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

która odbyła się 24 kwietnia 2013 r. 

w Sali Konferencyjnej Urzędu Miasta

w Hajnówce

w godz. 13:00- 18:30

stan Rady Miasta – 21
obecnych na sesji – 21

Radni obecni na posiedzeniu:

1. Androsiuk Tomasz

2. Bołtromiuk Eugeniusz

3. Chaniło Alicja

4. Giermanowicz Jan

5. Gryc Alla

6. 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  –  Szanowni  Państwo,  otwieram  obrady  XXVI  sesji  Rady  Miasta  Hajnówka.  Na
podstawie  listy  obecności  stwierdzam,  iż  w obradach  XXVI sesji  Rady Miasta  uczestniczy 20



radnych,  w  związku  z  tym  obrady XXVI  sesji  są  prawomocne.  Serdecznie  witam wszystkich
Państwa obecnych na sesji. Witam Pana Jerzego Siraka – Burmistrza Miasta Hajnówka. Serdecznie
witam radnych  Sejmiku  Wojewódzkiego  –  Pana Henryka  Łukaszewicza  i  Pana  Mikołaja
Janowskiego. Serdecznie  witam wszystkich pracowników Urzędu Miasta. Serdecznie witam Pana
Dariusza Kułaka – Komendanta Policji Powiatowej w Hajnówce i pracowników Policji. Serdecznie
witam Panią Barbarę Wasiluk – Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Hajnówce.
Witam  serdecznie  również  Panie,  Panów  przedstawicieli  Rady  Osiedli  Miasta  Hajnówka.  Za
pośrednictwem  mediów  serdecznie  witam  wszystkich  mieszkańców  naszego  miasta.  Kolejnym
punktem sesji  Rady Miasta jest przyjęcie porządku obrad. W dniu 16 kwietnia bieżącego roku do
Przewodniczącej Rady Miasta wpłynął wniosek Burmistrza Miasta o zmianę porządku obrad XXVI
sesji  Rady Miasta.  Burmistrz  Miasta  Hajnówka wnosi  o  zmianę  porządku obrad  polegającą na
zmianie punktu 8 pod nazwą  Rozpatrzenie i  podjęcie uchwał na  punkt 8.  Przedstawienie celów i
działań  Projektu Platforma  współpracy  na  rzecz  zrównoważonego  rozwoju  regionu  Puszczy
Białowieskiej.  Ponadto  wnioskuje  o  zmianę  numeracji  kolejnych  punktów.  Wniosek  został
przekazany  radnym  na  skrzynki  mailowe.  Wpłynął  także  drugi  wniosek  w  dniu  24  kwietnia,
również o zmianę porządku obrad, polegający na wprowadzeniu w punkcie Rozpatrzenie i podjęcie
uchwał  podpunktu  h  dodatkowego  – Upoważnienia  Burmistrza  Miasta  Hajnówka  do  złożenia
wniosku aplikacyjnego do Programu priorytetowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska
pod  nazwą System Zielonych  Inwestycji  GIS  SOWA Energooszczędne  oświetlenie  ulic  miasta
Hajnówka. Czy ktoś z Państwa ma jeszcze uwagi do porządku obrad? Nie widzę.  Poddaję pod
głosowanie wniosek Burmistrza Miasta, czyli przyjęcie tej pierwszej poprawki do porządku obrad,
polegającą na dodaniu punktu 8 pod nazwą  Przedstawienie celów i  działań  Projektu Platforma
współpracy na rzecz zrównoważonego rozwoju regionu Puszczy Białowieskiej. Kto z Państwa jest
za  przyjęciem  nowego  porządku  obrad  z  dodaniem  tego  punktu,  proszę  o  podniesienie  ręki.
Dziękuję.  Kto  jest  przeciw?  Kto  się  wstrzymał?  Nie  widzę.  Został  przyjęty  jednogłośnie  20
głosami. Musimy również przegłosować kolejny punkt zmiany porządku obrad, czyli Upoważnienia
Burmistrza  Miasta  Hajnówka  do  złożenia  wniosku  aplikacyjnego  do  Programu  priorytetowego
System  Zielonych  Inwestycji  GIS  Energooszczędne  oświetlenie  ulic.  Kto  z  Państwa  jest  za
przyjęciem Programu, proszę o podniesienie ręki. Kto z Państwa się wstrzymał? Kto jest przeciw?
Nie  widzę.  Dziękuję.  Porządek obrad został  przyjęty z  dodaniem punktu drugiego 20 głosami.
Poddaję pod głosowanie całościowy porządek obrad Rady Miasta Hajnówka na dzień 24.04.2013
roku.  Kto  z  Państwa  jest  za  przyjęciem  porządku  obrad  po  wniesionych  zmianach  proszę  o
podniesienie ręki. Dziękuję. Kto się wytrzymał? Nie widzę. Kto jest przeciw? Nie widzę. Projekt
został  przyjęty  21  głosami.  Dziękuję  bardzo.  Przedstawię  teraz  Państwu  porządek  obrad  po
przegłosowanych poprawkach.

1. Otwarcie sesji.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu XXV sesji Rady Miasta Hajnówka.

4. Interpelacje.

5. Informacja o działalności Burmistrza Miasta Hajnówka w okresie od 9 marca do 8 kwietnia 2013

roku. 

6. Sprawozdanie z działalności Komendy Powiatowej Policji w Hajnówce za 2012 rok.

7. Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2012 Gminy Miejskiej Hajnówka.

8.  Przedstawienie  celów  i  działań  Projektu pod  nazwą  Platforma  współpracy  na  rzecz

zrównoważonego rozwoju rejonu Puszczy Białowieskiej.

9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawach:



a/  terminu,  częstotliwości  i  trybu uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

przez właścicieli nieruchomości na terenie miasta Hajnówka,

b/ regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Hajnówka,

c/  szczegółowego  sposobu  i  zakresu  świadczenia  usług  w  zakresie  odbierania  odpadów

komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy,

d/  określenie  wzoru  deklaracji  o  wysokości  opłaty za  gospodarowanie  odpadami  komunalnymi

składanej przez właściciela nieruchomości,

e/ emisji obligacji,

f/ zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Hajnówka na lata 2013-2024,

g/ zmian w budżecie miasta na 2013 rok,

h/ upoważnienia Burmistrza Miasta Hajnówka do złożenia wniosku aplikacyjnego do  Programu

priorytetowego  pod  nazwą:  System  Zielonych  Inwestycji  SOWA Energooszczędne  oświetlenie

uliczne.

10. Wolne wnioski, zapytania.

11. Odpowiedzi na interpelacje, wolne wnioski, zapytania.

12. Zamknięcie obrad. 

Do punktu 3 porządku obrad
Alla Gryc – Punkt 3 dzisiejszej sesji Rady Miasta jest przyjęcie protokołu z XXV sesji Rady Miasta
Hajnówka.  Protokół znajdował się w Biurze Rady Miasta Hajnówka. Do obecnej chwili nikt nie
zgłosił uwag, zastrzeżeń, tym samym poddaję pod głosowanie. Kto z Państwa jest z przyjęciem
protokołu XXV sesji Rady Miasta Hajnówka, proszę o podniesienie ręki do góry. Dziękuję bardzo.
Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Przepraszam. 1 głos. Protokół XXV
sesji Rady Miasta Hajnówka został przyjęty 20 głosami, 1 osoba się wstrzymała. 

Do punktu 4 porządku obrad
Alla  Gryc  –  Punktem  4  sesji  Rady  Miasta  są  interpelacje.  Proszę  o  zgłaszanie  interpelacji.
Pierwszeństwo mają radni. 

Zdzisław Stankowski – Pani Przewodnicząca, ja na początku chciałbym podziękować dla  dwóch
tutaj, którzy są, bo nie wiadomo, czy do końca będą. 

Alla Gryc – Może zachowajmy jednak porządek. Jeśli nawet ważne jest, nam miło jest, że Pan chce
podziękować, ale zachowajmy porządek. Pierwszeństwo mają radni. 

Zdzisław Stankowski – Ale to jest bardzo ważne...

Alla Gryc – Ja rozumiem, ja rozumiem, pozwólmy, zachowajmy porządek, dobrze? Jedną chwilę.
To jest kwestia 3 minut. Czy ktoś z radnych? Proszę bardzo, Pani Ewa Rygorowicz. 

Ewa Rygorowicz – Na prośbę Bractwa  świętych Cyryla i Metodego w Hajnówce zwracam się z
uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości nadania jednej z hajnowskich ulic bądź skweru imienia
świętych Cyryla i Metodego. W związku w bieżącym roku obchodzimy okrągłą rocznicę, to jest
1150  rocznicę właśnie misji  cyrylometodiańskiej  na ziemiach  Słowian. Jest to wyjątkowa okazja,



aby chociaż w ten skromny sposób upamiętnić ten fakt. Teren Polski to miejcie zetknięcia się 2
misji  chrześcijańskich:  prawosławnej  cyrylometodiańskiej,  która  podążyła  ze  strony  Państwa
Morawskiego i drugiej łacińskiej,  która dotarła ze strony Niemiec. Misja Cyryla i Metodego na
Morawach była niezwykle ważna dla całej Europy oraz dla wszystkich Słowian. Doprowadziła do
zespolenia  się  kultury  słowiańskiej  z  kulturą  greko-chrześcijańską i  powstania  własnej  kultury
słowiańskiej.  Doprowadziła do powstania języka słowiańskiego oraz pierwszego arcybiskupstwa
słowiańskiego. Liturgia słowiańska przeniesiona przez uczniów Metodego na Bałkany przyjęła się
tam  znakomicie,  a  stamtąd  przeniesiona  została pod  koniec  X  wieku  na  Ruś  i  stała  się
podstawowym czynnikiem rozwoju  kulturalnego  Słowian  wschodnich.  Działania Konstantyna i
Metodego  stały się  tym sposobem podstawą zjednoczenia  religijnego  i  kulturalnego w  świecie
słowiańskim. Dziękuję. 

Alla  Gryc – Dziękuję bardzo. Czy ktoś z radnych jeszcze ma interpelacje? Proszę bardzo, Pan
Henryk Łukaszewicz – radny Sejmiku Wojewódzkiego. 

Henryk Łukaszewicz – Taką informację powiadomić  Państwa o zakończonym przetargu, tutaj już
kolega chyba wspominał miesiąc temu. Przetarg,  który się odbył na budowę drogi Hajnówka –
Jelonka.  Podmiot  pierwszy,  który wygrał  przetarg,  został  pod względem formalnym jak  gdyby
odrzucony, drugi podmiot został wybrany i prawdopodobnie, ja mówię prawdopodobnie, dopóki nie
będzie podpisane porozumienie,  umowa,  będę mówił prawdopodobnie.  Prawdopodobnie 9 maja
będzie podpisana umowa na budowę drogi Jelonka – Hajnówka. Dziękuję. 

Alla Gryc – Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Pan Stankowski, proszę bardzo. Dziękuję.

Zdzisław Stankowski – Pani Przewodnicząca, Panie Burmistrzu, serdecznie dziękuję dla Bogdana
Łapińskiego,  że  w  3.  rocznicę  katastrofy  smoleńskiej  na  rondzie  świętej  pamięci  Arcybiskupa
Mirona postawił 4 znicze. W Hajnówce nikt o tym nie pamięta, że Biskup to pochodzi z naszych
stron. Jemu bardzo dziękuję za postawienie zniczy na tym rondzie. I teraz dla Pana Komendanta
bardzo dziękuję, że w ciągu godziny załatwił, że Zarząd  Dróg Wojewódzkich przyjechał.  Ja tam
stałem godzinę i czekałem, żeby zabezpieczyć taki duży dół, żeby tam ludzie nie złamali nogi przy
Bibliotece. Dziękuję bardzo, Panie Komendancie. 

Alla Gryc – Dziękuję bardzo. Czy ze strony Państwa jeszcze są interpelacje? Nie widzę. Dziękuję
bardzo.

Do punktu 5 porządku obrad
Alla  Gryc  –  Przechodzimy do  kolejnego  punktu.  Informacja  o  działalności  Burmistrza  Miasta
Hajnówka  w  okresie  od  9  marca  do  8  kwietnia  2013  roku.  Informacja  została  Państwu
przedstawiona  na  skrzynki  mailowe.  Temat  był  poruszany  na  komisjach.  Czy  Pan  Burmistrz
będzie? Bardzo proszę Pana Burmistrza o uzupełnienie materiału. 

Jerzy Sirak – Pani Przewodnicząca, Wysoka Rado, ja mówię również według mojej wiedzy sprawa
dotycząca inwestycji ulicy Hajnówka – Jelonka, jak dobrze wszystko pójdzie, to rzeczywiście 9
powinna się ta inwestycja u nas rozpocząć. Myślę, że to jest radość nas wszystkich, radość całego
miasta,  również  radość  tutaj  radnych reprezentujących nasze  miasto  w Sejmiku Wojewódzkim.
Oprócz tych informacji, które zostały pisemnie Państwu przedstawione, oprócz takich bieżących
spraw  uczestniczyłem  w  takiej  konferencji  dotyczącej  kondycji  samorządów  Rzeczypospolitej.
Konferencja została zorganizowana w Wyższej Szkole Administracji Publicznej z udziałem takich
wybitnych specjalistów, jeżeli chodzi o polską administrację, jak profesor Hausner i profesor Prutis.
19 z kolei kwietnia w Bielsku miało miejsce takie duże  spotkanie dotyczące konsultacji strategii
rozwoju naszego województwa na lata 2014-2030 czy 20. W każdym bądź razie bardzo dziękuję też
tym wszystkim radnym, którzy znaleźli czas i razem w tych konsultacjach uczestniczyli. Tam też



mięliśmy okazję, żeby swoje stanowisko w tych sprawach przedstawić.  Jeżeli  chodzi o bieżące
sprawy,  chciałbym  poinformować,  że  zostały już  rozstrzygnięte  przetargi  dotyczące  dostawy
materiałów na wszystkie nasze inwestycje planowane do realizacji w tym roku. Mam na myśli te
inwestycje, które będą, których realizację rozpoczniemy już po tym długim weekendzie majowym i
po świętach prawosławnych, i będzie to organizowane w ramach prac interwencyjnych, no a więc
chodzi tutaj polbruk, krawężniki i tak dalej. Został rozstrzygnięty również przetarg na realizację
deszczówki  na  ulicy  Łagodnej  i  podbudowy.  Tu  poinformuję,  że  najkorzystniejsza  oferta  na
wykonanie  tej  instalacji  burzowej  została  złożona  przez  nasze  Przedsiębiorstwo  Wodociągów i
Kanalizacji.  Również  został  rozstrzygnięty  przetarg  na  wykonanie  podbudowy  i  nawierzchni
bitumicznej na ulicy Orzeszkowej. Bo tak, jak już mówiłem, jeżeli chodzi o chodniki, krawężniki,
to robimy to w ramach prac interwencyjnych, natomiast podbudowa i nawierzchnia bitumiczna to
będzie usługa zewnętrzna, przetarg został rozstrzygnięty. Również został rozstrzygnięty przetarg na
wykonanie nawierzchni bitumicznej na ulicy Ptaszyńskiego, Werpachowskiego, Duboisa i Kolejki
Leśne. W tracie przetargu, no dzisiaj mija termin, jutro będzie mijał termin na złożenie z kolei ofert
na wykonanie burzówki na ulicy Werpachowskiego, ale również, a 8 z kolei maja minie termin na
złożenie  ofert  na  wykonanie  podbudowy  i  instalacji  burzowej  na  ulicy  Słonecznej  i  ulicy
Międzytory. Będzie inwestycja związana z ulicą Łagodną. Chciałbym też Państwa poinformować,
że podpisałem decyzję środowiskową na nową ważną inwestycję w naszym mieście. Inwestycja
będzie realizowana przez firmę kooperującą z Zakładami Forte w Hajnówce. Zgodnie z założeniami
i  złożonym  wnioskiem  tutaj  do  nas  zakłada  się  budowę  i  przebudowę  budynków  o  łącznej
powierzchni 10 000 metrów kwadratowych z docelowym zatrudnieniem do 150 osób w systemie
pracy trójzmianowej. Będzie to generalnie produkcja płyt komórkowych. I myślę, że to wszystko,
co w tej chwili dodatkowo miało miejsce. Dziękuję bardzo.

Alla Gryc – Dziękuję Panu Burmistrzowi. 

Leonard Kulwanowski – Mam pytanie.

Alla Gryc – Proszę bardzo. 

Leonard Kulwanowski – Panie Burmistrzu, stwierdza Pan w swojej informacji o bardzo ważnym
spotkaniu. Uczestniczył Pan w Podlaskim Kongresie Sportu z udziałem Ministra Sportu i Turystyki
–  Panią  Anną  Muchą.  Mnie  intryguje  cel,  temat  tego  spotkania,  a  mianowicie  pełniejsze
wykorzystanie już istniejącej infrastruktury sportowej oraz szeroko pojętej aktywizacji sportowej.
Jaką wątpliwość, znaczy jakie  to  jest moje zainteresowanie?  To znaczy co? Że my mamy aż tak
dużą, piękną infrastrukturę sportową, że mamy się teraz martwić o jej wykorzystanie w niedalekiej
przyszłości? Że mamy moc pieniędzy na organizację nowych jakichś imprez, które pozwolą nam na
wypełnienie sal  gimnastycznych,  boisk i  tak dalej?  Jakie  były wnioski  z  tego spotkania,  Panie
Burmistrzu? Dziękuję.

Alla Gryc – Proszę bardzo, Pan Wiesław Rakowicz.

Wiesław Rakowicz – Panie Burmistrzu, chciałbym, żeby mnie Pan albo wyprowadził z błędu, albo
rozszerzył informację na temat zgromadzeń zarządów spółek, które tutaj wyczytuję, że mamy Biuro
Projektów i  Obsługi  Inwestycji.  Mnie  się  wydawało,  że myśmy tą  instytucję  skasowali,  że  tak
powiem, czyli uległa likwidacji. To jeden temat. Ona miała działać w ramach PWiK-u a tutaj się
podaje PWiK i również Biuro Projektów, więc to jest jednak nie jeden organizm, a tak miało być.
Tak to swego czasu tutaj wszyscy ustaliliśmy. I tu jeszcze przy okazji stało się coś fajniejszego. To
Biuro ma 91 739,99 zł zysku. Coś, co...

Straty.



Wiesław Rakowicz – A przepraszam, strata. Oooo. No. Czyli normalnie. Tak jest. Ale to szkoda, bo
w  ramach  PWiK-u  to  byłby  zysk.  To  jeden  temat  do  Pana,  Panie  Burmistrzu.  I  drugi  –
przygotowano dokumentację i akt notarialny umowy przeniesienia własności nieruchomości aport,
czyli przy Armii Krajowej na rzecz PUK-u przekazaliśmy działkę 1056/144. Chciałbym o szerszą
informację na ten temat, bo mi się wydawało, że  tam już coś aportowaliśmy w tamtym miejscu
gdzieś w okolicy na terenie Hajmaklesu. Dziękuję.

Alla Gryc – Dziękuję. Pan Bogusław Łabędzki. Proszę bardzo.

Bogusław Szczepan Łabędzki – Państwo Przewodniczący, Panie Burmistrzu, ja wrócę do pytania
już zadanego o zgromadzenie  zarządów spółek  miejskich  no  i  tak  samo przyłączę  się  do  tego
pytania o Biuro Projektów, natomiast jeszcze będę prosił Pana Burmistrza o to, żeby rozwinął ten
zysk PWiK – 124 940.  A pytanie moje związane jest z tym, że PWiK dosyć dużą inwestycję  w
tamtym  roku  realizowało.  Chodzi  mi  cały  czas  o  kalkulowanie  kosztów  funkcjonowania  tego
Przedsiębiorstwa ze względu na to, że no ustalaliśmy chociażby i cenę wody ostatnio, tak? Warto
wiedzieć więc jak  sobie bez takich inwestycji dodatkowych te Przedsiębiorstwo radzi i jak to się
przedkłada potem na naszą cenę wody. Natomiast drugie pytanie dotyczy ulicy Kolejki Leśne. Ja
chciałbym,  Panie  Burmistrzu,  żeby Pan  powiedział  mi,  co,  jaka  inwestycja  znowu tam będzie
realizowana, bo ta ulica już jakiś czas temu była przebudowywana i to nie wiem, czy nie w pełnym
zakresie, czy teraz będziemy ją przerabiali na Via Baltikę czy coś jeszcze innego. Dziękuję bardzo.

Alla Gryc – Dziękuję bardzo. Pani Małgorzata Szczerbakow. Proszę bardzo. Podkreślam tylko, że
zapytania dotyczą informacji o działalności Burmistrza w okresie od 9 marca do 8 kwietnia. 

Małgorzata Szczerbakow – Serdecznie witam Państwa. Panie Burmistrzu, zabrakło mi informacji
na poprzedniej sesji, jak i też na tej, jak wygląda rynek pracy. Jaka jest tendencja tworzenia miejsc
pracy czy zwijania ich przed przedsiębiorców oraz osoby prowadzące działalność gospodarczą?
Czy prowadzony jest  monitoring  przyczyn  ewentualnego  zwijania,  jeśli  takowe jest?  To  jedno
pytanie...

Alla Gryc – Pani Małgosiu, ja bardzo przepraszam...

Małgorzata Szczerbakow – Tak, może coś nie tak zauważyłam, tak? Czy co? 

Alla Gryc – Nie. W tej chwili pytania dotyczą informacji o działalności Burmistrza w okresie od 9
marca do 8 kwietnia 2013 roku. Ta informacja była na Biuletynie Informacji Publicznej,  była na
skrzynkach mailowych i tylko tego tematu. W późniejszym czasie Pani zada pytania w wolnych
wnioskach. 

Małgorzata Szczerbakow – To znaczy bo taka informacja...

Alla Gryc – Ja muszę Panią przeprosić...

Małgorzata Szczerbakow – Tak...

Alla  Gryc  –  Jeśli  dotyczy tych  zagadnień,  które  tu,  zgadzamy się,  tak.  Jeśli  nie,  to  proszę  w
wolnych wnioskach.

Małgorzata  Szczerbakow  –  Znaczy  dlaczego  ja  ten  temat  akurat  w  tym  momencie  podjęłam?
Dlatego, że w informacjach wcześniej, które Pan Burmistrz przekazywał, taka wiedza był zawarta,
dlatego uważałam za stosowne zadać w tym momencie to pytanie.



Alla Gryc – Będę wdzięczna, jeśli okaże Pani troszkę cierpliwości i wystąpi z tematem w wolnych
wnioskach.

Małgorzata Szczerbakow – Dobrze. 

Alla Gryc – Dziękuję serdecznie.

Małgorzata  Szczerbakow – Tylko w wolnych wnioskach będę miała  dużo innych zapytań  i  ja,
niestety,  nie otrzymuję od Pana Burmistrza odpowiedzi,  a chciałabym, żeby jednak mieszkańcy
usłyszeli, bo to są bardzo ważne sprawy, także proponowałabym, żeby jednak zostało w tej chwili
przyjęte. 

Alla Gryc – Wszystkie sprawy są nam ważne.

Małgorzata Szczerbakow – Dobrze.

Alla Gryc – Proszę zaufać.

Małgorzata Szczerbakow – Zastosuję się. Dziękuję.

Alla  Gryc  –  Dziękuję  bardzo.  Informacja  o  działalności  Burmistrza  jest  również  okazją  do
udzielenia  głosu  Panu  Janowskiemu  i  Panu  Henrykowi  Łukaszewiczowi.  Czy  Panowie  chcą
skorzystać jeszcze z głosu? Bardzo proszę. Pan Mikołaj Janowski.

Mikołaj Janowski – Pani Przewodnicząca, Panie i Panowie Radni, Szanowni Państwo,  w imieniu
Marszałka Koryckiego i  Dyrektora Sulimy chciałem zaprosić  Państwa radnych i  wszystkich na
oficjalne przekazanie terenu, symboliczne wbicie szpadla na drogę Jelonka – Hajnówka. Odbędzie
się  to  9  maja  o  godzinie  11:00  w  Gminie  Dubicze  Cerkiewne.  W  tym  miejscu  chciałem
podziękować dla trzech radnych powiatowych. I obecnie, w poprzedniej kadencji i obecnej, otóż dla
radnego Leona Małaszewskiego – obecnego Wójta Gminy Dubicze, radnego Jarosława Kazimiuka
z Kleszczel i radnego Jurka Wasiluka z Czeremchy za to, że mnie wspierali i mobilizowali do tego,
aby ta  droga jak najszybciej  powstała.  Niektórzy nie  wierzyli,  że  ta  droga  będzie  i  otóż  firma
UNIBEP oficjalnie przejmuje teren pod budowę drogi 9 maja. Budowa tej drogi ma być zakończona
do końca wrzesień-październik 2014 rok. I tutaj chciałem przeprosić wszystkich mieszkańców za
utrudnienia i, bo już na poprzedniej sesji było pytanie: A co będzie, kiedy będą światła? Myślę, że
wszyscy jadący w kierunku Kleszczel  z Hajnówki powinni  jechać przez Bielsk Podlaski,  to na
pewno będzie krócej i szybciej. Tak samo ze strony Kleszczel przez Bielsk Podlaski do Hajnówki,
bo na  pewno będą utrudnienia,  na  pewno będą światła.  Wszystkim tym,  co  się  przyczynili  do
powstania tej drogi, bardzo serdecznie dziękuję.  Panie Burmistrzu, Pan był na Strategii Rozwoju
Województwa Podlaskiego. Myślę,  że albo Starosta, ale myślę, że to Pan powinien zainicjować
takie spotkanie nas radnych wojewódzkich. Jeżeli to nie dojdzie  z Pana inicjatywy, to my sami
spróbujemy poszerzone  o  wszystkich  wójtów,  radnych,  po to,  żeby przeanalizować tą  strategię
przedstawioną,  projekt  strategii  przedstawioną  na  lata  2014-2030.  Po  to,  żeby  wspólnie  się
zastanowić nad tym, co  tutaj  Pani powiedziała, nad miejscami pracy, nad tym tematem rozwoju
naszego terenu i nanieść poprawki, nasze propozycje naszego regionu do tej strategii. Szanowni
Państwo, jeżeli chodzi, mam taką trochę nieprzyjemną sprawę. Otóż do tej pory na zaczepki, na
pomówienia,  na  oskarżenia  nie  odpowiadałem.  Zostawiałem  to  bez  żadnego  komentarza,  bez
żadnych  wniosków.  Od  tej  chwili,  mówię  to  publicznie,  każde  oskarżenie,  każde  pomówienie
niesłuszne w stosunku do mnie czy do mojej rodziny będę w ramach prawa, a także w ramach
politycznych mówił i po prostu nie może być tak, że w jakiś sposób jestem pomawiany, oskarżany o
nie wiadomo co. Może za to, że coś się w tym Powiecie, na tym terenie zaczyna robić i może tutaj
Janowski  tutaj  z  Heńkiem Łukaszewiczem jako  radny zaczyna  przeszkadzać.  Jeszcze  jest  taka



sprawa.  Proszę,  aby,  już  drugi  raz  Rada  Miasta  podjęła  stanowisko  w  sprawie  obwodnicy
miejscowości Narew z mostem w Narwi.  Proszę o stanowisko. Stanowisko  Rady Miasta,  które
będzie pomocne w budżecie, raczej w strategii rozwoju na lata 2014-2020. Także jest planowane
zrobienie projektu na drogę Nowosady – Zabłudów, także Zwodzieckie – Juszkowy Gród, na drogi
wojewódzkie  i  w  ramach  tego  projektu  przydałoby  się  ująć  obwodnicę  Narwi  i  z  mostem w
Ancutach. Takie stanowisko Rady Miasta byłoby pomocne, bo nie ukrywam, że do tej pory, mimo
że jest moja inicjatywa od maja, to jestem sam. Nikt z lokalnych władz ani samorządów mnie w tej
sprawie  nie  wpiera.  Nie  wiem,  czy  to  słuszne,  czy  niesłuszne,  ale  należałoby  spróbować.
Należałoby spróbować i skrócić połączenie z Hajnówki do Białegostoku o 4 kilometry. Budowa 2
kilometry 500 metrów nowej drogi i mostu. Budowa mostu w tym samym miejscu i budowa drogi
w tym samym miejscu, co teraz jest, jest droższa o 10  000 000. Tak jak budowa drogi i mostu
nowego, obwodnicy i mostu to jest 35 000 000 złotych, to budowa mostu przy obecnym moście i tej
drogi,  którą  obecnie  jeździmy,  to  będzie  wynosiła  około  45  000  000 złotych.  Także  nawet
finansowo oszczędzamy na budowie nowego mostu, nowego jakby połączenia z miastem Białystok.
I dlatego proszę was, abyście wspomogli moje starania w tej sprawie, bo to jest bardzo ważne, to
jest także 10 minut drogi do Białegostoku, a dzisiaj wiadomo:  Czas to pieniądz. Dziękuję bardzo
wszystkim. Tym, co świętują Wielkanoc, życzę wszystkiego najlepszego, zdrowych, spokojnych
Świąt.  

Alla  Gryc  –  Dziękuję  serdecznie.  Informacja  o  działalności  Burmistrza...  Przepraszam,
przepraszam. Odpowiedzi Pan Burmistrz udzieli teraz. Przepraszam.

Jerzy  Sirak  –  Pani  Przewodnicząca,  Wysoka  Rado,  ja  może  tak  na  żywo  ustosunkuję  się  do
wypowiedzi  Pana  radnego  Janowskiego.  Nasze  wnioski  dotyczące  strategii  rozwoju  naszego
województwa  na  lata  2014  i  2030,  załóżmy,  jeżeli  chodzi  o  miasto,  zostały  przeze  mnie
przedstawione oficjalnie na tym spotkaniu, na którym również Pan radny był. Niezależnie od tego,
my swoje sugestie, dotyczące tej strategii, przekażemy dodatkowo Panu Marszałkowi na piśmie.
Pan  Starosta  Pietroczuk  stanowisko  w  imieniu  Powiatu  Hajnowskiego  w  tej  sprawie również
przedłożył i ja myślę, że teraz nie pozostaje Panom radnym nic innego, tylko po prostu bronić tych
naszych propozycji i naszych stanowisk na forum Rady Sejmiku Województwa Podlaskiego, bo to
tylko Sejmik Województwa Podlaskiego ostatecznie zadecyduje, określi kształt tej strategii. A jak
my jesteśmy już na etapie dziękowań, to ja przypomnę i podziękuję jeszcze raz Wysokiej Radzie, że
może my za dużo nie krzyczymy, ale my mamy swój bezpośredni finansowy wkład w realizację tej
inwestycji,  ponieważ część  odcinka dokumentacji  technicznej  na drogę Hajnówka – Jelonka w
naszym mieście została wykonana przez miasto Hajnówka i przekazana w formie naszego aportu i
darowizny dla Województwa Podlaskiego. Zgodzę się z tym, że ten projekt, o którym Pan radny
Janowski mówi, jest projektem dobrym. Mam tu na myśli obwodnicę Narwi i ten most w Ancutach.
Jest to bardzo stary projekt. Jak dobrze pamiętam, z tego, co mi drogowcy mówili, to pierwsze takie
koncepcje  powstały już w latach  70.  i  oczywiście  byłoby dobrze,  gdyby coś  takiego udało się
zrealizować. Pytanie tylko, na ile to jest realne. A jeżeli już ma być jakiś lobbing i wystąpienie z tej
części  tutaj  województwa,  to  uważam,  że  powinno  być  to  wspólne  stanowisko  wszystkich
samorządów. Teraz wracamy do innych spraw. Pan radny Kulwanowski pyta o spotkane z Panią
Minister  Muchą.  To  było  spotkanie  takie  ogólne  dla  całego  Województwa  z  Panią  Minister.  I
intencją Pani Minister było zwrócenie uwagi przede wszystkim na to, jak wykorzystać ten potencjał
sportowy, który mamy. Mam tu na myśli i bazę materialną, ale również nauczycieli, trenerów i tak
dalej, żeby w oparciu o te warunki, które są, osiągnąć jak najwięcej w zakresie organizacji różnych
zajęć o charakterze sportowym. To, o czym my nieraz mówimy, że trzeba wszystko zrobić, żeby jak
największą grupę ludzi młodego pokolenia odciągnąć od telewizorów, od komputerów, ponieważ ta
aktywność ruchowa, sportowa, fizyczna w każdym wieku jest ważna, ale szczególnie ważna jest
wtedy, kiedy są to młode organizmy, kiedy ten organizm się kształtuje i na pewno byłoby lepiej,
zdrowiej, gdyby to była aktywność fizyczna, szczególnie na świeżym powietrzu, a mniej godzin
spędzonych przed ekranami. I tak ja bym to spotkanie z Panią Minister podsumował. Nie było tam



jakichś ekstra rewelacji, no a raczej takie zachęcanie do tego, żebyśmy wspólnie się zastanawiali,
co można zrobić,  jak można zrobić,  żeby to,  co jest,  wykorzystać lepiej.  Pan Rakowicz pyta  o
sprawy spółek. W informacji tutaj macie Państwo tą informację podaną. Ja wrócę do sprawy Biura
Obsługi. Oczywiście, w tamtym roku, pamiętamy wszyscy, taka uchwała była u nas podejmowana,
ale wszyscy też jesteśmy realistami  i  zdajemy sprawę sobie z tego, jak u nas skomplikowane są
procedury,  jeżeli  chodzi o postępowanie  w sprawach spółek.  To nie jest taka prosta sprawa, że
dzisiaj  podejmujemy uchwałę,  jutro,  za  tydzień  możemy te  spółki  połączyć.  Tak  naprawdę  ta
procedura jeszcze do dzisiaj  nie została zakończona. W najbliższym czasie mam już umówiony
termin  na  podpisanie  aktu  notarialnego  u  notariusza  w  tej  sprawie.  Specyfika,  materia  jest
stosunkowo trudna, bo procedura łączenia spółek to jest bardzo rzadka sprawa. Niewielu notariuszy
się w tym specjalizuje i chce ten temat podjąć. Natomiast informacja dotyczy roku ubiegłego, także
na  koniec  31  grudnia  2012  ta  spółka  była  oddzielną,  chociaż  fizycznie  tak  naprawdę  to  już
pracownicy się przenieśli do siedziby Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji, ale formalnie to
myślę, że do końca tego półrocza ten proces łączenia jednej spółki i drugiej zakończymy. Natomiast
jeżeli chodzi o wyniki, no to jest taki, jaki jest.  Jest to 90 000 strata, ale są to straty zapisane,
faktycznie te straty nie będą aż takie duże, ale ja wysoką Radę poinformuję jak już zakończymy ten
całkowicie  proces  łączenia  Biura  Obsługi  z  Przedsiębiorstwem Wodociągów i  Kanalizacji.  Pan
radny  Rakowicz  pyta  również  o  ten  aport  i  darowiznę  na  rzecz  Przedsiębiorstwa  Usług
Komunalnych i  jest  to  taki  wąski  kawałek.  Jak  Państwo w tamtej  części  miasta  bywaliście,  to
wiecie – między płotem od posesji Pana Hłaski a obecną granicą posesji PUK-u. To był kawałek
nieruchomości, który w przeszłości został wydzielony, zostawiony jako droga dojazdowa do innej
naszej gminnej działki. My likwidujemy ten dojazd, włączamy to do posesji PUK-u po to, żeby w
drugiej części potem tą część nieruchomości PUK-u trochę pomniejszyć a przeznaczyć wciąż na
powiększenie naszej działki, która będzie łącznie miała około 1 hektara. Chcemy, w budżecie też są
zapisane pieniądze na dokumentację, chcemy zrobić wjazd od ulicy 3 Maja i tą działkę hektarową w
przyszłości  przygotować  i  w  aporcie  proponować do  utworzenia  tej  Suwalskiej  Podstrefy
Ekonomicznej w Hajnówce. Czy to jest wystarczająca odpowiedź? 

