściance
wspinaczkowej  przy  skatepar-

28.09.2019 Burmistrz  Miasta  zwrócił  się
do Dyrektora Ośrodka Sportu i
Rekreacji z prośbą o przeanali-
zowanie  przedmiotowej  kwes-
tii  i  udzielenie  odpowiedzi  do
dnia 10.09.2019 r.
Odpowiedź na piśmie Nr 10a
/pkt 2/ [klik] 

05.09.2019 BRM.0003.3.5.2019 09.09.2019 09.09.2019

https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/204648/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_10a__Nr_14a.pdf?1568194924
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/204669/original/Wniosek_na_pi%C5%9Bmie_Nr_10__Nr_11.pdf?1568195404
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/207664/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_9a.pdf?1572444084
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/204660/original/Petycja_na_pi%C5%9Bmie_Nr_9.pdf?1568194926
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wienie  nowych  urządzeń,  np.
ścianki wspinaczkowej.

Radny ponownie wystąpił w ww. spra-
wie – złożył wniosek do budżetu miasta
na 2020 r. w dniu 10.10.2019 r. /część
F. Interpelacje i  wnioski  złożone mię-
dzy IX a X sesją – nr rej. 80/

ku  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 rea-
lizację,  tylko  chodzi  o  sprawy
bezpieczeństwa i odpowiedzial-
ności. Musimy to zrobić w taki
sposób, żeby to było bezpiecz-
ne.”

11. Wiceprze-
wodniczący 
Rady Janusz
Puch

27.08.2019 WNIOSEK 11
dot.  uporządkowania  i  wyko-
szenia  traw  na  prywatnych
działkach  znajdujących  się
przy ul. Lipowej
Wniosek na piśmie Nr 11
/pkt 2/ [klik]

Wniosek   stanowi  kontynuację  wcześ-
niej złożonego wniosku /część E. Inter-
pelacje i wnioski złożone między VIII a
IX sesją – nr rej. 60/ oraz wniosku zło-
żonego na Komisji  Infrastruktury  Ko-
munalnej  i  Samorządu  w  dniu  20.08
r./ /Rejestr wniosków i pytań złożonych
podczas posiedzeń komisji  Rady Mia-
sta Hajnówka w dn. 20-22.08.2019 r. –
nr rej. 7/

Burmistrz Miasta:  „Zarośnięte
działki na Lipowej, to ja rozu-
miem, że to jest między domem
przy  ulicy  Lipowej  a  blokami
Spółdzielni  Mieszkaniowej,
tak? No są to prywatne nieru-
chomości.  My już  tam niejed-
nokrotnie  występowaliśmy  do
właścicieli.  Właściciele  gdzieś
są daleko, nam trudno jest eg-
zekwować  obowiązki  właści-
cieli  nie  tylko  na  tej  działce,
ale również na wielu innych.”

28.09.2019 Zastępca  Burmistrza  poinfor-
mował  właścicieli  działki,  że
wpłynął ponowny wniosek rad-
nego dot. niewłaściwego stanu
sanitarnego  i  porządkowego
panującego na działce przy ul.
Lipowej.  Działki  zarośnięte
jest wysokimi trawami i  chwa-
stami a także krzakami, wśród
których  znajdują  się  różnego
rodzaju  odpady  komunalne.
Ustawa o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach określa
obowiązki  właściciela  nieru-
chomości, w tym usuwanie za-
nieczyszczeń powstałych na te-
renie  nieruchomości.  Kto  nie
wykonuje  ww.  obowiązków,
podlega  karze  grzywny.  W
związku  z  faktem,  że  działka
znajduje  się  w środku  osiedla
wielorodzinnego,  ponownie
zwraca się z prośbą o poprawę
stanu  estetycznego  nierucho-
mości.
Odpowiedź na piśmie Nr 11a
[klik] 
Odpowiedź na piśmie Nr 11b
[klik] 

03.09.2019 BRM.0003.3.5.2019 05.09.2019 05.09.2019

https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/204650/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_11b.pdf?1568194924
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/204649/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_11a.pdf?1568194924
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/204669/original/Wniosek_na_pi%C5%9Bmie_Nr_10__Nr_11.pdf?1568195404
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12. Wiceprze-
wodnicząca 
Rady 
Barbara 
Laszkiewicz

27.08.2019
(ustnie)
29.08.2019
(w formie 
pisemnej)

WNIOSEK 12
dot.  zamontowania  lustra  przy
ul. Reja
Wniosek na piśmie Nr 12
[klik] 

Burmistrz Miasta:  „Pani Lasz-
kiewicz wnioskuje o ustawienie
lustra. Pan Burmistrz Kiendyś
zapisał to. Będziemy to realizo-
wać. (…) Rozumiem, że jest tak
dużo podpisów,  że jak my ten
próg założymy, to za kilka dni
nikt  nie  będzie  wnioskował  o
zdjęcie tego progu.” 

