
Protokół Nr XIII/11
z obrad XIII sesji Rady Miasta Hajnówka

która odbyła się 30 listopada 2011 r.
w Sali Konferencyjnej Urzędu Miasta

w Hajnówce
w godz. 13.00 – 15.25

Stan Rady Miasta –21, obecnych na sesji – 19

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. Tomaszuk Grzegorz

19. Wiatrowski Zdzisław

Nieobecni usprawiedliwieni:

1. Siegień Irena

2. Wiktor Szpakowicz

Lista  obecności  radnych  załącznik  nr  1,  lista  obecności  Przewodniczących  Rad  Osiedli  –  
załącznik nr 2

Do punktu 1 i 2 porządku obrad.
Eugeniusz  Saczko  –  otwieram  obrady  XIII  sesji  Rady  Miasta  Hajnowka.  Na  podstawie  listy 
obecności stwierdzam, że w sesji uczestniczy 18 radnych, w związku z tym obrady XIII sesji są 



prawomocne.  Witam serdecznie  wszystkich  obecnych  na  dzisiejszej  sesji.  Witam Pana  Jerzego 
Siraka – Burmistrza Miasta Hajnówka , witam radnego Sejmiku Województwa Podlaskiego – Pana 
Mikołaja Janowskiego, witam serdecznie Pana Bazyla Stepaniuka – Zastępcę Burmistrza Miasta 
Hajnówka  z  pracownikami  Urzędu  Miasta  w  Hajnówce,  witam  serdecznie  Panie  i  Panów 
Przewodniczących  Rad  Osiedla  a  bardzo  serdecznie  witam  na  dzisiejszej  sesji  młodzież 
Publicznego Gimnazjum Nr 1 wraz z Panią opiekunką – Panią Anną Budzyńską. Witam bardzo 
serdecznie  przedstawicieli  hajnowskich  mediów  a  za  ich  pośrednictwem  witam  wszystkich 
mieszkańców naszego miasta i oczywiście witam Panie i Panów radnych Rady Miasta Hajnówka. 
Przechodzę do punktu 2 porządku obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z XII sesji Rady Miasta Hajnówka.

4. Interpelacje.

5. Informacja o działalności Burmistrza Miasta Hajnówka w okresie od dnia 12 października  

   2011 roku do 10 listopada 2011 roku.

6. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Miejskiej Hajnówka w roku 

   szkolnym 2010/2011.

7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawach :

A) określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości,

B) określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych,

C) określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych,

D) przystąpienia  do sporządzenia  zmiany miejscowego planu zagospodarowania  przestrzennego 

miasta  Hajnówka Obszar 1 „ Hajnówka – Północ”,

E)  przystąpienia  do  sporządzenia  zmiany miejscowego planu zagospodarowania  przestrzennego 

miasta  Hajnówka Obszar 2 „ Hajnówka – Południe”,

F)  przystąpienia  do  sporządzenia  zmiany miejscowego  planu  zagospodarowania  przestrzennego 

miasta  Hajnówka Obszar 3 „ Hajnówka – Wschód”,

G) zmian w budżecie miasta na 2011 rok,

H) ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych,

I) wygaśnięcia mandatu radnego.

8. Wolne wnioski zapytania.

9. Odpowiedzi na interpelacje, wolne wnioski , zapytania.

10. Zamknięcie obrad.

Eugeniusz Saczko - czy ktoś z Pań lub Panów pragnie złożyć wniosek o zmianę lub uzupełnienie 
porządku obrad ?  Przypominam, że z  wnioskiem o uzupełnienie  lub zmianę projektu porządku 
obrad może wystąpić radny, komisja, klub radnych lub Pan Burmistrz. Nie widzę , w związku z tym 
przechodzimy do  głosowania  porządku  obrad.  Kto  z  Pań  i  Panów radnych  jest  za  przyjęciem 
porządku obrad, proszę o podniesienie ręki. Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się 



wstrzymał? Nie widzę. Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie. Dziękuję bardzo. 

Do punktu 3 porządku obrad.
Eugeniusz Saczko – przechodzimy do punktu 3 porządku obrad – przyjęcie protokołu z XII sesji 
Rady Miasta  Hajnówka,  do rozpoczęcia  sesji  nikt  z  radnych nie  wniósł  żadnych poprawek ani 
uzupełnień, w związku z tym przechodzimy do głosowania. Kto z Pań i Panów radnych jest za 
przyjęciem protokołu z XII sesji,  proszę o podniesienie ręki. Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw? 
Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Protokół został przyjęty jednogłośnie. 

Do punktu 4 porządku obrad 
Eugeniusz Saczko – przechodzimy do punktu 4 porządku obrad – interpelacje. Bardzo proszę Panie 
i Panów radnych o zgłaszanie interpelacji. Bardzo proszę, Pan radny Rakowicz.

Wiesław  Rakowicz  –  Panie  Burmistrzu,  interpelacja  dotyczy  Pani  Grażyny  Seredyńskiej  – 
przyłącze kanalizacyjne. Panie Burmistrzu, w związku z wykorzystaniem wszystkich możliwości na 
tym  etapie  przez  mieszkankę  ulicy  Białowieskiej,  proszę  o  podjęcie  pilnej  interwencji  w 
Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji  w Hajnówce w sprawie deklarowanego wykonania 
linii  kanalizacyjnej  obok  posesji  Państwa  Seredyńskich  /pismo  Prezesa  z  dnia  3.08.2010  r./ 
Korespondencja w sprawie trwa od ponad roku i efektem tego jest zakończenie inwestycji w ulicy 
Białowieskiej  bez  uwzględnienia  potrzeb  wyżej  wymienionej  rodziny,  a  trzeba  tutaj  dodać,  że 
sytuacja wynikła z błędu urzędnika, bowiem ich nieruchomość nie została naniesiona w stosownym 
czasie na planach miasta, mimo że fizycznie dom mieszkalny i inne zabudowania istnieją od lat 
pięćdziesiątych. Posesja posiada w tej chwili odprowadzanie ścieków do szamba umiejscowionego 
na chodniku, co może w przypadku wjazdu tam ciężkiego samochodu w to miejsce spowodować 
zagrożenie wypadkowe. Temat jest o tyle pilny, bo za niedługi czas przyjdzie zima i o żadnych 
robotach ziemnych w tym miejscu nie będzie mowy. Do interpelacji dołączam jedno z pism Prezesa 
PWiK Hajnówka – sygnatura PWIK nt 53/2010. Panie Burmistrzu,  ktoś kiedyś o tych ludziach 
zapomniał, ich nie było na żadnych planach i szkoda, bo to przecież rodzina, osoby, żyjący ludzie i 
się  okazało,  że Pan Prezes obiecał – „tak,  zrobimy”.   Była rozkopana ulica Białowieska,  teren 
bardzo trudny do prac tego typu i się okazało, że inwestycja została zakończona. W dalszym ciągu, 
mimo złożonej deklaracji w piśmie dołączonym do tej interpelacji, Pan Prezes niewiele zrobił . Ci 
Państwo korespondencję prowadzą od półtora roku. W końcu przyszli do mnie, powiedzieli : „zrób 
coś chłopie, bo co z tego wychodzi” . To jest tak jakby ich ominąć i nie widzieć, że oni tam są.  
Prawda jest rzeczywiście taka, że swego czasu na planach tego mieszkania, tej całej nieruchomości 
nie było, ktoś o niej po prostu, zapomniał ją namalować, a ktoś, kto sporządzał dokumentację i inne 
tego typu rzeczy,  nie  skonsultował  sprawy na gruncie,  tylko popatrzył  w papierki  i  wyrysował 
stosowne  linijki  i  tak  się  rzecz  skończyła,  że  ci  Państwo  dalej  mają  szambo  i  pewnie  im  to 
wystarczy. Tylko jak tam wjedzie przez przypadek, ruch jest tam spory przez Białowieską, jakaś 
cięższa maszyna, to może być tam poważny kłopot i dla ludzi tych, co w maszynie, i dla tych, 
którzy będą na chodniku. Dziękuję.
Interpelacja – załącznik nr 3.

Eugeniusz Saczko – dziękuję bardzo. Proszę o zgłaszanie kolejnych interpelacji.  Nie widzę,   w 
związku z tym zamykamy punkt interpelacje.

Do punktu 5 porządku obrad .
Eugeniusz  Saczko  –  przechodzimy  do  punktu  5  porządku  obrad  –  informacja  o  działalności 
Burmistrza Miasta Hajnówka w okresie od dnia 12 października  2011 roku do 10 listopada 2011 
roku.  Wszyscy  Państwo  otrzymaliście  sprawozdanie,  informację  o  działalności,  czy  są  jeszcze 
jakieś dodatkowe pytania do Pana Burmistrza? Nie widzę. W związku z tym zamykamy punkt 5 
porządku obrad. Pan Burmistrz, bardzo proszę.



Jerzy  Sirak  –  zawsze  jest  tak   że  coś  się  w  międzyczasie  dzieje.  Chciałbym  Wysoką  Radę 
poinformować,  że  został  już  rozstrzygnięty  przetarg  na  wykonanie  Orlika  i  mam nadzieję,  że, 
zgodnie z naszymi założeniami, do końca bieżącego roku zostanie wykonany, będzie on na terenie 
obecnego  Orlika,  przy  Szkole  Podstawowej  Nr  1.  Zgodnie  z  naszymi  założeniami  zostały  już 
wykonane prawie że w całości prace tegoroczne drogowe. Została zakończona budowa burzówki w 
ulicy Prusa. W tej chwili jeszcze kończymy budowę burzówki w ulicy Bocianiej, ponieważ okazało 
się, że po realizacji tego pierwszego odcinka drogi, który był założony w dokumentacji technicznej, 
stan  techniczny  istniejącego  odcinka  drogi  był  tak  zły,  że  byłoby  niegospodarnością  dzisiaj 
zostawiać  to,  a  potem za  jakiś  czas  niszczyć  ulicę.  Myślę,  że  w  przyszłym tygodniu  również 
Bociania zostanie skończona. Podbudowa na ulicy Bocianiej jest już gotowa, na ulicy Prusa będzie 
robiona w tej chwili,  w najbliższym czasie. Wszystkie inne zostały już wykonane. Natomiast w 
trakcie budowy, jest wykonywana podbudowa w ulicy Wojska Polskiego, także tyle z bieżących, 
dodatkowych  informacji.  Chciałbym  tylko  poinformować,  że  tutaj  Państwo  otrzymaliście  takie 
materiały   informacyjne,  otóż  wspólnie  z  organizacją  ekonomistów  poszanowania  środowiska 
realizujemy  na  terenie  naszego  miasta  taki  program  informacyjny  i  promocyjny  dotyczący 
gospodarki odpadami i różnych działań na rzecz ochrony środowiska i powietrza, wody, lasu i tak 
dalej. Dziękuję bardzo.

Eugeniusz Saczko – dziękuję bardzo za dodatkowe informacje. Zamykamy punkt 5 porządku obrad, 
przechodzimy  do  głosowania.  Kto  z  Pań  i  Panów  radnych  jest  za  przyjęciem  informacji   z 
działalności Burmistrza Miasta Hajnówka w okresie od dnia 12 października  2011 roku do 10 
listopada bieżącego roku, proszę o podniesienie ręki. Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw? Nie widzę. 
Kto się wstrzymał? Nie widzę. Informacja została przyjęta jednogłośnie. Dziękuję.
Informacja o działalności Burmistrza Miasta Hajnówka w okresie od dnia 12 października  2011  
roku do 10 listopada 2011 roku – załącznik nr 4.

Do punktu 6 porządku obrad.
Eugeniusz Saczko – teraz przechodzimy do punktu 6 porządku – informacja o stanie  realizacji 
zadań oświatowych w Gminie Miejskiej Hajnówka w roku szkolnym 2010/2011 – punkt ten wynika 
z obowiązujących przepisów prawnych. Zawsze Radzie Miasta przedstawiana jest informacja  o 
stanie realizacji zadań oświatowych w gminie za poprzedni rok szkolny. Krótko, Panie Burmistrzu, 
czy pani Jola, tak? Bardzo poproszę Panią Jolę o krótkie przedstawienie informacji tutaj na sesji.

Jolanta  Stefaniuk –  tak  jak  powiedział  Pan Przewodniczący,  art.  5  a  ust.  4  ustawy o systemie  
oświaty zobowiązuje nas do przedstawienia informacji z realizacji zadań oświatowych za poprzedni 
rok szkolny Radzie Miasta. Takowa informacja została Państwu przedstawiona.         W informacji  
zawarto również dane dotyczące sprawdzianów i egzaminów zewnętrznych. Przedstawiłam w niej 
osiągnięcia  naszych  szkół,  przedstawiłam  informacje  dotyczące  realizacji  zadań,  do  których 
jesteśmy jako gmina zobowiązani, związanych ze szkołami i tak jak wspomniałam, zakończyłam 
analizą egzaminów, sprawdzianów zewnętrznych. Dziękuję bardzo.

Eugeniusz  Saczko  –  dziękuję  bardzo.  Przedstawiona informacja  była  także  przedmiotem obrad 
wszystkich komisji, wszystkie komisje głosowały za przyjęciem informacji. Czy są jeszcze jakieś 
dodatkowe pytania do tejże informacji? Są, proszę bardzo, Pan radny  Łabędzki.

Bogusław Łabędzki – pytanie moje dotyczy najmłodszych dzieci. Mamy informację, że 80 procent 
dzieciaczków w wieku przedszkolnym uczęszcza do przedszkoli. Moje pytanie pierwsze więc brzmi 
– czy jest  to zaspokojenie potrzeb z naszej  strony wszystkim chętnym rodzinom do tego, żeby 
dzieci  posyłać  do  przedszkoli?  I  drugie  moje  pytanie  –  60  dzieci  mamy w żłobku,  chciałbym 
wiedzieć, czy to jest 100% dzieci chętnych do tej grupy żłobkowej? Czy musieliśmy odrzucić jakieś 
podania o przyjęcie do żłobka i jakie te 60 dzieci stanowi procent populacji żłobkowej?



Eugeniusz Saczko – dziękuję bardzo.  Zanim przejdziemy do odpowiedzi,  czy są jeszcze jakieś 
pytania  do  pani  Inspektor?  Nie  widzę.  Są  trzy  pytania,  w  związku  z  tym  bardzo  proszę  o 
odpowiedź.

