
Protokół Nr I/10
z obrad I sesji Rady Miasta Hajnówka

która odbyła się 1 grudnia 2010 r.

w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Hajnówka

w godz. 10.00-12.20

Stan Rady Miasta –21 
obecnych na sesji – 21

Radni obecni na posiedzeniu :

1. Androsiuk Tomasz 
2. Bołtromuk Eugeniusz 
3. Chaniło Alicja 
4. Giermanowicz Jan 
5. Gryc Alla 
6. Kiendyś Ireneusz Roman
7. Kulwanowski Leonard
8. Łabędzki Bogusław Szczepan 
9. Łojewska Halina
10. Markiewicz Piotr
11. Olejnicki Tomasz
12. Ostapczuk Jakub
13. Ostaszewska Walentyna
14. Puch Janusz
15. Rakowicz Wiesław
16. Rygorowicz Ewa 
17. Saczko Eugeniusz
18. Siegień Irena
19. Szpakowicz Wiktor
20. Tomaszuk Grzegorz
21. Wiatrowski Zdzisław 

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu

Ponadto w sesji udział wzięli:
1. Anatol Ochryciuk – Burmistrz Miasta Hajnówka
2. Jerzy Sirak – Burmistrz Elekt
3. Mikołaj Janowski – radny Sejmiku Województwa 

Podlaskiego
4. Wiktor Dzik – Przewodniczący Miejskiej Komisji 

Wyborczej.
5. Bazyl Stepaniuk – Zastępca Burmistrza Miasta 

Hajnówka



6. Włodzimierz Pietroczuk – Starosta Hajnowski
7. Przewodniczący Rad Osiedli – załącznik nr 2
8. Przedstawiciele lokalnej prasy, telewizji i radia.
9. Jarosław Grygoruk – Sekretarz Gminy Miejskiej 

Hajnówka.
10. Marzanna Sołtys – Radca Prawny.

I sesję Rady Miasta Hajnówka w kadencji 2010-2014 otworzył oraz jej przewodniczył Pan 
Leonard Kulwanowski – Radny Senior, który na wstępie otworzył obrady I sesji Rady Miasta 
Hajnówka, stwierdził, że w sesji bierze udział 21 radnych, co stanowi quorum, by wszelkie 
rozstrzygnięcia  były  prawomocne,  a  następnie  zaproponował  zmianę  porządku  obrad, 
polegającą na zmianie kolejności przesłanego porządku obrad, polegającą na przeniesieniu 
punktu przyjęcie porządku obrad po wręczeniu radnym zaświadczeń i złożeniu ślubowania. 
Porządek obrad po zmianach przedstawia się następująco: 

1. Otwarcie sesji.
2. Wręczenie zaświadczeń przez Miejską Komisję Wyborczą w Hajnówce.
3. Złożenie ślubowania przez radnych.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Powołanie Komisji Skrutacyjnej.
6. Wybór Przewodniczącego Rady Miasta.
7. Wybór Zastępców Przewodniczącego Rady Miasta Hajnówka.
8. Zamknięcie obrad.

Do punktu 2 porządku obrad.
Zaświadczenia w sprawie wyboru na radnych wręczył Pan Wiktor Dzik – Przewodniczący 
Miejskiej  Komisji  Wyborczej  w  Hajnówce.  Pan  Wiktor  Dzik  ponadto  radnym  przekazał 
gratulacje i życzenia w związku z wyborem.

Do punktu 3 porządku obrad.
Przewodniczący Obrad, Pan Leonard Kulwanowski poinformował, że zgodnie z art. 23 a o 
samorządzie  gminnym,  przed  przystąpieniem  do  wykonywania  mandatu  radni  składają 
ślubowanie. Ślubowanie odbywa się w ten sposób, że po odczytaniu roty wywołani kolejno 
radni powstają i wypowiadają słowo „ślubuję”. Ślubowanie może być złożone z dodaniem 
zdania:  „Tak  mi  dopomóż  Bóg”.  Następnie  Pan  Leonard  Kulwanowski  odczytał  rotę 
ślubowania  –  „Wierny  Konstytucji  i  prawu Rzeczypospolitej  Polskiej,  ślubuję  uroczyście 
obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej 
gminy i jej mieszkańców”. Radni wywołani, jak niżej, złożyli ślubowanie:

