
* zanonimizowany
Protokół Nr XVII/20

z obrad XVII sesji Rady Miasta Hajnówka
która odbyła się 12 maja 2020 r. 
w Hajnowskim Domu Kultury

w godz. 15:00 – 15:25

stan osobowy Rady Miasta – 21
obecnych na sesji – 20

nieobecnych usprawiedliwionych – 1

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

Radni nieobecni usprawiedliwieni:
1. Chomczuk Jan

Lista obecności Radnych Rady Miasta Hajnówka na XVII sesji w dniu 12 maja 2020
roku – Załącznik Nr 1.
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Ponadto w sesji udział wzięli:
1. Jerzy Sirak – Burmistrz Miasta Hajnówka
2. Ireneusz Roman Kiendyś – Zastępca Burmistrza Miasta Hajnówka
3. Jarosław Grygoruk – Sekretarz Miasta
4. Agnieszka Zabrocka – Skarbnik Miasta
5. Marzanna Sołtys – Radca Prawny
6. Halina Stepaniuk – Biuro Rady Miasta
7. Elżbieta Filipowicz – Biuro Rady Miasta
8. Przedstawiciele Telewizji Kablowej Hajnówka
9. Jarosław Walesiuk – Informatyk UM

Lista obecności gości na XVII sesji w dniu 12 maja 2020 roku – Załącznik Nr 2.

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-xvii-sesji-rady-miasta-
hajnowka-w-dniu-12-maja-2020r/#transmisja-obrad-xvii-sesji-rady-miasta-
hajnowka-w-dniu-12-maja-2020r

http://hajnowka.pl/urzad1/aktualnosci/13458-transmisja-obrad-xvii-sesji-rady-miasta-
hajnowka-w-dniu-12-maja-2020r.html

Nagranie z obrad sesji – Załącznik Nr 3

Ad 1. Otwarcie sesji (00:01:08 –  00:03:05)
Walentyna Pietroczuk – Przewodnicząca Rady – Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy
o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 roku otwieram obrady XVII sesji Rady
Miasta Hajnówka zwołanej na wniosek Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 6 maja
2020 roku. Witam serdecznie Państwa Radnych, witam serdecznie Pana Burmistrza
Jerzego Siraka, Pana Wiceburmistrza Ireneusza Romana Kiendysia, Panią Skarbnik,
Panią  Agnieszkę  Zabrocką,  Pana  Sekretarza  Jarosława  Grygoruka,  Pracowników
Urzędu  Miasta  Hajnówka.  Witam  serdecznie  mieszkańców  miasta  Hajnówka
i wszystkich tych, którzy oglądają nas za pośrednictwem Telewizji Kablowej. Witam
serdecznie przedstawicieli Telewizji Kablowej i Hajnowskiego Domu Kultury, który
dzisiaj po raz kolejny użycza nam sali do odbycia obrad. Wszyscy Państwo Radni
otrzymali porządek obrad wraz z projektem, projektami uchwał. Informacja o sesji
została zamieszczona również na stronie internetowej miasta Hajnówka, w Biuletynie
Informacji  Publicznej,  Portalu  Radnego,  Portalu  Mieszkańca  i  tablicach  ogłoszeń
Miasta,  Urzędu  Miasta.  Przypominam,  sesja  Rady  Miasta  jest  nagrywana  przez
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Telewizję Kablową. Informuję, że ustawowy skład Rady Miasta Hajnówka stanowi
21 Radnych. Stwierdzam, że w dzisiejszej sesji uczestniczy 20 Radnych, co stanowi
kworum  niezbędne  do  prowadzenia  obrad  Rady  Miasta  umożliwiające
przeprowadzenie ważnych wyborów i podejmowanie prawomocnych uchwał. 