29.08.2019 Zastępca  Burmistrza  poinfor-
mował, że złożono zamówienie
na przedmiotowe lustro a mon-
taż nastąpi o dostawie na prze-
łomie miesiąca września i paź-
dziernika 2019 r.
Odpowiedź na piśmie Nr 12a
[klik] 

02.09.2019 BRM.0003.3.5.2019 03.09.2019 03.09.2019

13. Radny 
Maciej 
Borkowski 

27.08.2019
(ustnie)
29.08.2019
(w formie 
pisemnej)

INTERPELACJA 13
dot.  przekazania  szczegóło-
wych informacji związanych z
incydentem,  jaki  miał  miejsce
w Przedszkolu Nr 5 w Hajnów-
ce. 
Interpelacja na piśmie Nr 13
[klik] 

Radny  ponownie  wystąpił  w  ww.
sprawie  –  złożył  interpelację  w  dniu
09.09.2019  r.  /część  F.  Interpelacje  i
wnioski złożone między IX a X sesją –
nr rej. 75/

Burmistrz  Miasta:  „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...  Ale  Pan  oczywiście
wszystko wie najlepiej. Ja po-
proszę  Panią  Dyrektor  jutro,
bo Pani Joli akurat chyba nie
ma, jest na urlopie, te 2 Panie,
porozmawiam  i  się  dowiem
wtedy więcej.”

29.08.2019 Burmistrz Miasta przekazał in-
terpelację do Dyrektora Przed-
szkola  Nr  5  w  Hajnówce  i
zwrócił się z prośbą o ustosun-
kowanie się do przedmiotowej
sprawy  i  udzielenie  odpowie-
dzi do dnia 10.09.2019 r.
Odpowiedź na piśmie Nr 13a
[klik] 

05.09.2019 BRM.0003.3.5.2019 09.09.2019 09.09.2019

Burmistrz  Miasta  poinformo-
wał,  że  interpelacja  została
przekazana do placówki celem
udzielenia  odpowiedzi.  Jedno-
cześnie  poinformował,  że  do
Urzędu  Miasta  nie  wpłynęły
żadne  dokumenty  dotyczące
poruszanej w interpelacji spra-
wy. Natomiast w trakcie oma-
wiania w Zespole Oświaty, Ku-
ltury  i  Sportu  Urzędu  Miasta
bieżących spraw związanych z
funkcjonowaniem  Przedszkola
Nr 5, Pani Dyrektor wspomnia-
ła o nieporozumieniu, do które-
go doszło między dwoma nau-
czycielkami tej placówki.  Pra-
cownik  Urzędu  poinformowa-
ła,  że w przypadku niewłaści-
wego zachowania nauczycielek
należy  postępować  zgodnie  z
obowiązującymi przepisami. 
Odpowiedź na piśmie Nr 13b
[klik] 

06.09.2019 BRM.0003.3.5.2019 09.09.2019 09.09.2019

https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/204653/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_13b.pdf?1568194925
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/204652/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_13a.pdf?1568194924
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/204642/original/Interpelacja_na_pi%C5%9Bmie_Nr_13.pdf?1568194923
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/204651/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_12a.pdf?1568194924
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/204670/original/Wniosek_na_pi%C5%9Bmie_Nr_12.pdf?1568195404
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Dyrektor  Przedszkola  Nr  5
poinformowała,  że  sprawa  in-
cydentu  z  udziałem  dwóch
nauczycielek zajmuje się obec-
nie  wymiar  sprawiedliwości
(sąd)  i  dla  dobra  sprawy,  do
czasu jej rozstrzygnięcia przez
w/w instancję, nie będą udzie-
lane  żadne  informacje  na  ten
temat.
Odpowiedź na piśmie Nr 13c
[klik] 

09.09.2019 P5.0717/24/19 10.09.2019 10.09.2019

14. Radny 
Maciej 
Borkowski

27.08.2019 WNIOSEK 14
dot. przedłużenia terminu funk-
cjonowania basenów zlokalizo-
wanych  na  terenie  Ośrodka
Sportu i Rekreacji

„Kolejna rzecz, widzieliśmy tu-
taj na slajdach i Pan również o
tym  wspominał,  basen  na
OSiR-ze.  Ja przed samą sesją
miałem  telefony  od  mieszkań-
ców z zapytaniem dlaczego dzi-
siaj jest ostatni dzień, kiedy te
baseny są otwarte, kiedy widzi-
my, jaka jest aura na zewnątrz,
temperatura  wysoka,  dzieciaki
mają jeszcze wakacje a baseny
na OSiR-ze z tego,  co się do-
wiedziałem  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 te-
go  i  stąd  moje  zapytanie  czy
nie można przeciągnąć do koń-
ca wakacji otwarcia tych base-
nów?”

Burmistrz Miasta:  „Jeżeli Pan
Dyrektor OSiR-u znajdzie chęt-
nych ratowników, którzy zech-
cą  jeszcze  do  końca  sierpnia
popracować, to my tu z Panią
Skarbnik ja myślę, że dodatko-
we  środki  postaramy  się  zna-
leźć,  bo  każdy  dzień  otwarcia
kosztuje,  problem jest  po pro-
stu  z  ratownikami.  A wszyscy
zdajemy  sobie  z  tego  sprawę,
że  jeżeli  nie  będzie  ratowni-
ków,  którzy  zechcą  pracować
przy basenie, to Pan Dyrektor
nie  zgodzi  się  na  to,  żeby  je
otwierać.”