1. Androsiuk Tomasz – ślubuję
2. Bołtromuk Eugeniusz – ślubuję
3. Chaniło Alicja – ślubuję
4. Giermanowicz Jan – ślubuję
5. Gryc Alla – ślubuję
6. Kiendyś Ireneusz Roman – ślubuję
7. Kulwanowski Leonard – ślubuję
8. Łabędzki Bogusław Szczepan – ślubuję, tak mi dopomóż Bóg
9. Łojewska Halina – ślubuję
10. Markiewicz Piotr – ślubuję
11. Olejnicki Tomasz – ślubuję
12. Ostapczuk Jakub – ślubuję



13. Ostaszewska Walentyna – ślubuję
14. Puch Janusz – ślubuję
15. Rakowicz Wiesław – ślubuję
16. Rygorowicz Ewa – ślubuje , tak mi dopomóż Bóg
17. Saczko Eugeniusz – ślubuję
18. Siegień Irena – ślubuję
19. Szpakowicz Wiktor – ślubuję
20. Tomaszuk Grzegorz – ślubuję
21. Wiatrowski Zdzisław – ślubuję, tak mi dopomóż Bóg

Leonard  Kulwanowski  –  Przewodniczący  Obrad  –  stwierdzam,  że  wszyscy  radni  złożyli 
ślubowanie i objęli mandat radnego.
Do punktu 4 porządku obrad.
Leonard Kulwanowski – Przewodniczący Obrad – proponuję zatwierdzenie porządku obrad. 
Kto jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Stwierdzam, że Rada Miasta Hajnówka 
przyjęła  jednogłośnie  zaproponowany  porządek  obrad,  za  głosowało  21  radnych,  głosów 
przeciw i wstrzymujących nie było, w głosowaniu udział wzięło 21 radnych.
Do punktu 5 porządku obrad.
Leonard  Kulwanowski  –  Przewodniczący  Obrad  –  proponuję  przystąpić  do  powołania 
trzyosobowej Komisji Skrutacyjnej. Przypominam, że osoby kandydujące nie mogą wchodzić 
w skład komisji skrutacyjnej. Bardzo proszę o zgłaszanie co najmniej trzech radnych do pracy 
w Komisji.
Radny Wiesław Rakowicz  do  pracy w Komisji  zgłosił  radną  Alicję  Chaniło.  Pani  Alicja 
Chaniło wyraziła zgodę na pracę w przedmiotowej Komisji.
Radny  Grzegorz  Tomaszuk  do  pracy  w  Komisji  zgłosił  radną  Irenę  Siegień.  Pani  Irena 
Siegień wyraziła zgodę na pracę w przedmiotowej Komisji.
Radny Jan Giermanowicz do pracy w komisji zgłosił  radną Halinę Łojewską. Pani Halina 
Łojewska wyraziła zgodę na pracę w przedmiotowej Komisji.
Przewodniczący Obrad zamknął listę. Radni nie wnieśli uwag do zgłoszonych kandydatur. 
Przewodniczący  Obrad  poddał  pod  głosowanie  skład  osobowy  Komisji.  Za  przyjęciem 
przedstawionego składu  Komisji  Skrutacyjnej  radni  głosowali  w następujący  sposób – za 
głosowało  21 radnych,  głosów przeciw i  wstrzymujących  nie  było.  W głosowaniu  udział 
wzięło 21 radnych.
Leonard  Kulwanowski  –  Przewodniczący  Obrad  –  proponuję,  by  Komisja  Skrutacyjna 
ukonstytuowała się, opracowała regulamin tajnego głosowania i w związku z tym ogłaszam 
10-minutową przerwę.
Do punktu 6 porządku obrad.
Leonard Kulwanowski – Przewodniczący Obrad – wznawiam obrady po przerwie. Proszę, by 
Komisja  Skrutacyjna  przedstawiła  radnym  regulamin  głosowania  w  sprawie  wyboru 
Przewodniczącego Rady.
W imieniu  komisji  skrutacyjnej  regulamin głosowania przedstawiła  Pani  Alicja Chaniło – 
Przewodnicząca Komisji. 
Regulamin stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.
Leonard  Kulwanowski  –  Przewodniczący  Obrad  –  czy  są  uwagi  do  zaproponowanego 
regulaminu. Nie widzę. Poddaję pod głosowanie regulamin wyboru Przewodniczącego Rady. 
Kto jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Za przyjęciem przedstawionego regulaminu 
radni  głosowali  w  następujący  sposób  –  za  głosowało  21  radnych,  głosów  przeciw  i 
wstrzymujących nie było. W głosowaniu udział wzięło 21 radnych. 
Leonard Kulwanowski – Przewodniczący Obrad – proszę o zgłaszanie kandydatur.
Radny Piotr Markiewicz zgłosił i przedstawił kandydaturę radnego Eugeniusza Saczko. 



