
Protokół XXIV/13
z obrad XXIV sesji Rady Miasta Hajnówka,

która odbyła się 27 lutego 2013 r.

w Sali Konferencyjnej Urzędu Miasta

w Hajnówce

w godz. 13:00 – 15:30

stan Rady Miasta – 21
obecnych na sesji – 21

nieob. uspraw.  – 0

Radni obecni na posiedzeniu:

1. Androsiuk Tomasz

2. Bołtromiuk Eugeniusz

3. Chaniło Alicja

4. Giermanowicz Jan

5. Gryc Alla

6. Kiedyś Ireneusz Roman

7. Kośko Krystyna

8. Kulwanowski Leonard

9. Łabędzki Bogusław Szczepan

10. Łojewska Halina

11. Markiewicz Piotr

12. Olejnicki Tomasz

13. Ostapczuk Jakub

14. Ostaszewska Walentyna

15. Puch Janusz

16. Rakowicz Wiesław

17. Rygorowicz Ewa

18. Grzegorz Tomaszuk

19. Wiatrowski Zdzisław

20. Szarejko Mikołaj Jan

21. Charytoniuk Jerzy



Do punktu 1, 2 porządku obrad 
Alla  Gryc  – Minęła  godzina  13:00.  Otwieram obrady XXIV sesji  Rady Miasta  Hajnówka.  Na 
podstawie  listy  obecności  stwierdzam,  iż  w  obradach  XXIV  sesji  uczestniczy  20  radnych,  w 
związku z tym obrady XXIV sesji są prawomocne. Witam serdecznie wszystkich obecnych na sesji. 
Witam Pana Jerzego Siraka – Burmistrza Miasta Hajnówka. Radnych Sejmiku Wojewódzkiego nie 
widzę. Witam serdecznie wszystkich pracowników Urzędu Miasta w Hajnówce. Witam serdecznie 
Panią  Halinę  Wojskowicz  –  Dyrektor  Miejskiej  Biblioteki  Publicznej  im.  dr  Tadeusza 
Rakowieckiego  w  Hajnówce.  Serdecznie  witam  Pana  Rościsława  Kuncewicza  –  Dyrektora 
Hajnowskiego Domu Kultury.  Serdecznie witam Panie i  Panów Przewodniczących Rad Osiedli 
Miasta  Hajnówka.  Witam  przedstawicieli  hajnowskich  mediów,  a  za  pośrednictwem  mediów 
wszystkich mieszkańców naszego miasta.  Serdecznie witam koleżanki  i  kolegów radnych Rady 
Miasta  Hajnówka.  Przechodzimy do  2  punktu  obrad,  a  mianowicie  przyjęcia  porządku  obrad. 
Proszę bardzo. Pan Burmistrz prosi o głos. 

Jerzy  Sirak  –  Pani  Przewodnicząca,  Wysoka  Rado,  zanim  przejdziemy  do  głosowania  nad 
porządkiem obrad  na  dzisiejszą  sesję,  ja  chciałbym  zaproponować  wycofanie  punktu  d,  jeżeli 
chodzi  o  uchwały.  Chodzi  mi  o  uchwałę  dotyczącą  zamiaru  połączenia  Miejskiej  Biblioteki 
Publicznej im. Tadeusza Rakowieckiego w Hajnówce. I kilka słów uzasadnienia do tego wniosku. 
Jak  Państwo  pamiętacie,  w  przeszłości,  ze  strony,  jak  dobrze  pamiętam,  i  Pana  radnego 
Łabędzkiego,  jak  również  Pana  radnego  Giermanowicza,  były  według  mnie  słuszne  wnioski 
dotyczące  rozważenia  możliwości  połączenia  Miejskiej  Biblioteki  Publicznej  i  Hajnowskiego 
Domu Kultury w jedną jednostkę, ale również połączenia Ośrodka Sportu i Rekreacji z Parkiem 
Wodnym. Ja myślę, że to jest jeszcze za mało. Musimy iść jeszcze dalej w kierunku likwidacji  
zakładu budżetowego Miejskiej Komunikacji i włączenia go w struktury Przedsiębiorstwa Usług 
Komunalnych, w związku z tym zaproponowałem szybciej ten projekt uchwały w sprawie zamiaru 
połączenia, ponieważ procedury dotyczące akurat biblioteki są trochę inne, że zanim podejmie się 
decyzję  dotyczące  już  bezpośrednio  łączenia,  należy  uzyskać  wcześniej  opinię  biblioteki 
wojewódzkiej, Krajowej Rady Bibliotekarstwa, w związku z tym uważałem, że powinniśmy się tym 
tematem zająć szybciej, ale po przemyśleniach doszedłem do wniosku, że musimy o tych sprawach 
rozmawiać łącznie, ponieważ i ja, i Wysoka Rada wspólnie odpowiadamy za kondycję finansów 
naszego miasta. W tej chwili mamy opracowywany raport ratingowy dotyczący naszego budżetu i 
na  kolejną  sesję  chciałbym  zaprosić  przedstawicieli  firmy,  których  ten  raport  dla  nas  zrobili,  
ponieważ osobiście  uważam, że niezależnie od tego,  kto  jest  Burmistrzem dzisiaj,  które  osoby 
wchodzą w skład Rady dzisiaj,  kto będzie Burmistrzem i kto będzie radnym za 3, 4, 5, 10 lat, 
odpowiadamy za stabilność finansów naszego miasta. Miesiąc jest  krótki,  mija bardzo szybko i 
fizycznie zawsze pieniądze na koncie naszym muszą być, żeby było z czego płacić wynagrodzenia, 
a dodam tutaj, że jako gmina miejska, jesteśmy największym pracodawcą na terenie miasta. Łącznie 
we  wszystkich  naszych  jednostkach  –  i  tych  budżetowych,  i  zakładach  komunalnych  pracuje, 
powiem  dokładnie,  792  osoby,  w  związku  z  tym  i  nasza  odpowiedzialność  jest  szczególna. 
Uważam, że musimy szukać oszczędności wszędzie, gdzie to jest możliwe, aby w pełni korzystać z 
tych możliwości, które daje Powiatowy Urząd Pracy i  w kolejnych latach organizować dodatkowe 
miejsca pracy w formie robót publicznych czy też interwencyjnych w jak największym zakresie. W 
ubiegłym  roku,  oczywiście  na  różne  okresy  czasowe,  organizowaliśmy  prace  interwencyjne  i 
publiczne dla ponad 100 osób. Chciałbym, żeby ta tendencja z każdym rokiem była wzrostowa, 
żeby wszystkie osoby, które są zainteresowane, chcą podjąć się każdej pracy trudnej na naszych 
ulicach, mogły liczyć na uzyskanie takiej pracy, a będziemy mogli to zrobić wtedy, kiedy będzie nas 
stać  na  dofinansowanie  z  własnych  środków  organizacji  tych  prac,  ale  również  musimy mieć 
własne środki na materiały budowlane do fizycznego wykonywania tych prac dotyczących prac 
drogowych. Dlatego też proszę o zdjęcie tego z porządku obrad. Mam odwagę cywilną proponować 
takie  rozwiązania,  ponieważ  takie  działania  oszczędnościowe  już  zaczęliśmy  bezpośrednio  w 
Urzędzie.  Ja  się  zgadzam  z  tym,  że  takie  decyzje,  takie  propozycje  nie  wszystkim  się  będą 
podobały, ale zawsze, tak mnie rodzice wychowali, byłem człowiekiem odpowiedzialnym i ja się 



nie boję trudnych decyzji, proponowania trudnych rozwiązań. Jak Państwo wiecie, zdecydowałem 
się  o  tym,  że  nie  będę  zatrudniał  zastępcy.  Pracuję  sam,  wspólnie  z  pracownikami  Urzędu. 
Oczywiście  obowiązki  zostały  podzielone.  Będziemy  robić  pewne  przesunięcia  w  ramach 
zatrudnionych pracowników, którzy są i  nie  zwiększać zatrudnienia pomimo tych dodatkowych 
zadań związanych z  gospodarką  śmieciową.  2  osoby w tym roku nabywają  wśród urzędników 
uprawnienia  emerytalne.  Jeżeli  odejdą  na  emeryturę,  również  nie  zamierzam  zwiększać 
zatrudnienia a obowiązki zostaną podzielone między pracowników, którzy są. Jak Państwo wiecie, 
jeżeli chodzi o koszty utrzymania administracji, nasze miasto jest w czołówce krajowej. Uważam 
takie same zasady oszczędzania na przyszłość muszą dotyczyć wszystkich naszych jednostek, nie 
tylko samego Urzędu. Pracujemy w tej chwili nad raportem dotyczącym możliwości oszczędzania 
w  funkcjonowaniu  oświaty,  ale  w  taki  sposób,  żeby  to  nie  zakłócało  normalnego  procesu 
wychowawczego  i  dydaktycznego.  Ja  Wysokiej  Radzie  w  przyszłości  po  zakończeniu  tych 
opracowań, takie dokumenty przedstawię. Oczywiście przedstawię również naszym dyrektorom, ale 
chciałbym  uspokoić  wszystkich  pracowników  zatrudnionych  w  szkole.  Nie  chodzi  o  jakieś 
radykalne  działania  i  radykalne  redukcje,  i  pozbawiania  ludzi  miejsc  pracy,  ale  chodzi  o  to, 
żebyśmy się  do tego przygotowali  w sposób spokojny i  szukali  optymalnego rozwiązania przy 
zabezpieczeniu  jak największej  ilości  miejsc pracy,  ale  jednocześnie  z  takim założeniem,  że  te 
osoby, które mają uprawnienia emerytalne, no powinny z tych uprawnień skorzystać a dać szansę 
utrzymania  miejsc  pracy  dla  osób  młodszych.  Także  bardzo  proszę  o  uwzględnienie  mojego 
wniosku i wycofanie dzisiaj z porządku obrad tego projektu uchwały. 

Alla Gryc – Dziękuję bardzo. Przedstawiam Państwu proponowany porządek obrad.

1. Otwarcie sesji.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z XXXIII sesji Rady Miasta Hajnówka.

4. Interpelacje.

5. Informacja o działalności Burmistrza Miasta Hajnówka w okresie od 13 grudnia 2012 r. do 12 

lutego 2013 r.

6. Sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Miasta Hajnówka.

7.  Sprawozdanie  z  wysokości  średnich  wynagrodzeń  nauczycieli  na  poszczególnych  stopniach 

awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego.

8. Raport z wykonania Uchwały Nr VII/32/07 Rady Miasta Hajnówka z dnia 30 maja 2007 r. w 

sprawie Programu usuwania azbestu.

9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawach:

a/ Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt,

b/  ustalenia  planu  publicznych  sieci  szkół  podstawowych  i  gimnazjów  oraz  określenia  granic 

obwodów tych szkół na terenie miasta Hajnówka,

c/ ustalenia stypendium Burmistrza Miasta Hajnówka imienia Pelagii Ponieckiej,

d/ zamiaru połączenia Miejskiej Biblioteki Publicznej im. dr Tadeusza Rakowieckiego w Hajnówce 

i Hajnowskiego Domu Kultury,

e/ planu pracy Rady Miasta Hajnówka oraz Komisji w 2013 /Przedstawiam cały porządek obrad na 

początek, bo nie był przedstawiany./,



f/ zmiany Uchwały Nr V/20/11 Rady Miasta Hajnówka z dnia 23 lutego 2011 r. w sprawie ustalenia 

składów osobowych komisji stałych Rady Miasta Hajnówka,

g/  zmiany  Uchwały  Nr  V/21/11  Rady  Miasta  Hajnówka  z  dnia  23  lutego  2011  r.  w  sprawie 

powołania Komisji Rewizyjnej,

h/  zmiany Uchwały Nr  XXI/157/12 Rady Miasta  Hajnówka z dnia  30  października  2012 r.  w 

sprawie przystąpienia do tworzenia Lokalnej Organizacji Turystycznej.

10. Wolne wnioski, zapytania.

11. Odpowiedzi na interpelacje, wolne wnioski, zapytania.

12. Zamknięcie obrad.

Alla Gryc – W związku z tym, że wpłynął wniosek do zmiany porządku obrad Pana Burmistrza o 
zmianę  porządku  obrad,  poprawka  poddawana  jest  pod  głosowanie.  Kto  z  Państwa  jest  za 
przyjęciem  zdjęcia  z  porządku  obrad  punktu  dotyczącego  połączenia  Biblioteki  Miejskiej  i 
Hajnowskiego Domu Kultury, proszę o podniesienie ręki do góry. 20. 19 i 2 osoby się wstrzymały. 
Przepraszam, brak doświadczenia. Przepraszam. Kto z Państwa się wstrzymał? Kto jest przeciw? 3 
osoby przeciw. Porządek obrad został zatwierdzony 18 głosami, 3 osoby przeciw, wstrzymujących 
się nie było. Czy powinnam przedstawić jeszcze raz porządek obrad? Przegłosujmy teraz porządek 
obrad po zmianach z naniesioną poprawką. Kto z Państwa jest  za przyjęciem porządku obrad? 
Jednogłośnie,  21,  tak?  Kto  jest  przeciw?  Przepraszam.  Kto  się  wstrzymał?  1  osoba  przeciw. 
Wstrzymujących się nie było.  20 głosami porządek obrad został  przegłosowany i  1 osoba była 
przeciw. Dziękuję bardzo za głosowanie. 

Do punktu 3 porządku obrad
Alla Gryc – Przechodzimy do punktu 3 obrad, a mianowicie protokołu z XXXIII sesji Rady Miasta 
Hajnówka.  Do  rozpoczęcia  sesji  nikt  z  radnych  nie  wniósł  żadnych  wniosków,  poprawek,  ani 
uzupełnień,  w związku z tym przystąpimy do głosowania.  Kto z  Pań i  Panów radnych jest  za 
przyjęciem protokołu XXXIII sesji Rady Miasta Hajnówka, proszę o podniesienie ręki. Kto jest 
przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Dziękuję bardzo. Protokół XXIII sesji Rady 
Miasta Hajnówka został przyjęty jednogłośnie 21 głosami. 

Do punktu 4 porządku obrad
Alla Gryc – Kolejnym punktem XXIV sesji Rady Miasta Hajnówka są interpelacje. Bardzo proszę 
Panie i Panów radnych o zgłaszanie interpelacji do Burmistrza. Pozwólcie Państwo, że skorzystam 
z tej okazji, że sesje Rady są nadawane za pomocą naszych mediów. Państwo wiecie, każdy z nas 
jest  szczęśliwy,  kiedy wszystko w domu jest  poukładane w porządku,  natomiast  kiedy rodzinę 
dotyka choroba, to zaczynają się tragedie. Największą tragedią jest sytuacja, kiedy choruje dziecko. 
Zgłosiły się 2 osoby o wsparcie, przekazanie 1 % na KRS. Jedną z Pań, jedną z chorujących osób 
jest Magdalena Wiertel-Małyszko. Drugą chorującą osobą jest Jańczuk Michał Wojciech. Jest to 
okazja, kiedy rozliczamy oświadczenia podatkowe, składamy w Urzędzie Skarbowym. Proszą o 1 
%. Ja  myślę,  że  nikt  nie  pomoże tak chorującym,  naszym dzieciom z naszego miasta,  jak my 
mieszkańcy.  Dziękuję  bardzo.  Czy  są  interpelacje?  Proszę  bardzo,  Pan  radny  Leonard 
Kulwanowski. 

Leonard  Kulwanowski  –  Proszę  Państwa,  od  2  miesięcy  żyjemy bardzo  istotnym  problemem. 
Wszyscy mieszkańcy zastanawiają  się,  jak  najlepiej  zorganizować,  może mieszkańcy mniej  się 
zastanawiają, ale w każdym bądź razie przeżywają proces organizacji. Od 1 lipca będziemy mieli, 
będziemy realizowali  nową ustawę dotyczącą zagospodarowania odpadów komunalnych. Każdy 



dom w tej  chwili  zastanawia  się,  ile  będzie  płacił.  Liczymy,  zastanawiamy się,  jak  to  będzie 
zorganizowane. Z tego, co wiemy już i z tych projektów uchwał, które zatwierdzała Rada Miasta, 
wynika,  że  miasto  jest  już  solidnie  przygotowane  do  załatwiania  tego  problemu.  Ale  proszę 
Państwa,  w  tej  sytuacji  właśnie  tych  przygotowań,  w  moim  odczuciu  i  w  odczuciu  wielu 
mieszkańców, którzy zgłaszają mi ten problem, jest problem miejsc, w których zlokalizowane są w 
tej chwili kontenery, miejsca, które służą do gromadzenia odpadów. Mieszkańcy mówią, że do 1 
lipca jest  najlepsza pora,  żeby przyjrzeć się tym miejscom i w sposób rozsądny, przemyślany i 
zgodny, nie tyle z logiką, ale też i z estetyką miasta, żeby po prostu podjąć jakieś ustalenia. Do 1 
jest termin jeszcze może nie odległy, ale w każdym bądź razie to jeszcze trwa. Oczywiście, że nie 
możemy w tej chwili powiedzieć, że wszystkie miejsca zostaną uporządkowane natychmiast do 1 
lipca. To jest niemożliwe po prostu, bo to potrzebne są pewne wkłady finansowe, ale trzeba się 
koniecznie zastanowić, bo możemy w tej chwili dać masę przykładów takich, że te miejsca są jak 
gdyby takie opuszczone i ludzie wrzucają tam te odpady, uważają, że wszystko jest w porządku, ale  
mam w ręku rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 kwietnia 2002 roku, który nakłada na 
właścicieli posesji,  nakłada obowiązek właściwego dbania o te miejsca, właściwego dbania o te 
kontenery i te wszystkie, prawda, jakieś pojemniki i między innymi sugeruje w tym rozporządzeniu, 
że  miejsca,  w  których  mają  być  te  pojemniki  służące  do  gromadzenia  odpadów  mogą  być 
zadaszone lub pomieszczenia ze ścianami pełnymi bądź ażurowymi. Zmierzam tutaj  do tego w 
imieniu  właśnie  mieszkańców  z  naszego  osiedla,  żeby  się  zastanowić  nad  tym,  czy  istnieje 
możliwość,  żeby właśnie te  wszystkie  miejsca,  które  są  aktualnie  na terenie  miasta,  żeby były 
przeanalizowane i żeby tam właśnie w sposób, tak jak już powiedziałem, w sposób przemyślany 
można by było gromadzić te  wszystkie  odpadki  tak,  jak do tej  pory.  Ja  dam przykład naszego 
osiedla. W tej chwili, oczywiście, że ja nikogo tutaj nie próbuję oceniać, nie próbuję osądzać, bo 
wiem, że to jest problem złożony, ale w tej chwili na przykład na osiedlu tutaj obok Biedronki na 
tym przy cmentarzach, na tym osiedlu spółdzielczym jest, pojemniki na butelki i na opakowania z 
tworzyw sztucznych stoją prawie na ulicy. To nie jest ulica główna. Jest to ulica, którą przejeżdżają 
wszelkiego rodzaju pojazdy. Jest to ulica nasza tutaj wewnętrzna, ale tam też może dojść do jakiejś 
może nie tragedii, ale do jakichś kłopotliwych sytuacji. W każdym bądź razie to trzeba zgodnie 
pomyśleć i ci, którzy za to odpowiadają, i ci, którzy po prostu użytkują, no ale przede wszystkim ci, 
którzy za to odpowiadają. Od razu będzie pytanie – a skąd wziąć pieniądze? Oczywiście, to jest  
pytanie bardzo istotne, bardzo ważne, ale Pan Burmistrz doskonale jest zorientowany, że czasami, 
jeżeli są przetargi idące na naszą korzyść, tam zostaje jakaś drobna suma, może z tej sumy pójdą  
pieniądze  na  ten  cel.  Może  przedsiębiorstwo,  które  wygra  konkurs  na  zabieranie  tych  naszych 
odpadków,  na  zagospodarowanie,  może też  rozpocznie  taką  celową,  zorganizowaną działalność 
upiększania tych miejsc. W każdym bądź razie zgłaszam to w imieniu mieszkańców. Ja sądzę, że 
jest to problem ogólnomiejski. Nie liczmy też na to, ja nie jestem aż takim optymistą, żebyśmy już 
teraz,  szybciuteńko  to  załatwili,  ale  może  w  tym  roku  zrobimy  2  czy  3  miejsca,  które  będą 
przykładem jakimś.  Może w następnym będziemy coraz więcej  takich  miejsc tutaj  uzupełniali. 
Chcę  jeszcze  podać,  że  inne  miasta  mają  w bardzo różny sposób ten  problem zorganizowany. 
Mieszkańcy mają  klucze  niektórzy  do  tych  różnych  zabudowań,  w  każdym bądź  razie  jest  to 
problem do rozważenia, więc jeszcze raz proszę, żebyśmy się pochylili nad tym problemem, bo 
przez to będziemy mieli  funkcjonalne miejsca dla  tych,  którzy organizować będą odbiór,  a my 
będziemy cieszyli się na pewno większą estetyką naszego miasta. Dziękuję. 