Jolanta Stefaniuk – jeżeli chodzi o przedszkola, więc podczas rekrutacji byliśmy przerażeni liczbą 
dzieci  chętnych do przedszkoli.  Natomiast  udało  nam się  wszystkie  dzieci,  które  potrzebowały 
opieki, taką opieką przedszkolną objąć. Utworzyliśmy dodatkowy oddział, we wrześniu wydawało 
się nam, że to jeszcze za mało, ale do tej pory wszystkie dzieci, które były na listach rezerwowych, 
zostały  taką  opieką  objęte.  Natomiast  jeśli  chodzi  o  dzieci  przedszkolne,  w  tej  chwili  mamy, 
przepraszam żłobkowe,  w tej  chwili  mamy 7  dzieci  na  liście  rezerwowej.  Są  to  jednak dzieci 
rodziców, gdzie przynajmniej jedno z rodziców nie pracuje, więc tą opiekę może zapewnić.

Eugeniusz Saczko – jaki procent jeszcze było pytanie.

Jolanta Stefaniuk – 10%, około 10 % tak ogólnej populacji.

Eugeniusz Saczko – dziękuję bardzo za odpowiedź . W związku z tym przystąpimy do głosowania 
nad przyjęciem informacji . Kto z Pań i Panów radnych jest za przyjęciem informacji  o stanie 
realizacji zadań oświatowych w Gminie Miejskiej Hajnówka w roku szkolnym 2010/2011, proszę o 
podniesienie ręki. Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. 
Informacja została przyjęta jednogłośnie. Dziękuję.
Informacja  o  stanie  realizacji  zadań  oświatowych  w  Gminie  Miejskiej  Hajnówka  w  roku  
szkolnym 2010/2011 – załącznik nr 5.

Do punktu 7 porządku obrad.
A/ Eugeniusz Saczko – przechodzimy do punktu 7 porządku obrad, a mianowicie rozpatrzenie i 
podjęcie  uchwał  w  sprawach  i  rozpoczynamy  od  podpunktu  a  –  projekt  uchwały  w  sprawie 
określenia wysokości  stawek podatku od nieruchomości.  Bardzo proszę o krótkie  przestawienie 
projektu uchwały Pana Burmistrza.

Jerzy Sirak – Panie Przewodniczący, wysoka Rado, jak co roku o tej porze musimy się zastanowić 
nad podatkami.  Przygotowane  i  przedstawione i  omówione na komisjach projekty stosownych 
uchwał przewidują zmianę stawek podatkowych o wskaźnik inflacji, ten przyjęty, ogólny, znany w 
Polsce  4,2%.  Także  nie  robimy żadnej  rewolucji  w  tych  stawkach  podatkowych.  Jedynie  tym 
wskaźnikiem  inflacyjnym  te  stawki  są  przeliczane.  Jeżeli  spojrzymy  średnio  na  gospodarstwo 
domowe  –  przykładowo:  działkę  800  metrów,  dom  110-120  metrów  kwadratowych,  budynki 
gospodarcze w granicach 30 metrów, to skutki finansowe, podatkowe w skali roku są na poziomie 
25  zł.  Jeżeli  są  jakieś  pytania  dodatkowe  dotyczące  poszczególnych  pozycji  podatkowych,  to 
bardzo proszę. Będę tu ja, czy wspólnie z Panem Kierownikiem, odpowiadał na te pytania, ale 
generalnie zasada, którą przyjęliśmy, jest taka, o której mówię, jest to wzrost o wskaźnik inflacji. 

Eugeniusz  Saczko  –  dziękuję  ślicznie.  Chcę  też  Państwa  poinformować,  że  wszystkie  komisje 
rozpatrywały projekt uchwały i wszystkie komisje wnioskują o przyjęcie proponowanej uchwały. 
Otwieram dyskusję. Kto z Pań i Panów radnych chciałby zabrać głos? Nie widzę. W związku z tym 
przystępujemy, proszę bardzo, Pan radny Łabędzki.

Bogusław Łabędzki  – Panie Burmistrzu,  ja  chciałbym zadać pytanie.  Czy Pan brał  pod uwagę 
możliwość niepodwyższenia w tym roku stawek podatku od nieruchomości w związku z tym, że ten 
współczynnik inflacji 4,2 %, on świadczy o realnym ubożeniu społeczeństwa i nie jest to wskaźnik 
pokazujący, że my się bogacimy, tylko że ubożejemy, że każde gospodarstwo w ciągu ubiegłego 
roku dostało w plecy mniej więcej 4,2%. Więc może, może w tym roku zrobilibyśmy taki lekki 
oddech i nie podwyższali tych stawek podatku. Ja tutaj mówię w tym rok o wszystkich stawkach 



podatku i taki będę składał wniosek za chwileczkę o to, żeby pozostawić te stawki na obecnym 
poziomie, ale tutaj nie ukrywam, że głównie też mam na myśli naszych przedsiębiorców, którzy w 
związku z ukrywanym czy też nie ukrywanym kryzysem finansowym, będą musieli borykać się z 
różnymi przeciwnościami. Może idźmy im tutaj na rękę, lokalnie i przynajmniej od tego obciążenia 
ich uchrońmy. To niby te 25 zł średnio na gospodarstwo, może z naszej perspektywy tutaj radnych 
miasta,  może  to  jest  niedużo,  ale  dla  wielu  gospodarstw jest  jednak obciążenie,  tak?  Składam 
wniosek o pozostawienie stawek podatku od nieruchomości w pełnym zakresie na poziomie z roku 
obecnego.

Eugeniusz Saczko – dziękuję bardzo, czy są jeszcze pytania i głosy w dyskusji? Proszę bardzo, Pan 
radny Rakowicz.

Wiesław  Rakowicz  –  popieram  propozycję  złożoną  przez  radnego  Łabędzkiego.  Jeżeli  ta 
propozycja przejdzie to, nasza już będzie mało istotna wtedy.

Eugeniusz  Saczko  –  przepraszam  bardzo,  ale  zgodnie  z  naszym  regulaminem  –  odbędziemy 
dyskusję,  zbierzemy  wszystkie  wnioski,  przegłosujemy  te  wnioski,  następnie  przegłosujemy 
uchwałę i po raz kolejny nie będziemy zgłaszali wniosków.

Wiesław  Rakowicz  –  dziękuję.  Zobaczę,  czy  to  tak,  tak  pisze  w  statucie,  ale  to  nie  dzisiaj. 
Zakładam,  że  Pan  ma  rację.  Panie  Burmistrzu,  punkt  8  –  przedsiębiorcy  ,  grunty  związane  z 
prowadzeniem  działalności  gospodarczej.  My  ciągle  mówimy,  że  robimy  w  stronę  tych 
przedsiębiorców ukłon jakiś, pomagamy i podnosimy im podatki nie o 4,2%. Bo to nie okazuje się 
jednak prawdą, że to pojechało tak równo wszystkim co do joty, łącznie z zaokrągleniami. Proszę 
sobie to  przeliczyć,  a  my tymczasem takich ukłonów tu nie  robimy.  Również nie  robimy tych 
ukłonów  w  kwestii  podatków  od  budynków  mieszkalnych.  Ja  oczywiście  podpisuję  się  pod 
wnioskiem Pana Bogdana, a nasz wniosek brzmi: nie podnosić stawek podatkowych w punkcie 8.

Eugeniusz Saczko – przepraszam, Panie radny, nie ma takiego punktu.

Wiesław Rakowicz – Panie Przewodniczący, ma Pan rację, ja się posługuję załącznikiem, który jest, 
powinien być przynajmniej integralną częścią uchwały o podatkach, ale znajdziemy tą właściwą.

Eugeniusz Saczko – to nie jest integralna część uchwały.

Wiesław Rakowicz – uzasadnienie jest. Gdzie Pan to schował, Panie Przewodniczący? Pierwszy raz 
tak bywa, że ja w tym rozgardiaszu papierów nie mogę znajść, ale proszę bardzo, w paragrafie 1. 

Eugeniusz Saczko – punkt

Wiesław Rakowicz –punkt 2

Eugeniusz Saczko – litera 

Wiesław Rakowicz – d, przepraszam, c,  tam, gdzie mamy działalność gospodarczą,  związaną z 
prowadzeniem  działalności  gospodarczej  lub  ich  części  zajętych  na  prowadzenie  działalności 
gospodarczej, tu kwotę wymienia się 19,30 od metra kwadratowego.

Eugeniusz Saczko – czyli punkt b.

Wiesław Rakowicz – tak. Nie zmieniamy.



Eugeniusz  Saczko  –  dobrze.  Kto  jeszcze  chciałby  zabrać  głos,  ewentualnie  zgłosić  wniosek, 
poprawkę?  Nie  widzę.  W  związku  z  tym,  zanim  przystąpimy  do  głosowania  nad  projektem 
uchwały, najpierw przegłosujemy zgłoszone wnioski i tu chcę powiedzieć tak: wnioskiem najdalej 
idącym, oczywiście jest  wniosek Pana radnego Łabędzkiego, który wnioskuje,  żeby pozostawić 
stawki nie zmienione we wszystkich punktach. Jeżeli przejdzie wniosek Pana radnego Łabędzkiego, 
wniosek  Pana  radnego  Rakowicza  jest  bezprzedmiotowy w  tym   zakresie.  W związku  z  tym 
przystąpimy  do  głosowania.  Kto  z  Pań  i  Panów  radnych  jest  za  poparciem  wniosku   o 
pozostawienie wszystkich stawek przy podatku na obecnym poziomie, proszę o podniesienie ręki. 
Cztery. Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw? Osiem. Kto się wstrzymał? Siedem. Głosowanie jest 
następujące:  za  przyjęciem wniosku  głosowało  4   radnych,  przeciw  –  8,  wstrzymało  się  –  9. 
Przepraszam wstrzymało się 7. Wniosek przepadł. W związku z tym przechodzimy do głosowania 
projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. Kto z Pań i 
Panów radnych  jest  za  przyjęciem projektu  uchwały,  proszę  o  podniesienie  ręki.  14.  Kto  jest 
przeciw?  4.  Kto  się  wstrzymał?  1  osoba,  razem 19  radnych.  Za  przyjęciem projektu  uchwały 
głosowało 14 radnych, przeciw – 4, wstrzymał się 1 radny. Uchwała została przyjęta.
Uchwała Nr XIII/75/11 Rady Miasta Hajnówka  w sprawie określenia wysokości stawek podatku  
od nieruchomości – załącznik nr 6.

B/ Eugeniusz Saczko – przechodzimy do podpunktu b punktu 7 p – projekt uchwały w sprawie 
określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych. Bardzo proszę Pana Burmistrza 
o przedstawienie projektu uchwały.

Jerzy  Sirak  –  Panie  Przewodniczący,  wysoka  Rado,  jeśli  chodzi  o  ten  podatek,  to  tu  też 
stosowaliśmy taką samą zasadę – wzrost o 4,2 %, też bardzo proszę o akceptację projektu uchwały.

Eugeniusz Saczko – dziękuję bardzo, jak poprzednia uchwała, tak i ta była przedmiotem obrad 
komisji i wszystkie komisje wnioskują o przyjęcie projektu uchwały, i otwieram dyskusję. Kto z 
Pań i Panów radnych chciałby zadać jeszcze dodatkowe pytania, ewentualnie zgłosić wniosek? Nie 
widzę,  w  związku  z  tym  przechodzimy  do  głosowania.  Kto  z  Pań  i  Panów  radnych  jest  za 
przyjęciem  projektu  uchwały  w  sprawie  określenia  wysokości  stawek  podatku  od  środków 
transportowych, proszę o podniesienie ręki. Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw? 4 radnych. Kto się 
wstrzymał? 0. 15 radnych głosowało za przyjęciem projektu uchwały, 4 było przeciw, nikt się nie 
wstrzymał od głosu. Projekt uchwały został zaakceptowany.
Uchwała Nr XIII/76/11 Rady Miasta Hajnówka w sprawie określenia wysokości stawek podatku  
od środków transportowych – załącznik nr 7.

C/ Eugeniusz  Saczko – przechodzimy do podpunktu  c  punktu 7 – projekt  uchwały w sprawie 
określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych. Panie Burmistrzu, dwa zdania 
na ten temat.

Jerzy Sirak – ten projekt  uchwały jest  skutkiem i  koniecznym elementem tego pakietu uchwał 
podatkowych i określa projekt, na jakim formularzu powinny być składane deklaracje podatkowe. 
Także proszę o akceptację projektu uchwały.

Eugeniusz Saczko – dziękuję bardzo, ten projekt także był przedmiotem dyskusji na  komisjach, 
wszystkie komisje wnioskują o przyjęcie projektu uchwały. Czy są jeszcze dodatkowe pytania? Czy 
ewentualnie  ktoś  chciałby  zgłosić  wniosek?  Nie  widzę,  w  związku  z  tym  przystępujemy  do 
przegłosowania. Kto z Pań i Panów radnych jest za przyjęciem  uchwały w sprawie określenia 
wzorów formularzy  informacji  i  deklaracji  podatkowych,  proszę  o  podniesienie  ręki.  Dziękuję 
bardzo.  Kto jest  przeciw? Nie widzę.  Kto się  wstrzymał?  Nie widzę.  Uchwała została  przyjęta 
jednogłośnie.
Uchwała  Nr  XIII/77/11  Rady  Miasta  Hajnówka  w  sprawie  określenia  wzorów  formularzy  



informacji i deklaracji podatkowych – załącznik nr 8.

D/ Eugeniusz Saczko – przechodzimy do podpunktu d punktu 7, a mianowicie uchwała w sprawie 
przystąpienia  do  sporządzenia  zmiany  miejscowego  planu  zagospodarowania  przestrzennego 
Miasta Hajnówka Obszar 1 „Hajnówka – Północ”. Panie Burmistrzu, krótko, ale wiadomo, że jest 
to kontynuacja poprzedniej uchwały z poprzedniej sesji.

Jerzy Sirak – tak, Panie Przewodniczący, są to 3 uchwały, o których rozmawiamy od dłuższego 
czasu. Procedura opracowania planu zagospodarowania przestrzennego jest taka, jaka jest.  Trwa 
dosyć długo. Ja mógłbym prosić Panią Anię Lebiedzińską, żeby kilka słów na ten temat jeszcze 
powiedziała.

Anna Łuksza- Lebiedzińska – w tej chwili Miasto Hajnówka posiada trzy plany miejscowe, które 
obejmują  100% miasta  i  chcielibyśmy wprowadzić  trochę  zmian  do  tego  planu  w związku  ze 
składanymi wnioskami przez mieszkańców, którzy chcieliby wprowadzić takie zmiany. Niektóre 
wnioski  czekają  już  2  lata  na  rozpoczęcie  procedury,  więc  czas  już   najwyższy  umożliwić 
mieszkańcom takie zmiany.