Ad 2. Przyjęcie porządku obrad (00:03:05 – 00:04:27)
Walentyna Pietroczuk – Przewodnicząca Rady – Wszyscy Państwo Radni otrzymali
porządek obrad dzisiejszej sesji w wersji elektronicznej i porządek obrad przedstawia
się następująco:

1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawach: 

3.1. zmian w budżecie miasta na 2020 rok,
3.2. zatwierdzenia zarządzenia nr 48/2020 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia
23 kwietnia 2020 roku w sprawie ograniczenia handlu na targowicy miejskiej
przy ul. Targowej 72 i miejscu  handlu przy ul. 3 Maja 38 w Hajnówce.

4. Zamknięcie obrad.

Walentyna  Pietroczuk  –  Przewodnicząca  Rady  –  Czy  ktoś  z  Państwa  Radnych
ma uwagi do przedstawionego porządku obrad? Nie widzę. Przystępujemy w takim
razie do głosowania nad przedstawionym porządkiem obrad. Kto z Państwa Radnych
jest  za przyjęciem przedstawionego porządku obrad?  Kto się wstrzymał?  Kto jest
przeciw?  Wszyscy  Radni  obecni  na  dzisiejszej  sesji  głosowali  za  przyjęciem
przedstawionego porządku obrad. 

Wyniki głosowania Radnych w sprawie przyjęcia porządku obrad – Załącznik Nr 4.

Ad 3. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawach (00:04:27 – 00:25:45)
Walentyna  Pietroczuk  –  Przewodnicząca  Rady  –  Przechodzimy  w  takim  razie
do punktu 3. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawach. 

Ad 3.1 w sprawie zmian w budżecie miasta na 2020 rok (00:04:27 – 00:13:20)
Walentyna  Pietroczuk – Przewodnicząca Rady – I  pierwsza sprawa podpunkt  3.1
w sprawie zmian w budżecie miasta na 2020 rok. Na poprzedniej sesji zapoznaliśmy
się ze zmianami w budżecie miasta na 2020 rok, podjęliśmy uchwałę i proszę bardzo,
Panie  Burmistrzu,  o  informację,  dlaczego  musimy  dokonać  takiej  zmiany,  zapisu
w uchwale? Skąd to wynika? Proszę bardzo.
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Jerzy  Sirak  –  Burmistrz  Miasta  –  Pani  Przewodnicząca,  Wysoka  Rado,
na poprzedniej  sesji  22  kwietnia  procedowaliśmy  uchwałę  dotyczącą  obligacji
miejskich i taka uchwała została przez Wysoką Rade przyjęta, za co wspólnie z Panią
Skarbnik dziękujemy,  bo to  zapewnia  nam stabilną sytuację  finansową,  realizację
zadań  na  bieżący  rok.  Niemniej  jednak  przyjęcie  poprzedniej  uchwały  dotyczące
obligacji  skutkuje  tym,  że  musimy  również  dokonać  zmian  w  naszej  uchwale
budżetowej. Nic tu się nie zmienia jeżeli chodzi o liczbę, tylko w naszej uchwale
budżetowej  musimy  wyraźnie  zapisać,  jak  te  środki  zostaną  rozdysponowane,
to znaczy  2 000 000  złotych  to  będzie  na  bieżące  wydatki  w  ramach  rachunku
bieżącego, deficyt na rok bieżący 3 131 710 złotych a 7 868 290 złotych to są środki
z obligacji, które zostaną w całości przeznaczone na spłatę wcześniejszych pożyczek
i  kredytów.  Także  Wysoka  Rado,  bardzo  proszę  o  zrozumienie  i  poparcie  tego
projektu uchwały zmian w budżecie.  Tak jak mówiłem, w sensie  liczb i  wartości
finansowych  nie  zmienia  to  naszych  dotychczasowych  zapisów  w  uchwale
budżetowej  a  jedyne  je  precyzuje  konkretnie,  na  co  te  środki  z  obligacji
przeznaczymy.  Już  procedury  dotyczące  wyłonienia  banku,  który  zechce  nam
te obligacje  sfinansować,  rozpoczęliśmy.  Jeżeli  Wysoka  Rada  dzisiaj  potwierdzi
te zmiany w uchwale budżetowej, będziemy wspólnie z Panią Skarbnik procedować
dalej, aby sfinalizować to właśnie zakupem, sprzedażą tych obligacji komunalnych,
miejskich. Bardzo proszę zatem Wysoką Radę o przyjęcie przedstawionego Wysokiej
Radzie projektu uchwały.