Ryszard Sakiel – Panie radny, miasto Hajnówka produkuje 20 ton popiołu. I niech Pan powie, gdzie 
ten popiół...

Alla Gryc – Przepraszam, Panie Ryszardzie.  Przepraszam, Panie Ryszardzie. Wolne wnioski. W tej 
chwili jest punkt interpelacje. Zgłaszają interpelacje do Burmistrza radni.

Ryszard Sakiel – … produkują mieszkańcy i gdzie oni walą? Do śmietników. 



All Gryc – Czy są jeszcze … 

Ryszard Sakiel – A trzeba zrobić kontenery na popiół, żeby...

Alla Gryc – Panie Ryszardzie, przywołuję Pana do porządku. Przywołuję do porządku, jesteśmy w 
punkcie interpelacje. Kto z Pań i Panów radnych ma jeszcze zapytania, interpelacje? Nie mamy, 
dziękuję bardzo.

Do punktu 5 porządku obrad 
Alla  Gryc  –  Przechodzimy  do  kolejnego  programu  punktu  sesji.  Punkt  Nr  5.  Informacja  o 
działalności Burmistrza Miasta Hajnówka w okresie od 13 grudnia 2012 roku do 12 lutego 2013 r. 
Proszę Pana Burmistrza o przedstawienie informacji. Może tak, informację wszyscy radni otrzymali 
na piśmie, temat był dyskutowany na komisjach. Czy są pytania do Pana Burmistrza w związku z 
informacją? Nie ma pytań.

Jerzy Sirak  –  Także  ja  tylko,  Pani  Przewodnicząca,  Wysoka  Rado,  chciałbym tylko  uzupełnić 
informację,  że  faktycznie  rozpoczęliśmy  już  wspólnie  z  Przedsiębiorstwem  Wodociągów  i 
Kanalizacji  realizację  tego  projektu  transgranicznego.  W  tej  chwili  w  Przedsiębiorstwie  jest 
przygotowywana specyfikacja przetargowa na realizację tejże inwestycji. Oczywiście pierwszy etap 
w tym roku, zakończenie w przyszłym roku. Tak samo nasi partnerzy po stronie białoruskiej też się 
przygotowują  do  takiego  przetargu,  W  dniu  dzisiejszym  bodajże  albo  wczoraj  wpłynęła  już 
pierwsza kwota zaliczki z Ministerstwa Rozwoju Regionalnego na realizację tego projektu. Drugi 
wspólny projekt z Kamieńcem, który dotyczy u nas parku miejskiego, w tym budowa zadaszenia w 
amfiteatrze, a po stronie białoruskiej rekultywacji Parku Potockich w Wysokim Litewskim, jest w 
trakcie  uzgadniania szczegółów z Ministerstwem Rozwoju Regionalnego i  po zakończeniu tych 
procedur  również  zostanie  podpisana  umowa  na  realizację  tego  projektu.  Też  w  ramach 
Euroregionu Puszcza Białowieska został podpisany bardzo duży projekt dotyczący dodatkowych 
zakupów, jeżeli  chodzi o wyposażenie Straży Pożarnej.  Jeżeli  chodzi o nasze miasto,  będzie to 
dodatkowy  samochód,  dodatkowy  sprzęt  do  tutaj  Komendy  Powiatowej  Straży  Pożarnej  w 
Hajnówce, natomiast w terenie będą to wozy bojowe strażackie i po polskiej stronie, ale również po 
stronie  białoruskiej  w  obwodzie  grodzieńskim  i  w  obwodzie  brzeskim.  Łączna  wartość  tego 
naszego projektu dotyczącego modernizacji u nas oczyszczalni, budowy oczyszczalni po stronie 
białoruskiej, to jest około 4 milionów euro. Tak samo ten duży projekt strażacki też jest o takiej  
wartości.  Uczestniczyłem  też  na  zaproszenie  Pana  Marszałka  Dworzańskiego  w  Konwencie 
Marszałków RP, który miał miejsce w Białowieży. W czasie tej konferencji wspólnie Pan Starosta 
Pietroczuk w naszym imieniu złożył taki wniosek, aby Konwent Marszałków na przyszłym swoim 
posiedzeniu  zajął  się  tematem  nowelizacji  ustawy  o  ochronie  przyrody  i  tam  przedstawił, 
uwzględnił nasze stanowisko w tej sprawie. Mam tu na myśli stanowisko samorządów nie tylko 
naszego powiatu,  ale  z  tej  części  Polski,  gdzie  ten  problem występuje.  Również w tym czasie 
miałem okazję spotkać się i rozmawiać z Panią Minister Bieńkowską na temat naszych spraw i w 
tej  chwili  mamy  złożony  taki  wspólny  wniosek,  wszystkie  gminy  z  Euroregionu  Puszczy 
Białowieskiej w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego, wniosek, który generalnie zmierza do tego, 
żebyśmy mogli pozyskać pieniądze na pewne opracowania koncepcyjne i projektowe, aby dobrze 
przygotować  się,  wspólnie  z  innymi  gminami  z  naszego  powiatu,  do  nowej  perspektywy 
budżetowej 2014-2020. Dzisiaj też wydelegowałem pracowników z Przedsiębiorstwa Wodociągów 
i  Kanalizacji  i  z PEC-u, również tu  od nas  przedstawiciela  na targi  w Kielcach.  Targi  dotyczą 
odnawialnych źródeł energii, ponieważ tak jak my z jednej strony musimy szukać oszczędności, ale 
z drugiej strony musimy myśleć o tym, żeby nasze spółki komunalne szukały niejako dodatkowych 
miejsc  pracy  i  dodatkowych  źródeł  dochodów.  Wydaje  mi  się,  że  inwestowanie  właśnie  w 
odnawialne źródła energii, w naszym wypadku mogą to być farmy fotowoltaiczne i ewentualnie w 
sąsiedztwie oczyszczalni ścieków bezpieczna biogazownia też daje szanse na to, żeby w przyszłości 
pewne dodatkowe środki dla miasta pozyskać, bo ja uważam, że powinniśmy wszyscy i w powiecie  



hajnowskim, i  w skali  całego województwa postarać się o to,  żeby te  pieniądze,  które będą w 
nowym  RPO,  trafiły  do  przedsiębiorców  z  naszego  województwa,  a  nie  przedsiębiorców  z 
Poznania, z Warszawy, bo już widzimy, że takie tendencje są. Jeżeli my w to nie zainwestujemy, to 
nam  zostaną  tylko  symboliczne  pieniądze  z  tytułu  podatku  od  nieruchomości  i  ewentualnie 
dzierżawy gruntów dla właścicieli,  a  tak naprawdę największe pieniądze są do zarobienia przy 
bezpośredniej  sprzedaży  energii  elektrycznej  do  sieci  energetycznej  z  dopłatą  skarbu  państwa. 
Także dziękuję bardzo. Tyle. 

Alla Gryc – Dziękuję bardzo. Informacja o działalności Burmistrza podlega przyjęciu przez Radę. 
Proszę o głosowanie. Kto z Państwa jest za przyjęciem informacji o działalności Burmistrza, proszę 
o podniesienie ręki. Kto z Państwa jest przeciw? Kto się wstrzymał? Nie widzę. Dziękuję bardzo. 
Informacja została przyjęta jednogłośnie. 

Do punktu 6 porządku obrad
Alla Gryc – Kolejnym punktem sesji, punktem numer 6 jest sprawozdanie z wykonania uchwał 
Rady  Miasta  Hajnówka.  Sprawozdanie  z  wykonania  uchwał  Rady  Miasta  Hajnówka  zostało 
przyjęte  pozytywnie  przez  2  komisje,  które  głosowały  za  przyjęciem  sprawozdania.  Komisja 
Infrastruktury Komunalnej i Samorządu Rady Miasta Hajnówka – radni zdecydują na sesji. Proszę 
o przedstawienie opinii Polityki Gospodarki Komunalnej, Przewodniczący Pan Janusz Puch. 

Janusz Puch – Komisja Infrastruktury Komunalnej i Samorządu zadecydowała, że podejmie decyzję 
na sesji.

Alla Gryc – Komisja Spraw Społecznych.

Janusz Puch – Dziękuję.

Alla  Gryc  –  Dziękuję.  Pozwolę  sobie  przedstawić  opinię  Komisji  Spraw  Społecznych.  Radni 
wnioskują  o  przyjęcie  sprawozdania  4  głosami  za,  przeciwnych  głosów nie  było,  1  osoba  się 
wstrzymała. W głosowaniu wzięło udział 5 radnych. Czy ze strony radnych są jeszcze pytania w 
związku  z  wykonaniem  uchwał  Rady  Miasta?  Czy  jest  potrzeba  proszenia  Pana  Sekretarza  o 
uzupełnienie? Nie. Dziękuję. Przystępujemy... że zdecydują na sesji, tak, dlatego też nie prosiłam 
Pana, przepraszam bardzo. W takim razie przystąpmy do przegłosowania. Kto z Państwa jest za 
przyjęciem sprawozdania z wykonania Rady uchwał Miasta Hajnówka, proszę o podniesienie ręki 
do góry. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? 2 osoby się wstrzymało. Dziękuję bardzo. 
Sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Miasta Hajnówka zostało przyjęte 19 głosami.

Do punktu 7 porządku obrad
Alla Gryc – Punktem numer 7 jest  sprawozdanie z wysokości wynagrodzeń na poszczególnych 
stopniach  awansu  zawodowego  w  szkołach  prowadzonych  przez  jednostkę  samorządu 
terytorialnego.  Poproszę  o  przedstawienie  sprawozdania  Panią  Jolantę  Stefaniuk.  Czy uważacie 
Państwo, że powinniśmy jeszcze poszerzać informację, czy wystarczy nam to sprawozdanie w tej 
postaci, w jakiej jest? Wystarczy, tak? Sprawozdanie również analizowano na komisjach. Zostało 
przyjęte  pozytywnie  przez  2  komisje,  które  głosowały  za  przyjęciem  sprawozdania.  Komisja 
Infrastruktury  Komunalnej  i  Samorządu  Rady  Miasta  Hajnówka  –  radni  zdecydują  na  sesji,  
natomiast Pan Janusz Puch proszę o przedstawienie opinii. Też na sesji, tak? 

Janusz Puch – Komisja podjęła decyzję o tym, że radni oddadzą głos na sesji. 

Alla  Gryc  –  Też  na  sesji.  Komisja  Spraw Społecznych  wnioskuje  o  przyjęcie  sprawozdania  5 
głosami,  przeciwnych głosów nie było,  1 osoba się wstrzymała,  w głosowaniu wzięło udział  6 
radnych.  I  jeszcze proszę o przedstawienie opinii  Komisji  Polityki  Infrastruktury Gospodarczej. 



Przepraszam.

Grzegorz Tomaszuk – Komisja Polityki Gospodarczej jest za przyjęciem sprawozdania. Wszyscy 
radni głosowali za. 

Alla Gryc – Za przyjęciem. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, przystąpmy do przegłosowania 
sprawozdania. Kto z Państwa jest za przyjęciem sprawozdania, proszę o podniesienie ręki do góry. 
Dziękuję.  Kto  jest  przeciw?  Nie  widzę.  Kto  się  wstrzymał?  Nie  widzę.  Dziękuję  bardzo. 
Sprawozdanie zostało przyjęte jednogłośnie 21 głosami.

Do punktu 8 porządku obrad
Alla Gryc – Punktem numer 8 sesji Rady Miasta Hajnówka jest raport z wykonania uchwały Nr  
VII/32/07 Rady Miasta Hajnówka z dnia 30 maja 2007 r. w sprawie Programu usuwania azbestu.  
Czy  szanowni  radni  potrzebują  uzupełnienia  informacji  o  raporcie?  Nie.  Raport  również 
analizowano na posiedzeniach  poszczególnych komisji.  Proszę  o przedstawienie  opinii  Komisji 
Infrastruktury Komunalnej i Samorządu.

Janusz Puch – Komisja Infrastruktury Komunalnej i Samorządu podjęła po dyskusji decyzję – radni 
oddadzą głos na sesji. Dziękuję.

Alla Gryc – Dziękuję bardzo. Komisja Polityki Gospodarczej. 

Grzegorz Tomaszuk – Komisja Polityki Gospodarczej jest za przyjęciem raportu i wszyscy radni, 
członkowie komisji głosowali za. 

Alla Gryc – Dziękuję bardzo. Komisja Spraw Społecznych również wnioskuje o przyjęcie raportu 
jednogłośnie 6 głosami, w głosowaniu wzięło udział 6 radnych. Musimy przegłosować. Kto z Pań i 
Panów radnych jest za przyjęciem, proszę o podniesienie ręki do góry. Kto z Państwa jest przeciw? 
Nie  widzę.  Kto  z  Państwa  się  wstrzymał?  Nie  widzę.  Dziękuję  bardzo.  Raport  z  wykonania 
uchwały w sprawie programu usuwania azbestu został przyjęty jednogłośnie. 21 głosów.

Do punktu 9 porządku obrad
a/ Alla Gryc – Przystępujemy do kolejnego punktu. Punkt 9 – rozpatrzenie i podjęcie uchwał w 
sprawach punkt a/ programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności 
zwierząt.  Proszę  o  przedstawienie  opinii  Panią  Martę  Trochimczyk  –  Kierownika  Referatu 
Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska. 

Marta Wilson-Trochimczyk – Pani Przewodnicząca, Wysoka Rado, przedłożyłam Państwu projekt 
programu przeciwdziałania bezdomności zwierząt i opieki nad zwierzętami tak, jak wymaga tego 
ustawa,  abyście  Państwo  mogli  podjąć  decyzję  do  31  marca  bieżącego  roku.  Ustawa  nakłada 
obowiązek corocznego podejmowania takiego programu. Program zeszłoroczny był zrealizowany 
między  innymi  poprzez  wykonanie  sterylizacji  w  ilości  ponad  50  sztuk.  Były  to  zwierzęta 
posiadające właścicieli, jak również zwierzęta bezdomne. Współpracujemy, zgodnie z założeniami 
tego programu, ze społecznymi opiekunami kotów. Są to osoby na osiedlach wielorodzinnych, jak i 
na osiedlach jednorodzinnych. Z przebiegu realizacji tego programu w 2012 roku wyciągnęliśmy 
wniosek  następujący:  ponieważ  nadal  jest  zbyt  małe  zainteresowanie  właścicieli  zwierząt 
sterylizacją i kastracją, to co było naszym, jednym z naszych głównych zamierzeń tego programu, 
korzystnym byłoby zwiększenie, to, o czym również rozmawialiśmy na poszczególnych komisjach, 
zwiększenie wysokości dofinansowania ze strony gminy. I taką propozycję również chciałabym w 
tym roku przedstawić. Jeżeli jakieś pytania jeszcze dodatkowo, to bardzo proszę.  

Alla Gryc – Dziękuję bardzo.



Ryszard Sakiel – … w blokach można mieć 1 psa i 1 kota 

Alla  Gryc  –  Panie  Ryszardzie,  Panie  Ryszardzie,  bardzo  mi  przykro.  Przepraszam,  bardzo  mi 
przykro.  Jest  Pan  na  obradach  sesji  Rady  Miasta.  Jest  Pan  na  obradach  sesji  Rady  Miasta.  
Obowiązuje nas ustalony porządek. Będzie punkt, w którym będzie Pan mógł zabrać głos. 

Ryszard Sakiel – bo moja żona jest...

Alla Gryc – Proszę poczekać, w odpowiednim czasie. Proszę. Pan Burmistrz chce zabrać głos. 

Jerzy Sirak – Pani Przewodnicząca, Wysoka Rado, ja chciałbym nawiązać do tego, o czym mówiła 
Pani Kierownik Trochimczyk. Ja myślę, że w interesie całego miasta jest to, żeby tych bezdomnych 
zwierząt było jak najmniej, także w pełni przychylam się do tego wniosku, który wpłynął z komisji,  
żeby wysokość tego dofinansowania do sterylizacji ustalić na poziomie 75 % i w związku z tym 
proszę traktować to jako moją autopoprawkę do projektu uchwały. 

