
Protokół nr IX/11

z obrad IX sesji Rady Miasta Hajnówka, 

która odbyła się 19 lipca 2011 r.

w Sali Konferencyjnej Urzędu Miasta 

w Hajnówce

w godz 13.00 – 13.40

Stan Rady Miasta – 21, obecnych na sesji – 18

Radni obecni na posiedzeniu:

1. Bołtromiuk Eugeniusz

2. Chaniło Alicja

3. Giermanowicz Jan

4. Gryc Alla

5. Kiendyś Ireneusz Roman

6. Kulwanowski Leonard

7. Łabędzki Bogusław Szczepan

8. Łojewska Halina

9. Markiewicz Piotr

10. Olejnicki Tomasz

11. Ostapczuk Jakub

12. Puch Janusz

13. Rakowicz Wiesław

14. Rygorowicz Ewa

15. Saczko Eugeniusz

16. Szpakowicz Wiktor

17. Tomaszuk Grzegorz

18. Wiatrowski Zdzisław

Nieobecni usprawiedliwieni:

1. Androsiuk Tomasz

2. Ostaszewska Walentyna

3. Siegień Irena

Lista obecności radnych – załącznik nr 1, lista obecności Przewodniczących Rad Osiedli –  

załącznik nr 2. 



Do punktu 1 i 2 porządku obrad.

Eugeniusz Saczko – Przewodniczący Rady – Szanowni Państwo, otwieram obrady IX sesji 

Rady Miasta  Hajnówka,  zwołanej  na wniosek Pana Burmistrza w trybie  nadzwyczajnym. 

Bardzo  serdecznie  witam  Pana  Burmistrza  Jerzego  Siraka,  witam  pracowników  Urzędu 

Miasta, witam Panie i Panów Przewodniczących Rad Osiedla, bardzo serdecznie witam Panie 

i  Panów Radnych Rady Miasta Hajnówka.  Na początek przedstawię porządek dzisiejszej 

sesji:

1. Otwarcie sesji.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały  sprawie intencji Rady Miasta Hajnówka na ustalenie 

limitu  wydatków  na  inwestycje  pn.  "Termomodernizacja  budynków  użyteczności 

publicznej miasta Hajnówka".

4. Zamkniecie obrad.

Eugeniusz  Saczko  –  Przewodniczący  Rady  –  czy  są  uwagi  do  porządku  obrad?  Bardzo 

proszę, Pan Burmistrz.

Jerzy Sirak – Burmistrz Miasta – przepraszam, że musiałem tę sesję w takim trybie zwołać, 

ale w związku z tym, że są pytania czy będą możliwe wnioski do zgłoszenia, to jeżeli jest taka 

wola, to miałbym propozycję,  żeby ten porządek o ten punkt uzupełnić, a jeżeli chodzi o 

uzasadnienie samej uchwały, to w dalszej części.

Eugeniusz Saczko – Przewodniczący Rady – dziękuję bardzo. W związku z tym, że nastąpiło 

uzupełnienie, które nastąpiło na wniosek Pana Burmistrza, czyli osoby, która zwołała sesję, 

jest  to  zgodne  z  Ustawą  o  Samorządzie  Gminnym,  porządek  obrad  będzie  wyglądał 

następująco:

1. Otwarcie sesji.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały  sprawie intencji Rady Miasta Hajnówka na ustalenie 

limitu  wydatków  na  inwestycje  pn.  "Termomodernizacja  budynków  użyteczności 

publicznej miasta Hajnówka".

4. Wolne wnioski, zapytania.

5. Zamknięcie obrad.

Kto z Pań i Panów jest za przyjęciem porządku obrad, prozę o podniesienie ręki? Dziękuję. 

Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Porządek obrad został przyjęty. 



Chciałbym jeszcze dodać, iż w sesji uczestniczy 18 radnych, wszystkie uchwały podjęte są 

prawomocne.

Do punktu 3. porządku obrad.