Walentyna  Pietroczuk  –  Przewodnicząca  Rady  –  Dziękuję  bardzo.  Czy  ktoś
z Państwa Radnych chciałby zabrać głos w sprawie projektu uchwały? Proszę bardzo,
Pani Radna Helena Kuklik.

Helena Kuklik – Radna – Szanowni Radni, Panie Burmistrzu, Pani Przewodnicząca,
ja mam pytanie do Pani Radcy Prawnej, ponieważ w uzasadnieniu do tej uchwały
znalazł się taki tekst, że niniejsza uchwała jest uzupełnieniem poprzedniej uchwały,
którą  przyjęliśmy  22  kwietnia  Nr  XVI/123/20.  Czy  taki  zapis  może  znaleźć  się
w projekcie uchwały, dokładnie w uzasadnieniu?

Walentyna Pietroczuk – Przewodnicząca Rady – Dziękuję bardzo. Panie Burmistrzu?
Ja rozumiem, że to jest  § 7 jest to zmiana zapisu poprzedniego  § 7, który brzmiał
troszeczkę  inaczej.  Załączniki  tej  uchwały  nie  są  zmienione,  są  takie  same.  Czy,
Panie Burmistrzu, chciałby Pan jeszcze odpowiedzieć Pani Radnej na pytanie?

Jerzy Sirak – Burmistrz Miasta – Pani Przewodnicząca, Wysoka Rado, tak jak już
wspomniałem,  ta  zmiana  w  uchwale  budżetowej  związana  jest  z  naszą  uchwałą
i naszą  decyzją  Rady  odnośnie  emisji  obligacji  miejskich  i  rzeczywiście,  tak  jak
w uzasadnieniu  tutaj  piszemy,  no  jest  to  wprowadzenie  tej  koniecznej  zmiany
w projekcie budżetu, ale tak jak już wspomniałem, nie zmienia to ani wartości, ani
liczb, które w tym projekcie budżetu w powiązaniu z uchwałą o emisji obligacji już
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występują.

Walentyna  Pietroczuk  –  Przewodnicząca  Rady  –  Dziękuję  bardzo.  Czy  ktoś
z Państwa Radnych jeszcze ma pytania? Proszę bardzo, Pani Helena Kuklik.

Helena  Kuklik  –  Radna  –  Przytoczę  treść  tego  uzasadnienia.  Podjęcie  niniejszej
uchwały  Rady  Miasta  jest  niezbędne  w  celu  możliwości  realizacji  budżetu
wynikającego z uchwały Nr XVI/123/20 Rady Miasta Hajnówka z dnia 22 kwietnia
w sprawie zmian w budżecie  na 2020 rok,  ponieważ wprowadza brakujący zapis
aktualizujący  limity  zobowiązań  a  ten  brakujący  zapis  to  jest  sfinansowanie
planowanego deficytu budżetu gminy w kwocie 3 131 710 złotych.  Myślę,  że ten
zapis powinien znaleźć się w poprzedniej uchwale. Nie znalazł się prawdopodobnie
z powodu czy omyłkowo, czy z powodu błędu, czy jakaś inna przyczyna się znalazła.
W każdym bądź razie uważam, że poprzednia uchwała była błędna. Przypominam,
że za podejmowanie błędnych uchwał przez Radę Miasta grozi rozwiązanie tej Rady
Miasta przez Wojewodę a podjęliśmy już kilka uchwał niezgodnych z prawem, które
musieliśmy po miesiącu lub po dwóch prostować. Także proszę o informację – czy
Panią  Skarbnik,  czy  też  Panią  Radcę  Prawną,  bo  na  tej  uchwale,  na  projekcie
uchwały nie widać parafki Pani Radcy Prawnej. Czy Pani Radca Prawny uzgodniła
to pod kątem formalnym? Dziękuję. 