Alla  Gryc – Dziękuję bardzo. Proszę o przedstawienie opinii  poszczególnych komisji.  Komisja 
Infrastruktury Komunalnej i Samorządu.

Janusz  Puch  –  Komisja  Infrastruktury  Komunalnej  i  Samorządu  Rady  Miasta  Hajnówka  po 
rozpatrzeniu  projektu  uchwały  podjęła  wniosek,  odczytam:  Komisja  wnioskuje  o  zmianę  w 
załączniku do projektu uchwały punkt 4 podpunkt 2 w taki sposób, by dofinansowanie wynosiło 
75% wysokości przeprowadzonego zabiegu. W projekcie było 50 %. Za wnioskiem głosowało 7 
radnych,  głosów  przeciwnych  i  wstrzymujących  się  nie  było.  W głosowaniu  udział  wzięło  7 
radnych. W związku z tym komisja wnioskuje o przyjęcie projektu uchwały z przyjętym przez 
komisję wnioskiem. Za głos oddało 7 radnych. Dziękuję.

Alla Gryc – Dziękuję bardzo. Komisja Polityki Gospodarczej. Pan Grzegorz Tomaszuk.

Grzegorz  Tomaszuk  –  Komisja  Polityki  Gospodarczej  i  tym  razem  była  zgodna.  5  radnych 
głosowało za projektem uchwały. 

Alla Gry – Dziękuję bardzo. Pozwolę przedstawić. Wniosek Komisji Spraw Społecznych pokrywa 
się z wnioskiem Komisji Infrastruktury Komunalnej i Samorządu, czyli radni również wnioskują o 
dofinansowanie  w  wysokości  70  %  wysokości  przeprowadzanego  zabiegu.  Komisja  Spraw 
Społecznych  z  poprawką  podjęła  projekt  jednogłośnie.  Głosowało  6  radnych,  6  radnych  było 
obecnych na komisji.  Szanowni Państwo,  w tej  chwili  przystąpmy do przegłosowania  wniosku 
komisji.  Kto  z  Pań  i  Panów  radnych  jest  za  przyjęciem  wniosku,  z  którego  wynika,  by 
dofinansowanie  zabiegu  wynosiło  75  %  wysokości  przeprowadzonego  zabiegu,  proszę  o 
podniesienie ręki do góry. Kto z Państwa jest przeciw? Kto z Państwa się wstrzymał? 1 osoba się 
wstrzymała. Dziękuję bardzo. Wnioski komisji zostały przyjęte 20 głosami. Teraz przystępujemy do 
przegłosowania całości, tak? To już jest przyjęte jako uchwała. Dziękuję bardzo. 

b/ Alla  Gryc  –  Kolejnym  punktem  Rady  Miasta  jest  ustalenie  planu  sieci  publicznych  szkół 
podstawowych  i  gimnazjów  oraz  określenie  granic  obwodów  tych  szkół  na  terenie  miasta 
Hajnówka. Poproszę o opinie komisji. Wszystkie komisje obradowały nad tematem, miały projekt 
złożony  na  piśmie.  Poproszę  Pana  Janusza  Pucha  –  Komisja  Infrastruktury  Komunalnej  i 
Samorządu. 

Janusz  Puch  –  Komisja  Infrastruktury  Komunalnej  i  Samorządu  Rady Miasta  przyjęła  projekt 
uchwały 6 głosami. 1 radny się wstrzymał. Dziękuję.



Alla  Gryc  –  Dziękuję  bardzo.  Poproszę  o  przedstawienie  opinii  Pana  Grzegorza  Tomaszuka  – 
Komisja Polityki Gospodarczej. 

Grzegorz Tomaszuk – Komisja Polityki Gospodarczej jest za projektem uchwały. Wszyscy radni 
głosowali za. 

Alla Gryc – Dziękuję bardzo. Komisja Spraw Społecznych jednogłośnie przyjęła projekt uchwały. 
W głosowaniu wzięło udział  6 radnych.  Czy są jeszcze pytania do uchwały?  Czy są ze strony 
radnych zapytania? Pytań nie ma. Przystąpmy do przegłosowania. Kto z Państwa jest za przyjęciem 
projektu  uchwały  ustalenia  planu  sieci  publicznych  szkół  podstawowych  i  gimnazjów  oraz 
określenia granic obwodów tych szkół na terenie miasta Hajnówka, proszę o podniesienie ręki do 
góry. Kto z Państwa jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. 1 osoba. Przepraszam.  
Dziękuję bardzo. Czyli projekt ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów 
oraz określenia granic obwodów tych szkół na terenie miasta Hajnówka przeszedł 20 głosami, 1 
osoba się wstrzymała.

c/ Alla Gryc – Kolejny punkt jest to ustalenie stypendium Burmistrza Miasta Hajnówki imienia 
Pelagii Rakowieckiej. Pelagii Ponieckiej Przepraszam. Wszystkie komisje miały projekt uchwały na 
piśmie. Wszystkie Komisje przyjęły projekt uchwały jednogłośnie, dlatego też nie będę już prosić 
Przewodniczących o opinie.  Czy są jeszcze ze  strony radnych uwagi?  Uwag nie  ma.  Proszę o 
przegłosowanie projektu uchwały ustalenia stypendium imienia Pelagii Ponieckiej. Kto z Państwa 
jest za przyjęciem projektu uchwały, proszę rękę do góry. Kto z Państwa przeciw? Nie widzę. Kto 
się wstrzymał? Nie widzę. Projekt uchwały został przyjęty jednogłośnie. 

Zdzisław Stankowski – Przestań!

Ryszard Sakiel – No jak no?!, Poniecka?! A kto zasłużony dla miasta?! Poniecka. 

e/ Alla Gryc – Kolejnym punktem jest punkt plan pracy Rady Miasta Hajnówka oraz komisji na rok 
2013.  Wszystkie  komisje  obradowały nad  projektem uchwały,  nad  projektem planu.  Wszystkie 
komisje  przyjęły  projekt.  Proszę  o  przedstawienie  opinii  Pana  Grzegorza  Tomaszuka  – 
Przewodniczącego.

Grzegorz  Tomaszuk  –  Jeżeli  chodzi  o  naszą  komisję,  członkowie  komisji,  radni  głosowali  za 
projektem uchwały. 

Alla Gryc – Dziękuję bardzo. Proszę o przedstawienie opinii Pana Janusza Pucha.

Janusz Puch – Komisja Infrastruktury Komunalnej  Samorządu również jednogłośnie głosowała za 
przyjęciem planu pracy. Dziękuję.

Alla Gryc – Komisja Spraw Społecznych, której wniosek pozwolę sobie przedstawić, dołączyła do 
planu pracy na I półrocze temat polityka kulturalna na terenie miasta i punkt drugi – organizacja 
oświaty na rok szkolny 2013/14, natomiast w II półroczu – efekty działalności sportowej. I to jest 
wniosek Komisji Spraw Społecznych, który powinien podlegać pod przegłosowanie. Kto z Państwa 
jest za przyjęciem wniosku Komisji Spraw Społecznych, proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto 
się  wstrzymał?  Nie  widzę.  Kto  jest  przeciw?  Dziękuję.  Projekt  został  przyjęty  jednogłośnie. 
Wniosek. Poprawka. Musimy przegłosować cały plan pracy Rady Miasta Hajnówka z wnioskiem 
przed  chwilą  przegłosowanym.  Kto  z  Państwa  jest  za  przyjęciem  planu  pracy  Rady  Miasta 
Hajnówka na 2013 rok, proszę o podniesienie ręki do góry. Dziękuję. Kto jest przeciw? Nie widzę. 
Kto się wstrzymał? Nie widzę. Dziękuję. Plan pracy Rady Miasta na rok 2013 został przyjęty.



f/ Alla Gryc – Kolejnym punktem obrad sesji Rady Miasta jest zmiana Uchwały Nr V/20/11 Rady 
Miasta Hajnówka z dnia 23 lutego 2011 r. w sprawie ustalenia składów osobowych komisji stałych 
Rady Miasta  Hajnówka.  Tutaj  może  dopowiem,  że  w  związku  z  wygaśnięciem mandatu  Pana 
Eugeniusza Saczko odwołuje się  go ze składu Komisji  Spraw Społecznych.  Pan Mikołaj  Jerzy 
Charytoniuk, nasz nowy radny, który objął mandat 27 grudnia 2012 roku objął wygaszony mandat, 
złożył  ślubowanie  i  zadeklarował  pracę  w  Komisji  Spraw  Społecznych.  Wszystkie  3  komisje 
jednogłośnie głosowały za przyjęciem projektu uchwały pozytywnie, dlatego też nie będę już prosić 
o opinie Przewodniczących, natomiast Panie i Panów radnych poproszę o przegłosowanie całości 
projektu. Kto z Państwa jest za przyjęciem projektu uchwały, proszę o podniesienie ręki do góry.  
Dziękuję.  Kto  z  Państwa  jest  przeciw?  Nie  widzę.  Kto  z  Państwa  się  wstrzymał?  Nie  widzę. 
Dziękuję bardzo. Zmiana Uchwały Nr V/20/11 Rady Miasta Hajnówka z dnia 23 lutego 2011 r.  w 
sprawie ustalenia składów osobowych komisji stałych Rady Miasta została przyjęta jednogłośnie.

g/ Alla Gryc – Kolejnym punktem jest zmiana Uchwały Nr V/21/11 Rady Miasta Hajnówka z dnia 
23  lutego  2011  r.  w  sprawie  powołania  Komisji  Rewizyjnej.  Sytuacja  jest  bardzo  podobna, 
albowiem w związku z objęciem funkcji Przewodniczącej Alli Gryc nie może pracować w Komisji 
Rewizyjnej.  Pan  Mikołaj  Jerzy,  przepraszam,  Jerzy  Charytoniuk  zadeklarował  także  pracę  w 
Komisji  Rewizyjnej.  Wszystkie  3  komisje  przyjęły  projekt  uchwały  pozytywnie.  Naszym 
obowiązkiem jest przegłosować projekt uchwały. Kto z Państwa jest za przyjęciem projektu, proszę 
o podniesienie ręki do góry. Dziękuję. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. 
Projekt został przyjęty jednogłośnie. 

h/ Alla Gryc – Ostatni punkt naszego programu dzisiejszej sesji Rady Miasta Hajnówka jest zmiana 
Uchwały  Nr  XXI/157/12  Rady  Miasta  Hajnówka  z  dnia  30  października  2012  r.  w  sprawie 
przystąpienia  do  tworzenia  Lokalnej  Organizacji  Turystycznej.  Jak  Państwo  pamiętacie,  w 
końcówce  roku  głosowaliśmy  nad  przystąpieniem  Gminy  Hajnówka  do  Lokalnej  Organizacji 
Turystycznej.  Miasto  ma  prawo do 2  przedstawicieli.  Lokalną  Organizację  Turystyczną  Miasta 
Hajnówka będą procentowały Pani Magdalena Chirko – Zastępca Kierownika Referatu Polityki 
Gospodarczej  i  Pani  Barbara  Dmitruk  –  Inspektor  Referatu  Polityki  Gospodarczej.  Również 
wszystkie 3 komisje jednogłośnie głosowały za przyjęciem projektu uchwały. Musimy jednak ten 
projekt uchwały przegłosować na sesji. Kto z Państwa jest za przyjęciem projektu uchwały, proszę 
o podniesienie ręki do góry. Kto z Państwa jest przeciw? Nie widzę. Kto z Państwa się wstrzymał? 
1 osoba się wstrzymała. Dziękuję bardzo. Projekt został przyjęty 20 głosami. Dziękuję bardzo.

Część II
Do punktu 10 porządku obrad
Alla Gryc – Zamknęliśmy temat uchwał. W tej chwili przechodzimy do punktu 10 sesji. Punkt 10 – 
wolne wnioski,  zapytania.  Przypomnijmy,  że porządek, według ustalonego porządku sesji  Rady 
Miasta, pierwszeństwo mają radni. Proszę, Pan Bogusław Łabędzki. 

Bogusław Szczepan Łabędzki – Dziękuję bardzo, Pani Przewodnicząca, Panowie Przewodniczący, 
Panie Burmistrzu, Wysoka Rado. Panie Burmistrzu, w związku z prośbą mieszkańców bloków nr 1 
i 2 Osiedla Millenium w Hajnówce wnoszę o zwołanie zebrania właścicieli lokatorów, na którym 
Dyrekcja Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Hajnówce przedstawi zasady naliczania opłat za 
ogrzanie ciepłej wody oraz za zużytą energię cieplną dla całego węzła ciepłowniczego, z którego 
zasilane  są  wyżej  zasilane  budynki.  Przyczyny  drastycznego  wzrostu  opłat  za  energię  cieplną 
zużytą w sezonie grzewczym 2011/2012. Plan przeprowadzenia termomodernizacyjnych piwnic i 
strychów w wyżej wymienionych budynkach. Zasady zgłaszania skarg na poziom obsługi klienta 
przez  pracowników  ZGM.  Wniosek  ten  jest  wynikiem  spotkania  z  mieszkańcami  oraz 
Przewodniczącym Rady Osiedla Centrum – Panem Zdzisławem Stankowskim w dniu 18 lutego 
2013  roku.  Jednocześnie  mieszkańcy zwracają  się  z  prośbą,  by  zebranie,  o  którym mowa  we 
wniosku  ze  względu  na  godziny  pracy  zainteresowanych,  zostało  zorganizowane  w  godzinach 



popołudniowych. Ja Panu przekażę ten wniosek na piśmie, ale jeszcze pozwolę sobie przez chwilę 
zabrać głos. Proszę bardzo. Mam dosyć ważne pytanie do obecnego tutaj Pana Dyrektora Zakładu 
Opieki  Zdrowotnej  w Hajnówce.  Dochodzą  nas  słuchy o  tym,  że  załoga,  personel  pielęgniarki 
szpitala jest już po referendum w sprawie akcji protestacyjnej, podjęcia akcji protestacyjnej, czyli 
strajku,  jak  rozumiem.  Spowodowane  to  jest  brakiem porozumienia  w  sprawie  wynagrodzenia 
pracowników zrzeszonych właśnie w Związku Zawodowym Pielęgniarek i Położnych. Chciałbym, 
żeby Pan Dyrektor przedstawił nam dzisiaj tą sytuację, bo jeżeli faktycznie w najbliższych dniach 
miałoby to się skończyć strajkiem szpitala, no to my jako mieszkańcy chcemy to wiedzieć. Tak, jak 
miasto  Hajnówka  jest  największym pracodawcą  w mieście,  tak  samo  i  szpital  także  zatrudnia 
poważną liczbę osób. Wiem, że skargi pracowników wpływały już do jednostek zainteresowanych 
bezpośrednio  nadzorem,  ale  mówię,  tak  jako  mieszkańcy  też  takiej  informacji  dzisiaj 
potrzebowalibyśmy. Ja też pytam o to ze względu na to, że Pan Dyrektor niedawno prosił nas o 
wsparcie finansowe w zakupie sprzętu. Istnieje jakaś informacja, czy jakieś przesłanki, które mogą 
wskazywać  na  to,  że  zresztą  podobno  Pan  Dyrektor  w rozmowie  z  pracownikami  też  takiego 
argumentu  używał,  że  jeżeli  będą  obstawali  przy swoich  oczekiwaniach wynikających  z  mocy 
ustawy, to że grozi ich szpitalowi prywatyzacja. Jeżeli tak jest, to jako radny chcę wiedzieć, czy 
sprzęt  przekazywany  ewentualnie  szpitalowi  nie  trafi  za  jakiś  krótki  czas  w  ręce  prywatnego 
właściciela. Panie Burmistrzu, nie mam nadal odpowiedzi na pismo z 5 grudnia 2012 roku. To jest 
pismo  dotyczące  przebudowy wylotów  kominowych  w  jednym  z  budynków  komunalnych.  Ja 
otrzymałem  ze  strony  Komisji  Infrastruktury  Komunalnej  pismo  omawiające  oględziny 
kominiarskie. Przyznam się szczerze, że sugerowanie, że trzeba otworzyć okno w mieszkaniu, żeby 
rozpalić  w nim w piecu,  to takie...  Ale to już jak gdyby pozostawiam bez komentarza.  Ja tam 
zadawałem pytania  konkretne  dotyczące  przebudowy tych  wylotów  kominowych  i  chcę,  żeby 
odpowiedź na te pytania do mnie dotarła. Od 5 grudnia już troszeczkę czasu minęło, ale myślę, że 
to uda się nadrobić. Następne pytanie, Panie Burmistrzu, dotyczy porozumienia ze Starostwem w 
sprawie gimnazjum. Czy ono już zostało podpisane, czy też nie? Jeżeli zostało podpisane, to czy 
radni  mogą  otrzymać  kopie  dokumentów  tego  porozumienia,  tak  żebyśmy  mieli  jasny  ogląd 
sytuacji? Kolejne pytanie dotyczy mojego wczorajszego spotkania z Panem Dziekanem Wydziału 
Zamiejscowego Politechniki, który no bardzo sobie chwali te warunki, które sobie stwarzamy tutaj 
w mieście Politechnice. Faktycznie, te plany są bardzo szeroko zakrojone. Tutaj też mamy dzisiaj 
jak widzę  informację,  jeszcze  dokładnie  nie  zdążyłem się  zapoznać,  ale  wiem,  że  Politechnika 
planuje się mocno zakorzenić w Hajnówce i takim największym problemem jest oczywiście brak 
akademika.  Panie  Burmistrzu,  ja  podpytuje,  w  związku  z  tym,  że  moje  ostatnie  wnioski  no 
napotykają na przychylność.  Oczywiście,  to  żart.  Podpytuję,  czy ten budynek po Hamechu,  bo 
docelowo  będziemy  mieli  chyba  kłopot  z  tym,  żeby  go  ami  przystosować  do  jakości  usług 
akademickich, ale może scedowalibyśmy to na Politechnikę. Ja tak trochę ogródkami mówię, bo to 
wiem, że o polityce finansowej nie można za bardzo wprost, ale może Politechnika szybciej się 
zaopatrzy  w  pieniądze  potrzebne  do  remontu  tego  budynku.  My i  tak  będziemy mieli  trochę 
wydatków w najbliższym czasie  więc,  a  skoro chcą się  tutaj  zakorzenić,  no to  niech  to  robią.  
Następne moje pytanie dotyczy, to już chyba bardziej do Pana Sekretarza, chociaż nie wiem, jak 
obecnie  wygląda  ten  podział  obowiązków,  ale  wydaje  się,  że  to  Pan  Sekretarz  mógłby 
odpowiedzieć na pytanie dotyczące możliwości czy regulaminu umieszczania reklam i ogłoszeń 
przez,  tutaj  nie  chodzi  mi  o  przedsiębiorców  konkretnie,  ale  o  usługi  z  zakresu  oświaty 
niepublicznej na przykład. Czy mogą ogłaszać, tak? Czy placówki oświatowe niepubliczne mogą 
umieszczać  ogłoszenia  o  swojej  ofercie?  Są  takie  sytuacje,  że  oni  mają  jakieś  tam pomysł  na 
szkolenie dla mieszkanek Hajnówki. Tak było przynajmniej ostatnio, tak, i chcą takie ogłoszenie 
umieścić. Jeżeli istnieje potrzeba też stworzenia takiego regulaminu, to może warto by było o to się  
pokusić.  Ja  też  przy  okazji  przeszukałem  strony  z  ogłoszeniami  usług  medycznych  i 
stomatologicznych, i powiem szczerze, że tak nie bardzo tam znajduję jakieś kryterium określania 
kolejności. Powiem szczerze, że no jakieś tam sugestie też mi się narzucają, tak? Każdy może tam 
wejść i zobaczyć. Może warto by było alfabetycznie po prostu te ogłoszenia, te informacje umieścić 
o tych usługach? Tak, żeby potem to nie wyglądało, że ktoś jest na pierwszym miejscu, a ktoś na  



