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

która odbyła się 6 grudnia 2010 r.

w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Hajnówka

w godz. 10,00-12.05

Stan Rady Miasta –21 
obecnych na sesji – 21

Radni obecni na posiedzeniu :

1. Androsiuk Tomasz 
2. Bołtromiuk 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. Wiktor Dzik – Przewodniczący Miejskiej Komisji 

Wyborczej.
4. Bazyl Stepaniuk – Zastępca Burmistrza Miasta 

Hajnówka
5. Włodzimierz Pietroczuk – Starosta Hajnowski
6. Przewodniczący Rad Osiedli – załącznik nr 2
7. Przedstawiciele lokalnej prasy , telewizji i radia.



8. Jarosław Grygoruk – Sekretarz Gminy Miejskiej 
Hajnówka.

9. Eugenia Ostapczuk – Radca Prawny.

10. Dyrektorzy i prezesi jednostek organizacyjnych gminy

Do punktu 1 i 2 porządku obrad
II sesję Rady Miasta Hajnówka otworzył, powitał zebranych i gości oraz jej przewodniczył  
Pan Eugeniusz Saczko – Przewodniczący Rady Miasta, który stwierdził,  że w sesji bierze 
udział 21 radnych, co stanowi quorum, by wszelkie rozstrzygnięcia były prawomocne oraz 
przedstawił porządek obrad, jak niżej: 

1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z I sesji Rady Miasta Hajnówka.
4. Wręczenie zaświadczenia Burmistrzowi Miasta Hajnówka przez Miejską Komisję 

Wyborczą  w Hajnówce.
5. Złożenie ślubowania przez Burmistrza Miasta Hajnówka.
6. Wystąpienie ustępującego Burmistrza Miasta Hajnówka – Pana Anatola Ochryciuka.
7. Wystąpienie Burmistrza Miasta Hajnówka – Pana Jerzego Siraka.
8. Interpelacje.
9. Informacja o działalności Burmistrza Miasta Hajnówka w okresie od dnia 13 

października 2010 r. do dnia 6 grudnia 2010 r.
10. Podjęcie uchwał w sprawach:

A/ ustalenia składów osobowych  komisji stałych Rady Miasta Hajnówka ,
B/ powołania komisji rewizyjnej,
C/ wskazania przedstawiciela Rady Miasta Hajnówka do Społecznej Komisji 

Mieszkaniowej,
D/ wynagrodzenia Burmistrza Miasta Hajnówka.

11. Wolne wnioski zapytania.
12. Odpowiedzi na interpelacje, wolne wnioski, zapytania.
13. Zamknięcie obrad.

Eugeniusz Saczko – Przewodniczący Rady – czy są uwagi do przedstawionego porządku 
obrad?
Radny Bogusław Szczepan Łabędzki – Wysoka Rado, ja może nie tyle do porządku obrad, ale 
do  charakteru naszego dzisiejszego spotkania i moich zastrzeżeń w tej sprawie popartych 
wyrokiem z dnia 25 stycznia 2010 r. Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie  w 
sprawie  interpretacji art. 19 ust. 1 i art. 25 ustawy o samorządzie gminnym  dot. sytuacji, 
gdzie radny, kandydat na Przewodniczącego Rady,  brał udział w głosowaniu i wybory są 
nieważne, a dalsze jego czynności  są nielegalne.  Nielegalne wybory przewodniczącego to 
nielegalne  wszystkie  jego  czynności,  nielegalnie  zwołane  zebrania,  podjęte  uchwały, 
nieważne złożenie ślubowania Burmistrza wobec nielegalnie zwołanej sesji. Przewodniczący 
został  wybrany jednym głosem,  bo  brał  udział  w głosowaniu  nad swoją kandydaturą.  W 
związku z tym  że dzisiejsze  obrady sesji  są związane z  tak ważnym wydarzeniem,  jak 
rozpoczęcie  działalności  i  kadencji  przez  nowo wybranego  Burmistrza,  chciałbym  byśmy 
mieli to na uwadze. Dokumenty  z sesji do organu nadzoru nie zostały jeszcze przekazane, bo 
jest jeszcze czas, ale ja chciałbym, byśmy się poważnie zastanowili, czy organ nadzoru nie 
zwróci nam uchwał dotyczących wyboru Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących. To jest 
pierwszy przyczynek  do dzisiejszej  sesji,  kolejny to  termin  zwołania  sesji.  Jest  procedura 
zwyczajna dotycząca zwołania sesji. Rada Miasta może obradować na trzech typach sesji: na 
pierwszej  i  ona  została  zwołana  bez  zastrzeżeń  ,  na  sesjach  zwyczajnych  i  tzw. 



