
Protokół Nr X/11

z obrad X sesji Rady Miasta Hajnówka,

która odbyła się 17 sierpnia 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. 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. Puch Janusz

14. Rakowicz Wiesław

15. Rygorowicz Ewa

16. Saczko Eugeniusz

17. Szpakowicz Wiktor

18. Tomaszuk Grzegorz

Nieobecni usprawiedliwieni:

1. Ostaszewska Walentyna

2. Siegień Irena

3. Wiatrowski Zdzisław

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

załącznik nr 2



Do punktu 1 i 2 porządku obrad.

Pan 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 uchwał w sprawach:

A/ zmian w budżecie miasta na 2011 rok. 

B/ zmian w podziale Gminy Miejskiej Hajnówka na stałe obwody głosowania.

4. Zamknięcie obrad.

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

proszę, Pan Wiesław Rakowicz.

Pan Wiesław Rakowicz – Radny – Proponuję wprowadzić do porządku obrad pkt Interpelacje.

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

proszę, Pan Bogdan Łabędzki.

Pan  Bogdan  Łabędzki  –  Radny  –  Proponuję  wprowadzić  do  porządku  obrad  pkt  Wolne 

wnioski i zapytania.

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

nastąpiło uzupełnienie porządku obrad, sesji, zwołanej na wniosek Pana Burmistrza, zgodnie 

z  Ustawą  o  Samorządzie  Gminnym,  Burmistrz  musi  wyrazić  zgodę  na  zmianę  porządku 

obrad. Czy Pan Burmistrz wyraża zgodę na zmianę porządku obrad?

Pan  Jerzy  Sirak  –  Burmistrz  Miasta  –  Panie  Przewodniczący,  Wysoka  Rado,  Szanowni 

Państwo, choć jest to specjalnie zwołana sesja, a czas na interpelacje i zapytania będzie na 

sesji  sierpniowej,  zwołanej w zwyczajnym trybie już za dwa tygodnie,  to,  jeżeli  jest  taka 

wola, to ja odpowiem na wszelkie pytania.



Pan Eugeniusz Saczko – Przewodniczący Rady – Wobec zgody Pana Burmistrza, przystąpimy 

do głosowania zgłoszonych uwag do porządku obrad.

Kto z Pań i Panów Radnych jest za przyjęciem wniosku Pana Radnego Rakowicza, proszę o 

podniesienie ręki.  Dziękuję.  Kto jest  przeciw? Nie widzę.  Kto się wstrzymał?  Nie widzę. 

Wniosek został przyjęty jednogłośnie. 17 radnych głosowało za przyjęciem wniosku.

Kto z Pań i Panów Radnych jest za przyjęciem wniosku Pana Radnego Łabędzkiego, proszę o 

podniesienie ręki.  Dziękuję.  Kto jest  przeciw? Nie widzę.  Kto się wstrzymał?  Nie widzę. 

Wniosek został przyjęty jednogłośnie. 18 radnych głosowało za przyjęciem wniosku.

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

nastąpiło  uzupełnienie  porządku  obrad  o  dwa  punkty,  porządek  obrad  będzie  wyglądał 

następująco:

1. Otwarcie sesji.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Interpelacje.

4. Wolne wnioski i zapytania

5. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawach:

A/ zmian w budżecie miasta na 2011 rok. 

B/ zmian w podziale Gminy Miejskiej Hajnówka na stałe obwody głosowania.

6. Odpowiedzi na interpelacje, wolne wnioski i zapytania.

7. Zamknięcie obrad.

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

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

jednogłośnie. 18 radnych głosowało za przyjęciem porządku obrad. Chciałbym jeszcze dodać, 

iż w sesji uczestniczy 18 radnych, wszystkie uchwały podjęte są prawomocne.

Do punktu 3 porządku obrad.

Pan Eugeniusz Saczko – Przewodniczący Rady – przechodzimy do punktu 3 porządku obrad, 

a mianowicie zgłaszanie interpelacji. Bardzo proszę, Pan Wiesław Rakowicz.

Pan Wiesław Rakowicz – Radny – Składam interpelację dotyczącą lokali wyborczych (treść 

interpelacji stanowi załącznik nr 3 do protokołu).



Do punktu 4 porządku obrad.

Pan 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 

sprawach, które możemy w jakiś sposób rozwiązywać. Bardzo proszę, Pan Bogdan Łabędzki.

Pan Bogdan Łabędzki – Radny – Zgłaszam problem podtopień, szczególnie piwnic bloków 

przy  ul  Reja.  Kolejny  problem  to  zły  stan  techniczny  nawierzchni  drogowej  ulicy 

Żeromskiego. Sygnalizuję również problem ubezpieczeń uczniów. Przykładem jest chociażby 

wypadek uczestnika obozu sportowego – judo.

Pan Janusz Puch – Radny – Zgłaszam problem braku podjazdów dla osób niepełnosprawnych 

w lokalach wyborczych.