ostatnim. Myślę że, bo tutaj mam jeszcze pytanie dotyczące poziomu obsługi klienta przez ZGM, 
ale one się łączy też z inną sprawą. Chodzi mi, Panie Burmistrzu, o zwrot kaucji za mieszkania 
komunalne.  Ostatnio  taki  problem  zaistniał.  Mnie  dziwi  dosyć  duża  finansowa  rozbieżność 
pomiędzy  rewaloryzacją  obliczoną  przez  pracowników  miasta  wynoszącą  7  zł  a  wynikającą 
ustawy, która wynosi około 10 000 zł.  To jest rozbieżność duża. To nie jest 100 zł na przykład 
nawet, czy tam nawet nie jest 1 000 zł, tylko około 10 000. Wiem, że sprawa znalazła się w sądzie.  
Chciałbym się dowiedzieć, czy istnieją opracowane zasady, w jakiej mieszkańcy Hajnówki mogą 
zwracać się o zwrot kaucji i jeżeli taka oczywiście ustawowa sytuacja wystąpi oraz czy istnieją 
opracowane wzory wniosków, aby o ten zwrot kaucji mieszkańcy mogli się ubiegać? Przy tej okazji 
chciałbym się też zapytać, dlaczego w sądzie w sprawie dotyczącej zwrotu kaucji reprezentowała 
Urząd Miasta w Hajnówce Pani Radca Prawny z Bielska Podlaskiego? Mamy swoje 2 Panie, które 
nie wiem, czy nie mogą w takich sytuacjach reprezentować naszego miasta? Czy musi być to ktoś 
obcy? Jeszcze jedna sprawa też z tego wynikająca. Ja mam pismo podpisane przez Pana Dyrektora 
ZGM-u i to tak zwracam uwagę na to, bo z tego też mogą wynikać konsekwencje prawne, tak? W 
piśmie tym jest użyte nazwisko jednego z mieszkańców. Z tym, że ono jest użyte w całym piśmie 8 
razy. W formie prawidłowej jest użyte 6 razy, w formie nieprawidłowej 2 razy. Jest to dokument.  
Myślę, że dbałość pracowników o takie elementy no jest jak gdyby podstawą pracy, tak, urzędowej 
czy administracyjnej, bo ja potem nie wiem, czy jeden Pan jest synem drugiego Pana, czy też tego 
Pana o zmienionym nazwisku, czy no tutaj myślę, że możliwych permutacji nie będziemy obliczać. 
Tak, Panie Jakubie, to wystarczy, dziękuję bardzo.

Alla Gryc – Ala Chaniło.

Alicja Chaniło – Panie Burmistrzu,  Wysoka Rado, ja chciałabym jeszcze powrócić do uchwały 
śmieciowej. Będą 2 dodatkowe worki jeszcze od lipca, ale kiedy zabierają, w tej chwili zabierane są 
4  worki,  oddzielnie  zabierany  jest  plastik  itd.,  i  te  worki  są  wrzucane  wszystkie  do  jednego 
samochodu. I niektóre z nich pękają. I teraz mieszkańcy pytają, jaki sens jest segregować te śmieci,  
skoro one są wrzucane razem i później ci, którzy tam segregują, na nowo je segregują. Także no nie 
wiem,  jak  można  to  usprawnić,  żeby  do  takich  sytuacji  nie  dochodziło,  że  z  samochodów 
wysypywany jest i plastik, i butelki, i makulatura, wszystko naraz. Także dobrze byłoby nad tym 
troszeczkę się zastanowić i  żeby ta segregacja rzeczywiście wyglądała jak segregacja. Dziękuję 
bardzo. 

Alla Gryc – Dziękuję bardzo. Jan Giermanowicz. Proszę bardzo.

Jan  Giermanowicz  –  Pani  Przewodnicząca,  Wysoka  Rado,  Panie  Burmistrzu,  otóż  przy  Pana 
wystąpieniu odnośnie działalności za okres miniony jakby na podstawie tych informacji, które Pan 
nam przekazał  po  prostu  wlał  Pan nam dużo  optymizmu.  Myślę,  że  należy  w tym momencie 
pogratulować  tych  przedsięwzięć,  bo  działania  zmierzają  w  bardzo  właściwym kierunku.  Jeśli 
chodzi o oczyszczalnię, to myślę, że zagwarantuje ona nam w końcu czystą Rzekę Leśną. Jeśli  
chodzi o pozyskiwanie alternatywnych źródeł energii, również działania są właściwe. Zabrakło mi 
jedynie, Panie Burmistrzu, ja myślę, że Pan również nad tym pracuje, w odniesieniu do tego pisma, 
które dostałem od Pana, za które również dziękuję, bo ono również napawa optymizmem, albowiem 
z niego wynika, drodzy Państwo, że w niedługim czasie Bielsk Podlaski będzie zgazyfikowany. 
Jeśli chodzi o doprowadzoną nitkę gazu, to w tej chwili się znajduje w Wyszkach Gmina Bielsk 
Podlaski, Powiat Bielski i podjęto już działania zmierzające do tego, żeby podjąć, że tak powiem, 
starania o gazyfikację Bielska Podlaskiego, niemniej jednak są trudności techniczne polegające na 
tym, że jest za niskie ciśnienie w okolicach, gdzie ten gaz jest w stronę Bielska przekazywany. 
Dokładnie chodzi o Wólkę Radzymińską, niemniej jednak są to problemy techniczne i myślę, że 
czy wcześniej, czy później, one zostaną tak jakby rozwiązane no i będzie to tylko 27 kilometrów od 
Hajnówki, jeśli chodzi o doprowadzenie gazu. Ja myślę, że przespaliśmy 5 lat od 2008, albowiem 
od  tego  momentu  nic  w  tym  kierunku  nie  zrobiono,  jeśli  chodzi  o  chociażby  pozyskanie 



potencjalnych deklaracji od osób zainteresowanych odłączeniem do gazu czy też, że tak powiem, 
edukacją  w  tym  kierunku.  Otóż,  drodzy  Państwo,  stwarza  nam  się  tutaj  sytuacja,  myślę,  że 
niepowtarzalna i taka, której jeszcze do tej pory nie było, albowiem jeśli chodzi o rozwój Polski 
Wschodniej  i  pozyskane  środki  z  Brukseli  na  lata  2014  i  2020  dają  nam  szansę,  żeby  tym 
problemem się zająć. Ja myślę, że Pan Burmistrz oczywiście będzie pracował nad tym i tu jakby 
taka sugestia moja, może zastanowić się w tym kierunku, żeby jakby w naszym imieniu, imieniu 
miasta Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej podjęło pewne działania zmierzające w pierwszym 
etapie do sporządzenia, pozyskania najpierw środków na sporządzenie projektu, jeżeli chodzi o sieć 
przesyłową miasta. My musimy być gotowi na to, jeśli chodzi o dystrybucję gazu, że główne nitki, 
magistrale  będą  rozprowadzone  na  terenie  naszego  miasta,  żeby  ewentualnie  przyjąć  gaz 
przewodowy,  który prawdopodobnie  wcześniej  czy później  ze  strony Bielska  do  nas  popłynie. 
Niemniej jednak otwiera się w roku 2014 ogromna szansa, jeśli chodzi o gaz LNG. Otóż Polska  
będzie bardzo poważnym odbiorcą gazu LNG. Budowany jest port w Świnoujściu i jeśli chodzi o 
zużycie nasze, to import będzie sięgał około 50 % naszych potrzeb w pierwszym etapie. To stwarza 
szansę na to, że możemy taką stację, powiedzmy, obok miasta postawić i na pierwszym etapie, jeśli 
nawet ten gaz ziemny przewodowy, to LNG jest również gazem ziemnym, tylko że sprężonym 
ponad 600 razy i on występuje wtedy w jakby postaci płynnej. Ponieważ, drodzy Państwo, stwarza 
nam się jeszcze jedna okazja, żeby zawalczyć o pieniądze, że tak powiem, unijne, ponieważ siłą 
rzeczy no nasza  Puszcza  musi  być  chroniona.  I  to  jest  jeden z  argumentów,  elementów,  które 
możemy  jakby  w  swoim  wniosku,  projekcie  czy  w  walce  o  środki  zewnętrzne  podnieść,  a 
mianowicie  okazuje  się,  że  węgiel,  jako  najtańsze  źródło  energii  cieplnej,  jest  najbardziej, 
największym  zagrożeniem  dla  Puszczy,  dla  środowiska.  Na  drugim  miejscu,  jeśli  chodzi  o 
atrakcyjność cenową, jest drewno, a następny jest gaz ziemny. Ja myślę, że musimy postawić na te 
paliwo i  dążyć do tego, żeby w Hajnówce można było gazem ziemnym opalać,  ale do tego są 
potrzebne na drodze oczywiście ewolucji. My nie zrobimy tego ani w rok, ani w 2, to jest zadanie 
długofalowe,  na  kilka  kadencji  Burmistrza.  Ja  myślę,  że  powinniśmy  o  tym  rozmawiać  i  na 
obradach Komisji Polityki Gospodarczej doszliśmy do wniosku, że powinno się ten temat podjąć 
publicznie i w pierwszym etapie, myślę, żeby przekonać ludzi, co to jest gaz ziemny i jakie korzyści 
z  tego  płyną.  Mało  tego,  być  może  trzeba  będzie  nawet  do  każdego  metra  sześciennego 
zaproponować odbiorcom potencjalnym dopłaty na rzecz tego, żeby ochronić środowisko naturalne. 
Musimy odejść  od  węgla  i  innych  konwencjonalnych,  że  tak  powiem,  paliw,  które  w  sposób 
drastyczny jakby trują nasze środowisko. Był taki piękny okres, że tak powiem, jeśli chodzi o naszą 
Rzeczpospolitą,  że  olej  opałowy  był  paliwem  ekologicznym  i  tanim.  Niestety,  ale  wszystkie 
kotłownie, nawet SP ZOZ, który kiedyś palił olejem lekkim, musiał zrezygnować z tego paliwa, jak 
również dużo odbiorców indywidualnych ze względu na koszt. Okazuje się, że olej opałowy jest 
prawie że na pierwszym miejscu pod względem kosztów. Energia elektryczna jest najdroższa. Jeżeli 
chodzi o gaz LNG, proszę nie mylić, bo my z Piotrem dyskutowaliśmy, z LPG. LPG a LNG to są 2 
różne gazy. LPG to jest po prostu domieszka propan-butan w proporcjach 50 do 50. Także, Panie 
Burmistrzu, jeśli Pan się nad tym problemem zastanawiał, zgłębia, że tak powiem, ten temat, to 
proszę się podzielić tymi informacjami, a jeśli jeszcze tego tematu nie podjęliśmy jako miasto, to 
proszę chociaż o dyskusję na ten temat i działania w tym kierunku. Dziękuję serdecznie. 

Alla  Gryc  –  Dziękuję  bardzo.  Dołączył  do  nas  Pan  Henryk  Łukasiewicz  –  radny  Sejmiku 
Wojewódzkiego. Witamy. Jesteśmy w punkcie wolne wnioski, zapytania. Czy udzielić Panu głosu? 
Chciałby  Pan zabrać  głos.  Dziękuję.  Chwileczkę.  Czy ktoś  jeszcze  z  radnych?  Proszę  bardzo, 
Tomasz Androsiuk.

Tomasz Androsiuk – Panie Burmistrzu, Pani Przewodnicząca, Szanowna Rado, ja chciałbym wrócić 
do tematu zalewu na dzielnicy Dolne, który od kilkunastu dobrych lat już jest planowany, jednak do 
dnia dzisiejszego no nic się nie dzieje. 27 stycznia 2005 roku mieszkańcy ulic Dolnej, Poddolnej, 
Targowej przekazali miastu 14 ha ziemi, na której ten zalew miał powstać. W lokalnej prasie można 
było przeczytać już w 2009 roku, że prace są na ukończeniu, że jak dobrze wszystko pójdzie, to w 



następnym roku ten zalew powstanie. No jednak ja chciałbym zapytać, czy w następnym roku jest 
taka szansa, czy w ogóle może coś w tym kierunku ruszy? 

Jakub Ostapczuk – Tam wody brak.

Tomasz Androsiuk – To woda będzie. Wszystkie okoliczne gminy jakby mają swój kawałek wody. 
Tutaj mówię na przykład o Dubiczach, gdzie mają zalew Bachmaty i jest zalew w Repczycach. 
Gmina  Orla  ma  na  przykład  Antonowo.  Narew  ma  piękną  Rzekę  Narew.  Narewka  ma 
Siemianówkę.  Jednak  takie  miasto  Hajnówka  to  pozostaje  taką  trochę  pustką,  gdzie  tej  wody 
brakuje. No wiadomo, chcemy być miastem turystycznym. Do tego to nam jeszcze bardzo daleko, a 
na pewno taki zbiornik wodny byłby jednym z tych punktów, aby takich turystów przyciągnąć. Tak 
samo służyłby mieszkańcom, jak róznież i wędkarzom. I ja tyle, dziękuję. 

Alla  Gryc  – Dziękuję bardzo.  Czy ktoś  z  Pań i  Panów radnych ma jeszcze  zapytania?  Proszę 
bardzo. Leonard Kulwanowski.

Leonard  Kulwanowski  –  Ja  chciałem wrócić  do  uchwały,  którą  już  przyjęliśmy,  a  mianowicie 
ustanowienia stypendium Burmistrza Miasta Hajnówka imienia Pelagii Ponieckiej. Nie po to, żeby 
dyskutować, tylko zadać 1 pytanie, które po prostu umknęło mojej uwadze. Jeżeli uczeń klasy VI, 
czyli  ten,  który kończy szkołę podstawową,  otrzyma decyzją komisji,  będzie przede wszystkim 
spełniał  te  warunki,  które  są  w  regulaminie  zawarte  i  otrzyma  taką  decyzję,  że  stypendium 
otrzymuje, czy jeżeli przejdzie do gimnazjum, bo jego etap w szkole podstawowej się skończył,  
jeżeli przejdzie do Gimnazjum, czy ta decyzja jest ważna w gimnazjum, czy, bo chcę uspokoić  
absolwentów szkół podstawowych, czy ewentualnie zaczyna się od początku ten problem, bo uczeń 
skończył VI klasę i zasłużył swoimi wynikami na wyróżnienie go, ale etap szkoły podstawowej 
został zakończony. Czy to jest ważne w I klasie gimnazjum? Dziękuję.

Jakub Ostapczuk – Musi być to nasze gimnazjum. 

Alla Gryc – Jest Pani Jola? Dziękuję bardzo Panu Leonardowi. Czy jeszcze ktoś z Pań i Panów 
radnych? Proszę bardzo, Pan Zdzisław Stankowski.

Zdzisław Stankowski – Panie Burmistrzu, Pani Przewodnicząca, mieszkańcy pytali się mnie, czy 
będą  na  Kosidłów  progi  zwalniające  prędkość.  Ja  powiedziałem,  że  Pan  Burmistrz  dał  taką 
odpowiedź, że będą założone, a mieszkańcy chodzą z całej Hajnówki i mówią – tam już powinien 
być dawno deptak zrobiony. Ja mówię – ja to poruszę na sesji. A też mieszkańcy ulicy Wierobieja  
proszę, żeby został założony próg zwalniający prędkość, bo mówią, że przy szkole podstawowej w 
Narwi przy skrzyżowaniu, gdzie jest 3 metry do progu zwalniającego prędkość, progi zwalniające 
są założone. A dlaczego w Hajnówce nie chcą założyć? Bo w decyzji było, że jest skrzyżowanie. A 
tam jest też uliczka ślepa tylko. Tam gdzie oni chcieli założyć. A teraz jeszcze następna sprawa.  
Panie Burmistrzu, było otwarcie tej ulicy 11 Listopada. Nie wiem, czy Pan wiedział, co Pana ta 
Gospodarka Komunalna, jakie chce postawić znaki. Mieszkańcy do mnie mówią – Zdzisiek, porusz 
to  też na sesji  – dlaczego na 11 Listopada,  gdzie  ścieżka rowerowa jest,  jest  postawiony znak 
„zakaz wjazdu rowerem”. 

Ryszard Sakiel – O właśnie.

Zdzisław  Stankowski  –  A  na  ulicy  Rakowieckiego,  Żabiej  Górce  takiego  znaku  nie  ma 
postawionego  i  też  ścieżka  rowerowa  jest.  Przecież  ta  ścieżka  rowerowa  nie  jest  w  ogóle 
odśnieżona zimą, mówią. To co, my już nie możemy przejechać rowerem po ulicy 11 Listopada? To 
co, mogliście, jeżeli postawiliście ten znak, to trzeba było napisać pod spodem „nie dotyczy okresu 
zimowego”. I ludzie normalnie by mogli jeździć. Niektórzy jeżdżą i mówią – nieraz Policja ręką 



machnie.  To dobrze,  że  jeszcze  nie  ukarała.  Bo miała  prawo ukarać.  I  też  jeszcze  Pan doktor 
neurolog powiedział, że muszę sobie chodzić przynajmniej z godzinę i też szedłem po mieście, i też 
2 znajomych podeszło, i mówi – też porusz jeszcze sprawę, my też chodzimy Rakowieckiego tak 
wokół Hajnówki i mówi – dlaczego od roku czasu nie jest założone oświetlenie, gdzie 2 słupy były 
trafione samochodem, lampy zdjęli,  rok minął i nie zakładamy tego. No to są ludzie zdziwieni, 
mówią – dlaczego przez rok czasu nie  zostało założone światło? I  też jeszcze proszę naprawić 
asfalt, bo składałem wniosek w 2012, 26 czerwca odnośnie na poprawienie asfaltu na ulicy księdza 
Ściegiennego. Nie dostałem żadnej odpowiedzi. Tam nie ma chodnika. Czy ludzie idą do kościoła, 
czy do miasta, czy do biblioteki, czy gdzieś indziej, mówią – my nie mamy jak tam chodzić, bo tam 
jest bardzo, bardzo nierówno, takie są dziury. 