Wiesław Rakowicz – Tak, dziękuję.

Jerzy  Sirak  –  Dziękuję  bardzo.  Pan  radny  Łabędzki,  czy  jeszcze  coś  trzeba  do  tej  informacji
dotyczącej  spółek?  Aha,  pyta  Pan  o  inwestycję  Przedsiębiorstwa  Wodociągów  i  Kanalizacji.
Inwestycje  ubiegłoroczne dotyczące oczyszczalni były realizowane z wykorzystaniem środków  z
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska. Są to środki preferencyjne, bardzo korzystne, bardzo
długi okres spłaty. Łączna wartość inwestycji w ubiegłym roku na oczyszczalnię wyniosła około 2
000 000 złotych. Natomiast te inwestycje, które realizujemy, będziemy realizowali w tym roku, są
to inwestycje, które będą w  całości realizowane – w części ze  środków budżetu miejskiego, a  w
pozostałej części z funduszów transgranicznych z projektu Polska – Białoruś – Ukraina. Umowę w
tej  sprawie  z Ministerstwem  już  podpisaliśmy.  Został  już  ogłoszony  przetarg  na  wyłonienie
wykonawcy na realizację tej modernizacji. W tym roku jest planowany pierwszy etap tej realizacji u
nas i, jak dobrze pamiętam, termin zgłaszania ofert jest określony na dzień 13 maja bieżącego roku,
i  po  wyłonieniu  wykonawcy oczywiście  przystąpimy do bezpośredniej  realizacji  tej  inwestycji.
Jeżeli  chodzi  o  naszego  partnera  białoruskiego,  jest  on  na  etapie  końcowym przygotowywania
specyfikacji przetargowej i po przekazaniu tej specyfikacji do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego
strona białoruska również będzie mogła również ogłosić przetarg i po tym przystąpić do realizacji
inwestycji po swojej stronie. Jeżeli już jestem przy głosie, to poinformuję, że drugi nasz projekt
transgraniczny dotyczący przebudowy tutaj parku miejskiego u nas, budowy zadaszenia i tak dalej,
i renowacja Parku Potockich w Wysokim Litewskim w tej chwili, wydaje mi się, że jest już etap
końcowy weryfikacji w Ministerstwie i najprawdopodobniej w miesiącu maju umowę w tej sprawie
podpiszemy.  Jeszcze  nie  mamy  takich  też  100-procentowych  informacji,  jeżeli  chodzi  o
finansowanie naszego miejskiego projektu na budowę kolektorów słonecznych w naszych szkołach
i przedszkolach, ale również w gospodarstwach indywidualnych.  Dzisiaj  w tej  sprawie również



obraduje  Zarząd  Województwa  Podlaskiego  i  myślę,  że  są  duże  szanse  na  powodzenie  tego
projektu, ale to myślę, że już na najbliższej sesji będę mógł o tym Państwa poinformować bardziej
szczegółowo.  Drugi  nasz  projekt  dotyczący  uzbrojenia  terenów  inwestycyjnych również
rozpatrywany jest w tej chwili, decyzja też w tej sprawie powinna być podjęta do końca maja. Są
tylko 2 wnioski w Województwie złożone na ten cel. To jest Szczuczyn i właśnie Hajnówka. Pan
Łabędzki pyta o Kolejki Leśne. Ja nie będę tu odkrywał Ameryki, ale przecież wiemy, o co chodzi.
W tamtym roku, tak jak na innych ulicach, bo te ulice inne też miały wykonane podbudowy, tak?
Jesienią w tamtym roku. Tak samo na Kolejkach została zrobiona podbudowa, a więc w tym roku
kolejny etap – stawiamy krawężniki i robimy nawierzchnię.

Bogusław Szczepan Łabędzki –  A na którym odcinku Kolejek Leśnych była ta podbudowa?

Jerzy Sirak – No zgodnie z dokumentacją. Ale tam nie jest jedna droga. Tam jest kilka uliczek.
Dlatego mówię, zgodnie z dokumentacją, która była wcześniej przygotowana.

Bogusław Szczepan Łabędzki – Dziękuję bardzo.

Jerzy Sirak – To chyba wszystko, tak? Dziękuję bardzo.

Alla Gryc – Dziękujemy Panu Burmistrzowi. Informacja o działalności Burmistrza podlega pod
przegłosowanie  Rady.  Zarządzam głosowanie.  Kto  z  Pań  i  Panów  radnych  jest  za  przyjęciem
informacji Burmistrza, proszę o podniesienie ręki. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję
bardzo.  W  głosowaniu  wzięło  21  osób,  1  osoba  się  wstrzymała.  20  głosami  informacja  o
działalności Burmistrza Miasta została przyjęta.

Do punktu 6 porządku obrad
Alla  Gryc  –  Szanowni  Państwo,  punktem  kolejnym  sesji  Rady  Miasta  jest  sprawozdanie  z
działalności  Komendy  Powiatowej  Policji  w  Hajnówce  za  rok  2012.  Sprawozdanie  zostało
przedstawione na piśmie. Ujęta jest tu charakterystyka stanu bezpieczeństwa na terenie Powiatu
Hajnowskiego,  zagrożenia  przestępczością  kryminalną,  zagrożenia  przestępczością  gospodarczą,
bezpieczeństwa w ruchu drogowym, działalność pionu prewencji, podniesiony jest temat nieletnich,
podsumowanie  stanu  bezpieczeństwa  na  terenie  powiatu  i  miasta  Hajnówka.  Nad  tematem
bezpieczeństwa  dyskutowano  na  poszczególnych  komisjach.  Na  posiedzeniu  Komisji  Polityki
Gospodarczej  został  zgłoszony  problem  związany  z  funkcjonowaniem  nielegalnej sprzedaży
artykułów,  które  nie  posiadają  akcyzy,  między  innymi  papierosów  w  bloku  przy  ulicy  Reja.
Problem ten był wielokrotnie zgłaszany do administratora i na Policję bez jakiegokolwiek rezultatu.
Sytuacja  taka  stwarza  niebezpieczeństwo i  zagrożenie pozostałym lokatorom.  I  jest  to  problem
zgłoszony przez Komisję Polityki Gospodarczej. Ja poproszę Pana o uzasadnienie, o przestawienie
szersze tematu bezpieczeństwa.

Dariusz  Kułak  –  Pani  Przewodnicząca,  Wysoka  Rado,  Panie  Burmistrzu,  mam  przygotowaną
prezentację multimedialną i za chwilkę spróbujemy uruchomić. Przepraszam też z góry od razu za
swój głos, ale grypa mnie dopadła. Szanowni Państwo, jeżeli chodzi o sytuację kadrową Komendy
Powiatowej Policji w Hajnówce, na koniec tamtego roku mieliśmy 93 policjantów, 5 wakatów i 27
pracowników cywilnych. Sytuacja kadrowa, jeżeli chodzi o przyjęcie do służby i zwolnienia, w
2012 roku zwolniono ze służby 8 policjantów, którzy przeszli na emerytury i przyjęto 3. Jest tutaj
zamieszczona  między  innymi  prezentacja  odnośnie  czasu  reakcji  na  interwencję  i  tak  mamy
założony próg 7 minut na terenie miejskim. W tamtym roku osiągnęliśmy próg 5 minut 28 sekund
średnio interwencji przez cały rok. W terenie wiejskim próg założony jest 16 minut. Osiągnęliśmy
17 minut 16 sekund. Przekroczyliśmy troszeczkę, ale z uwagi na to, że teren naszego powiatu jest
bardzo rozległy.  Następnym jakby priorytetem była współpraca  z  samorządem terytorialnym w
zakresie  systemowych  rozwiązań  na  rzecz  bezpieczeństwa.  Ta  prezentacja  została  troszeczkę



rozsunięta, dlatego że w innym formacie została zrobiona i chyba to jest dla mnie nauczka, żeby
następnym razem przynosić  jednak  swój  komputer.  I tak,  jeżeli  chodzi  o  pozyskanie  środków
finansowych, udało się pozyskać środki na służby ponadnormatywne w kwocie 29 400 złotych, na
prewencję  kryminalną  w  wysokości  2  227  złotych.  Wykorzystanie  tych  środków  finansowych
odbywało się w taki sposób,  że uzyskaliśmy też na zakup samochodu dofinansowanie z gmin i
Starostwa w wysokości 27 880 złotych. Zakupiliśmy komputer i drukarki. Dofinansowanie to było
w kwocie 4 560 złotych. Zakupiono urządzenia do badania na zawartość alkoholu w wydychanym
powietrzu  AlkoBlow  – dofinansowanie  w  wysokości  1  300  złotych.  Zakupiliśmy materace  do
PDOZ,  to  jest  pomieszczenie  dla  osób  zatrzymanych  w  Komendzie  Powiatowej  Policji  w
Hajnówce,  w  wysokości  2  029  złotych  50  groszy.  Przejdę  dalej,  dlatego  że  to  będzie  jakby
najważniejszym elementem, czyli nasza praca, wykrywalność Policji. To, co Państwo widzicie, to
są  przestępstwa  ogółem wszczęte  i  na  czerwono  zaznaczony jest  powiat  hajnowski,  to  jest  na
terenie całego powiatu wszczęliśmy 1053 postępowania. 80,4 % jest dynamika w porównaniu do
poprzedniego  roku,  czyli  tendencja  bardzo  prawidłowa,  dlatego  że  ta  dynamika  spada  i
odnotowaliśmy  mniejszą  ilość  przestępstw  w  porównaniu  do  roku  2011.  Jeżeli  chodzi  o
wykrywalność  przestępstw  ogólnych,  zanotowaliśmy  wykrywalność  81,2  %.  Jest  to  wzrost  w
porównaniu  do  roku  2011  o  3,3  %.  Tu  Państwo  widzicie  –  na  tych  wszystkich  slajdach
przedstawione  są  wszystkie  powiaty  na  terenie  całego  województwa.  Przestępstwa  kryminalne,
wszczęcia,  dynamika wszczęć też spadła.  87,6 % i zanotowaliśmy przestępstw kryminalnych w
tamtym roku 496. Wykrywalność przestępstw kryminalnych, tak jak Państwo widzicie, na poziomie
64,2 %, wzrost w porównaniu do roku poprzedniego o 6,1 %. No to największy wzrost w całym
województwie.  W  7  kategorii  przestępstw,  to  są te  przestępstwa  najbardziej  uciążliwe  dla
społeczeństwa,  odnotowaliśmy 295 takich przestępstw. Dynamika,  są to przestępstwa kradzieże,
kradzieże z włamaniem, bójki, pobicia, rozboje, wymuszenia rozbójnicze, także takich przestępstw
w całym powiecie odnotowaliśmy 295 i dynamika na poziomie 79,9 %, też spadek w porównaniu
do roku poprzedniego, czyli 2011. Wykrywalność w tych 7 kategoriach odnotowaliśmy na poziomie
50,3  %,  wzrost  o  10,9  %,  także  też,  jak  Państwo  widzicie,  w  skali  całego  województwa
odnotowaliśmy  największy  wzrost,  jeżeli  chodzi  o  wykrywalność.  Przestępstwa  rozbójnicze,
wszczęcia – takich odnotowaliśmy 8. Jest to dynamika na poziomie 42,1 %. Na terenie miasta,
samego miasta Hajnówki właśnie te przestępstwa zostały odnotowane na terenie miasta Hajnówki.
Jeżeli  chodzi  o  wykrywalność  przestępstw  rozbójniczych,  odnotowaliśmy  wykrywalność  na
poziomie 97,6 %. Był to wzrost o 15,2 w porównaniu do roku 2011. Kradzieże z włamaniem –
dynamika na poziomie 58,9 % to jest jak najbardziej prawidłowa tendencja, wręcz idealna, kiedy
dynamika wszczęć spada, czyli odnotowujemy mniejszą ilość tych zdarzeń, a wykrywalność, jak w
naszym przypadku, rośnie. 63 takie odnotowaliśmy kradzieże z włamaniem, z tego 33 na trenie
miasta Hajnówka. Kradzież z włamaniem – wykrywalność na poziomie 46 %, wzrost o 15,5 %.
Kradzieże  mienia  –  111  takich  przestępstw  odnotowaliśmy,  na  trenie  Hajnówki  43  kradzieże.
Dynamika na poziomie 91,7 %. I wykrywalność kradzieży mienia jest na poziomie 37,5 %, wzrost
o 8,8,  ale też jest  to dla nas sygnał,  że musimy jeszcze bardziej  popracować nad tym, żeby tą
wykrywalność poprawić,  mimo tego, że sam wzrost wykrywalność jest znaczny. Bójki, pobicie –
takich odnotowaliśmy 16, z tego 13 na trenie miasta. Dynamika jest na poziomie 76,2 %. Bójki,
pobicia, jeżeli chodzi o wykrywalność,  mamy 100 %, wzrost  o  15 %.  Jak Państwo widzicie, na
terenie całego województwa, jeżeli chodzi o tą kategorię przestępstwa, wykrywalność jest bardzo
dobra. Uszczerbek na zdrowiu – takich odnotowaliśmy 21 przestępstw. Dynamika jest na poziomie
67,7 %. Jeżeli chodzi o wykrywalność, jest to na poziomie 89,5 %, spadek o 7,7, ale  to jest na
bardzo małych liczbach,  także  każde  jedno nie  wykryte  przestępstwo w tym kierunku od razu
możemy zauważyć na ogólnej wykrywalności. Ale będziemy pracować nad tym, żeby zwiększać
wykrywalność jeszcze bardziej. Uszkodzenie rzeczy – takich odnotowaliśmy 76 przestępstw, z tego
48 na terenie miasta. Dynamika tu jest rosnąca, także  dla nas jest to sygnał, że musimy jeszcze
bardziej się przyłożyć do tej kategorii przestępstw, bardziej zwiększyć nasze siły, jeżeli chodzi o
wykrywalność.  To już  jest  ta  tendencja  negatywna,  jeżeli  chodzi  o  Policję,  także  musimy
popracować nad tą kategorią przestępstw. Wykrywalność, mimo to, że odnotowaliśmy też wzrost,



ale nie jest to największa wykrywalność, 32 %, wzrost o 10,1. Jest to ciężka kategoria przestępstw
w sensie wykrywalności, dlatego że często dochodzi do takiego zniszczenia w ułamku sekundy
praktycznie. Ktoś, przechodząc koło samochodu, może wybić szybę, może go porysować i nie ma
świadków,  i  naprawdę  jest  bardzo  ciężko  wykryć  sprawcę  tego  przestępstwa.  Przestępstwa
narkotykowe i  tutaj  chyba  jako  jedyna  kategoria  przestępstw  dynamika akurat,  jest  odwrotnie.
Czym jest ta dynamika większa, tym jest to korzystniejsze dla Policji, dlatego że to przestępstwa,
które nie są zgłaszane, że tak powiem, przez poszkodowanych, a musimy sami pracować bardzo
ciężko  nad  tym,  żeby  takie  przestępstwa  ujawniać.  Takich  przypadków  odnotowaliśmy  19  na
terenie  całego  powiatu,  16  przestępstw  na  terenie  miasta.  Jeżeli  chodzi  o  wykrywalność  przy
przestępstwach narkotykowych na poziomie 97,7. Jest spadek lekki o 2,3 % w dół. Także też jest to
dla nas sygnał, żeby w tej kategorii zwiększyć nasze siły.  I działalność pionu prewencji – liczba
przeprowadzonych interwencji  w 2012 roku wynosiła  5  445 interwencji,  w tym 3 866 były w
miejscach publicznych, 949 interwencji  domowych  przeprowadzono, 102 w ramach „Niebieskiej
Karty”  i  528  innych  interwencji.  Na  terenie  miasta  zanotowano  3  288  interwencji.  W
zainteresowaniu dzielnicowych na terenie miasta pozostają 64 rodziny. Jeżeli chodzi o popełnione
wykroczenia,  odnotowaliśmy  takich  wykroczeń  10  887,  z  czego  7147  było  przeciwko
bezpieczeństwu  i  porządkowi  w  komunikacji,  1  588  przeciwko  przepisom  o  wychowaniu  w
trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, 771 przeciwko porządkowi i spokoju  publicznemu,
426  przeciwko  urządzeniom  użytku  publicznego,  294  przeciwko  mieniu,  259  przeciwko
obyczajności publicznej i 402 przeciwko innym przepisom. I teraz, jeżeli o skierowanie wniosków
o ukaranie do  Sądu za popełnione wykroczenia, ogółem sporządzono 1 043 wnioski (na terenie
miasta 756) w tym 235 było za spożywanie alkoholu w miejscu zabronionym  (na terenie miasta
takich wniosków, takich wykroczeń odnotowaliśmy 209, za które zostały sporządzone wnioski do
Sądu), 106 za zakłócenie ładu i porządku publicznego (na terenie miasta takich wniosków zostało
sporządzonych 87). Mandaty karne – ogółem nałożono 6 271 mandatów karnych (na terenie miasta
1 938), w tym 526 za spożywanie alkoholu w miejscu zabronionym (na terenie miasta 428) i  24
mandaty  za  zakłócenie  ładu  i  porządku  publicznego  (na  terenie  miasta  13  takich  mandatów
nałożono). Jeżeli chodzi o osoby zatrzymane, ogółem zatrzymano 798 osób, z czego 629 osadzono
w  Pomieszczeniu  dla  Osób  Zatrzymanych,  potocznie  zwanym  PDOZ.  W  tym  159 było
podejrzanych  o  popełnienie  przestępstwa,  64  osoby  były  zatrzymane  na  polecenie  Sądu  lub
Prokuratora, 406 do wytrzeźwienia. 169 osób zatrzymanych zostało bez osadzania w PDOZ. Jeżeli
chodzi  o  działalność  prewencji,  konkretnie  komórki,  która  zajmuje  się  nieletnimi,
przeprowadziliśmy  takie,  czy  działamy  w  takich  programach  profilaktycznych,  które  są
organizowane przez tą właśnie komórkę, to  są: „Stop patologiom”, „Uwaga zagrożenie”, „Razem
bezpieczniej”, „Narodowy Program rozwiązywania problemów alkoholowych”, „Krajowy program
zwalczania  i  zapobiegania  handlowi  ludźmi”,  „Krajowy  program  ograniczania  zdrowotnych
następstw  palenia  tytoniu”.  Działania  profilaktyczno-edukacyjne  prowadzone  przez  Komendę
Powiatową Policji  w Hajnówce też  w większości  przez  właśnie  Wydział  do  Spraw  Nieletnich:
„Bezpieczna droga do szkoły”, „Bezpieczne wakacje/ferie”. W tym okresie jest to  bardzo dla nas
istotne,  bo  w  czasie  wakacji,  w  czasie  ferii  dzieci  dość  często  zostają  pozostawione  bez
odpowiedniej opieki. My wtedy musimy też naprawdę dużo wysiłku włożyć w to, żeby w czasie
drogi  do  szkoły,  w  czasie  wakacji  dbać  o  bezpieczeństwo  naszych  najmłodszych.  „Nie  ufaj
bezgranicznie”,  „Stop  18”,  „Program wspierania  ofiar  przestępstw”,  działania  „Nieletni”,  które
przeprowadzamy systematycznie no przynajmniej raz w miesiącu. Są to działania skierowane pod
nieletnich.  Także  wtedy  się  koncentrujemy  na  tym,  żeby  tych  nieletnich  sprawców  czynów
zabronionych  wyłapywać  czy  nieletnich,  którzy  są  zagrożeni  demoralizacją.  „Przeciwdziałanie
zjawiskom narkomanii  wśród dzieci  i  młodzieży”,  „Nie  bądźmy obojętni”.  Jest  to  akcja,  która
prowadzona  jest  w  okresie  zimy  i  jakby  najważniejszym  dla  nas  jest  pomaganie  ludziom
bezdomnym, pomaganie ludziom, którzy są nieporadni życiowo, także na każdy sygnał staramy się
reagować, reagujemy i każdy telefon od Państwa, za który bardzo dziękujemy, traktujemy poważnie
i sprawdzamy, czy nie ma zagrożenia życia lub zdrowia takich osób. I w ramach programu „Nie
bądźmy obojętni” w sezonie zimowym 2011/12 od zamarznięcia uratowano 59 osób, natomiast w



sezonie tym, który mieliśmy w tym roku 2012/13 uratowano 68 osób. Widzicie Państwo, tendencja
jest  rosnąca,  także ja apeluję też do wszystkich o to,  jeżeli  widzicie Państwo  gdzieś osobę  czy
leżącą na śniegu, czy leżącą na ławce lub siedzącą i nie dającą oznak życia lub zdrowia, to prosimy
telefon wykonać pod 112 lub 997. Każdy taki sygnał sprawdzimy. Jest to naprawdę bardzo istotne,
żeby reakcja była szybka, natychmiastowa, dlatego że w okresie zimy temperatury są naprawdę
niskie i wystarczy krótki okres czasu, żeby taka osoba z wyziębienia umarła. Stan bezpieczeństwa
na drogach Powiatu Hajnowskiego za lata 2010-12 i tu połowicznie. Tendencja jest, jeżeli chodzi o
rannych  i  o  wypadki,  jest  spadająca,  ale  odnotowaliśmy  6  osób  zabitych  w  trakcie  wypadku
drogowego. Generalnie wygląda  to dobrze, ale musimy jeszcze nasze starania zwiększyć. W tym
roku planujemy jeszcze jeden etat przenieść z innej komórki do Wydziału Ruchu Drogowego. W tej
chwili jest 10 osób. Planujemy, że będzie ich 11, także jest to nasz kierunek, żeby poprawić tą ilość
– ilość osób uratowanych i zmniejszyć ilość osób zabitych. 11 wypadków takich odnotowaliśmy na
terenie miasta. Jest tam bezpieczeństwo, a tu mówicie Państwo w przekroju całego województwa –
na czerwono Hajnówka,  ale nie  dlatego, że jest  źle,  tylko dlatego,  żeby łatwiej  było zobaczyć,
odnaleźć.  Także  to  jest  ten  slajd.  Na  przekroju  widzimy,  że  na  terenie  całego  województwa
naprawdę wygląda to nieźle. Wygląda to dobrze i mam nadzieję, że uda się nam na drugi rok, w
tym roku utrzymać taki  sam poziom,  a  nawet  jeszcze  zejść  z  ilością  osób zabitych,  bo jest  to
naprawdę bardzo istotne dla nas. Efektywność w zakresie ujawniania kierujących po alkoholu przez
policjantów  ruchu  drogowego.  Nasi  funkcjonariusze  zatrzymali  w  2012  roku  185  osób.  Na
niebiesko widzicie Państwo jest to z artykułu 178 a  paragraf 1 kodeksu karnego i 87  paragraf 1
kodeksu  wykroczeń.  To  są  osoby  w  stanie  nietrzeźwości  poruszające  się  samochodami,  ta
jedyneczka paragraf nam o tym mówi, a u dołu na fioletowo 178 a z dwójeczką są to na przykład
rowery lub inne pojazdy niemechaniczne. I 87 paragraf 2 kodeksu wykroczeń. I takich 185 osób to
mówię tylko o funkcjonariuszach Wydziału ruchu drogowego. I 99 osób na dole. I tak, więcej jak w
Augustowie, jeżeli chodzi o ogólną wykrywalność, tak z pamięci. Chyba mieliśmy w tamtym roku
bodajże 412 osób, jeżeli cały powiat. Wyprzedził nas tylko Białystok i Suwałki, także byliśmy na
trzecim miejscu. Nie wiem, czy to jest powód do dumy. Chyba raczej nie, także będziemy starać
się, żeby ta liczba malała. Jeszcze wrócę do tego slajdu poprzedniego i tutaj  na terenie miasta,
przepraszam, na terenie miasta zanotowano 174 takie przypadki kierowania pojazdami w stanie
nietrzeźwości, z czego 49 to kierujący pojazdami mechanicznymi. 47 % ogólnej liczby wszystkich
przestępstw na terenie miasta. Zastosowane środki prawne wobec uczestników ruchu drogowego –
pouczenia, mandaty karne i tak, jak Państwo widzicie, w latach 2010-12 liczba mandatów 3 474,
pouczeń  461.  Tutaj  są  w  przekroju  całego  województwa  zastosowane  środki  prawne  wobec
uczestników ruchu drogowego.  To jest  ta  właśnie liczba.  Także  na terenie,  w  przekroju całego
województwa tendencja jest podobna, czyli większa ilość mandatów, mniejsza ilość pouczeń. Tutaj
mam  takie  zdjęcie  z  nowej  części  Komendy. Tam  mieściła  się  wcześniej  stołówka,  jeszcze
wcześniej  były przygotowywane tam  obiady, a w tamtym roku  podjęliśmy taką decyzję, żeby te
pomieszczenie  przebudować,  przekwalifikować na  pomieszczenia  dla  Wydziału  Prewencji.  Tam
mieszczą się w tej chwili dzielnicowi, Wydział do  Spraw Nieletnich,  Rewir dzielnicowych, także
Oficer  Prasowy. Dzięki Komendzie Wojewódzkiej wartość tych robót wyniosła  530 327 złotych.
Udało się stworzyć lepsze warunki dla naszych funkcjonariuszy, co z pewnością przełoży się też na
jakość ich pracy. A wymieniliśmy też całą instalację ogrzewania cieplnego no i w tym roku jest już
ogłoszony  przetarg  na  remont  całej  Komendy.  Dostaliśmy środki  w  wysokości  2  000  000  na
modernizację,  standaryzację Komendy.  Są to fundusze z Ministerstwa, także w tym roku, mam
nadzieję, że do końca roku uda nam się wyremontować cały budynek, odnowić plac, zmienić całą
infrastrukturę  i  zakupić nowy sprzęt  komputerowy,  co  z  pewnością  przełoży się  na szybkość  i
jakość,  i  poprawę  bezpieczeństwa  na  terenie  miasta  i  całego  powiatu  hajnowskiego.  Bardzo
dziękuję za uwagę.

Alla Gryc – Dziękujemy bardzo Panu Komendantowi za przedstawienie materiału. Czy ze strony
Pań i Panów radnych są jeszcze zapytania do Pana Komendanta? Proszę bardzo, radny Pan Jan
Giermanowicz.



Jan Giermanowicz – Panie Komendancie, pozwolę sobie zadać pytanie odnośnie takiego tematu jak
monitoring,  albowiem swojego czasu składałem interpelację do Pana Burmistrza w tej  sprawie.
Wiem, że jeśli  chodzi o właściciela,  o zarządcę tego,  że tak powiem, systemu, to jest u nas w
mieście sytuacja skomplikowana, niemniej jednak jakieś tam szczątkowe urządzenia jeszcze chyba
na Komendzie są, bo wiem, że chyba w 2012 roku jakieś tam kwoty przeznaczaliśmy bodajże na
unowocześnienie serwera.  W każdym razie  chciałem zapytać,  czy w ogóle system monitoringu
zdaniem Pana  Komendanta  jest  celowy,  bo  wiem,  że  nie  wszystkie  samorządy takie  działania
podjęły.  Bielsk  Podlaski  chyba  do  dnia  dzisiejszego  jeszcze  takiego  monitoringu  nie  posiada.
Niemniej  jednak  postęp  technologiczny,  czyli  kamery  IP z  adresem  bezpośrednim  urządzenia
bardzo  dobrej  jakości,  w  jakości  HD  możliwość  przekazywania  z  dużych  odległości.  No  i
chociażby te  ostatnie  wydarzenia  w Bostonie,  gdzie  właśnie  za  pomocą monitoringu udało  się
złożyć film krok po kroku, jak do tych zdarzeń doszło.  To może nie jest najlepszy przykład, bo
Ameryka  jest  krajem  odległym  i  boryka  się  z  innymi  problemami,  niemniej  jednak  czy  ten
monitoring wasze działania mógłby wspomóc i czy byłby w ogóle przydatny z punktu widzenia
Policji? Dziękuję.

Dariusz Kułak – Pani Przewodnicząca, jeśli można, to może odpowiem od razu. Na pewno tak.
Jeżeli monitoring by był dobrej jakości i moglibyśmy z takiego korzystać, na pewno by to nam
pomogło w naszej pracy.  No nie ukrywam,  że jest to jedno z narzędzi, które pomaga Policji w
szybkim reagowaniu też na zdarzenia i potem dokumentowaniu w procesie też dowodowym, także
na pewno jak najbardziej tak. Tylko z tego, co się orientuję, to jest to troszeczkę problematycznym,
dlatego ten nasz stary monitoring, który, znaczy nie nasz, źle mówię,  bo nie jest nasz policyjny
monitoring, to jest Urzędu Miasta,  jest już chyba bodajże 8-letni. Ten sprzęt 8 lat temu był, no w
tamtym  okresie  były  dobrej  jakości,  ale  obecnie  już  technicznie  są  to  przestarzałe  sprzęty  i
wymagają na pewno modernizacji. Powiem tak, na pewno by pomogło. Jeżeli taka możliwość by
była, bardzo byłbym wdzięczny miastu za to, jeżeli taki monitoring udałoby się u nas polepszyć,
odnowić,  bo on jest,  ale  jest  no  naprawdę już  bardzo słabej  jakości  i  jest,  że  tak  powiem,  na
wyczerpaniu. Także jeżeli by się to udało, na pewno by to było pomocne. 

Alla Gryc – Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, Pan Bogusław Łabędzki. Witamy Pana Starostę –
Pana Włodzimierza Pietroczuka.

Bogusław Szczepan Łabędzki – Panie Komendancie, miałem też mówić o monitoringu.  Dziękuję
tutaj, że kolega poruszył ten temat. Drugim natomiast takim elementem naszych dyskusji w czasie
obrad komisji jest uruchomienie w Hajnówce patroli pieszych, wzmożenie też patroli w okresie
letnim. Ja chciałbym zapytać, bo ja wiem,  że to związane jest z kosztami, z budżetem Komendy,
chciałbym się zapytać, czy ma Pan informacje na temat tego, w jakiej wysokości finansowy udział
poszczególnych  gmin  województwa  odnotowujemy  w  tym  zakresie  wsparcia  pracy  Policji.
Przedstawiał  Pan  dane  dla  powiatu  –  to  29  400,  dla  Hajnówki  mniej,  dla  samego  miasta,  to
prosiłbym o takie informacje, tak? Jak ewentualnie, jak inne gminy dofinansowują pracę swoich
Komend Policji?  Ale też jeszcze nie oddam Panu głosu.  Jeszcze chwileczkę, dobrze?  Generalnie
tak, jak przeglądałem sprawozdanie te, które było dla nas udostępnione, to no nasuwa się refleksja,
że dzieciaki rozrabiają nam. Tak jak się patrzy, to może też przy okazji apel do rodziców, żeby może
zwracać uwagę na to,  co dzieci te robią.  Następne sprawy,  Panie Komendancie,  to taka prośba
mieszkańców,  ona  się  pojawia  przy  różnych  spotkaniach  z  radnymi,  potrzeba  umieszczenia
informacji  o  dzielnicowych  chociażby  na  klatkach  schodowych  w  blokach  czy  na  tablicach
ogłoszeń Rad Osiedla.  Był  taki  moment,  że te  informacje mieszkańcy mieli  na bieżąco.  Klatki
schodowe  są  wyposażone  w  tablice  ogłoszeń.  Warto  tam  imię,  nazwisko,  kontakt  jakiś  do
dzielnicowego. Myślę,  że to ułatwiłoby mieszkańcom w wielu przypadkach interwencję.  Mamy
tutaj  Panią  Dyrektor  MOPS-u  no  i  informację  o  wzroście  odnotowanych  zgłoszeń  ilości  osób
zagrożonych zamarznięciem z 59 na 68 w sezonie zimowym.  Ta zima nie  była taka najgorsza



jeszcze.  To myślę,  że też  będzie takim przyczynkiem do dyskusji  w następnym punkcie  obrad
naszej sesji. Dziękuję bardzo i proszę o te informacje finansowe, jeżeli mogę. 