30.08.2019 Burmistrz  Miasta  zwrócił  się
do Dyrektora Ośrodka Sportu i
Rekreacji z prośbą o przeanali-
zowanie  przedmiotowej  kwes-
tii  i  udzielenie  odpowiedzi  do
dnia 10.09.2019 r.
Odpowiedź na piśmie Nr 14a 
/pkt 1/ [klik] 

05.09.2019 BRM.0003.3.5.2019 09.09.2019 09.09.2019

Dyrektor  OSiR-u  poinformo-
wał, że zgodnie z oczekiwania-
mi przedłożono okres pracy ba-
senów  odkrytych  do  dnia
30.08. Ze względu na zaplano-
waną w kalendarzu imprezę na
dzień 31.08., VII edycję Biegu
Rodzinnego nie  było  możliwe
skompletowanie pełnej  obsady
w tym dniu.  Jednocześnie po-
informował, że nowe baseny to
nie  tylko  ratownicy  (2  osoby
na zmianie), ale również praco-
wnicy obsługi. Wymagana jest
większa obsada jeżeli chodzi o
służby techniczne, czyli te oso-
by,  które  bezpośrednio  przed
otwarciem oraz w trakcie pracy
basenu  nadzorują  pracę  urzą-
dzeń  filtrujących  i  dozowanie
środków chemicznych. 
Odpowiedź na piśmie Nr 14b
[klik] 

09.09.2019 DR.050.52.2019 09.09.2019 09.09.2019

https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/204648/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_10a__Nr_14a.pdf?1568194924
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/204655/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_14b.pdf?1568194925
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/204654/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_13c.pdf?1568194925


L.p. Imię
i nazwisko
Radnego/

Mieszkańca

Data
zgłoszenia

Forma i treść interpelacji/
wniosku

Odpowiedź ustna udzielona
na sesji 

Data
przekaza-

nia BM
przez PR

Odpowiedź udzielona na piśmie

Odpowiedź Data
pisma

Oznaczenie
pisma

Data
wpływu
do BRM

Data
przekaza-
nia RM

„Mówi Pan, pytałem o basen,
Pan z taką gładkością przecho-
dzi, bo nie ma ratowników. Pa-
nie  Burmistrzu,  za  grube  pie-
niądze  oddany  obiekt.  Cieszył
się Pan tak, że nawet w ubra-
niu wskoczył do tego basenu a
teraz basen ma być zamknięty,
bo nie umiecie sobie Państwo
poradzić  z  brakiem  ratowni-
ków. I tu nie chodzi o brak ra-
towników, tylko chodzi o kwes-
tie  finansowe,  ile  Państwo  za
tego  ratownika  dacie,  ile  on
może  liczyć  na  uposażenie  i
ratownik sam się znajdzie. Ta-
kie tłumaczenie na Radzie Mia-
sta nie przejdzie, że brakuje ra-
townika  i  zamykamy  nowy
obiekt. To nie przejdzie. To za-
leży tylko i wyłącznie od Pana,
ile Pan da ratownikom. Widzi-
my rotację ratowników w Pa-
rku Wodnym.  Dlaczego? Gdy-
by mieli godne uposażenie, oni
by się tak nie zmieniali.”

Wniosek złożony ustnie

„Natomiast jeżeli chodzi o ra-
towników – czy ratowników na
basenach przy OSiR-ze, czy ra-
towników  w  Parku  Wodnym,
ma  Pan  rację,  wszystko  jest
związane  z  pieniędzmi.  Także
no  będziemy  musieli,  no  bę-
dziemy musieli tutaj jeżeli cho-
dzi 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 pod-
nieść po prostu bilety  wstępu,
bo innej możliwości nie ma.”

15. Radny 
Maciej 
Borkowski

27.08.2019 WNIOSEK 15
Wyjaśnić  zasadność  umiesz-
czenia reklam Parku Wodnego
w Bielsku Podlaskim na terenie
Parku Wodnego w Hajnówce

„Zastanawiam  się  nad  czymś
takim,  jak  zasadność  umiesz-
czenia w Parku Wodnym rekla-
my Parku  Wodnego w Bielsku
Podlaskim. Przy kasie stoi taki
duży  banner  zachęcający  do
korzystania z pływalni Wodnik
w  Bielsku.  Reklama  zachęca

Burmistrz Miasta:  „Jeżeli cho-
dzi  o tutaj  przemyślenia Pana
Borkowskiego dotyczące rekla-
my  w  Parku  Wodnym,  ja  nie
odpowiem Panu dzisiaj, muszę
porozmawiać  z  Dyrektorem
Parku Wodnego,  bo niewyklu-
czone,  że jest  to pewna rekla-
ma na zasadzie wzajemności –
my w Bielsku a oni tutaj.  Ale
sprawdzę to i Panu wtedy, i po-
dejmę decyzję, bo jeżeli rzeczy-
wiście  tak  jest,  to  no  nie  jest
zasadne, żebyśmy my reklamo-

30.08.2019 Burmistrz  Miasta  zwrócił  się
do  Dyrektora  Parku  Wodnego
w Hajnówce z prośbą o ustosu-
nkowanie  się  do  przedmioto-
wej sprawy i udzielenie odpo-
wiedzi do dnia 10.09.2019 r.
Odpowiedź na piśmie Nr 15a
[klik] 

06.09.2019 BRM.0003.3.5.2019 09.09.2019 09.09.2019

Dyrektor Parku Wodnego poin-
formował, że umieszczony  na
holu  baner  dotyczył  szkółki
pływackiej  prowadzonej  przez
naszego pracownika zatrudnio-
nego jako ratownik wodny i in-