Eugeniusz  Saczko  –  dziękujemy bardzo,  tak,  jak  poprzednie  uchwały,  komisje  pracowały  nad 
projektem uchwały, dyskutowały. Wszystkie komisje wnioskują o przyjecie projektu uchwały. Czy 
są  jeszcze  dodatkowe jakieś  pytania?  Wnioski?  Nie  widzę,  w  związku  z  tym przystąpimy do 
przegłosowania projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Hajnówka Obszar 1 „ Hajnówka – Północ”. Kto z 
Pań i Panów radnych jest za przyjęciem uchwały w sprawie   przystąpienia do sporządzenia zmiany 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Hajnówka Obszar 1 „ Hajnówka – 
Północ”,  proszę  o  podniesienie  ręki.  Dziękuję  bardzo.  Kto  jest  przeciw?  Nie  widzę.  Kto  się 
wstrzymał? Nie widzę. Uchwała została przyjęta jednogłośnie.
Uchwała Nr XIII/78/11 Rady Miasta Hajnówka w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany  
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta  Hajnówka Obszar 1 „Hajnówka –  
Północ” – załącznik nr 9.

E/ Eugeniusz  Saczko  –  przechodzimy  do  podpunktu  e  punktu  7  –  ten  sam  projekt  uchwały, 
dotyczący  tylko  innego  obszaru.  Cała  procedura  była  przyjęta.  Wszystkie  komisje  głosują  za 
przyjęciem  projektu.  Czy  są  dodatkowe  pytania  do  tego?  Nie  widzę.  W  związku  z  tym 
przystępujemy do  przegłosowania.  Kto  z  Pań  i  Panów radnych  jest  za  przyjęciem uchwały  w 
sprawie  przystąpienia  do  sporządzenia  zmiany  miejscowego  planu  zagospodarowania 
przestrzennego Miasta Hajnówka Obszar 2 „Hajnówka – Południe”,  proszę o podniesienie ręki. 
Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Uchwała przeszła 
jednogłośnie.
Uchwała Nr XIII/79/11 Rady Miasta Hajnówka  w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany  
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta  Hajnówka Obszar 2 „Hajnówka –  
Południe” – załącznik nr 10.

F/ Eugeniusz Saczko – przechodzimy do podpunktu f punktu 7, a mianowicie kolejna uchwała, tym 
razem do Obszaru 3 „Hajnówka – Wschód”. Chyba mogę od razu przystąpić do głosowania. Kto z 
Pań  i  Panów  radnych  jest  za  przyjęciem  projektu  uchwały  w  sprawie    przystąpienia  do 
sporządzenia  zmiany  miejscowego  planu  zagospodarowania  przestrzennego  Miasta  Hajnówka 
Obszar 3 „Hajnówka – Wschód”, proszę o podniesienie ręki. Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw? 
Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Uchwała została przyjęta jednogłośnie.
Uchwała Nr XIII/80/11 Rady Miasta Hajnówka w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany  
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta  Hajnówka Obszar 3 „Hajnówka –  
Wschód” – załącznik nr 11.



G/ Eugeniusz Saczko – przechodzimy do podpunktu g punktu 7, a mianowicie projekt uchwały w 
sprawie  zmian w budżecie  Miasta  na 2011 rok.  Znowu poprosimy Pana Burmistrza o krótkie 
przedstawienie projektu.

Jerzy  Sirak  –  Panie  Przewodniczący,  wysoka  Rado,  główną  pozycją,  jeżeli  chodzi  o  zmiany 
budżetowe, to jest wprowadzenie kwoty 300 tys. zł. Jest to dofinansowanie centralne na budowę 
Białego Orlika, o którym już wcześniej wspominałem, przy Szkole Podstawowej Nr 1. Inne zmiany, 
można powiedzieć, są to takie drobne, porządkowe, które wynikają z decyzji Wojewody i są często 
związane  z  zadaniami  zleconymi  bądź innymi,  jeżeli  chcecie  Państwo więcej  informacji  takich 
szczegółowych, to pani Skarbnik za chwilę się do tego ustosunkuje, ja natomiast chciałbym zwrócić 
uwagę, że w załączniku inwestycyjnym w punkcie 23 mamy w tej chwili zapis „budowa lodowiska 
stałego”,  musimy to  zmienić  na  zapis  „lodowiska  składanego”,  ponieważ decyzja  ministerialna 
przyszła tak późno, że realizacja tego lodowiska stałego była nierealna w tym roku. Nie chcieliśmy, 
po prostu, tych pieniędzy tracić i zmieniliśmy wniosek i stąd ta korekta, ale specjaliści mówią, że 
jest to też dobre rozwiązanie i już w tym roku, w tym sezonie zimowym powinno dobrze służyć 
wszystkim chętnym,  którzy  chcą  jeździć  na  łyżwach.  Dziękuję  bardzo  i  proszę  jeszcze  Panią 
Skarbnik – Halinę Nowik – o uzupełnienie dodatkowe.

Eugeniusz Saczko – bardzo prosimy Panią Skarbnik.

Halina Nowik – Panie Przewodniczący, Szanowna Rado, no co ja się mogę odnieść do tych zmian. 
Tak jak Pan Burmistrz poinformował, główna pozycja to te trzy trzysta tysięcy, decyzja Ministra 
Sportu i Turystyki oraz dotacja na realizację bieżących zadań, co było. Informowałam na każdej 
komisji  łącznie  z  taką  przygotowaną  autopoprawką,  co  Państwo  otrzymaliście  w  materiałach. 
Dziękuję bardzo.

Eugeniusz Saczko – dziękuję bardzo. Wszystkie komisje wnioskują za przyjęciem projektu uchwały 
i ja tylko dodam, rozumiem, że jest to autopoprawka, odnośnie zmiany w załączniku nr 2 punkt 23 
–  budowa lodowiska  składanego,  nie  stałego,  a  budowa lodowiska  składanego,  czy  są  jeszcze 
dodatkowe pytania, wnioski do projektu uchwały? Nie widzę. W związku z tym przystąpimy do 
przegłosowania.  Kto  z  Pań  i  Panów radnych  jest  za  przyjęciem uchwały  w  sprawie  zmian  w 
budżecie miasta na 2011 rok,  proszę o podniesienie ręki . Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw? Nie 
widzę. Kto się wstrzymał? Jeden radny. 18 radnych głosowało za przy jednym wstrzymującym, 
uchwała została przyjęta.
Uchwała Nr XIII/81/11 Rady Miasta Hajnówka w sprawie zmian w budżecie miasta na 2011 rok  
– załącznik nr 12.

H/ Eugeniusz Saczko – przechodzimy do podpunktu h punktu 7 – ustalenia wysokości opłaty za 
wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych. Bardzo proszę, Panie Burmistrzu, kilka słów na 
temat projektu uchwały.

Jerzy Sirak – Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, jest to nasz obowiązek ustawowy, ustalenie 
takiej opłaty.  Dotyczy to oczywiście takich sytuacji,  gdyby powstawały żłobki niepubliczne i ta 
opłata,  po  prostu,  związana  jest  z  rejestracją.  Jak  tu  Państwo  widzicie,  stosujemy tu  tą  opłatę 
stosunkowo niewysoką, taką symboliczną, jedynie żeby ten obowiązek ustawowy był spełniony. 
Bardzo proszę o akceptację projektu uchwały.                  
Eugeniusz  Saczko  –  dziękuję  bardzo.  Wszystkie  komisje  wnioskują  za  przyjęciem  projektu 
uchwały. Czy są jeszcze dodatkowe pytania, ewentualnie wnioski do projektu uchwały? Nie widzę, 
w związku z tym przystąpimy do przegłosowania projektu uchwały. Kto z Pań i Panów radnych jest  
za przyjęciem uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów 
dziecięcych, bardzo proszę o podniesienie ręki. Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto 



się wstrzymał? Nie widzę. Uchwała została przyjęta jednogłośnie. 
Uchwała Nr XIII/82/11 Rady Miasta Hajnówka  w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do  
rejestru żłobków i klubów dziecięcych – załącznik nr 13.       

I/ Eugeniusz Saczko – przechodzimy do podpunktu i punktu 7, a mianowicie uchwała w sprawie 
wygaśnięcia mandatu radnego. Panie Burmistrzu, kilka słów – wygaśnięcie mandatu radnego.         

Jerzy  Sirak  –  Panie  Przewodniczący,  Wysoka  Rado  wprawdzie  w  przeszłości  tą  uchwałę 
podejmowaliśmy, ale zdaniem urzędników Wojewody, są tutaj różne interpretacje jeżeli chodzi o 
podstawę  prawną,  ponieważ  w  międzyczasie  zmieniało  się  prawo  wyborcze  i  powinniśmy 
zastosować inną podstawę prawną, stąd też potrzeba podjęcia tego projektu uchwały. Bardzo proszę 
o podjęcie tej uchwały.                                                                                                                   

Eugeniusz  Saczko  –  dziękuję  bardzo.  Wszystkie  komisje  wnioskowały  o  przyjęcie  projektu 
uchwały. Czy są dodatkowe pytania? Nie widzę. W związku z tym przystąpimy do przegłosowania 
uchwały. Kto z Pań i Panów radnych jest za przyjęciem  uchwały w sprawie  wygaśnięcia mandatu 
radnego,  proszę  o  podniesienie  ręki.  Dziękuję  bardzo.  Kto  jest  przeciw?  Nie  widzę.  Kto  się 
wstrzymał? Nie widzę. Uchwała została przyjęta jednogłośnie. 
Uchwała  Nr  XIII/83/11  Rady  Miasta  Hajnówka   w  sprawie  wygaśnięcia  mandatu  radnego-  
załącznik nr 14.

Eugeniusz Saczko – zakończyliśmy punkt 7 porządku obrad przechodzimy do punktu 8 – wolne 
wnioski i zapytania. Zanim przejdziemy do wolnych wniosków i zapytań chciałbym Państwu kilka 
rzeczy przytoczyć celem unormowania pewnych spraw, a mianowicie tu chciałbym zwrócić się do 
przewodniczących rad osiedla. Chodzi mi tu o te wszystkie wnioski, które Państwo zgłaszają i chcę 
przypomnieć  paragraf  11  punkt  1  statutu  rady  osiedla,  który  mówi  tak  –  /rada  osiedla  może 
wnioskować i wyrażać opinie we wszystkich sprawach dotyczących osiedla/,  czyli tu jest jakby 
zawężenie. Rada jak gdyby nie składa wniosków dotyczących całego miasta ,tylko we wszystkich 
punktach dotyczących miasta,  ale dotyczących konkretnego osiedla.  Ja cytuję tylko i  wyłącznie 
zapisy naszego statutu.  Kolejny paragraf mówi o tym, ten sam paragraf a punkt  3,  że opinie  i 
wnioski, o których mowa w ustępie pierwszym wydawane są w formie uchwał, czyli zawsze jeżeli 
są te wnioski składane są tutaj  u nas, to musi je poprzedzić uchwała rady osiedla. Jeżeli  takiej 
uchwały nie ma, to wszystkie wnioski, które Państwo będziecie składać, powinniśmy traktować 
jako wnioski jak gdyby indywidualne. Przewodniczący Rady nie ma prawa w imieniu rady osiedla 
bez  zgody tej  rady formułować  w jej  imieniu  wniosków.  Tak  samo  jak  ja  nie  mogę  żadnych 
wniosków formułować w imieniu swoim, tylko w imieniu Rady. Kolejny paragraf 13 mówi o tym, 
że o posiedzeniu rady osiedla zawiadamia się Przewodniczącego Rady Miasta i Burmistrza Miasta 
oraz  radnych  z  terenu  osiedla.  Więc  jeżeli  jest  organizowane  zebranie,  to  prosimy  o   te 
zawiadomienia. Ja wiem, że są rady, z których te zawiadomienia trafiają, ja tylko przypominam i 
paragraf  15,  który  mówi,  że  odpisy  podjętych  uchwał  przekazuje  się  Radzie  Miasta  oraz 
Burmistrzowi Miasta w terminie 14 dni, czyli nie ma obowiązku zgłaszania tych wniosków, uchwał 
na sesji,  one powinny trafić do Burmistrza i  do Rady Miasta w ciągu 14 dni. Powstaje jeszcze 
odpowiedź  na  pytanie,  między  innymi  rozmawialiśmy  o  tym  z  Panem  Przewodniczącym 
Stankowskim,  co  się  stanie,  jeżeli  do  Państwa  wpływają  wnioski  mieszkańców,  bo  wiedzą,  że 
jesteście Przewodniczącym Rady. Po pierwsze, można zwołać w każdej chwili radę osiedla i na tej 
radzie te wnioski rozpatrzyć, i przyjąć w postaci uchwały lub co można dalej zrobić, przypominam 
paragraf 49 regulaminu Rady Miasta i  on dotyczy radnych – radni obowiązani są kierować się 
dobrem  wspólnoty  samorządowej  gminy  i  utrzymywać  stałą  więź  z  mieszkańcami  oraz  ich 
organizacjami poprzez i tam jest punkt 1, 2, 3 i 4 – przyjmowanie postulatów mieszkańców miasta i  
przedstawienie  ich  organom gminy do rozpatrzenia,  czyli  tak  prawdę  mówiąc,  żeby zachować 
zgodnie z przepisami prawa ustanowionego przez nas lub przez poprzednią Radę lub jeszcze przez 
poprzednią Radę, to te wnioski powinny być te indywidualne, o których mówiłem kierowane do 



radnych,  a  to  radni  powinni  zgłaszać te  wnioski  już do rozpatrzenia  na sesji  Rady Miasta  lub 
indywidualnie. Pani ma prawdopodobnie regulamin Rady a ja mówię o regulaminie Rady Miasta  i 
jeszcze jedna zasada, którą musimy od dzisiejszej sesji wprowadzić i jest następująca – gdy ktoś 
jeden mówi, to nie przerywamy. Dotyczy to wszystkich, wtedy to będzie porządek i wtedy to na 
pewno mieszkańcy zrozumieją, o czym my rozmawiamy na sesji i do mikrofonu oczywiście, żeby 
to było też w telewizji. To tyle k woli przypomnienia przepisów prawnych, które regulują obrady 
naszej Rady. Rada jest  poważną instytucją i  to wszystko, co my tutaj  robimy, jest uregulowane 
przepisami i teraz już przechodzimy do punktu 8. 

Do punktu 8 porządku obrad.
Eugeniusz Saczko – bardzo proszę o zgaszanie wolnych wniosków i zapytań, i najpierw radni. Pan 
radny Rakowicz.