Dariusz Kułak –  Tak, odnośnie dzielnicowych.  Jak najbardziej ma Pan rację, bo ja mieszkam w
Białymstoku  i  taka  informacja  u  mnie  na  klatce  też  wisi.  W  tej  chwili  mamy  już  komplet
dzielnicowych.  Z  naszego  rewiru  jest  to  10  dzielnicowych i  takie  informacje  niezwłocznie
postaramy  się  we  współpracy  ze  spółdzielniami  umieścić,  żeby  one  były  już  aktualne,  jak
najbardziej aktualne, świeże. Także jak najbardziej ma Pan rację w tej kwestii. A odnośnie dzieci,
oczywiście jest to zasadne, żeby też rodzice monitorowali swoje pociechy. Czy aż tak duży wzrost,
to może tak bym nie powiedział. No jest na pewno. Okres się zbliża już letni, ciepło już się zaczyna
robić, młodzież przebywa częściej na podwórku. Czasami może rzeczywiście zdarza się, że dzieci
mogą mieć szalone pomysły, ale to tylko może świadczyć o ich kreatywności, a będziemy starać się
oczywiście  też  z  naszej  strony,  żeby,  także  postaramy  się,  oczywiście  też  we  współpracy  ze
szkołami,  na czym nam bardzo zależy,  żeby ta współpraca ze szkołami była,  jest bardzo dobra
współpraca,  jest  coraz lepsza,  powiem tak,  bo jak na początku troszeczkę napotkałem na opór,
jeszcze  będąc  Zastępcą  Naczelnika  Wydziału  Prewencji  w  Komendzie Wojewódzkiej,
uczestniczyłem zawsze  w naradach z  dyrektorami  szkół,  które  rozpoczynały rok szkolny i  tam
zawsze staraliśmy się promować, przekonywać dyrektorów do tego, żeby jednak wszystkie  jakieś
zjawiska negatywne były zgłaszane lub na Policję, lub do  Sądu można bezpośrednio  przecież  też
zgłaszać,  jeśli  są przejawy demoralizacji  i  ten odbiór jak gdyby zwiększać.  Ilość szkół tutaj  na
terenie i Hajnówki, i  całego powiatu,  która chce współpracować, jest coraz większa. Ja tutaj tak
pochwalę tak już drugi raz, bo na Radzie Powiatu też chwaliłem Pana Dyrektora Zespołu Szkół Nr
2, bo ta współpraca naprawdę jest wzorcowa i perfekcyjna  wręcz, bo wszystkie jakieś przejawy
demoralizacji  czy zagrożenia  na  terenie  szkoły są  zgłaszane  i  uwierzcie  mi  Państwo,  że to  na
początku może wyglądać rzeczywiście  tak,  że niektórzy mogą mówić:  Jeżeli  tam się coś złego
dzieje, to czyli w tej szkole, bo jak się zgłasza, to wiadomo, to idzie też w eter, w media, jeżeli coś
się dzieje, to mogą ludzie mówić, że jest coś nie tak w tej szkole, ale uwierzcie mi, że ja sam mam
dzieci i naprawdę byłbym przeszczęśliwy, żeby moje dzieci chodziły do takiej  szkoły,  gdzie na
przykład nie jest nic zamiatane pod dywan i jest zgłaszane, nikt się nie boi tego, żeby zgłaszać, bo
to przyniesie naprawdę bardzo dobry efekt i z czasem będzie bezpieczniej na terenie szkół. Ale jest
naprawdę bardzo dobrze. Ta współpraca wszystkich szkół z całego  powiatu jest bardzo dobra, z
Policją jest coraz lepsza i mam nadzieję, że taką tendencję utrzymamy. Odnosząc się do służb tych,
w cudzysłowie nazywamy ponadnormatywnymi, to są mam listę taką, na terenie miasta Hajnówka
w tamtym roku 2012 roku dofinansowanie dostaliśmy w kwocie 10 000. Pozwoliło  nam to na
skierowanie 61 służb dodatkowych. Gmina Narewka przeznaczyła 6 000 złotych – 37 dodatkowych
służb, Gmina Narew 7 000 – 44 służby, Gmina Białowieża 4 800 złotych – dodatkowo 29 służb,
Dubicze Cerkiewne 1 600 złotych – 10 służb. Temat służb z tych środków finansowych na służby
ponadnormatywne jest dla nas o tyle istotny, że te służby kierujemy w okresie lata, kiedy jest sezon
urlopowy.  Wtedy możemy  też  zwiększyć  ilość patroli  na terenie  miasta  właśnie poprzez to,  że
mamy takie fundusze. I generalnie używamy też tych policjantów, którzy korzystają czy przychodzą
do pracy i są nagradzani właśnie z tych pieniążków, bo to są oczywiście dodatkowe służby. To, co
policjanci wypracowują w danym miesiącu, tą ilość godzin, no to jeszcze dodatkowo mogą przyjść
na dodatkową służbę, co nam pozwala zapewnić ciągłość i zapełnić te luki, które mamy. No bo tak,
jak Państwo widzieliście na prezentacji, od 2010 roku ubyło nam 13 etatów. Mieliśmy 110, w tej
chwili mamy, 1 już nam zabrany w tym roku, mamy 97 etatów, bo stan 98 był to stan na 31 grudnia.
Także dla nas jest to bardzo istotne, bo te 13 osób mniej, no to jest dużo. Tak jak Pan miał zapytanie
odnośnie  patroli  pieszych,  patrole  piesze  jak  najbardziej,  ja  też  jestem  zwolennikiem  patroli
pieszych,  tylko  mając  13  osób  mniej  niż  w  2010,  generalnie  patrole  zmotoryzowane,  jest  to
podstawowa jakby forma, są przerywane patrolami pieszymi, także policjanci, jeżeli idą do parku,
to przemieszczają się, zostawiają samochód lub wjeżdżają i chodzą, patrolują. No ale mówię, ilość
13 osób mniej w porównaniu do 2010 roku, jest to dla nas duże obciążenie, także musimy te 13
etatów zastąpić, musimy dyslokować te służby odpowiednio,  zgodnie z potrzebami i myślę, że te



płatne służby nam bardzo, bardzo pomogą w tym. Także ja bardzo dziękuję jeszcze raz, bo wiem, że
w  tym  roku  zostało  chyba  12  000  przeznaczonych.  Jeżeli  będzie  taka  możliwość,  w  miarę
możliwości, jeżeli Rada podejmie taką decyzję, także będę też wdzięczny,  jeżeli uda się jeszcze
więcej pieniążków przeznaczyć na dodatkowe patrole.

Alla Gryc – Dziękujemy bardzo. Proszę bardzo, Pan Leonard Kulwanowski.

Leonard  Kulwanowski  –  Właśnie  przygotowałem takie  pytanie,  Panie  Komendancie,  dotyczące
polityki kadrowej. Na temat odchodzących policjantów kończących swoją pracę zawodową i tych,
którzy gdzieś tam wyjeżdżają, zmieniają miejsca pracy z różnych powodów, to krążą prawie  już
teraz legendy. Dlaczego tak mówię? Dlatego, że właśnie Pan wymienił 12 osób, które zabraknie na
terenie  naszego  środowiska,  zabraknie  12  etatów.  Jaka  jest  polityka  kadrowa?  Dlaczego  Pan
wspomina  o  tym,  że  bardzo  Pan żałuje,  że  to  odczujecie  Państwo  w swoim działaniu,  no  ale
dlaczego na przykład na to miejsce nie przychodzą inni, nie wzmacnia się tego składu osobowego?
Jak to wygląda? Bo dyskusje na ten temat są bardzo różne. My w tej chwili jak gdyby dopłacamy
do  funkcjonowania  Komendy  Powiatowej,  łożymy  jakieś  pieniążki,  wspieramy  w  ramach
współpracy, ale jednocześnie chcielibyśmy, żeby tych etatów nam nie zabierano, tak jak Pan tutaj
określił, chyba że jeden etat chyba gdzieś tam nam zabrano na inne miejsce, że chcielibyśmy, żeby
tych etatów było tak dużo, tak moglibyśmy tutaj działać na terenie naszego środowiska, szczególnie
miasta,  żebyśmy na  przykład  doczekali  się  patroli  pieszych.  Takich,  które  normalnie  zwracają
uwagę na to,  że idzie pani z psem bez kagańca, należy zwrócić jej uwagę, a mundur jest bardzo
istotny tutaj w kontaktach z ludźmi, więc dlatego też chodzi mi o politykę właśnie tą kadrową,
gdyby Pan był uprzejmy ją przybliżyć. To pierwsze pytanie. A drugie to jeszcze mam tylko na
podstawie Pańskiego sprawozdania. Chciałbym tylko zapytać, czy jest problem narkomanii? Jest to
zjawisko marginalne czy społeczne w naszym mieście?  Bo tutaj jest do 20 chyba miejsc  jest, 20
osób zwiększyła nam się liczba młodych ludzi, którzy po prostu idą w tą stronę. Dziękuję. 

Dariusz Kułak – Jeżeli chodzi o narkomanię, no to możemy tylko odnosić się do tego, co wiemy i
co  ujawniliśmy.  Ciężko  mi  jest  powiedzieć.  Wydaje  mi  się,  że  nie  jest  tak  źle,  ale  nie  mogę
powiedzieć tego, czego nie wiem. Jeżeli chodzi o narkotyki, przestępstwa narkotykowe, możemy
bazować tylko na tym, co ujawniliśmy, co zostało dowodowo udowodnione, także jednoznacznie
nie odpowiem. W moim przekonaniu nie jest źle. Pracujemy nad tym, żeby jak najwięcej tych osób,
które posiadają narkotyki czy rozprowadzają, żeby takie osoby ujawniać. Ale myślę, że sytuacja jest
pod kontrolą.  Nie jest  źle.  Odnośnie sytuacji  kadrowej.  To nie  jest  tak,  że tych patroli  nie  ma
pieszych, no bo jak Pan zobaczy po samych wynikach, to jednak tych mandatów się nakłada, tych
wniosków się kieruje. To nie jest tak, że ich nie ma. One są. One są. Proszę mi wierzyć, że one są.
Żałować tego nie  żałuję,  bo to zostało,  że tak powiem, odebrane jeszcze przed moją kadencją.
Chciałbym  bardzo,  żeby  te  etaty,  które  zostały  przesunięte,  zabrane,  przesunięte  do  innych
jednostek, żeby one u nas były, ale niestety nie jest to ani moja decyzja. Są odpowiednie przepisy,
które regulują naliczanie etatowe i tu czy ja będę chciał, czy będę żałował, czy będę prosił, czy nie,
to na to żadnego wpływu nie mam. Po prostu odgórnie są naliczane w zależności od powierzchni, w
zależności od zagrożenia, w zależności od ilości ludzi, to są odpowiednie przeliczniki i tu niestety,
na to wpływu na to ani ja nie mam, ani gmina, ani Rada, ani powiat. To są przepisy, które regulują
naliczanie etatów. Czy jeszcze mógłbym w jakiś sposób sprecyzować, czy wystarczy tyle?

Leonard Kulwanowski – Nie, wystarczy.

Dariusz Kułak – Dobrze, dziękuję.

Alla Gryc – Proszę bardzo, Pan Tomasz Androsiuk.

Tomasz Androsiuk – Panie Komendancie, ja chciałbym zadać pytanie odnośnie numeru 112, jak on



działa na terenie naszego miasta, na terenie powiatu? Czy działa sprawnie? Kiedyś korzystałem z
tego numeru i z granic miasta Hajnówka dzwoniłem, to dodzwoniłem się do Bielska Podlaskiego do
Komendy.  Także  wiadomo,  czas  leci,  zanim  Komenda  z  Bielska  skontaktuje  się  z  Komendą
Hajnowską. Często wtedy dyżurny z naszej Komendy, zanim się skontaktuje z osobą dzwoniącą, to
minuty lecą, czasami no bardzo ważne minuty. I druga sprawa. Jak wygląda współpraca Komendy
naszej powiatowej w Hajnówce z Polskim Związkiem Wędkarskim, ze Społeczną Strażą Rybacką i
z Państwową Strażą Rybacką? Czy są prowadzone jakieś działania w zakresie ochrony wód? Czy są
przeprowadzane wspólne na przykład kontrole osób przebywających nad wodą, osób wędkujących?
Bo jak wiadomo, problem kłusownictwa na naszym terenie istnieje, także jeżeli mógłbym prosić o
odpowiedzi, to dziękuję. 

Dariusz Kułak – Tak, jeżeli chodzi o współpracę z Polskim Związkiem Wędkarskim, ta współpraca
jest  oczywiście.  Chodzi  tu generalnie  o  Posterunek  Policji  w  Narewce,  pod  który  podlega
bezpośrednio  część  Zalewu  Siemianowskiego  i  na  Zalewie  Siemianówka  pełni  służbę.  Sam
pełniłem 3,5 roku służbę, także pływałem na łodzi, kontrolowałem wędkarzy i współpracowaliśmy
z Polskim Związkiem. Tam w tej chwili obecnie, już z tego, co się orientuję, chyba bodajże od 1
maja już policjanci zaczną pełnić służbę z Białegostoku. Na Zalewie Siemianówka jest jak gdyby
odpowiedzialność terytorialna jest jak gdyby podzielona. Ta część strony od Narewki jest nasza do
zapory,  druga część jest  Komendy Miejskiej  Policji w Białymstoku. Pełnimy wspólnie razem z
Komendą Miejską służby, także policjanci z Narewki są kierowani do wspólnej służby. Pełnione są
służby wspólnie  ze  Strażą  Graniczną  z  Narewki  i  w  tamtym tygodniu  też  mieliśmy działania
właśnie z Polskim Związkiem Wędkarskim właśnie pod kątem kłusownictwa, także takie służby się
odbywają. Jesteśmy w ciągłym kontakcie z PZW i wspólnie działamy, wspólnie przeciwdziałamy
też  kłusownictwu.  Jeżeli  chodzi  o  zasięg  numeru 112,  z  tego co  się  orientuję,  funkcjonuje  on
dobrze. Odnośnie tego, co Pan powiedział, że połączył się Pan z Bielskiem, spróbuję takie sygnały
przekazać  dalej,  żeby  to  zweryfikować,  czy  gdzieś  to  jest wada  systemowa,  czy  po  prostu
jednorazowy taki przypadek. A, być może było to na początku, kiedy ten numer był wprowadzany.
Na chwilę obecną takich sygnałów nie miałem, ale przekażę taką sugestię, żeby zweryfikować to,
czy coś takiego się dzieje. Jeżeli tak, no na pewno dalej przekażemy. 

Alla Gryc – Proszę bardzo, jeszcze Pani Ewa Rygorowicz. 

Ewa Rygorowicz – Ja nie zadam Panu pytania, a chcę złożyć na Pańskie ręce podziękowanie, gdyż
tak  się  stało,  że  pewnego  czasu  byłam  ofiarą  kradzieży  i  dzięki  sprawnej  działalności
funkcjonariuszy z  Wydziału Kryminalnego doszło do złapania sprawcy,  a  sprawa nie  była taka
łatwa, także dziękuję.

Dariusz Kułak –  Dziękuję bardzo. Jakby Pani mogła jeszcze sprecyzować, komu mam przekazać
podziękowania, ale to może już później. Dobrze. Bardzo dziękuję. Przekażę na pewno. 

Alla  Gryc  –  Czy  ze  strony  radnych  są  jeszcze  jakieś  zapytania?  Ja  proszę  jeszcze,  Panie
Komendancie,  o  odpowiedź.  Tak  jak  wspomniałam,  Komisja  Polityki  Gospodarczej  zgłosiła
problem związanych z funkcjonowaniem nielegalnej sprzedaży artykułów, papierosów bez akcyzy
na Osiedlu Reja. Numer bloku nie podany, ogólnie Osiedle Reja, nie wiem, kto jest autorem.

Wiesław Rakowicz – Pytania autorem jest Rakowicz.

Alla Gryc – Wiesław Rakowicz.

Dariusz  Kułak  –  Dobrze,  odniosę  się  w  ten  sposób.  Musiałbym  to  zweryfikować  konkretnie,
sprawdzić.  Wszystkie  informacje,  które  dostajemy,  czy  jakieś  sygnały  odnośnie  nielegalnego
handlu papierosami są weryfikowane. Jest to trochę uciążliwe. Zdajemy sobie sprawę, tylko że no



muszę powiedzieć, że wszystkie te ilości czy osoby, które są czy osoby, które są zatrzymywane z
papierosami,  są  z  bardzo  małą  ilością  zatrzymywane,  ale  pracujmy  ciągle  nad  tym,  mamy
świadomość,  że  jest  taki  problem  i  proszę  mi  wierzyć,  że  wszystkie  informacje  traktujemy
naprawdę  bardzo  poważnie,  i  jeżeli  chodzi  o  konkretny  ten  przypadek,  to  musiałbym  to
zweryfikować i ewentualnie wtedy z Panem, który to zgłaszał, już bezpośrednio się skontaktuję i
udzielę mu odpowiedzi, jeżeli taka forma jest dopuszczalna. 

Alla Gryc – Jest.

Wiesław Rakowicz – Bardzo proszę.

Alla Gryc – Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Nie mamy już więcej pytań do Pana Komendanta,
tak?  Dziękujemy za  przedstawienie  materiału.  Liczymy,  że  nam się  bezpieczeństwo w mieście
poprawi, że będziemy na co dzień bezpieczni.

Dariusz Kułak – Dziękuję bardzo.

Alla Gryc – A samych sukcesów w pracy pracownikom Policji. Dziękuję bardzo. 

Część 2
Do punktu 7 porządku obrad
Alla Gryc – Punkt 7 programu sesji Rady Miasta Hajnówka – ocena zasobów pomocy społecznej na
rok  2012  Gminy  Miejskiej  Hajnówka.  Ocena,  wraz  z  innymi  materiałami,  została  przekazana
również  radnym.  Radni  dyskutowali  na  komisjach.  W  komisjach  uczestniczyła  Pani  Barbara
Wasiluk  –  Dyrektor  Ośrodka Pomocy Społecznej.  Poproszę  Panią  Barbarę  Wasiluk  –  Dyrektor
Ośrodka Pomocy Społecznej o przedstawienie materiału.

Barbara Wasiluk – Ocena zasobów pomocy społecznej w takiej wersji, jak otrzymaliście Państwo w
materiałach, jako Ośrodek jesteśmy zobligowani do tego, żeby przygotowywać. Z mocy ustawy jest
to już taki obowiązek, który nałożyła na nas ustawa po raz kolejny. Tak jak Państwo wiecie, jest to
dokument,  który  jest  przedstawiony  tylko  i  wyłącznie  w  liczbach.  Taka  jest  formuła  tego
dokumentu.  Przedstawia  on  zasoby  pomocy  społecznej  dotyczące  bezpośrednio  zadań
realizowanych  stricte  przez  Ośrodek  Pomocy  Społecznej,  ale  również,  oprócz  tych  danych  są
również  przedstawione  zasoby  systemu  pomocy  społecznej  dotyczące  całej  Gminy  Miejskiej
Hajnówka.  I  między  innymi  są  to  dane  dotyczące  placówek  oświatowych,  szkół,  przedszkoli,
placówek opieki zdrowotnej, ośrodków sportu, rekreacji, wypoczynku, czyli cała ta infrastruktura
właśnie systemu funkcjonowania pomocy społecznej. Ten dokument ma służyć temu, by w sposób
taki wnikliwy, dokładny przygotowywać go i analizować na przestrzeni lat, natomiast z końcem
roku,  kiedy będzie  przygotowywany budżet,  żeby posłużył  właśnie  to  ten  dokument  temu,  by
kształtować  zadania  systemu  pomocy społecznej  jak  najbardziej  racjonalnie,  żeby te  wszystkie
zadania,  które nałożone są ustawą o pomocy społecznej  na samorząd, były w sposób właściwy
zrealizowane. Oczywiście, na końcu tego dokumentu znajdują się wnioski. W większości te wnioski
powtarzają się, tak samo, jak w naszym sprawozdaniu z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej,
czyli  są  to  takie  najważniejsze  zadania,  gdzie  należałoby  zabezpieczyć  właściwe  zatrudnienie
pracowników socjalnych w Ośrodku Pomocy Społecznej, która mówi  o tym, że na każde 2 000
mieszkańców  powinien  być  zatrudniony  1  pracownik  socjalny.  Następną  kolejną  rzeczą  to  są
właśnie  środki  finansowe na  zabezpieczenie  kosztów pobytu  mieszkańców w domach  pomocy
społecznej. Następne zadanie to jest związane z infrastrukturą całego systemu pomocy społecznej,
czyli zabezpieczenie osób bezdomnych, czyli mam na myśli tutaj noclegownię, ośrodek kryzysowy,
bądź też inne takie placówki, które no są niezbędne do właściwego zabezpieczenia, jak mieszkania
chronione, czy też placówki dziennego pobytu. Z tej diagnozy tak na świeżo wyszła jeszcze kwestia



taka, że na terenie miasta mamy niewystarczającą liczbę miejsc w placówkach przedszkolnych i
żłobkach, czyli opieka nad dziećmi do lat 3. To są takie najpilniejsze właśnie sygnały, nad którymi
należałoby się pochylić i przyjrzeć, kształtując zadania i budżet przyszłoroczny. To ja tyle. Dziękuję
bardzo.

Alla  Gryc  –  Dziękujemy Pani  Dyrektor  Barbarze  Wasiluk.  Czy  ze  strony  radnych  są  jeszcze
pytania? Proszę bardzo, Pan Bogusław Łabędzki.

Bogusław Szczepan Łabędzki – Ja mam po lekturze tej informacji złożonej przez Panią Dyrektor no
przede  wszystkim tą  refleksję  dotyczącą  miejsc  w  przedszkolach  i  tutaj,  Panie  Burmistrzu,  w
związku z tym, że ten okres kwalifikowania dzieci do grup przedszkolnych już właściwie zakończył
się, mamy natomiast taką grupkę dzieci, które w związku z tym, szukam delikatnych określeń, tak
żeby nikt  się  nie  poczuł  urażony,  dzieci  z  rodzin,  których rodzice przez brak zatrudnienia  czy
przez...

Barbara Wasiluk – Niewydolność wychowawczą.

Bogusław Szczepan Łabędzki – No właśnie, niewydolność wychowawczą, stwarzają warunki, w
których dzieci nie kwalifikują się do przedszkoli, natomiast dla tych dzieci bardzo często kontakt z
grupą  rówieśniczą  w  przedszkolu,  czy  kontakt  z  wychowawcą  w  przedszkolu  jest  jedynym
kontaktem  ze  zdrowym  światem  i  chciałbym  prosić  Pana  Burmistrza,  żeby  razem  z  Paniami
Dyrektorkami naszych przedszkoli i naszego żłobka porozmawiać na ten temat, czy nie warto by
było we współpracy z MOPS-em jakiejś odrębnej zasady opracować, żeby tych dzieci nie stracić.
To wiemy, że taką złotą zasadą wychowawczą jest zapobieganie, a nie leczenie. Mam pytanie do
Pani  Dyrektor,  bo  w  tabelach,  w  rubrykach  dotyczących przeciwdziałaniu  narkomanii  czy  jej
skutkom, tam odnotowywałem kwotę 0,0.  My jako miasto łożymy pewne sumy. Chciałbym się
zapytać, skąd te 0,0. I na końcu bardzo bym prosił Panią Dyrektor o określenie procentowo grupy,
która stanowi klientów MOPS-u, jak to procentowo w naszym mieście wygląda. Dziękuję. 

Barbara Wasiluk – Więc zacznę od tej liczby procentowej. Czyli ta liczba wśród, miasto liczy około
22  000  mieszkańców,  objętych  natomiast  pomocą  społeczną  jest  ponad  1  200  rodzin.  W tych
rodzinach jest ponad 3 000 osób, czyli średnio  około  14-15 % populacji liczby mieszkańców to
stanowią, niestety, klienci pomocy społecznej. W przypadku realizacji programu dożywiania, gdzie
finansujemy posiłek  dzieciom w szkole  bądź  w przedszkolu,  ten  odsetek,  niestety,  jeszcze  jest
większy. Są szkoły, gdzie w niektórych placówkach ten odsetek sięga 40 % uczniów ogólnej liczby
uczniów w danej placówce. Z tym, że ja tutaj powiem tak: Odnośnie programu dożywiania to ja
mam taki osobisty stosunek, gdzie będę zawsze podkreślała, że my jako Ośrodek na przestrzeni 15
lat funkcjonowania mojego w tymże Ośrodku nie odmówiliśmy żadnemu dziecku obiadu w szkole
czy też w innej placówce. Dożywiamy też, finansujemy wyżywienie dzieci w innych placówkach,
w takich placówkach, które są poza terenem miasta. To są dzieci z rodzin, których, no niestety,
wydane  są  postanowienia  sądowe  o  pobycie  w  takiej  placówce,  to  w  tychże  placówkach  też
finansujemy te wyżywienie. Stąd też no ten odsetek w przypadku realizacji programu dożywiania
jest tak wysoki.  Ale no też powiem tak,  że mamy świadomość,  ten posiłek to, no niestety,  jest
jedynym takim normalnym pożywieniem w ciągu dnia. Chociaż sygnały ze szkół w tym przypadku
płyną również bardzo takie rozbieżne i nie zawsze te dzieci, które otrzymują te finansowane obiady
w szkole, właściwie z tych obiadów też korzystają. To są sygnały ze szkół. Ale ja bym już tutaj nie
chciała wchodzić na podwórko szkół i, że tak powiem, no odnosić i poruszać tą kwestię, bo tam są,
prawda, nauczyciele, wychowawcy, dyrekcja szkoły za ten stan rzeczy bezpośrednio odpowiada.
Natomiast odnośnie, proszę mi przypomnieć, co tam jeszcze?

Bogusław Szczepan Łabędzki – Przeciwdziałanie narkomanii.



Barbara Wasiluk – Przeciwdziałanie narkomanii. To tylko i wyłącznie dlatego, że my przez Ośrodek
sami bezpośrednio sami nie realizujemy. To stąd właśnie jest to wpisane, czyli środki budżetowe
przez Ośrodek na ten cel zupełnie przez nasz Ośrodek nie przechodzą. Ale na pewno w przyszłym
roku  to  zweryfikujemy  i  te  środki  budżetowe,  które  są  realizowane  przez  Gminę  Miejską
Hajnówka, na pewno będą tam wpisane w odpowiednie miejsce w tabelce. Dziękuję.

Alla Gryc – Pan Karol Nieciecki. Proszę bardzo. 

Karol Nieciecki – Ja może tylko, kontynuując ten tu  wątek, Pani Dyrektor  podała tą liczbę 1 200
rodzin objętych pomocą stałą. A czy to jest tak, że objęci są także ci, którzy korzystają z pomocy
tak zwanej doraźnej?  Czy to już w tej liczbie się mieści, prawda? I druga rzecz, usłyszałem tu o
noclegowniach. Ja osobiście, nie wiem, czy mieszkańcy Hajnówki, nie orientuję się naprawdę, że
coś takiego istnieje w Hajnówce. Jeśli tak, to gdzie i jaka liczba osób korzysta, na jakich zasadach
korzysta, bo dla mnie to jest nową, być może w raporcie jest, ale my mieszkańcy Hajnówki nie
mamy wszyscy możliwości  wglądu  do  tego  raportu,  prawda?  Może  przez  brak  czasu,  dlatego
bardzo proszę o te 2 wątki jeszcze. 

Barbara Wasiluk – Wśród tej liczby ponad 1 200 osób to są wszystkie osoby, które są objęte. Nie
ma  takiej  pomocy,  jak  pomoc  doraźna.  System pomocy społecznej  na  dzień  dzisiejszy,  wśród
zasiłków występują zasiłki okresowe i to ma Pan na pewno na myśli, że to są właśnie takie, które są
przyznawane od 1 miesiąca do 6 miesięcy i najczęściej w przypadku naszego Ośrodka są to zasiłki
okresowe przyznawane na okres 3 miesięcy, a to wynika z realizacji określonej pracy socjalnej,
natomiast drugą formą zasiłków, którą otrzymują klienci pomocy społecznej, to są zasiłki celowe,
czyli zasiłki jednorazowe. I tutaj w przypadku naszego Ośrodka korzystamy tylko i wyłącznie z
zasiłków z programu rządowego dożywiania, czyli  na zakup żywności. Natomiast w przypadku
noclegowni, no niestety, nie ma w naszym mieście noclegowni.  Osoby bezdomne jako takie są,
natomiast kiedy zbliża się właśnie ten bardzo taki newralgiczny, trudny okres dla tychże ludzi, to
właśnie wspólnie z Komendą Policji, z dzielnicowymi podejmowane są takie akcje prewencyjne i
każdy pracownik, z którego terenu ten bezdomny pochodzi, no monitoruje, podejmuje działania,
żeby  go  umieścić.  Na  ten  cel,  na  ten  czas  umieszczany  jest  na  przykład  w  noclegowni,  są
umieszczane osoby w Białymstoku w Caritasie. Część osób, że tak powiem, przyporządkowywana
jest  tutaj  na terenie  miasta  do rodziny,  do znajomych,  do kolegów i  to  również w taki  sposób
pracownicy  socjalni  sukcesywnie  przez  okres  tego  trudnego  okresu  zimowego  monitorują,
odwiedzają i to się odbywa razem właśnie z dzielnicowymi wspólnie z Komendą Policji. Dziękuję.

Alla Gryc – Dziękujemy Pani Dyrektor. Ale to jeszcze nie koniec. Pan Wiesław Rakowicz, proszę
bardzo.

Wiesław Rakowicz – Szanowni Państwo, nie pytanie Pani Dyrektor, raczej refleksja i refleksja nie
tylko  do  Pani  Dyrektor,  bo  można  by  ją  nazwać,  powiedzmy,  przepraszam  za  określenie,
wykonawcą pewnych rzeczy, które my nawet w pewnym sensie zlecamy do wykonania, ale ja się
trochę obawiam, że robimy za mało. Dlaczego za mało? Być może spodziewamy się, że będziemy
biedni,  być może będziemy  bogaci, trudno to w tej chwili określić. Ja posługuję się  tym bardzo
fajnym opracowaniem, które jest rzeczywiście bardzo ciekawe i na stronie 11 mamy coś takiego:
Zasoby instytucjonalne pomocy i wsparcia. Co z tego wynika? W tych tabelkach, to są takie dane
tabelaryczne, jest odnośnie zasobów 17 pozycji. My jako miasto występujemy w zaledwie 3.  I to
jest, niestety, ale mało budujące. Jest tu również w pozycji, gdzie jest 0, są noclegownie, schroniska
i domy dla osób bezdomnych. Ja sam znam człowieka, który jest osobą bezdomną i mieszka na
działkach. Musiał tam przeżyć jakoś zimę. Trudno było, ale przeżył. Mamy...

Mógł nie przeżyć.



Wiesław  Rakowicz  –  Mógł  nie  przeżyć.  Oczywiście,  mógł  nie  przeżyć.  Podjęliśmy  stosowne
działania,  żeby przeżył,  że  tak  powiem,  udało  się.  Także,  patrząc  na  te  opracowanie,  Panie
Burmistrzu, my się musimy naprawdę bardzo zastanowić i być może Komisja Spraw Społecznych
powinna taki temat podjąć, czy tej  naszej oferty w jakiś sposób nie rozszerzyć. Bo to wygląda
trochę tak,  że my zastygliśmy jak gdyby w jakimś kręgu takim i  koniec.  I  nasz rozwój w tym
zakresie stał się żaden. I formy, które prawo dopuszcza przy pomocy społecznej, są dużo, dużo, jak
się okazuje, szersze. Moglibyśmy, nie wiem, być może trzeba tu jakieś analizy, być może Komisja
Spraw Społecznych podjęłaby temat i  zastanowiła się chociażby nad tą rzeczą,  o której ja tutaj
mówię, o tych zasobach instytucjonalnych pomocy i wsparcia. A jest ich rzeczywiście 17. Nasze
miasto występuje w pozycjach 3, więc jak gdyby 14 jest niewykorzystanych możliwości. Być może
te inne możliwości mogłyby nieść poprawę sytuacji w jakimś, nie wiem, większym czy mniejszym
zakresie.  Tu dywaguję, być może tak, być może nie. Ale to taka konkluzja. Uważam, że robimy
trochę za mało. Ja wiem, że wspierają nas i organizacje pozarządowe i wszystkie, jest tych rzeczy
sporo i instytucji, ale no jako miasto, no niestety, w mojej ocenie, dość blado. Dziękuję. 

Alla  Gryc  –  Dziękuję  bardzo.  I  jeszcze  ktoś  z  Państwa?  Proszę  bardzo,  Pani  Przewodnicząca
Małgorzata Szczerbakow. 

Małgorzata  Szczerbakow  –  Proszę  Państwa,  rośnie  liczna  osób  zmuszonych  do  korzystania  z
pomocy z powodu bezrobocia. Czy potrzebny nam jest w takiej sytuacji kryty amfiteatr, tryskająca
na  wysokość  5  metrów wysokości  fontanna,  czy  w pierwszej  kolejności  potrzebne  są  zakłady
pracy? Te oparte na bazie naszych surowców, które mamy, a chociażby te makarony, kopytka, pyzy
czy dżemy, czy cokolwiek, co w lesie wyrośnie? Bądź uruchomienie tej produkcji tartacznej? Bo
już się przyzwyczailiśmy do tego, że ma tego nie być i już. No jak to długo będzie trwało? Więc
należy, uważam, usunąć najpierw przyczynę i może priorytety zmienić? Takie jest moje myślenie. I
teraz  jeszcze  druga  sprawa.  Rosną  świadczenia  z  powodu  bezdomności.  W  sytuacji,  gdy
doprowadza się rodziny do właśnie w szalonym tempie do tej bezdomności, zawyżając koszty na
przykład energii cieplnej. W naszym mieście są bardzo wysokie,  w ogóle  czynsze są szalone, w
porównaniu nawet  do wielkich miast,  przez  to  właśnie, że te  podatki  gruntowe są duże,  wiele
innych przyczyn się na to składa. Więc skoro administrator się cieszy, że jest 30 eksmisji, no to ja
uważam, że  to  jest chore. Tak być nie powinno. Więc może usuńmy te przyczyny bezdomności.
Może zastanówmy się, popracujmy nad tym. To tyle w tym temacie. Dziękuję. A jeszcze stąd było
właśnie to wcześniejsze pytanie, które też zadawałam, ile podmiotów zwinęło swoją działalność, że
tak powiem, a czy powstało coś nowego w to miejsce i czy jest monitoring przyczyn, dla których
padają zakłady pracy? Dziękuję.

Alla Gryc – Dziękuję bardzo. Panie Burmistrzu, będzie Pan chciał zabrać głos? Pan Burmistrz Jerzy
Sirak.