09.09.2019 DP.0001.5.2019 09.09.2019 09.09.2019

https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/204656/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_15a.pdf?1568194925
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również,  abyśmy  tam  jechali,
abyśmy korzystali z tego Parku
Wodnego. Jak to się ma do na-
szego basenu? Czy Pan Dyrek-
tor Parku Wodnego ma za dużo
klientów?  Niedługo  będziemy
dyskutować o budżecie, tak? O
dotacji dla tego Parku Wodne-
go a reklama stoi zachęcająca,
aby mieszkańcy jeździli do Bie-
lska.  Jest  to  nieporozumienie,
w  mojej  ocenie  działanie  nas
szkodę Parku Wodnego. Są tam
również zachęcenia, aby korzy-
stać z nauki pływania w Biel-
sku Podlaskim w Wodniku. Jak
mają się czuć na przykład rato-
wnicy, o których dzisiaj tu mó-
wiliśmy,  instruktorzy  pływa-
nia? Czy mają po prostu spa-
kować swój majdan i pójść do
pracy do Bielska Podlaskiego,
zabierając  część  dzieci,  które
są  do  nich  przywiązane?  Ta-
kich rzeczy być nie powinno. W
prywatnym  przedsiębiorstwie
gdyby ktoś tak zrobił, straciłby
pracę.  Reklama  konkurencji
jest niedozwolona w mojej oce-
nie.  A  zaraz  będziemy  ponad
1 000 000 złotych przeznaczać
na ten park,  który,  jak widać,
działa bardzo sprawnie.”
Wniosek złożony ustnie

wali Park w Bielsku.” struktor  nauki  pływania.  Pro-
wadzona  przez  niego  szkółka
pływacka ma siedzibę w Biel-
sku Podlaskim i nie jest zwią-
zana z pływalnią miejską „Wo-
dnik”. W zależności od uczest-
ników zajęć nauka jest prowa-
dzona w Bielsku Podlaskim i w
Hajnówce  w  tutejszym  Parku
Wodnym  a  wtedy  przychody
wpływają do naszej kasy.
Odpowiedź na piśmie Nr 15b
[klik] 

16. Radna 
Helena 
Kuklik

27.08.2019 WNIOSEK 16
dot. powołania nowej dyrektor
MBP i  przekazania opinii  sto-
warzyszeń,  które  opiniowały
jej kandydaturę oraz umowy o
warunkach organizacyjno-fina-
nsowych w bibliotece

„1 sierpnia  2019  roku  Pan

Burmistrz  Miasta:  „Pyta Pani
o powołanie Dyrektora. Tak, z
dniem 1 sierpnia bieżącego ro-
ku powołałem nową Panią Dy-
rektor  Panią  Skwarczyńską.
Jest  osobą  z  dużym  doświad-
czeniem w zarządzaniu  placó-
wkami akurat oświaty i zarzą-
dzaniem  biblioteką  publiczną

30.08.2019 Burmistrz  Miasta  przekazał
radnej żądane dokumenty.
Odpowiedź na piśmie Nr 16a
+ załączniki [klik] 

05.09.2019 BRM.0003.3.5.2019 06.09.2019 06.09.2019

https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/204658/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_16a.pdf?1568194926
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/204657/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_15b.pdf?1568194925
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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  stowarzy-
szeń współpracujących z tą in-
stytucją.  Pan Burmistrz  odpo-
wiadał już tu na jeden wniosek,
że  zasięgnął  opinii  stowarzy-
szenia.  Ja  chciałabym się  za-
poznać,  przy  okazji  ze  stowa-
rzyszeniem,  które wydało taką
opinię. Druga sprawa, to przed
podpisaniem umowy Pan Bur-
mistrz powinien podpisać, my-
ślę  że również podpisał,  umo-
wę  o  warunkach  organziacyj-
no-finansowych  w  bibliotece.
Jeżeli chodzi o te warunki or-
ganizacyjne  mnie  bardziej  by
interesowały,  ponieważ biblio-
teka jest  instytucją skupiająca
no dużo książek, ale mało, ma-
ło pracowników jest tam zatru-
dnionych, prawdopodobnie 10-
11  osób  i  już  tutaj  wcześniej
padał  taki  wniosek,  żeby  być
może  w  ramach  oszczędności
połączyć bibliotekę z Hajnows-
kim Domem Kultury w ramach
ograniczenia  kosztów  pracy,
ponieważ mówię, jest tam nie-
wielu  pracowników,  w  tym  2
Kierowniczki  i  Pani  Dyrektor.
Uważam to  po  prostu  za  roz-
rzucanie się pieniędzmi, naszy-
mi pieniędzmi,  naszych miesz-
kańców,  czyli  jeżeli  szukamy
gdzieś  oszczędności,  to  uwa-
żam, że to by było dobre miej-

też  poradzi  sobie bardzo dob-
rze.  Przed  powołaniem,  oczy-
wiście  zgodnie  z  wymogami
prawnymi,  uzyskałem  opinie
organizacji kulturalnych współ
-pracujących z biblioteką 2 czy
3. My przekażemy Pani Radnej
kopie tych opinii.”
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sce, aby tych oszczędności po-
szukać.”