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

Jerzy  Sirak  –  Burmistrz  Miasta  –  Pani  Przewodnicząca,  Wysoka  Rado,  projekt
uchwały jest zaopiniowany przez Radcę Prawnego i to co mówiłem, proponujemy
tą zmianę  i  prosiliśmy  o  dzisiejsze  posiedzenie  Rady  Miasta  Hajnówki,  żeby
tą sprawę uporządkować i nic więcej. 

Walentyna Pietroczuk – Przewodnicząca Rady – Dziękuję. Proszę bardzo, czy ktoś
jeszcze  ma  pytania?  Nie  widzę.  Proszę  bardzo,  przystępujemy  w  takim  razie
do głosowania. Kto z Państwa Radnych jest za przyjęciem uchwały w sprawie zmian
w budżecie miasta na 2020 rok? Kto jest za? Kto się wstrzymał? Kto jest przeciw?
Za przyjęciem  uchwały  głosowało  12  Radnych,  nikt  się  nie  wstrzymał,  przeciw
głosowało 8 Radnych i przeciw głosowali następujący Radni: Pan Borkowski Maciej,
Pani  Dąbrowska  Jadwiga,  Pan  Gmiter  Mieczysław,  Pani  Kuklik  Helena,  Pani
Lewczuk Lucyna,  Pani Łukaszewicz Małgorzata,  Pan Tumiel  Artur,  Pani Zaborna
Małgorzata.  Pozostali,  12  Radnych  głosowało  za  przyjęciem  uchwały.  Dziękuję
bardzo. 

Wyniki  głosowania  Radnych  w  sprawie  projektu  uchwały  w  sprawie  zmian
w budżecie miasta na 2020 rok – Załącznik Nr 5.
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Uchwała Nr XVII/129/20 Rady Miasta Hajnówka z dnia 12 maja 2020 r. w sprawie
zmian w budżecie miasta na 2020 rok – Załącznik Nr 6.

Ad  3.2. zatwierdzenia  zarządzenia  nr  48/2020  Burmistrza  Miasta  Hajnówka
z dnia  23  kwietnia  2020  roku  w  sprawie  ograniczenia  handlu  na  targowicy
miejskiej przy ul. Targowej 72 i miejscu  handlu przy ul. 3 Maja 38 w Hajnówce
(00:13:20 – 00:25:45)
Walentyna  Pietroczuk  –  Przewodnicząca  Rady  –  Przechodzimy  do  następnego
podpunktu. Podpunkt 3.2. rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia
zarządzenia nr 48/2020 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 23 kwietnia 2020 roku
w sprawie ograniczenia handlu na targowicy miejskiej przy ul. Targowej 72 i miejscu
handlu przy ul.  3 Maja 38 w Hajnówce. Państwo Radni otrzymali projekt uchwał
wraz z uzasadnieniem oraz z kopią Zarządzenia Nr 48/2020 Burmistrza Miasta. Czy
Pan Burmistrz chciałby zabrać głos w tej sprawie? 

Jerzy Sirak – Burmistrz Miasta – Pani Przewodnicząca,  Wysoka Rado, jest  to też
bardzo ważna  sprawa,  o  której  również  mówiliśmy na  sesji  w dniu  22 kwietnia.
W związku  z  tym,  że  wówczas  Rada  Miasta  wcześniejszego  zarządzenia
zakazującego handlu nie zaakceptowała, w związku z tym od 23 kwietnia bieżącego
roku handel, nieograniczony handel stał się możliwy zarówno na dużej, jak i małej
targowicy w naszym mieście. Wszyscy wiemy, że jest to bardzo duże zagrożenie,
dlatego też już 23 kwietnia, tak jak zresztą tutaj deklarowałem na tej sali, wydałem
zarządzenie ograniczające oczywiście handel na targowiskach w mieście, ale handel,
który  nie  dotyczył,  to  ograniczenie  nie  dotyczy  handlu  artykułami  spożywczymi,
artykułami pochodzenia rolniczego i ogrodniczego, tak jak wspólnie tutaj na ostatniej
sesji  dyskutowaliśmy,  że  jest  to  furtka,  szansa,  żeby  umożliwić  producentom
artykułów spożywczych i rolniczo-ogrodniczych naszego regionu handel. Handel ten
jest prowadzony z tym ograniczeniem oczywiście zgodnie z zaleceniami Głównego
Inspektora  Sanitarnego,  dlatego  też  proszę  Wysoką  Radę  o  akceptację  tego
zarządzenia i tym samym usankcjonujemy ten stan, który jest i ten handel w takim
wymiarze  i  w  taki  sposób  nadal  będzie  w  naszym  mieście  realizowany  przez
wszystkie zainteresowane podmioty.