Jerzy Sirak – Ja, Pani Przewodnicząca, Wysoka Rado, ja na początek ustosunkuję się do sprawy
miejsc w przedszkolach. Podjąłem decyzję, że zrobimy wszystko, żeby do przedszkoli w mieście
przyjąć jak najwięcej dzieci w wieku przedszkolnym. Oczywiście, będzie to z jakimś to narażeniem
się dla Kuratora i dla Kuratorium, ale trudno. Ja uważam, że musimy zrobić wszystko, żeby ten
potencjał,  który  mamy,  wykorzystać.  Oczywiście,  będzie  to  naruszenie  pewnych  standardów
kuratoryjnych. Ja sobie zdaję z tego sprawę, że opieka dla tych dzieci nie będzie komfortowa, ale
dzięki temu zapewnimy opiekę przedszkolną dla wszystkich pracujących matek.  I ja zapewniam
Państwa, że jeżeli będzie taka sytuacja, że dzisiaj niepracująca matka znajdzie pracę i od września
ta praca będzie uzależniona od tego, czy to miejsce w przedszkolu będzie,  czy nie, to zrobimy
wszystko, żeby to dziecko w przedszkolu opiekę znalazło. Poinformuję też, że najprawdopodobniej
od 1 września przy ulicy Białostockiej ruszy prywatne przedszkole, które zorganizuje opiekę dla 80
dzieci.  Także  myślę,  że  ogólnie,  jeżeli  chodzi  o  zabezpieczenie  opieki  dzieci  w  wieku
przedszkolnym, nie będzie tak źle. Chociaż zgodzę się z tym, że nigdy nie jest tak, żeby nie mogło



być lepiej  i oczywiście  byłoby bardzo dobrze,  żebyśmy mogli  organizować dodatkowe miejsca
opieki zajęć dla dzieci z rodzin i  środowisk zagrożonych. To jest  to,  o czym mówił Pan radny
Rakowicz. Pewnie, dobrze byłoby gdyby mieli te dodatkowe oferty, dodatkowe możliwości, nawet
jeżeli chodzi o noclegownie  czy mieszkania chronione i tak dalej. To też wymaga tak naprawdę
dodatkowych środków z naszej strony. My mamy miejsce, mamy pewne zaplecze, jeżeli chodzi o
budynki,  chociażby  te  przejęte  od  SP ZOZ-u,  no  ale  wspólnie  z Panią  Dyrektor  analizujemy
sytuację i zastanawiamy się nad tym, gdzie tak naprawdę poszukać zewnętrznych pieniędzy, żeby
można  było  tą  ofertę  opieki  społecznej.  I  jeżeli  taka  możliwość  tylko  będzie,  to  na  pewno
spróbujemy podjąć próbę realizacji i  w stosownym czasie propozycję w tej  sprawie wspólnie z
Panią Dyrektor przedstawić. Pani Szczerbakow podnosi temat i takie populistyczne pytanie, czy
stać nas na wydatki związane z amfiteatrem, no to równie dobrze można zadać wiele innych pytań,
czy stać nas na modernizację oczyszczalni, czy inne rzeczy, ale można zapytać z drugiej strony:
Czy stać nas na to, żeby dzisiaj rezygnować i nie próbować korzystać ze środków unijnych, które są
możliwe do wykorzystania? Naprawdę, te zaangażowanie finansowe ze strony budżetu miasta no
nie jest tak duże. Jak dobrze pamiętam, to nasz udział tam chyba stanowi 15 %, tak?

10.

Jerzy Sirak – Nawet 10. To proszę mi wybaczyć, projekty są różne, standardy dofinansowania też są
różne. Także będziemy starać się wykorzystywać każdą okazję, gdzie te środki zewnętrzne będą do
wykorzystania.  W tej  chwili  też  od strony dokumentacyjnej  przygotowujemy się  i  czekamy na
ogłoszenie konkursu w tak zwanych środkach norweskich. Chodzi mi tutaj o termomodernizację
Szkoły numer 2 i  również termomodernizację tego budynku,  który przyjęliśmy od Hamechu, a
który w przeszłości  zamierzamy przeznaczyć  na  organizację  domu studenta.  Natomiast  ja  bym
prosił,  żebyśmy nie  próbowali  tutaj  radykalnie  poprawić  świata,  bo  to  nie  jest  możliwe.  Pani
Małgorzato, naprawdę ani ja, ani żaden z radnych nie cieszy się, jak jakiekolwiek miejsce pracy w
Hajnówce upada. To nie jest nasza wina to, co się dzieje wokół Puszczy Białowieskiej chociażby, a
skutkiem tego jest ograniczanie liczby miejsc pracy i zwijanie się, jak to Pani mówi, przemysłu
drzewnego. Ja się zgodę się z tym,  że wszędzie na każdym  stopniu i szczeblu administracji, nie
ważne  –  gminnej,  wojewódzkiej,  czy  rządowej,  centralnej  głównym  i  zasadniczym  celem  i
priorytetem to powinna być przede wszystkim sprawa gospodarki  i  miejsc pracy.  I  to  powinno
przyświecać wszystkim decydującym. Ale my mamy realia, jakie mamy i  w oparciu o te realia
możemy funkcjonować i  robić to,  co możliwe.  I  staramy się to  robić.  15 osób w ramach prac
interwencyjnych  już  przyjęliśmy.  Po  weekendzie  długim,  po  Świętach  Wielkanocnych
prawosławnych przyjmiemy kolejnych 27 osób i wydaje mi się, że to nie jest mało. A w przyszłości
zobaczymy. Jeżeli będzie to możliwe jeszcze dodatkowe kilka osób, to spróbujemy to zrobić no. Ta
dzisiejsza informacja,  o której mówiłem, inwestycja firm współpracujących z Forte  z  szansą na
produkcyjną  10  000  hektarów,  z  szansą  na  zatrudnienie  150  osób  też  coś  znaczy.  Te  nasze
przygotowywane w tej  chwili  działania pod kątem wygospodarowania,  wygenerowania terenów
pod  potrzeby  Suwalskiej  Strefy  Ekonomicznej  to  też  są  działania  zmierzające  do  tego  żeby
przygotować tereny inwestycyjne w miecie i to takie, na których będzie możliwe tylko i wyłącznie
budowanie zakładów produkcyjnych, przetwórczych, a nie handlowych. Także tyle, co mogę tutaj
powiedzieć. Dziękuję. 

Alla Gryc – Dziękuję bardzo. Pani Dyrektor Barbara Wasiluk. Proszę. Ja jeszcze tytułem dodania w
kwestii tych dzieci w przedszkolach. Otóż chcę powiedzieć, że w sytuacjach, kiedy docierały do nas
do  Ośrodka  takie  przypadki,  że  któreś  z  dzieci,  rodzic  pracujący,  dziecko  nie  dostało  się  do
przedszkola,  to  pracownicy socjalni  bądź też ja bezpośrednio angażowaliśmy się i  wszystkie te
przypadki, że tak powiem, no te dzieci, pomimo tych nadmiarów liczbowych w przedszkolu, te
dzieci znalazły miejsce w przedszkolu. Nie jest mi znany żaden ani jeden przypadek dziecka, który
właśnie  z  takiej  właśnie  interwencji  nie  znalazłby  miejsca  w przedszkolu.  I  w tym momencie
chciałabym podziękować Dyrekcji tych przedszkoli, które w odpowiedzi na apel czy to pracownika



socjalnego, czy też mojego, no ponadnormatywną liczbę dzieci, no na pewno łamiąc jakieś tam
przepisy, te dzieci zostały umieszczone. Natomiast tutaj jeszcze w odpowiedzi do tej kwestii, którą
poruszyła  Pani  Małgorzata  Szczerbakow,  chcę  powiedzieć  i  zaakcentować,  że  Ośrodek  bardzo
wiele  takich  działań  podejmuje  w  ramach  pracy  socjalnej,  żeby  właśnie  nie  dopuścić  do
bezdomności.  To my  co miesiąc, właśnie z tych zasiłków celowych, nie wypłacając do ręki tym
klientom  co  poniektórym,  tylko  bezpośrednio  przelewamy  przyznane świadczenia  na  konto
zarządcy.  W głównej  mierze  jest  to  Zakład  Gospodarki  Mieszkaniowej,  gdyż  większy odsetek
mieszkańców mieszka  w  zasobach  komunalnych,  natomiast  w mniejszym stopniu  do  zarządcy
Spółdzielni Mieszkaniowej. Poza tym też finansujemy bezpośrednio, przelewając zasiłki przyznane,
do Zakładu Energetycznego, żeby w tych rodzinach, gdzie są dzieci, nie doszło do takiego zjawiska,
że odcinany jest prąd. Mamy wypracowany sposób już na to, że tam są w tych rodzinach zakładane
tak zwane liczniki przedpłatowe, czyli inny system rozliczania, czyli na zasadzie doładowania, czyli
ten  monitoring  i  to  czuwanie  nad  minimalizowaniem tych  i  rozwiązywaniem tych  problemów
społecznych z naszej strony jest w znacznym stopniu i pracownicy naprawdę wkładają w to ogrom
pracy i wysiłku, żeby takich zjawisk nie było. Dziękuję.

Alla Gryc – Dziękuję bardzo. Proszę bardzo.

Zdzisław Stankowski – Pani Dyrektor, to co Pani powiedziała, to mnie troszeczkę denerwuje. Bo ja
pomogłem dla  kolegi,  żeby był  zdrowy.  Ucięli  mu drugą nogę.  Pani  mówi,  że  wy przesyłacie
pieniądze za energię, a ten człowiek na Kołodzieja już jest przez rok czasu bez prądu. To dopiero po
jakimś czasie do was się kolega pojechał i powiedział, że trzeba mu pomagać, dopiero zaczęliście
pomagać. I jak dbacie o takich ludzi? Dziękuję.

Barbara Wasiluk – Zapewniam Panu, że to są indywidualne przypadki i w takich indywidualnych
przypadkach, jeżeli jakiekolwiek sygnał dociera do Ośrodka, to z pewnością działania właściwe są
podejmowane.  Natomiast trzeba mieć na uwadze to,  że nie wszyscy klienci, którzy się zwracają,
mieszczą się w tak zwanych kryteriach ustawowych, bo najczęściej są to ludzie, którzy mają swoje
świadczenia  rentowe.  I  jeżeli  ma  swoje  świadczenie  rentowe,  to  on  się  nie  kwalifikuje  do
jakiejkolwiek formy pomocy, bo w tym momencie jego dochód przekracza to kryterium ustawowe,
które wynosi  456 złotych na dzień dzisiejszy i,  no niestety,  my musimy też  działać zgodnie z
obowiązującym systemem prawnym. Stąd też inne formy, inne oddziaływania.  Jest przywożony
posiłek  czy  inne  jakieś  zastępcze  formy,  ale  proszę  nie  mówić,  że  pomoc  nie  jest  udzielana.
Dziękuję.

Alla  Gryc  –  Dziękuję  bardzo.  Wysoka  Rado,  ocena  zasobów  pomocy  społecznej  podlega
przegłosowaniu. Kto z Państwa jest za przyjęciem oceny zasobów, proszę o podniesienie ręki do
góry. Kto się wstrzymał? Kto jest przeciw? Nie widzę. Dziękuję. Ocena zasobów została przyjęta
21 głosami.

Do punktu 8 porządku obrad
Alla Gryc – Punkt 8 sesji Rady Miasta Hajnówka. Przedstawienie celów i działań Projektu pod
nazwą Platforma współpracy na rzecz  zrównoważonego  rozwoju rejonu Puszczy Białowieskiej.
Oficjalnie  witam  Panią  Lucynę  Lewczuk,  która  przedstawi  nam  ten  projekt.  Przepraszam,  że
pominęłam w powitaniach  na początku. Witam też oficjalnie Pana Starostę – Pana Włodzimierza
Pietroczuka. 

Włodzimierz Pietroczuk – Może zrobimy w ten sposób. Zanim Pani Lucyna zainstaluje się tutaj
technicznie, ja pozwolę sobie na kilka słów wprowadzenia tylko do tego Projektu. Otóż ten Projekt
pod nazwą Platforma współpracy na rzecz zrównoważonego rozwoju rejonu Puszczy Białowieskiej
na dość długą historię. On zainicjowany został jeszcze przez byłego Ministra Środowiska – Pana
Macieja Nowickiego, Profesora Macieja Nowickiego, który ogłosił to na pamiętnym spotkaniu w



Białowieży na temat sposobów zarządzania Puszczą Białowieską. Przez długi czas borykaliśmy się
ze znalezieniem odpowiedniej  formuły,  która będzie zaakceptowana przez  donatora,  czyli  przez
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, przez instytucję zarządzającą jaką
jest  ten,  którą  koordynację  projektów  środowiskowych,  w końcu  przez  grono ekspertów,  które
oceniało  ten  Projekt.  Generalnie  rzecz  biorąc,  Projekt  jest  obliczony  na  poszukiwanie  modelu
współpracy w rejonie Puszczy Białowieskiej. Samy wiemy o tym, że wokół sposobu zarządzania,
wokół  rozwoju  rejonu Puszczy Białowieskiej  narosło wiele różnych kontrowersji,  niedomówień,
wzajemnych uprzedzeń i ten Projekt polega na szukaniu takiego kompromisu. Kompromisu między
potrzebami  Puszczy i  potrzebami  zamieszkujących w otoczeniu,  czy w oddziaływaniu  Puszczy
ludzi. W tej chwili jesteśmy na starcie na realizacji tego Projektu. Niedawno podpisaliśmy umowę z
Centrum  Koordynacji  Projektów  Środowiskowych  i  z  Narodowym  Funduszem  Ochrony
Środowiska i  Gospodarki Wodnej.  Projekt jest  obliczony do końca 2014 roku. Całkowity koszt
projektu – 1 800 000 złotych, z tego 85 % to dofinansowanie unijne z Programu Infrastruktura i
Środowisko,  10  %  to  jest  dofinansowanie  z  Narodowego  Funduszu  Ochrony  Środowiska
Gospodarki Wodnej, 5 % to jest wkład własny beneficjenta, czyli powiatu hajnowskiego. Również
poszukujemy  środków  zewnętrznych  na  uzupełnienie  tego  wkładu  własnego.  Jeśli  ich  nie
znajdziemy,  to  będzie  musiał  to  obciążyć  budżet  powiatu.  Jedyną  czynnością  formalną,  którą
zakończyliśmy, to było pierwsze posiedzenie Rady Programowej tego Projektu. Druga czynność to
ustalenie  Koordynatora.  Koordynatorem tego  Projektu  będzie  Pani  Lucyna Lewczuk.  Tutaj  jest
również  współautorem  tego  Projektu  i  ona  prowadziła  te  wszystkie  negocjacje  związane  z
pozytywną  kwalifikacją  tego  Projektu.  Chciałbym  również  zaapelować  do  wszystkich  tutaj
obecnych, zarówno radnych, jak i  mieszkańców Hajnówki za pośrednictwem Telewizji Kablowej,
o włączenie się do realizacji tego Projektu. Projekt będzie polegał na odbyciu szeregu tematycznych
spotkań związanych z rozwojem regionalnym, związanych z zarządzaniem Puszczą Białowieską. O
tym za chwilę będzie mówiła Pani  Lucyna i  te spotkania będą miały charakter otwarty.  Każdy
będzie mógł przyjść, złożyć swoje wnioski, dyskutować w tej sprawie. Rada Programowa, o której
mówiłem,  będzie  jedynie  no  jakby  zarządzała  tym  projektem  i  podejmowała  decyzje,  że  tak
powiem, strategiczne w tym Projekcie. Reszta należy do mieszkańców Powiatu Hajnowskiego. W
tej chwili odbywamy taki cykl spotkań informacyjnych. Chcemy poinformować o tym wszystkich
przedstawicieli Rad Gmin. Dzisiejsze spotkanie jest pierwsze, więc Państwo wybaczą jakieś może
niedoskonałości z naszej strony. Przy następnych spotkaniach pewnie będzie szło  nam  najlepiej.
Dziękuję bardzo. Oddaję głos Pani Koordynator – Pani Lucynie Lewczuk. 

Lucyna Lewczuk – Dzień dobry Państwu, chciałam Państwa serdecznie powitać. Pan Starosta już
wspomniał, że Projekt Platforma współpracy...

Włodzimierz Pietroczuk – Ja tyko dodam, że na zakończenie tej prezentacji oczywiście jesteśmy do
dyspozycji, jeśli będą ewentualnie pytania.

Lucyna  Lewczuk  –  Projekt  Platforma  współpracy  na  rzecz  zrównoważonego rozwoju  rejonu
Puszczy  Białowieskiej  jest współfinansowany ze  środków  Europejskiego  Funduszu Rozwoju
Regionalnego, programu Infrastruktura i Środowisko priorytet 5 Ochrona przyrody i kształtowanie
postaw ekologicznych oraz ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej. Jeżeli chodzi o sam Projekt, chciałabym najpierw przedstawić jego główny cel, a następnie
ważniejsze działania, które zaplanowaliśmy w takcie realizacji Projektu. Głównym celem Projektu
jest  tworzenie  modelu  rozwoju  powiatu  hajnowskiego,  wypracowanie  takiego  modelu,  który
łączyłby  ze  sobą  elementy  ochrony przyrody,  rozwoju  gospodarczego  i  rozwoju  społecznego
naszego regionu. Jeżeli chodzi o to, jak ma to zostać wyłonione, tak jak Pan Starosta powiedział,
odbędą się spotkania otwarte dla wszystkich zainteresowanych, dla których jest bliski los naszego
regionu. Te spotkania będą się odbywały przynajmniej raz na 3 miesiące i oczywiście odpowiednio
wcześniej  poinformujemy  o miejscu  i  terminie  takiego  spotkania  również  poprzez  media.
Najbliższe spotkanie wstępnie zostało już ustalone. Odbędzie się 14 czerwca 2013 roku i już w tym



momencie Państwa na nie zapraszam. Jeżeli chodzi o sam proces powstawania Projektu, w trakcie
przygotowywania  dokumentów  aplikacyjnych  stworzyliśmy  Radę  Programową,  w  skład  której
weszli  przedstawiciele  różnych  środowisk.  Tak  jak  Państwo  widzą  tutaj  na  prezentacji,  są  to
przedstawiciele  między  innymi  Ministerstwa  Środowiska,  władz  samorządowych,  instytucji
naukowych,  ogólnopolskich  i  lokalnych  organizacji  pozarządowych,  przedstawicieli  jednostek
nadleśnictwa. W tym momencie liczba osób wchodzących do Rady Programowej wynosi 25 i każda
z  tych  instytucji  przedstawiła  1 kandydata  do  prac  w ramach tej  Rady.  Rada  Programowa ma
właściwie charakter  doradczo-decyzyjny i jednym z jej głównych zadań jest opiniowanie zakresu
działań w Projekcie, jak również opiniowanie samej realizacji Projektu. W czasie przygotowań do
złożenia wniosku została również już określona tematyka spotkań. W tym momencie w Projekcie
jest zaplanowanych 10 takich  spotkań i pozwolę sobie odczytać te  tematy,  które zostały ustalone
przez członków Rady Programowej. Pierwszy temat, temat najbliższego zresztą naszego spotkania
to  są  potrzeby  i  oczekiwania  mieszkańców  regionu  Puszczy  Białowieskiej.  Następnym  –
Planowanie  przestrzenne  –  założenia,  tereny  inwestycyjne.  Kolejny  temat  –  Organizacja  i
zarządzanie  ruchem  turystycznym,  Perspektywy  ochrony  przyrody  Puszczy  Białowieskiej,
Infrastruktura komunikacyjna, środowiskowa i energetyczna, Kierunki rozwoju gospodarczego (z
wykluczeniem  turystyki),  Zasoby  i  potrzeby  surowcowe  i  energetyczne.  Kolejny  temat  –
Współpraca transgraniczna  w  regionie  Puszczy Białowieskiej,  Edukacja  ekologiczna,  Promocja
regionu Puszczy Białowieskiej  i Strategia zrównoważonego rozwoju powiatu hajnowskiego. Chcę
powiedzieć, że kolejność tych tematów nie jest tutaj obowiązująca. W zależności od decyzji Rady
kolejność ta się może zmienić. Chciałabym jeszcze powiedzieć o jednym fakcie. W tym momencie
wyłaniamy  firmę,  która  utworzy  stronę  internetową  projektu.  Na  stronie  internetowej  będzie
również  możliwość  wypowiedzenia  się  na  każdy  z  tych  tematów,  ponieważ  powstanie  forum
internetowe i każdy z mieszkańców będzie mógł również wypowiedzieć się na temat interesującego
go  tematu  na  tym  właśnie  forum.  W  chwili  obecnej  przygotowujemy  się  również  do  tego
pierwszego już spotkania czerwcowego. Pracujemy nad ankietą skierowaną do mieszkańców i tutaj
podczas dzisiejszego naszego spotkania chciałam zwrócić się do Państwa z prośbą o możliwość
późniejszego przekazania tej ankiety, żeby Państwo mogli ją przekazać naszym mieszkańcom, żeby
mogli  już  wcześniej  zaakcentować nam  ich  oczekiwania  odnośnie  przyszłego rozwoju  Puszczy
Białowieskiej.  I  tą  ankietę  przekażemy w najbliższym czasie.  Teraz  przejdę  już  do  prezentacji
kolejnych działań, nie mniej ważnych, wydaje mi się, które ujęliśmy w naszym projekcie. Jednym z
takich działań jest sporządzenie dokumentów strategicznych i opracowań studialnych dotyczących
regionu  Puszczy  Białowieskiej.  W  tym  zadaniu  ujęliśmy  przygotowanie  7  takich  istotnych
dokumentów,  które,  mamy  nadzieję,  że  wzmocnią  pracę  naszych  władz  samorządowych  nad
rozwojem naszego regionu. I są to takie dokumenty jak: Analiza zapotrzebowania i wykorzystania
surowców w regionie, Projekty planów urządzenia lasów należących do osób prywatnych, Analiza
dostępności  komunikacyjnej  w  regionie,  Waloryzacja  przyrodnicza  i  kulturowa gmin,  Strategia
zarządzania i promocji turystyki w regionie Puszczy Białowieskiej, Oferta inwestycyjna i sposoby
jej promocji oraz Strategia zrównoważonego rozwoju powiatu hajnowskiego. Chcę nadmienić, że te
wszystkie dokumenty będą przygotowywane przez firmy zewnętrzne, ale wszystkie będą tworzone
w  ramach  konsultacji  z  mieszkańcami,  także  też  będziemy  o  tych  konsultacjach  szeroko
informować  i  zapraszać  wszystkich  zainteresowanych  do udziału  w nich.  Innym działaniem w
Projekcie są działania szkoleniowe, które mają na celu podniesienie poziomu wiedzy mieszkańców
odnośnie  funkcjonowania  w  obszarze,  który  znajduje się  w  pobliżu  Parku  Narodowego.  Te
działania  szkoleniowe są skierowane do przedstawicieli  władz  samorządowych,  do radnych,  do
przedstawicieli sołectw, ale również do młodzieży. Tak jak tutaj widać na tym slajdzie, planujemy
przeprowadzenie, kilkakrotne zresztą, szkoleń dla samorządów odnośnie planów zagospodarowania
przestrzennego,  szkolenie  dla  młodzieży  szkół  średnich  z  zakresie  agroturystyki,  to  są  te
najwcześniejsze.  Inne  –  szkolenie  z  zakresu  przedsiębiorczości,  ja  tutaj  podzieliłam je  już  tak
miesiącami,  szkolenie  kwaterodawców  jako  dostawców  usług  agroturystycznych,  możliwości
wykorzystania  alternatywnych  źródeł  energii,  szkolenie  dotyczące  prowadzenia  i  finansowania
działalności  gospodarczej,  podnoszenie atrakcyjności  świadczonych usług turystycznych,  w tym



także  dla  rozpoczynających  działalność  w  turystyce.  Łącznie  planujemy  przeprowadzenie  11
szkoleń i również  informacje  o zgłoszeniach na te szkolenia będziemy umieszczać odpowiednio
wcześniej  na  naszych  stronach  internetowych  i  w  mediach.  Kolejnym  dużym  działaniem  jest
podniesienie poziomu wiedzy ekologicznej społeczeństwa lokalnego oraz poprawę porozumienia i
zrozumienia  w  ogóle sensu  i  konieczności  ochrony  środowiska,  i  w  ramach  tego  działania
przewidzieliśmy takie spotkania edukacyjne w świetlicach wiejskich,  podczas których będziemy
rozmawiać na różne tematy, w zależności od zainteresowania, które wypłyną po konsultacjach z
daną  gminą.  Zaplanowaliśmy  również  zajęcia  terenowe  dla  dzieci  i  młodzieży  szkół powiatu
hajnowskiego,  ponieważ wiemy,  że szkoły potrzebują również różnych pomocy dydaktycznych,
także  zaplanowaliśmy w  projekcie  zakup  takich  pomocy,  które  byłyby  związane  z  zajęciami
terenowymi do szkół. Poza tym wizyty studyjne do organów wykonawczych i uchwałodawczych do
Białowieskiego  Parku  Narodowego.  Podczas  tych  wizyt  zostaną  przedstawione plany  ochrony
Parku. Zostanie poruszony również temat martwego drewna i sama wizyta w Rezerwacie Ścisłym.
Poza  tym  w  ramach  kontynuacji  jakby  szkolenia  dla  młodzieży  w  zakresie  agroturystyki
przewidzieliśmy wyjazd młodzieży do takich  wzorcowych gospodarstw agroturystycznych  oraz
wydawnictwa  – wydawnictwa  książkowe  dla  dzieci  i  młodzieży  oraz  wydanie  broszury
edukacyjnej. Kolejne zagadnienie, które poruszamy w naszym projekcie, to jest promocja regionu
Puszczy Białowieskiej. Puszcza Białowieska jako naturalny obiekt przyrodniczy na skalę światową
sam w sobie jest reklamą i stwierdziliśmy w Projekcie, że ważne jest również promowanie całego
obszaru  powiatu  hajnowskiego,  a  więc  odwiedzenie  turystów  do  odwiedzenia  nie  tylko  samej
Puszczy Białowieskiej,  ale  również  poznanie  bogactwa kulturowego  i  wartości przyrodniczych
poza samą Puszczą. Także tutaj będziemy też próbować skierować ten ruch turystyczny na szerszy
obszar  niż  jest  w  tym  momencie,  żeby  nie  ograniczało  się  tylko  i  wyłącznie  do  Puszczy
Białowieskiej.  Poza tym kolejny cel  promocji  to  będzie również próba zachęcenia turystów do
przyjeżdżania tutaj nie tylko w okresie letnim, bo naszych ankiet i z naszych doświadczeń wynika,
że  no  jednak  większość  przyjeżdża  do  nas  tutaj  w  miesiącach  letnich,  żeby  również  turyści
przyjeżdżali  w okresie zimowym, kiedy też jest  u nas bardzo pięknie. I w ramach tej  promocji
zaplanowaliśmy wydawnictwo różnych folderów. Nie będę już tutaj  czytać wszystkich, które są
wymienione na prezentacji. Poza tym zakup pakietów informacyjnych na portalach internetowych,
promocje utworzonych produktów  turystycznych na imprezach masowych w kraju,  usługa SMS
polegająca na tym, że mieszkańcy i turyści będą mogli otrzymywać informację bezpośrednio na
komórkę i  film promocyjny o regionie Puszczy Białowieskiej,  którego transmisję  planujemy w
Telewizji  Polskiej  Warszawa.  Akurat  w  tej  telewizji,  ponieważ  jak  wynika  z  naszych  badań,
najwięcej turystów właśnie przyjeżdża do nas z tego regionu. Uzupełnieniem tych działań, które
dotyczą edukacji, które dotyczą promocji, będzie organizacja przedsięwzięć masowych i w ciągu 2
lat  zaplanowaliśmy  4  takie  przedsięwzięcia.  Każde  z  nich  odbędzie  się  praktycznie  w  innym
miejscu, ponieważ chodzi nam o to,  żeby promować cały powiat, nie tylko jeden obszar i w tym
roku zaplanowany jest Rodzinny maraton – sztafeta w Puszczy Białowieskiej i Święto miodobrania.
Rodzinny maraton odbędzie się w mieście, w gminie Hajnówka, natomiast Święto miodobrania  w
Gminie Białowieża. Natomiast w przyszłym roku 2 inne, mam nadzieję, też duże imprezy Puchar
Polki  Nordic  Walking  – miasto  i  gmina  Hajnówka  i  Rodzinne  spotkanie  z  ekologią  z  gminie
Narewka.  Nie  będę  może  szerzej  opowiadała  o  tych  spotkaniach.  Chciałabym  jeszcze  na
zakończenie poprosić Państwa o to, żeby zechcieli Państwo uczestniczyć w naszym projekcie, żeby
zachęcali  Państwo  również  swoich  znajomych,  swoich  współpracowników  do  uczestnictwa  w
spotkaniach, ponieważ to, co wypracujemy podczas tego Projektu, powinno również odzwierciedlać
jak najbardziej stanowisko nas mieszkańców regionu powiatu hajnowskiego. Także z tego miejsca
zapraszam Państwa serdecznie  do  uczestnictwa.  Liczę  również  na  pomoc w zakresie  realizacji
Projektu. Dziękuję. 

Alla Gryc – Dziękuję bardzo. Ze strony radnych są jakieś pytania do Państwa? Dziękuję bardzo.
Gratulujemy pomysłu Projektu i życzymy wytrwałości  w realizacji. Ze swojej strony zapewniamy,
że będziemy starali się współpracować. Nie wiem, czy to by było niegrzeczne, czy to jest możliwe,



żeby prezentacja została przesłana radnym na skrzynki mailowe?

Lucyna Lewczuk – Tak, oczywiście, prześlę.

Alla Gryc – Dziękuję pięknie.

Lucyna Lewczuk – Przepraszam, mam jeszcze jedną prośbę, ponieważ jako  Koordynator muszę
myśleć również  o  sprawozdawczości  Projektu  i  wywiązaniu  się  finansowym.  Mam prośbę  do
wszystkich Państwa tutaj obecnych o wpisanie się na listę. Ja tu zatytułowałam Lista uczestników
spotkania  informacyjnego,  odbywającego  się  podczas  sesji  Rady Miasta  Hajnówka.  Jeśli  będą
Państwo uprzejmi wpisać się na tą listę, to z góry bardzo dziękuję. 

Jerzy Sirak – Jeżeli można jeszcze, Pani Przewodnicząca, ja kilka słów w nawiązaniu do prezentacji
Pani  Bożeny. Ja pragnę poinformować i Państwa, i za pośrednictwem naszej Telewizji Kablowej
mieszkańców Hajnówki, że w najbliższym numerze Gazety Hajnowskiej będą załączone ankiety
dotyczące pytania  odnośnie  tych  działań  reorganizacyjnych,   o  których mówiłem wcześniej,  to
znaczy  połączenia  Biblioteki  z  Domem Kultury,  OSiR-u  z  Parkiem  Wodnym  i  w  przyszłości
likwidacji  Zakładu  Komunikacji  Miejskiej  i  przekazaniu  tych  usług  do  Przedsiębiorstwa Usług
Komunalnych. Razem z tymi ankietami będzie załączona ankieta, o której mówiła Pani Lewczuk. I
mam prośbę do wszystkich o aktywność. Im więcej będzie tych opinii,  tym my wszyscy razem
będziemy  mogli  podjąć  optymalną  decyzję.  Ja  sobie  zdaję  z  tego  sprawę,  że  oczekiwania  i
propozycje co do potrzeb związanych z realizowanym tutaj projektem, będą różne. Wydaje mi się,
że my w przyszłości jako Rada powinniśmy te wszystkie potrzeby, które zostaną w ankiecie przez
mieszkańców  naszego  miasta  określone,  w  jakiś  sposób  usystematyzować  i  wybrać  naszym
zdaniem te, które są najważniejsze. Bo jeżeli Rada Programowa Projektu ma skutecznie pracować
nad  jakimś  ostatecznym  dokumentem,  to  jakieś  priorytety  z  naszej  strony  też  powinny  być
określone.  Dlatego  też  moja  prośba  i  do  nas,  do  naszych  znajomych,  i  do  wszystkich  o  takie
aktywne uczestnictwo w tych  konsultacjach.  Wszystkich, Tak, jak mówiłem wcześniej, żebyśmy
mogli podjąć optymalną decyzję. Dziękuję bardzo.

Alla Gryc – Dziękuję bardzo. Na prośbę radnych ogłaszam krótką przerwę. 

Po przerwie
Do punktu 9 porządku obrad
a/  Alla  Gryc  –  Po przerwie  wznawiamy obrady XXVI sesji  Rady Miasta  Hajnówka.  Punkt  9.
Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawach.  Punkt a/ terminu,  częstotliwości i trybu uiszczenia
opłaty  za  gospodarowanie  odpadami  komunalnymi  przez  właścicieli  nieruchomości  na  terenie
miasta  Hajnówka.  Projekt  uchwały  został  w  statutowym  terminie  przesłany  radnym. Na
posiedzeniach komisji uczestniczył  Pan Dariusz Gorustowicz.  Odpowiadał na zadawane pytania
radnych. Proszę wnioskodawcę o krótkie przedstawienie projektu. 

Jerzy Sirak – Pani Przewodnicząca, Wysoka Rado, temat generalnie nam jest znany. Już w grudniu
podejmowaliśmy,  to  już  wtedy  ja  zwracałem uwagę na taki  moment,  że  byłoby dobrze,  gdyby
obowiązek  zabezpieczenia  tych  pojemników  na  śmieci  spoczywał  nie  na  właścicielach
nieruchomości,  ale  na  gminie.  Dlatego  też  tutaj  wprowadzamy  w  tych  zmianach  te uchwały
polegające  generalnie  na tym,  że to na miasto przechodzą obowiązek zabezpieczenia  wszystkich
pojemników i  obowiązek  dbania o to, żeby te pojemniki były czyste. Oczywiście, my ogłaszając
przetarg na świadczenie usług związanych z odbiorem nieczystości, taki warunek dla firmy, która
ten  przetarg  wygra,  będziemy  stawiali.  Więc  firma  ma  obowiązek  zapewnić  pojemniki  i  ma
obowiązek dbać o należyty stan sanitarny tych  pojemników. W związku z tym, że ta nowelizacja
ustawy weszła dopiero w marcu, my niejako wcześniej nie mogliśmy w tej sprawie procedować.
Jeżeli będą jeszcze inne pytania dotyczące, bo ja zwracam uwagę na ten główny cel i na ten główny



motyw  zmian,  jeżeli  będą  inne  jakieś  pytania  szczegółowe,  to  ja  będę  prosił  o  pomoc  Panią
Kierownik – Panią Martę Trochimczyk, ale zanim do tego dojdzie, chciałbym podzielić się tutaj z
Państwem tutaj z Państwem i z telewidzami dobrą wiadomością. Na początku tej sesji mówiłem, że
Zarząd  Województwa  Podlaskiego  właśnie  dzisiaj  zajmuje  się  tematem  pewnych  przesunięć
finansowych  i  korekt. To  było  związane  również  z  naszym  projektem  dotyczącym  montażu
kolektorów  słonecznych  na  obiektach  użyteczności  publicznej,  to  znaczy  na  szkołach  i
przedszkolach naszych, ale również na gospodarstwach domowych i myślę, że możemy się cieszyć
wszyscy. Projekt nasz przeszedł, był na 16 pozycji, a 18 projektów uzyskało dofinansowanie. Także
po podpisaniu  umowy z  Marszałkiem  Województwa  Podlaskiego  przystąpimy niezwłocznie  do
ogłoszenia przetargu i fizycznej realizacji projektu. Dziękuję. 