„Ja  przepraszam  bardzo,  ale
Pan  Burmistrz  nie  ustosunko-
wał  się  do  kwestii  połączenia
Biblioteki  z  Hajnowskim  Do-
mem Kultury oraz prosiłam je-
szcze o warunki organizacyjno-
finansowe,  zawartą  umowę
przed  powierzeniem  obowiąz-
ków Pani Dyrektor.”
Wniosek złożony ustnie

„Pani  Radna,  jeżeli  chodzi  o
połączenie Biblioteki czy połą-
czenie Biblioteki z Hajnowskim
Domem  Kultury,  to  możemy
mówić  o  zmianach  przyszłoś-
ciowych.  Dzisiaj  Pani  Dyrek-
tor, dotychczasowa Pani Dyre-
ktor odchodziła na emeryturę,
jest rzeczą naturalną, że powo-
łałem  nową  Panią  Dyrektor.
Natomiast  jeżeli  chodzi  o wa-
runki, ja Panią zapewniam, że
wszystko  jest  przygotowane,
zrobione zgodnie z aktualnymi
wymogami prawa.”

17. Radna 
Aniela Kot

27.08.2019 ZAPYTANIE 17
dot.  zakupu  pojemników  na
zbiórkę  selektywną  odpadów
na osiedlu Podlasie?

„Pytają mnie również mieszka-
ńcy  osiedla  Podlasie  czy  jest
planowany zakup nowych poje-
mników na selektywną zbiórkę
odpadów i śmieci?”
Zapytanie złożone ustnie

Burmistrz Miasta: „Jeżeli cho-
dzi 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.”

30.08.2019 Zastępca  Burmistrza  poinfor-
mował,  że  zgodnie  z  uchwałą
Rady Miasta Hajnówka w spra-
wie  Regulaminu  utrzymania
czystości i porządku na terenie
miasta Hajnówka oraz uchwałą
Rady Miasta Hajnówka w spra-
wie  szczegółowego  sposobu  i
zakresu  świadczenia  usług  w
zakresie  odbierania  odpadów
gmina przejęła obowiązek wła-
ścicieli  nieruchomości  polega-
jący na wyposażeniu nierucho-
mości, na których zamieszkują
mieszkańcy  w  pojemniki  na
odpady  zbierane  nieselektyw-
nie i w urządzenia (pojemniki i
worki)  do  selektywnego  zbie-
rania odpadów komunalnych) z
uwagi na fakt, że Urząd Miasta
nie posiada własnych pojemni-
ków przy udzielaniu zamówie-
nia publicznego na odbiór od-
padów  komunalnych  zawarto
zapisy, że pojemniki do groma-

16.09.2019 BRM.0003.5.2019 20.09.2019 20.09.2019
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dzenia  odpadów  na  nierucho-
mościach zamieszkałych zape-
wnia Wykonawca i  ustawia je
w  wyznaczonych  na  terenie
nieruchomości  w  altankach
bądź  innych  wyznaczonych
miejscach  gromadzenia  odpa-
dów. W najbliższej przyszłości
nie jest planowany zakup poje-
mników na odpady. W ramach
umowy  przetargowej  na  rok
2020 wykonawca zobowiązany
zostanie do wyposażenia nieru-
chomości w pojemniki i konte-
nery odpowiednim stanie tech-
nicznym, spełniające wymaga-
nia  określone  w  Regulaminie
utrzymania czystości i porząd-
ku na terenie Miasta Hajnów-
ka.
Odpowiedź na piśmie Nr 17a
[klik] 

18. Radny 
Adam 
Czurak

27.08.2019 WNIOSEK 18
dot. zainstalowania progu zwa-
lniającego na skrzyżowaniu ul.
Miłkowskiego i Lipowa
„Pierwszy  wniosek,  podobnie
jak było przed chwilą, zainsta-
lowanie  progu  zwalniającego
na ulicy Miłkowskiego przy do-
jeździe na ulicę Lipową.  Oso-
biście jestem,  nie  jestem zwo-
lennikiem  progów  zwalniają-
cych. Lepsze by było prawidło-
we zachowanie się kierowców,
ale ten wniosek jest jak najbar-
dziej  słuszny,  ponieważ  na
skrzyżowaniu  prosto,  można
powiedzieć prostopadłym z uli-
cami podporządkowanymi Mił-
kowskiego,  11 Listopada z  Li-
pową  zdarzają  się  poważne
wypadki. Na początku lipca był

Burmistrz Miasta:  „Pan Adam
Czurak mówi o progu zwalnia-
jącym przy  ulicy Lipowej.  No
gdyby kierowcy jeździli tak jak
trzeba, to on by był niepotrze-
bny, ale w tej sytuacji to go po-
stawimy.  Także Pan Burmistrz
zapisał  i  mamy  kilka  progów
do zrobienia, postaramy się to
zrobić jak najszybciej.”

30.08.2019 Burmistrz  Miasta  przekazał
wniosek do Zarządu Dróg Po-
wiatowych w Hajnówce w celu
rozważenia możliwości realiza-
cji. 
Odpowiedź na piśmie Nr 18a
[klik] 

03.09.2019 BRM.0003.3.5.2019 03.09.2019 03.09.2019

Dyrektor  ZDP  poinformował,
że po dokonaniu analizy przed-
miotowej  sprawy ustalono,  że
zamontowanie urządzenia bez-
pieczeństwa  ruchu  drogowego
U-18a,  tj.  lustra  drogowego,
należy traktować jako wniosek
dotyczący  zmiany  organizacji
ruchu na drodze powiatowej nr
1648b. Zgodnie z rozporządze-
niem  w  sprawie  szczegóło-
wych  warunków  zarządzania
ruchem na drogach oraz wyko-
nywania  nadzoru  nad  tym za-