Radny Piotr Markiewicz – radny Saczko jest znaną osobą w mieście, jest osobą kompetentną 
gdyż od wielu lat jest radnym i w tym czasie m. in. pełnił funkcję Przewodniczącego Rady, 
Wiceprzewodniczącego Rady. Ma duże osiągnięcia zawodowe i samorządowe.
Radny Eugeniusz Saczko wyraził zgodę na kandydowanie.
Leonard Kulwanowski – Przewodniczący Obrad – czy są jeszcze jakieś kandydatury.  Nie 
widzę, w związku z tym zamykam listę. Proszę radnego o zaprezentowanie swojej osoby.
Eugeniusz  Saczko –  od  wielu  już  kadencji  jestem radnym,  w tym czasie  pełniłem różne 
funkcje  –  byłem  Przewodniczącym  Komisji  Spraw Społecznych,  Przewodniczącym  Rady 
Miasta,  a  w  ostatniej  kadencji  pełniłem  funkcję  Wiceprzewodniczącego  Rady.  Dziękuję 
serdecznie  moim  wyborcom  za  wybór.  Nadrzędnym  celem  będzie  dla  mnie  dobro 
mieszkańców Hajnówki.
Leonard  Kulwanowski  –  Przewodniczący  Obrad  –  proszę  komisję  skrutacyjną  o 
przygotowanie kart do głosowania i ogłaszam 10-minutową przerwę.
Leonard Kulwanowski  – Przewodniczący Obrad – wznawiam obrady po przerwie,  proszę 
Komisję Skrutacyjną o przeprowadzenie tajnego głosowania.
Tajne głosowanie i przerwa.
Leonard Kulwanowski – Przewodniczący Obrad – wznawiam obrady po przerwie, proszę o 
przedstawienie wyników głosowania przez Komisję Skrutacyjną.
Alicja  Chaniło  –  Przewodnicząca  Komisji  Skrutacyjnej  –  na  ogólny  stan  osobowy Rady 
Miasta Hajnówka – 21, w sesji udział wzięło – 21 radnych, w głosowaniu udział wzięło – 21 
radnych,  głosów ważnych  oddano 21,  nieważnych  nie  było.  Kandydat  Eugeniusz  Saczko 
otrzymał 19 głosów za, 2 głosy przeciw, 0 głosów wstrzymujących. W związku z powyższym 
Komisja Skrutacyjna stwierdza, że wybranym został Pan Eugeniusz Saczko, który otrzymał 
19 głosów za.
Protokół Komisji Skrutacyjnej stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.
Leonard Kulwanowski – Przewodniczący Obrad – gratuluję wyboru i zapraszam.                  
Eugeniusz  Saczko  –  dziękuję  radnym,  będę  starał się  zrobić  wszystko,  aby  jak  najlepiej 
zorganizować i ułatwić Państwu pracę. Mam nadzieję, że wspólnie przez cztery lata będziemy 
pracowali dla dobra naszego miasta i cieszyli się z naszych dokonań.
Leonard Kulwanowski – Przewodniczący Obrad – przedstawiam projekt uchwały w sprawie 
stwierdzenia  wyboru  Przewodniczącego  Rady  Miasta  Hajnówka.  Kto  jest  za?  Kto  jest 
przeciw?  Kto  się  wstrzymał?  Za  przyjęciem  przedmiotowej  uchwały  radni  głosowali  w 
następujący sposób – za głosowało 21 radnych, głosów przeciw i wstrzymujących nie było. W 
głosowaniu udział wzięło 21 radnych. 
UCHWAŁA NR I/1/10  w  sprawie  stwierdzenia  wyboru  Przewodniczącego  Rady  Miasta  
Hajnówka stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.
Leoard  Kulwanowski  –  Przewodniczący Obrad –  przekazuję  prowadzenie  obrad  radnemu 
Eugeniuszowi Saczko – Przewodniczącemu Rady.
Do punktu 7 porządku obrad.
Eugeniusz Saczko – Przewodniczący Rady – proszę Przewodniczącą Komisji krutacyjnej o 
przedstawienie regulaminu wyboru Wiceprzewodniczących Rady .
W imieniu Komisji Skrutacyjnej regulamin głosowania przedstawiła Pani Alicja Chaniło – 
Przewodnicząca Komisji – Regulamin stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.
Eugeniusz Saczko – Przewodniczący Rady – czy są uwagi do zaproponowanego regulaminu. 
Nie widzę. Poddaję pod głosowanie regulamin wyboru Wiceprzewodniczących Rady. Kto jest 
za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Za przyjęciem przedstawionego regulaminu radni 
głosowali  w  następujący  sposób  –  za  głosowało  21  radnych,  głosów  przeciw  i 
wstrzymujących nie było. W głosowaniu udział wzięło 21 radnych. 
Eugeniusz  Saczko  –  Przewodniczący  Rady  –  proszę  o  zgłaszanie  kandydatów  na 
Wiceprzewodniczących Rady.