Walentyna  Pietroczuk  –  Przewodnicząca  Rady  –  Dziękuję  bardzo.  Czy  ktoś
z Państwa  Radnych  chciałby  zabrać  głos?  W  sprawie  projektu  uchwały?  Proszę
bardzo, Pani Radna Jadwiga Dąbrowska.

Jadwiga Dąbrowska – Radna – Pani Przewodnicząca, Panie Burmistrzu, szanowni
Radni,  ostatnie  zdanie  w  uzasadnieniu  brzmi:  W  razie  nieprzyjęcia  lub
nieprzedstawienia na sesji Rady Miasta traci to zarządzenie swoją moc. 3 tygodnie
temu, gdy Pan Burmistrz zweryfikował naszą prośbę o wprowadzenie możliwości
handlu na obu targowicach, sytuacja wyglądała trochę inaczej niż obecnie. Miasta
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ościenne łącznie z naszym miastem wojewódzkim zniosły całkowicie zakaz handlu
na  miejskich  targowicach.  Wydaje  mi  się,  że  gdy  wszystkie  markety  budowlane,
ogrodnicze,  wszystkie  sklepy  ruszyły  pełną  parą  w  Hajnówce,  zawężanie  tego
do targowicy jest trochę niezasadne, bowiem ludzie i tak, i tak przemieszczają się
w naszym mieście czy też w naszym powiecie. Sytuacji epidemiologicznej groźnej
nie  ma  i  wydaje  mi  się,  że  jest  kilka  takich  osób,  które  na  naszym  ryneczku
ma minisklepiki  sprzedaje  towary przemysłowe i  jest  to właśnie  sposób na życie.
Cofnę  się  właśnie  do  tego  uzasadnienia,  że  nieprzyjęcie  przez  Radę  lub
nieprzedstawienie na sesji powoduje, że to zarządzenie traci moc a obowiązywało
ono już 3 tygodnie to ograniczenie. Wydaje mi się że wystarczająco, więc wnoszę
o nieprzyjęcie tego zarządzenia. Dziękuję.

Walentyna  Pietroczuk  –  Przewodnicząca  Rady  –  Dziękuję.  Czy  ktoś  z  Państwa
Radnych jeszcze chciałby? Proszę bardzo, Pani Radna Małgorzata Zaborna.

Małgorzata Celina Zaborna – Ja tylko mam takie pytanie, bo zwracają się ludzie,
którzy pracowali na ryneczku, czy to prawda jest, że ten ryneczek już nie działa nasz?
Może  wyjaśnienie  od  Burmistrza?  Ryneczek  przy  banku.  I  czy  też  jest  prawdą,
że Urząd  Miasta  wydzielił  teren  pod handel  w kwocie  1 000 złotych miesięcznie
od jednego stanowiska? To takie pytanie.

Walentyna  Pietroczuk – Przewodnicząca  Rady – Dziękuję  bardzo.  Proszę bardzo,
Panie Burmistrzu, czy chciałby Pan odpowiedzieć na pytania Pani Radnej?