Wiesław Rakowicz  – na  interpelacje,  którą  złożyłem,  poproszę  o  odpowiedź pisemną,  również 
prosiłbym,  żeby sztywno  nie  trzymać  się  terminu,  który  Pan  Burmistrz  ma  na  odpowiedź,  bo 
rzeczywiście w tym piśmie zawarte jest coś takiego, jak zima, która nieuchronnie przyjdzie i wtedy 
ewentualnie nie będzie można nic zrobić i teraz wolny wniosek – Szanowni Państwo, na pewno na 
każdym z osiedli będziecie mieli Państwo sytuację – tam, gdzie powstała nowa  droga, szczególnie 
miejska, to ruch, jaki się teraz odbywa, jest rzeczywiście pewnie dość sprawny i bardzo szybki. Ja  
mam tutaj postulaty mieszkańców ulicy Nałkowskiej  i ulicy Skłodowskiej, którzy widzą niezbędną 
konieczność wykonania  progu spowalniającego w ulicy Konopnickiej. Te uliczki są dość wąskie, 
płoty są dość wysokie, widoczność jest niewielka. W ubiegłym roku i w tym doszło do stłuczki. 
Pewnie podobny kłopot będzie w całym mieście,  czyli  że przy tej  okazji,  Panie Burmistrzu,  to 
powiedzmy wniosek wypływający z tego, jeżeli projektujemy jakieś drogi miejskie, które są akurat 
dość  wąskie,  gdzie  młodzież  czasem  potrafi  bardzo  szybko  się  poruszać,  proponujmy  tam 
ewentualnie, już jako zwyczaj, progi zwalniające. Te uliczki są tak blisko bramek u ludzi, bram 
wyjazdowych,  że  może  być  po  prostu  niebezpieczne  i  dobrze  by  było,  żeby  o  tym  pomyśleć 
wcześniej niż później, bo później wiadomo, co będzie. Będziemy sobie patrzeć w oczy i udawać, że 
nic nie wiemy. Dziękuję.
                                                                                                                                                
Eugeniusz  Saczko  –  dziękuję  bardzo.  Jeszcze  tylko  jedna  prośba,  żeby  bardzo  precyzyjnie 
formułować  pytania  i  wnioski.  Rozumiem,  że  jest  wniosek  o  próg  w  ulicy  Konopnickiej, 
spowalniający. Pani radna Chaniło.
                                                                                                         
Alicja Chaniło – ja mam dwa wnioski na dzisiejszą sesję. Pierwszy wniosek związany jest z ulicą  
Myśliwską i ulicą Zwierzyniecką. W celu ograniczenia prędkości pojazdów poruszających się po 
ulicy Myśliwskiej i Zwierzyniecka wnoszę o zainstalowanie  progów zwalniających. To nic, że to 
jest  dosyć  krotka  ulica,  ale  zakręt  z  ulicy  Myśliwskiej  na  ulicę  Zwierzyniecką  jest  dosyć 
niebezpieczny, także ten próg spowalniający powinien być. Następny wniosek to jest związany z 
zainstalowaniem ekranów  dźwiękochłonnych w schronisku dla zwierząt  „Ciapek” od strony  ulic: 
Kochanowskiego,  Słowackiego,  Tuwima,  Mickiewicza.  Ekrany  ograniczą  mieszkańcom 
wymienionych ulic  dochodzący ze schroniska hałas.  Ja  byłam z Panem Gorustowiczem w tym 
schronisku  „Ciapek”.  Wychodziliśmy  poza  te  ekrany.  Od  toru  białowieskiego  już  zostały 
zainstalowane  i  tam  rzeczywiście  nie  słychać  nic,  ale  to  szczekanie  psów  odbija  się  od  tych 
ekranów i w tej chwili tam, te ulice na Siwej Kolonii, to tam nie można wyjść na podwórko w 
czasie szczególnie chyba  karmienia psów. Jest taki hałas, że nie słychać tego, co się dzieje na 
podwórku,  jak  się  nawet  rozmawia,  także  bardzo bym prosiła,  żeby umieścić  w planie  na  rok 
następny zainstalowanie tych ekranów dźwiękochłonnych od strony Siwej Kolonii. Dziękuję. 
 
Eugeniusz Saczko – dziękuję bardzo. Pan radny Wiatrowski.
                                                                 
Zdzisław  Wiatrowski  –  Panie  Burmistrzu  proszono  mnie,  abym  zgłosił  sprawę  naprawienia, 



przynajmniej części, chodnika w ciągu ulicy 3 Maja. Tutaj na łuku który wchodzi w ulicę Sportową. 
Ten odcinek prosty na ulicy 3 Maja, jest chodnik nowy, zrobiony potem jest ten łuk i na tym łuku 
tego chodnika płytki są tam tak powykruszane, powyszczerbiane, że osoby idące tutaj  w stronę 
mostku i na przykład do cerkwi, często sobie nogi wykręcają. W związku z czym prośba, żeby 
przynajmniej ten kawałeczek chodnika poprawić, łącznie z tym przejściem przez jezdnię do tego 
mostku na Rzece tej Leśnej. Dziękuję.                                                                         

Eugeniusz Saczko – dziękuję bardzo. Kto jeszcze z Pań, Pan radny Puch.                                         

Janusz Puch – Panie Przewodniczący, Panie Burmistrzu, wysoka Rado, Szanowni Państwo, ja mam 
dwie sprawy. Pierwsza sprawa to jest oznakowanie ulicy Żeromskiego od ulicy Kołłątaja. Było to 
już zgłaszane chodzi o to, że tam po prostu jest to ulica ślepa kończąca się na budynku Spółdzielni 
Mieszkaniowej  –  Reja.  Wjeżdżają  tam  pojazdy,  które  po  protu  nie  wiedzą,  że  to  jest  ulica 
nieprzejezdna i maja potem problem z zawracaniem się tam przy blokach. Żeromskiego, tu przy 
lesie ta ulica. Tam dobrze by było, to jest mój wniosek i mieszkańców, postawić znak /ślepa ulica/,  
wówczas  wszyscy  byliby  poinformowani,  że  po  prostu  brak  przejazdu.  Tak,  jak  mówiła 
mieszkanka,  tam wjechał  ciągnikiem pan i  potem trzeba było bramy otwierać,  żeby zawrócić i 
wyjechać z  powrotem z przyczepą.  Następna sprawa – chodzi  mi o oświetlenia  naszego parku 
miejskiego. Po prostu światło zapala się dość późno, o 18. Ludzie, którzy idąc z pracy, kończąc o 
16, po prostu boją się przez ten park chodzić, jest ciemno. Dlatego w imieniu mieszkańców proszę 
po prostu o spowodowanie,  żeby te oświetlenie  było zapalane o godzinie  takiej,  jak w mieście 
całym. Dziękuję.                                                              

Eugeniusz Saczko – dziękuję bardzo. Kto jeszcze z Pań i Panów radnych chciałby? Proszę bardzo 
Pan radny Łabędzki.

Bogusław Łabędzki – ja mam prośbę taką – o uporządkowanie na ulicy Żeromskiego na całym jej  
odcinku.  Tam  co  prawda  próbowano  ponawozić  ostatnio  żwiru,  wyrównać  tą  drogę,  ale  to 
spowodowało jeszcze gorszy stan techniczny niż był wcześniej. Nie wiem, kto zajmował się tym 
ostatecznie, bo to tak było od Jonasza do Kajfasza, odsyłanie tych wniosków o uporządkowanie i 
PWiK tutaj brało w tym udział, i Urząd Miasta. Zima się zbliża, ja wiem że na wiosnę Pan będzie 
myślał, żeby tą drogę utwardzić, na co liczę, ale jeszcze do wiosny trzeba by było uporządkować. 
Dziękuję Panu Januszowi, że przypomniał o ulicy Żeromskiego. Co prawda, ta informacja nie jest 
do  końca  prawdziwa,  jak  wskazują,  że  nie  jest  to  ślepa  ulica,  tyle  tylko,  że  decyzjami 
administracyjnymi spowodowano zamknięcie jedynego przejazdu z tej ulicy na ulicę Reja, ale to 
fakt, że trzeba by to oznakować. Dziękuję.                                       

Eugeniusz Saczko – dziękuję bardzo . Czy ktoś jeszcze? Pan radny Tomaszuk.                                  

Grzegorz Tomaszuk – Panie Przewodniczący, wysoka Rado, to nie jest mój wniosek, ale chcę się 
odnieść do wniosku tutaj radnego Rakowicza, który postawił konkretny wniosek o to, by na jednej z 
ulic, by postawić próg zwalniający i tak zastanawiam się, dlaczego akurat wybrał ulicę Konopnicką, 
bo w takiej sytuacji są też inne ulice i w związku z tym, że wniosek brzmi /zainstalować próg/ a 
nie /rozważyć możliwość/, to budzi mój niepokój po prostu. Uważam, że jest to temat po pierwsze 
dla rady osiedla, żeby się zajęła wszystkimi, prawda, ulicami, bo tam sytuacja jest identyczna na 
innych ulicach, a to jest temat również, żeby skonsultował ten wniosek Pan Burmistrz, bo z jednej 
strony są wnioski, żeby utrzymać podatki od nieruchomości na tym samym poziomie, a z drugiej 
strony tak bardzo się formułuje wnioski kosztowne i nie jestem pewien, czy zasadne. Mieszkańcy 
po prostu muszą o tym zdecydować, bo również jakby progi zwalniają, ale są też utrudnieniem, ale 
z tych ulic korzystają mieszkańcy i niech oni postanowią o tym. Dziękuję bardzo. 

Eugeniusz Saczko – dziękuję bardzo. Myślę, że Pan Burmistrz odpowie na ten wniosek dotyczący 



progu spowalniającego,  bo wymaga on pewnych konsultacji.  Proszę bardzo,  czy ktoś   z  Pań i 
Panów radnych jeszcze chciałby zadać pytanie, czy zapytanie do Pana Burmistrza? Nie widzę. To 
może teraz Pan radny Janowski.
                                                                                            
Mikołaj  Janowski  –  ostatnio  byliśmy na  spotkaniu  odnośnie  zaakceptowania  planu  gospodarki 
drzewem  w  Puszczy  Białowieskiej  w  Białowieży,  był  Pan  Burmistrz  i  tam  padły  bardzo 
niepokojące  stwierdzenia,  że  propozycja  Ministerstwa Ochrony Srodowiska,  że   należy na lata 
2012-2020 utrzymać pozyskiwanie drewna na poziomie 45 tysięcy metrów sześciennych rocznie. 
Natomiast eksperci wykazali, że ten pozysk roczny powinien być 105 tysięcy metrów sześciennych 
rocznie, natomiast można pozyskiwać z Puszczy Białowieskiej materiał w wysokości prawie 300 
tysięcy metrów sześciennych bez szkody dla środowiska i dla otoczenia. I oto, szanowni Państwo, 
ja  proszę Was,  abyście  przyjęli  stanowisko na następnej  sesji  skierowane do Ministra  Ochrony 
środowiska,  bo  to  poprzedni  Minister  takie  stanowisko  przyjął,  jest  nowy  Minister  obecnie, 
Minister który był Wiceministrem w Ministerstwie Gospodarki i może zacznie myśleć gospodarczo, 
a nie na pokaz. Stanowisko motywując tym, że potrzeba jest zakładom, także potrzeba jest drewna 
opałowego  mieszkańcom,  bo  na  tym  spotkaniu  zabrałem  głos  i  powiedziałem,  że  ja  jestem 
największym trucicielem Puszczy Białowieskiej ze względu na to, że nie palę opałem z Puszczy 
Białowieskiej, ale palę węglem. Zakupiłem 7 ton węgla i po prostu truję Puszczę Białowieską i truję 
otoczenie  i  obca  substancja  tutaj  trafia  na  nasz  region.  Szanowni  Państwo,  byłem ostatnio  na 
spotkaniu Regionalnej Rady Ochrony Przyrody przy RDOŚ-iu i przedstawiciel, nasz naukowiec z 
Białowieży przedstawił plan ochronny rezerwatu w Puszczy Knyszyńskiej i tam przyjęto, że jest 
zasadne  pozostawienie  tylko  10  metrów  sześciennych  próchnicy  rocznie,  natomiast  na  moje 
pytanie, dlaczego w Puszczy Białowieskiej jest inaczej, gdzie mówi się o 100 metrach sześciennych 
rocznie, to on zbył takim stwierdzeniem – to jest puszcza. No zobaczcie, szanowni Państwo, jak 
jesteśmy, w jaki sposób oszukiwani, gdzie naukowiec powinien jednakowo traktować tereny leśne 
w całym województwie podlaskim, mówi, że w Puszczy Knyszyńskiej to 10 metrów sześciennych 
próchnicy możemy zostawić i jest to dobre dla środowiska, natomiast w Puszczy Białowieskiej 100 
metrach sześciennych rocznie i jest to niezbędne. Chcę podkreślić, że uwolnienie, pozostawienie 
próchnicy, tak jak nasi naukowcy wnioskują , ochroniarze wnioskują –  to jest zagrożenie dla całego 
globalnego środowiska, bo to jest uwolnienie dwutlenku węgla. Dwutlenek węgla zgromadzony w 
drewnie i użyty jako budulec w meblach, w domach on magazynuje ten dwutlenek węgla i dzisiaj w 
czasach cieplarnianych, tych ogrzania globalnego klimatu po prostu dodatkowo potęguje ocieplenie. 
Czyli  zobaczcie,  jak można manipulować,  jak można manewrować stanowiskami i  tutaj  proszę 
Was, abyście przyjęli takie stanowisko na przyszłej sesji. Może nowy Minister podejdzie do tego w 
inny sposób. 300 tys. metrów sześciennych pozysku drewna z Puszczy Białowieskiej nie stanowi 
żadnego zagrożenia, a wręcz jest takim pozyskiem sanitarnym, chroniącym ta puszczę. Szanowni 
Państwo, jeżeli chodzi o Sejmik Wojewódzki, o budżet województwa, jest bardzo trudny i tutaj ja 
myślę,  że dobrze by było,  żeby płynęły sygnały odnośnie,  od radnych,  od Burmistrza – czy w 
formie stanowiska w sprawie podwyższenia standardu odśnieżania, utrzymania dróg wojewódzkich, 
to  dla  mnie  jako radnego  będzie  wspomaganiem także  sprawy remontów.  Chcę  podkreślić,  że 
dzisiaj jest sytuacja trudna na kolei i prawdopodobnie, raczej chyba już jest przesądzone, że będzie 
zlikwidowany  pociąg  z  Wysokolitewska  do  Czeremchy.  To  jest  trudne,  kiedy na  Białorusi  się 
ogranicza  wyjazd co osiem dni  samochodem do Polski.  Mieszkańcy Białorusi  mogą dojeżdżać 
pociągiem i tutaj interwencja Ministra Spraw Zagranicznych, a także naszego Senatora, który jest 
Przewodniczącym  Komisji  do  Spraw  Współpracy  Zagranicznej  Pana  Cimoszewicza,  jest 
nieodzowna, bo ten pociąg należałoby utrzymać. Szanowni Państwo, jeszcze jest jeden temat, otóż 
trzeba powiedzieć tutaj wszystkim, bo za trzy lata będą wybory i za trzy lata będzie pustka, pod 
wybory nie  będzie  żadnego  tematu  do  pociągnięcia  i  żadnego akcentu  wyborczego,  bo  budżet 
unijny na  lata 2007-2013 się kończy, natomiast jest nowy opracowany na 2014-20 i ten budżet na 
lata 2014-20 nie wcześniej ruszy, jak budżet unijny, jak w latach 2016-2020, także powstaje nam 
pustka.  Zostały  nam  niewielkie  pieniądze  w  Urzędzie  Marszałkowskim  w  różnego  rodzaju 
programach i należałoby teraz może pod budżet tak ryzykowanie na 2012 czy 2013 pomyśleć o 



takich inwestycjach, które by pomogły pozyskiwać środki unijne, bo jak już powiedziałem –  2014, 
15,  16  będzie  wielka  posucha.  Także  trzeba  byłoby  pomyśleć  wspólnie  tu,  ja  jako  radny 
wojewódzki, Starostwo, Euroregion Puszcza Białowieska, o planach strategicznych na lata 2014-
2020 i może być w tych planach kolej, remont kolei Czeremcha – Bielsk Podlaski – Białystok, czy 
nawet, chyba to nie jest realne, Hajnówka – Bielsk Podlaski, ale kto wie. Te plany strategiczne już 
teraz  się  opracowuje.  My,  nie  mając  swoich  przedstawicieli,  ludzi  w kolejach,  możemy zostać 
pominięci. Także czekają nas trudne czasy, a odnośnie tej Puszczy Białowieskiej, naszej kochanej, 
powinniśmy wspólnie pracować i po moim wystąpieniu opisano mnie w gazecie, że ja chcę wrócić 
do komuny, gdzie się rąbało w pień drewno. Tak nie można postępować. Powinniśmy chronić tą 
puszczę rozsądnie i po gospodarsku. Dziękuję.
                                                                                                      
Eugeniusz Saczko – dziękuje bardzo, już Panie i Panowie radni nie mają pytań. Może najpierw 
zaczniemy od Pani Szczerbakow, ponieważ wiem, że w tym osiedlu odbyła się rada, prawda? 