Alla Gryc – Wypada nam tylko serdecznie pogratulować, Panie Burmistrzu. Cieszymy się bardzo i
na pewno będą się cieszyć mieszkańcy miasta, którzy też z tego skorzystają. Komisje Rady Miasta
zaopiniowały projekt pozytywnie. Proszę o przedstawienie opinii komisji. Pan Grzegorz Tomaszuk.

Grzegorz Tomaszuk – Komisja Polityki Gospodarczej projekt opiniuje pozytywnie. Wszyscy radni
głosowali za projektem.  

Alla Gryc – Dziękuję bardzo. Pan Janusz Puch.

Janusz Puch – Komisja Infrastruktury Komunalnej i Samorządu Rady Miasta Hajnówka wnioskuje
o przyjęcie projektu uchwały jednogłośnie. 7 radnych było na posiedzeniu komisji. Dziękuję.

Alla Gryc – Pan Jerzy Charytoniuk.

Jerzy Charytoniuk – Komisja Spraw Społecznych w składzie 7-osobowym wnioskuje o przyjęcie
przedstawionego projektu. 6 radnych głosowało za, przy 1 wstrzymującym się od głosowania. 

Alla Gryc – Czy ze strony radnych będą jeszcze pytania, czy możemy przystąpić do głosowania?
Pan radny Bogusław Łabędzki.

Bogusław  Szczepan  Łabędzki  –  Państwo  Przewodniczący,  Panie  Burmistrzu,  wysoka  Rado,  ja
składam  wniosek  o  zmianę  paragrafu 1  uchwały.  Obecnie  ten  paragraf brzmi:  „Opłatę za
gospodarowanie  odpadami  komunalnymi  zebranymi  na  terenie  nieruchomości  zamieszkałych
uiszcza się raz na kwartał w terminie do  10  dnia  pierwszego miesiąca po zakończeniu kwartału
kalendarzowego,  począwszy  od  III  kwartału  2013  roku”.  Proponuję,  aby paragraf  ten  brzmiał
następująco:  „Opłatę  za  gospodarowanie  odpadami  komunalnymi  zebranymi  na  terenie
nieruchomości  zamieszkałych  uiszcza  się  raz  na  miesiąc  w  terminie  do  10  dnia  następnego
miesiąca”. Proszę  Państwa,  jest  to  wniosek  mieszkańców,  którzy  obawiają  się  takiego
skumulowania  raz  na  kwartał  w  przypadku  niektórych rodzin  dużej  opłaty.  Ja  wiem,  że
oszczędzanie, prawda, ale kiedy mamy naprawdę do czynienia z małymi dochodami mieszkańców i
skumulowaniem takiej jednorazowej opłaty za kilkuosobową rodzinę, jest to dla tych osób bardzo
niewygodne. Myślę, że jako Rada powinniśmy się skłonić tutaj do wniosku mieszkańców, jeszcze
raz powtarzam. Dziękuję bardzo.

Alla Gryc – Dziękuję bardzo. Pan radny Wiesław Rakowicz.

Wiesław Rakowicz –  Ja, Panie Burmistrzu, chciałbym tu zadać pytanie, które być może wyjaśni
nam pewne wątpliwości  i  bo też tutaj  miałem. Czy ja  na przekład,  jeżeli  sobie tą  opłatę  mam
skumulować i zapłacić raz na kwartał, czy ja mogę dobrowolnie co miesiąc, podzielić sobie to na 3
na przykład czy na 4, nie na 3, jeżeli chodzi o kwartał i w każdym miesiącu płacić jakąś kwotę? 



Jerzy Sirak – Przeszkód żadnych nie ma.
Powiem, żeby taki był zapis.

Ale po co?

Jerzy Sirak – Ale jeżeli nie ma przeszkód, jeżeli ktoś będzie chciał koniecznie wpłacać co miesiąc,
to wpłaci. Zwróćmy uwagę, że ta opłata za te śmieci jest swego rodzaju opłatą parapodatkową. To
nie  jest  taki  stricte  podatek,  ale  parapodatek.  Wszyscy  wiemy,  że  my swoje  te  podatki  od
nieruchomości płacimy kwartalnie i my jakby tego nie chcemy zmieniać. Natomiast to,  o czym
mówi, o co pyta Pan radny Rakowicz, jeżeli ktoś będzie miał wolę płacić, policzy sobie płacić co
miesiąc, nie będzie to stanowiło żadnego problemu. On będzie płacił co miesiąc, a my to zaliczymy
jak trzeba. Najważniejsze, aby tylko płacił. To jest tylko sprawa rozliczenia na miejscu i ze strony
Urzędu obsługi żadnego problemu z tego powodu nie będzie. 

Alla Gryc – Szanowni Państwo, musimy przegłosować wniosek Pana radnego. Kto z Państwa jest
za przyjęciem wniosku Pana Bogusława radnego, proszę o podniesienie ręki do góry. 4 osoby. Kto z
Państwa jest przeciw? Kto się wstrzymał? 5. Wniosek upadł. 12 głosów było przeciw, 4 za i 5 osób
się wstrzymało. Dziękuję bardzo. Jeszcze z sali były pytania. Proszę bardzo, Pani Helena Kuklik.

Małgorzata Szczerbakow – Ale ja się pierwsza zgłaszałam.

Alla Gryc – Przepraszam, to chyba jest bez znaczenia. Przepraszam bardzo. Mogłam nie zauważyć
za ręką kamerzysty.

Małgorzata  Szczerbakow  –  Małgorzata  Szczerbakow.  Ja  w  sprawie  paragrafu 2  „Opłatę  za
gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się gotówką w kasie Urzędu Miasta Hajnówka lub
przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miasta  Hajnówka”.  Proszę  Państwa,  ta  uchwała  daje
kolejną,  zwalnia  z  kolejnych  opłat,  z  kolejnych  czynności  naszych  administratorów,  którzy  w
naszym imieniu zarządzają, za nasze ciężkie pieniądze i tak naprawdę to już my teraz myślimy,
gdzie  zapłacić,  bo  za  nieruchomości  płacimy,  za  wywóz  nieczystości.  Administrator  wynajął
kolejną firmę rozliczającą za podzielniki, więc też zewnętrzna firma jak gdyby rozlicza to,więc za
co my będziemy płacili? Coś takiego ująć,  niech w przypadku przynajmniej  tych, że tak powiem,
blokowisk, niech to robią administratorzy czy zarząd, czy kim tam oni są, żeby ci mieszkańcy nie
musieli już przejmować na siebie kolejne obowiązki. Żeby już po prostu było zapłacone w czynszu.
Myślę, że ma to sens. Dziękuję.

Alla Gryc – Dziękuję bardzo. Poproszę Panią Martę Trochimczyk – Kierownika Referatu.

Marta Wilson-Trochimczyk – Pani Przewodnicząca, Wysoka Rado, chciałam odpowiedzieć Pani
Przewodniczącej kto, gdzie ma płacić. Dla mieszkańców budynków wielolokalowych sytuacja nie
ulega absolutnie żadnej zmianie, ponieważ my, ja również mieszkam w bloku, my nadal będziemy
nasze opłaty kwartalnie bądź w rozdzieleniu na miesiące, oby tylko w kwartale pełna kwota była
wpłacona, przekazywać naszym zarządcom a zarządcy przekazują do kasy bądź na konto Urzędu.
Natomiast  mieszkańcy  domów  jednorodzinnych,  którzy  do  tej  pory  rozliczali  się  kwartalnie,
podkreślam – kwartalnie – ze swoim przedsiębiorstwem świadczącym usługi wywozowe, nie będą
opłacać rachunku tej firmie, a będą uiszczać opłaty kwartalnie bądź miesięcznie, aby tylko w ciągu
kwartału ta kwota była uiszczona w kasie lub na konto. Tutaj nie ma podanego konta w projekcie
uchwały, dlatego że gdyby konto uległo zmianie, uchwała również musiałaby być zmieniana. Ale
konto podawane było w każdej deklaracji, wzory były zatwierdzane uchwałą i dodatkowo osoby,
które przychodziły, składając deklaracje, otrzymywały kartkę z wydrukowanym numerem konta i
dodatkowo zapisaną  kwotą  oraz  liczbę  osób  zgłoszonych  w  deklaracji.  W  takiej  formie
przypomnienia,  żeby  każda  osoba  wiedziała  kiedy  i  ile  ma  wpłacić  w  jakiej  formie.  Pani



Przewodnicząca, jest to jedna z uchwał. Uchwała, która określa tylko termin, częstotliwość i tryb.
Określa opłatę do 10 każdego miesiąca. Jestem troszeczkę, przepraszam, muszę powiedzieć, bo te
uchwały  wchodzą  po  raz  kolejny  pod  obrady  sesji  i  po  raz  kolejny  w  treści  praktycznie
niezmienionej, bo tutaj został zmieniony tylko tekst  w pierwszym  paragrafie. Zostało czytelniej
zapisane, kiedy należy uiszczać te opłaty. Także tego rodzaju pytania, uważam, winny pojawić się
w zeszłym roku w trakcie podejmowania naszych uchwał.

Alla Gryc – Dziękujemy bardzo Pani Marcie Trochimczyk. Proszę bardzo.

Zdzisław Stankowski –  I teraz tak, Pani Przewodnicząca, Panie Burmistrzu, dlaczego gospodarka
komunalna nam przesłała, zakład gospodarki komunalnej, wypowiedzenia płacenia już, że już my u
nich  nie  będziemy płacili.  Co  oni  z  wami  już  nie  konsultują  się?  I  dlaczego  ustalacie  termin
płatności do 10, skoro emeryci niektórzy dostają emeryturę 25, 29. Ustalcie to do końca miesiąca
płacić. Nie bierzecie tego pod uwagę. Jeden emeryt dostaje emeryturę 5, 10, 15. Nie jest tak,  że
wszyscy dostaniemy 1 emeryturę. I ludzie muszą jakoś żyć i co odkładać pieniądze? Pomyślcie nad
tym. Dziękuję.

Alla Gryc – Dziękuję. Pani Helena Kuklik. Proszę bardzo.

Helena Kuklik – Dzień dobry, ja do Pani Marty Trochimczyk. No myślę, że wątpliwości mogą się
nasuwać  w  każdym  czasie  i  chyba  można  zgłaszać  te  wątpliwości.  Ponieważ  my  teraz
przeanalizowaliśmy tą uchwałę i nasunęła się taka wątpliwość. No chciałam wyrazić to pytaniem.
Dla  nas  mieszkańców  naturalnym  jest,  że  płacimy  różne  należności  na  podstawie  książeczek
mieszkaniowych, rachunków telefonicznych, jakichś innych blankietów czy kwitów, które do nas
wpływają. Natomiast w tej uchwale nie ma mowy na ten temat, czy będziemy otrzymywać jakieś
rachunki,  czy  też  trzeba  będzie  po  prostu  pamiętać  o  tym  i  regulować  to  w  kasie,  czy  tam
przelewem bankowym? Ale już nie  chcę mówić,  że na pewno będzie to problemem, jeżeli  nie
otrzymają rachunku czy jakiegoś kwitu starsi ludzie po prostu, którzy mają problem z pamięcią, ale
nawet i młodzi zaganiani. Po prostu mogą nie pamiętać o tym, czy opłacili jakiś rachunek, czy nie.
Dlatego  zasadnym  by  było,  gdyby  na  przykład  razem  z  podatkiem,  informacją  o  podatku  od
nieruchomości, wpływała do każdej nieruchomości informacja, po prostu jakiś blankiet, 4 blankiety,
jeżeli to ma być kwartalnie płacone, z kontem, na które ma być przelana kwota. Dziękuję.

Alla Gryc – Dziękuję bardzo. Jeszcze raz poprosimy Panią Martę.

Marta Wilson-Trochimczyk – Pani Przewodnicząca, Wysoka Rado, dlaczego nie będą wystawiane z
Urzędu faktury  ani też decyzje imienne dla każdej osoby składającej deklarację. Otóż to wynika
bezpośrednio  z  ustawy.  Administracyjną  decyzję  można  wydać  tylko  w  momencie,  kiedy
stwierdzimy niezgodność deklaracji  złożonej przez mieszkańca ze  stanem faktycznym. Wtedy z
Urzędu wydawana jest decyzja lub kiedy ta deklaracja nie jest złożona. W momencie, kiedy jest
deklaracja złożona prawidłowo, dlatego podkreśliłam, że każda osoba składająca u nas deklarację
otrzymywała takie przypomnienie, ile płacić, kiedy płacić, na jakie konto, ewentualnie w kasie, bo
ustawa nie przewiduje, a my nie mamy takiej technicznej możliwości, żeby każdemu, kto złożył
deklarację, wydać z Urzędu administracyjną decyzję o naliczeniu opłaty za odpady ze wskazaniem
sposobu uiszczania tejże, prawda? Także dopiero opłatę, decyzję można wydać w sytuacji, tak jak
powiedziałam, kiedy zostanie stwierdzona niezgodność stanu faktycznego ze złożoną deklaracją.
Niestety, jest to ustawa i my nie możemy postąpić wbrew temu, co zostało ustalone. 

Alla Gryc – Dziękuję bardzo. Wysoka Rado, przystępujemy do przegłosowania uchwały.  Kto z
Państwa jest za przyjęciem uchwały w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za
gospodarowanie  odpadami  komunalnymi  przez  właścicieli  nieruchomości  na  terenie  miasta
Hajnówka, proszę o podniesienie ręki do góry. Dziękuję. Kto jest przeciw? 1. Kto się wstrzymał? 1



osoba. Projekt uchwały został przyjęty 19 głosami. 1 osoba się wstrzymała, 1 osoba była przeciw.

Część 3
b/ Alla Gryc –   Kolejny punkt sesji Rady Miasta jest projekt  Regulaminu utrzymania czystości i
porządku na terenie miasta Hajnówka. Projekt uchwały również otrzymali radni. Był dyskutowany
na komisjach poszczególnych. W komisjach uczestniczył pracownik Urzędu Miasta, Pan Dariusz
Gorustowicz. Czy uważacie Państwo, że powinien być jeszcze przedstawiany projekt uchwały? Nie.
Wszystkie  komisje  Rady  Miasta  Hajnówka  zaopiniowały  projekt  pozytywnie.  Proszę  o
przedstawienie opinii komisji. Pan Grzegorz Tomaszuk.

Grzegorz  Tomaszuk  –  Komisja  Polityki  Gospodarczej  przy  1 głosie  przeciwnym wnioskuje  o
przyjęcie projektu. 

Alla Gryc – Dziękuję bardzo. Pan Janusz Puch.  

Janusz  Puch  –  Komisja  Infrastruktury  Komunalnej  i  Samorządu  wnioskuje  projekt  uchwały  o
przyjęcie jednogłośnie. 7 radnych wzięło udział. Dziękuję. 

Alla Gryc – Dziękuję bardzo. Pan Jerzy Charytoniuk.

Jerzy Charytoniuk – Komisja Spraw Społecznych wnioskuje o przyjęcie przedstawionego projektu.
W głosowaniu brało udział 7 radnych, 6 za, 1 radny wstrzymał się od głosowania. 

Alla  Gryc  –  Dziękuję  bardzo.  Czy  są  jeszcze  pytania?  Proszę  bardzo,  Pan  radny  Bogusław
Łabędzki.

Bogusław Szczepan Łabędzki – Państwo Przewodniczący, Panie Burmistrzu, Wysoka Rado, ja mam
pytanie  pierwsze  dotyczące  statystyki.  Czy  już  wiadomo,  ilu  mieszkańców  złożyło  deklaracje
dotyczące gospodarowania odpadami? I do samego  Regulaminu pytanie. Ten okres od listopada
roku ubiegłego do dzisiaj to taki czas, kiedy do Referatu przychodziły osoby z deklaracjami. Były
też spotkania z mieszkańcami poszczególnych osiedli. Chciałbym wiedzieć, czy z tych spotkań, czy
z tych spotkań z mieszkańcami w Referacie utworzyła się pewna lista oczekiwań mieszkańców co
do  Regulaminu  gospodarowania odpadami?  Które  z  tych  wniosków  mieszkańców  zostały
uwzględnione w tym czasie, a które nie zostały uwzględnione i dlaczego tak się stało? I chciałbym
jeszcze  też,  żeby  wybrzmiała  też  informacja  na  ten  temat,  bo  to  pytanie,  które  kilkakrotnie
mieszkańcy stawiali. Kto na chodniku nieoddzielonym trawnikiem od posesji ma posprzątać psie
kupy pozostawione przez spacerujących ze swoimi milusińskimi właścicielami? I w jaki sposób
będzie to rozstrzygane w praktyce? Dziękuję.

Alla Gryc – Pan Leonard Kulwanowski.

Leonard Kulwanowski – W Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie naszego miasta
jest  zapis  następującej  treści:  „Zwolnienie zwierząt  domowych  z  uwięzi  dopuszczalne  jest
wyłącznie  na  terenach  specjalnie  do  tego  przeznaczonych  i  specjalnie  oznakowanych”.  Moje
pytanie  jest  następujące:  Czy  takie  miejsca  są  przewidziane  w  przyszłości  na  terenie  naszego
miasta, czy poza miastem, tak żeby można by było psa spuścić z uwięzi i pozwolić mu hasać bez
żadnych kłopotów, bez problemów, jakie ewentualnie może taki pies spowodować? Dziękuję. 

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

Małgorzata Szczerbakow – W rozdziale 2  paragraf 2 i punkt 5, i  podpunkt 2: „Podjęcie działań
ograniczających...”,  znaczy  przeczytam  najpierw,  jak  brzmi cały,  „Właściciele  nieruchomości



położonych wzdłuż chodników służących do użytku publicznego mają obowiązek podjęcie działań
ograniczających  śliskość  chodnika,  przy  czym piasek  i  inne  materiały  użyte  w celu  likwidacji
śliskości należy uprzątnąć niezwłocznie po ustaniu przyczyny ich zastosowania”. Czyli co? Czy
wobec tego jeśli się nie  zastosuję, bo na przykład pójdzie do pracy osoba, która na danej posesji
mieszka i ta śliskość nastąpi, i nie będzie posypane, i jeśli ktoś na przykład się poślizgnie  nogę i
złamie,  to co? Będzie odpowiedzialny za to, bo tu został przymuszony do tego, tak? Ponosi za to
odpowiedzialność.  No to  pytam:  Za  co  w końcu  odpowiadają  służby?  Przecież  tyle  podatków
płacimy, tak? To po co? Czy mam rację?

Alla Gryc – Jedną minutkę. Zaraz będą odpowiedzi.

Małgorzata Szczerbakow – To może na razie tyle. Dziękuję. 

Alla Gryc – I jeszcze proszę bardzo. Pan Piotr Mironczuk.

Piotr Mironczuk – Ja w nawiązaniu do wypowiedzi koleżanki chciałbym poprosić o rozszerzenie
punktu 5 w rozdziale 2 i chodzi mi o „właścicieli nieruchomości położonych wzdłuż chodników
służących do użytku publicznego, mające obowiązki” i tak dalej, wynikające z tego obowiązki. I
chciałbym się  dowiedzieć,  żeby ktoś mi  wyjaśnił  i  naszym mieszkańcom, czy i  które chodniki
należą do danej posesji. Bo nie ukrywam, że część ludzi mnie się pytało, że no nie wiadomo, który
chodnik jest przynależny do danej posesji. Bo niektórzy sprzątają. Okazało się,  że to do nich nie
należy a ci, co nie sprzątają, to powinni sprzątać. Czy mógłby się ktoś w tej kwestii wypowiedzieć?
I następne pytanie. Mi chodzi o te kwestie, chyba Pan Kulwanowski już zadał pytanie. Czy jest ten
teren wygrodzony i gdzie można wyprowadzać właśnie te psy, żeby ich spuścić na uwięzi? Bo do
tej  pory widzimy tylko,  że  pod blokami  to  wszystko się  przemieszcza  i  biega.  I  w związku z
powyższym kto  tego będzie pilnował?  Czy to należy do Policji,  czy to  do służby gminy?  Nie
rozumiem. Kto tym ma się zająć? Bo widać,  ile mamy tych psów i ile  jest  z  tym związanych
problemów. Natomiast jeszcze w zapisie jest,  że psy agresywne. W jaki sposób przechodzień czy
spacerujący ma określić, czy to jest agresywny pies, czy nie? Odnośnie mi chodzi ustalenia rasy. A
dotyczące rasy to chcę podkreślić, że najgorsze są mieszańce. Bo te rasowe to może nie tak są
groźne, jak są groźne te razy mieszane. I kto ma nad tym panować? Dziękuję bardzo. 

Alla Gryc – Szanowni Państwo, z tego wynika, że bardzo dużo zależy od nas, od naszej edukacji,
wychowania młodych, zwracania uwagi sąsiadom, opiekunom psów. Dużo zależy również od nas.
Pan Zdzisław.

Zdzisław Stankowski – I trzeba jeszcze zwrócić uwagę na to, jaką mamy szerokość chodników, bo
na ulicy Kołodzieja, nie Kołodzieja, tylko Kosidłów te chodniczki mają 30 centymetrów, 50  te
ścieżki przy płotach porobione. Śnieg się odśnieża i co ci mieszkańcy mają z tym śniegiem zrobić?
Czy u siebie na posesję z solą, z różnymi środkami chemicznymi wrzucić? Mieszkańcy nie chcą.
Już  jeden  mieszkaniec  po  sesji mówi:  Ja  teraz  wszystko  zacząłem  sprzątać  przy  chodniku  i
straciłem fundament ogrodzenia. No jak to mamy robić? 

Alla Gryc – Za chwilę będą odpowiedzi. Dziękuję bardzo. Pan Wiesław Rakowicz radny.

Wiesław  Rakowicz  –  Drobne  pytanie  do  Pana  Burmistrza.  Raczej  oczekuję  potwierdzenia,  bo
gdzieś tak między wierszami na którymś ze spotkań o tym słyszałem, że w paragrafie 4 piszemy, co
jeszcze  będziemy  zbierać.  Tutaj  gmina  będzie  obejmowała  również  organizowała  zbiórkę
przeterminowanych leków, chemikaliów,  to jest w punkcie 4,  zużytego sprzętu, mebli,  zużytych
opon, które będzie można dostarczyć indywidualnie do najbliższego punktu selektywnego zbierania
odpadów komunalnych.  Ja  rozumiem,  że to  w ramach opłaty,  którą wnosimy,  czyli  bezpłatnie.
Wiozę coś tam, co się mieści tutaj w tych ramach i punkt taki ma obowiązek przyjąć. Dziękuję.



Alla Gryc – Dziękuję bardzo. Pani Marto, prosimy.

Marta  Wilson-Trochimczyk  –  Pani  Przewodnicząca,  Wysoka  Rado,  postaram  się  w  miarę  na
wszystkie  odpowiedzieć,  ponieważ  zadano  mi  tyle  pytań  bardzo  szczegółowych,  że  powiem
szczerze,  troszeczkę  się pod  koniec  już pogubiłam.  Pan  radny  pytał  mnie  o  ilość  złożonych
deklaracji. Z posiadanych przez nas informacji wynika,  że 800 nieruchomości nie złożyło jeszcze
deklaracji.  Do  tych  800  właścicieli,  bo  tylko  właścicieli  jesteśmy  w  stanie  zlokalizować  na
podstawie  meldunków,  ewidencji  gruntów,  zostały  skierowane  pisma  przypominające  o
konieczności złożenia nam deklaracji z informacją,  że jeżeli deklaracja ta nie zostanie złożona, z
Urzędu zostanie wydana decyzja na podstawie liczby osób zameldowanych oraz najwyższej stawki.
Czy mogę prosić o przypomnienie dalej?

Bogusław Szczepan Łabędzki – Ja chciałbym wiedzieć, ile już wpłynęło tych deklaracji.

Marta Wilson-Trochimczyk – 4 153.

Bogusław Szczepan Łabędzki – No właśnie. I czego dotyczyły pytania, wnioski mieszkańców, tutaj
na spotkaniach?

Marta Wilson-Trochimczyk – Rozmowy z mieszkańcami, którzy przychodzili do nas z deklaracjami
zasadniczo nie  wnosiły żadnych wniosków odnośnie samego  Regulaminu,  znaczy takich spraw,
które  można  by  było  ująć  w  Regulaminie.  Ponieważ  w  większości  przypadków  my  już
wiedzieliśmy od marca, że nastąpiła zmiana ustawy i możliwość przejęcia obowiązku przez gminę
wyposażenia nieruchomości, utrzymania  w czystości w stanie sanitarnym właściwym,  przejmuje,
może przejąć  gmina,  więc to  pytanie  jakby  zostało z  miejsca  anulowane.  Głównie  mieszkańcy
podnosili,  że  nie  mają  odpadów,  nie  wytwarzają,  płacić nie  będą  i  do  tego  sprowadzały  się
generalnie wnioski składane w naszym Referacie. Niestety, żadnych technicznych rozwiązań, które
pomogłyby nam właśnie  przy tej  okazji  wprowadzić do  Regulaminu,  a  umożliwiłyby spokojne
funkcjonowanie i mieszkańcom, i rozliczanie Przedsiębiorstwa, niestety, nic takiego nie było. Temat
psie  odchody,  tak?  W  Regulaminie,  który obowiązywał  i  w  Regulaminie,  który obowiązuje do
dzisiaj,  jest  zapis,  że  każdy właściciel  ma  sprzątać  po  własnym psie.  Regulamin  jest  prawem
miejscowym. Szkoda,  że nie ma akurat już Komendanta Policji, bo przepisy prawa miejscowego
egzekwuje się w drodze postępowania mandatowego a do tego upoważniona jest jedynie Policja, jej
funkcjonariusze. Pytanie, czy wydzielone są tereny. Na dzień dzisiejszy obszarów wydzielonych w
naszym mieście nie ma. Wynika z tego, że każdy właściciel psa nie może go spuścić z uwięzi. To
jest  od  egzekwowania  funkcjonariusz  Policji,  jest  to  prawo  miejscowe.  Rasy  agresywne.  Jest
rozporządzenie  określające  wykaz  psów  ras  agresywnych.  Na  naszej  stronie  internetowej  jest
umieszczone.  Niestety,  tu  Pan  podkreślał,  że  najgorsze  mieszańce.  Mieszańce  ras  psów
agresywnych nie są uwzględniane w tym rozporządzeniu. Właściciele psów rasowych, którzy mogą
udowodnić, że jest to ta rasa z wykazu z rozporządzenia mają obowiązek zgłosić się do Burmistrza i
otrzymają warunki określone do prowadzenia hodowli i utrzymywania tego zwierzęcia, ale tak jak
podkreślam,  tylko  z  tej  listy  wymienionej  i  my  jako  samorząd  nie  mamy takiego  prawa,  aby
skontrolować i zapytać właściciela z psem, czy to jest czysta rasa, czy to jest mieszaniec i czy Pan
ma pozwolenie. Do tego mamy funkcjonariuszy Policji. 

Alla Gryc – Dziękuję bardzo.  

Marta  Wilson-Trochimczyk  –  Odpowiedzialność,  przepraszam  Pani  Przewodnicząca,  jeszcze
rzeczywiście odpowiedzialność za chodniki. Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminie
określa,  co  to  jest  chodnik.  Że  chodnik,  znaczy przepraszam,  określa,  w  których  przypadkach
obowiązek uprzątnięcia  chodnika  należy do właściciela  nieruchomości.  W takiej  tylko  sytuacji,



kiedy nieruchomość bezpośrednio graniczy z chodnikiem. Wtedy to jest sytuacja sprząta właściciel
nieruchomości. W każdym innym przypadku sprząta jednostka samorządu, w naszym przypadku
sprząta  miasto.  I  odśnieża,  i  posypuje,  ale  w  sytuacji,  kiedy chodnik  graniczy  bezpośrednio  z
posesją  i  niestety,  zdarzy  się  nieszczęśliwy  wypadek,  odpowiada  za  taką  sytuację  właściciel
nieruchomości. Nie gmina, nie zarządca drogi. 

Alla Gryc – Dziękuję bardzo. Teren dla psów. Pan Leonard Kulwanowski pytał, czy będzie, czy w
planach będzie wydzielony. Myślę, że na pewno w niedługim czasie życie nas do tego przymusi i
zmobilizuje,  aby wyznaczyć taki  teren,  ponieważ na obszarach Lasów Państwowych nie  wolno
spuszczać psów z uwięzi, a na terenie parku nie wolno spuszczać psów z uwięzi. Zdajemy sobie
sprawę, że nie każdy z właścicieli ma taką możliwość,  żeby wyjść poza teren miasta i swobodnie
psów spuszczać.  Znaczy myślę,  że  tutaj  problem  polega  właśnie  na  rasach  agresywnych  i  ich
mieszańcach, bo jakoś tak się przyjęło, że jak jest mały pies, to dużo więcej mu wolno niż dużemu.
To też jest to, o czym Pani Przewodnicząca mówiła, nasza edukacja i nasze podejście do życia
codziennego. Dziękuję bardzo.

Alla  Gryc  –  Dziękujemy  bardzo  Pani  Marcie  Trochimczyk.  Wysoka  Rado,  przystąpmy  do
przegłosowania Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Hajnówka. Kto z
Państwa  jest  za  przyjęciem  projektu  uchwały  Regulaminu  utrzymania  czystości,  proszę  o
podniesienie  ręki.  Kto z  Państwa jest  przeciw?  1  osoba.  Kto  się  wstrzymał?  1  osoba.  Projekt
Regulaminu  utrzymania  czystości  i  porządku  na  terenie  miasta  Hajnówka  został  przyjęty  19
głosami,  1  osoba się  wstrzymała,  1  osoba była  przeciw.  Dziękuję  bardzo.  Niezależne  od  tego,
wydaje mi się, że do nas wszystkich należy apelować do mieszkańców, aby dopilnowywali swoich
czworonogów  podczas  spacerów i  zostawiać  po  sobie  porządek,  aby  to  nie  utrudniało  nam
wszystkim życia wzajemnie.

c/ Alla Gryc – Punkt kolejny. Projekt uchwały szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług
w  zakresie  odbierania  odpadów  komunalnych  od  właścicieli  nieruchomości,  w  których
zamieszkują. Projekt uchwały był przedstawiany na komisjach. Dyskutowano o tym na komisjach,
w posiedzeniach komisji  uczestniczył  Pan Dariusz Gorustowicz – pracownik Referatu Ochrony
Środowiska  Urzędu  Miasta  Hajnówka.  Czy  potrzebujecie  Państwo jeszcze  przedstawienia
materiału?  Nie,  tak?  Komisje  Rady  Miasta  zaopiniowały  projekt  pozytywnie.  Proszę  o
przedstawienie opinii Przewodniczących Komisji. Pan Grzegorz Tomaszuk.

Grzegorz Tomaszuk – Komisja Polityki Gospodarczej przy 2 głosach wstrzymujących się jest za
projektem uchwały.

Alla Gryc – Dziękuję bardzo. Pan Janusz Puch. 

Janusz  Puch  –  Komisja  Infrastruktury  Komunalnej  i  Samorządu  również  jest  za  przyjęciem
wniosku uchwały. 7 radnych głosowało za, 7 było obecnych. Dziękuję.

Alla Gryc – Dziękuję bardzo. Pan Jerzy Charytoniuk.

Jerzy Charytoniuk – Komisja Spraw Społecznych wnioskuje o przyjęcie przedstawionego projektu.
Za głosowało 6 radnych, 1 wstrzymał się od głosu, w głosowaniu brało udział 7 radnych.
 
Alla Gryc – Dziękuję bardzo. Wysoka Rado, przystąpmy do przegłosowania projektu uchwały. Kto
jest za? 

Bogusław Szczepan Łabędzki – Ja mam pytanie.



Alla Gryc – Przepraszam. Proszę bardzo.

Bogusław Szczepan Łabędzki – Chcę zapytać, dlatego że w międzyczasie pojawił się taki problem
związany z tym, że nie  nie do końca jest chyba jasna –  wykupu pojemników, które do tej pory
użytkowali właściciele posesji.  Czy jest amortyzacja za te pojemniki?  Ale to już jak gdyby jest
sprawa  pomiędzy  właścicielami  nieruchomości  a  tym,  od  kogo,  czyje  pojemniki  użytkowano.
Natomiast  tutaj,  Pan  Burmistrz  już  o  tym  powiedział,  że  nowa  ustawa  po  nowelizacji  daje
możliwość, że gmina może przejąć także obowiązek utrzymania pojemników do zbierania odpadów
w  odpowiednim  stanie  sanitarnym,  porządkowym,  technicznym  i  że  gmina  może  wyposażyć
nieruchomości w pojemniki, natomiast koszty tego będą pokrywane przez nas, przez mieszkańców.
Koszt  tego  obowiązku  pokrywany będzie  z  opłaty za  gospodarowanie  odpadami  komunalnymi
zebranymi na nieruchomościach zamieszkanych. Czyli w ramach tego podatku, będziemy, tak.

Jerzy Sirak – Nie będzie dodatkowej opłaty.

Bogusław Szczepan Łabędzki –  Dodatkowej opłaty nie, ale w związku z tym czy ja po jakimś
czasie  stanę się  właścicielem tego pojemnika,  czy po jakimś czasie  nabędę prawa na zasadach
amortyzacji do wykupienia tego pojemnika? No bo de facto ja będę za niego płacił.  Gmina mi go
przywiezie fizycznie, ale zakupi go z moich wpłat.

Przez zasiedzenie.

Bogusław Szczepan Łabędzki – No rozumiem. No właśnie o to pytam. Tylko po ilu latach? Czy po
25, czy po 30? Proszę o odpowiedź, Panie Burmistrzu. 

Dożywotnio.

Jerzy Sirak –  No Pani Przewodnicząca, Wysoka Rado, ja to się cieszę,  że ta nowelizacja ustawy
weszła i takie rozwiązanie jest możliwe, bo tak naprawdę czy Panu, Panie Łabędzki, czy mnie, czy
każdemu innemu potrzebny jest pojemnik? Nie. Potrzebne jest rozwiązanie problemu, jakim jest
pozbycie się śmieci. I tak  naprawdę w tej  specyfikacji przetargowej postawimy taki warunek, że
ten, który do przetargu przystąpi, ten przetarg wygra, będzie miał obowiązek zabezpieczenia tych
pojemników i dbać o to, żeby one były w należytym stanie technicznym i sanitarnym. I z punktu
widzenia organizacji  odbioru śmieci to  jest  najważniejsze.  W związku z tym  właścicielem tych
pojemników de facto będzie ten, który będzie świadczył da nas usługę,  bo w ramach tej usługi,
kalkulując  swoją  ofertę  realizacji  tej  usługi  na  rzecz  miasta  on  musi wkalkulować  w to  koszt
zabezpieczenia pojemników, worków i tak dalej.