Jerzy Sirak – Burmistrz Miasta – Ja przedstawiam do akceptacji Wysokiej Radzie
to zarządzenie,  ponieważ  taki  jest  mój  obowiązek.  Oczywiście,  Wysoka  Rada
zdecyduje, jak Wysoka Rada zdecyduje, tak będzie. Ja się zgodzę z tym, że należy jak
najszybciej umożliwić taki nieograniczony handel. Czy to już jest ten moment, czy
nie, to trudno powiedzieć. Ja myślę, że jeszcze nie. I wierzę w to, że niedługo taki
moment  nastąpi,  że  będziemy mogli  otworzyć i  szkoły,  i  przedszkola,  i  ryneczki.
Jeżeli natomiast chodzi o drugie pytanie, to ja wyjaśnię tylko, że rzeczywiście kilka
osób  wystąpiło  do  nas  z  wnioskiem  o  zajęcie  tak  zwanego  pasa  drogowego
i w związku  z  tym  umożliwiliśmy  to  skorzystanie  z  tego  i  wyjaśnię  tylko,
że korzystanie z tej formy i formuły prawnej również do celów handlowych wynika
z naszej  uchwały  dotyczącej  korzystania,  określające  zasady  korzystania  z  pasa
drogowego.  Są  tam  określone  stawki  za  metr  kwadratowy  korzystania  z  pasa
drogowego i wyjaśnię Państwu, chociaż poprzednio zmienialiśmy te stawki, ale tej
stawki  zmiana  nie  dotyczyła  absolutnie  tego  przykładu.  Te  stawki,  jak  dobrze
pamiętam, obowiązują od 2004 roku.

Walentyna Pietroczuk – Przewodnicząca Rady – Dziękuję bardzo.  Czy są jeszcze
jakieś  pytania  dotyczące  projektu  uchwały?  Proszę  bardzo,  Pani  Radna  Ewa
Rygorowicz.
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Ewa Rygorowicz – Pani Przewodnicząca, Panie Burmistrzu, drodzy Radni, do mnie
padło pytanie troszeczkę inaczej sformułowane, natomiast nasi mieszkańcy pytają,
czy  to  prawda,  że  Pani* sprzedała  swoją  targowicę  i  teraz  nie  mamy  gdzie
handlować?

Walentyna Pietroczuk – Przewodnicząca Rady – Przypominam o RODO.

Ewa Rygorowicz – Radna – Przepraszam. Dziękuję.

Walentyna Pietroczuk – Przewodnicząca Rady – Proszę bardzo, czy Pan Burmistrz
chciałby odpowiedzieć na pytanie Pani Radnej?

Jerzy Sirak – Burmistrz Miasta – Ja na to pytanie nie mogę odpowiedzieć, bo takiej
wiedzy nie  mam.  Trzeba by bezpośrednio do właścicieli  takie  pytanie  skierować,
natomiast tutaj wyjaśnię, jeżeli Wysoka Rada zdecyduje inaczej, nie przyjmuje tego
zarządzenia,  my jesteśmy przygotowani również na ten inny wariant i  oczywiście
będzie  to  oznaczało,  że  od  jutra  nie  ma  żadnych  ograniczeń  jeżeli  chodzi
o prowadzenie działalności handlowej na rynku i ryneczku.