Radny  Leonard  Kulwanowski  zgłosił  radnego  Jakuba  Ostapczuka  –  doświadczonego 
samorządowca,  wieloletniego  radnego  oraz  Przewodniczącego  Rady  w  poprzednich 
kadencjach. Radny Jakub Ostapczuk wyraził zgodę na kandydowanie.
Radny  Eugeniusz  Saczko  zgłosił  radnego  Piotra  Markiewicza,  który  po  raz  trzeci  pełni 
funkcję  radnego.  Pan  Piotr  Markiewicz  w  poprzedniej  kadencji  był  członkiem  Komisji 
Polityki  Gospodarczej  oraz  pełnił  funkcję  Wiceprzewodniczącego  Rady  .  Radny  Piotr 
Markiewicz wyraził zgodę na kandydowanie.
Radny  Tomasz  Androsiuk  zgłosił  kandydaturę  radnego  Jana  Giermanowicza.  Pan 
Giermanowicz to nowa osoba w radzie, osoba młoda i poradzi sobie na tym stanowisku. Pan 
Jan Giermanowicz wyraził zgodę na kandydowanie.
Eugeniusz Saczko – Przewodniczący Rady – proszę Komisję Skrutacyjną o przygotowanie 
kart do głosowana i ogłaszam 10-minutowa przerwę.
Eugeniusz Saczko – Przewodniczący Rady – wznawiam obrady po przerwie i proszę Komisję 
Skrutacyjną o przeprowadzenie głosowania tajnego.
Tajne głosowanie i przerwa.
Eugeniusz  Saczko  –  Przewodniczący  Rady  –  wznawiam  obrady  po  przerwie,  proszę  o 
przedstawienie wyników głosowania przez Komisję Skrutacyjną.
Alicja  Chaniło  –  Przewodnicząca  Komisji  Skrutacyjnej  –  na  ogólny  stan  osobowy Rady 
Miasta Hajnówka – 21, w sesji udział  wzięło 21 radnych, w głosowaniu udział wzięło 21 
radnych, głosów ważnych oddano – 21 , nieważnych nie było. Kandydaci otrzymali głosów:
Jan Giermanowicz – 10 głosów za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących, 
Piotr Markiewicz – 10 głosów za, 1 głos przeciw, 0 głosów wstrzymujących,
Jakub Ostapczuk – 12 głosów za, 2 głosy przeciw, 0 głosów wstrzymujących. 
W związku z powyższym Komisja Skrutacyjna stwierdza,  że wybranym został  Pan Jakub 
Ostapczuk, który otrzymał 12 głosów za. 
Protokół Komisji Skrutacyjnej stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.
Eugeniusz  Saczko  –  Przewodniczący  Rady  –  przedstawiam  projekt  uchwały  w  sprawie 
stwierdzenia wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Hajnówka. Kto jest za? Kto jest 
przeciw?  Kto  się  wstrzymał?  Za  przyjęciem  przedmiotowej  uchwały  radni  głosowali  w 
następujący sposób – za głosowało 21 radnych, głosów przeciw i wstrzymujących nie było. W 
głosowaniu udział wzięło 21 radnych. 
UCHWAŁA NR I/2/10 w sprawie stwierdzenia wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miasta  
Hajnówka stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.
Wiesław Rakowicz – wnioskuję o pozostawienie pozostałych kandydatów i przeprowadzenie 
ponownego głosowania.
Eugeniusz Saczko – Przewodniczący Rady – podaję wniosek pod glosowanie. Kto jest za? 
Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Za przyjęciem wniosku radni głosowali w następujący 
sposób – za głosowało 21 radnych, głosów przeciw i wstrzymujących nie było. W głosowaniu 
udział wzięło 21 radnych. 
Eugeniusz Saczko – Przewodniczący Rady – stwierdzam, że wniosek został przyjęty, proszę 
Komisję Skrutacyjną o przygotowanie kart do głosowania i ogłaszam 10-minutowa przerwę.
Przerwa
Eugeniusz  Saczko  –  Przewodniczący  Rady  –  wznawiam obrady  po  sesji,  czy  kandydaci 
wyrażają zgodę na kandydowanie?
Radny Jan Giermanowicz – tak.
Radny Piotr Markiewicz – tak.
Eugeniusz Saczko – Przewodniczący Rady – proszę Przewodniczącą Komisji Skrutacyjnej o 
przypomnienie zasad głosowania.
Pani Alicja Chaniło – Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej – zasady są podobne, z tym że 
głosujemy na jednego kandydata.