Eugeniusz  Saczko  –  Przewodniczący  Rady  –  przechodzimy  do  punktu  3  Rozpatrzenie  i 

podjęcie uchwały w sprawie intencji Rady Miasta Hajnówka na ustalenie limitu wydatków na 

inwestycje pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej miasta Hajnówka”. 

Bardzo proszę Pana Burmistrza o krótkie uzasadnienie potrzeby podjęcia tejże uchwały.

Jerzy Sirak – Burmistrz Miasta – Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, ja na poprzednich 

sesjach wspominałem o tym, że jako miasto przygotowujemy się do złożenia wniosku do 

Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska o środki  finansowe w postaci  preferencyjnej 

pożyczki, ale również częściowej dotacji na termomodernizację naszych budynków, chodzi tu 

o  budynek  przedszkola  przy  ul.  Lipowej,  przy  ul.  Reja,  Szkołę  Podstawową  na  osiedlu 

Mazury i Szkołę Podstawową na Judziance i również ten budynek komunalny, w którym jest 

wydział  zamiejscowy Politechniki  Białostockiej.  Termin złożenia  tego wniosku upływa w 

piątek a w zasadzie do godz. 15 w czwartek. Firma specjalistyczna, która przygotowuje nam 

wniosek, doszła do wniosku, że jednak dla większego bezpieczeństwa będzie lepiej, jeżeli 

taka uchwała zostanie przez Radę przyjęta, dlatego też wcześniej tego na Radę nie stawiałem. 

Sprawa jest  dla  nas  ważna,  musimy zrobić  wszystko,  żeby ten  wniosek był  jak  najlepiej 

przygotowany. Stąd też moja prośba do Wysokiej Rady, żebyśmy w trybie nadzwyczajnym się 

spotkali,  żeby  ten  temat  wspólnie  przedyskutować  i  proszę  o  poparcie  przedstawionego 

projektu.  Tak jak Państwo zauważyliście,  w przesłanych do was materiałach,  łącznie z  tą 

autopoprawką, wartość tego projektu jest dosyć wysoka, mamy nadzieję, że projekt uzyska 

akceptację i w przyszłym 2012 roku mielibyśmy możliwość przeprowadzenia tych wszystkich 

prac  inwestycyjnych  i  termomodernizacyjnych,  jestem  przekonany,  że  również  to  będzie 

miało  wpływ  na  zmniejszenie  naszych  wydatków  inwestycyjnych  jeżeli  chodzi  o  koszty 

ogrzewania w tych budynkach. Natomiast jeżeli chodzi o sprawy najważniejsze, jeżeli chodzi 

o  sprawy budżetu naszego miasta,  wnioskiem przez nas  przygotowanym 30 % to  byłaby 

dotacja 1 157 467 67 zł, natomiast 60 % łącznych kosztów inwestycji byłaby to pożyczka 

Narodowego Funduszu Ochronny Środowiska, jest to kwota 2 1375237 zł, jeżeli chodzi o 

warunki,  okres  kredytowania,  czy  okres  korzystania  z  tej  pożyczki,  to  byłoby  8  lat,  12 

miesięcy  karencji,  także  pożyczę  spłacalibyśmy od  2014  do  2021  roku.  Oprocentowanie 

pożyczki jest na warunkach preferencyjnych WIG-or 3 miesięczny plus 0,5 % odsetek na 



dzień złożenia wniosku, czyli na dzisiaj to oprocentowanie wyniosłoby 5,5 %. Także bardzo 

proszę Państwa o pytania w tej sprawie.

Eugeniusz Saczko – Przewodniczący Rady – dziękuje bardzo, proszę Państwa, jeżeli ktoś ma 

pytania w tej sprawie, do projektu uchwały, to proszę. Pan Radny Rakowicz.

Wiesław Rakowicz – Radny – Panie Burmistrzu, drobne pytania, bo idea jest cenna i jeżeli 

wyjaśnienia  będą  trafne,  to  poprzemy  tę  uchwałę,  Rozumiem,  że  te  uzasadnienie,  które 

otrzymaliśmy, nie jest już dzisiaj aktualne? Skąd wzięły się te limity? Były inne, czyli w tym 

pierwszym załączniku,  który otrzymaliśmy,  to były koszty własne kwalifikowane,  to  było 

273, tutaj 20 tys. Te różnice chciałbym, żeby Pan wyjaśnił, skąd one się wzięły. 