nadzwyczajnych. Jeśli chodzi o sesje zwyczajne, to nie został zachowany statutowy przepis o 
zachowaniu 10 dni, jak też nie został zachowany zapis dotyczący złożenia do zawiadomienia 
projektów uchwał. Ja przynajmniej w swoich materiałach nie otrzymałem projektu uchwały 
oznaczonej  lit  d  –  w   sprawie  wynagrodzenia  Burmistrza.  Jeśli  takiego  projektu  nie 
przekazano,  to należało poinformować,  że znajduje się on do wglądu.  Ja swoje materiały 
odebrałem w sobotę   rano.  Ustawodawca sugeruje  7-dniowy termin,  a  my  nie  mamy do 
czynienia z  sytuacją  opisaną w paragrafie  14,  gdzie  Przewodniczący może zwołać sesję i 
ustalić termin po konsultacji z przewodniczącymi klubów. Chciałbym zwrócić uwagę na to, 
że zanim będziemy obradować, to sytuacja uzasadnia do przełożenia terminu sesji, żeby nie 
narazić naszych uchwał na wadliwości czy nielegalność,  w przypadku gdy organ nadzoru 
podejdzie właściwie do orzeczenia NSA ze stycznia 2010 r., to mamy podstawę, by ¼ składu 
Rady odwołać Przewodniczącego.
Eugeniusz Saczko – Przewodniczący Rady – czy są inne uwagi do porządku obrad? Proszę 
Panią Eugenię o interpretację.
Eugenia Ostapczuk – radca prawny – Proszę Państwa, to jest wyrok NSA w sprawie. Dopóki 
uchwały z poprzedniej sesji nie zostały unieważnione, są  one ważne.
Eugeniusz Saczko – Przewodniczący Rady – poruszamy się w sytuacji szczególnej, jest to 
czas  zmiany Rady, Burmistrza, czyli organu uchwałodawczego i wykonawczego. Terminy, 
które są zapisane w statucie czy regulaminie, dziś trudno dotrzymać i to dotyczy nie tylko 
naszej Rady, ale i innych w kraju. My zwołujemy sesje na podstawie art. 29, w którym jest 
mowa,  że  w  celu  złożenia  ślubowania  Przewodniczący  zwołuje  sesję  w  ciągu  7  dni  od 
zbiorczych wyników wyborów wójtów, id. a przepis art. 20 stosuje się odpowiednio.
Porządek obrad  radni  przyjęli  przy 17 głosach za,  głosów przeciw i  nie  było,  4  radnych 
wstrzymało się od głosy, w głosowaniu udział wzięło 21 radnych.
Do punktu 3  porządku obrad.
Protokół z obrad I sesji Rady Miasta Hajnówka radni przyjęli  przy 16 głosach za, głosów 
przeciw nie było, 5 radnych wstrzymało się od głosu, w głosowaniu udział wzięło 21 radnych. 
Protokół został przyjęty.
Do punktu 4  porządku obrad.
Przewodniczący  Miejskiej  Komisji  Wyborczej  Pan  Wiktor  Dzik  wręczył  Panu  Jerzemu 
Sirakowi zaświadczenie o wyborze oraz złożył gratulacje i życzenia.
Do punktu 5  porządku obrad  .  
Eugeniusz Saczko – Przewodniczący Rady – stosownie do postanowień art. 29 a ustawy o 
samorządzie gminnym, objęcie obowiązków Burmistrza następuje z chwilą złożenia wobec 
Rady  ślubowania  o  następującej  treści:  „Obejmując  Urząd  Burmistrza  Miasta,  uroczyście 
ślubuję, że dochowam wierności prawu, a powierzony mi urząd sprawować będę tylko dla 
dobra  publicznego  i  pomyślności  mieszkańców miasta”.  Ślubowanie  może  być  złożone  z 
dodaniem zdania „Tak mi dopomóż Bóg”. Proszę Pana Jerzego Siraka o złożenie ślubowania.
Pan Jerzy Sirak powtórzył  za Przewodniczącym Rady słowa ślubowania z dodaniem słów 
„tak mi dopomóż Bóg”.
W imieniu samorządu powiatowego gratulacje i życzenia złożył nowemu Burmistrzowi Pan 
Włodzimierz Pietroczuk – Starosta Hajnowski. Do życzeń dołączył Pan Eugeniusz Saczko.
Do punktu 6 porządku obrad.
Anatol Ochryciuk – Burmistrz Miasta – po złożeniu ślubowania  przez nowego Burmistrza 
zakończyłem swoja kadencję. Chciałbym złożyć  gratulacje związane z wyborem. Pokonałeś 
konkurentów  przy  ogromnym  poparciu  społeczeństwa.  To  ogromne  zobowiązanie  wobec 
mieszkańców, wobec tych,  co byli  za, ale i wobec tych, co byli  innego zdania. Życzę,  by 
kadencja była  sukcesem, bo to sukces całej  społeczności  miejskiej.  Potrzeby są ogromne. 
Hajnówkę zostawiam w dobrym stanie. Szczegóły przedstawiam w raporcie, który przekazuje 
Radzie  Miasta  i  Burmistrzowi.  Pozostaje  w  Hajnówce  i  będę  wnikliwie  obserwował 