Alla Gryc – Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, Pan Karol Nieciecki. 

Karol  Nieciecki  –  Pani  Przewodnicząca,  Panie  Burmistrzu,  chyba  to  będzie  pytanie  do  Pana
Burmistrza. Panie Burmistrzu, czy segregacją odpadów mogłyby się zająć też inne jednostki, na
przykład Spółdzielnia Mieszkaniowa segregacją odpadów ze swego, że tak powiem, środowiskowa,
niż te, które zostaną wskazane w wyniku właśnie przetargu, bo dlaczego skoro jest to pytanie? W
naszym przypadku na pewno w dużym stopniu obniżyłoby nam to koszta. Potrafilibyśmy pewnie w
pewnym sensie tak to robić, żeby te koszta dla spółdzielców były o wiele niższe, prawda? Proszę mi
odpowiedzieć,  bo  ustawa  tak  naprawdę  i  praktyka,  bo  na  te  pytania  znalazłem  odpowiedź  w
internecie.  Praktyka  jednoznacznie  wskazuje,  że  to  musi  być  firma  wyznaczona  w  wyniku
przetargu.

Jerzy Sirak – Pani Przewodnicząca, Wysoka Rado, jeżeli mówimy o tym systemie zbiórki, to tak
naprawdę już właściciel nieruchomości i mieszkaniec zasobów komunalnych – on już decyduje o



tym,  składając  oświadczenie,  ankietę.  Jeżeli  składa  w oświadczeniu,  w  ankiecie  tej,  że  będzie
dokonywał  selektywnej  zbiórki  odpadów, w związku z tym płaci  mniej  i  on sam dokonuje tej
selektywnej  zbiórki.  Tak  samo  będzie  na  osiedlach  mieszkaniowych  – czy  Spółdzielni
Mieszkaniowej, czy zasobów komunalnych, będą wystawione te pojemniki różne i ja rozumiem, że
jak Spółdzielnia czy Zakład Gospodarki Mieszkaniowej złoży  jedną wspólną deklarację, że będą
odpady selekcjonowane, to po prostu będą selekcjonowane, bo wszyscy wiemy, jaki jest skutek
nieselekcjonowania. Po prostu wracamy wtedy do podwyższonej opłaty.

Karol Nieciecki – Myślę, że pytanie moje miało taki drugi podtekst. Chodzi mi o to, że na tych
śmieciach, które będziemy selekcjonować, no niektóre z nich, tak jak poruszaliśmy na poprzedniej
sesji,  można sprzedać.  Czyli  można  troszeczkę  zarobić  i  obniżyć  koszta,  prawda,  użytkowania
mego bloku, posesji i tak dalej. O to mi chodzi, prawda, żeby nie była tylko jedna wskazana firma
w naszym przypadku, tylko czy mogą to na przykład administratorzy i w ten sposób nie zarabiać,
tylko obniżać nam koszty, które są wysokie i cały czas idą w górę.

Jerzy Sirak – Jeszcze raz. Ja myślę, że rozmawiamy już na ten temat tak długo, że tych wątpliwości
powinno być coraz mniej, no ale te wątpliwości jednak są. Przetarg ogłaszamy jeden. Jeden przetarg
ogłaszamy w mieście na odbiór nieczystości w taki, a nie w inny sposób i tutaj ustawodawca nie
przewiduje czegoś takiego, żeby oprócz tej firmy, która wygra przetarg, były jakiekolwiek jeszcze
inne firmy. Mnie to też  się nie podoba. Ja bym wolał, żebyśmy my zlecili przetarg i usługę dla
naszej  firmy – dla Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych i żeby nie było obowiązku ogłaszania
przetargu. Były wprawdzie takie inicjatywy ze strony klubów poselskich, ale ta nowelizacja nie
przeszła.  To  co  przeszło,  o  czym  dzisiaj  mówiliśmy,  to  przeszło,  natomiast  to,  bo  była  taka
propozycja, żeby te samorządy, które mają własne firmy, spółki komunalne czy zakłady budżetowe
stworzone i powołane specjalnie do tego, żeby zajmować się gospodarką  odpadami, miały prawo
wyboru – jeżeli chcą, niech ogłaszają przetarg jeżeli nie chcą, niech nie ogłaszają przetargu.  Ale
niestety, w tym zakresie ustawa nie została zmieniona i my jesteśmy zobligowani do tego, żeby taki
przetarg ogłosić. I taki przetarg już teraz po tych podjętych uchwałach my w maju już ogłosimy.
Chociaż tak jak mówię, wolałbym, żeby to była nasza firma, ale nie można tego zrobić, bo jeżeli nie
ogłosimy  przetargu,  to  będzie  to  traktowane  jako  rażące  naruszenie  dyscypliny  budżetowej  z
pewnymi skutkami tego dla gminy, czy dla nas. Bo żeby to było to tylko tak, że ukaraliby mnie jako
osobę fizyczną kilkutysięczną grzywną, no to trudno, bym zapłacił i zdecydował, że nie ogłaszamy
przetargu, bo ja uważam, że dla nas najważniejszą rzeczą jest to, żeby to nasza firma ten przetarg
wygrała i żeby nasza firma w naszym mieście świadczyła w tym zakresie usługi. Ja głęboko wierzę,
że oferta  Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych naszego będzie  najkorzystniejsza  i  ten  przetarg
nasza  spółka  wygra,  ale  będziemy mogli  powiedzieć  o  tym dopiero  wtedy,  kiedy ten  przetarg
ogłosimy, przeprowadzimy i tak się stanie. 

Alla Gryc – Dziękuję bardzo. Pani Helena Kuklik. Przepraszam.

Helena  Kuklik  –  Ja  uważam,  że  paragraf  6  ustęp  3  projektu  tej  ustawy  jest  bardzo,  bardzo
niekorzystny dla mieszkańców, a zwłaszcza tych nieruchomości, w których zamieszkuje wiele osób,
ponieważ przewiduje worek  zielony do gromadzenia szkła białego i kolorowego maksymalnie 4
sztuki na nieruchomość. W następnym punkcie się mówi o tym, że jeżeli jest za mało tych worków,
to trzeba je kupić, ponieważ czy w nieruchomości mieszka 1 osoba, czy mieszka 10 osób, dostaną
również  4  worki.  To  jest  bardzo  niekorzystne  dla  tych  mieszkańców,  którzy  zamieszkują
wieloosobowe rodziny. Płacą,  niekoniecznie wielodzietne,  mogą to być rodziny dorosłe, dorośli.
Czyli płacą, załóżmy za 10 osób a dostają 4 worki, płaci się za 1 osobę i też się dostaje 4 worki. I te
nieruchomości, które zamieszkuje wiele osób, muszą jeszcze dokupić. Mało tego, że płacą więcej,
to jeszcze będą musieli  dokupywać. No jeżeli chodzi o papier na przykład czy inne artykuły, to
myślę, że można się zmieścić w tych zaproponowanych przez Radę workach. Ale jeżeli chodzi o
gromadzenie  szkła  białego,  myślę  że  mogą  być  problemy,  a  szczególnie  właśnie  w  tych



wielorodzinnych,  wieloosobowych  nieruchomościach  będzie  ich  brakowało.  Dlatego  proponuję,
żeby zmienić ten zapis. Nie 4 sztuki na nieruchomość a na przykład do 12 sztuk na nieruchomość w
zależności od potrzeb.  Czyli  tak,  jak było dotychczas.  Worki były dawane na wymianę.  Worek
wystawiany  ze  szkłem  i  był  zostawiany  na  płocie  worek  na  wymianę,  znów  na  szkło.  Bo
niekoniecznie musi to być 12 worków. Może być 10, mogą być 4, a może być 6. Czyli proponuję
zwiększyć tutaj ilość worków. Albo po prostu zapisać, że do 12. Dziękuję. 

Alla Gryc – Dziękuję bardzo. Radny Pan Wiesław Rakowicz.

Wiesław  Rakowicz  –  Szanowni  Państwo,  za  chwilę  będziemy uchwalać  szczegółowe  sposoby
zakresu  świadczenia  usług  w  zakresie  odbierania  odpadów komunalnych  i  tak  dalej.  Zwracam
Państwu  uwagę  na  paragraf  4.  Nie  bez  kozery  pytałem o  te  inne  rzeczy,  o  których  mówiłem
wcześniej przy okazji poprzedniej uchwały, dlatego że już w szczegółach jak Państwo popatrzycie,
to już nie ma opon. Nie ma. W szczegółach. Opon już nie ma. Nie ma akumulatorów, nie ma oleju.
Jest tylko 7 pozycji, które w zamian za uiszczoną opłatę, tutaj Boguś cytował bardzo fajnie  to, i
gromadzonych  w  sposób  selektywny  będą odbierane  frakcje odpadów.  Tworzywo sztuczne,
opakowania metalowe i wielowymiarowe, papier, tekstylia, szkło białe i kolorowe, i tak dalej, i tak
dalej. W regulaminie natomiast, halo! Słuchajcie, bo później będziemy sobie tylko przeszkadzać.
Nie  ma  przeterminowanych  leków,  nie  ma  zużytych  baterii  i  akumulatorów,  zużytych  opon,
opakowań po środkach ochrony roślin  i  nawozach.  Więc  jeżeli  regulamin zawiera  taki  wpis  w
szczegółowych  sposobach i zakresie świadczeń, powinny się również znaleźć takie zapisy. No ja
sobie nie wyobrażam, że ktoś mi powie: No to regulamin tam, to regulamin, a ja mam tutaj kwit.
Proszę, jest szczegółowy? Jest. Gdzie tu pisze, że ja oponę mam przyjąć? Nie przyjmę. Proszę się z
tą oponą zabierać. I co ci ludzie wtedy zrobią? Mało,  że na własny koszt zawlecze gdzieś tam do
jakiegoś punktu. Pan Burmistrz mówi, że on to za darmo będzie mógł oddać. Figa z makiem. Bo
tutaj się nie pisze o tym w tych szczegółach. To jeden temat i tu będzie taki wniosek, żeby tutaj te
punkty tutaj uzupełnić. O te, które dokładnie o te, istnieją w regulaminie. One powinny się znaleźć
również w tych szczegółowych sposobach. Teraz do kogoś,  kto mieszka na własnej posesji lub
niekoniecznie, bo może dotyczyć również, w tym samym punkcie będzie taki zapis, dotyczyć może
również budynków wielolokalowych. Może się okazać, że ja, jeżeli będę chciał oddać żużel lub
popiół ze swojego mieszkania, ja go nie będę mógł oddać, bo w nawiasie napisano: „W przypadku
zabudowy jednorodzinnej i budynków wielolokalowych ogrzewanych piecami fizycznymi”. Więc
ja, jeżeli mam piec, to jeszcze mi ktoś popiół zabierze, ale jeżeli będę miał centralne ogrzewanie, bo
to nie jest już piec fizyczny, to leżę. Nikt ode mnie tego nie zabierze. No niby są takie drobne
duperelki, za przeproszeniem, brzydkie słowo, przepraszam wszystkich, no to pisze jak byk. Jeżeli
ktoś, kto się ściśle trzyma litery prawa, weźmie takie coś do ręki, to ja bym na jego miejscu, znaczy
będąc na miejscu tego człowieka nie wziął tego. Po co? Jeżeli pisze, że mam nie brać, to nie biorę.
Bo jak wezmę, to co ja z tym zrobię później?  Jeżeli mamy tworzyć takie prawo lokalne, zróbmy to
chociaż  to  w  tych  drobiazgach,  w  takich  szczegółach  coś,  co  jest  realne,  bo zastanówcie  się
Państwo.  Jak  to  przeczytać?  No niestety,  jak  mam centralne  ogrzewanie,  ja  jeszcze  mam piec
fizyczny w pokoju.  Albo będziemy wszyscy w budynkach jednorodzinnych budować  specjalnie
jakiś piec kaflowy, żeby się nazywał fizycznym, bez względu na to, jakie to mieszkanie i tyle no.
Może kominek, ja mam kominek. O, to jestem uratowany.

Piec fizyczny to piec centralnego ogrzewania.

Wiesław Rakowicz – Nie jest piecem, nie. To jest to samo, co kotłownia.

Alla Gryc – Zapytamy Panią Martę.

Wiesław Rakowicz – Proszę, Pani Marto, jeżeli potrafi mi Pani na to odpowiedzieć.



Małgorzata Szczerbakow – Ja jeszcze mam pytanie też. 

Alla Gryc – Za chwilę. Pan Wiesław Rakowicz jeszcze też będzie miał pytania. Zblokujemy razem
czy już damy Pani Marcie odpowiedzieć?

Marta Wilson-Trochimczyk – Jeżeli można, to ja bym najpierw jedno, Pani Przewodnicząca. Potem
na Pani. Odpowiadam na pytanie pierwsze. Dlaczego powstały różnice w zapisie szczegółowej a
Regulaminie.  Panie  radny,  szczegółowy  odbioru odpadów  komunalnych.  Opony,  baterie
przeterminowane, leki są odpadami niebezpiecznymi, nie są odpadami komunalnymi. Stąd powstała
różnica.  Dlatego  w  regulaminie  jest  napisane,  że  odbiera  się  również  selektywnie  zbierane.
Selektywna zbiórka obejmuje również, oprócz wyżej wymienionych...

Wiesław Rakowicz – W którym to?

Marta Wilson-Trochimczyk – W tym, w którym Pan wskazał, 4 punkt, paragraf 4, ustęp 3, ustęp 4.
Selektywna zbiórka odpadów od właścicieli nieruchomości zamieszkałych obejmuje również, czyli
oprócz  selektywnie  zbieranych  komunalnych  niżej  wymienione  rodzaje  odpadów.  A uchwała  o
szczegółowych zasadach obejmuje selektywnie zbierane odpady komunalne. A jeżeli chodzi o piece
fizyczne,  być może rzeczywiście nastąpiła taka niefortunna pomyłka czy niefortunne określenie
rodzaju opalania domków jednorodzinnych, w wyniku którego to sposobu powstają popioły, żużle i
inne  odpady z  tychże  pieców,  jakby ich  by człowiek  nie  nazwał.  Bardzo  proszę  o  wskazanie
prawidłowej, poprawnej nazwy na do tej pory używane określenie piece fizyczne. Bo nam chodziło
oczywiście  o  to,  o  czym  Pan  mówi,  o  wszelkiego  rodzaju  formy  ogrzewania  centralnego  w
budynkach jednorodzinnych. Piece, ale rodzaju, bo jeżeli jest piec olejowy, więc...

Jerzy Sirak – To nie ma popiołu no.

Marta Wilson-Trochimczyk – No więc zdaje się z pozoru bardzo prosta sprawa określenie odpadu,
który powstaje z ogrzewania budynku jednorodzinnego. Rozmawialiśmy o popiołach wcześniej,
prawda? 

Wiesław Rakowicz – Ja będę miał  tutaj  wniosek, Pani  Kierownik,  na pewno. Jak już będą się
kończyć wypowiedzi, to ja stosowny wniosek zgłoszę do tego punktu.

Marta Wilson-Trochimczyk – Ale  bardzo  proszę,  Panie radny,  jeżeli  jest  Panu znane określenie
rodzaju odpadu, który powstaje z systemu ogrzewania budynków jednorodzinnych, bardzo proszę
czy jako wniosek, czy przyjmiemy jako autopoprawkę, nie wiem, jak jest to możliwe, ale na pewno
jest konieczne jest doprecyzowanie, jeżeli jest możliwość określenia. 

Wiesław Rakowicz – Ja poszedłbym tutaj, powiedzmy, po najmniejszej linii oporu i zrezygnował z
tego, co jest w nawiasie, czyli że gromadzonych w sposób selektywny punkt 4 popiół, żużel i piach.
I to nam temat załatwia  bez tego dodatku w przypadku zabudowy jednorodzinnej lub budynków
wielolokalowych ogrzewanych piecami fizycznymi. Nam to temat załatwia i dotyka istoty w ogóle. 

Marta Wilson-Trochimczyk –  Rozszerzenie tego punktu o zapis: w budynkach wielolokalowych
zostało  umieszczone  na  wniosek  zarządcy  budynków  komunalnych,  które  są  wielolokalowe,
aczkolwiek każdy lokal osobno jest ogrzewany. 

Wiesław Rakowicz – Ja nie rozumiem, dlaczego. No to czyli pieców fizycznych, a ogrzewanie typu
kotłownia już nie.

Jerzy Sirak – Ogrzewanych piecami i tyle. 



Wiesław Rakowicz – Kochani, mnie chodzi o coś zupełnie innego. O to, że pisze tutaj, że ja nie
będę mógł oddać. Inaczej, ktoś ode mnie nie przyjmie lub ja nie będę mógł odwieźć do stosownego
punktu popiołu, żużli i piachu. Bo to się mieści w jednym punkcie. I przy okazji żużlu i popiołu, to
nie będę mógł wywieźć piachu, bo mi tam jeszcze powiedzą, że piach powstał w piecu fizycznym.
Też de facto powstaje. Ja mam, Pani Przewodnicząca, formalny wniosek. 

Alla Gryc – Proszę bardzo.

Wiesław Rakowicz – Szanowni Państwo, wnioskuję o brzmienie paragrafu numer 4, w punkcie 4 w
sposób następujący: popiół, żużel i piach.

Leonard Kulwanowski – Ale co? 

Resztę skreślić.

Wiesław Rakowicz – Resztę skreślić. Tylko ten zapis. Pierwsze 3 wyrazy. 

Marta Wilson-Trochimczyk – Przepraszam, Panie radny, a w jaki sposób obejmiemy właśnie te
wielolokalowe, które w żadnej naszej uchwale nie przewidują ustawienia pojemnika na popioły czy
na te odpady z pieców?

Wiesław Rakowicz –  No jak, jeżeli  wiemy o  tym,  że ten piach, popiół i żużel powstanie, no to
chyba jak piszemy, że to będziemy od kogoś tam odbierać,  to ja sądzę,  że od wszystkich.  Nie
wyobrażam sobie, że ode mnie tak, a od tych, którzy są na przykład na Piłsudskiego 60 już tam się
odbierać nie będzie, bo oni są wielkolokalowi. 

Alla Gryc – Proszę bardzo, Pan Janusz Puch.

Janusz Puch – Ja myślę, żeby wilk był najedzony i owca cała, to tutaj zrobić taki zapis, Pani Marto.
Popiół, żużel i piach i tutaj w nawiasie w przypadku zabudowy jednorodzinnej oraz w budynkach
wielolokalowych ogrzewanych piecami. Wszystko. Skreślić fizycznymi. Bo wiem z przypadku, że
na przykład w wielolokalowych budynkach też niektóre osoby montują centralne ogrzewanie.

Jan Giermanowicz  –  Panie  Januszku,  ale  kocioł  CO nie  jest  piecem.  To trzeba  dodać  piecami
fizycznymi i kotłami CO. 

Bogusław Szczepan Łabędzki – Przepraszam, ale w takim razie co z kuźnią u kowala? A kiedy ktoś
postanowi wybudować? 

Jerzy Sirak – No to jest zakład produkcyjny. Musi mieć odrębną umowę.

Marta Wilson-Trochimczyk – Przepraszam bardzo, ale Panie radny, kuźnia jest przedsięwzięciem i
przedsiębiorca prowadzi taką działalność, i nie zajmujemy się niezamieszkałymi nieruchomościami,
i kuźnią się nie zajmujemy.

Bogusław Szczepan Łabędzki – Dobrze.

I kotłami CO. Ale co to? Wniosek czy autopoprawka?

Jerzy Sirak – Jeżeli  można, szanowni Państwo, jeżeli ja zaproponuję autopoprawkę, że do tego
zapisu, który jest: piecami fizycznymi i kotłami CO, będzie w porządku? 



Tak.

Jerzy Sirak – No to ja proponuję taką autopoprawkę.

Wiesław Rakowicz – To ja wycofam wtedy swój wniosek, jeżeli będzie taka autopoprawka. 

Jerzy Sirak – No to ja proponuję oficjalnie taką autopoprawkę. 

Alla Gryc – Tak, czyli Pan Burmistrz oficjalnie proponuje autopoprawkę. Pan Wiesław Rakowicz
wycofuje. 

Wiesław Rakowicz – Tak, wycofuję swój wniosek.

Alla  Gryc  –  Czyli  nasz  punkt  4  paragrafu  4  brzmiałby:  popiół,  żużel  i  piach  w przypadkach
zabudowy jednorodzinnej  oraz  budynków  wielolokalowych  ogrzewanych  piecami  fizycznymi  i
kotłami  centralnego ogrzewania.  Tak?  Przystępujemy do przegłosowania wniosku.  Przepraszam
bardzo. 

Wniosku nie głosujemy, bo autopoprawka.

Jerzy Sirak – Przepraszam, jeszcze jedna poprawka związana z tą.

Alla Gryc – Jeszcze chwila, Pani Małgosiu.

Jerzy Sirak – To jest paragraf 7 ustęp 7. Tu jest też, chodzi o zapewnienie pojemników. Pojemnik na
popiół  i  żużel,  to  jest  podobne,  wywóz  raz, w budynkach  ogrzewanych  piecami  fizycznymi  i
kotłami CO trzeba dodać też. 

Alla Gryc – Dziękuję bardzo, Panie Burmistrzu. Pani Małgorzata Szczerbakow – Przewodnicząca
Rady Osiedla.

Małgorzata  Szczerbakow  –  Proszę  Państwa,w  przypadku  Spółdzielni  to  kłania  się  ustawa  o
spółdzielniach  mieszkaniowych  z  2000 roku  z  późniejszymi  zmianami,  gdzie  my powinniśmy,
możemy ponosić  tylko  koszty związane  z  naszą  nieruchomością,  Natomiast  i  w tej  chwili  jest
łamana ta ustawa, i w dalszym ciągu pozostałaby, gdyby tak było, że stałyby zbiorcze kontenery i
my byśmy byli rozliczani z tych zbiorczych kontenerów. Czyli po prostu jest taka jakaś zbiorowa
odpowiedzialność i  konsekwencja, którą my po prostu bierzemy na siebie.  Ja bym  proponowała,
żeby była  możliwość  wyboru,  żeby mieszkańcy z  danej  nieruchomości,  z  danej  posesji  mogli
wybrać sobie sposób rozliczania,  czy chcą uczestniczyć, żeby się wypowiedzieli może wcześniej,
czy chcą uczestniczyć i składać w zbiorczym takim, chociaż jest to złamanie ustawy, czy chcą mieć
swoje  przypisane  do  danej  nieruchomości.  Na  przykład  w  przypadku  naszego  osiedla  nie  ma
problemu  z  podziałem,  ponieważ  bloki  są,  działki  zostały  tak  rozdzielone,  że  jest  miejsce  na
usytuowanie oddzielnych, odrębnych pojemników i nie ponosilibyśmy wysokich kosztów z tytułu
na przykład ustawienia pojemnika na 7 metrów sześciennych śmieci, tylko moglibyśmy sobie  to
może  rozwiązać  pojemnikami  mniejszymi,  więc  koszt  byłby  mniejszy.  Bo  myślę,  że  takie
narzucanie tutaj i zbieranie to jak gdyby ta uchwała umożliwia łamanie przepisu dla spółdzielców,
ponieważ mówi o zabudowie wielolokalowej, a nie też wieloblokowej. To taka trochę gra słów,
która tak trochę zamydla i pozwala jak gdyby łamać ten przepis. No bo skoro blok ma stanowić
jedno i mamy inne możliwości, i możemy taniej egzystować na tej nieruchomości, to czemu z tego
nie korzystać?  I wtedy nie musielibyśmy, tak jak już mówiłam, tych kosztów ponosić. Bo ja nie
chcę na przykład brać na siebie odpowiedzialności zbiorowej za złamanie ewentualnego przyjętego



sposobu segregacji śmieci.  Sami po prostu prędzej byśmy się poczuli gospodarzami i chyba o to
chodzi. Także chciałabym, wnoszą, żeby był też taki zapis. Albo po prostu, że nie może by czegoś
takiego, nie może  uchwała  tego dawać przyzwolenia takiego,  że  nie było mowy wieloblokowa a
wielolokalowa. To jest taka gra słów, która pozwana na czyste zrozumienie. 

Alla Gryc – Pani Marto, prosimy. 

Małgorzata  Szczerbakow  –  Musi  być  przestrzegana  ustawa  o  Spółdzielniach  Mieszkaniowych.
Mamy prawo i Spółdzielnia ma obowiązek rozliczać nas jednoblokowo.

Alla Gryc – Minutkę, jeszcze Pan Karol Nieciecki.

Karol  Nieciecki  –  Ja  dosłownie  minutkę.  Pani  Przewodnicząca,  Wysoka  Rado,  pozwólcie,  że
podzielę  się  pewną  informacją,  którą  mam.  Natomiast  dotyczy  to  osoby  eksperta,  z  którym
konsultowałem  pewne  rzeczy  dotyczące  właśnie  głównie  Spółdzielni  w  temacie  dotyczących
właśnie śmieci. To jest Pan Andrzej Bartoszewicz. Mam telefon, jeśli ktoś będzie zainteresowany.
Spółdzielnia Mieszkaniowa. Pan Andrzej ma pewne rozwiązania. Podał mi także pewne urzędy, tak
jak  Urząd Pracy Pana Dyrektora Targońskiego,  gdzie można dzwonić,  gdzie  jego te patenty są
wprowadzone. Naprawdę warto, ja to nazwisko dostałem. Rozmawiałem przez telefon dość długo.
Warto  też, znaczy nie wszystko musimy wiedzieć, warto też kogoś z zewnątrz zapytać, prawda?
Być może ktoś wie lepiej. Dziękuję. 

Alla Gryc – Dziękuję bardzo, Panie Karolu. Pani Marta Trochimczyk. 

Marta  Wilson-Trochimczyk  –  Pani  Przewodnicząca,  Wysoka  Rado,  jeżeli  chodzi  o  rozliczenie
wieloblokowych osiedli, sposób rozliczenia jest proponowany przez jego zarządcę. W przypadku
Spółdzielni deklaracja była jednoznaczna, że uczyni wszelkie starania, by rozliczać jednoblokowo.
To właśnie, o czym Pani mówi. Jeżeli tylko możliwości techniczne na osiedlu pozwolą, to zarówno
dla  mieszkańców,  dla  Prezesa,  jak  i  dla  nas,  rozliczając,  wskazując  punkty,  gdzie  mają  być
ustawione  kontenery,  będzie  to  wygodniej.  I  ZGM  zarządca  komunalnych  budynków  również
będzie  się  starał,  aby rozliczanie  następowało  jednoblokowo.  Nie  można  zapisać,  że  w  naszej
uchwale, żeby było zapisane, że na pewno zarządca będzie rozliczał jednoblokowo. Wielolokalowo.
Wielolokalowo. Dlatego że jest  to bardziej  ogólne określenie,  niż  wieloblokowo. A jeżeli,  Pani
Przewodnicząca, będzie taki zarządca, który ma jeden blok, bo też są takie, to zgłosi sprzeciw, że
jego  nie  dotyczy  ta  uchwała,  bo  tu  jest  zapisany  wielobudynkowe.  Zarządca  osiedla
wielobudynkowego.  Wieloblokowego.  A  może  być  wspólnota,  prawda?  Więc  wielolokalowe,
uznaliśmy,  jest  określeniem bardziej  ogólnym,  które zarówno dotyczy wspólnoty mającej  jeden
blok, jak i Spółdzielni bądź administracji zasobów komunalnych, gdzie tych bloków jest wiele i nie
tylko bloków, bo są wielolokalowe a 4-5-lokalowe. Dlatego myślę, że rozliczenie samo pomiędzy
zarządcą  osiedli  a  Państwem  i  nami  zależy  tylko  już  od  wewnętrznego  porozumienia.  Taką
deklarację mamy złożoną na dzisiaj. Jeżeli tylko będzie możliwość techniczna. Więc tym bardziej
Spółdzielnia będzie tego przestrzegać i wskaże nam punkty przy każdym bloku. 

Alla Gryc – Dziękuję bardzo. Jeszcze Pan Leonard Kulwanowski.

Leonard Kulwanowski  –  Proszę Państwa,  ja  proponuję,  żebyśmy nie próbowali  ustawiać przed
każdym blokiem pojemników na śmieci, bo to jest niemożliwe. Ludzie się na to nie zgodzą. Są
pewne przepisy,  które nie  pozwalają  na to.  Nie tak  dawno Pan Łapiński  jako szef  Gospodarki
Mieszkaniowej mówił wyraźnie, że ludzie muszą dojść do porozumienia, muszą ustalić, w którym
miejscu to będzie miejsce na pojemniki. I jest to niemożliwe, żeby stawiali przed każdym blokiem i
rozliczali się, każdy blok się rozliczał ze swoich śmieci. Są miejsca, które są wygodne z dojazdem
związane tych, którzy będą odbierali i dlatego też to jest, uważam naprawdę nierealne całkowicie.



To jest w samym zamyśle jest to nierealne.

Alla  Gryc  –  Dziękuję  bardzo.  Wysoka  Rado,  proponuję  przegłosowanie  projektu  uchwały.
Autopoprawka. To leci jako autopoprawka. Dodajemy kotły centralnego ogrzewania. Przepraszam.

Wiesław Rakowicz – W związku z tą autopoprawką wycofuję swój wniosek.

Alla Gryc – Tak żeśmy uzgodnili. Czyli dodajemy koły centralnego ogrzewania i kto z Państwa jest
za przyjęciem projektu uchwały, proszę o podniesienie ręki do góry. Kto z Państwa jest przeciw? 1
osoba.  Kto  się  wstrzymał?  1  osoba.  Projekt  uchwały  został  przyjęty  18  głosami,  1  osoba  się
wstrzymała i 1 osoba była przeciw. Dziękuję bardzo. 

d/ Alla  Gryc  –  Przechodzimy do  kolejnego  punktu.  Kolejnym punktem projektu  uchwały  jest
określenie  wzoru  deklaracji  o  wysokości  opłaty  za  gospodarowanie  odpadami  komunalnymi,
składanej przez właściciela nieruchomości. Projekt uchwały został również przekazany radnym na
skrzynki  mailowe  w  okresie  statutowym.  W posiedzeniach  komisji  uczestniczył  Pan  Dariusz
Gorustowicz.  Temat  był  przedyskutowany.  Czy  życzycie  Państwo  jeszcze  rozmowy  na  temat,
dyskusji na temat, czy możemy przystąpić od razu do przegłosowania wzoru deklaracji? Myślę, że
tak. Wysoka Rado, kto jest za przyjęciem projektu uchwały określenia wzoru deklaracji, proszę o
podniesienie  ręki.  Dziękuję.  Kto  jest  przeciw?  1  osoba.  Kto  się  wstrzymał?  Nie  było.  Projekt
określenia  wzoru  deklaracji  o  wysokości  opłaty  za  zagospodarowanie  odpadami  komunalnymi
został  przyjęty 18 głosami,  1  osoba była przeciw,  wstrzymujących się  osób nie  było.  Dziękuję
bardzo. Głosowało 19 radnych. 

e/ Alla  Gryc  –  Szanowni  Państwo,  kolejnym punktem sesji  Rady Miasta  jest  punkt  e/  emisja
obligacji.  Projekt  uchwały  również  został  przekazany  w  terminie  statutowym  radnym.  W
posiedzeniach komisji uczestniczyła Skarbnik Urzędu Miasta Pani Halina Nowik. Odpowiadała na
zadawane  pytania.  Czy potrzebujemy jeszcze  rozmowy  na  temat,  dyskusji  na  temat  obligacji?
Skinienie  oznacza  tak.  Poproszę  Panią  Halinę  Nowik  o  przedstawienie.  Może  Pan  Burmistrz.
Przepraszam.

Jerzy Sirak – Pani Przewodnicząca,  Wysoka Rado,  ja trochę wrócę do naszej poprzedniej sesji.
Pamiętamy,  mięliśmy  tu  specjalistów,  którzy  przedstawili  nam  informację  na  temat  naszych
finansów  publicznych,  szczególnie  biorąc  pod  uwagę  te  wskaźniki  budżetowe,  które  musimy
spełnić w kolejnych latach. Nie tylko my, ale zresztą wszystkie samorządy w całej Polsce. Ja myślę,
że duża część samorządów, nie tylko w naszym województwie podlaskim, ale w skali kraju, już w
przyszłym 2014 roku będzie miała poważne problemy z utrzymaniem tego ostatniego trzeciego
wskaźnika nazywanego  wśród samorządowców wskaźnikiem Rostowskiego. Wskaźnikiem, który
jest obliczany na podstawie 3 ostatnich lat. Chociaż na ostatnim spotkaniu, które miało miejsce w
Urzędzie Wojewódzkim z Panią Minister, Pani Minister była optymistką. Ja nie podzielam takiego
poglądu, bo mniej więcej analizuję sytuację finansową w samorządach i to nie wygląda najlepiej. Ta
propozycja, o której mówiliśmy na poprzedniej sesji, która była przedstawiona przez specjalistów,
jeżeli Wysoka Rada zechce tą propozycję, tą ścieżkę zaakceptować, gwarantuje nam stabilność na
najbliższe  lata.  Bo tak  naprawdę to,  co  proponujemy tutaj  Wysokiej  Radzie,  no  jest  to  swego
rodzaju racjonalne zarządzanie długiem. Na dzień bieżący tak naprawdę to nam się nic nie zmienia,
ponieważ  W projekcie budżetu na ten rok mamy zaplanowany deficyt budżetowy na poziomie 2
567 000 złotych i  jeżeli  zdecydujemy się  na skorzystanie  z  emisji  obligacji,  to  zgodnie z  tym
naszym projektem ta emisja obligacji dotyczyłaby 3 najbliższych lat.  Na rok bieżący byłaby to
emisja na poziomie 6 550 000 złotych i z tej kwoty kwotę prawie 4 000 000 złotych, tam 3 982 000
przeznaczamy na spłacenie naszych dotychczasowych największych długów, które obciążają nam
wskaźniki z poprzednich lat. Dzięki temu na najbliższe lata i 2014-15, szczególnie te, bo potem w
kolejnych  już  latach  te  wskaźniki  będą  dla  nas  korzystniejsze,  mamy  pewną  gwarancję,  że



zachowamy wszystkie wskaźniki i uzyskamy pozytywną opinię  Regionalnej Izby Obrachunkowej
dla  projektów  budżetów na  kolejne  lata  i  2014-15,  i  dalej.  Na  2014  rok  emisja  jest  tutaj
zaplanowana  na  2  500  000  złotych  a  na  2015  na  950  000.  Oczywiście,  to  będzie  nas
dyscyplinowało, bo na te kolejne lata jakby swoje zadania,  plany inwestycyjne będziemy musieli
dostosować do tych liczb.  Ja nie mówię o innych jakichś preferencyjnych kredytach, bo to jest
zupełnie  inna  sprawa.  Zwykle  wtedy  te  preferencyjne  są  związane  z  dotacją,  są  związane  z
korzystnym oprocentowaniem i stosunkowo długim okresem spłaty,  a  co  nie  powinno obciążać
wskaźnika. Jeżeli chodzi o środki i dotacje unijne, to tak naprawdę w ciągu tych najbliższych lat nie
możemy się spodziewać uruchomienia środków budżetowych, unijnych z perspektywy budżetowej
2014-2020, by myślę, że najszybciej realnie te pieniądze mogą być dostępne, jeżeli nie koniec 2015
roku, to zapewne dopiero 2016 rok. Dlatego też, biorąc pod uwagę te aspekty, o których mówię i
uzupełniając  to  swoje  uzasadnienie  pisemne,  bardzo  proszę  Wysoką  Radę  o  akceptację
przedstawionego projektu uchwały w tej sprawie.