Eugeniusz Saczko – Przewodniczący Rady – czy są jeszcze pytania do projektu uchwały? 

Jeżeli nie ma, to zamykamy zadawanie pytań, bardzo proszę o odpowiedź.

Jerzy Sirak – Burmistrz Miasta – w pełni rozumiem pytanie kolegi Rakowicza. Wysoka Rado, 

Szanowni Państwo, wtedy kiedy przygotowujemy różne projekty, to nie do końca jasne od 

początku interpretacje, jeżeli chodzi o kwalifikacje różnych kosztów. W pierwotnym naszym 

zamyśle,  w pierwotnym projekcie  wynikało,  że  pewne koszty,  które  zostały przez  nas  w 

przeszłości  poniesione,  dotyczące  wcześniejszej  termomodernizacji,  ale  również  koszty 

dotyczące dokumentacji itd. miały być kwalifikowane, natomiast ostatecznie z Narodowego 

Funduszu  Ochrony  Środowiska  okazało  się,  że  jednak  nie  będą  kwalifikowane. 

Kwalifikowane  są  tylko  te  koszty,  które  będą  po  ewentualnym pozytywnym rozpatrzeniu 

wniosku, czyli po przyznaniu i dotacji, i tej pożyczki, stąd też potrzebna ta zmiana, konieczna 

autopoprawka,  chociaż  wolałbym,  żeby ta  pierwsza  wersja  była  do  przyjęcia,  byłaby  po 

prostu  dla  nas  korzystniejsza,  ale  osobiście  wydaje  mi  się,  aby  w  tej  drugiej  wersji,  

zakładając, pozytywną ocenę naszego wniosku mamy szansę, żeby znaczną część substancji 

komunalnej zmodernizować, docieplić o warunki energetyczne, jak tez estetyczne i warunki 

pracy pracowników w tych jednostkach, jak również dzieci, które tam uczęszczają. Natomiast 

jak już jestem przy głosie, to wyjaśnię, że nie mogliśmy wystąpić z wnioskiem o środki na 

modernizację  Szkoły  Nr  2,  ponieważ  nie  mieliśmy  przygotowanej  tutaj  dokumentacji 

technicznej tak, jak to mieliśmy teraz, akurat tamta dokumentacja była gotowa, natomiast na 

te obiekty przedszkola mogliśmy zdążyć, ponieważ są to obiekty do 12 m, jest trochę prostszy 

tryb uzyskania zezwolenia i zrobiliśmy wszystko, co możliwe, żeby każdy możliwy obiekt w 



tym  projekcie  znaleźć,  niemniej  jednak  będziemy  poszukiwali  środków  na  opracowanie 

dokumentacji technicznej na termomodernizację Szkoły Nr 2, żeby zrobić ją w przyszłości 

jednak niezbyt odległej. Dziękuję. 

Eugeniusz Saczko – Przewodniczący Rady – dziękuję bardzo. Przystąpimy do głosowania. 

Kto z Pań i Panów Radnych jest za przyjęciem projektu uchwały w sprawie intencji Rady 

Miasta  Hajnówka  na  ustalenie  limitu  wydatków  na  inwestycje  pn.  „Termomodernizacja 

budynków użyteczności publicznej miasta Hajnówka”, proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. 

Kto  jest  przeciw?  Nie  widzę.  Kto  się  wstrzymał?  Nie  widzę.  Uchwała  została  przyjęta 

jednogłośnie. 18 radnych głosowało za przyjęciem projektu uchwały.

Uchwała Nr 57/IX/11 Rady Miasta Hajnówka z dnia 19 lipca 2011 r. w sprawie intencji  

Rady  Miasta  Hajnówka  na  ustalenie  limitu  wydatków  na  inwestycję  pn.  

„Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Miasta Hajnówka” - załącznik nr  

3.

Do punktu 4 porządku obrad.