I woda stoi.

Zdzisław Stankowski – I woda stoi. Tak. I jeszcze też odnośnie wniosku złożonego 29 maja 2012 
roku odnośnie naprawy chodnika przy Muzeum Białoruskim. Ludzie do dziś cały czas mówią – jak 
my możemy po tym chodzić? I też nie dostałem odpowiedzi na temat, czy to będzie robione, czy 
nie. I to już tyle czasu minęło, nie ma odpowiedzi. I też mieszkańcy proszą, żeby pościnać lipy na 
ulicy Batorego, które stoją po prawej stronie, jak się jedzie w stronę Białegostoku. Mówią, to jest 
też  droga  wojewódzka,  a  3  Maja  też  jest  wojewódzka i  tam są  pościnane,  a  tu  nie  i  mówi  –  
szczęście, że jechałem za tirem i nic się nie stało, bo tir nie był odśnieżony. I zaczepił za te gałęzie, i 
śnieg zwaliło mi na samochód. No to jest szczęście, że mi nic się nie stało i to trzeba zrobić. Te lipy 
trzeba pościnać. Tak normalnie, jak po lewej stronie ulicy Batorego. Po prawej nie są pościnane. I 
jeszcze już wcześniej też rozmawialiśmy. Wszyscy mieszkańcy bloków komunalnych proszą, żeby 
zatrudnić  w końcu sprzątaczki.  Bo my nie  damy rady już  sprzątać  – mówią – jesteśmy starsi. 
niektórzy mamy po 60. To jeszcze nie taki wiek, ale 75, 80 i pojedynczo mieszkają. Nie dadzą rady 
posprzątać.  I  wszędzie  po  całych  klatkach  są  pajęczyny,  wszystko  to  jest.  Dlaczego  tego  nie 
posprzątać,  żeby  ci  ludzie  mieli  odpowiednią,  nawet  oddychanie,  pogodę,  nie  pogodę,  tylko 
atmosfera  na  tych  klatkach  żeby była  dobra.  I  jeszcze  też  proszą,  żeby na  każdych  osiedlach 
pościnać drzewa, bo też te starsze Panie mieszkają. Mówią – tyle kawek, tyle wron jest, że my 
nawet nie możemy zasnąć, bo one takie są głośne. I mówi – proszą, żeby konkretnie te drzewa 
pościnać. A jeszcze blok nr 4 prosił,  żeby to też poruszyć, że ten był kapitalny remont robiony 
dachów, kominów, wszystkiego i ci, co mieszkają, na 2 piętrze, mają cały czas wilgoć. Zaszli do 
Gospodarki  Komunalnej  i  Gospodarka  Komunalna  powiedziała,  że  znowu  trzeba  będzie  robić 
remont.  To  jesteśmy  wszyscy  zaskoczeni,  że  tam  już  był  zrobiony,  kominy  się  sypią,  cegły 
wypadają i znowu trzeba robić, pieniądze wyrzucać? Nasze i tych, co mają wykupione? A blok nr 8 
jest w ogóle nie robiony. Dobrze, dziękuję. 

Alla Gryc – Dziękuję bardzo. Proszę bardzo.

Janina Szymańska – Ja odnośnie sprzątaczek chcę poruszyć. Pan Dyrektor Łapiński na którejś sesji 
powiedział, że...

Alla Gryc – Proszę nam się przedstawić, bo nie wiemy, kim Pani jest.

Janina Szymańska – Szymańska Janina.

Alla Gryc – Dziękuję.

Janina Szymańska – Osiedle Millenium. Przepraszam. … że on wynajmie nam firmę sprzątającą do 
sprzątania bloków. W tej chwili czynsz mieszkaniowy już prawie 170, bo od 1 marca mam 17 zł  
czynszu  na  swoim  mieszkaniu.  Podniesiony,  woda  podniesiona,  kanalizacja,  wszystko.  Już 
podniesione.  Bo  otrzymałam wczoraj  to  wszystko.  Czynsz  170  zł  prawie.  Dalej  mamy firmie 



sprzątającej płacić? W Spółdzielni Mieszkaniowej 180 zł jest na remonty. A  nas co się robi? Nic. I 
Panie Burmistrzu, do Pana mam pytanie – czy Pan będzie na zebraniu, to co Pan radny Łabędzki 
złożył podanie, czy Pan będzie z nami? Bo chodzi nam konkretnie o to, dlaczego blok 1, 2 jest 
diabelnie ukarany za centralne ogrzewanie, gdzie mamy płacić po 500 zł? Za zimę 11/12. Mnie 
sąsiadki mówiły zapytać się, czy w razie czego Pan będzie, żeby naprawdę prosić o pomoc, bo to  
jest.  Mam przy sobie  kwitki,  które  nam dają  rozliczenie  mieszkaniowe.  To są  kwiteczki  takie 
rozliczenia mieszkaniowego mamy. I ja ich przyniosłam chyba 7 i tutaj mam oszczędności, ale na 
ten  rok  mam  aż  422  zł  niedopłaty  na  centralnym  ogrzewaniu.  ...  I  tak  wychodzi,  że  my  do 
centralnego  ogrzewania  to  mamy chorobę  Alzheimera.  Nie  wiemy,  po  co  blaszaki  wiszą.  Nie 
wiemy, jak z nimi się mamy obchodzić, tylko mamy żal do Gospodarki Komunalnej diabelny. Bo z 
nas się wyśmiewają. To jest okropne. 422 zł na emeryturę 1020. Nieraz pingwin mnie trzepie w 
lodówce, bo nie mam za co kupić, a zajdziesz do Gospodarki Komunalnej, to się śmieją. Naprawdę, 
słowa padają śmiejące się. I teraz dla Pana radnego Kulwanowskiego od razu chcę odpowiedzieć. 
Nie będzie zabudowanych śmietników. Bo jak koło nas robili remont, myśmy chodzili z podaniem 
do Pana Dyrektora Łapińskiego i u Pana byliśmy, Panie Burmistrzu. Chcieliśmy zabudować ten 
śmietnik koło przedszkola, żeby to było ładnie, no to tego dużego baniaka nie da rady wyciągarka 
wyciągnąć jak śmieci wysypać, no bo będzie dach, zadaszenie to. A na ostatku nam odpowiedziano 
z Gospodarki Komunalnej – i Pan radny Puch powiedział, i Pan Dyrektor Łapiński powiedział – 
ludzie będą gubić klucze. Będą kłopoty, będziem tak stawiali. Ludzie nie są tacy nienormalni, żeby 
to wszystko gubili. Od samochodu nie gubią, od mieszkania nie gubią, od niczego nie gubią. A od 
tego by zgubili? Nie będziem tego mieli i nie doczekamy. A pieniądze idą nie wiadomo, gdzie. Nie 
wiadomo, gie. I chcemy właśnie konkretnie za te centralne ogrzewanie, żeby Pan Burmistrz z nami 
był i nam to rozwiązał, bo jest naprawdę podle, żeby tylko 2 bloki, pozostałe bloki z nas się śmieją. 
Nas ukarano, po 500 zł mamy dopłaty do mieszkań. To jest okropne za centralne ogrzewanie. 

Alla Gryc – Dziękuję bardzo. Kto z Pań Przedstawicieli Rad Osiedla chce zabrać głos? Nie ma 
więcej  głosów.  Pani  Małgosia.  Przepraszam.  Zasłonił  statyw  telewizji.  Pani  Małgorzata 
Szczerbakow.

Małgorzata  Szczerbakow  –  Serdecznie  wszystkich  Państwa  witam.  Dzisiaj  mam  obowiązek 
przekazania wniosków ujętych w uchwale nr 11 Rady Osiedla Majdan-Czworaki, wypracowanych 
w dniu 19 lutego 2013 roku na zebraniu członków Rady Osiedla. Wcześniej jednak pragnę zgłosić 
do rozwiązania problemy nieujęte w uchwale. Po prostu nie zdążyliśmy tego a to są istotne dla 
mieszkańców. Więc mieszkańcy zgłosili konieczność odśnieżania alejek w parku, bo są one bardzo 
często uczęszczane. To jedna sprawa. Druga – natychmiastowe odśnieżanie przejść dla pieszych po 
przejeździe pługu odśnieżającego. Ja już ten problem zgłaszałam. Wtedy, kiedy przejedzie pług, to 
po prostu zasypuje te przejścia i trzeba je przeskakiwać. Więc żeby to było na bieżąco odśnieżane. 
Teraz tak – mieszkańcy proszą o dokładne posypywanie piachem chodników, także osiedlowych, 
szczególnie w miejscach często uczęszczanych i na przykład tam, gdzie jest dojście do odległych 
kontenerów, na przykład na osiedlu tak zwanym Kolejki, tak go nazwę. Tam śmietnik jest na końcu 
osiedla i trzeba przedreptać przez to osiedle, a jest bardo ślisko, a dużo starszych tam mieszka, więc 
w takich sytuacjach bardzo proszę, żeby były one jednak posypywane. Na moim osiedlu zdarzyło 
się nieszczęście, Pani się poślizgnęła z Pana Niecieckiego bloku no i złamała obojczyk, no chyba 
otwarte złamanie nawet. To te wnioski, które nie są ujęte w uchwale. Teraz przeczytam uchwałę. 
Nie  będę czytała  już paragrafów, podstawy prawnej,  żeby nie  zajmować Państwu czasu.  Tylko 
uchwała  nr  11  i  tak:  Przyjmuje  się  wnioski  zgłoszone  na  zebraniu  Rady  Osiedla  dotyczące: 
Zwołania ogólnego zebrania mieszkańców na miesiąc marzec 2013 roku. Tematem zebrania będzie 
zapobieganie wykluczaniu społecznemu. Potrzebna nam będzie sala. Bardzo prosimy o, ale to już 
pewnie z Panią Halinką indywidualnie załatwię.  Tak, Pani Halinko? Przeprowadzenie wyborów 
uzupełniających do Rady Osiedla Majdan-Czworaki z powodu śmierci dotychczasowego członka 
Pana  świętej  pamięci  Piotra  Czerniakiewicz.  Zaproszenia  na  sesję  Prezesa  Spółdzielni 
Mieszkaniowej w celu wyjaśnienia, jakie podjął działania zmierzające do obniżenia kosztów poboru 



energii cieplnej, bowiem paradoks polega na tym, że celem wykonania termomodernizacji bloków 
miało być uzyskanie 45 % oszczędności w zużyciu energii cieplnej. Jednak po dociepleniu bloków 
koszty  dla  osób,  które  odważyły  się  ogrzewać  mieszkania,  drastycznie  wzrosły.  Z  powodu 
niemożności udźwignięcia naliczanych kominowych dopłat, w szczególności przez kolejne sezony 
grzewcze,  przez  kolejne  sezony  grzewcze,  4  sezony  grzewcze,  ludzie  płaca  po  3  000  dopłat, 
przeprowadzone są eksmisje z lokali, wcześniej należności, dochodzi jeszcze komornik, generując 
przez to olbrzymie, niezawinione koszty dla mieszkańców. I teraz jakie działania podjął Pan Prezes, 
aby nie dopuścić do powstania kosztów komorniczych i eksmitowania z mieszkań? Pan Burmistrz, 
może  nie  będę  komentowała,  bo  pewnie  skomentuje  to  Pan  Burmistrz  sam.  Rada  Osiedla 
postanowiła skierować sprawę Pani Beaty Pietraszko w celu rozpatrzenia przez Komisję Spraw 
Społecznych,  działającą  przy  Radzie  Miasta  Hajnówka  i  ustalenia  rzetelnego,  konkretnego 
rozwiązania jej  sprawy,  gdyż Pani  Pietraszko,  jej  zdaniem, jako jedna z osób pokrzywdzonych 
przez  Spółdzielnię,  ratując  się  przed  eksmisją,  zamieniła  mieszkanie  z  Gminą  Miejską  i  teraz 
upomina  się  o  zwrot  zatrzymanej  kwoty  różnicy  wartości  mieszkań.  Pani  Pietraszko  jest 
paradoksalnie  zobowiązana  do  odprowadzenia  podatku  dochodowego  od  kwoty,  którą  nie 
dysponowała i która nie stanowiła jej dochodu. Ustalić należy przyczyny złamania zapisów aktu 
notarialnego, określającego przeznaczenie przejętej kwoty na przyszłe czynsze, a wbrew zapisowi 
przelanej  na  spłatę  kredytu  termomodernizacyjnego,  szczególnie  w  sytuacji,  gdy  wycena 
mieszkania została wykonana po dociepleniu bloku, na co wskazuje jej wysokość, w sytuacji na 
fakt położenia lokalu w starym, w złym stanie technicznym, zamortyzowanym bloku. Z uwagi na 
złożoność problemów, jak stwierdziła Pani Pietraszko, sama skieruje do Burmistrza i Rady Miasta 
swoje dalsze, bolesne dla niej spostrzeżenia uchybień w celu ich skorygowania. Pani Pietraszko jest 
osobą  ugodową,  że  tak  powiem,  i  chciałaby  załatwić  to  na  poziomie  lokalnym,  żeby  to  nie 
stanowiło procesów sądowych, bo i po co. Sprawy te dotyczą bardzo wielu mieszkańców. Pani 
Pietraszko  jest  tylko  jednym z  przykładów tego,  co  się  dzieje  w spółdzielczości,  pomijając  te 
sprawy, przygody, które spotkały na styku z Gmina Miejską. Dostosować, dalszy punkt, wniosek 
uchwały,  dostosować  ceny  wywozu  śmieci  do  możliwości  finansowych  mieszkańców,  by  nie 
przyczyniać  się  do  pogłębienia  ubóstwa  społeczności  osiedla.  Zaprosić  na  sesję  Rady  Miasta 
Komendanta  Powiatowej  Policji  Miasta  Hajnówka  w  celu  pozyskania  informacji  o  stanie 
bezpieczeństwa  w  mieście.  O  tym  bardzo  dużo  rozmawialiśmy,  o  problemach.  Mieszkańcy 
rozmawiali  na  Radzie  Osiedla.  Mamy  też  umarzane,  my  jako  spółdzielcy  zabiegający  o 
praworządność  w spółdzielni,  o  reformy w Spółdzielni,  zgłaszamy do organów ścigania  swoje 
problemy i, niestety, sprawy są nagminnie umarzane. Jedynie te, które udało nam się wyrwać do 
innych miejscowości, to te są prowadzone. Natomiast na terenie miasta wszystkie są umarzane. 
Zlikwidować  zagrożenie  bezpieczeństwa  mieszkańców  osiedla  tak  zwanego  tartacznego, 
użytkowników parku a  także  innych miejsc,  w tym ulicy Reja  w okolicach Cerkwi  z  powodu 
spróchniałych drzew i konarów oraz wrastających korzeni w kanalizację, blokujących jej drożność, 
co  powoduje zalewanie piwnic bloku nr  5  i  7  przy ulicy Reja.  Ten temat  już jest  kolejny raz  
podnoszony przez  mieszkańców.  To,  co  tam,  tam owszem były czynione  prace  naprawcze,  ale 
likwidujące po prostu przyczynę, ale niestety to jest wszystko za mało. Mieszkańcy nadal wciąż 
zgłaszają ten sam problem. Zlikwidować nielegalny handel alkoholem w miejscach publicznych. To 
zgłaszało kilka osób na naszym zebraniu.  Zgłosić,  chodzi o sprzedaż,  ludzie to, co wymieniali, 
mogę powiedzieć, bo innych miejsc, nie słyszałam o innych, że alkohol sprzedawany jest w parku 
na ławeczkach, no chyba te inne miejsca są znane, pewnie dla wszystkich. Zgłosić konieczność 
interwencji Policji w sprawie spożycia alkoholu, szczególnie w godzinach nocnych i zakłócenia 
spokoju mieszkańcom domów położonych wokół parku, a także całego Osiedla Majdan-Czworaki. 
Dziewiąty.  Spowodować  dokończenie  docieplenia  ścian  piwnic  i  wykonać  remont  balkonów 
budynku położonego przy ulicy Reja 10. Ten blok otrzymał przecież zwrot, tak się domyślam, że 
otrzymał zwrot, czego? Z banku. Czego? Premii, tak? A jednak nadal nie jest wykończony. Już o 
tym taką uchwałę Rada Osiedlowa już podejmowała. Nadal blok nie jest docieplony. No i wraca jak 
bumerang sprawa utwardzenia ulicy Stefana Żeromskiego.  Też już była uchwała podejmowana. 
Niektóre z wniosków ujęte w niniejszej uchwale stanowiły treść wcześniejszych uchwał, jednak 



zgłaszane problemy nie zostały rozwiązane. I paragraf 2. Rada Osiedla Majdan-Czworaki wnosi o 
spowodowanie przez Burmistrza realizacji  uchwały z  powodu drastycznie nawarstwiających się 
problemów  socjalnych  i  bytowych  społeczności  Osiedla  Majdan-Czworaki.  Zobowiązuje  się 
Przewodniczącego  Zarządu  Rady  Osiedla  Majdan-Czworaki  do  przekazania  wniosków  Radzie 
Miasta  oraz  Burmistrzowi  Miasta  Hajnówka.  I  uchwała  wchodzi  w  życie  z  dniem  podjęcia. 
Dziękuję. 