27.09.2019 DT.460.46.2019 30.09.2019 30.09.2019

https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/204659/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_18a.pdf?1568194926
https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/207665/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_17a.pdf?1572444084
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wypadek,  który  na  szczęście
skończył  się szczęśliwie,  ale
mogło dojść do dużo większych
konsekwencji, była zablokowa-
na  droga,  wywrócony  samo-
chód.  Jeden  z  samochodów  z
ulicy Miłkowskiego nie ustąpił
pierwszeństwa, wjechał na prę-
dkość,  z  dużą  prędkością  na
ulicę Lipową. Ten wniosek jest
jakby korespondencją z wnios-
kiem  Radnego  Chomczuka,
który mówił, że w tym miejscu
można by, warto rozważyć tak
zwane  spowalniacze  ruchu  w
innym, dające znać odgłosami
o zbliżającym się niebezpiecze-
ństwie, tak, takie jak są na au-
tostradach. Nie można ich sto-
sować  w  mieście,  ale  Panie
Burmistrzu,  apeluję  o  to,  aby
wystąpić  do  policji,  żeby  naj-
pierw zrobić  analizę  tych  wy-
padków,  bo  do  mnie  trafiało
bardzo  wiele  wniosków  w
związku z tym, że jestem miesz-
kańcem  przyległych  bloków,
nawet skrajnych, takich że wła-
ściwie trzeba by było wszędzie
wstawić tam progi  zwalniają-
ce. Oczywiście, tak nie powin-
no 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 pos-
taci zabezpieczenia tego skrzy-
żowania powinien być na pod-
stawie tej analizy.”
Wniosek złożony ustnie

rządzaniem organ zarządzający
ruchem,  w  szczególności  roz-
patruje  wnioski  dotyczącej
zmiany organizacji ruchu. Zgo-
dnie  z  ustawą  Prawo  o  ruchu
drogowym  Starosta  zarządza
ruchem  na  drogach  powiato-
wych i gminnych. W związku z
powyższym organem właściwy
do załatwienia sprawy jest  or-
gan  zarządzający  ruchem,  tj.
Starosta Hajnowski.
Odpowiedź na piśmie Nr 18b
[klik] 

Starosta  poinformował,  że  zo-
stała  powołana  komisja,  która
dokonała oceny zasadności us-
tawienia  lustra  drogowego  na
skrzyżowaniu.  Podczas  wizji
stwierdzono,  że  istniejące  oz-
nakowanie drogi na ul. Miłko-
wskiego  przy  wjeździe  na
skrzyżowanie w postaci znaku
B20  „STOP”  oraz  znaku  P12
„linia  bezwzględnego  zatrzy-
mania-stop”  jest  kompletne  i
nie  wymaga  ustawienia  urzą-
dzenia  bezpieczeństwa  ruchu
drogowego, tj. lustra drogowe-
go. W ocenie komisji uczestni-
cy ruchu wjeżdżający z ul. Mił-
kowskiego  na  skrzyżowanie  z
ul. Lipową, stosując się do ww.
znaków drogowych, mają moż-
liwość obserwacji ruchu pojaz-
dów jadących ulicą Lipową, na
której obowiązuje ograniczenie
prędkości do 50 km/h. Uczest-
nicy ruchu winni przy tym kie-
rować  się  zasadą  szczególnej
ostrożności – ostrożności pole-
gającej na zwiększeniu uwagi i
dostosowaniu  zachowania

09.10.2019 KD.7123.2.2019 11.10.2019 11.10.2019

https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/207666/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_18b.pdf?1572444085
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uczestnika ruchu do warunków
i  sytuacji  zmieniającej  się  na
drodze, w stopniu umożliwiają-
cym odpowiednio szybkie rea-
gowanie.  Jednocześnie  doko-
nując analizy odmowy monta-
żu  lustra  drogowego  na  ww.
skrzyżowaniu wzięto pod uwa-
gę  zbyt  dużą  odległość,  jaka
dzieliłaby  uczestników  ruchu
od  miejsca  jego  usytuowania.
Ważne,  by  lustro  drogowe
umożliwiało także ocenę pręd-
kości  i  odległości,  w  jakiej
znajduje się zbliżający się po-
jazd.  W omawianym przypad-
ku  przedmiotowe  urządzenie
nie daje takiej możliwości ww.
oceny. Dlatego też lustra znaj-
dują  zastosowanie  np.  na
skrzyżowaniach o ulicach osie-
dlowych,  w  ciasnych  ulicz-
kach, przy zabudowanych wy-
jazdach czy przystankach usy-
tuowanych  na  łukach  drogi,
drogach wewnętrznych w zak-
ładach  produkcyjnych,  obiek-
tach  handlowych  itp.  Sposób
rozmieszczania  urządzeń  bez-
pieczeństwa ruchu drogowego,
w tym luster drogowych, regu-
luje  rozporządzenie  Ministra
Infrastruktury w sprawie szcze-
gółowych warunków technicz-
nych  dla  znaków  i  sygnałów
drogowych oraz urządzeń bez-
pieczeństwa  ruchu  drogowego
i  warunków  ich  umieszczania
na drogach. Biorąc pod uwagę
powyższe nie znajduje się uza-
sadnienia dla ustawienia lustra
drogowego na  skrzyżowaniu.
Odpowiedź na piśmie Nr 18c
[klik] 

https://fs.siteor.com/hajnowka-bip/article_attachments/attachments/207667/original/Odpowied%C5%BA_na_pi%C5%9Bmie_Nr_18c.pdf?1572444085
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19. Radny 
Adam 
Czurak