Alla Gryc – Dziękuję bardzo. Czy ze strony radnych są jeszcze pytania? Pan Bogusław Łabędzki.
Proszę bardzo. 

Bogusław  Szczepan  Łabędzki  –  Państwo  Przewodniczący,  Panie  Burmistrzu,  Wysoka  Rado,
chciałbym jeszcze raz usłyszeć tą sumę zobowiązań kredytowych, którą w tej  chwili  mamy do
spłacenia.  Rozumiem,  że  są  to  te  2  kredyty  na  Park  Wodny  i  na  Zakład  Zagospodarowania
Odpadów. Wtedy w 2009 roku  to  bodajże było 9 200,  tak? W tej chwili została jakaś część do
spłacenia i my to mamy spłacić obligacjami. Drugie moje pytanie dotyczące tego punktu dotyczy
samego kosztu emisji obligacji i tutaj no nie mam na myśli analizy ratingowej, ona kosztowała nas
15 000, tylko cała obsługa, emisja i obsługa obligacji. Jaki to będzie sumarycznie koszt od tej całej
sumy 10 000 000? I ostatnie pytanie, to proszę mi podać inwestycje, które także z tych obligacji
sfinansujemy,  bo w paragrafie  2 projektu uchwały jest  mowa o tym, że zabezpieczymy z tego
wydatki  związane  z  finansowaniem  inwestycji.  No  chciałbym  wiedzieć,  o  jakie  inwestycje
dokładnie chodzi. Dziękuję bardzo. 

Alla  Gryc  –  Dziękuję bardzo.  Ja  poproszę Panią  Skarbnik  Panią  Halinkę Nowik o udzielenie
odpowiedzi. 

Piotr Mironczuk – Pytanie można?

Alla Gryc – Proszę bardzo, Pan Piotr Mironczuk. Myślę, że to w tym czasie jeszcze powinien.

Piotr Mironczuk –  Tutaj w części 5 3  Pan Łabędzki radny zdał pytanie, natomiast mnie nurtuje
pytanie  w  punkcie:  „dokonywania  wszelkich  czynności  związanych  z  przygotowaniem  i
przeprowadzeniem  emisji  obligacji,  wypełnienie  świadczeń  wynikających  z  obligacji  będzie
powołana” no powiedzmy jakaś spółka. Ile nas to będzie kosztowało? I czy to będzie w formie
Urzędu  Miasta,  Gminy  czy  to  z  tego  wyniknie  jakiś  podmiot  gospodarczy,  który  to  będzie
obsługiwał? Bo tutaj radni jest „upoważniamy Pana Burmistrza do zawarcia umowy z podmiotem,
któremu zostaną powierzone czynności związane ze zbywaniem i wypłatą obligacji oraz wypłatą
oprocentowania”.  Oprocentowanie  tu mniej  więcej  możemy  se  obliczyć,  natomiast  jak  to  ma
wyglądać? Czy to będzie ta spółka obca, czy spółka Urzędu Miasta i ile to będzie kosztować? I
jeszcze chciałbym zwrócić uwagę na jedno stwierdzenie, że obligacje nie będą zabezpieczenie. Jak
to należy rozumieć? Czy to potem się okaże, że nie będzie pieniędzy, nie będą zwracane? 

Alla Gryc – Myślę, że w kolejności. Poprosimy Panią Halinkę Nowik – Skarbnik Urzędu Miasta
Hajnówka.

Halina  Nowik – Pani  Przewodnicząca,  Szanowni Radni,  jeżeli  chodzi  o  zadane pytania,  to  tak



spróbuję.  Pan  Łabędzki  zapytał,  jakie  to  będą  kredyty  spłacane.  Tak  jak  na  komisjach
informowałam,  że  to  będą  częściowo  spłacane  kredyty  za  2014-15  rok,  dotyczące  faktycznie
zaciągniętego kredytu na  krytą  pływalnię i  budowę ZZO  oraz 1 kredyt  z 2014 roku jedna rata
nadpłacona w kwocie 884 000, a tam są 2 raty z pływalni 1 200 000 i 2 raty a ZZO – 800 000. W
sumie w tym roku, tak jak tam w załączniku, jeżeli chodzi o zmiany w budżecie, to jest kwota
ponad 5 800 000 będą spłacane kredyty w tym roku. Zaplanowane w budżecie na 13 rok i te z 2 lat
14 i 15. 

Bogusław Szczepan Łabędzki – Przepraszam, ten trzeci kredyt?

Halina  Nowik  –  To  był  zaciągnięty  też  na,  rata  będzie  nadpłacona  884  000,  to  był  kredyt
zaciągnięty na kwotę 4 420 804. No w tej chwili naprawdę nie pamiętam, na co on był zaciągnięty.
Po sesji mogę sprawdzić i Panu powiem. Koszty, ile to nas będzie kosztowało, 10 000 000 tak jak
na komisji wcześniej mówiła, to w granicach  2 600 000. Odsetki od tych wyemitowanych obligacji
od kwoty 10 000 000. 

Bogusław Szczepan Łabędzki – Inwestycje...

Halina Nowik – Aha, inwestycje, tak jak tutaj zapisane na sfinansowanie planowanego deficytu, rok
2013 załącznik inwestycyjny jest kwota 2 567 i tutaj można w tej inwestycji przebudowa ulic. Tutaj
zintegrowany projekt wsparcia sektora turystycznego i rozbudowa oczyszczalni ścieków jako wkład
własny, i te, tak jak Pan Burmistrz wcześniej. 

Bogusław Szczepan Łabędzki – Oczyszczalnia ścieków i Park Wodny.

Halina Nowik –  Nie, nie Park Wodny, tylko  zintegrowany,  zadaszenie amfiteatru, o tak może w
skrócie powiem. To jako wkład własny i  te panele słoneczne,  co Pan Burmistrz wspomniał,  że
otrzymaliśmy dofinansowanie, to też na wkład własny. To jest wszystko w załączniku numer 2 do
projektu zmian w budżecie – kwota 2 567 098. Jeżeli chodzi o rok przyszły, to zobaczymy, jakie
tam inwestycje ewentualnie  mogą być sfinansowane.  Jeżeli  Pan Mironczuk odniósł  się tutaj  do
spółki.  Może tutaj  padło ostatnie  to  pytanie – nie będą zabezpieczone.  To znaczy to po prostu
miasto  w  przypadku  zaciąganych  kredytów  to zabezpieczeniem jest  weksel  in  blanco.  W tym
przypadku po prostu żadnego majątku nie zostawiamy na poczet tych obligacji. A jeżeli chodzi tutaj
o  upoważnienie  Burmistrza,  to  one  będą  w  ten  sposób  teraz  sposób  przygotowania.  Będzie
przygotowana  oferta  konkursowa  skierowana  do  kilku  banków,  znaczy do  tych  banków,  które
zajmują się emisją tych obligacji i wtedy będzie otrzymana oferta. Najkorzystniejsza oferta złożona
przez oferenta będzie wybrana i w ten sposób będą uzyskane pieniądze z tych obligacji. No to tak
jak wcześniej mówiłam, to to jest oprocentowanie WIBOR 6M plus marża banku, nie wiemy. 

Piotr Mironczuk – Mi chodzi o obsługę tego zadłużenia.

Halina Nowik – Obsługa, to tak jak powiedziałam, koszt odsetki.

Piotr Mironczuk – To jest oprocentowanie tych obligacji te 2 000 000...

Jerzy Sirak – Nie.

Halina Nowik – Nie wiem na dzień dzisiejszy.

Piotr Mironczuk – Okaże się, że my jeszcze dokładamy 80 %...

Halina Nowik – Nie, nie,  no myślę, że nie no. Po to będą te oferty konkursowe, który bank po



prostu wyemituje, da najkorzystniejszą ofertę. 

Piotr Mironczuk – Ale tak jakby zabrakło asymilacji. Nie wiemy, ile to nas będzie kosztować.

Alla Gryc – Szanowni Państwo, Pan Burmistrz udzieli, myślę że wyczerpującej informacji.

Jerzy Sirak – Pani Przewodnicząca, Wysoka Rado, jeszcze kilka słów. Ja sobie zdaję z tego sprawę,
ż temat obligacji i dla nas tutaj obecnych, i dla telewidzów jest tematem zupełnie nowym. Obligacje
są papierem wartościowym dłużnym. Jest to też forma kredytu, tylko trochę inna. Już Pani Halina
wspomniała o jednej rzeczy, że nie ma tutaj zabezpieczenia. To jakby emitent obligacji ten, który
kupuje obligacje, ocenia wiarygodność emitenta obligacji i jak Państwo się zorientowaliście, z tej
oceny  ratingowej  z  poprzedniej  sesji,  raczej  problemy  z  oceną  wiarygodności  samorządu
miejskiego jako emitenta obligacji u nas nie powinno być. Natomiast jeżeli chodzi o sam przetarg,
on będzie organizowany właśnie po to, żeby wybrać ofertę najkorzystniejszą banku. Generalnie, tak
jak  już  Pani  Skarbnik  wspomniała,  podstawą  wyboru  tej  oferty  będzie  marża.  Bo  marża,  jak
ogłaszamy przetarg na zwykły kredyt, no to oceniamy ofertę bankową na podstawie tego, jaka jest
ewentualnie  prowizja od udzielonego kredytu,  bo zwykle jest,  czy bierzemy go prywatnie,  czy
bierzemy  go w jednostkach i  marża  od  udzielonego kredytu.  Ta marża  będzie  stała,  natomiast
zmienna oczywiście może być i zwykle jest stawka WIBOR-u. WIBOR to jest cena pieniądza na
rynku  międzybankowym.  Bo  jeżeli  banki  mają  braki  finansowe na  akcję  kredytową,  to  wtedy
pożyczają pieniądze od siebie, między bankami. I zwykle tak jest, że  te  banki, które są bankami
silnymi, stabilnymi, wiarygodnymi, zwykle mają dużo pieniędzy, dlatego że każdy odpowiedzialny
człowiek, jeżeli ma jakieś swoje pieniądze, tu mówię odpowiedzialny, to nie szuka lokaty w Amber
Goldzie, tylko szuka lokaty może mniej oprocentowanej, ale w bezpiecznym banku. W związku z
tym te  banki  mają  zwykle  dużo  więcej  pieniędzy na  lokatach,  niż  potrzebują  na  swoją  akcję
kredytową.  Bo zwykle  te  banki  nie  prowadzą jakiejś  aktywnej  polityki  kredytowej  i  pożyczają
pieniądze innym bankom. I zawsze możecie Państwo czy na stronach internetowych, czy na żółtych
stronach Rzeczpospolitej sprawdzić. WIBOR jest podawany i miesięczny, i 3-miesięczny, i roczny, i
6-miesięczny. My wybieramy tutaj ten 6-miesięczny no z tego względu, że tak to jest dosyć stabilny
i dobry wskaźnik.  Ja nie  potrafię dzisiaj  powiedzieć,  jaki będzie wynik przetargu, ale możemy
przyjmować takie założenie, że na pewno będzie to koszt tego pieniądza porównywalny z kosztem
kredytu a ja po cichu liczę na to, że będzie nawet trochę korzystniejszy. Ale co u nas jest tutaj
ważne? Z punktu widzenia tych wskaźników, o których już mówiłem wcześniej, że w tej chwili
mamy obciążenie do budżetu zarówno rat kapitałowych, jak i rat odsetkowych. Z chwilą, kiedy
będą te obligacje, nasze roczne obciążenie to będzie przede wszystkim obciążenie rat odsetkowych.
I stąd większa stabilność, i większe poczucie bezpieczeństwa naszego budżetu. A musimy na to
patrzeć z różnych względów. Chociażby z tego względu,  że mamy te  zaplanowane inwestycje,
możemy liczyć w kolejnych latach na te dodatkowe środki unijne. Jak mówiłem, nie za rok, nie za
2, ale za 3 to już jest realne, a poza tym, tak jak już wcześniej wspominałem, biorąc pod uwagę
wszystkie nasze jednostki, no bądź co bądź jesteśmy  no  największym pracodawcą w mieście, w
związku z tym sprawa stabilności  naszego budżetu  i  sprawa tych wskaźników budżetowych,  o
których mówiłem, jest bardzo ważna. Dlatego mówię, jeszcze raz bardzo proszę o akceptację tego
projektu  uchwały.

Alla Gryc – Dziękuję bardzo. Wszystkie komisje przyjęły projekt uchwały pozytywnie. Wysoka
Rado, przegłosujmy projekt uchwały emisji obligacji. Kto z Państwa jest za przyjęciem projektu
uchwały,  proszę o podniesienie ręki. Kto z Państwa jest przeciw? 1 głos. Kto się wstrzymał? 2
osoby. Projekt uchwały został przyjęty 17 głosami, 1 osoba się wstrzymała, 1 osoba była przeciw, w
głosowaniu wzięło udział 19 radnych. Dziękuję bardzo. 

f/ Alla Gryc – Kolejny punkt jest to zmiana w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Hajnówka
na  lata  2013  –  2024.  Z  autopoprawką  projekt  uchwały  został  również  przekazany  radnym  w



terminie statutowym. W posiedzeniach komisji uczestniczyła Skarbnik Urzędu Miasta Hajnówka
Pani Halina Nowik. Odpowiadała na pytania. Proszę Panią Halinkę o przedstawienie projektu.

Halina  Nowik  –  Projekt  uchwały  w  sprawie  zmiany  Wieloletniej  Prognozowe  Finansowej
podyktowany  jest  właśnie  tą  poprzednią  uchwałą  w  sprawie  emisji  obligacji.  Tak  jak  Pani
wspomniała, Pani Przewodnicząca, uczestniczyłam na komisjach. Tak może powiem pokrótce, co
tutaj zostało generalnie zmienione. Zakładane dofinansowanie deficytu na ten rok kredytem zostało
zmienione właśnie na emisję obligacji, rozpisane w tych latach, tak jak wcześniej było wspomniane
i jeszcze może przypomnę o tej autopoprawce, Państwo otrzymaliście, została uzupełniona kolumna
11 6 tutaj wydatki majątkowe w formie dotacji, bo wcześniej było przeoczone i kolumna w tym
dokumencie 14 1, wstawione były spłaty rat dane uzupełniające dotyczące długu, wstawione były
raty spłat kredytów nawet planowanych a należy uwzględnić tylko  tutaj  raty kredytów zawartych
umów. Dziękuję bardzo.

Alla  Gryc  –  Dziękuję  bardzo.  Czy  ze  strony  radnych  są  jeszcze  pytania?  Dziękuję  bardzo.
Zarządzam  głosowanie.  Wysoka  Rado,  kto  jest  za  przyjęciem  projektu  Wieloletniej  Prognozy
Finansowej, proszę o podniesienie ręki do góry. Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw? 1 osoba. Kto się
wstrzymał? Nie ma osób wstrzymujących się. Projekt uchwały przeszedł 18 głosami.  1 osoba się
wstrzymała. W głosowaniu wzięło udział 19 osób. 

g/ Alla Gryc – Kolejnym punktem sesji Rady Miasta jest punkt g/ zmiany w budżecie miasta na rok
2013. Projekt uchwały również został przekazany radnym. W posiedzeniach komisji uczestniczyła
Pani  Halina  Nowik  –  Skarbnik  Urzędu  Miasta  Hajnówka.  Odpowiadała  na  zadawane  pytania.
Informowała również nas o autopoprawce do projektu. Autopoprawkę otrzymali radni na skrzynki
mailowe.  Czy  Państwo  potrzebują  uzasadnienia  ze  strony  Pani  Skarbik  Pani  Haliny  Nowik?
Wysoka Rado? Nie, tak? Możemy przystąpić do przegłosowania? Kto z Państwa jest za przyjęciem
zmian w budżecie miasta na rok 2013, proszę o podniesienie ręki do góry.  Kto z Państwa jest
przeciw? Kto się wstrzymał? Nie widzę. Projekt zmian w budżecie został przyjęty jednogłośnie 19
głosami, w głosowaniu wzięło udział 19 radnych.

h/ Alla Gryc – Punkt h/  jest to punkt dotyczący upoważnienia Burmistrza miasta Hajnówka do
złożenia  wniosku  aplikacyjnego  do  Programu  priorytetowego  Narodowego  Funduszu  Ochrony
Środowiska  pod  nazwą  System  Zielonych  Inwestycji.  Punkt  nasz  dotyczy  energooszczędnego
oświetlenia ulicznego. Proszę wnioskodawcę o przedstawienie projektu.

Jerzy Sirak – Pani Przewodnicząca, Wysoka Rado, ja na początek przede wszystkim przepraszam za
to, że tak późno ten projekt trafił do Wysokiej Rady. Ale tak naprawdę o obowiązku przygotowania
tej uchwały dowiedzieliśmy się już po naszych komisjach. Pierwotnie wynikało, że taka uchwała
będzie potrzebna po podjęciu decyzji przez Narodowy Fundusz ewentualnie i przed podpisaniem
już umowy o o finansowaniu. W związku z tym, że jesteśmy przygotowani do tego, żeby do 30
kwietnia złożyć wniosek do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w
ramach  Projektu  Energooszczędne  oświetlenie  uliczne,  taki pod  hasłem  SOWA  jest  on
organizowany w Narodowym Funduszu, zwracam się z prośbą o przyjęcie tego projektu uchwały.
Ja już wspominałem na wcześniejszych naszych sesjach, że nad takim projektem pracujemy. My
systematycznie ze swoich pieniędzy co roku pewną część instalacji  oświetleniowych w mieście
modernizowaliśmy. Ale dlatego, że po prostu wcześniej takiego programu w Narodowym Funduszu
nie było. Uważam,  że trzeba z tej oferty skorzystać i zrobić gruntownie przebudowę oświetlenia
pozostałą  w  całym  mieście,  ale  nie  będzie  to  polegało  tylko  i  wyłącznie  na  wymianie  opraw
oświetleniowych, żarówek i tak dalej, ale przede wszystkim na zamontowaniu w naszym mieście
takiego  elektronicznego  systemu  inteligentnej,  że  tak  powiem,  regulacji  oświetleniem,  żeby to
oświetlenie  w  mieście  było  mocniejsze,  o  większym natężeniu  wtedy,  kiedy  rzeczywiście  jest
potrzebne, ale jednocześnie w takich godzinach, gdzie to nie jest potrzebne, myślę że gdzieś może



od 23 do 5 czy do którejś  rano,  żeby to było ograniczone do niezbędnego minimum. Z takiej
przeprowadzonej analizy wynika,  że koszt takiej  inwestycji całości będzie w granicach tam 1 524
000, z tego 45 % w formie dotacji sfinansuje Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska, no przy
założeniu, że ten nasz projekt  uzyska pozytywną opinię i będzie dobrze oceniony. Trudno w tej
chwili powiedzieć, jakie będzie zainteresowanie, bo tak naprawdę to szanse będą większe, jeżeli
wniosków w skali będzie mniej, jeżeli tych wniosków będzie bardzo dużo, to będzie trudniej. No
ale żeby spróbować, trzeba złożyć wniosek, tak? Wynika z tej analizy, jeżeli byśmy wprowadzali, a
fizycznie byłoby to możliwe tak naprawdę w ciągu przyszłego roku,  no bo złożymy do końca
kwietnia, zanim  Narodowy  Fundusz przeanalizuje i oceni te wszystkie wnioski, zanim podejmie
decyzję, no to w tym roku to realizacja tego nie będzie możliwa, ale w przyszłym roku już tak. Z
analizy wynika i tej ekonomicznej, i tej specjalistycznej, elektrycznej, że nasze oszczędności, w
wyniku realizacji tej inwestycji wyniosą w granicach 296 000 złotych rocznie. To oczywiście, nie
będzie się z tego cieszył Zakład Energetyczny, bo traci spore pieniądze, no ale my będziemy mieli
po prostu energooszczędne oświetlenie i wydaje mi się, że byłoby grzechem nie skorzystać z takiej
możliwości. Chociaż mówię, pewności nie mamy. Zobaczymy, ile będzie wniosków i jakie będą
ostateczne  oceny  i  decyzje  Narodowego  Funduszu  Ochrony  Środowiska.  Dlatego  też,  no
przepraszając za to, że w tej  ostatniej  chwili  ten projekt przedkładam, no bardzo proszę o jego
akceptację. 

Alla Gryc – Dziękuję bardzo. Wysoka Rado, przystąpimy do przegłosowania. Są pytania jeszcze?
Myślę,  że  już  była  odpowiedź  wyczerpująca  i należy nam się  tylko  cieszyć,  że  wiosek został
złożony i  czekać na pomyślny efekt.  Przystępujemy do przegłosowania.  Kto z  Państwa jest  za
podpisaniem  projektu  upoważnienia  Burmistrza  Miasta  Hajnówka  do  złożenia  projektu  na
energooszczędne oświetlenie uliczne, proszę o podniesienie ręki. Kto z Państwa jest przeciw? Kto z
Państwa się wstrzymał? Projekt został przyjęty jednogłośnie 19 głosami. Dziękuję bardzo.

Część 4
Do punktu 10 porządku obrad
Alla Gryc – Punktem kolejnym sesji Rady Miasta są wolne wnioski, zapytania. Korzystając z okazji
do zabrania głosu,  szanowni Państwo, tyle dzisiaj  mówimy o śmieciach,  o ustawie śmieciowej.
Temat trudny, dyskusyjny,  budzi wiele emocji.  Wszystkim nam zależy,  żeby było dobrze.  Chcę
zwrócić również uwagę i jednocześnie przekazać podziękowania na ręce Pana Burmistrza za czyste
miasto.  Może  nie  jesteśmy  świadomi,  że  mieszkamy  jednak  w  czystym  mieście.  Jest  to
podziękowanie, które składam w imieniu mieszkańców ulicy Górnej, Wrzosowej, Dolnej, gdzie jest
od  momentu,  gdy spadł,  zszedł śnieg,  szereg  ludzi  pracuje  nad  porządkowaniem miasta  i  ten
porządek widać. Bardzo smutne są sytuacje, kiedy 2 dni po sprzątniętej ulicy 3 Maja chociażby jest
nawiew  reklamówek,  papierów  z  okolicy  rynku.  Ktoś  za  to  odpowiada.  W  jakiś  sposób
odpowiedzialność spoczywa na nas. My wszyscy musimy dbać o to również,  żeby miasto było
czyste a ja przekazuję podziękowania Burmistrzowi od mieszkańców za to, że dba o to, żeby nasze
miasto było czyste, a my razem pomagajmy. Dziękuję. Pan Mikołaj Szarejko.

Mikołaj  Szarejko  –  Pani  Przewodnicząca,  Szanowny Panie  Burmistrzu,  ja  złożyłem dzisiaj  w
sekretariacie podpisy 26 mieszkańców Osiedla Lipowa. Chodzi nam o pomoc w utwardzeniu drogi
dojazdowej  do  garażu,  szczególnie  ulicy  Nadbrzeżnej.  Deklarujemy  pomoc  przy  pracach
porządkowych i rozrzucenie ewentualnie materiału, który będzie na podsypkę. I także mieszkańcy
ulicy Sokola w Hajnówce też stwierdzili, że no ich droga jest w fatalnym stanie. Jest pytanie, kiedy
zostanie naprawiona tak, żeby można było tam korzystać z tej drogi. Dziękuję bardzo.

Alla Gryc – Dziękuję. Pani Alicja Chaniło. 

Alicja  Chaniło  –  Panie  Burmistrzu,  Wysoka  Rado,  ja  chciałabym  złożyć  3  wnioski.  Pierwszy



wniosek, to zwrócili się do mnie mieszkańcy ulicy Celnej. Chcą po prostu oddać w użytkowanie
Urzędu Miasta ulicę, bo droga, tam stoją latarnie, one są nieoświetlone, nie ma po prostu latarni,
tylko są słupy, przepraszam. I czy można byłoby oświetlić  tą ulicę? I następna sprawa jeszcze, z
którą zwrócili się do mnie mieszkańcy tej ulicy. To jest ulica miejska, która jest dojazdem do ulicy
Celnej, tu wzdłuż cmentarza i tam są takie wyboje i dziury, także dobrze byłoby w ogóle tak myślę
przejechać po wszystkich ulicach, które należą do miasta, bo wiadomo, że po okresie zimowym to
się wszystko wykruszyło i mamy coraz większe dziury. Następna sprawa to miesiąc temu złożyłam
wniosek proponujący spotkanie z osobami,  które handlują na ryneczku,  żeby Pan Burmistrz się
spotkał.  Ja do tej  pory nie dostałam odpowiedzi no i  nie wiem, co  odpowiedzieć tym ludziom,
którzy mnie pytają: Kiedy Pan Burmistrz by miał czas, żeby się z nimi spotkać? Następny wniosek
złożyłam rok temu – interpelację w sprawie zalewania ulic na Judziance – ulicy Obwodowej i ulicy
Gajowej  częściowo.  I  to  już  się  powtarza  od  3  lat.  Ja  już  mówiłam,  że  tam po prostu  został
zatamowany ciek wodny naturalny. Tam zostało pobudowane mieszkanie, gdzie przywieziono 300
wywrotek ziemi i od tamtej pory nie ma naturalnego cieku wodnego i wiosną, i jesienią, wiosną
rozumiem, bo śnieg, ale jesienią nie ma, przecież rzadko kiedy są deszcze i kiedy nadchodzi jesień,
znowu zalewane  są  te  piwnice.  U  niektórych,  tam szczególnie  na  ulicy  Obwodowej,  w ogóle
wygniły drzewka owocowe. Nie mogą, podwyższają sobie piwnice, żeby mogli wejść, bo tam stoi
na przykład piec do centralnego ogrzewania i do tej pory przez cały rok nie zostało kompletnie nic
zrobione. Był rzeczoznawca w ubiegłym roku, bodajże, jak pamiętam maj czy czerwiec. Obszedł
całe bagna, coś tam, bo był z Panem Gorustowiczem i od tamtej pory nic się nie ruszyło w tym
kierunku. Także bardzo bym prosiła, żeby te 3 wnioski, które składam, bardzo proszę o odpowiedź
na piśmie. Dziękuję bardzo.

Alla Gryc – Proszę bardzo, Pan Tomasz Olejnicki. Proszę bardzo.

Tomasz Olejnicki – Pani Przewodnicząca, Wysoka Rado, Panie Burmistrzu, tutaj w nawiązaniu do
słów Pani Alicji to chciałbym może wyręczyć Pana Burmistrza. Pozwolę sobie na to. Droga, ulica
Celna w kierunku Osiedla Celna została już poprawiona i za to chciałbym podziękować. No nie
chciałbym  imiennie  nikomu,  ale  całemu  Urzędowi  Miasta.  Co  do  oświetlenia  to  mieszkańcy
Osiedla Celna powinni być  i  tak wdzięczni za to, co oświetlenie jest do Osiedla  doprowadzone
właściwie. Na  samym Osiedlu  z racji prawa, jakie nadal jest, takiego oświetlenia Pan Burmistrz
założyć nie może. Znam tą sprawę, o tej sprawie były nieraz z Panem Burmistrzem, chociażby w 4
oczy i nie tylko w 4 oczy, także droga już jest poprawiona a oświetlenia fizycznie tutaj miasto na
Osiedlu Celna nie będzie mogło założyć. Dziękuję.  

Alla Gryc – Dziękuję bardzo. Pan Zdzisław Wiatrowski.

Zdzisław Wiatrowski – Panie Burmistrzu, chciałbym Pana prosić o rozszerzenie tej Pana informacji
na temat  kolektorów słonecznych.  A podyktowane to jest  tym, że w Kauflandzie na tym ciągu
pieszym jest taka tablica z podaniem numerów kontaktowych, która informuje, żeby tam się pod te
numery zgłaszać w sprawie kolektorów słonecznych, że rzekomo miasto nie dostało, tam po prostu
nie było w stanie czy nie udało się dla miasta załatwić, sprawa tych kolektorów słonecznych i w
związku  z  czym  prosiłbym  Pana  o,  że  tak  powiem,  o  szerszą taką  informację  w  tej  sprawie.
Dziękuję.

Alla Gryc – Pan Bogusław Łabędzki.

Bogusław  Szczepan  Łabędzki  –  Dziękuję  bardzo.  Państwo  Przewodniczący,  Panie  Burmistrzu,
mieszkańcy ulicy  Żeromskiego  zapraszają  Pana  Burmistrza  na  spacer  w  celu  przeprowadzenia
rekonesansu jak wygląda ta ulica. Właściwie to trudno nazwać ulicą. Był taki projekt jednego z
mieszkańców, który tam swego czasu zawisł podwoziem w grzęzawisku, żeby mu Urząd Miasta
odkupił samochód. Ja myślę, że to doczekamy się i takich czasów, że będziemy kupować pojazdy



mechaniczne  mieszkańcom.  Panie  Burmistrzu,  taki  wniosek  o  rozważenie  możliwości
wprowadzenia zniżki na bilet wstępu do Parku Wodnego dla osób zarejestrowanych w Powiatowym
Urzędzie Pracy. To też w ramach poprawienia ich motywacji.  Myślę,  że można by było tutaj  z
Powiatowym Urzędem Pracy to rozważyć wspólnie. Część mieszkańców też dopytuje się, dlaczego
wprowadzamy  tylko  jedną  jak  gdyby  możliwość  przeprowadzenia  ankiety  w  konsultacjach
społecznych? Czy nie  można by było tego robić drogą elektroniczną,  internetową jako pytanie
zadane na stronie Urzędu Miasta? Nasza uchwała taką możliwość daje. Czy nie można by było z
tych innych możliwości także skorzystać? Następne pytanie, ja rozumiem, że też będzie tutaj jakaś
odpowiedź jasna,  dotyczy  rozstrzygnięcia  konkursu  na  część  ofert  realizowanych  przez
stowarzyszenia  w  mieście  i  w  powołanej  przez  Pana  komisji,  oprócz  2 pracowników  Urzędu
Miasta, znalazła się osoba reprezentująca jedno stowarzyszenie, które, akurat nie w tym rozdaniu,
ale  partycypuje  w  podziale  środków budżetowych i  to  pytanie  dotyczy,  tam jest  oczywiście  w
zarządzeniu  wzór  oświadczenia,  że  bezpośrednio  ta  osoba  nie  ma  interesu  finansowego  w
konkursie, ale pytanie dotyczy tego, dlaczego przedstawicielka tego stowarzyszenia, dlaczego nie
innego, czy jeżeli jest to wymóg prawny, do dlaczego nie stowarzyszenia, które nie osiąga korzyści
z budżetu miasta? Kolejne pytanie – ono wpłynęło do mnie jeszcze przed poprzednią sesją, ale
rodzice  prosili  mnie,  żeby jeszcze  się  z  tego  w tym momencie  wstrzymał,  natomiast  w menu
przedszkolnym  w  Środę  Popielcową  i  w  Wielki  Piątek  no  znalazły  się  potrawy  mięsne.
Zwyczajowo, no przynajmniej od 1 000 lat, tradycja nasza składnia do wychowywania w nurcie
chrześcijańskim. Ja rozumiem, że ktoś może mieć też inne, reprezentować inne postawy, natomiast
rodzice no są troszeczkę zaskoczeni, bo jeżeli jest jednego czwartku Tłusty Czwartek to jak gdyby
konsekwencją tego jest to, że następna środa będzie Środą Popielcową.

Alla Gryc – Które przedszkole pytamy? 

Bogusław Szczepan Łabędzki – Na Reja. Chciałbym, żeby to jak gdyby się zmieniło. Parówka w
Wielki Piątek no niekoniecznie.

Tam nie ma mięsa.

Bogusław Szczepan Łabędzki – No, polećmy w takim razie wegetarianom. Tak? Tak. 

Alla Gryc – To do Dyrekcji Przedszkola, Panie Bogusławie.

Bogusław Szczepan Łabędzki – Natomiast na koniec, ja już tutaj nie apeluję do nikogo, ani do Pani
Przewodniczącej,  ani  do  Pana  Burmistrza,  ani  do  Komisji  Rozwiązywania  Problemów
Alkoholowych. Ja nie wiem nawet, czy apelować do właścicieli tego sklepu nieszczęsnego przy
Przedszkolu na ulicy Reja. Wczoraj ja, niestety, nie mogłem być w tym czasie w Hajnówce, żeby
dojechać  i  sfilmować  tą  scenę,  ale  dzieciaki,  które  wyszły  się  pobawić  na  plac  zabaw  przy
Przedszkolu,  były  narażone  na  alkoholizujących  się  klientów  tego  sklepu,  którzy  przez  płot
nauczyli, przynajmniej jedną dziewczynkę, nie wiem, czy inne dzieci też, używania wulgarnych
słów i  znaczy ja  mówię,  brak  mi  słów co  do właścicieli  tego  sklepu.  Mam nadzieję,  że  przy
następnym rozdaniu pozwoleń  na sprzedawanie alkoholu,  ten  sklep  będzie  pominięty.  Dziękuję
bardzo. 

Alla Gryc – Dziękuję bardzo. Pan Janusz Puch. Tak?