Karol  Nieciecki  –  Jeszcze  może  w  celu  uzupełnienia  pewnej  sprawy.  Panie  Burmistrzu,  Pani 
Przewodnicząca, Wysoka Rado, ja widzę po minach Państwa, że słuchacie tego i tak myślicie, to 
nie dotyczy Rady Miasta, prawda? Ja coś Państwu powiem. W tej chwili to są dane ze Spółdzielni. 
W tej  chwili  jest  około  30  spraw  komorniczych,  które  Spółdzielnia  zakłada  w  celu  eksmisji, 
prawda, mieszkańców. Być może część tych ludzi rzeczywiście zawiniła. Malutka jakaś tam część. 
Ale większość, proszę Państwa, to jest sytuacja ekonomiczna, że tak powiem, przez źle zarządzany 
Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej oraz naszą Spółdzielnię. Ci ludzie pójdą na bruk. Wtedy to 
będzie nasz problem. Ale czy musimy do tego dopuścić? Proszę Państwa, ludzie nas identyfikują – 
mnie, Panią Szczerbakow. W związku z tym, że działamy w tym komitecie, przychodzą do nas i 
mówią – Panie Karolu, w tym roku dostałem 2 700 do dopłaty. Skąd mam wziąć? Panie Karolu, 
mam już  z  sądu,  prawda,  wniosek  o  eksmisję.  Co  mam robić?  Musimy w jakiś  sposób  temu 
zapobiec,  proszę  Państwa,  bo  to  będzie  duży problem,  nie  wiem,  chyba  że  Urząd  Miasta  ma 
przygotowane lokale, prawda, komunalne dla tych ludzi i może lepsze nawet, niż do tej pory mają. 
To tyle. Proszę tego problemu nie lekceważyć. 

Alla Gryc – Dziękuję bardzo. Czy są jeszcze? Proszę bardzo. Pani Małgorzata Szczerbakow.

Małgorzata Szczerbakow – Jeszcze chciałam tylko Państwu powiedzieć, w czym brzmi problem 
podstawowy, bo spraw jest bardzo dużo. My do prokuratury zgłaszamy około 30 pozycji,  które 
zawiniły, że ci ludzie, że my ponosimy konsekwencje wysokich dopłat. Więc przede wszystkim o 
co chodzi? O obranie złego sposobu rozliczania poboru energii cieplnej. To bardzo generuje koszta. 
Bo jeśli jest proporcja 50 na 50, 50 % kosztów stałych i 50 % rozliczane kosztów zmiennych, to  
przy  drastycznym  oszczędzaniu  przez  mieszkańców  poboru  energii,  bo  mieszkańcy  boją  się 
włączyć, ponieważ wiedzą, że bloki są źle docieplone, że pod parapetami gwiżdże, bo parapety są 
położone na gołym murze, więc nie są odważni, żeby podzielniki leciały i nakręcały jednostki, to 
może dojść do jakiego paradoksu, że jeśli ktoś ma na przykład małe dziecko, które akurat raczkuje, 
albo  ma  osobę  chorą,  albo  potrzebuje  tego  ciepła,  albo  wręcz  stać  go,  no  stać  go,  to  jeszcze 
najlepszy wybór i  pobierze to ciepło.  Jeśli  nawet pobierze tylko 30 jednostek,  to paradoksalnie 
zbierze całą ilość ciepła rozliczanego za pomocą kosztów zmiennych. Te 50 %. Przykład, jeżeli 
blok kosztuje na przykład ogrzanie 160 000, koszta stałe to będą 80 – zapłacą wszyscy, natomiast 
koszta pozostałe zmienne – 80, zapłaci ta osoba, która się odważy. Tak może być. Zresztą takie 
przykłady też były.  Proszę  Państwa,  wszystkie  sprawy w Polsce,  nie  wiem, czy wszystkie,  ale 
bardzo dużo spraw w Polsce jest wygrywanych w sądach, natomiast u nas się dzieją dziwne sprawy, 
że te  sprawy w ogóle dalej  nie  przechodzą,  bo grzęzną tu  u nas  w organach ścigania.  My się 
odwołujemy,  zaskarżamy do sądów, sprawę wygrywamy, sprawa znów wraca do Hajnówki,  do 
hajnowskiej  prokuratury,  do  hajnowskiej  Policji  i  znów  procesy  trwają,  proszę  Państwa, 
miesiącami. 4 sezony grzewcze już ludzie płacą szalone dopłaty. Pani, jeśli mogę użyć nazwisko 
osoby,  która zgłosiła  u  nas  sprawę na osiedlu,  bo się  do nas  też zwracała,  bo wszędzie  szuka 
pomocy, więc ta Pani ma w tej chwili około 8 000 czy zbliża się do 9 000, w tej chwili mi już 
umknęło, ale w tej granicy. No to o czym my rozmawiamy, proszę Państwa? No właśnie z tego 
powodu. Ta Pani poza tym miała niekorzystnie położony lokal. Tłumaczenie, że okien nie miała 
wymienionych to jest jeszcze mało. To jest naprawdę jeszcze mało, dlatego że są pozdejmowane 
grzejniki  w  pomieszczeniach,  które  powinny  być  dogrzane.  Na  klatkach  schodowych  też  są 
wyłączane, zakręcane kaloryfery. Tak być nie może. Panie Burmistrzu, bardzo proszę, proszę nie 
tłumaczyć, że jest to sprawa nasza, bo my stanowimy w przypadku i to nie dotyczy, sprawa nie 



dotyczy tylko jak słyszę, Spółdzielni, tylko już ten sam problem zaczynają zgłaszać mieszkańcy 
zasobów Gospodarki Komunalnej, tylko że tamten problem, przepraszam za słowo, nie wylazł w 
ten  sposób,  nie  okazał  się  tak  drastyczny,  bo tam nie  ma podzielników.  On u nas  wyszedł  na 
podzielnikach. Tam te wysokie koszta są rozkładane na wszystkich mieszkańców. Nie może to tak 
dłużej trwać, Panie Burmistrzu, no bo przecież dochodzi do generowania patologii społecznej, bo ci 
ludzie,  do bezdomności,  nie dźwigniemy tego,  no bo przecież kolejne firmy padają w mieście, 
pracy nie ma. No jak to jest możliwe, że w mieście w największym zakładem zatrudniającym jest 
firma budżetowa – Urząd Miasta? No przecież to jest chore. Powinien być zakład produkcyjny, a 
nie Urząd Miasta. No to są dziwne rzeczy. Dziękuję bardzo. Ja chciałam jeszcze, przepraszam, i 
chciałam  jeszcze  spuentować.  Pan  Burmistrz  jest  nadal  moim  i  naszym  Burmistrzem  3  000 
członków tylko spółdzielców, czyli  wszystkich użytkowników korzystających z energii cieplnej. 
Także proszę się od nas nie odżegnywać, bo jest Pan naszym, innego Pana Burmistrza nie mamy.  
Dziękuję.

Alla Gryc – Dziękuję bardzo. Proszę bardzo. Proszę się przedstawić.

Adam Supruniuk – Adam Supruniuk, Przewodniczący Ruchu Palikota w Hajnówce. Ja mam tu 2 
pytania do Państwa tutaj,  do Pana Burmistrza.  Niedawno odbył  się  w Sejmie plan dyskusyjny 
organizowany  przez  Posła  Adama  Rybakowicza  odnośnie  Puszczy  Białowieskiej.  I  tutaj  takie 
pytanie jest, jak Pan Burmistrz, Państwo widzicie współpracę z Posłem Rybakowiczem, tutejszym 
biurem poselskim, z klubem odnośnie Puszczy i tu przy okazji chcę zdementować pogłoski, jakie są 
tutaj w Hajnówce, jeśli chodzi, że niby to Ruch Palikota chce Puszczę Białowieską zabrać. Jest to 
nieprawda. Ruch Palikota jest za tym, aby o Puszczy Białowieskiej decydowały władze miasta, jak 
również  mieszkańcy  przyległych  miejscowości  do  Puszczy.  Mamy  opracowaną  tu  koncepcję 
Puszczy Białowieskiej. Ta koncepcja ochrony Puszczy jest opracowana nie przez pseudoekologów, 
a  przez  specjalistów z  branży leśnej  i  wolontariuszy  Ruchu  Palikota  Ziemi  Podlaskiej.  Drugie 
pytanie. Ostatnio zgłosiła się do nas osoba ze skargą, że na ulicy Wierobieja 3 rośnie drzewo, stare 
drzewo, uschnięte, które zagraża życiu i zdrowiu ludziom. Ta osoba napisała pismo do tutejszego 
Urzędu w zeszłym roku, nie dostała odpowiedzi. Nasuwa się pytanie, czy nie należałoby zwiększyć 
nadzór  nad  osobami  odpowiedzialnymi  za  udzielanie  odpowiedzi  mieszkańcom?  Jeżeli  takie 
odpowiedzi były udzielane, czy były one udzielane w ustawowym terminie? Dziękuję.

Alla  Gryc  – Dziękuję bardzo.  Czy ktoś z  Państwa jeszcze chce zabrać głos?  Dziękuję bardzo. 
Zamykam wolne wnioski, zapytania. Proszę Pana Burmistrza o odpowiedź. 

Do punktu 11 porządku obrad
Jerzy Sirak – Tych spraw jest bardo dużo. Jeżeli coś mi umknie, nie do wszystkiego się ustosunkuję, 
Pani Halina myślę, że wszystko zapisała i ewentualnie odpowiemy potem na piśmie. Zacznę od 
interpelacji Pana radnego Kulwanowskiego dotyczące, ja rozumiem, że tej uchwały śmieciowej, o 
której  rozmawialiśmy w ubiegłym roku w grudniu.  Ja  wtedy mówiłem,  że  traktujemy to  jako 
pewien początek naszej drogi do ustalenia systemu gospodarki śmieciowej w mieście na przyszłość. 
Ustawa  została  znowelizowana.  Nowelizacja  tej  ustawy  wchodzi  w  życie  13  albo  14  marca 
bieżącego roku. My to w tej chwili analizujemy i ewentualnie stosowne i potrzebne zmiany do 
przyjętej  już  przez  nas  uchwały  wprowadzimy.  Poprzednia  ustawa  sejmowa  nie  pozwalała  na 
różnicowanie opłat w zależności od liczebności osób w rodzinie. Pamiętacie, mamy tam ustalone 
stawki za segregowane odpady i niesegregowane w odniesieniu do osoby. I jak dzisiaj analizujemy 
te stawki, porównujemy ze stawkami w innych miejscowościach, no to widać wyraźnie, że nie są to 
wysokie stawki, a są w grupie tych stawek najniższych, no niemniej jednak będziemy to analizować 
pod  kątem tego,  czy  nie  zastosować  jakiegoś  ograniczenia,  żeby nie  ustanowić  górnej  stawki, 
zakładając że jeżeli  rodziny są wieloosobowe,  to  jednak opakowania różne są zbiorcze,  można 
odpowiedzialnie  przyjąć,  że  tych  śmieci  będzie  wyprodukowanych  mniej  i  relatywnie  dla 
większych rodzin  ustanowić  maksymalną  stawkę niższą,  niż  by to  wynikało z  automatycznego 



przeliczenia  stawki  za  osobę  w  przeliczeniu  na  ilość  osób  w  rodzinie.  Natomiast  ten  drugi 
poruszany  temat  dotyczący  lokalizacji  samych  punktów  zbiórki  odpadów  on  zawsze  będzie 
wzbudzał emocje. Ja się zgodzę z tym, że trzeba pracować nad dojściem do jakiegoś optymalnego, 
optymalnej  mapy,  gdzie  te  punktu będą ustanowione,  ale  prawda jest  też  taka,  że zawsze przy 
każdej lokalizacji będą zwolennicy danej lokalizacji i jej przeciwnicy, ale tam, gdzie się da, ustalić 
taką lokalizację,  która będzie akceptowana przez wszystkich i  nie będzie wywoływała emocji  i 
pretensji,  trzeba o tym mówić.  Także,  kolego Leonardzie,  będziemy nad tym nadal  pracować i 
myślę pewne modyfikacje czy zmiany do przyjętej uchwały no nie są wykluczone. Szkoda tylko, że 
no Sejm Rzeczypospolitej jakby nie przyjął nowelizacji ustawy proponowanej w tym wypadku i 
przez PiS bodajże, i SLD, a celem tej proponowanej nowelizacji było zwolnienie samorządów tych, 
które mają swoje firmy, z obowiązku ogłaszania przetargów, bo sytuacja może być różna. Ja jestem 
przekonany, że oferta naszego Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych będzie tutaj najkorzystniejsza. 
No ale to jest przetarg. Różnie może być. No i wyobraźmy sobie sytuację. Samorządy inwestują w 
swoje zakłady, w swój sprzęt, a często też jest tak, że wyposażenie, samochody były kupowane ze 
środków unijnych, projektowych, tam jest zasada trwałości projektu i jeżeli firma nie wygra tego 
przetargu, to jak to będzie wyglądało? To trochę przypomina sytuację taką, jakbyśmy mieli własny 
samochód, mieli uprawnienia do kierowania pojazdem, a ktoś tam zmuszał do tego, że musimy 
koniecznie korzystać z cudzego transportu, ale tak, jak mówiłem, ja wierzę w to, że oferta naszego 
Przedsiębiorstwa  będzie  najkorzystniejsza  i  w  naszym  mieście  Przedsiębiorstwo  Usług 
Komunalnych  będzie  zajmowało  się  gospodarką  odpadami.  Pan Łabędzki  mówi  tu  o  potrzebie 
zorganizowania spotkania. Ja nie zdążyłem zapisać tu, o które bloki chodzi. Myślę, że Pani Halina 
to  zrobiła.  Ja  nie  widzę  żadnych  przeszkód,  żeby  takie  spotkanie  zorganizować,  oczywiście  z 
udziałem Pana Dyrektora Łapińskiego i tych wszystkich sprawach rozmawiać, również o tych, o 
których wspominała Pani Szymańska, jak dobrze pamiętam, tak? Ja sprawdzę, co, jeżeli chodzi o 
odpowiedź, ja rozumiem, że ta odpowiedź, Panie radny Łabędzki, którą Pan otrzymał, Pana nie 
satysfakcjonuje, tak? Ja to jeszcze sprawdzę dokładnie...

Bogusław Szczepan Łabędzki – ...inne pytania niż Komisja Infrastruktury Komunalnej, dlatego też 
mnie interesuje odpowiedź na te pytania stricte techniczne, tak, związane z przebudową wylotów 
kominowych, obniżenie ich, no właśnie, o ile? Ja nie mogę tego w żaden sposób w tej chwili się do 
tego odnieść, tak, a obniżenie ich no może mieć wpływ na to, na działanie.
 
Jerzy Sirak – Może mieć. Na pewno to, co zostało zrobione, zostało zgodnie, że tak powiem, z 
projektem, z inspekcją nadzoru.

Bogusław Szczepan Łabędzki – No właśnie chcę potwierdzenia.

Jerzy Sirak – Jeżeli  nie będzie innego wyjścia,  będzie konieczność jakiegoś podwyższenia tego 
komina, będziemy się nad tym zastanawiać i analizować.

Bogusław Szczepan Łabędzki – Chcę po prostu tutaj potwierdzenia, że odbyło się to zgodnie ze 
sztuką budowlaną.  

Jerzy Sirak – Dobrze. Jeżeli chodzi o porozumienie dotyczące gimnazjum, tak, takie porozumienie 
zostało  już  podpisane.  Ja  nie  widzę  przeszkód,  żeby  radni  zainteresowani  tekstem  tego 
porozumienia mogli je otrzymać. Ja tylko powiem, że porozumienie zakłada, że będą to liceum przy 
okazji  w liceum białoruskim 2 klasy 25-osobowe,  jeżeli  chodzi  o uczniów z miasta,  w liceum 
polskim 1 klasa 25-osobowa. 

Bogusław Szczepan Łabędzki – Czyli rozumiem, że w liceum białoruskim zostało już określone,  
tak? 



Jerzy Sirak – 2 klasy 25-osobowe, jeżeli chodzi o uczniów z miasta.

Bogusław Szczepan Łabędzki – Czy ja będę mógł prosić o kopię porozumienia?

Jerzy Sirak – Mówiłem. Tak.

Bogusław Szczepan Łabędzki – Dobrze, dziękuję.

Jerzy  Sirak  –  Jeżeli  chodzi  o  akademik  dla  Politechniki,  przygotowujemy  w  tej  chwili 
dokumentację  techniczną  na  2  budynki  –  budynek  Szkoły  Podstawowej  Nr  2.  Chodzi  tutaj  o 
termomodernizację. I właśnie ten budynek po Hamechu, który docelowo ma być przeznaczony na 
potrzeby organizacji akademika Politechniki. Przygotowujemy się i zechcemy złożyć wniosek na 
finansowanie z tak zwanego mechanizmu norweskiego. Warunki  dofinansowania są tam bardzo 
korzystne i  myślę,  że pewne szanse na uzyskanie tego dofinansowania są i  w tym kierunku te 
działania  prowadzimy.  Ja  osobiście  nie  widzę  przeszkód,  żeby  na  stronie  naszego  miasta 
zamieszczać pewne informacje co do, nie wiem, podmiotów gospodarczych czy innych jednostek 
funkcjonujących w mieście. Tu wspólnie z Panem Sekretarzem zastanowimy się czy i jak to zrobić,  
ale oczywiście tylko wtedy, kiedy no nie będzie to w jakiś sposób sprzeczne z prawem.

Bogusław Szczepan łabędzki – Tak, no właśnie o to mi chodzi.

Jerzy  Sirak  –  Jeżeli  chodzi  o  zwrot  kaucji,  sytuacje  są  różne,  sytuacje  są,  że  tak  powiem, 
indywidualne czasami i oczywiście uważam, że w takich sytuacjach tylko sąd może zdecydować, 
jakie powinno być rozstrzygnięcie. Natomiast jeżeli Pan pyta o prawników, to w sytuacji, kiedy 
postępowanie dotyczy miasta, na pewno zawsze jest reprezentacja ze strony naszych prawników – 
albo Pani Marzeny,  albo Pani  Eugenii  Ostapczuk, natomiast  tam najprawdopodobniej  był  radca 
prawny  Zakładu  Gospodarki  Mieszkaniowej.  Pani  radna  Chaniło  podnosi  temat  odbiórki  tych 
śmieci segregowanych. No wszyscy wiemy, że jesteśmy w przededniu poważnej tutaj reorganizacji. 
Na dzisiaj te śmieci są odbierane oddzielnie. W jednym czasie odbierane są śmieci segregowane, w 
drugim czasie są odbierane śmieci zmieszane. No ja nie wykluczam, że może się zdarzyć czasami, 
że te worki pękną. W przyszłym systemie myślę, że firma która wygra przetarg, a wierzę w to, że  
wygra Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych, zrobię wszystko, żeby ten odbiór, że tak powiem, 
żeby  ten  odbiór  usprawnić,  tym  bardziej,  że  pewne  zasady  i  statystyki  itd.,  możliwości 
gospodarczego wykorzystania tych odpadów, będą trochę inne i również w interesie firmy będzie 
leżała taka organizacja odbiorów, żeby no tych odpadów nie mieszać. Przy okazji tutaj odpowiem 
na  pytanie  Pana  Sakiela.  Nowy  system  zakłada,  że  będą  wydzielone  oddzielnie  odpowiednio 
grubsze worki, które będą przeznaczone tylko i wyłącznie na odbiór popiołu.