Maria  Małgorzata  Szczerbakow  –  tak.  Bardzo  dziękuję.  Dzień  dobry  Państwu,  ja  chciałam 
powiedzieć, co spisałam sobie z internetu na temat sesji. Sesja Rady Miasta są jawne, dostępne dla 
wszystkich  obywateli.  Prawo  dostępu  do  informacji  jest  jednym  z  podstawowych  praw 
zagwarantowanych obywatelom w konstytucji zgodnie z paragrafem 61 ustawy zasadniczej. Każdy 
ma prawo do uzyskania informacji z działalności organów władzy publicznej a rada osiedlowa jest 
organem pomocniczym Rady Miasta. Informacje z sesji są jawne. Mają prawo być przekazywane 
na  różny sposób  dla  mieszkańców.  Wniosek  w  związku  z  tym  –  wnoszę   o  umieszczenie  w 
przyszłych  porządkach  obrad,  na  każdej  sesji  punktu,  który  zatytułowałam  /informacja  o 
działalności rad osiedlowych/. Przeglądaliśmy, moja rada przeglądała internet, przepatrzyliśmy, jak 
to wygląda w innych miastach i takie wyciągnęliśmy wnioski, i myśl , że jest to bardzo zasadne,  
ponieważ  jak  już  mówiłam,  jest  to  organ  pomocniczy,  z  którego  Państwo  chcecie  korzystać. 
Jesteśmy umocowani  prawem.  W związku  z  możliwością  wykorzystywania  rożnych  sposobów 
kontaktu  z mieszkańcami, czynię to właśnie, bo wnioski, czy też uchwały, które złożone byłyby 
tam, to widziałyby tylko biurko i nic poza tym, i mieszkańcy, którzy przychodzą, z którymi się 
spotykamy, z którymi jesteśmy łącznikami. Wielu mieszkańców jest w Hajnówce, mają naprawdę 
jedyną szansę usłyszeć, zobaczyć, co się dzieje i jak są realizowane ich prośby, problemy.  Proszę 
Państwa, mieszkańcy mówią o bardzo bolesnych sprawach, bardzo uwierających, a tak naprawdę ta 
nasza rzeczywistość codzienna skrzeczy. Proszę Państwa i myślę, że jest to tu właśnie, bo tu się 
zbierają  mędrcy,  radcy  miejscowi,  miejscy,  którzy  właśnie  są  wybrani  przez  tychże  ludzi, 
mieszkańców, którzy coś od nas oczekują i tu powinny zapadać mądre sprawy, mądre rozwiązania, 
o  których  mieszkańcy  powinni  wiedzieć  i  słyszeć.  To  takie  są   spostrzeżenia   nasze,  takie 
wypracowaliśmy wnioski,  w związku z tym, przeglądając naprawdę i kontaktując się z ludźmi, i 
nie  tylko  z  naszymi  mieszkańcami,  i  w świecie.  Mam na  myśli  Polskę.  Zgłaszam następujące 
wnioski  mieszkańców  ujęte  w  uchwale  nr  9  Rady  Osiedla  Majdan  –  Czworaki.  A  jeszcze 
chciałabym powiedzieć, że jeśli chodzi o nasze osiedle, radę osiedla  Majdan – Czworaki to my ani  
razu nie złożyliśmy nic, co byśmy załatwiali dla innych osiedli, chociaż kontaktujemy się ze sobą. 
Przynajmniej z trzema panami kontaktowałam się dzisiaj też. Rozmawiamy ze sobą, wymieniamy 
informacje,  bo ludzie z innych osiedli  też dzwonią i  do panów z naszego osiedla,  i  odwrotnie, 
dzwonią z ich osiedli do nas, także to jest bardzo piękne, bo te kontakty są. Na razie jeszcze nie są 
sprawne tablice informacyjne, no bo po prostu ich nie ma, a te, które są, nie spełniają wymogów, bo 
po prostu to wszystko spływa i mamy opracowane graficznie wszystkie wnioski, które, wszystkie 
uchwały,  które  i  sposób  realizacji  ich  mamy opracowany graficznie  i  bardzo  czytelnie.  Każde 
uchwały są przypisane do danej ulicy i bardzo łatwo z tego korzystać, no ale tego nie wywieszamy, 
bo to się mija z celem, to tak i w związku z tym także nie wchodzimy w kompetencje innych rad 
osiedlowych, nic nikomu nie narzucamy, a że się sprawy zazębiają, uzupełniają, okej uważam, że 
jest to w porządku i teraz tak, uchwała nr 9. Proszę Państwa, nie będę czytała może wszystkich 
formuł, wszystkich ustaw, tylko żeby było szybciej, tylko konkretne wnioski. Przyjmuje się wnioski 
zgłoszone  na  zebraniu  rady  osiedla,  dotyczące  zaprzestania  docieplania  pianką  montażową 



parapetów  okiennych  w  blokach,  ponieważ  takie  doraźne  działanie  nie  spełnia  wymogów 
technicznych,  niezbędnych  przy prawidłowym docieplaniu  budynków.  Zastosowanie  pianki  jest 
ponadto niezgodne z zatwierdzonym projektem budowlanym, chodzi o termomodernizację, zgodnie 
z nim do docieplenia parapetów powinno zostać zastosowany styropian grubości 2 cm, siatka z 
kątownikiem  oraz  szpachlówką.  Materiały  te  prawidłowo  docieplają,  wygłuszają  docieplany 
parapet oraz zapewniają właściwą trwałość wykonywanym pracom. Pianka może być zastosowana 
jako  rozwiązanie  tymczasowe,  ale  generuje  niepotrzebne  koszty.  Rada  wnosi  o  prawidłowe 
docieplanie  parapetów  zgodnie  z  zatwierdzonym  projektem  we  wszystkich  budynkach  ze  źle 
docieplonymi parapetami.  To są właśnie te bolączki i  przyczyny wysokich czynszów, wysokich 
oplat za pobór energii cieplnej na potrzeby centralnego ogrzewania. To są problemy mieszkańców, 
proszę Państwa. Wnosimy o natychmiastowe zaprzestanie pobierania oświadczeń od mieszkańców 
bloków  potwierdzających  wykonanie  docieplenia  parapetów,  pianka  bowiem,  odbiór 
dokonywanych  robót  osiedleniowych  wykonuje  kierownik  budowy  bądź  inspektor  nadzoru, 
zgodnie z posiadanymi uprawnieniami, to nie jest rola mieszkańców, bo oni nie widzą, czy to jest 
dobre docieplenie prawidłowe, czy nie a ta pianka naprawdę wypływa na zewnątrz i wiszą takie,  
kolega twierdził, bardzo mi się to podobało – gluty i wcale nie spełnia swojej roli. W nawiązaniu do 
uchwały nr 7, naszej uchwały osiedlowej oraz udzielonej przez Pana Burmistrza odpowiedzi na 
wymienioną uchwałę,  wnosi się  o  uściślenie  niniejszej  odpowiedzi,  zaznaczamy,  że w uchwale 
wnoszono o  instalację  liczników,  nie  podzielników.  Odpowiedź  Pana  Burmistrza  nie  precyzuje 
sposobu  realizacji  postulatu.  Obawiamy  się,  żeby  nam  tam  nie  wciśnięto  podzielników. 
Nadmieniamy ze podzielniki kosztów, nie są przyrządami pomiarowymi zgodnie ze stwierdzeniem 
Głównego Urzędu Miar i tu mamy podane, ale nie będę czytała, ale tu w uchwale jest . Zgodnie z 
treścią pisma, nie można na podstawie ich wskazań rozliczać żadnych kosztów. Prosimy wobec 
tego  Pana  Burmistrza  o  ustosunkowanie  się  do  wypowiedzi.  Wnosimy  o  rozliczenie  kosztów 
ogrzewania według licznika zainstalowanego w każdym budynku poprzez podzielenie całkowitego 
kosztu  ogrzewania  za  sezon  grzewczy,  to  są  takie  sprawy,  trudno zrozumieć  od  razu,  ale  stan 
licznika razy cenę za jednostkę przez metraż wszystkich lokali w budynku. Obliczoną w ten sposób 
cenę  ogrzewania  metra  kwadratowego powierzchni  w danym budynku należy pomnożyć  przez 
metraż każdego lokalu,  wyliczając w ten sposób koszt ogrzewania przypadający na dany lokal. 
Stosownie do rozliczeń proponowanych przez zarządcę /ryczałt/ do rozliczonej powierzchni, jest to 
niezgodne z ustawą prawo energetyczne i tu podstawa jest podana oraz ustawa i tu akurat dotyczy 
ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych ,bo tak tu stosuje ten zarządca. Ryczałt to należna kwota 
pieniężna w wysokości ustalonej z góry bez rozliczenia poszczególnych  transakcji. Nieuprawnione 
jest nawet posługiwanie się słowem /ryczałt/ w odniesieniu do proponowanego sposobu rozliczania 
ciepła.  Realizując  uchwałę  nr  3  dotyczącą,  następny punkt  to  jest,  proszę  Państwa,  dotyczącą 
budowy chodnika na ulicy Białowieskiej na odcinku od ulicy Piłsudskiego do PUK, uwzględniając 
pismo  Powiatowej  Komendy  Policji,  stwierdzającej  niemożność  zastosowania  ograniczenia 
prędkości  dla  pojazdów na  tym odcinku,  my  już  to  stwierdzenie  mamy o  progach,  o  których 
Państwo mówiliście, niemożliwość zastosowania progów zwalniających prędkości, wnosimy, bo ani 
tego  nie  można,  ani  tego,  ani  zwolnić,  ani  progów  ułożyć,  ani  ograniczyć  prędkości  na 
Białowieskiej, mówię o sposobie realizacji, o progach, wnosimy o wykonanie chodnika na danym 
odcinku  drogi  w  celu  zapewnienia  minimum bezpieczeństwa  dla  pieszych.  Pięć  –  wnosimy o 
uporządkowanie  parku,  to  już  Pan  Puch  zgłaszał  chyba,  miejskiego,  poprzez  wykonanie  cięć 
sanitarnych  drzew brzozy,  o  zwiększenie  częstotliwości  policyjnej  kontroli  parku  w godzinach 
wieczornych,  szczególnie  podczas  dni  wolnych  od  pracy  oraz  uzupełnienie  brakującego 
oświetlenia, to już była tez mowa o tym. Wnosimy o skuteczne rozwiązanie problemu zalewania 
wodami opadowymi ulicy Reja w okolicy cerkwi i bloku 5 i 7 zasobów Spółdzielni Mieszkaniowej. 
Oczyszczenie  studzienek  nie  przyniosło  spodziewanych  efektów.  Wczoraj  właśnie  mieszkańcy 
znów interweniowali w tej sprawie, ja wiem dostaliśmy odpowiedź, że tam były oczyszczane i że 
znów ta woda stoi. Co prawda nie sprawdziłam, nie miałam możliwości sprawdzić, bo siedzieliśmy 
nad  różnymi  sprawami,  bo  mamy  mnóstwo  spraw  do  załatwienia.  Ponownie  wnosimy  o 
przywrócenie danych osobowych Państwa Kutrzebów, jeśli  ta sprawa została już załatwiona,  to 



proszę powiedzieć, to też mieszkańcy wnieśli na ostatniej radzie osiedlowej, to jest przywrócenie 
właściwej nazwy ulicy i numeru domu, nie wiem, jak ta sprawa została rozwiązana, a mieszkańcy 
to zgłosili,  więc przegłosowaliśmy wniosek. Wnosimy o przyznanie magazynu dla potrzeb Koła 
Polskiego Związku Emerytów i Inwalidów działającego w Hajnówce w celu składania żywności na 
potrzeby socjalne  emerytów i  tychże  rencistów itd.  W celu  ułatwienia  wzajemnej  komunikacji 
wnosimy o każdorazowe powoływanie  się  w wymienionych pismach na numer  uchwały,  która 
spowodowała powstanie tego pisma, szczególnie dotyczy pism realizujących wykonywanie uchwał 
przez zarządcę Spółdzielni Mieszkaniowej, poza tym to już w uchwale zostało ujęte, ale pozwolę 
sobie dopowiedzieć, bardzo proszę, żeby informacje o sposobie realizacji wniosków były podawane 
prawdziwe.  Ja  powiem  Państwu  na  przykładzie  z  mojego  bloku,  w  moim  bloku  w  uchwale 
ujęliśmy,  że  blok  jest  zalewany  z  przyczyn  i  my  udokumentowaliśmy,  sfotografowaliśmy, 
donieśliśmy do organów stwierdzających tą przypadłość, że przyczyną zalewania mojego budynku, 
w którym mieszkam 34 lata i nigdy tego nie było, zalewany jest po termomodernizacji, jest to, że  
wody z rury spustowej nie są odprowadzone do deszczówki, która istnieje i jest sprawna, tylko były 
po prostu zatkane folią i ta woda wybijała w górę, wydostawała się,  zalewała ściany budynku, 
spływała i zalewała ściany piwnic, a dostaliśmy odpowiedź nieprawdziwą, po części prawdziwą, bo 
też pewnie jest jedna z przyczyn, że została usunięta przez ułożenie opasek dookoła budynku, nie 
jest to przecież prawda, no więc nie oszukujmy się, nie jesteśmy dziećmi, mamy udokumentowane, 
więc oczekujemy, bo taka osoba staje się niewiarygodną, skoro w ten sposób informuje nas, bo 
wszyscy mieszkańcy wiedzą i się śmieją na radach, na spotkaniach, na ulicach, że takie odpowiedzi 
padają,  więc  czyni  go  niewiarygodnym  i  sposób  realizacji  termomodernizacji  też  jest  taki. 
Zobowiązuje się Przewodniczącego do przekazania wniosków Radzie Miasta oraz Burmistrzowi 
Miasta Hajnówka, to tam na górze, nie tu do Państwa przekazuję. Dziękuję bardzo, ja tyle. 
                                                                                                                                          
Eugeniusz Saczko – dziękuję bardzo. Pan Przewodniczący Stankowski.                         