poczynania samorządu. Gdy zajdzie potrzeba skorzystania z moich doświadczeń i wiedzy, 
jestem do dyspozycji. Raport stanowi załącznik nr 3.
W dalszej części tego punktu Pan Włodzimierz Pietroczuk – Starosta Hajnowski oraz Pan 
Eugeniusz  Saczko  –  Przewodniczący  Rady  –  złożyli  podziękowania  ustępującemu 
Burmistrzowi.
Do punktu 7  porządku obrad.
Jerzego Sirak – Burmistrz Miasta – to dla mnie wzruszający moment, z miastem związany 
jestem od 30 lat a z administracją od 25. Wybór mieszkańców to pozytywna ocena mojej 
pracy. To wielka odpowiedzialność, ale pracując razem, Hajnówka będzie bardziej atrakcyjna 
dla nas i gości. Burmistrz Ochryciuk przygotował projekt budżetu na 2011 rok, zbyt wiele 
poprawek nie będę robił, a to, co zrobimy, to wspólnie.  Najważniejsze zadania inwestycyjne 
to tzw. „schetynówki”, m. in. Leśna, Sosnowa i inne. Ważne są dalsze prace związane ze 
składowiskiem  odpadów.  Złożony  został  wniosek  w  sprawie  budowy  Ośrodka  Sportu 
i Rekreacji  i znajduje się na liście rezerwowej. Z tego samego projektu złożony jest wniosek 
dot. modernizacji internatu Zespołu Szkół Zawodowych, do którego planuje się przeniesienie 
Szkoły Specjalnej.  W opuszczonym budynku będzie można umieścić  grupy przedszkolne. 
Przedsiębiorstwo  Usług  Komunalnych  także  złożyło  wniosek  o  dofinansowanie  ich 
inwestycji.  Widzę  potrzebę  budowy  mieszkań  komunalnych.  O  tej  sprawie  będziemy 
dyskutować w przyszłym roku, gdy zaproponuję zmiany. Myślę, że ustalimy takie warunki 
wykupu mieszkań, które będą satysfakcjonować nas i mieszkańców. Należy stworzyć fundusz 
dla  rad  osiedli,  by  mogli  oni  dysponować  środkami  na  realizację  niewielkich  zadań 
inwestycyjnych  na  osiedlu.  Musimy  analizować  programy  wyborcze,  powinniśmy  się 
spotykać i  zastanawiać nad działaniami priorytetowymi.  Chcę  też skierować się w stronę 
przedsiębiorców i młodzieży,  by wspólnie wybrać kierunki działania tak, by za cztery lata 
moglibyśmy  powiedzieć  sobie,  że  zrobiliśmy  wszystko.  Dziękuję,  Panie  Anatolu,  za 
współpracę. 
Do punktu 8  porządku obrad.
Interpelacji nie zgłoszono.
Do punktu 9 porządku obrad.
Informacja o działalności Burmistrza Miasta Hajnówka w okresie od dnia 13 października 
2010 r. do dnia 6 grudnia 2010 r. stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.
Eugeniusz Saczko – Przewodniczący Rady – czy są pytania do przedstawionego materiału?
Bogusław Szczepan Łabędzki – w dniu 25.X.2010 r. odbyło się  seminarium  Komisji Spraw 
Społecznych  ze  Sławomirą  Prokopowicz.  Na  tym  spotkaniu  stwierdzono,  że  obecny 
regulamin sprzedaży napojów alkoholowych jest niepoprawny i niezgodny z prawem. Czy 
trwają nad nim prace i kiedy zostanie on przedstawiony?
Jarosław Grygoruk – Sekretarz Miasta – w pewnych zapisach uchwala jest nieaktualna. Nie 
chce  ingerować  w kompetencje  Rady,  bo  to  jest   uchwala  Rady,  niemniej  przedstawimy 
propozycje w tym zakresie.
Rada  przy  14  głosach  za,  głosów  przeciw  nie  było  i  6  wstrzymujących,  przyjęła 
przedmiotową informację, w głosowaniu udział wzięło 20 radnych.
Do punktu 10  porządku obrad.
A/ Eugeniusz Saczko – Przewodniczący Rady – radni złożyli deklaracje do komisji Rady i w 
związku z tym przedstawię projekt uchwały w sprawie ustalenia składów osobowych komisji 
stałych Rady Miasta Hajnówka – na podstawie art. 21  ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o  
samorządzie gminnym /(Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591, z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, 
poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806, z 2003r. Nr 80, poz.717, nr 
162, poz.1568; z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203, Nr 167, poz.1759, z 2005r. Nr 
172, poz.1441, Nr 175, poz.1457, z 2006r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz.1337, z 2007r. Nr 48, 
poz.327, Nr 138, poz.974, Nr 173, poz.1218, z 2008r. Nr 180, poz.1111, Nr 223, poz.1458, z 