27.08.2019 WNIOSEK 19
Rozważyć  możliwość  szerszej
informacji  mieszkańców  mia-
sta na każdym etapie realizacji
projektów

„Wnioskuję  o  wprowadzenie
zmian organizacyjnych w pro-
wadzenie projektów z dofinan-
sowaniem, w których organem
prowadzącym jest Urząd Mia-
sta  a  odbiorcami  końcowymi
są mieszkańcy. Są to projekty z
zakresu  modernizacji  źródeł
ciepła, fotowoltaiki. Moim zda-
niem należy na stronie interne-
towej Urzędu stworzyć zakład-
kę dla zainteresowanych miesz-
kańców  inwestorów,  która  w
przejrzysty  sposób  będzie  sta-
nowiła  informację  dotyczącą
przede wszystkim na jakim eta-
pie  znajduje  się  dany  projekt.
Również powinny być wskaza-
ne  kwoty,  jakie  obowiązują  w
zakresie wkładu własnego fina-
nsowego mieszkańca, jakie wy-
nikają  problemy  i  odstępstwa
od zakładanych wskaźników po
akceptacji  projektów  lub  po
przetargach.  Do  tego  należy
również wprowadzić zasadę te-
lefonicznego informowania in-
westora  o  najważniejszych
zmianach i obowiązkach wyni-
kających z projektu. Ten wnio-
sek właściwie jest rozciągnięty
na kilka lat, bo bardzo wiele do
mnie trafiało sygnałów, że ko-
munikacja  jakby  z  Urzędem
Miasta przy aplikowaniu o do-
finansowanie  jest  niedostate-
czna.  Wiele  razy  tłumaczyłem

Burmistrz Miasta:  „Natomiast
informacje  dotyczące  fotowol-
taiki. Nasze postępowanie przy
przygotowaniu projektu za każ-
dym razem jest takie same. My
się  wielokrotnie  spotykamy  z
mieszkańcami,  informujemy  o
warunkach i zasadach, ale po-
tem 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 fo-
towoltaice  było  to,  że  już  po
uzyskaniu  finansowania  i  po
podpisaniu,  po  spotkaniu  z
mieszkańcami  musieliśmy  po-
informować, że jest dodatkowy
8 % VAT. To nie dlatego, że ja
sobie  to  wymyśliłem czy  Pani
Skarbnik,  że chcieliśmy dodat-
kowych jakichś dochodów, nie.
Nawet,  jak  dobrze  pamiętam,
Pani Skarbnik, co, występowa-
liśmy o  interpretację  do  urzę-
dów skarbowych i no niestety,
potwierdzono  ten  obowiązek
dodatkowego  VAT-u  a  to  były
spore pieniądze. Czym to skut-
kowało? W pierwotnym założe-
niu dofinansowanie miało być
na  poziomie  65  %.  Robiliśmy
te  65  %  świadomie,  bo  naj-
pierw w RPO była stosunkowo
mała  pula  środków.  Wniosko-
waliśmy  w  taki  sposób,  żeby
zwiększyć szanse na dofinanso-
wanie.  No nie mogliśmy prze-
widzieć, że w RPO dołożą wie-
le  milionów  złotych  i  dostali

30.08.2019
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Urząd Miasta, że są problemy,
że inaczej może być po przetar-
gu  i  lub  była  interpretacja  z
tym, że mieszkaniec musi pok-
ryć VAT, ale mieszkaniec powi-
nien  się  tego  dowiedzieć  z
Urzędu Miasta i  to  jest  jakby
podstawa.  Bardzo  wiele  gło-
sów, także na pewno to, na pe-
wno ten temat wymaga anali-
zy.”