Ryszard Sakiel – Tak, no. Tyle popiołu, ja nie wiem. Ludzie wsypują popiół. No.

Jerzy Sirak – Pan radny Giermanowicz podnosi temat gazyfikacji. Temat nie jest tematem nowym. 
Taką koncepcję gazyfikacji miasta mieliśmy opracowaną w naszym mieście już w 95 albo 96 roku. 
Wydaliśmy wówczas na to też niemałe pieniądze. Robiła, jak dobrze pamiętam, firma Gazoprojekt 
z Wrocławia. I ja powiem tak, ten gazociąg od Wyszek to jest od połowy lat 90. dociągnięty i nic się 
od tego czasu nie zmieniło. Ja bym bardzo chciał,  żeby on był doprowadzony do Hajnówki. Ja 
staram się  obserwować  to,  co  się  dzieje  na  tym rynku  gazowniczym,  uczestniczyć  również  w 
konferencjach,  które  dotyczą  tego  tematu  i  w  ubiegłym  roku  w  takiej  konferencji,  która  była 
organizowana  w  NOT-cie  w  Białymstoku  uczestniczyłem.  Tam  stanowisko  PGNiG  było 
jednoznaczne. Pozbawiono nas jakichkolwiek złudzeń i nadziei na to, że w najbliższym czasie czy 
w najbliższych latach gazociąg do Hajnówki, czy też do Białowieży będzie doprowadzony. Trzeba 
zatem szukać innego rozwiązania,  o którym słusznie tutaj  Pan radny mówi,  o tym gazie,  który 
można poprzez rozprężalnie rozprowadzać w mieście, tylko że tak się złożyło, że w tej chwili na 



rynku  generalnie  polskim  brakuje  tego  gazu.  Tego  gazu  nie  ma.  W  tej  chwili  w  Obwodzie 
Kaliningradzkim,  w  rosyjskiej  Federacji  jest  budowana  nowa  duża  rozprężalnia  i  firmy,  które 
zajmują się dystrybucją gazu, już dzisiaj polskie firmy kontraktują gaz z tamtego miejsca, bo będzie 
to najbliższa jakby lokalizacja dostawy gazu do Polski no i  ten ewentualnie ze Świnoujścia. Ja 
powiem  tak  –  w  tej  chwili  prowadzimy  pewne  rozmowy.  Już  podpisałem  ze  swojej  strony 
przesłałam do podpisania przez tamtą stronę z firmą, która opracuje taką, przeanalizuje, opracuje 
koncepcję  gazyfikacji  miasta  w  oparciu  o  ten  właśnie  gaz  LNG.  Będzie  to  robiła 
najprawdopodobniej i dla Białowieży, i dla miasta Hajnówki, i ja myślę, że jeżeli na tych naszych 
warunkach firma zdecyduje się na robienie koncepcji, bo podpisywaliśmy, proponujemy taką treść 
litu intencyjnego, żeby ona bez powodu nie wywoływała konsekwencji finansowych dla miasta, że 
tak powiem. Jeżeli to będzie zrobione, ja oczywiście w stosownym czasie poproszę przedstawicieli 
firmy o  przedstawienie  tej  koncepcji  tutaj.  Ja  się  zgodzę  z  kolegą  radnym,  że  byłoby pięknie, 
gdybyśmy mieli ten gaz, byłoby pięknie, gdyby były dopłaty do tego gazu. Tylko też trzeba być 
realistą.  Skąd  będą  środki  i  kto  te  pieniądze  wyłoży  na  dofinansowanie  tego  gazu?  Na  dzień 
dzisiejszy, niezależnie od tego, co mówimy na temat kosztów ogrzewania, to ogrzewanie węglowe 
jednak  jest  najtańsze.  Chociaż  z  punktu  widzenia  ochrony  środowiska  to  ogrzewanie  gazowe 
byłoby  najkorzystniejsze  dla  tego  środowiska.  Miejmy  nadzieję,  że  być  może  taki  system  w 
przyszłości zafunkcjonuje i być może ta koncepcja, którą firma z Koszalina, jak dobrze pamiętam, 
przygotowuje, będzie na tyle atrakcyjna, opłacalna i dla firmy, i dla mieszkańców naszego miasta, 
ale ja mówię, w stosownym czasie wrócimy do rozmowy...

Ryszard Sakiel – Można z Łukaszenką. To będzie tańszy...

Jerzy Sirak – Szanowny Panie Sakiel, ja nie mam takich ambicji i aspiracji, żeby kreować polską 
politykę zagraniczną, prawda?

Ryszard Sakiel  – ...przez Puszczę Białowieską,  Białowieża będzie ogrzewana, Hajnówka będzie 
ogrzewana. Z Łukaszenką się dogadać. 

Jerzy Sirak – No to proszę pisać wnioski do Premiera i do Ministra Spraw Zagranicznych. Powiem 
tak, nas w pełni satysfakcjonuje ta współpraca, którą dzisiaj w ramach Euroregionu utrzymujemy i  
ja Pana zapewniam, że my tematów politycznych nie poruszamy. Dla nas najważniejsze są tematy,  
które służą owiązywaniu problemów lokalnych.

Ryszard Sakiel – … tańszy gaz...

Alla Gryc – Proszę pozwolić skończyć odpowiedzi Pana Burmistrza.

Jerzy  Sirak  –  Jeszcze  raz  powiem Panu,  ja  nie  mam  aspiracji,  żeby  kreować  polską  politykę 
zagraniczną. 

Ryszard Sakiel – A do Sikorskiego napisać.

Jerzy Sirak – Panie radny, czy to wystarczająca odpowiedź?

Ryszard Sakiel – Trzeba się dogadać.

Jerzy Sirak – Pan Andosiuk pyta o zalew. Sprawa jest trudna, jest w opracowaniu. W tej chwili, jak 
dobrze  pamiętam,  nie  ma  tu  Pana  Kicela  chyba,  raport  oddziaływania  na  środowisko  został 
zakończony,  także  no  myślę,  że  w tym roku  na  pewno  już  to  pozwolenie  na  budowę będzie. 
Chociaż wydaje mi się, że trzeba patrzeć na to łącznie. Że sama dokumentacja zbiornika, samo 
pozwolenie na zbiornik tak naprawdę nie umożliwi nam poszukiwania źródeł dofinansowania, bo ja 



będę  ostatnim,  który  będzie  proponował,  żeby  realizacje  takiej  inwestycji  realizować  tylko  i 
wyłącznie ze środków budżetu naszego miasta,  bo to  według nie  nie  ma sensu.  Dopiero jeżeli 
będzie  szansa,  żeby zyskać  finansowanie  zewnętrzne,  a  finansowanie  zewnętrzne  według mnie 
będzie możliwe do pozyskania wtedy, kiedy będzie to nie tylko i wyłącznie zbiornik jako zbiornik 
retencyjny,  ale  zbiornik  jako  swego  rodzaju  atrakcja  turystyczna  z  pewnym  uzbrojeniem 
technicznym i zagospodarowaniem terenu wokół tego zbiornika. Także jak tylko będzie pozwolenie 
na  budowę wydane,  to  ja  oczywiście  Wysoką Rade o tym w ramach informacji  o  działalności 
Burmistrza poinformuję.

Stypendium.

Jerzy Sirak – Jest Pani Jola? 

Nie ma. To może na piśmie?

Jerzy Sirak – Odpowiemy na piśmie Ja nie chcę nikogo wprowadzać w błąd. Według mnie, jeżeli  
uczeń zasłużył swoją pracą na stypendium... Pani Radca może odpowiedzieć, tak?

Eugenia  Ostapczuk –  Odpowiedź  jest  w paragrafie  1  uchwały.  I  ten  paragraf  brzmi  w sposób 
następujący. Ustanawia się stypendium Burmistrza Miasta Hajnówka imienia Pelagii Ponieckiej... 
Słucham? Ale Państwo macie tekst uchwały przed sobą. Bardzo proszę. Ustanawia się stypendium 
Burmistrza Miasta Hajnówka imienia Pelagii Ponieckiej za wyniki w nauce, osiągnięcia sportowe i 
artystyczne,  przyznawane  przez  Burmistrza  Miasta  Hajnówka  uczniom  klas  V,  VI  szkoły 
podstawowej,  I-III  gimnazjum,  uczęszczających  do  szkół  znajdujących  się  na  terenie  miasta 
Hajnówka oraz absolwentom Hajnowskich gimnazjów, kontynuującym naukę w I klasach szkół 
ponadgimnazjalnych.  Czyli  z  tego  wynika,  że  absolwent  gimnazjum,  któremu  przyznana, 
przepraszam, absolwent, tak gimnazjum, któremu przyznano, którego sklasyfikowano jako osobę 
posiadającą uprawnienia do stypendium, będzie kontynuował naukę w I klasie liceum, to on będzie 
przez rok czasu otrzymywał to stypendium.

Leonard Kulwanowski – Dziękuję.

Jerzy Sirak – Także dziękuję bardzo za pomoc Pani Radcy. Pan Stankowski podnosi temat tych no 
deptaku, temat progów zwalniających.  I ja powiem tak, ja już nie wiem, co o tym myśleć, bo Pan  
Stankowski mówi zrobić progi na ulicy Kosidłów. A jak ja spotykam ludzi, to mówią tak – niech 
Pan przynajmniej nie próbuje tych progów robić no. I ja nie wiem, co o tym myśleć. Czy ja w 
innym mieście chodzę, czy ja po innej ulicy chodzę? 

Zdzisław Stankowski – Toż ja tyle podpisów, u mnie dali pismo, że chcą założyć.

Ryszard Sakiel – Tak. 

Zdzisłąw Stankowski – No.

Ryszard Sakiel – To referendum trzeba zrobić.

Konsultacje społeczne.

Ryszard Sakiel – Referendum no.

Jerzy Sirak – Oczywiście, to są też pewne pieniądze do wydania, ale jest to możliwe do zrobienia,  
tylko w tej chwili, mówię, jeżeli mamy to robić i wydać pieniądze, to musimy mieć pewność, że na  



pewno to jest potrzebne. No bo Pan mówi tak, a jak ja się spotykam z takim głosem, że absolutnie 
proszę tego nie robić, no to proszę rozumieć, muszę mieć wątpliwości, no. 

Zdzisław Stankowski – „Realizacja montażu spowalniaczy nastąpi w okresie wiosennym 2013”. To 
Pan wyraził zgodę. A teraz już nie?!

Jerzy Sirak – Nie, ja się z tego nie wycofuję, ja tylko mówię o swoich wątpliwościach a mamy 
podstawie głosów innych ludzi, prawda? 

Ryszard Sakiel – Pan ma kuzyna tam. Może kuzyna...

Jerzy Sirak – Pan Sakiel mówi, ja tak się zastanawiam, gdzie ja mogę mieć tam kuzyna no. Nic mi 
nie przychodzi do głosy. Także temat, Panie Stankowski, temat traktujemy otwarty, natomiast te 
pozostałe  sprawy dotyczące  lokali,  tak  jak  mówiliśmy,  zrobimy to  spotkanie  z  udziałem Pana 
Dyrektora Łapińskiego i wówczas spokojnie o tych wszystkich sprawach sobie porozmawiamy. No 
jak jest ścieżka rowerowa, to naturalną konsekwencją jest  to,  że główną szosą się rowerem nie 
jeździ. 

Jerzy Sirak – Jest temat, no tak, no zawsze tak jest, Panie Sakiel. No bo po co się robi? Po co się 
robi ścieżkę rowerową? Po to, żeby przejazdy przez główną jezdnię były lepsze, bezpieczniejsze 
itd. Jest inny temat, jeżeli chodzi o przejezdność ścieżki w okresie zimowym, prawda?

Zdzisław Stankowski – A dlaczego tam nie ma postawionych znaków?

Ryszard Sakiel – Znaki muszą być! Znaki!

Jerzy Sirak – Zgodnie z prawem o ruchu drogowym, załóżmy, powinny być. Teraz tak, Pan mówi 
muszą być. Jak postawimy, ktoś inny przyjdzie i powie a po co postawili te znaki? Tak dobrze było,  
jak ich nie było, nie? 

Ryszard Sakiel – No ale z kodeksem drogowym musi być.

Jerzy  Sirak  –  Jeżeli  chodzi  o  te  oświetlenie  Rakowieckiego  2  słupy,  to  oczywiście  my  to 
sprawdzimy i ja rozumiem, że skoro Pan mówi, to tak jest i jest tamten problem, ale przy okazji jak  
jestem przy głosie, to chce poinformować Wysoką Radę, że przygotowujemy w tej chwili taki duży 
projekt do Narodowego Funduszu Ochron Środowiska. Taki projekt jest przez Narodowy Fundusz 
realizowany. Nazywa się tak fajnie Sowa. Celem tego projektu jest generalnie oszczędzanie energii 
elektrycznej. Będzie to polegało na wymianie oświetlenia. My już planujemy to zrobić pod kątem 
całego miasta  na wszystkich tych  ulicach,  żeby było oświetlenie  energooszczędne,  ale  również 
inteligentny  system,  że  tak  powiem,  zarządzania  tym  oświetleniem,  żeby  zużycie  energii  było 
optymalne i  jednocześnie też minimalne.  I  taki  projekt  w tym roku chcemy złożyć.  Narodowy 
Fundusz ogłosił taki konkurs. Jak dobrze pamiętam termin zgłaszania wniosków jest do 30 kwietnia 
bodajże tego roku. Przygotujemy to i w stosownym czasie taki wniosek złożymy. Ściegiennego. 
Tak, oczywiście. Pani Marto, proszę zapisać. Sprawdzimy. Jak będzie lepsza pogoda, postaramy się 
z tym uporać. Mam nadzieję, że tam dużo dziur nie ma. Jeżeli chodzi o ten chodnik przy Muzeum 
Białoruskim, jeżeli w grę wchodzą jakieś uzupełnienia pojedynczych płytek, to zrobimy to szybciej. 
Jeżeli chodzi o całkowita przebudowę tego chodnika, to mówię, to przeanalizujemy to w ciągu 
roku.  Jak  ja  wspomniałem,  ja  będę  chciał,  żeby  również  w  tym  roku  w  ramach  prac 
interwencyjnych,  robót  publicznych  zatrudnić  jak  największą  liczbę  osób  i  ewentualnie  wtedy 
byśmy mogli tych chodników robić więcej, w tym również ten chodnik, który Pan mówi. Nic nie 
opowiem w te chwili na temat lip na Batorego. Na to trzeba popatrzeć. Nie możemy tak myśleć o  
wycinaniu  w  pień  wszystkich  drzew w mieście,  natomiast  gałęzie.  Gałęzie,  kolego,  a  kto  tak 



naprawdę jest winien? Kierowca jak jedzie takim samochodem, ma obowiązek sprawdzić, jakim 
samochodem wyjeżdża. Nie można wyjeżdżać tirem z naczepą, na którym jest lód czy śnieg.

Zdzisław Stankowski – Zgadza się. Tak.

Jerzy Sirak – Bo to naprawdę jest zagrożenie dla życia ludzkiego no. Ja nie chciałbym być tym 
kierowcą, który jedzie z tyłu i żeby tafla lodu spadła na mnie i na mój samochód. Mam dzieci, mam 
wnuka jednego, czekam na kolejnego, mam nadzieję mieć więcej. Chcę się cieszyć tym i jeszcze 
trochę pożyć. 

Zdzisław Stankowski – Ale Panie Burmistrzu, te gałęzie można poobcinać, żeby tiry nie zostawały 
do tego.

Jerzy Sirak – To jest zupełnie, załóżmy, inny temat i z takim wnioskiem do zarządcy drogi, a więc 
Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich wystąpimy. A tam jeszcze był temat jakiegoś drzewa na 
Wierobieja. Zobaczymy, jeżeli rzeczywiście drzewo jest suche i w jakiś sposób zagraża, to trzeba je, 
po uzyskaniu właściwego zezwolenia wydać. A jeżeli już jestem przy wniosku, który Pan porusza, 
ja się bardzo cieszę tutaj z Pana stanowiska. Proszę za tym przekonać wszystkich posłów Klubu 
Palikota,  żeby  popierali  stanowisko  samorządów  Rzeczypospolitej  w  sprawie  i  zdecydowanie 
powiedzieli  nie  dla  nowelizacji  ustawy o  ochronie  przyrody  w takim zakresie,  jaki  proponują 
ekolodzy. 

Ryszard Sakiel – Palikot za nami jest. Żeby nie było.

Jerzy Sirak – Sprawy dotyczące tych i  sprzątaczek, tych problemów z osiedla  mieszkaniowego 
Millenium omówimy na tym właśnie  spotkaniu.  Również  sprawy rozdzielania  ciepła  w tych 2 
blokach, gdzie jak rozumiem, te wskazania były za wysokie. Ja mówię, o sprawach Spółdzielni 
Mieszkaniowej  rozmawialiśmy  wielokrotnie.  Ja  wczoraj  też  miałem  okazję  w  Białymstoku 
rozmawiać też z jednym z Prezesów Spółdzielni Mieszkaniowej. Są tam też podobne problemy. Też 
jest opomiarowanie. Ja osobiście uważam, że nie jest to najlepsze rozwiązanie, bo czasami lepiej  
byłoby  w skali  zarządcy  zasobów  czy  Spółdzielni,  czy  mieszkaniówki  nawet  zapłacić  troszkę 
więcej, ale mieć pewność, że wszystkie mieszkania są dogrzane, bo to wtedy tak naprawdę wpływa 
i na jakość, i stan techniczny budynków, no ale ja, proszę mnie zrozumieć, Pani Małgosiu, ja tej 
umowy  nie  podpisywałem.  Ja  nie  jestem  Prezesem  Spółdzielni  Mieszkaniowej.  Spółdzielnia 
Mieszkaniowa ma swoje,  że tak powiem, gremia zarządcze.  Proszę wszelkie,  załóżmy,  pytania, 
wnioski kierować do Pana Prezesa Spółdzielni, do Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej. 
Państwo jesteście członkami tejże Spółdzielni i Państwo macie prawo. Ja powiem tylko tak.

Ryszard Sakiel – Ale trzeba dosłownie, żeby miejska była kotłownia i na każdym bloku baterie 
słoneczne. I one by zaczynały blok od ogrzewania

Jakub Ostapczuk – Ale zimą nie grzeją. 