2009r. Nr 52, poz.420, Nr 157, poz.1241, z 2010r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 
106, poz. 675) Rada Miasta uchwala, co następuje:
§ 1. Powołuje się  składy osobowe  komisji Rady Miasta Hajnówka, jak niżej :

1.Komisja Polityki Gospodarczej :
1. Eugeniusz Bołtromiuk 
2. Jan Giermanowicz 
3. Piotr Markiewicz 
4. Jakub Ostapczuk 
5. Wiesław Rakowicz 
6. Grzegorz Tomaszuk 
7. Zdzisław Wiatrowski
2.Komisja Spraw Społecznych :
1. Alicja Chaniło
2. Alla Gryc
3. Leonard Kulwanowski
4. Bogusław Szczepan Łabędzki
5. Halina Łojewska
6. Eugeniusz Saczko
7. Irena Siegień
3. Komisja Infrastruktury Komunalnej i Samorządu :
1. Tomasz Androsiuk
2. Ireneusz Roman Kiendyś
3. Tomasz Olejnicki
4. Walentyna Ostaszewska
5. Janusz Puch
6. Ewa Rygorowicz
7. Wiktor Szpakowicz

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .
Radni  przy  20  głosach  za,  głosów  przeciw  nie  było,  1  głosie  wstrzymującym,  przyjęli 
przedstawiony projekt, w głosowaniu udział wzięło 21 radnych.
Uchwała Nr II/4/10 Rady Miasta Hajnówka z dnia 6 grudnia 2010 r. w sprawie ustalenia  
składów  osobowych  komisji  stałych  Rady  Miasta  Hajnówka  stanowi  załącznik  nr  5  do  
protokołu.
B/  Eugeniusz  Saczko  –  powstały  Kluby  Radnych;  Polskiego  Stronnictwa  Ludowego  w 
składzie: Jan Giermanowicz – przewodniczący oraz członkowie: Halina Łojewska, Tomasz 
Olejnicki, Tomasz Androsiuk ; Platformy Obywatelskiej RP w składzie: Wiesław Rakowicz – 
przewodniczący oraz członkowie: Alicja Chaniło,  Wiktor Szpakowicz; Koalicji Wyborczej 
Ziemia  Hajnowska  w  składzie:  Grzegorz  Tomaszuk  –  przewodniczący,  członkowie: 
Eugeniusz  Bołtromiuk  ,  Piotr  Markiewicz  ,  Jakub  Ostapczuk,  Alla  Gryc,  Leonard 
Kulwanowski,  Eugeniusz  Saczko,  Irena  Siegień,  Ireneusz  Roman  Kiendyś,  Walentyna 
Ostaszewska, Janusz Puch, Ewa Rygorowicz.