Eugeniusz Saczko – Przewodniczący Rady – przechodzimy do punktu 4 porządku obrad, a 

mianowicie  wolne wnioski  i  zapytania do Pana Burmistrza,  jednocześnie bardzo proszę o 

sprawach istotnych dla miasta Hajnówka i dotyczących Rady Miasta Hajnówka i tych spraw, 

które  możemy  w  jaki  sposób  rozwiązywać.  Bardzo  proszę,  najpierw  Radny,  czy  ktoś  z 

Radnych? Nie widzę. Proszę, Pan Przewodniczący Stankowski.

Zdzisław  Stankowski  –  Przewodniczący  RO  –  Panie  Burmistrzu,  Panie  Przewodniczący, 

dostałem od Państwa odpowiedź, jestem zadowolony z tej odpowiedzi, tylko Pan Zastępca 

Burmistrza  Stepaniuk  sam  się  załamał  w  tej  odpowiedzi.  Prosił  mnie,  mojego  zastępcę, 

żebyśmy wsiedli w samochód i pojechali w te miejsca, które zgłaszaliśmy. Wjeżdżamy na ul. 

Jagiełły, przeczytam, co tu jest napisane: „budowa parkingu na pasie drogowym ul. Jagiełły 

ze względu na wąski pas drogi jest  niemożliwa, ustawione znaki ograniczają prędkość od 

strony  ul.  Batorego”.  Wjeżdżamy  z  Panem  Zastępcą  i  co  się  okazuje?  Nie  ma  znaku 

ograniczającego prędkość, to chyba ktoś z pracowników Pana napisał mu to a on to podpisał. 

Bo innego wyjścia nie ma, to było też zaskoczenie dla Pana Burmistrza i też dla nas, że taką 

dostaliśmy odpowiedź. Chciałbym teraz złożyć jeszcze jeden wniosek, szedłem ul. Kosidłów i 

mieszkańcy mówią, że duża topola stoi przy przedszkolu. Po dużych nawałnicach, co były w 

Polsce, poprosili, abym napisał wniosek, żeby tę topolę wyciąć. Tam mieszkają starsi ludzie, 



którzy chodzą o kulach a ta topola dotyczy trzech mieszkań: nr 9, 11 i 13. Wniosek, który 

składam, dotyczy mieszkańców ul. Kosidłów nr 9, 11 i 13, którzy proszą o wycięcie topoli, 

która  znajduje  się  przy przedszkolu,  topola  jest  trochę  sucha,  mieszkańcy boją  się,  żeby 

drzewo nie zostało złamane przez wichurę i nie uszkodziło domów a te domy są z lat 30.,  

więc jak drzewo spadnie, to nic z nich nie zostanie. Dziękuję. 

Wniosek – załącznik nr 4. 

Małgorzata  Szczerbakow  –  Przewodnicząca  RO  –  chciałabym  skorzystać  z  okazji  i 

poinformować mieszkańców swojego osiedla o tym, że sukcesywnie monitorujemy osiedle, 

opracowujemy projekty uchwał. Na dzień 4 sierpnia zwołujemy posiedzenie rady osiedla i 

przekażemy Państwu te uchwały. Jednocześnie chciałam złożyć wniosek Zarządu RO o takim 

brzmieniu:  „Zarząd  Rady  Osiedla  Majdan  –  Czworaki  występuje  z  wnioskiem  o 

zorganizowanie  dla  chętnych  mieszkańców  z  trenu  osiedla  wyróżniających  się  w  pracy 

społecznej szkolenia w zakresie obsługi komputera, przydziału również tego komputera dla 

potrzeb osiedla, zdobyta umiejętność pozwoli mieszkańcom szybciej i mądrzej włączyć się w 

prace społeczne osiedla.  Listę  osób przedstawi zarząd”.  Chciałabym również ten wniosek 

złożyć Państwu. To tyle na dzień dzisiejszy. Dziękuję.

Wniosek nr 5. 

 

Eugeniusz Saczko – Przewodniczący Rady – dziękuję.