Jerzy Sirak – Ale no, ale Panie Sakiel, proszę do mnie dzisiaj nie kierować pretensji z tego tytułu,  
że  kotłownia  akurat  Forte  Furnelu  nie  jest  kotłownią  miejską.  Ale  proszę  zrozumieć.  Jest  to 
oddzielny podmiot. Właściciel tej ciepłowni... Wie Pan, ja nie jestem ekspertem od oceniania, jak 
on zipie, no. 

Ryszard Sakiel – Ale na każdym bloku baterię...

Alla Gryc – Panie Ryszardzie, Panie Ryszardzie, przywołuję do porządku, są to obrady sesji Rady 
Miasta. Proszę usiąść.



Jerzy Sirak – Aha, jeżeli  chodzi o te chodniki,  ja rozumiem, Pani Małgosiu, że chodzi o teren 
osiedli  mieszkaniowych,  tak?  My wystąpmy z  takim monitem zarówno  do  zarządcy  zasobów 
komunalnych – Pana Łapińskiego, jak również do zarządcy zasobów Spółdzielni Mieszkaniowej – 
Pana  Prezesa  Mordania.  Przy  okazji  też  chciałbym  poruszyć  jeden  temat.  Proszę?  Jakiego 
Mikołaja? W prasie spotkaliście się Państwo z takimi pytaniami, zarzutami, że u nas iluminacje 
świetlne świąteczne świecą się zbyt długo. Ja powiem szczerze, ja się tam wcześniej nad tym nie 
zastanawiałem. Po protu tyle ile świeciły się 2, 3, 4 lata temu, tak samo było i w tym roku. A przy 
okazji mam prośbę do Pana Zdzisława – na przyszłość to proszę mi nie stawiać zarzutów, że czegoś 
nie zrobiłem, jak Pan do końca nie sprawdził. 

Zdzisław Wiatrowski – Panie Burmistrzu, to znaczy to nie jest zupełnie tak. Ja w przeddzień mego 
wystąpienia 3 czy 4 powieszono, powieszono 3 takie iluminacje, ale po prostu tak na odczepnego,  
żeby po prostu pokazać, że a nie, jednak zrobione. Jeżeli Pan uważa, że to jest załatwienie sprawy, 
to ja twierdzę, że to nie jest załatwienie sprawy.

Jerzy Sirak  Ja twierdzę, że jest to częściowe załatwienie sprawy, bo nie tylko na tej ulicy, na innych 
ulicach  też  częściowo  uzupełniamy  te  iluminacje.  Jak  będzie  dobrze,  na  drugi  rok  trochę 
uzupełnimy. Robimy to, co jest realnie możliwe. W związku z tym, żeby nie było wątpliwości na 
przyszłość,  ja uważam, że rzeczą właściwą,  jeżeli  chodzi o czas tego oświetlenia  świątecznego 
będzie włączanie tego światła  na dzień przed Mikołajkami,  a  więc 5 grudnia,  a  wyłączymy to 
oświetlenie  iluminacji  świetlnej  następnego  dnia  po  zakończeniu  Świąt  Trzech  Króli  według 
kalendarza juliańskiego. Jeżeli ze strony tutaj radnych były jakieś inne propozycje co terminów, to 
proszę bardzo. To ja teraz pozwolę sobie przekazać mikrofon dla Pana Dyrektora Tomaszuka.

Alla Gryc – Dziękuję bardzo. 

Grzegorz Tomaszuk – Pani Przewodnicząca, Panie Burmistrzu, Wysoka Rado, chcę uspokoić Pana 
radnego, Państwa, mieszkańców Hajnówki oczywiście.  Chcę powiedzieć,  że szpital  funkcjonuje 
normalnie, przyjmuje pacjentów nie tylko z naszego powiatu, ale również spoza powiatu, spoza 
województwa.  Pacjenci  bardzo chętnie  korzystają z naszego szpitala,  bo jak wiadomo, że teraz 
szpital  nie ma dotacji  budżetowej.  On się różni od jednostek budżetowych. Każdy szpital  musi 
zarobić na własne utrzymanie. Otóż jeżeli przyjeżdżają do nas pacjenci, to za te wizyty po prostu 
płaci  Narodowy  Fundusz  Zdrowia.  Chcę  powiedzieć,  że  jesteśmy  największym  szpitalem  w 
województwie, jeżeli chodzi o szpitale powiatowe. I mam tu na myśli kubaturę, mam tu na myśli 
ilość zatrudnionych pracowników. Mam tu na myśli budżet, kontrakty zawarte. Mamy chociażby 15 
oddziałów  szpitalnych,  360  łóżek.  I  oczywiście  w  takim organizmie  dużym zawsze  mogą  też 
powstawać  różne  rozbieżne  interesy  grup  zawodowych,  związków  zawodowych,  bo  mamy  5 
organizacji związków zawodowych. Zarządy tych związków zawodowych zabiegają po prostu o jak 
najlepsze warunki dla swoich członków i to trzeba wszystko jakby, prawda, pogodzić, to wszystko 
trzeba pogodzić, jednocześnie zabezpieczyć środki na inwestycje, które niezbędne są po to, żeby 
nasz  szpital,  nasze  wspólne  dobro,  bo  to  nie  jest  szpital  pracowników,  prawda,  tylko  szpital 
powiatu,  miasta,  poszczególnych gmin, czyli  musi zabezpieczyć też środki na inwestycje,  które 
pozwolą, żeby szpital się rozwijał. Chociażby taką inwestycją w bieżącym roku to jest przebudowa 
naszej  rehabilitacji,  bo  wiadomo,  w  jakich  warunkach  tam  chorzy  są  leczeni.  2  oddziały  – 
rehabilitacja  ogólnoustrojowa,  neurologiczna  są  po  prostu  na  1  oddziale.  Trzeba  ten  oddział 
przebudować.  Inaczej  Narodowy Fundusz Zdrowia nie  podpisze z  nami kontraktu.  Musimy też 
realizować projekty unijne. Złożyliśmy wniosek o zainstalowanie solarów słonecznych na szpitalu. 
Również w ramach współpracy transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina będziemy robili remont 
naszego laboratorium, wyposażenie w dobrą aparaturę medyczną naszego oddziału obserwacyjno-
zakaźnego. Również i to wszystko trzeba pogodzić przy zagrożeniach, które płyną z zewnątrz, o 
których Pan radny mówił, prawda, o prywatyzacji. Bo Pan, mi się wydaje, jakby użył tutaj takie 



sformułowania,  że  Dyrektor,  ale  mogę  się  mylić,  straszy,  coś  takiego,  prawda,  natomiast  ja 
wszystkich chcę informować, swoją załogę, jak również Państwa, o tych różnych zagrożeniach. Bo, 
no niestety, prawo jest takie, ustawa jest taka, jeżeli jest strata finansowa za dany rok, to tą stratę  
musi ktoś pokryć. Jeżeli nie pokryje szpital, nie pokryje powiat, to w przeciągu, prawda, 6 miesięcy, 
musi przekształcić w spółkę prawa handlowego. A to ja uważam, jest pierwszy krok, rzeczywiście,  
to nie jest jeszcze prywatyzacja, ale jest to pierwszy krok w kierunku prywatyzacji. I ja to chcę 
wszystkim  mówić,  uświadomić,  że  takie  są  jakby,  prawda,  zagrożenia.  Natomiast  na  dzień 
dzisiejszy, jeżeli chodzi o roku ubiegły, zamkniemy ten rok lekkim zyskiem, czyli nam nie grozi, 
prawda, że w roku 2013 mamy przekształcać po prostu spółkę prawa handlowego. Szpital jest w 
dobrej kondycji finansowej. Rachunki płacimy terminowo, nie mamy żadnego zadłużenia, żadnych 
zobowiązań, natomiast rozumiem również pracowników, różne grupy zawodowe, że potrzebują po 
prostu podwyżek.  Natomiast  proszę zajrzeć do innych szpitali.  W innych szpitalach  się  obniża 
wynagrodzenie,  natomiast  my  staramy  się  znacząco,  znaczy  małymi  krokami  systematycznie 
podwyższać  te  wynagrodzenie  i  z  całą  odpowiedzialnością  chcę  powiedzieć,  że  nasze 
wynagrodzenie nie jest najgorsze, a nawet troszkę więcej się zarabia, jak w innych szpitalach. Pan 
radny wspomniał  o  darowiźnie,  za  którą  chcę  serdecznie  Wysokiej  Radzie  podziękować,  Panu 
Burmistrzowi. Kupiliśmy respirator, który zainstalowaliśmy w Oddziale Intensywnej Terapii, bo to 
jest sprzęt ratujący życie. Nie ukrywam, że będę w roku bieżącym ubiegał się jeszcze o, prawda, o 
dofinansowanie zakupu, bo potrzeby, jeżeli chodzi o ten oddział, są dużo wyższe. Będę się ubiegał, 
mając ma myśli, że to jest właśnie wspólne dobro, że to nasz wspólny jakby interes, żeby utrzymać 
ten szpital, który daje tak duże zatrudnienie, bo tam pracuje prawie 700 osób. Chodzi o różne formy 
zatrudnienia  –  umowy  o  prace,  kontrakty,  ale  się  w  sumie  daje  pracę  takiej  liczbie  właśnie 
pracowników. Chcę powiedzieć, że rocznie szpital udziela 12 000 hospitalizacji,  jeżeli chodzi o 
szpital, 100 000 porad i nie tylko pracownicy są, prawda, no czasem niezadowoleni, bo no więcej 
trzeba pracy wykonać i tak dalej, ale część i pacjentów i za to serdecznie przepraszam, bo nigdy nie 
zrobimy tak, że wszyscy będą zadowoleni, że to wszystkich pacjentów po prostu przyjmiemy w 
danym dniu. Zawsze jeżeli ten lekarz przyjmuje 30 pacjentów, to no niestety, ktoś musi zaczekać 
kilka dni i tak dalej. U nas funkcjonuje w ogóle 30 poradni specjalistycznych. Żaden powiat nie ma  
tyle poradni specjalistycznych, ale też i pacjenci po prostu muszą trochę zaczekać i za to jeszcze raz 
przepraszam.  Na  pewno  wszyscy  nie  będą  zadowoleni,  ale  wszystko  zrobimy  odsetek  tych 
niezadowolonych z dnia na dzień był coraz mniejszy. Także oczywiście, jak powiedziałem, są różne 
rozbieżne  interesy,  natomiast  mamy  sytuację  szpitala  dobrą,  przyjmujemy  pacjentów,  mamy 
również  i  bardzo  odpowiedzialną  załogę  i  tu  odpowiadam właśnie  na  temat  tego  referendum. 
Dziękuję bardzo.

Alla Gryc – Dziękuję bardzo.

Bogusław Szczepan Łabędzki – Ale czy to oznacza, że będzie akcja protestacyjna, czy nie? Czy jest 
Pan na przykład w stanie powiedzieć nam dzisiaj, że jutro siadam z pracownikami, z tą konkretną 
organizacją związkową do rozmów, które no jakiś czas temu Pan przerwał? Bo oni jak gdyby się 
domagają od Pana podjęcia rozmów na nowo, omówienia warunków finansowych. Czy Pan może 
dzisiaj powiedzieć, że tak, jutro siadamy z przewodniczącym, z zarządem związku do ponownych 
rozmów? 

Grzegorz Tomaszuk – Znaczy ja zawsze rozmawiam z pracownikami, związkami zawodowymi. 
Jeszcze raz podkreślam, 5 organizacji  związków zawodowych i  nie da się zarządzać taką dużą 
organizacją bez rozmów, bo to musi  być wspólne zarządzanie i  tutaj  też również zachęcam do 
wspólnego  zarządzania  również  i  Wysoką  Radę.  I  ja  tak  konkretnie,  tak  powiem,  nie  chcę 
odpowiadać,  dlatego  że  rozmawiamy z  pracownikami  Oni  tą  sytuację  również  rozumieją  i  na 
pewno...

Bogusław Szczepan Łabędzki – Ale pracownicy podjęli w wyniku referendum decyzję, że podejmą 



akcję  protestacyjną,  jeżeli  Pan  nie  powróci  do  rozmów  z  nimi,  więc  proszę  nie  lawirować  z 
odpowiedzią, Panie Dyrektorze.

Grzegorz  Tomaszuk – To znaczy nie  wiem,  skąd Pan takie  informacje,  że  pracownicy podjęli. 
Widzę, że Pan tutaj więcej, niż niż na przykład niż ja, co się dzieje w naszej firmie.

Bogusław  Szczepan  Łabędzki  –  To  wie  Pan,  chyba  wygląda  na  to,  że  musimy  się  zamienić 
stanowiskami.

Grzegorz Tomaszuk – Także dziękuję bardzo.

Alla Gryc – Pan Henryk Łukaszewicz prosił o głos. Proszę bardzo.

Henryk  Łukaszewicz  –  Pani  Przewodnicząca,  Panie  Burmistrzu,  ja  mam  właściwie  do  Pana 
Burmistrza  pytanie.  Jakiś  czas  temu,  pod  końcem  stycznia  wszyscy  dyrektorzy  placówek 
oświatowych dostali informację, znaczy jakby polecenie wykazać koszty utrzymania całej obsługi i 
mielimy tak samo dyrektorzy wszystkich palcówek oświatowych musieli zapytać i zorientować, ile 
by kosztowały te usługi,  czyli  sprzątanie, gotowanie, konserwacja,  ile to kosztowałoby to przez 
firmy zewnętrzne i tu pracownicy prosili mnie się zapytać Pana Burmistrza, czy to ma wpływ na 
rejonizację placówek, na likwidowanie etatów czy co innego? Dziękuję. 

Alla Gryc – I Pan Leonard Kulwanowski. Proszę bardzo.

Leonard Kulwanowski – Panie Burmistrzu, uzyskałem od Pana odpowiedź na zgłoszony problem. 
Jest to odpowiedź bardzo ogólna. Ja to rozumiem. A w tej chwili chcę Pana zapytać, czy w okresie 
miesiąca, na przykład na przyszłą sesję, mogę uzyskać od Pana odpowiedź, że zastanawialiście się 
Państwo nad tym problemem, jak go w jaki sposób tutaj na terenie miasta prowadzić i jakie były 
wnioski i ustalenia? Czy można? Problem miejsc gromadzenia odpadów. To, co mówiłem, o tym, 
żeby się zastanowić nad ich wyglądem estetycznym na terenie osiedla. Czy mogę otrzymać w ciągu 
miesiąca, czy dać Panu na piśmie, żeby poczekać? 

Jerzy  Sirak  –  No  odpowiem  tu  na  pytanie  Pana  radnego  Kulwanowskiego.  No  postaram  się 
wszystko zrobić,  żeby w ciągu tego miesiąca  do tego wniosku się  ustosunkować,  natomiast  w 
sprawie, o której mówi Pan Dyrektor Łukasiewicz, ja już się wypowiadałem. Tak jak mówiłem, 
zrobimy spotkanie  z  Dyrektorami  szkół  i  spokojnie  na ten temat  porozmawiamy,  ale  powtórzę 
jeszcze,  że  to  było  tylko  zbieranie  informacji.  My musimy wiedzieć  dokładnie,  jaki  może być 
model skrajny i oczywiście nigdy nie będę proponował wprowadzania takiego skrajnego modelu w 
życie,  ale  musimy szukać  rozwiązania  racjonalnego i  optymalnego.  Powiem tak,  mój  znajomy 
inżynier  zawsze  mówił  tak,  mówi,  bo  czasami  się  spotykamy  jeszcze  –  nie  ma  problemów 
technicznych,  każdy  problem techniczny  można  rozwiązać  łatwiej,  trudniej,  drożej,  taniej,  ale 
najtrudniejsze są do rozwiązywania problemy ludzkie. I ja będę się starał  robić wszystko, żeby 
poszukiwać oszczędności w różnych miejscach, ale w taki sposób, żeby tych problemów ludzkich 
uniknąć, żeby było ich jak najmniej. Pan radny Rakowicz słusznie mi zwraca uwagę, że po tym, co 
powiedziałem może powstać takie wrażenie tutaj u nas i u tych, którzy oglądają nasze obrady, że w 
mieście, w Urzędzie pracuje aż 792 osoby. Żeby nie było wątpliwości, ja tylko tutaj do tego, co 
mówiłem,  dodam,  że  bezpośrednio  w  Urzędzie  Miasta  pracuje  tylko  50  pracowników  i  w 
porównaniu do takich miast jak nasze, ja Państwa zapewniam, że to jest naprawdę stosunkowo 
niskie zatrudnienie i tak, jak mówiłem, według rankingu „Wspólnoty”, jeszcze danych za ten rok 
nie  ma,  ale  na  pewno  jest  to  czołówka  krajowa,  jeżeli  chodzi  o  oszczędne  funkcjonowanie 
administracji samorządowej. 

Ryszard Sakiel – Ja chciałem się zapytać...



Alla Gryc – Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.

Ryszard Sakiel – ...baterie słoneczne to tylko mieszkańców indywidualnych czy też spółdzielnie też 
składały wioski, nie? Na baterie słoneczne. Czy spółdzielnie mieszkaniowe też składały wnioski, 
czy komunalne?

Alla  Gryc – Panie Ryszardzie,  przywołuję Pana do porządku. Jest  Pan na obradach sesji  Rady 
Miasta.

Jerzy Sirak – Proszę siadać, Panie Sakiel. Ja krótko odpowiem. Ten wniosek, który składaliśmy, ja 
już  o  nim  mówiłem,  został  złożony  do  RPO,  został  już  wstępnie  od  strony  merytorycznej 
pozytywnie oceniony. Wniosek dotyczy montażu kolektorów słonecznych na 296 gospodarstwach 
domowych indywidualnych i 10 placówkach jednostkach publicznych naszych miejskich. 

Ryszard Sakiel – A spółdzielnie?

Jerzy Sirak – Panie Sakiel, ja Panu mówię, my mogliśmy składać tylko i wyłącznie wniosek, który 
dotyczy obiektów publicznych będących własnością gminy i zarządzanych przez gminę.

Ryszard Sakiel – Dobrze, dziękuję. 

Alla Gryc – Dziękuję Panu Burmistrzowi za odpowiedź na wolne wnioski, zapytania. Dziękuję 
Panu Grzegorzowi Tomaszukowi.

Do punktu 12 porządku obrad
Alla Gryc – Punkt 12 obrad. Zamknięcie obrad sesji Rady Miasta. Zamykam obrady XXIV sesji  
Rady Miasta Hajnówka. Dziękuję.

Prot. Insp.                                                                                                            Przewodnicząca Rady

Halina Stepaniuk                                                                                                          Alla Gryc
   