Przewodniczący  Rady  Miasta  przypomniał  radnym,  że  komisja  rewizyjna  liczy  6  osób  i 
zwrócił  się  z  prośba  o  zgłaszanie  w  pierwszej  kolejności  do  pracy  w  tej  komisji 
przedstawicieli klubów.
Do pracy w Komisji Rewizyjnej Klub Radnych PO RP zgłosił Pana Wiktora Szpakowicza, 
Klub Radnych PSL zgłosił  Pana Jana Giermanowicza,  Klub Radnych  Koalicji  Wyborczej 
Ziemia Hajnowska zgłosił Pana Ireneusza Romana Kiendysia. Wszyscy zgłoszeni kandydaci 
przez  kluby  radnych  wyrazili  zgodę  kandydowanie  do  przedmiotowej  komisji. 
W  dalszej  kolejności  Pan  Zdzisław  Wiatrowski  zgłosił  Pana  Bogusława  Szczepana 
Łabędzkiego, który wyraził zgodę na kandydowanie, Pani Alla Gryc zgłosiła  Pana Leonarda 
Kulwanowskiego,  który  wyraził  zgodę  na  kandydowanie,  Pani  Walentyna  Ostaszewska 
zgłosiła Panią Allę Gryc, która wyraziła zgodę na kandydowanie, Pani Irena Siegień zgłosiła 
Panią Ewę Rygorowicz, która wyraziła zgodę na kandydowanie.
Eugeniusz  Saczko  –  Przewodniczący  Rady  –  trzy  kluby  zgłosiły  swoich  przedstawicieli, 
proponuję  pozostałe  kandydatury  zgłoszone  poddać  pod  głosowanie.  Trzy  osoby,  które 
uzyskają największą liczbę głosów, wejdą do składu komisji. 
Za kandydaturą Pani Alli Gryc głosowało – 11 radnych , głosów przeciw nie było, 9 radnych 
wstrzymało się od głosu, w głosowaniu udział wzięło 21 radnych.
Za kandydaturą Pana Leonarda Kulwanowskiego głosowało – 14 radnych, głosów przeciw 
nie było, 7 radnych wstrzymało się od głosu, w głosowaniu udział wzięło 21 radnych.
Za kandydaturą  Pana Bogusława Szczepana Łabędzkiego głosowało  – 9 radnych,  głosów 
przeciw było – 2, 9 radnych wstrzymało się od głosu, w głosowaniu udział wzięło 20 radnych.
Za kandydaturą Pani Ewy Rygorowicz głosowało – 11 radnych, głosów przeciw nie było, 9 
radnych wstrzymało się od głosu, w głosowaniu udział wzięło 20 radnych.
Eugeniusz  Saczko  –  Przewodniczący  Rady  –  w  związku  z  wynikami  głosowania 
przedstawiam projekt uchwały  w sprawie powołania komisji rewizyjnej – na podstawie art. 
18a ust. 1i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /(Dz. U. z 2001r. Nr 142, 
poz.1591, z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 
214, poz.1806, z 2003r. Nr 80, poz.717, nr 162, poz.1568; z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, 
poz.1203, Nr 167, poz.1759, z 2005r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz.1457, z 2006r. Nr 17, 
poz.128, Nr 181, poz.1337, z 2007r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz.974, Nr 173, poz.1218, z 
2008r. Nr 180, poz.1111, Nr 223, poz.1458, z 2009r. Nr 52, poz.420, Nr 157, poz.1241,   z 
2010r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675)  Rada Miasta uchwala, co 
następuje : 
§ 1. Powołuje się  skład osobowy komisji rewizyjnej, jak niżej:
1. Giermanowicz Jan
2. Gryc Alla
3. Kiendyś Ireneusz Roman
4. Kulwanowski Leonard
5. Rygorowicz Ewa
6. Szpakowicz Wiktor
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Projekt radni przyjęli przy 19 glosach za, głosów przeciw nie było, 2 radnych wstrzymało się 
od głosu, w głosowaniu udział wzięło 21 radnych.
Uchwala Nr II/5/10 Rady Miasta Hajnówka z dnia 6 grudnia 2010 r. w sprawie powołania  
komisji rewizyjnej stanowi załącznik nr 6 do protokołu.
C/ Eugeniusz Saczko – Przewodniczący Rady – proszę o zgłaszanie radnych do Społecznej 
Komisji Mieszkaniowej przy Burmistrzu Miasta Hajnówka.