wszyscy, nawet ci, co chcieli 75
% i 80 %, wszystkiego się prze-
widzieć nie da. No część osób
w związku z tym 8 % VAT-em
zrezygnowało  no  i  ostatecznie
chyba  tych  instalacji,  których
pierwotnie miało być 50, zało-
żyliśmy  na  140  kilowatów,  to
było gdzieś chyba 40 instalacji.
Także w tej chwili, jeżeli chodzi
o  fotowoltaikę  w  gospodarst-
wach domowych u nas w mieś-
cie, to mamy instalacje o mocy
około  300  kilowatów.  Nato-
miast w szkołach, tak jak mó-
wiłem, w Dwójce 15, w Jedyn-
ce 40,  w Czwórce 40,  kolejne
projekty złożone. Natomiast je-
żeli chodzi o przyszłość, bo ro-
zumiem,  że  Panu  Radnemu
chodzi o postępowanie w przy-
szłości. Ciągle, ciągle w Urzę-
dzie  Marszałkowskim  nie  ma
kryteriów i nie ma zasad dofi-
nansowania  budowy,  montażu
instalacji fotowoltaicznych. My
tego pilnujemy, będziemy się o
te środki,  dofinansowanie sta-
rać, będziemy zachęcać wszys-
tkich mieszkańców, żeby z tego
skorzystali, ale na dzień dzisie-
jszy  nie  możemy  organizować
ani akcji informacyjnej, ani ja-
kiejś akcji promocyjnej, ponie-
waż nie  znamy dokładnie wa-
runków.  Znamy  tylko  ogólne
założenia, że ma być to zupeł-
nie inaczej, bo do tej pory po-
legało  to na  tym,  że  podpisy-
waliśmy  umowę,  ogłaszaliśmy
przetarg,  my  się  rozliczaliśmy
za wszystko a mieszkańcy z na-
mi. Oczywiście potem, tak jak i
teraz  czekamy  na  pieniądze  z
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RPO.  Natomiast  według  no-
wych  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 instala-
cję  o  określonej  mocy,  będą
przychodziły, ale te, które będą
miały podpisaną umowę z na-
mi  a  my  z  RPO,  przedstawią
protokół odbioru instalacji, nie
wiem 3, 4, 5 kilowatów, dosta-
ną na podstawie protokołu od-
bioru,  no  protokół  odbioru
oczywiście  będzie  musiał  być
związany też z umową nową na
ten licznik dwukierunkowy, do-
staną  konkretne  dofinansowa-
nie  –  albo  3 000  albo  4 000,
albo może 5 000 na każdy kilo-
wat zamontowany na dachu. A
ile to będzie, jak to będzie, to
ja w tej chwili ani Panu Rad-
nemu, ani nikomu nie mogę w
tej  chwili  odpowiedzieć,  bo
sam nie wiem, po prostu czeka-
my  na  informację.  Ale  kiedy
te kryteria  będą  już  ustalone,
no to będziemy wtedy mieszka-
ńców  informować  i  zachęcać
do tego. Myślę, że ocena może
polegać na tym, że dofinanso-
wanie  dostaną  te  samorządy,
które będą wnioskowały o jak
najniższe  dofinansowanie  na
kilowat  na  dachu.  Tak  może
być, bo jak inaczej wybrać naj-
lepsze projekty, nie?”
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„Panie  Burmistrzu,  właśnie  o
to chodzi, że jest tak dużo info-
rmacji,  Pan  sam  teraz  podał
tak dużo informacji. Mi tu głó-
wnie chodziło o to, żeby uspra-
wnić  obieg  jakby  takiego,  ta-
kiej  relacji klient  – Urząd, bo
jest tak, jest dużo etapów – ap-
likacja o wniosek, tak, podpisy-
wanie  deklaracji,  później
umów, przetargi...”
Wniosek złożony ustnie

„Panie  Radny,  to  wszystko
prawda, ale najważniejsza jest
jedna sprawa, jedno kryterium
–  ile  trzeba  zapłacić.  Ja...
Przepraszam bardzo za te  su-
gestie. Po prostu kiedy już bę-
dziemy wiedzieli więcej, ja tu-
taj się trochę może wproszę do
naszej  Telewizji  Kablowej  na
jakąś  dłuższą  rozmowę,  żeby
więcej porozmawiać o szczegó-
łach i przybliżyć ten problem, a
niezależnie od tego oczywiście,
będzie  informacja  na  naszej
stronie internetowej...  Tak, tyl-
ko 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 hi-
storii  a  to  żadna  radość  dla
mnie,  że  wyszło  na  moje,  bo
ostatecznie Ministerstwo zwró-
ciło  się  do  samorządów,  żeby
pomogły w realizacji projektu.
Ale wydaje mi się, że jednak te
programy  z  RPO  relatywnie
powinny być jakby najkorzyst-
niejsze.  A jak będzie –  zoba-
czymy. Ja się obawiam czegoś
innego, żeby nie zostały zmie-
nione  zasady  rozliczania  pro-
dukcji i poboru energii na pot-
rzeby  gospodarstwa  domowe-
go. W tej chwili mamy bardzo
dobry  system dla  mieszkańca.
Tak  naprawdę  jeżeli  ktoś  ma
dostosowany, dostosowaną ins-
talację do potrzeb swojego go-
spodarstwa domowego, to zap-
łaci za pół roku 60-70 złotych.
To wiecie,  przy rosnących ce-
nach energii to naprawdę jest
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korzystne  rozwiązanie.  80  %
odbieramy w rozliczeniu, 20 %
energii, którą nasza instalacja
wyprodukuje, odda do sieci to
jest koszt magazynowania i na-
prawdę jest to dobre rozwiąza-
nie. Ale są głosy, że ma to być
zmienione.  No  mam  nadzieję,
że jeżeli nawet będzie zmienio-
ne,  to nie będą to dużo mniej
korzystne warunki dla mieszka-
ńców, bo czasami ludzie mówią
o  magazynowaniu  energii,  o
akumulatorach  na  tą  energię.
To  jest  też  bardzo  dobre  roz-
wiązanie,  no  ale  akumulatory
mają tą wadę, że no nie są zbyt
trwałe a też kosztują. Z tym, że
wszystko się rozwija, technolo-
gia się zmienia, bardzo możli-
we,  że  za  kilka  lat  będziemy
stawiać  sobie  w  domu dodat-
kowe  akumulatory  i  ani  kilo-
wata nie oddawać do sieci. Ja
tylko  Pana  Radnego  zapew-
niam,  że  jeżeli  już  będziemy
wiedzieli,  jak  przystąpić  do
przygotowania  programu,  to
na  pewno  będziemy  informo-
wali  mieszkańców  i  zrobimy
wszystko,  żeby  w  stosownym
czasie  projekt  złożyć,  znaczy
wniosek.”