Zdzisław Stankowski – chce podziękować dla Pana Przewodniczącego, dla Pana Burmistrza, że w 
końcu zostały wycięte dwie topole w przedszkolu. Dzięki temu wycięciu są wszyscy zadowoleni, 
bo ta wichura, która teraz była, to mówią, że mogło dojść do tragedii. Za to serdecznie dziękuję, 
trwało  to  trzy  miesiące,  ale  w  końcu  zostało  wycięte.  Tutaj  rozmawiałem z  Puchem,  że  Pani 
Szwarcowa  złożyła  na  wycięcie  brzóz  trzy  lata  temu  wniosek  i  do  tej  pory  nic  się  nie  robi. 
Zobaczymy,  czy czekamy aż  komuś  coś  się  stanie.  A teraz  jeszcze  odpowiem na  te  progi,  bo 
dostałem odpowiedź, pismo z komendy naszej Policji, bo mieszkańcy napisali z Wierobieja, że chcą 
zamontowania progu zwalniającego prędkość. Napisano tak zgodnie z artykułem 2 punkt 10 ustawy 
z  dnia  1977  roku  –Prawo  o  ruchu  drogowym  –  /przecięcie  ulicy  Wierobieja  z  Kosidłów  jest 
skrzyżowaniem,  natomiast  zasady  stosowania  umieszczania  progów  zwalniających  prędkość 
pojazdów określa  rozporządzenie  z  dnia  2003  roku/,  nie  będę  czytał  dokładnie,  /poszczególne 
warunki urządzeń drogowych i bezpieczeństwo ruchu drogowego oraz warunki umieszczenia na 
drogach z których wynika, iż progi zwalniające nie mogą być bliżej niż 40 metrów od skrzyżowania 
lub  ulicy,  lub  drogi/.  To  uważamy,  że  chyba  w  Hajnówce  nie  założymy  nigdzie  progów 
zwalniających  prędkość,  z  tego,  co  oni  dali  nam odpowiedź,  to  nie  założymy,  ile  ta  ulica  ma 
długości?                                                                      

Eugeniusz Saczko – bardzo proszę o zgłaszanie wniosków.                                                            

Zdzisław Stankowski – mieszkańcy osiedla Centrum proszą Pana Burmistrza i Przewodniczącego 
Rady  Miasta  o  rozpatrzenie  następujących  problemów:  mieszkańcy  bloku  11  w  związku  ze 
złożonymi prośbami do przewodniczącego rady osiedla Centrum o przedstawienie na posiedzeniu 
Rady Miasta, mieszkańcy bloku nr 2.....,  mieszkańcy osiedla Centrum proszą o skrócenie czasu 
pracy SDH „Społem” w związku ze sprzedażą napoi alkoholowych do godziny 24. Zakłóca spokój 
mieszkańcom. Przedtem było to sprzedawane na ulicy 3Mmaja, zostało zamknięte, już tam się nie 
sprzedaje,  a  teraz  na  tych  osiedlach  Centrum i  Millenium mieszkają  starsi  ludzie  i  mówią,  że 



przychodzą tam, gdzie nie ma domofonu, naciskają, nie naciskają, tylko wchodzą i  robią sobie 
barek. Starsi ludzie, którzy mieszkają na Millenium, tam są takie wjazdy do piwnicy, siedzą sobie i  
odpowiednio się zachowują, nie bardzo. Teraz Państwu przeczytam, co do mnie napisali , prośba – 
blok nr 11 – /Mieszkańcy bloku 11 zwracają się z uprzejmą prośbą do Pana Przewodniczącego, 
Zdzisława  Stankowskiego,  aby  pomógł  nam  w  rozstrzygnięciu  spraw  dotyczących  naprawy 
schodów, zrobienia zadaszenia wejścia do bloku oraz naprawienie włazów do piwnicy, ponieważ do 
chwili obecnej Zakład Gospodarki Komunalnej nie wywiązał się ze swoich obowiązków. Powyższy 
problem  zgłaszany  był  do  Dyrektora  Gospodarki  Komunalnej,  kierownika  oraz  radego  Rady 
Miasta/. Teraz podziękuję dla Pana Burmistrza, bo ten właz został zalany, ale jeden z mieszkańców, 
z którym dzisiaj  rozmawiałem, mówi – dlaczego Panowie tak zrobiliście, zalaliście kratkę i ten 
beton teraz odpadł, a on mówi – ja nie jestem betoniarzem, ja tylko jestem hydraulikiem. To nie 
wiem czy w gospodarce komunalnej nie ma fachowców od robienia takich tych, a teraz jeszcze 
drugi, co napisali do mnie mieszkańcy – podanie to złożyli Pani Janina Szymańska i Eugeniusz 
Bobik  –  /zwracamy  się  z  uprzejmą  prośbą  do  Dyrekcji  Zakładu  Gospodarki  Komunalnej  w 
Hajnówce o przecięcie drzew na ulicy Jagiełły przy bloku mieszkalnym nr 2  na Millenium. Prośbę 
swą motywujemy tym, iż okna w naszych mieszkaniach wychodzą tylko na tą ulicę, a przez bardzo 
gęste  gałęzie  drzew  światło  słoneczne  dociera  do  nas  w  znikomej  ilości  i  mamy  ciemno  w 
mieszkaniach,  i  z góry dziękujemy za pozytywne rozpatrzenie naszej  prośby/.  Oni to złożyli  w 
gospodarce komunalnej w 10 października, mamy już 30 listopad i nie dostali odpowiedzi. Gdzie 
jest kodeks administracyjny? Pan Przewodniczący mówi – proszę do nas nie składać, składali do 
Kospodarki Komunalnej  i  widzi Pan, to  teraz musimy do was złożyć.  Zgadza się Pan z  nami?
Dziękuję bardzo.
                                                                                                                                       
Eugeniusz Saczko – dziękuję bardzo, proszę bardzo, w drodze wyjątku bo już radni powiedzieli , że 
już  nie mają pytań.
                                                                                                                 
 Bogusław Łabędzki  –  dziękuję  bardzo.  Panie  Przewodniczący,  w związku z  tym,  że  te  progi 
wracają cały czas. Ja panu radnemu Tomaszukowi chcę zwrócić uwagę, o prośbie mieszkańców tej 
okolicy ulicy Nałkowskiej, do założenia tam progów mówiłem parę miesięcy temu. Wtedy była już 
informacja, że ten temat będzie podlegał konsultacjom z mieszkańcami, jak widzimy, po dziś dzień 
nic się nie zmieniło. Po drugie, ja nie wiem, jak Pan przekłada wniosek o pozostawienie podatku od 
nieruchomości na tym samym poziomie do zakładania progów, skoro te pieniądze od podatków od 
nieruchomości nie są w żaden sposób oznaczane, prawda, że one będą skierowane na tą inwestycję. 
Druga sprawa, jak myślę, intencją Wiesia jest to, żeby zwrócić uwagę na przyszłość przy budowie 
dróg na to, żeby te progi instalować. Ja często jeżdżę do Kazimierza, tam jest taki odcinek z Puław 
do  Kazimierza,  bardzo  ruchliwej  drogi,  gdzie  władze  miasta  sobie  poradziły  też  z  tymi 
obostrzeniami  policyjnymi.  Po  prostu  zrobiono  z  kostki  brukowej  przełomy.  Przed  każdym 
skrzyżowaniem jest taki przełom kilkumetrowy z kostki brukowej. Proszę mi wierzyć, więcej przez 
ten odcinek drogi, niż 40 na godzinę się nie da pojechać. Nie da się, to nawet gdyby ktoś bardzo 
mocno chciał.  Jest to od razu jak gdyby w ramach projektowania zrealizowane i taki sposób, i 
właśnie przepisy o ruchu drogowym można obejść,  że tak powiem, i  wilk syty,  i  canzon syty. 
Myślę, że o tym trzeba by było pomyśleć. Dziękuję bardzo, Panie Przewodniczący. 

Eugeniusz Saczko – dziękuję bardzo, to może Pani radna Chaniło, kobieta.
                                           
Alicja  Chaniło  –  ja  przepraszam  bardzo,  też  jeszcze  chciałam  powiedzieć  o  tych  progach 
zwalniających.  Dwa  lata  temu  zostały  zebrane  podpisy  od  mieszkańców  ulicy  Myśliwskiej 
Zwierzynieckiej i wszyscy mieszkańcy wyrazili zgodę na zainstalowanie tego progu zwalniającego. 
Także  zanim  jakakolwiek  decyzja  od  mieszkańców  jest  zgłoszona,  to  jest  konsultowana  ze 
wszystkimi mieszkańcami danej dzielnicy. Dziękuję.                                          

Eugeniusz Saczko – dziękuję bardzo, Pan radny Tomaszuk.                                                           



Grzegorz Tomaszuk – może ja zostałem źle zrozumiany, ja nie jestem przeciw progom, tylko jeśli 
wydajemy każdą złotówkę, to musimy dokładnie obejrzeć po prostu.  Mnie zaskoczył ten fakt, że 
jedna z ulic została wybrana, Konopnickiej.  Jeśli bym decydował, to może ulice, które są takie 
lokalne, z których korzystają wyłącznie i tylko mieszkańcy danej ulicy, i oni muszą podjąć decyzję, 
czy założyć te progi, czy nie, bo przez to zakładam, że wcale nie wszyscy mieszkańcy będą za 
progami,  bo to też duże jest jednocześnie utrudnienie. Natomiast jako radny nie odpowiadam, czy 
pewna  sprawa  była  konsultowana,  czy  też  nie.  Oczywiście,  jeżeli  były  wnioski,  to  organ 
wykonawczy  powinien  to  skonsultować.  Ja  tu  tylko  apelowałem,  po  prostu,  o  taką  dokładną 
konsultację, bo dzisiaj mówimy o Konopnickiej, w podobnej sytuacji na następnej sesji będzie ulica 
Partyzancka. Tą sprawę trzeba załatwić kompleksowo. Od tego też, mi się wydaje, jest również rada 
osiedla, ale jeszcze raz powtarzam – każdą złotówkę musimy bardzo ostrożnie wydawać. Dziękuję.
                                                                                             
Eugeniusz  Saczko – dziękuję  bardzo,  myślę,  że  na temat  progów dużo tutaj  padło  słów i  Pan 
Burmistrz pewnie będzie wiedział, co z tym zrobić, Pani Przewodnicząca Kuklik.
                                     
Helena Kuklik – przewodnicząca rady osiedla Paszki – Helena Kuklik, ja mam dwa zapytania do 
Burmistrza  Miasta  Hajnówka.  Jedno dotyczy ulicy Prostej  –  na  jednej  z  poprzedniej  sesji  Pan 
Burmistrz  odpowiedział,  że  ulica  Prosta  jest  w trakcie  opracowywania  dokumentacji,  chciałam 
szczegółowej  odpowiedzi  –  kto  opracowuje tą  dokumentację,  jaki  jest  termin  wykonania takiej 
dokumentacji  i  jaki  jest  realny termin rozpoczęcia  przebudowy ulicy Prostej?  Czy jest  ujęta  w 
planie budżetu na rok 2012? Wiem, że jeszcze nie jest zatwierdzony, czy w ogóle są prowadzone 
rozmowy na ten temat? Druga sprawa dotyczy moich wniosków złożonych w sierpniu. Wnioski 
były złożone  w trybie paragrafu 32 statutu rady osiedla. Cieszę się, że dzisiaj pan przewodniczący 
rady osiedla przytaczał niektóre paragrafy z tego statutu, może zajrzeć do 32? 32 paragraf mówi o 
tym, że rady osiedla mogą składać projekty potrzeb do projektów Rady Miasta na rok kolejny, a z 
otrzymanych  odpowiedzi  na  temat  tych  wniosków wynika,  że  ani  Burmistrz,  ani  Zarząd  Dróg 
Powiatowych nie  zrozumiał  moich  wniosków, znaczy wniosków rady osiedla  Paszki,  ponieważ 
odpowiedzi brzmiały, że w roku 2011 wykonanie powyższych wniosków jest niemożliwe z powodu 
braku środków finansowych. Jeszcze raz przypominam, że wnioski dotyczyły paragrafu 32 statutu 
rady osiedla, czyli planu na rok kolejny i myślę, że jeszcze jest czas, żeby te wnioski mogły być 
zrealizowane w roku następnym. Dziękuję bardzo.
                                                                                   
Eugeniusz Saczko – dziękuję .Sięgnąłem do tego paragrafu 32 i  go przeczytam – /rada osiedla 
przedkłada Burmistrzowi Miasta w terminie do dnia 20 września każdego roku projekt potrzeb do 
projektu budżetu miasta. Punkt 2 o przyjęciu do realizacji potrzeb zgłoszonych do projektu budżetu 
Burmistrz  Miasta  informuje  radę  osiedla,  przekazując  uchwałę  budżetową/,  jeszcze  jej  nie  ma, 
informację o zadaniach przyjętych do realizacji, jeszcze ich nie ma. czyli Pan Burmistrz w ogóle 
jeszcze nie powinien odpowiadać. bo jego odpowiedzią jest to. czy przyjmie, czy my przyjmiemy. 
czy nie. Jesteśmy w wolnych wnioskach i zapytaniach. Przepraszam. jedziemy dalej. 
       