Wiesław  Rakowicz  –  radny  zgłosił  Panią  Alicję  Chaniło,  która  wyraziła  zgodę  na 
kandydowanie,  Alla Gryc zgłosiła Panią Walentynę Ostaszewską, która wyraziła zgodę na 
kandydowanie.
Eugeniusz  Saczko  –  Przewodniczący  Rady  –  mamy  dwie  kandydatury,  proponuję  je 
przegłosować  w kolejności  alfabetycznej.  Osoba,  która  uzyska  największa  liczbę  głosów, 
będzie naszym przedstawicielem w tej komisji .
Za kandydaturą  Pani  Alicji  Chaniło głosowało – 8 radnych,  głosów przeciw nie było,  12 
radnych wstrzymało się od głosu, w głosowaniu udział wzięło 20 radnyc.
Za kandydaturą Pani Walentyny Ostaszewskiej  głosowało – 11 radnych, głosów przeciw nie 
było, 10 radnych wstrzymało się od głosu, w głosowaniu udział wzięło 21 radnych.
Eugeniusz Saczko – Przewodniczący Rady – poddaję pod glosowanie projekt  uchwały  w 
sprawie  wskazania  przedstawiciela  Rady  Miasta  Hajnówka  do  Społecznej  Komisji 
Mieszkaniowej przy Burmistrzu Miasta Hajnówka – na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z 
dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002r. Nr 
23, poz.220; Nr 62, poz.558; Nr 113, poz.984; Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806; z 2003r. 
Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568; z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203, Nr 167 poz. 
1759; z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, 
poz.1337; z 2007r. Nr 48 poz.327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218; z 2008r. Nr 180, 
poz.1111, Nr 223, poz.1458, z 2009r. Nr 52, poz.420, Nr 157, poz.1241; z 2010r. Nr 28, 
poz.142, poz.146, Nr 40 , poz. 230, Nr 106, poz. 675) i § 9 ust. 4 pkt 4 Uchwały Nr X/54/03 
Rady Miasta Hajnówka z dnia 10 września 2003r. w sprawie zasad wynajmowania lokali 
wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Hajnówka (Dz. Urz. Woj. 
Podl.  z  2003r.  Nr  105  poz.  1918)  Rada  Miasta  Hajnówka  uchwala,  co  następuje: 
§  1.  Wskazuje  się  Panią  Walentynę  Ostaszewską   radną  na  członka  Społecznej  Komisji 
Mieszkaniowej. 
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Projekt radni przyjęli przy 15 głosach za, głosów przeciw nie było, 6 radnych wstrzymało się 
od głosu, w glosowaniu udział wzięło 21 radnych.
Uchwała Nr II/6/10 Rady Miasta Hajnówka z dnia 6 grudnia 2010 r. w sprawie wskazania 
przedstawiciela  Rady  Miasta  Hajnówka  do  Społecznej  Komisji  Mieszkaniowej  stanowi  
załącznik nr 7 do protokołu.
D/ Eugeniusz Saczko – Przewodniczący Rady – przedstawiam projekt uchwały w sprawie 
wynagrodzenia  Burmistrza  Miasta  Hajnówka.  Proponuję   wynagrodzenie  miesięczne 
Burmistrza Miasta Hajnówka Jerzego Siraka od dnia 6 grudnia 2010 r., jak niżej :
1. wynagrodzenie zasadnicze – 5.500 zł.,
2. dodatek funkcyjny w wysokości – 2.000 zł.,
3. dodatek specjalny w wysokości 40% łącznie od wynagrodzenia zasadniczego i dodatku 
funkcyjnego – 3.000 zł.,
4. dodatek za wysługę lat w wysokości 20 % od wynagrodzenia zasadniczego – 1.100 zł.
Bogusław Szczepan Łabędzki – radny – wybrany Burmistrz z dniem dzisiejszym rozpoczął 
urzędowanie,  zasada jest,  że nowemu pracownikowi daje się minimalne  wynagrodzen,  by 
stworzyć  mu  warunki  do  awansu,  a  dziś   proponuje  się  wynagrodzenie  takie,  jak  miał 
Burmistrz Ochryciuk. Myślę, że jest to za dużo, proszę wnioskodawcę o inne warianty. 
Wiesław Rakowicz – podzielam punkt widzenia przedmówcy, kwota dodatku w punkcie 3 
/dodatek specjalny/  jest wysoka,  proponuję 20 %. To wniosek do przegłosowania. Forma 
przedstawienia  jest  zadziwiająca,  rozumiem,  że  wnioskowanie  jest  Przewodniczący,  ale 
dlaczego o tych stawkach nie wiedzieliśmy wcześniej? Jestem przeciwny takim działaniom. 
Leonard  Kulwanowski  –  radny –  czy  dodatek  specjalny  to  stały  i  obligatoryjny składnik 
wynagrodzenia? W poprzednich kadencjach też mieliśmy taki dylemat i ustalono na początek 
20 % dodatek, a później za wyniki pracy podwyższono. 