Walentyna Pietroczuk – Przewodnicząca Rady – Dziękuję bardzo.  Czy są jeszcze
pytania.  Nie  widzę.  Przystępujemy  w  takim  razie  do  głosowania  nad  uchwałą
w sprawie zatwierdzenia zarządzenia nr 48/2020 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia
23 kwietnia 2020 roku w sprawie ograniczenia handlu na targowicy miejskiej przy
ulicy Targowej 72 i miejscu handlu przy ulicy 3 Maja 38 w Hajnówce. Kto z Państwa
Radnych  jest  za  przyjęciem  uchwały?  Kto  się  wstrzymał?  Kto  jest  przeciw?
12 Radnych głosowało za przyjęciem uchwały, wstrzymało się 3 Radnych, przeciw
głosowało 5 Radnych, Przeciw głosowali: Pan Borkowski Maciej, Pani  Dąbrowska
Jadwiga, Pani Kuklik Helena, Pani Lewczuk Lucyna, Pan Tumiel Artur. Wstrzymali
się  od  głosu:  Pan  Bołtryk  Marcin,  Pani  Łukaszewicz  Małgorzata,  Pani  Zaborna
Małgorzata.  Uchwała została przyjęta.  Proszę Państwa, następny podpunkt,  zanim
przejdę  do  następnego  podpunktu,  chciałabym  przypomnieć  Państwu  Radnym
o oświadczeniach majątkowych, które należy złożyć do końca maja i jeśli z Państwa,
Państwo są gotowi do oddania do Biura Rady, proszę dzwonić, Panie zejdą na dół,
odbiorą te oświadczenia. Także to takie ogłoszenie, myślę że bardzo ważne. Chciałam
podziękować Państwu za  przybycie  na dzisiejszą  sesję,  Panu Burmistrzowi,  Panu
Wiceburmistrzowi, Pani Skarbnik, pracownikom. Przepraszam bardzo, jeszcze Pan
Radny Mieczysław Gmiter chce coś powiedzieć. Proszę bardzo.

Mieczysław Stanisław Gmiter – Radny – Pani Przewodnicząca, mam do Pani taką
prośbę,  ponieważ  pandemia  już  ograniczyła  w  jakimś  tam  stopniu  nasze  prawa,
podkreślam,  nie  rząd,  tylko  pandemia  ograniczyła,  także  proszę  Panią  również
o to, żeby  Pani  już  może  tak  do  końca  niektórych  praw  nam  nie  ograniczała

* zanonimizowano
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i w następnej  sesji  żeby  znalazł  się  ostatni  punkt  zapytania  i  wnioski.  Dobrze?
Bo to już jest 2 sesje, gdzie tego punktu nie ma. Dziękuję.

Walentyna  Pietroczuk  –  Przewodnicząca  Rady  –  Tak.  Dziękuję  bardzo.  Proszę
Państwa,  to  jest  sesja  zwołana  na  postawie  ust.  3,  art.  20  ust.  3.  Ma ona pewne
zasady. Myślę, że następną sesję odbędziemy w normalnym trybie na podstawie ust.
1  i  wtedy  będą  pytania,  interpelacje,  wnioski,  ale  również  przypominam o  tym,
że przez  cały  czas  Radni  pracują,  mają  możliwość  składania  pisemnych  zapytań,
wniosków,  interpelacji.  Odpowiedzi  są  również  udzielane  pisemnie,  także  to  nie
zamyka działań Państwa Radnych ta sytuacja pandemii. Kontynuując podziękowania
chciałabym jeszcze podziękować Telewizji Kablowej i pracownikom Hajnowskiego
Domu Kultury. Panu Dyrektorowi dziękujemy za udostępnienie sali.

Wyniki głosowania Radnych w sprawie projektu uchwały w sprawie  zatwierdzenia
zarządzenia nr 48/2020 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 23 kwietnia 2020 roku
w sprawie ograniczenia handlu na targowicy miejskiej przy ul. Targowej 72 i miejscu
handlu przy ul. 3 Maja 38 w Hajnówce – Załącznik Nr 7.

Uchwała Nr XVII/130/20 Rady Miasta Hajnówka z dnia 12 maja 2020 r. w sprawie
zatwierdzenia  zarządzenia  nr  48/2020  Burmistrza  Miasta  Hajnówka  z  dnia
23 kwietnia 2020 roku w sprawie ograniczenia handlu na targowicy miejskiej  przy
ul. Targowej 72 i miejscu  handlu przy ul. 3 Maja 38 w Hajnówce – Załącznik Nr 8.

Ad 4. Zamknięcie obrad (00:25:45 – 00:25:52)
Walentyna Pietroczuk – Przewodnicząca Rady – I proszę Państwa, zamykam obrady
XVII sesji Rady Miasta Hajnówka.

Protokołowały:                                                                      Walentyna Pietroczuk      

Halina Stepaniuk – Główny Specjalista                                Przewodnicząca Rady

Elżbieta Filipowicz – Referent
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