Małgorzata  Szczerbakow  –  ja  właśnie  zapytuję.  jeśli  można  –  czy  ja  źle  zrozumiałam?  Pan 
Przewodniczący powiedział – jakichś tam mieszkańców my złożyliśmy jako rada osiedla Majdan – 
Czworaki projekt budżetu na 12 rok, a jesteśmy przecież organem pomocniczym, tak, Rady Miasta. 
To co, Pan  Burmistrz nie wziął ich pod uwagę? Tak zrozumiałam.                                                      

Eugeniusz Saczko – nic nie wziąłem pod uwagę, bo ani ja, ani żaden radny nie okładał projektu 
budżetu miasta. Projekt budżetu miasta przygotowuje Burmistrz.
                                                    
Małgorzata Szczerbakow – to co, nasze wnioski nie były brane pod uwagę?
                                                          
Eugeniusz Saczko – proszę Burmistrza pytać, ale nie mnie.                                                        
 



Małgorzata Szczerbakow – na Radzie Miasta pytam.
                                                                                            
Eugeniusz Saczko – to proszę zadać, czy były brane.

Małgorzata Szczerbakow – Panie Burmistrzu, czy były brane pod uwagę wnioski, projekt budżetu 
złożony przez rady osiedlowe? Bo myślę, że inne rady też złożyły. Czy brane były pod uwagę?
                                                                                                                                                  
Eugeniusz  Saczko  –  jest  konkretny  wniosek,  dziękuję  bardzo.  Czy  ktoś  jeszcze  z 
przewodniczących? Nie widzę. W związku z tym przystąpimy do odpowiedzi. Mieszkańcy mogą 
teraz,  jeśli  dotyczy  kompetencji  Rady  Miasta.  Jeśli  ma  Pan  wnioski,  które  wykraczają  poza 
kompetencje, to Pan Burmistrz po prostu nie będzie odpowiadał.    
                                        
Karol  Nieciecki  –  mam pytania.  Po  pierwsze  dzień  dobry  wszystkim.  Chciałem zapytać  Pana 
Burmistrza, Pana Przewodniczącego Rady Miasta – co z naszą sprawą, którą zgłosiliśmy, ja jako 
lider  naszego komitetu,  o  której  mówiłem na  poprzednim posiedzeniu  Rady Miasta?  Chciałem 
zaznaczyć,  że  do  tej  pory  nie  zobaczyłem,  nie  zauważyłem  żadnych  działań  w  kierunku,  nie 
dostałem żadnej odpowiedzi, prawda, w tym kierunku, cokolwiek, czy na tak, czy na nie zostało 
zrealizowane. Tak to jest pierwsze pytanie, na które oczekuję odpowiedzi, natomiast drugie pytanie 
mam do Pana Burmistrza.  Panie Burmistrzu,  to  jest  Gazeta Hajnowska,  proszę mi  powiedzieć, 
wszystkich  poinformować  na  temat,  w  jakim  stopniu  Urząd  Miasta  partycypuje  w  kosztach 
wydawania tej  gazety? Czy to całkowicie są ponoszone koszty przez Urząd Miasta,  czy to jest 
całkowicie  prywatna  gazeta,  bo  chciałbym to  wiedzieć.  Myślę,  że  mieszkańcy też  chcieliby to 
wiedzieć. Prawda. Odnośnie tej gazety, chciałem przeczytać pewien fragment. Nasza Hajnówka jest 
mała i wszyscy wiemy, jest to miasto na pograniczu. Wszyscy wiemy, jak delikatne są sprawy, jak 
delikatnie koło niektórych spraw chodzić, jak przede wszystkim trzeba się szanować. Siedzi tu gro 
osób, które znam, radni, nie radni, mieszkam 9 lat w tym mieście. Nie wiem, jeśli się mylę, to 
proszę mnie poprawić, bo to, co przeczytam, dotyczy mnie, może ktoś nazwać mnie szowinistą, 
może mnie nazwać nacjonalistą, osobą, która kogoś obraziła, dlatego, że ktoś jest innego wyznania, 
czy ma, prawda, korzenie innej narodowości niż ktoś inny ma. Chciałem zaznaczyć tak a propos na 
przyszłość,  moja  babcia  jest  z  domu  Siedlarewicz,  prawda,  i  też  mam  troszeczkę  korzenie 
białoruskie, że tym bardziej to, co Państwu przeczytam, bardzo mnie zabolało. Proszę posłuchać 
proszę, Państwa to jest. Ta gazeta ukazała się akurat dwa dni po naszym wystąpieniu tutaj na Radzie 
Miasta i nie wiem, po sesji, czy to było celowe w każdym razie. Jest taki artykuł, kto publicznie 
propaguje  –  chodzi  o  napisy.  Dotknęło  mnie  to  bardzo,  proszę  Państwa,  i  chciałbym,  Panie 
Burmistrzu, o ustosunkowanie się do tego przeczytam, to jest bardzo krótkie. /Napisy a konflikty w 
spółdzielni. Napis pojawił się w Hajnówce w czasie konfliktu wokół spółdzielni mieszkaniowej. 
Niektórzy  członkowie  tak  zwanego  społecznego  komitetu  nie  ukrywali  swojej  niechęci  do 
białoruskiego pochodzenia obecnych członków zarządu Spółdzielni  Mieszkaniowej.  Czy można 
oba  te  fakty  łączyć  ze  sobą,  nie  ma  na  to  twardych  dowodów,  ale  o  okrzykach  i  hasłach 
ocierających się o pogardę dla innych, wiedzą wszyscy, który obserwowali awantury i przepychanki 
w czasie wyboru władz spółdzielni/. Po pierwsze, nie było żadnego wyboru władz spółdzielni w 
tym roku, raz na dwa lata będą .W nawiasie /prokuratura od kilku miesięcy prowadzi postępowanie 
w sprawie pobicia pracowników spółdzielni nawias zamknięty dopisek redakcji/. Proszę Państwa, 
tego pobicia miałem dokonać ja i Pani Szczerbakow. Wczoraj byłem w  prokuraturze, zapytałem, 
nie  ma  żadnego  zgłoszonego  śledztwa  w tej  sprawie,  proszę  Państwa,  więc  dlaczego  ktoś  nie 
reaguje na coś takiego, na takie paszkwile? Przecież to rzucanie kija w mrowisko, teraz to odkręcić 
to  jest  bardzo  ciężko,  prawda?  Zresztą  to  możemy sprawdzić,  czy  ktoś  prowadzi  śledztwo  w 
stosunku do mnie, czy pani Małgorzaty, czy myśmy kogoś pobili.  Dokończę i tu sentencja tego 
artykułu,  tego  akapitu  /napis  na  bloku  przy  cerkwi  może  być  niestety  konsekwencją  takich 
poglądów/.  Proszę  Państwa,  tylko  ręce  załamać.  Panie  Burmistrzu,  jeśli  jest  to  gazeta  Urzędu 
Miasta, to uważam, że miasto powinno mieć jakiś wpływ na to, co się pisze, bo to jest gorsze to, co 
jest  napisane,  niż  ten  napis,  który  się  pojawił,  prawda,  na  cerkwi  w  czerwcu,  który  nam się 



przypisuje. Jeszcze raz powtarzam to, co powiedziałem na początku. Ze wszystkimi ludźmi żyję 
bardzo dobrze i chciałbym żyć jak najlepiej, a to , że mamy niektórzy inne poglądy, to tak musi być.
                                                                                                                                               
Eugeniusz Saczko – przepraszam bardzo, to są już bardzo prywatne sprawy. Pan przeczytał artykuł, 
zadał pytanie i wystarczy.                                                                                                            

Karol Nieciecki – ja zaraz skończę. Niech mi Pan nie zabiera głosu, bo kiedykolwiek mówię, to Pan 
zawsze zabiera głos. Dobrze Panie Przewodniczący.    
                                                             
Eugeniusz Saczko – bo regulamin mówi o tym, żeby formułować pytania jak najkrócej i bardzo 
szczegółowo. 

Karol Nieciecki – więc ja pytam bardzo krótko. 

Eugeniusz Saczko – chyba zostało skumulowane – co Pan Burmistrz sądzi na ten temat? 

Karol Nieciecki – może Pan usiądzie ja skończę dobrze? Bo ja widzę tak,  zaczyna Pan dzisiaj  
posiedzenie Rady Miasta, ogranicza nam Pan, prawda, tutaj mówi że rada osiedla, ja też jestem 
członkiem rady osiedla, prawda. Nie można zabierać głosy na ten temat, na ten temat, prawda. Rada 
Osiedla  ma mówić jak najkrócej, prawda i tak dalej. Panie Przewodniczący Rady Miasta, do Pana 
to proszę,  jako osobie mającej wiedzę i kompetencję, zrobić członkom rad osiedli szkolenie na ten 
temat.  Wie  Pan,  że  wielu  z  nas  robi  to  społecznie  i  jest  tu  na  tych  posiedzeniach,  zebraniach 
społecznie  i  może  nie  mieć  takiej  wiedzy.  Pan  tutaj  jest  najmądrzejszy.   w takim razie  i  Pan 
powinien nam przeprowadzić takie szkolenie. Dziękuję bardzo. 
 
Do punktu 9 porządku obrad.
Eugeniusz  Saczko  –  wszystkie  pytania  .Przechodzimy  do   odpowiedzi.  Proszę  bardzo,  Panie 
Burmistrzu, o udzielenie odpowiedzi.
                                                                                                              
Jerzy Sirak – Panie Przewodniczący, wysoka Rado spróbuję zacząć od tych ostatnich pytań. Gazeta 
nasza jest współfinansowana przez miasto i przez powiat hajnowski, z tym że nie ma tutaj żadnej 
cenzury tutaj, Panie Karolu. Jeżeli chodzi o tekst,, proszę proszę pytać autora, dlaczego tak, a nie 
inaczej  napisał.  Pani  Kuklik,  odnośnie  tematu  ulicy  Prostej.  W tej  chwili  opracowywana  jest 
dokumentacja  ulica  Prosta  –  ulica  Targowa.  Jest  to  wcześniejszy  temat,  kiedy  w  wyniku 
porozumienia  między  miastem  i  powiatem  hajnowskim,  szereg  dokumentacji  miało  być 
opracowywanych. Firma, która w przeszłości miała tą dokumentację zrobić, pracuje w tej chwili 
nad tym i ulica Targowa, i ulica Prosta, według mojej wiedzy, jeżeli nie są skończone, to są prawie 
gotowe. Także myślę, że w tym roku pozwolenia budowlane na te dwie ulicę – Targową i Prostą – 
powinien powiat i Zarząd Dróg Powiatowych uzyskać . Natomiast jeżeli chodzi o termin realizacji 
pytania można kierować do Pana Starosty. To samo, jeżeli chodzi o ulicę Poddolną. Wie Pani, my 
jako  miasto  nie  możemy  w  swoim  budżecie  umieszczać  tytułów  inwestycyjnych  dotyczących 
cudzej  ulicy.  Jedyną  ulicą  powiatową,  o  której  mówiliśmy  już  wcześniej,  którą  jako  miasto 
przejęliśmy w administrowanie, w wiadomym celu – żeby uzyskać dofinansowanie z Narodowego 
Programu  Przebudowy  Dróg  Lokalnych,  jest  ulica  11  Listopada  i  bardzo  się  cieszę,  bo  nasz 
wspólny projekt miasta i powiatu dotyczący ulicy 11 Listopada i ulicy Jagiełły został przez Pana 
Wojewodę  zaakceptowany  i  w  przyszłym  roku  ta  inwestycja  zostanie  zrealizowana.  Pan 
Stankowski, udzielimy odpowiedzi na te pytania. My, jeżeli chodzi o działalność SDH, to ja mogę 
tylko  prosić  Panią  Prezes.  To  jest  niezależny  podmiot  prywatny,  handlowy,  prowadzi  swoją 
działalność, liczy pieniądze. Prowadzi tą działalność legalnie i my nie mamy prawa tej działalności 
ograniczać. Jeżeli Prezes PSS i PSS się zgodzi i zdecyduje ograniczyć godziny pracy, to jest ich 
suwerenna,  niezależna  decyzja.  Natomiast  jeżeli  chodzi  o  daszek  przy  bloku  nr  11,  to  prozę 
zrozumieć, ja nawet nie będę nakazywał Dyrektorowi robienia tego daszku, ponieważ w przyszłym 



roku planowana jest  termomodernizacja budynku i nie ma sensu, żeby dzisiaj  ten daszek robić. 
Będzie zrobiony w przyszłym roku razem z termomodernizacją tego budynku. 

Zdzisław Stankowski – ten daszek jest obiecany od czterech, czy też pięciu lat i dlaczego nie jest 
zrobiony?
                                                                                                                                              
Jerzy Sirak – mówimy o ważnych dla bloku pracach termomodernizacyjnych, które są planowane 
do realizacji w przyszłym roku, no to przyzna kolega, że to nie ma sensu robienie dzisiaj  tego 
daszku, kiedy można go za 8, 9 miesięcy zrobić razem z termomodernizacją, żeby to wyglądało 
normalnie.                                                                                                    
                      
Zdzisław Stankowski – ja się zgadam z tym tylko, żeby to tak było, bo jak nie będzie, to ludzie będą 
załamani. Zgadza się Pan ze mną?
                                                                                                   
Jerzy Sirak – ja wierzę, że tak będzie. Patrząc na to, ile budynków z zasobów komunalnych zostało 
w  tym roku  wyremontowanych,  na  których  zrobiono  termomodernizację,  to  ja  myślę,   że  tak 
naprawdę wszyscy powinniśmy się cieszyć z tego powodu. Oczywiście nie wszystkim się kolory 
podobają. Jednym się podobają – ale piękne kolory, innym mówią – ale pstrokacizna. Tak to już 
jest, najważniejsze, że się robi generalnie i będą oszczędności w cieple, i wygląda to estetycznie, i  
ładniej, a że różne są głosy i gusta estetyczne.                                                                
 
Eugeniusz  Saczko  –  Panie  przewodniczący,  tym  razem  na  siedząco  bardzo  proszę  o 
nieprzeszkadzanie, bo nie skończymy nigdy.
                                                                                                 