Jakub Ostapczuk – radny – te wnioski postawione są na głowie, traktujemy Burmistrza jak 
osobę  po szkole. W firmach, żeby ściągnąć fachowca, proponuje się  mu więcej. Ponadto 
wygrał on wybory i jest osobą  sumienną i uczciwą. 
Wiesław Rakowicz – radny – ja nie mówię o płacy zasadniczej, a o dodatku specjalnym. Co 
do tej  pory zrobił  Burmistrz,  by otrzymać  40 % dodatek  specjalny?  Poprzedni  Burmistrz 
opracował projekt budżetu,  który w niewielkim stopniu może być  zmieniony a nie  widzę 
potrzeby premiowania czegoś, co zrobił ktoś inny. 
Alicja Chaniło – radna – jeśli zobaczymy zaangażowanie Burmistrza, to możemy zmienić to 
wynagrodzenie samo wygranie wyborów nie oznacza, że musimy mu dać. 
Eugenia Ostapczuk – radca prawny – dodatek specjalny może być przyznany za uciążliwości,  
to składnik fakultatywny. 
Eugeniusz  Saczko  –  Przewodniczący  Rady   –  jest  projekt  uchwały  i  wniosek  radnego 
Rakowicza.  Przystępujemy do głosowania wniosku dot.  przyznania  Burmistrzowi  dodatku 
specjalnego w wysokości 20 %.
Za wnioskiem głosowało 9 radnych , głosów przeciw było – 10, 2 radnych wstrzymało się od 
głosu, w głosowaniu udział wzięło 21 radnych. Wniosek upadł.
Projekt  uchwały  zaproponowany  przez  Przewodniczącego  Rady  radni  przyjęli  przy  12 
głosach za, 9 głosach przeciw, głosów wstrzymujących nie było, w głosowaniu udział wzięło 
21 radnych. 
Uchwała  Nr  II/7/10  Rady  Miasta  Hajnówka  z  dnia  6  grudnia  2010  r.  w  sprawie  
wynagrodzenia Burmistrza Miasta Hajnówka stanowi załącznik nr 8 do protokołu. 
Do punktu 11  porządku obrad.
Wolne wnioski zapytania zgłosili:
Wiesław Rakowicz – radny – chce zwrócić uwagę na terminy i a przede wszystkim godziny 
odbywania posiedzeń,  nie  jest  dobrze,  gdy bierzemy pieniądze  w tym samym czasie.  Dla 
mnie to poważne utrudnienie. Przy założeniu, że w ciągu miesiąca odbywają się dwa lub trzy 
spotkania, to muszę wziąć 28 dni urlopu, by moc uczestniczyć w sesji czy komisji.  Proponuję 
wypośrodkować te terminy, może niech komisje odbywają się do godz. 15.00 ze względu  na 
angażowanie pracowników urzędu, a sesje po 15.00.
Bogusław Szczepan Łabędzki – radny – przyłączam się do wypowiedzi radnego Rakowicza, 
proponuję, by wrócić do rozwiązania tej sprawy z poprzedniej kadencji. Praca urzędników 
powinna być wynagradzana,  ponadto w czasie godzin pracy urzędu powinni być  dostępni 
urzędnicy przede wszystkim interesantom. Kolejną sprawą, na którą chce zwrócić uwagę,  to 
sytuacja związana z odśnieżaniem, jakie miało miejsce przy ulicy Handlowej, z której trudno 
było  wyjechać.  Proponuję rozważenie  propozycji,  by właściciele  dróg znajdujących się w 
mieście,  a  na  których  dochodzi  do  awarii,  podpisali  porozumienie,  że  wszystkie  awarie 
wykonuje jedna spółka, co usprawniłoby ich naprawę.
Alicja Chaniło – radna – chcę podziękować panu Michalakowi za lustro na skrzyżowaniu 
ulicy Gajowej  i  Myśliwskiej.  Czy nie  można byłoby wzbogacić świątecznego oświetlenia 
miasta?
Leonard  Kulwanowski  –  radny  – jestem  pasjonatem  turystyki  rowerowej,  byłem  na 
prezentacji projektu trasy rowerowej obejmującej cały wschód naszego kraju. Na jakim etapie 
są te rozmowy ?
Zdzisław Wiatrowski – radny – w jaki sposób jest planowana wywózka śniegu, który zalega 
na chodnikach i miejscach parkingowych w mieście?
Jakub Ostapczuk – radny – mój głos jest przeciwny w sprawie terminów posiedzeń komisji 
i  sesji.  Najczęściej  na  posiedzeniach  komisji  potrzebni  są  pracownicy  urzędu,  którzy 
przedstawiają materiały,  bywa tak, że siedzą oni po godzinach, by na chwilę wejść. Moim 
zdaniem, lepsza organizacja pracy będzie wtedy,  gdy będziemy zaczynali  od godz. 13.00-
14.00. Efektywność pracy jest lepsza  w godzinach 8.00-15.00.