Eugeniusz Saczko – Przewodniczący Rady – proszę Komisję Skrutacyjną o przeprowadzenie 
głosowania tajnego.
Tajne głosowanie i przerwa.
Eugeniusz Saczko – Przewodniczący Rady – wznawiam obrady po przerwie i proszę Komisję 
Skrutacyjną o przedstawienie wyników głosowania tajnego.
Alicja  Chaniło  –  Przewodnicząca  Komisji  Skrutacyjnej  –  na  ogólny  stan  osobowy Rady 
Miasta Hajnówka – 21, w sesji udział  wzięło 21 radnych, w głosowaniu udział wzięło 21 
radnych, głosów ważnych oddano – 21, nieważnych nie było. Kandydaci otrzymali głosów:
Jan  Giermanowicz  –  9  głosów  za,  0  głosów  przeciw,  0  głosów  wstrzymujących,  Piotr 
Markiewicz – 12 głosów za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących.
W związku z powyższym,  Komisja  Skrutacyjna  stwierdza,  że wybranym został  Pan Piotr 
Markiewicz, który otrzymał 12 głosów za. 
Protokół Komisji Skrutacyjnej stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu.
Piotr Markiewicz – dziękuję wszystkim, którzy obdarzyli mnie zaufaniem. Obiecuję starannie 
wypełniać  obowiązki  wynikające  z  funkcji  Wiceprzewodniczącego  dla  dobra  całej 
społeczności.
Eugeniusz  Saczko  –  Przewodniczący  Rady  –  przedstawiam  projekt  uchwały  w  sprawie 
stwierdzenia wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Hajnówka. Kto jest za? Kto jest 
przeciw?  Kto  się  wstrzymał?  Za  przyjęciem  przedmiotowej  uchwały  radni  głosowali  w 
następujący sposób – za głosowało 21 radnych, głosów przeciw i wstrzymujących nie było. W 
głosowaniu udział wzięło 21 radnych. 
UCHWAŁA NR I/3/10 w sprawie stwierdzenia wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miasta  
Hajnówka stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu.
Eugeniusz Saczko – Przewodniczący Rady – pragnę Państwu zakomunikować, że następna 
sesja  odbędzie  się  6  grudnia  2010 r.  o  godz.  10.00.  W związku z  tym proszę  do piątku 
zdeklarować swój udział w komisjach Rady oraz proszę o informację w sprawie powołania 
klubów radnych.
Do punktu 8 porządku obrad
Eugeniusz Saczko – Przewodniczący Rady - zamykam obrady I sesji Rady Miasta.

Na tym protokół zakończono.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Eugeniusz Saczko

Prot.
INSPEKTOR

Halina Stepaniuk