Jerzy Sirak – tak jak mówiłem – udzielę odpowiedzi na piśmie. Oczywiście to, co jest realne i 
możliwe do zrobienia, jak najszybciej to zrobimy. Dziękuję tutaj za głos Pana Janowskiego. Myślę, 
że  rzeczywiście  na  następną  sesję  Rady Miasta  przygotuję  projekt  stosownego  wystąpienia  do 
Ministra  Środowiska.  Mam  nadzieję,  że  skoro  Ministrem  Środowiska  będzie  człowiek,  który 
wychodzi z resortu gospodarki,  to będzie umiał liczyć pieniądze, także w pełni podzielam tutaj 
pogląd kolegi Janowskiego,  że to,  co się dzieje w Puszczy Białowieskiej,  to  tak naprawdę jest 
wielka niegospodarność i może powiem coś, co się nie wszystkim się spodoba, ale jeżeli chodzi o 
gospodarkę w lesie, to byłoby z naszego punktu widzenia lokalnego, miasta, byłoby pewnie lepiej, 
by wróciły te obyczaje, które w gospodarowaniu , planowaniu lasami były 30 czy 40 lat lat temu . 
Ja się nie zgodę z tym  że może  300 tys. metrów to jest za dużo chociaż zdaniem leśników, bo tak 
jak  Pan  radny  Janowski  wspomina,  wspólnie  byliśmy  na  konferencji  KTG  w  Białowieży. 
Oczywiście  potem spotkało  to  się  z  odpowiednimi  komentarzami  w  mediach  bo  chyba  media 
uważają , że nie ma kryzysu w Europie, nie ma kryzysu w świecie, nie ma kryzysu tu w Polsce i 
stać  nas  na  to,  żeby  majątek  wartości  milionów,  nawet  setek  milionów  złotych  za  naszymi 
granicami miasta się marnował, ale to jest temat na wykład, wypracowanie. Ja nie chcę się na ten  
temat wypowiadać i taki wniosek przygotuję, projekt wystąpienia do Ministra, z tym że nie, kolego 
Janowski, na 390 a na 220 metrów sześciennych, bo moim zdaniem to jest taka optymalna, uczciwa 
ilość drewna, która może być bezpiecznie, spokojnie eksploatowana z puszczy bez żadnej szkody 
dla środowiska Puszczy Białowieskiej, bo tak naprawdę ekolodzy dużo mówią, ale nikt nie mówi, 
że faktycznie to połowa powierzchni to 25 tys. ha tego lasu faktycznie tak i tak jest wyłączona z 
prowadzenia gospodarki leśnej.  O tym się nie  mówi,  bo to  jest  niepopularne,  prawda. Niestety 
przykra to prawda, ale żyjemy w czasach, kiedy głosy wybitnych specjalistów od gospodarki leśnej 
się  nie  liczą  w takiej  konfrontacji   z  głosami,   nie  wiem,  jak powiedzieć,  ekologów trudno to 
nazwać, bo dla mnie ekolog to człowiek, który ekologię i środowisko postrzega łącznie, a więc w 
taki  sposób,  w którym w środowisku  widzimy również  miejsce  człowieka.  Mówiliśmy o  tych 
progach  zwalniających.  Szanowni  Państwo,  o  progach  zwalniających  trzeba  mówić,  ale  proszę 
zrozumieć, nie będziemy tego robić samodzielnie. Będziemy to robić w porozumieniu z Policją 
drogową i zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami, także spróbujemy w przyszłym roku 



tam, gdzie to będzie zgodne z prawem, będzie to konieczne, zrobić, ale ja sobie zdaję sobie z tego 
sprawę, że może być taka sytuacja, że będą zwolennicy progów i będą przeciwnicy progów. Tak 
było, tak jest i tak będzie, ale uważam, że w tych newralgicznych miejscach, gdzie zdecydujemy w 
porozumieniu z Policją, że takie progi zwalniające są potrzebne i zgodnie z prawem mogą być, to 
postaramy się te progi zamontować. Oświetlenie parku miejskiego to do rozważenia. Myślę, że tutaj 
problemów  nie  powinno  być.  Pan  Łabędzki  –  uporządkowanie  Żeromskiego  –  to  co  będzie 
możliwe, jeżeli chodzi o bieżące uporządkowanie ulicy, postaramy się zrobić. Oczywiście jeżeli 
chodzi o ten znak, to jest tam potrzebny, powinien tam być, będzie tam postawiony. To był wniosek 
Pana Pucha odnośnie tego znaku i rozumiem, że odpowiedź jest udzielona. Ulica Sportowa – to jest 
ulica wojewódzka. Na ten rok to, co mieliśmy robić na chodnikach wojewódzkich, to widzimy – 
robi się przy ulicy Piłsudskiego, także dziękuję za zwrócenie uwagi na to. Rzeczywiście na tamtym 
odcinku ten kawałek powinien być zrobiony i rozmawiając z Dyrekcja Podlaskiego Zarządu Dróg 
Wojewódzkich  odnośnie  przyszłego  roku,  będę  o  tym  pamiętał.  Pani  Alicja  podnosi  temat 
dodatkowych  ekranów  przy  schronisku  „Ciapek”.  Wydawało  nam  się,  że  to,  co  w  tym  roku 
zrobiliśmy, będzie wystarczające, a jeżeli to się okaże, że nie jest to wystarczające, to temat jest 
otwarty  na  przyszły  rok,  ja  w  tej  chwili  nie  potrafię  odpowiedzieć,  czy  to  jest  bezwzględnie 
konieczne, czy nie. Prawda jest taka, że rzeczywiście w momencie karmienia tych psów, czy w 
momencie, kiedy zmienia się obsada pracująca w schronisku, to ten hałas jest trochę większy. Jeżeli 
nie będzie innego wyjścia, będziemy musieli takie ekrany zamontować. Także zgodnie z wnioskiem 
Pana radnego Rakowicza, na interpelacje udzielę odpowiedzi pisemnej. Zgadzam się, że coś takiego 
nie powinno mieć miejsca, ja w tej chwili nie wiem, jakie tam były przyczyny, że nie doszło do 
podłączenia instalacji kanalizacyjnej u pani Seredyńskiej. Sprawdzę to i zobaczymy, jeżeli jest to 
jakieś niepotrzebne przeoczenie i będzie szansa, to postaramy się to zrobić jak najszybciej.
                                                                                    
Karol Nieciecki – mi chodzi o wykonanie termomodernizacji, która została w 70 % źle zrobiona, 
została udowodniona i chciałbym, żebyśmy się porozumieli. Panie Burmistrzu, kiedyś Pan był na 
posiedzeniu  naszej  rady  osiedla  i  doszliśmy  do  porozumienia.  Lepiej  nie  rozgrzebujmy  to  w 
mediach ogólnopolskich. Ja się tego trzymam. Tylko media lokalne, jak Pan widzi, jak nas traktują.
                                                                                                                                                          
Jerzy  Sirak  –  ja  nie  jestem  od  oceniania  mediów.  W  związku  z  tym  przejdę  do  kolejnego 
zagadnienia. Jest to związane z tymi sprawami, o których rozmawialiśmy na poprzedniej sesji ale 
zanim  to  zrobię,  jeszcze  ustosunkuje  się  do  wystąpienia  Pani  Szczerbakow.  Te  sprawy,  które 
dotyczą naszych zadań, naszych kompetencji, te wnioski przeanalizujemy i udzielę odpowiedzi na 
piśmie.  Natomiast  te,  które  dotyczą  Spółdzielni  Mieszkaniowej,  ja  po  prostu  przekażę  według 
właściwości  Prezesowi  Spółdzielni  Mieszkaniowej.  Pan  Bogumił  skierował  tutaj  wystąpienie. 
Wszystkie  wnioski  do  budżetu  były  analizowane  i  został  przygotowany  projekt  budżetu.  W 
stosownym  czasie  będzie  omawiany  przez  komisje  Rady  oczywiście  zgodnie  z  zasadami 
uchwalania budżetu i przez Radę, mam nadzieje, że jeszcze w tym roku. Pan Bogumił wystosował 
wystąpienie do Pana Przewodniczącego Saczki i do radnych. Pan Przewodniczący zwrócił się do 
mnie z wnioskiem o ustosunkowanie się do tego wystąpienia. Ja taką odpowiedź przygotowałem w 
oparciu o wyjaśnienia,  informacje z  Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych i  z  Przedsiębiorstwa 
Energetyki Cieplnej i powtórzę to, co już mówiłem w przeszłości – ani Burmistrz, ani Rada Miasta 
nie jest stroną w tym postępowaniu. Ja ubolewam nad tym, że jest taka sytuacja i że tak się dzieje, 
ja powiem tak – nie powołam żadnej komisji, bo ja nie mam prawa powoływania żadnej komisji do 
ustalania  jakości  wykonania  robot  termomodernizacyjnych  w  Spółdzielni  Mieszkaniowej  w 
Hajnówce. Może to zrobić jedynie spółdzielnia, jeżeli ma taką wolę, ma takę potrzebę i zechce to 
zrobić. Od 2007 roku do 2010/11 ta termomodernizacja była robiona. Rzeczywiście znaczna część 
przetargów wygrało Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych, chyba z 50 % i te usługi wykonywało. 
Wykonywało zgodnie z dokumentacją.  Spółdzielnia zatrudniła inspektora nadzoru budowlanego. 
Wszystkie  usterki,  które  były  przez  spółdzielnię  zgłaszane,  zostały  usunięte  i  są  usuwane  na 
bieżąco. Termin gwarancyjny jest pięcioletni, także, jak wszyscy widzimy, jest dosyć czasu na to, 
żeby wszelkie usterki usunąć.  PUK te usterki  usuwa bez problemów, natomiast  jeżeli  chodzi o 



skutki  finansowe,  to  w  większości  te  części  robot  były  wykonywane  przez  podwykonawców. 
Wykonawcy  robią  to  na  swój  koszt,  ponieważ  takie  są  zapisy  umowy  pomiędzy  PUK-iem  a 
podwykonawcami i gdyby tutaj  były problemy,  to wtedy wykonuje to PUK, ale kosztami i  tak 
obciąża  podwykonawców.  Skutek  termomodernizacji  jest  taki,  że  w porównaniu  do  roku 2007 
zużycie fizyczne energii cieplnej w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej zmniejszyło się o 36 %, 
natomiast jeżeli chodzi o rachunki i finanse, to zużycie zmniejszyło się 20 % . Realnie te rachunki z  
tytułu korzystania z energii cieplnej są o 20 % niższe. Musimy wszyscy wiedzieć, że energia każda 
energia i cieplna, i elektryczna drożeje i będzie drożała, będzie drożała z każdym rokiem coraz 
bardziej z różnych powodów i dlatego, że zużycie energii i w Europie, i w świecie, Polsce wzrasta, 
chociaż  relatywnie  u nas  w Hajnówce nie  jest  zbyt  duże.  Te tematy,  o  których tutaj  mówimy,  
dotyczące, że tak powiem, jakości, mogą przedmiotem wzajemnych rozliczeń między Spółdzielnią 
Mieszkaniową i  między PUK-iem,  ale  proszę  mi  wierzyć,  powtórzę  po  raz  kolejny –  my nie 
jesteśmy  stroną  w  tym  postępowaniu.  Były  zarzuty,  które  dotyczą  funkcjonowania  liczników 
energetycznych w spółdzielni. Otóż Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej korzysta z liczników i 
takie  są  zainstalowane  we  wszystkich  zasobach  i  Spółdzielni  Mieszkaniowej,  i  w  zasobach 
Gospodarki Komunalnej, i w domach prywatnych, mają legalizację. Pracownicy PEC-u mają prawo 
zajść odczytać, sprawdzić i wtedy, kiedy się kończy termin legalizacji, zdjąć podzielniki i przekazać 
do legalizacji. Wszystkie na dzień dzisiejszy są legalizowane i pomiary są prawidłowe. Również w 
swoim wystąpieniu Pan Bogumił pisze, że ja nic nie wiem. Ja nigdy nie mówiłem , że wiem. Staram 
się uczyć. Ja myślę, że my wszyscy żyjemy w takich czasach , że musimy się uczyć i będziemy się  
uczyć  całe  życie.  Jeżeli  mówiłem,  że  nie  wiem,  a  mówię  tutaj  o  inwestycji  PEC-u dotyczącej 
podłączenia  z  kotłowni  na  ulicy  Małej  do  osiedla  na  ulicy  Batorego  i  dalej  osiedla  Lipowa, 
powiedziałem wtedy, że nie wiem, ponieważ ja nie znałem wszystkich szczegółów. Ja wiedziałem 
jedno tylko, że z kasy miasta, z budżetu miejskiego do tej inwestycji nie dołożyliśmy ani jednej  
złotówki ale ja wówczas nie  wiedziałem, czy po drodze nie  było inwestorów prywatnych – ci, 
którzy byliby zainteresowani skorzystaniem z tego, że jest inwestycja i prywatnym podłączeniem. 
Wtedy bardzo możliwe, że byłyby też środki finansowe osób prywatnych. Takiej sytuacji tam nie 
było.  Inwestycja  ta  została  w  całości  sfinansowana  ze  środków  Przedsiębiorstwa  Energetyki 
Cieplnej, w tym że przedsiębiorstwo posiłkowało się kredytem bankowym na zakup materiałów 
potrzebnych do wykonania tego podłączenia. W jednym tylko wypadku została podłączona jedna 
prywatna  posesja,  ale  tylko  dlatego,  że  właściciel  prywatny  zgodził  się  na  nieodpłatne 
udostępnienie  swojego  terenu  celem  przeprowadzenia  tej  instalacji  ciepłowniczej.  Natomiast 
wszyscy inni otrzymali wynagrodzenie za to,  że przez ich tereny linie przechodziły.  Takie były 
sytuacje. Pan pyta też o protokoły kontrolne. Informuję, że wszystkie protokoły pokontrolne są w 
biuletynie  informacji  publicznej  i  na  naszej  stronie  do  wglądu  dla  Pana  i  dla  wszystkich 
zainteresowanych osób. Nie ma problemu z dotarciem do tych protokołów, zapoznania się z tymi 
protokołami.  Ja  tez  wyjaśnię  dodatkowo,  że  zalecenia  pokontrolne  są  realizowane  a  instytucje 
dokonujące kontroli są na bieżąco informowane o tym, jak realizowane są wnioski pokontrolne. 
Natomiast te, które dotyczą jednostek organizacyjnych miasta, są w tych jednostkach, odpowiednio 
– czy w Hajnowskim Domu Kultury,  czy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej.  Także,  Panie 
Przewodniczący, ja Panu Przewodniczącemu przekazałem ten projekt, nie projekt tylko odpowiedź. 
Natomiast jeżeli chodzi o Państwa radnych, wszyscy otrzymacie odpowiedź drogą elektroniczną na 
swoje skrzynki i skorzystam z okazji, przekażę od razu Panu Bogumiłowi tą odpowiedź. 
 
Włodzimierz Bogumił – Panie Przewodniczący, wysoka Rado, Panie Burmistrzu, mam tu zdjęcia, 
jak wyglądają mieszkania po ociepleniu. Po ociepleniu, jak wewnątrz mieszkania wyglądają. To są 
zdjęcia  jednego  z  mieszkań  i  skutki  zdrowotne,  jakie  są  następstwa  tego.  Proszę,  żeby  Pan 
Przewodniczący zapoznał później wszystkich radnych z tym materiałem. Dziękuję. 
 
Eugeniusz  Saczko  –  dziękuję  bardzo,  nie,  już  kończyliśmy pytania,  skończyliśmy odpowiedzi. 
Przechodzimy do punktu 10.
                                                                                                                                               



 Do punktu 10 porządku obrad.
Eugeniusz  Saczko  –  zamykam  obrady  XIII  sesji  Rady  Miasta.  Dziękuję  bardzo  Wszystkim 
Państwu.