Grzegorz  Tomaszuk  –  radny  –  zgłoszone  wnioski  to  konkretne  propozycje,  jeden,  by 
rozpoczynać  posiedzenia  o  godz.  15.00  a  drugi  przeciwny.  Przewodniczący  ma  większe 
rozeznanie w tej sprawie i mam nadzieję, że podejmie właściwą decyzję, uszanuje czas pracy 
pracowników, może wycofać się z tego wniosku.
Wiesław  Rakowicz  –  radny  –  w  niedługim  czasie  ukonstytuują  się  komisje,  a  na  dziś 
wycofuję wniosek.
Alla Gryc – radna – ponownie wracam do tematu przebudowy ulicy Warszawskiej  Wnoszę  o 
zaplanowanie tam większej ilości miejsc parkingowych. W tym miejscu znajduje się wiele 
instytucji, zakładów pracy oraz cerkiew. Zaplanowano tam zbyt mało miejsc parkingowych. 
Wydaje mi się, że na dziś jest czas, by się temu przyjrzeć i to zmienić.
Janusz Puch – radny – most  na ul.  Rzecznej  ma zbyt  małą  przepustowość.  Wiosną,  przy 
roztopach jest często zatkany i rzeka zalewa mieszkańców z przyległych ulic. Należałoby go 
przebudować,  wyjąc  rurę,  która  się  tam  znajduje,  co  zwiększyłoby  jego  przepustowość 
Wnoszę  także  o  odśnieżanie  ulic,  łącznie  z  poboczem  od  osiedla  Lipowa  do  Szkoły 
Podstawowej Nr 2 oraz ul. Brzozową, gdyż wiele osób korzysta  z nich .
Eugeniusz Saczko – Przewodniczący Rady – terminy posiedzeń ustalą już wkrótce komisje 
Rady,  najprawdopodobniej  sesje Rady będą odbywać się o godz.  13.00 w ustalony dzień 
tygodnia.
Do punktu 12  porządku obrad.
Jerzy Sirak – Burmistrz  Miasta  – wszyscy zdajemy sobie sprawę,  że dziś  nie  będę mógł 
udzielić  Państwu  wyczerpujących  informacji,  przeanalizuję  zgłoszone  problemy 
i w stosownym czasie poinformuję radnych.
Włodzimierz Pietroczuk – Starosta Hajnowski – celem projektu jest stworzenie podstawowej 
infrastruktury związanej z obsługą ruchu rowerowego. Projekt zakłada budowę spójnej trasy 
rowerowej, która umożliwi ponadregionalną turystykę rowerową, łączącą pięć województw 
Polski  Wschodniej:  warmińsko-mazurskie,  podlaskie,  lubelskie,  świętokrzyskie 
i podkarpackie.
Eugeniusz Saczko – Przewodniczący Rady – w związku z przeprowadzonymi wyborami na 
kadencję  2010  –  2014  przypominam  o  obowiązku  złożenia  oświadczeń  majątkowych  na 
rozpoczęcie  nowej  kadencji  samorządu  gminnego.  Oświadczenia  majątkowe powinny być 
złożone w terminie 30 dni od dnia złożenia ślubowania /ślubowanie radni złożyli 1 grudnia 
2010  r./.  Proszę  o  zapewnienie  terminowego  złożenia  oświadczeń  majątkowych  na 
rozpoczęcie kadencji zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami art. 24h, 24i, 24k, 
24l ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz .U. z 2001 r. Nr 142, poz.  
1591 z późn. zm.). Oświadczenie powinno być złożone w 2 egz. na właściwym formularzu. 
Przy  wypełnianiu  oświadczenia  należy  przestrzegać  zaleceń  zawartych  w części  wstępnej 
i poszczególnych rubrykach formularza.
Do punktu 13  porządku obrad.
Na tym obrady zakończono.


	Do punktu 5  porządku obrad.