Piotr  Mironczuk  –  Przewodniczący  RO  –  do  Burmistrza  Miasta  Hajnówka  w  sprawie 

ponownego założenia ławek na murku znajdującym się przy ul. Batorego wzdłuż bloku nr 27, 

to  jest  blok  tzw.  Chemiczna,  tam jest  ciąg  sklepów.  Panie  Burmistrzu,  przed  wyborami 

samorządowymi w 2010 roku wyżej  wymieniony murek został  zdjęty przez pracowników 

Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej, ławki ponoć do odnowienia, takie zapewnienie dostali 

mieszkańcy od Dyrektora ZGM. Mieszkańcy bloku 27 to są starsi wiekiem ludzie i z braku 

ławek przy bloku, jaki i w sąsiedztwie, są zmuszeni przesiadywać na gołym betonie, także 

klienci robiący zakupy w sklepach, turyści również przesiadują na betonie. Mając powyższe 

na uwadze, kieruję do Pana Burmistrza zapytanie. Czy Pan Burmistrz wyegzekwuje założenie 

tych ławek? Uważam,  że  niewielki  koszt  tej  usługi  nie  będzie wielkim uszczerbkiem dla 

budżetu miasta Hajnówka. W związku z powyższym proszę o poinformowanie na piśmie o 

możliwości rozwiązania tego problemu. Zapytanie nr 2 w sprawie ustawienia przy klatkach 

schodowych stojaków dla rowerów na ul.  St. Batorego w blokach 29, 31 i 33. Szanowny 



Panie Burmistrzu, w trakcie termomodernizacji w/w budynków, jak i  późniejszym zabrano 

stojaki dl  arowerów, rowery przywiązywane są do poręczy schodowych, co powoduje ich 

niszczenie. Biorąc powyższe pod uwagę zadaję następujące pytanie: czy ewentualne koszty 

napraw elewacji i uzupełnienia terakoty na schodach nie przewyższy kosztów postawienia 

stojaków rowerowych? Ogólny koszt przywiezienia stojaków nie będzie stanowił wielkiego 

uszczerbku, zamknie się w granicach 50 – 100 zł. W obecnej dobie kryzysu światowego i 

nadmiernej  emisji  dwutlenku  węgla  zasadny  jest  powrót  do  korzystania  z  transportu 

rowerowego, co niniejszym czynię. Dziękuję bardzo.     

Eugeniusz  Saczko  –  Przewodniczący  Rady  –  dziękuję  bardzo.  Rozumiem,  że  Państwo 

zwracali się z prośbą do zarządcy o ustawienie tych stojaków i ta prośba i została spełniona.

Piotr Mironczuk – Przewodniczący RO – z wypowiedzi pracowników Gospodarki, czekamy 

do tej pory, bo to miało być odwrotnie, nie wiadomo co.

Eugeniusz  Saczko  –  Przewodniczący Rady –  chodzi  o  to,  że  to  jest  sesja  Rady Miasta, 

zajmujemy się stojakami wtedy,  jeśli  zarządca budynku nie spełnił  Państwa prośby,  jeżeli 

zwróciliście się Państwo w prośbą i zarządca nie chce tego postawić, to ja to rozumiem.

Piotr Mironczuk – Przewodniczący RO – osobiście rozmawiałem z Dyrektorem, miało być 

uzupełnione, minęło już chyba 3-4 miesiące, miało być jeszcze przy chodnikach wyrównane. 

Nie ma ani tych stojaków, ani ławeczek, ani tej ziemi wyrównanej.

Eugeniusz Saczko – Przewodniczący Rady – rozumiem, że wnioski trzeba realizować, pytań 

nie było. Wszystkie wnioski są na piśmie, wszystkie wnioski są do realizacji. Dziękuję.

Do punktu 4 porządku obrad.

Eugeniusz  Saczko  –  Przewodniczący  Rady  –  wyczerpaliśmy  dzisiejszy  porządek  obrad. 

Zamykam obrady IX sesji Rady Miasta Hajnówka.  

Prot.                                                                                                     Przewodniczący Rady

Insp. Halina Stepaniuk                                                                        Eugeniusz Saczko