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

dziękuję w imieniu mieszkańców ul. Kosidłów za szybką interwencję w sprawie wycięcia 

drzewa, ale minął miesiąc a drzewo dalej stoi, dlaczego? Zgłaszam też dwa inne problemy 

dotyczące:  wycięcia  dwóch  suchych  drzew  oraz  postawienia  znaku  zakazującego  wjazd 

samochodów powyżej  3,5 t  na ulicę Jagiełły (treść wniosków stanowi załącznik nr 4 do  

protokołu). Dziękuję.

Pani  Małgorzata  Szczerbaków  –  Przewodnicząca  RO  –  chciałabym  przekazać  wniosek 

dotyczący 53 problemów dotyczących Rady Osiedla Majdan – Czworaki (treść wniosków 

stanowi załącznik nr 5 do protokołu). Dziękuję.

Do punktu 5A porządku obrad.

Pan Eugeniusz Saczko – Przewodniczący Rady – przechodzimy do punktu 5A Rozpatrzenie i 

podjęcie  uchwały w sprawie  zmian w budżecie  miasta  na 2011 rok. Bardzo proszę  Pana 

Burmistrza o krótkie uzasadnienie potrzeby podjęcia tejże uchwały.

Pan  Jerzy  Sirak  –  Burmistrz  Miasta  –  Panie  Przewodniczący,  Wysoka  Rado,  poprzednio 

wspominałem  o  tym,  że  jako  miasto  złożyliśmy  wnioski  do  Wojewódzkiego  Funduszu 

Ochrony  Środowiska  i  Gospodarki  Wodnej  o  dofinansowanie  z  dotacji  celowej  budżetu 



państwa z zakresu polityki rozwoju, zgodnie z art.  20a ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o 

zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712 z późn. zm.) zadań 

własnych gminy: -  przygotowanie dokumentacji projektowej na termomodernizację Zespołu 

Szkół  Nr  2  w  Hajnówce;  -  przygotowanie  dokumentacji  projektowej  do  budowy  pola 

kempingowego;  -  przygotowanie  inwestycji  turystyczo-rekreacyjno-rehabilitacyjno-

sportowych  w  Hajnówce,  celem  utworzenia nowoczesnego  centrum  wypoczynkowo-

konferencyjnego  o  wysokim standardzie  świadczonych  usług.  Do  tych  zadań  dodatkowo 

chcemy zgłosić zadanie: -  przebudowa dróg gminnych: ul. Judzianka Stara i ul. Bociania w 

Hajnówce. Wszystkie te zadania znalazły się w przedmiotowym projekcie uchwały. Zmian w 

budżecie  miasta  na  2011 rok  dokonano,  w szczególności  w związku z  ubieganiem się  o 

dofinansowanie z dotacji celowych budżetu państwa następujących działań z zakresu polityki

rozwoju:

1)  Przygotowanie  inwestycji  turystyczno-rekreacyjno-rehabilitacyjno-sportowych  w 

Hajnówce,  celem  utworzenia  nowoczesnego  centrum  wypoczynkowo-konferencyjnego  o 

wysokim standardzie świadczonych usług, koszt inwestycji 1.500.000zł, w tym wymagany 

wkład własny w kwocie 300.000zł.  W 2011 roku planowany jest  wykup gruntów o pow. 

2,41ha ,  przygotowanie koncepcji  funkcjonalno-użytkowej centrum wypoczynkowego oraz 

przygotowanie studium wykonalności.

2)  Przygotowanie  dokumentacji  projektowej  do  budowy  pola  kempingowego  –  koszt 

inwestycji 100.000zł, w tym wkład własny w kwocie 20.000zł. Zakres rzeczowy w 2011 roku 

obejmuje opracowanie koncepcji funkcjonalo-użytkowej oraz dokumentacji projektowej.

3) Wykonanie audytu energetycznego i dokumentacji projektowej termomodernizacji Zespołu 

Szkół Nr 2 – koszt 20.000zl, w tym wkład własny 4.000zł;

4)  Przebudowa  dróg  gminnych:  ul.  Judzianka  Stara  i  ul.  Bociania  w  Hajnówce  –  koszt 

inwestycji 476.200zł, w tym wkład własny w kwocie 238.100zł. Zakres rzeczowy w 2011 

roku obejmuje wykonanie przebudowy w/w ulic.

5) Budowa lodowiska stałego p.n. „Biały Orlik” przy Zespole Szkół Nr 1 – planowany koszt 

600.000zł, w tym dofinansowanie z budżetu państwa 300.000zł oraz środki własne 300.000zł, 

realizacja 2011 rok;

Jednym  z  warunków  uzyskania  dofinansowania  jest  przedłożenie  uchwały  Rady  Miasta 

potwierdzającej zabezpieczenie środków własnych na realizację w/w zadań. Wprowadzając 

nowe zadania do realizacji w 2011 roku, należało dokonać przeniesień w budżecie, a ponadto 

wprowadzono zmiany wynikające z:



1) informacji Ministra Finansów z dnia 13 lipca 2011r., zwiększając subwencje oświatową o 

kwotę 7.000zł, z przeznaczeniem na remonty w Zespole Szkół Nr 2;

2) zawartej umowy dotacji nr 059/11/B-OZ/AZ-32/DA zawartej w dniu 20 lipca br. między 

Wojewódzkim  Funduszem  Ochrony  Środowiska  i  Gospodarki  Wodnej  w  Białymstoku  a 

Gminą Miejską Hajnówka na dofinansowanie w formie dotacji kosztów przedsięwzięcia pod 

nazwą „Pomoc mieszkańcom miasta w usuwaniu wyrobów zawierających azbest – 2011r” w 

kwocie 53.844,51zł;

3) złożonych zostało dziewięć wniosków na wykup lokali komunalnych;

4) zwrotu podatku VAT za 2010 rok w kwocie 143.400zł z Urzędu Skarbowego dotyczącego 

budowy Zakładu Zagospodarowania Odpadów.

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

ma  pytania  w  tej  sprawie,  do  projektu  uchwały,  to  proszę.  Nie  widzę.  Przystąpimy  do 

głosowania.  Kto z  Pań i  Panów Radnych jest  za przyjęciem projektu uchwały w sprawie 

zmian w budżecie miasta na 2011 rok, proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciw? 

Nie widzę. Kto się wstrzymał? 1 osoba się wstrzymała. Uchwała została przyjęta przy 17 

głosach „za” i jednym głosie „wstrzymującym się”. W głosowaniu wzięło udział 18 radnych.

Uchwała Nr 58/X/11 Rady Miasta Hajnówka z dnia 17 sierpnia 2011 r. w sprawie zmian w 

budżecie miasta na 2011 rok – załącznik nr 6 do protokołu.

Do punktu 5B porządku obrad.

Pan Eugeniusz Saczko – Przewodniczący Rady – przechodzimy do punktu 5B – Rozpatrzenie 

i podjęcie uchwały w sprawie zmian w podziale Gminy Miejskiej Hajnówka na stałe obwody 

głosowania. Bardzo proszę Pana Sekretarza o krótkie uzasadnienie potrzeby podjęcia tejże 

uchwały.

Pan Jarosław Grygoruk – sekretarz gminy miejskiej Hajnówka – W związku z wejściem w 

życie ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks Wyborczy zgodnie z art. 13 § 2 zmian w 

podziale  na  stałe  obwody  głosowania  dokonuje  się  najpóźniej  w  45  dniu  przed  dniem 

wyborów.  Zaproponowane zmiany w stałych obwodach głosowania nr 1,3,12 w związku z 

zaliczeniem dróg do kategorii dróg gminnych i nadanie im nazwy dotyczą:

obwód głosowania nr 1 – wprowadzić ulice Słonecznikową, Żytnią,

obwód głosowania nr 3 – wprowadzić ulicę Przytorową,

obwód głosowania nr 12 – wprowadzić ulice Bartników, Poranek.



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

ma  pytania  w  tej  sprawie,  do  projektu  uchwały,  to  proszę.  Nie  widzę.  Przystąpimy  do 

głosowania.  Kto z  Pań i  Panów Radnych jest  za przyjęciem projektu uchwały w sprawie 

zmian  w  podziale  Gminy  Miejskiej  Hajnówka  na  stałe  obwody  głosowania, proszę  o 

podniesienie ręki.  Dziękuję.  Kto jest  przeciw? Nie widzę.  Kto się wstrzymał?  Nie widzę. 

Uchwała została przyjęta przy 18 głosach „za”. W głosowaniu wzięło udział 18 radnych.

Uchwała Nr 59/X/11 Rady Miasta Hajnówka z dnia 17 sierpnia 2011 r. w sprawie zmian w 

podziale  Gminy  Miejskiej  Hajnówka  na  stałe  obwody  głosowania  –  załącznik  nr  7  do  

protokołu.

Do punktu 6 porządku obrad.

Pan Eugeniusz Saczko – Przewodniczący Rady – przechodzimy do punktu 6 – Odpowiedzi na 

interpelacje,  wolne  wnioski  i  zapytania. Bardzo  proszę  Pana Burmistrza  o  odpowiedź na 

zadane pytania.

Pan Jerzy Sirak – Burmistrz Miasta – Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, tam, gdzie to 

możliwe,  zostanie  ułatwiony dostęp  dla  osób niepełnosprawnych w lokalach  wyborczych. 

Cyklicznie  będą  przeznaczane  pieniądze  na  remont  kanalizacji  deszczowej.  Ulica 

Żeromskiego  –  wykonanie  nawierzchni  nastąpi  przy  okazji  realizacji  projektu  tras 

rowerowych  Polski  Wschodniej.  Stan  ubezpieczeń  w  placówkach  oświatowych  zostanie 

sprawdzony przez audytora. Stan drzew zostanie sprawdzony, jeżeli zajdzie taka potrzeba, to 

wystąpimy o ich usunięcie.

Pan Eugeniusz Saczko – Przewodniczący Rady – dziękuję.

Do punktu 7 porządku obrad.

Pan Eugeniusz Saczko – Przewodniczący Rady - wyczerpaliśmy dzisiejszy porządek obrad. 

Zamykam obrady X sesji Rady Miasta Hajnówka.

prot. Przewodniczący Rady
Jarosław Grygoruk Eugeniusz Saczko