Janusz  Puch – Pani  Przewodnicząca,  Wysoka Rado,  Panie Burmistrzu,  zwracam się  w imieniu
mieszkańców ulicy Chopina,  Moniuszki,  Nabrzeżna.  Chodzi  o  most  na  Rzece  Leśnej  na  ulicy
Rzecznej.  Mieliśmy ostatnio właśnie wiosenne roztopy i  w związku z tym,  że  ten  most  został
wykonany, że tak powiem, niezgodnie ze sztuką budowlaną, bo zostały, że tak powiem, położone
rury, na których to właśnie woda się, że tak powiem, zbiera i spiętrza, co było widać ewidentnie w



tym roku.  Całe  szczęście,  jak  mówią mieszkańcy,  że  nie  było  w tym roku kry,  więc  ta  woda
spłynęła spokojnie. Natomiast wiele mieszkań, znaczy domów było podtopionych i osoby, które
tam mieszkają przy tych ulicach, nie tylko tu, nawet tam dalej na Guberni,  właśnie to powoduje
spiętrzenie  masy  wodnego  przepływu,  corocznie  borykają  się  z  kłopotami,  właśnie  muszą
wypompowywać wodę, piwnice są zalewane, ogrody i to powoduje właśnie u tych mieszkańców
duży stres, i w ogóle jak przychodzi wiosna, więc osoby się martwią, czy zaleje ich, czy nie zaleje
ta woda. W związku z tym właśnie wnioskuję o podjęcie kroków w celu przebudowy tego mostu.
Dziękuję.

Alla  Gryc  –  Dziękuję  bardzo.  Kto  jeszcze  z  Państwa radnych?  Pani  Ewa Rygorowicz,  proszę
bardzo.

Ewa Rygorowicz – Pani Przewodnicząca, Szanowna Rado, chcę tu odpowiedzieć na iluzję, jaka
padła  z  ust  Pana  Stanowskiego.  Myślę,  że  było  to  wyrażeniem  może  Pana  niewiedzy,  może
niektórzy  mieszkańcy  nie  są  już  świadomi,  więc  wyjaśniam,  że  w  dniu  rocznicy  katastrofy
smoleńskiej to jest 10 kwietnia w Soborze Świętej Trójcy w Hajnówce została odprawiona liturgia.
Po liturgii panichida za duszę naszego Arcybiskupa Mirona, za dusze wszystkich, którzy zginęli w
tej katastrofie i zostały złożone kwiaty przy tablicy upamiętniającej życie i działalność naszego
Biskupa. Także były postawione zamiast zniczy świeczki w cerkwi i była modlitwa, a zgadza się
chyba Pan ze mną, że modlitwa jest to najważniejsza. Dziękuję. 

Zdzisław  Stankowski  –  Modlitwa  najważniejsza,  ale  Rondo  Mirona  to  też  jest  dowód,  że
mieszkańcy dbają o niego. To jest pomnik jego w Hajnówce. Dlaczego Pani  tego  nie bierze pod
uwagę? Przecież to... Tak, za modlitwą jesteśmy, bo pierwszy, jak katastrofa się zdarzyła, to ja z
kolegą zrobiliśmy marsz. Tutaj przed Urząd Miasta postawiliśmy fotografie, wszystkie zdjęcia tych,
co odeszli z naszego regionu. I wtedy do księdza Niegierewicza zaszedłem i powiedziałem: Będzie
robione ta msza w Kościele i ksiądz Niegierewicz się zgłosił, i robiliśmy. I jeszcze powiedział mi:
Zdzisiek,  Pan  Biskup  Miron  chyba  przewidywał  tą  katastrofę,  bo  jak  on  tu  przyjeżdżał  na
Wszystkich  Świętych,  nie  Wszystkich  Świętych,  tylko  na  Wielkanoc,  to  mówi:  Bardzo  długo
obchodził plebanię i plac. Bo tak tylko – mówi – po mszy zaraz wyjeżdżał do Warszawy, a tutaj
został – mówi – jakby się chyba spodziewał, że katastrofa może się zdarzyć. Dziękuję.

Alla  Gryc  –  Dziękuję  bardzo.  Dziękuję.  Kto  z  Państwa?  Kto  jeszcze  z  radnych?  Pani  Halina
Łojewska, proszę bardzo.

Halina  Łojewska  –  Chciałabym  przekazać  prośbę  mieszkańców ulicy  Wiejskiej.  Na  odcinku
pomiędzy ulicami Wincentego Kołodzieja i Warszawską o utwardzenie nawierzchni. Dziękuję. 

Alla  Gryc  –  Dziękuję  bardzo.  Czy  jeszcze  radni  mają  wnioski,  zapytania?  Czy  ktoś  z
Przewodniczących Rad Osiedla? Proszę bardzo.

Janina  Szymańska  –  Pani  Przewodnicząca,  ja  jestem  jako  członek  Rady  Osiedla,  ale  zacznę
najpierw od takich rzeczy, że mnie mieszkańcy prosili o przekazanie rozliczenia naszego bloków
socjalnych, jak się nas traktuje. To są rozliczenia. Prosimy dla Pana Burmistrza, bo ja pokazywałam
na zebraniu 2 bloków, ale prosili, żebym ja to przyniosła. A teraz przepraszam, że to z karteczki, ale
sobie wypunktowałam. Chodzi mi o taką rzecz, oglądałam ostatnie posiedzenie Rady sesji miejskiej
w telewizji. Zdenerwowałam się niesamowicie, bo tak się nie robi dla radnych Osiedla. Na samym
początku, kiedy powstały Rady Osiedla, było powiedziane, że my Rady Osiedla nic nie robimy, nic
nie donosimy, a teraz jak Pan Stankowski pokazał zdjęcie śmietnika, no to Pan Dyrektor bardzo się
obraził.  Poruszył  te  progi  zwalniające  dla  ludzi,  żeby  były  potrzebne  i  po  zdenerwowaniu
powiedział  w ten sposób: Że Pan Stankowski  powinien pochodzić po Osiedlu i  powyszukiwać
miejsca, gdzie mają być śmietniki, poustawia się na gruncie nieutwardzonym. Później ten grunt się



utwardzi,  jeżeli  ludzie  zaakceptują  i  zrobi  się  zadaszenie,  jak  dobrze  zrozumiałam,  i  bo  na  to
pieniądze są. Jak myśmy się, Pan Stankowski chciał się  wytłumaczyć, z tym też mu przerwano.
Pani  Przewodnicząca,  polemika  czasami  daje  duży  rezultat  i  czasami  trzeba  wysłuchać.  Pani
zabroniła. I jeżeli chodzi o te śmietniki, byliśmy u Pana Burmistrza z podaniem, z podpisami na
śmietnik  na  Osiedlu  Millenium,  żeby nie  stał  w Przedszkolu  od  ulicy Jagiełły,  tylko  stał  koło
Przedszkola  tam,  gdzie  jest  w tej  chwili,  żeby go zabudować i  zamknąć,  bo  tam jest  do  tego
warunek. Pan Burmistrz odpowiedział wtedy w  ten sposób: W miarę możliwości będę pomagał.
Rozejrzę się, rozpatrzę tą sprawę i może dojdziemy do jakiegoś porozumienia. Zaszliśmy z  tym
podaniem do Gospodarki Komunalnej, to była od razu pierwsza odpowiedź: Nie wierzę w podpisy,
bo ludzie przychodzą – Pan Dyrektor – przychodzą i potem mówią, że oni nie wiedzieli o niczym i
te  podpisy  są  wymuszone.  Natomiast  druga  odpowiedź  padła,  robi  się z  nas  naprawdę  ludzi
niedołężnych emerytów i rencistów: Ludzie będą gubić klucze do śmietnika i śmieci będą stawiane
pod  śmietnikiem,  i  będzie  wynajmowany  pracownik  albo  wysyłany  do  wstawiania.  To  jest
naprawdę coś okropnego. I teraz tak, na wiadomościach słuchałam, wiadomości Polsat podał 8 czy
9 i może to samo na przykład spotkać i nasze czasami miasto, jeżeli się nam tak będzie ubliżało i
nas się będzie lekceważyło, a my wybieramy radnych, my głosujemy, to możemy odwołać, tak jak
odwołali, tylko nie pamiętam, w jakim mieście, Kalisz czy Koszalin, odwołali i Burmistrza, i Radę
Miejską i całą, nie, Elbląg to Prezes, odwołane to wszystko. I teraz, Panie Burmistrzu, nasze miasto
faktycznie nazywa się miasto emerytów i rencistów. Bo tak faktycznie jest. Ale jeżeli tak będzie
dalej  szło  i  będą  tak  nam  wysokie  dawane  czynsze,  wszystko,  nakłady  takie  duże  dawać,  to
niedługo te miasto będzie miało nazwę ludzi bezdomnych. Bo nas nie będzie stać płacić. I teraz jest
tak, że pogubiłam się troszkę, aha, jest tak, nasze mieszkania nie można kupić za większą bonifikatę
jak za 30 %. Pan radny, Pan Dyrektor nie zgodzi się na podpisanie wyższej bonifikaty, bo tak było
powiedziane na sesji Rady Miejskiej, nie kłamię, bo byłam, bo Gmina musi mieć pieniądze. Ale czy
Gmina, czy gospodarka komunalna, czy miasto na przykład całe wzięło pożyczkę na postawienie
tych bloków? To są bloki socjalne dla ludzi, którzy mało zarabiali. Żeśmy dostawali te bloki. Ja
dostałam ten blok, gdzie wpłaciłam kaucję, tylko muszę wyciągnąć dokumenty, ale wpłaciłam 4
500 kaucji w 70 roku i dalej płacę. 

Alla Gryc – Proszę mikrofon przybliżyć, żeby było Panią słychać.

Janina Szymańska – I dalej płacę za ten blok, i to wysokie ceny płacę, także to jest naprawdę jest
trochę nie fair. I jeszcze chodzi mi o to, dlaczego wysokie ceny płacę. Ja pracowałam kiedyś w
handlu. Nie byłam zawsze zwykłą robotnicą. Pracowałam w handlu. I mnie Prezes nieżyjący Belter
nauczył, jak mam pracować, pokazał, jako kierownikowi, na pierwszy raz, na zebraniach, jak to ma
wyglądać, jak to wszystko, bo po szkole od razu człowiek poszedł na takie stanowisko. I jeżeli ja
pracowałam  przypuśćmy  w  takim sklepie,  gdzie  teraz  warzywniak  się  nazywa,  kiedyś  była
owocarnia,  pobierało  przedszkole  czy  żłobek  do  przedszkola  przetwory.  Więc  ja  wystawiałam
fakturę, że ja pobrałam i że oni mi zapłacili. I potem się rozliczałam, bo gdybym tego nie zrobiła, a
Belter  by schwycił,  to  by wyrzucił  mnie  z  pracy  dyscyplinarnie. Natomiast  teraz  się  robi  tak:
Wstawili centralne ogrzewanie, wstawili 2 wodomierze. Jeden wodomierz ja zapłaciłam 50 złotych
i jeden wodomierz gospodarka komunalna. Po 2 latach czy 3 wymieniono wodomierze. Zapłaciłam
100 złotych. Teraz wstawili skrzynki pocztowe. Na zebraniu dla właścicieli, bo z nami się nie chce
rozmawiać,  bo  my jesteśmy be  najemcy,  bo  biedota,  nie  chcą  rozmawiać,  więc  dla  właścicieli
powiedzieli, że 100 złotych skrzynka. Kiedy właściciele się oburzyli, to troszeczkę zdenerwowali
się,  bo  powiedzieli,  że  na  te  skrzynki  dała  Unia  pieniądze,  więc  powiedzieli,  że  może  źle
przeliczyli,  będą  po  40.  Ale,  suma  summarum,  wyszło  30.  Ja  do  sąsiadki  mówię,  że  ja  nie
zapłaciłam,  a  ona  mówi:  Masz  na  rozliczeniu,  jak  nie  miałaś  –  mówi  –  nadwyżki,  to  ci  dali
niedopłatę i zapłaciłaś te 30 złotych. Teraz, Panie Burmistrzu, ukarano nas dopłatą za centralne.
Mniej zużyliśmy, więcej zapłaciliśmy, Na zebraniu właścicieli powiedziano, że dla nas najemców
za mało policzyli  na dwa bloki 1, 2, że za mało wyliczyli  i  spodziewamy się,  że w 2014  roku
będziemy musieli zrobić dopłatę, a tamte bloki będą też awanturę podnosić, bo będzie dla nich



wyższa dopłata. Tak powiedzieli mnie ludzie, którzy mają wykupione mieszkania, bo ja nie mam
wykupionego, mnie nie stać. I teraz, Panie Burmistrzu, Gospodarka Komunalna przyszykowuje się
do wstawienia 2 pomierników wody, wodomierzy, z nakładkami, żeby z podwórka spisywać. Jeden
wodomierz – 50 złotych, nakładka – 50. To jest 100 złotych. 2 wodomierze to jest 200 złotych.
Wstawienie – 50 złotych. Ja muszę zapłacić. Mnie elektrownia licznik wymieniła w 2011 roku, w
grudniu nie zapłaciłam ani grosza, a ja muszę to zapłacić. Tylko mam pytanie do Pana Burmistrza,
w ogóle i do radnych: Weźcie się w garść i nie wyśmiewajcie się, nie podnoście rąk, że my za tym,
za tym głosujemy, bo wasza praca dla nas jest służebna. Wy nam służycie, a nie my wam. Tak było
powiedziane  w  programie,  bo  do  tej  pory  to  nie  wiedziałam,  było  w  programie  powiedziane
„Państwo w Państwie”.  Wy nam służycie,  a  nie  my wam.  Panie Burmistrzu,  gdzie  są nasze te
pieniądze? Ja nie dostałam żadnego kwitka, żadnego świstka, że ja wpłaciłam. Ja nie dostałam nic,
żadnej faktury, że ja zapłaciłam  za liczniki, że ja dopłaciłam do centralnego ogrzewania, nic nie
dostałam. I teraz niech mi Pan powie, gdybym gdzieś chciała coś udowodnić, że ja tak dużo płacę,
to  ze  mnie  się  wyśmieją,  powiedzą:  Pokaż  to.  Gdzie  te  pieniądze  są księgowane?  Na „koncie
winien” czy na „koncie ma”? Czy na „koncie sobie wezmę”? Gdzie są pieniądze te księgowane? W
Przedsiębiorstwie? Niech mi Pan powie. Bo ja tego nie wiem. Bo jak zaksięgować, jeżeli nie mają
podkładki, faktury numerowanej, to jak to zaksięgować? Nie jesteśmy naprawdę pachołkami, że
nami można pomiatać, bo pracowaliśmy  zawsze gdzie indziej, nie tylko fizycznie. I teraz, Panie
Burmistrzu,  powiem  tak:  Byłam  w  marcu  w  Białymstoku  na  operacji.  Salowe  wietrzyli  sale,
wychodziliśmy na korytarz,  żeby się nie przeziębić. Zaczęliśmy rozmawiać na temat śmietników,
wszystko. Byli ludzie z Drohiczyna, z Sokołowa, z Łomży, z Łap, z Gołdapi, bo bo była okulistyka
była. Rozmawialiśmy, Jak powiedziałam, że ja za 44 metry kwadratowe po podniesieniu śmieci i
wody, w dołączeniu śmieci i wody będę płacić ponad 500 złotych w bloku socjalnym, bo to nie jest
blok dla zamożnych, tylko socjalny, to powiedziano mi tak, jeden Pan mi powiedział, młodszy ode
mnie  dużo: Ma  Pani  siwą  głowę  i  Pani  potrafi  tak  bezczelnie  kłamać,  bo  ja  za  58  metrów
kwadratowych  w  bloku  socjalnym  płacę  niecałe  400  złotych,  teraz  może  będę  płacił  440.
Powiedział  w ten  sposób.  Nam się  mówi,  że  my bardzo tanio  płacimy.  Bardzo tanio  płacimy.
Hajnówka jest  najdroższa.  I  powiedziano mi  jeszcze  tyle:  My znamy Hajnówkę.  W Hajnówce
bieda,  jak piszczy. Czym oni chcą zapełnić swoje kieszenie? Pensje wyższe sobie wzięć to tak
duszą was? Posiedzenia sesji Rady Miejskiej też te – mówi – diety takie są wysokie, że muszą dusić
tak was? I teraz, Panie Burmistrzu, jeszcze jedno. Potem syn mnie zabrał do Warszawy, żebym po
operacji nic nie robiła, bo nie umiem siedzieć. I tam byli ludzie, no byli koledzy, znajomi syna u
niego  i  żeśmy rozmawiali.  I  ja  powiedziałam,  że  u  nas  mają  takie  robić  pomierniki,  wstawiać
wodomierze z takimi nakładkami, i z ulicy będą te no odczyty robić. Siedział tam mecenas i mówi:
Proszę Panią, chętnie my się zgłosimy, żeby – mówi – nas przeszkolili, bo tak ciekawa jestem –
mówi – jak ten pomiernik ciepła czy wodomierz odczytać jak on jest aż na 14 piętrze? Mówi: To
coś,  jakaś jest  przekręt.  Ktoś chce na czymś zarobić.  I  ja słyszałam, że w Hajnówce odczytują
ciepło, i właśnie ludzie narzekają, że jest zawyżone ciepło. I teraz jeszcze jedno, Panie Burmistrzu.
Jest Pan Puch i niech Pan od razu Puch nie odpowiada, że jest to niemożliwe. Mieszkańcy żądają
zrobienia na klatce schodowej światła czujnika. Mamy dość wyciągania zapałek i grosików, bo już
kontakty są połamane. Zrobić na klatkach i w piwnicach. To da oszczędność i światła i jeżeli całą
noc się światło świeci, to jest niedobrze, także ja na przykład takie uwagi mam. Ale na ostatku,
może to będzie przykra uwaga, ja przepraszam za nią, ale też mi mieszkańcy prosili powiedzieć.
Nie wszyscy jesteśmy bogaci, nie wszyscy pochodzimy ze wsi. Ja jestem z Hajnówki od urodzenia.
I  nie  można  powiedzieć,  że  jak  przyjechali  ze  wsi,  to  niech  płacą,  bo  są  bogaci.  Bo  to  jest
nieprawda. Dziękuję.

Alla Gryc – Czy kto z Państwa jeszcze chce zabrać głos? 

Zdzisław Stankowski  –  Pani  Przewodnicząca,  Panie  Burmistrzu,  dlaczego  nie  zrobiono  nic  ze
znakiem, który poruszałem na poprzedniej sesji, na 11 Listopada „zakaz wjazdu rowerem”? Starsi
mieszkańcy jeżdżą i do mnie powiedzieli: Ta ścieżka rowerowa, gdzie jest jedna posesja, druga, to



jest tak nam ciężko jeździć. To jak my mamy źle jechać, to my możemy sobie zjechać na asfalt i
dojechać  do  Żabiej  Górki.  Proszę  te  znaki  zdjąć.  Bo  ja  rozmawiałem  z  jednym  prawnikiem.
Powiedział: Te znaki nie powinny tam stać, „zakaz wjazdu roweru” po ulicy 11 Listopada. A druga
sprawa,  mieszkańcy  bloku  nr  45  prosili,  abym  poruszył,  dlaczego  Zakład  Gospodarki
Mieszkaniowej  nie  reaguje  na  ocieplanie  bloku?  Przed  rozpoczęciem  dalszego  remontu
wykonawcom zwróciłem uwagę: Dlaczego zostały zaklejone wentylacje? Powiedział, że tam nie
było  wentylacji.  A teraz  przy,  tam  gdzie  jest  Biblioteka  na  4  piętrze  zostawili  wentylację  i
mieszkańcy tamtej części bloku mówią: My nie mamy w domu wentylacji. To dlaczego gospodarka
komunalna nie patrzy, jak oni to robią? I mówią: My już mamy źle w domu. A w tej części od
założyli  kratki  wentylacyjne.  Dlaczego nie  pilnuje się,  że  zaklejają nam kratki  wentylacyjne?  I
jeszcze  mieszkańcy  bloku  proszą,  żeby  Pan  Burmistrz  zmusił  Dyrektora  i  Prezesa  Wspólnoty
Mieszkaniowej o wymianę okien w piwnicach we wszystkich blokach, bo te bloki mają po 60, po
50 lat i żeby zlikwidować włazy, bo już nikt przez te włazy nie wrzuca ani węgla, ani drewna, bo
tam już nic, jest chyba z 2 bloki, w których jeszcze ludzie palą w piecach czy w kuchniach. Są takie
jeszcze bloki. I żeby jeszcze zamurować okna w pralniach, które są w blokach, bo te okna wszystko
– mówią – bardzo, bardzo dużo jest utraty ciepła. I niektórzy prosili też, żeby, Pan Burmistrz był
wtedy na tym spotkaniu, żeby każdy blok miał pobór ciepła, bo teraz nawet temperatura na dworze
była ponad 20 stopni, wchodzimy do klatki – grzejniki ciepłe. To co my mamy znowu płacić za to?
Dlaczego nie reaguje czy to PUK, czy gospodarka komunalna? Nie reagują na to, żeby grzejniki jak
20 stopni temperatura były ciepłe. Potem my za to będziemy płacić. Jeszcze mieszkańcy bloków, w
których były robione remonty dachów, muszą płacić  za ponowny remont dachu w bloku nr 4.
Dlaczego nikt nie zatwierdził planu, że to jest źle zrobiony plan? I w tym bloku nr 4 rozwala się już
komin. I szedł Pan jeden i powiedział: Powiedz na sesji. Dlaczego z takiego bubla robili kominy? Ja
mówię: Ja nie wiem, czy to jest bubel. Mówi: To jest taka cegła, tylko ma ten kolor żółty. I mówi:
Spójrzcie wszyscy, że ona się robi już biała. I faktycznie – robi się biała. Nie wiem, co tam w
rachunku było wstawione – czy to było zrobione z klinkieru, czy tylko z takiej cegły. I jeszcze
mieszkańcy  też  prosili,  żeby  Pan  Burmistrz  powiedział  dla  nich,  żeby  konkretnie  oczyścili
wszystkie rynny. Bo w tych rynnach jest bardzo zanieczyszczone. Bo do niektórych bloków spływa
z poddasza woda. I mają zalewanie.  Ci,  co mieszkają na drugim piętrze.  I teraz jeszcze,  Panie
Burmistrzu,  proszę zrobić remont chodnika przy skrzyżowaniu Białowieskiej  i  Armii  Krajowej.
Zaraz w Maju będziemy mieli półmaraton. Będą biegli ludzie nie tylko z Polski, może zgłosili się i
z zagranicy, a tam na tym skrzyżowaniu taki jest zły chodnik a kibice, co z nimi przyjeżdżają, idą,
biegają  obok  i  dopingują  im,  żeby  szybciej,  szybciej  biegli.  Tam  proszę  to  poprawić  na  tym
skrzyżowaniu. I mieszkańcy bloku 45 też prosili, czy Pani dała deklarację dla sklepów odnośnie
wysypiska śmieci, bo stwierdzili, że z Biblioteki wrzucają śmieci do naszych kontenerów i nawet ze
Społem przy bloku nr  45,  gdzie  stoją,  przynoszą i  wrzucają  śmieci  do naszych kontenerów. A
jeszcze  Pan  Dyrektor  dał  nam  taką  odpowiedź,  że  nie  możemy mieć  już  sprzątaczek  w
komunalnych. Dlaczego nie możemy mieć? Mieszkańcy bloku 45 mówią, że dlaczego nie mamy
sprzątaczek? Parter nie nasz, tam, gdzie jest Biblioteka, pierwsze piętro też nie nasze – Biblioteki. I
co? Kto to ma sprzątać? My? A my zajmujemy tylko drugie, trzecie, czwarte piętro.

Alla Gryc – Ale przepraszam, jeśli Pan rusza temat Biblioteki, Biblioteka ma swój zespół, są osoby,
które sporządzają, 2 panie sprzątają. Ja nie rozumiem...

Zdzisław Stankowski – Tą klatkę? 

Alla Gryc – ...jaki to ma związek z Państwa klatką...?

Zdzisław Stankowski  – Ale to  mieszkańcy tych bloków powiedzieli:  Dlaczego nie  sprzątają tej
klatki? 

Alla Gryc – No ale to, przepraszam, Biblioteka jest jednostką samorządową, natomiast mieszkania



są chyba po opieką Dyrektora Łapińskiego, a więc myślę, że tutaj komentarz jest nie na miejscu.
Przepraszam bardzo.

Zdzisław Stankowski – Jest na miejscu. Niech Pani tam zajdzie, tam inwalidzi nawet mieszkają. Jak
oni mają tą klatkę sprzątać? 

Alla Gryc – Ale nie ma wspólnej klatki Biblioteki i przepraszam, ja w ogóle nie rozumiem. Nie ma
wspólnej klatki Biblioteki i mieszkań.

Zdzisław Stankowski –  Ale proszę Panią, tam na parterze  jest wejście z drugiej strony, nikt nie
mieszka, tylko wy to zajmujecie. A kto to ma sprzątać? No. Wy sprzątacie tylko swoje wejście.

Alla Gryc – Ale w ogóle, przepraszam, nie widzę związku. Może nie jestem osobą kompetentną, bo
tutaj  powinna Pani  Dyrektor  odpowiadać.  Ale  czy my mamy wyjście  na  tą klatkę?  Biblioteka
przecież nie ma wyjścia na tą klatkę. To jest zamknięta ciemna ściana.

Zdzisław Stankowski – To nie o to chodzi, tylko żeby tam ludzie mieszkali na parterze, na tym, to
jeszcze byłoby się dogadać, że może sami będziemy sprzątać.

Alla  Gryc  –  Nie  potrafię  zrozumieć.  My  nie  korzystamy  z  tych  klatek.  Ani  Biblioteka,  ani
czytelnicy. Nie rozumiem. 

Zdzisław Stankowski – Ja wiem, ale tam ludzie idą na drugie piętro  i nie sprzątają. Tam różni
wchodzą... I jeszcze, Panie Burmistrzu, jest taka sprawa. Zgłosili się mieszkańcy z bloku numer 39
do Pana Dyrektora i właściciela Prezesa Wspólnoty Mieszkaniowej i powiedział, że pomalowanie
klatki w bloku 39 będzie kosztowała 12 000. Jakie takie ceny może gospodarka komunalna składać
mieszkaniowa za malowanie? Oni mówią: My za 1 000 pomalujemy to. Dlaczego takie pieniądze?
Dlaczego nie robią przetargów? No. I jeszcze też blok numer 3 takie zadaszenie zrobili do wejścia
do  klatek,  że  już  do  kalki  nr  1  zadaszenie  poszło.  I  powiedział  Łapiński,  że  takie  zadaszenie
kosztuje 3 000 złotych. W drugiej klatce już zadaszenie już też jest pod kątem ustawione. To my tak
mamy wyrzucać pieniądze? I podwyższać to wszystko? Proszę zareagować na to. Dziękuję. 

Alla Gryc – Przykre, przykre, jeszcze raz przykre. Proszę bardzo, Pan Adam Supruniuk.

Adam Supruniuk – Dziękuję, Pani Przewodnicząca. Tutaj poruszona była 2 razy kwestia właśnie
ciepłownictwa, tych mierników w mieszkaniu. Ja się tutaj podzielę spostrzeżeniami mieszkańców,
co mówią na ten temat. Zwrócili uwagę, że no wariują te faktycznie mierniki i zwrócili uwagę na
pewną  rzecz,  że  jest  czasami  nierównomiernie  doprowadzana  woda,  czyli  temperatura  jest  raz
mocno gorąca, raz słabiej. Jest trudno ustawić ten miernik regulatorem na grzejniku Jeżeli się na
przykład ustawi tam w odpowiedniej  pozycji,  żeby on troszeczkę mniej  grzał,  no to  wiadomo,
wszyscy dzisiaj  oszczędzają,  to  po jakimś czasie  jest  on gorący,  trzeba miernik przekręcić  i  ta
zmiana  taka  właśnie  regulacji,  czyli  nierównomierna  temperatura,  jaka  jest  doprowadzana  do
kaloryfera, powoduje to, że liczniki później tak szaleją. Tutaj myślę, że warto byłoby zasięgnąć w
tej sprawie opinii ekspertów z zakresu ciepłownictwa, ewentualnie z producentem regulatorów tych
i mierników, to może by się ten problem rozwiązał. A i druga taka kwestia.  Tutaj jeden z Panów
radnych  poruszył  temat  ulicy  Celnej.  Jak  można  byłoby więcej  szczegółów,  dlaczego  tam nie
można fizycznie prawnie tego oświetlenia zrobić? Dziękuję. To wszystko. 

Alla  Gryc – Szanowni Państwo, ja zmuszona jestem powiedzieć kilka słów. Jest  to  sesja Rady
Miasta Jest  pewien porządek obrad Rady Miasta.  Państwo przychodzicie do nas z problemami.
Podważacie, zarzucacie. Są to bardzo mocne, przykre słowa. Niemniej jednak my się źle czujemy,
słysząc takie mocne stwierdzenia, tym bardziej, że wiele tematów podnosicie Państwo bezpośrednio



dotyczących  Spółdzielni  Mieszkaniowej,  zarządcy.  Nie  do  nas,  nie  do  Rady  Miasta  kwestia
zadaszenia  bloku  czy  innej  sprawy.  Szanowni  Państwo,  zwróćcie  uwagę,  ile  jest  osiedli
mieszkaniowych w Hajnówce.  To jest problem nie do nas. Nie do Rady Miasta. Poza tym macie
Państwo, jesteście Państwo przewodniczącymi Rad Osiedli,  organizujecie swoje zebrania, macie
wnioski,  protokoły z  zebrań.  Proszę o dostarczenie tych  protokołów do Burmistrza,  do Urzędu
Rady Miasta. Niech to idzie jakąś drogą formalną, bo takie mówienie, że ja mówiłem 6 razy czy 8
razy, to stawia bardzo takie niemiłe klimaty wnosi w nas i sami wszyscy czujemy się z tym źle.
Łatwo jest  powiedzieć,  ale  musimy  sami jakoś tak  do tego inaczej  podejść,  troszkę poważniej.
Przepraszam.

Janina Szymańska – Pani Przewodnicząca...

Alla Gryc – Bardzo jest mi przykro słyszeć niektóre słowa i nie potrafię udzielić odpowiedzi.

Janina Szymańska – Ja mogę coś powiedzieć? 

Alla Gryc – Proszę bardzo.

Janina  Szymańska  –  To  nie  chodziło  o  Spółdzielnię,  tylko  chodziło  o  nasze  bloki  socjalne
komunalne.

Alla Gryc – Jest administrator.

Janina  Szymańska  –  I  Pani  Przewodnicząca,  proszę  mi  wierzyć,  nie  kłamię,  kiedyś  byłam w
Gospodarce komunalnej dowiedzieć się, jak płacę za  mieszkanie, czy nie ma zadłużenia, czy jest
normalnie  i  mówię  tak:  Dokąd  będziem  płacić  za  kogoś  za  mieszkanie? – do  pracownika
gospodarki komunalnej – przecież nie dajemy rady. W tej chwili, jak nam dołożą te 250 złotych ja
nie wiem, czy mi na chleb starczy, nie mówiąc o lekach, bo mam tylko 1060 złotych emerytury, jak
to wszytko pod sumując. Proszę Panią, mówię tak: Trzeba sprawdzić, czy ludzie co, co nie mogą, to
już niech, darujmy im, niech nie płacą, bo naprawdę nie mogą, ale pod tymi ludźmi płaszczykiem
inni są, że mogą, bo jeżdżą samochodami, mogą zapłacić. Wie Pani, jaką odpowiedź usłyszałam?:
Proszę  Pani,  Pani  jest  niepoważna.  My mamy inną pulę  pieniędzy,  co  pokrywamy koszta  tych
niepłacących. A ja mówię: Co, ze swojej kieszeni? Przysięgam na Godło Państwa Polskiego, tak
powiedziałam im, żebym nie była gołosłowna: To jak, do kogo mamy się zwrócić? Pan Burmistrz
jest wybrany przez mieszkańców, radni są przez mieszkańców wybrani i niech nam pomagają, a nie
z nas się nie śmieją. 

Zdzisław Stankowski – Pani Przewodnicząca,  jeżeli  ja idę przez  miasto,  bo mi  lekarz  neurolog
powiedział,  że muszę spacerować, to wie Pani, ilu mnie ludzi zatrzymuje? I prosi, żebym ta to
wszystko na sesji poruszył. 

To przyjdźcie do Urzędu Miasta...

Zdzisław Stankowski – A ja nie mam tyle czasu dla was. Co ja jestem? 

Karol Nieciecki – Przepraszam, czasu nie macie?

Alla  Gryc  –  Ale  przepraszam  bardzo,  organizujecie  Państwo  Radę  Osiedla,  dajcie  termin  z
uprzedzeniem. Zdarzają się sytuacje, że my też mamy jakieś inne zadania i może nie jest nas wielu.

Zdzisław Stankowski – I na Wierobieja do mnie podchodzi Pan i mówi: Ja zrobię zdjęcie i ściągnę
tu  jeszcze  media,  bo  mieszkanie  socjalne  tam  komunalna  sprzedała,  czy  Urząd, jeszcze  Pan



Burmistrz nie był wtedy Burmistrzem, to chyba 4 lata już i stoi, okna powybijane, wszystko i nikt
nie robi remontu. Obok tej posesji tam tyle reklamówek, wszystkiego, śmieci leży i mieszkańcy, i
mówi: Ja zrobię zdjęcie i podam na media. O.

Alla  Gryc  –  Szanowni  Państwo,  my  musimy  wypracować  jakąś  współpracę  na  zasadzie
porozumienia, na zasadzie jakichś dobrych, pozytywnych stron. Dlaczego ustawiamy się właśnie w
takie sytuacje? Przepraszam bardzo.

Karol Nieciecki – Można? 

Alla Gryc – Proszę bardzo.

Karol  Nieciecki  – Szanowna Pani  Przewodnicząca,  Wysoka Rado, szanowny Panie  Burmistrzu,
wszyscy  dzisiaj  sobie  dziękują,  to  ja  też  Panu  Burmistrzowi  podziękuję  za  odpowiedź  na  to
populistyczne  pytanie.  I  zadam Panu następne populistyczne pytanie,  które  mi  zadano właśnie,
zadali mieszkańcy osiedla. Panie Burmistrzu, mieszkańcy pytają,  bo  chcieliby wiedzieć, jakie są
średnie zarobki kierowników Urzędu Miasta i o ile wzrosły od początku Pana kadencji? Jeśli Pan
Burmistrz być może no dzisiaj nie może odpowiedzieć, to bardzo proszę na następnej sesji, gdyż ja
będę się tego pytania domagał, ponieważ ludzi to interesuje, mieszkańców to interesuje i uważam,
że  pytanie  jest  jasno postawione,  na  pewno Pan Burmistrz  zrozumiał,  prawda? Bo ostatnio mi
zarzucił Pan Burmistrz, że nie rozumie moich pytań, więc ja będę starał się powtarzać i tak, żeby
było  wszystko  jasne.  Proszę  Państwa,  tak  się  ostatnio  zastanawiałem,  czy  nam  mieszkańcom
Hajnówki, możecie się śmiać z tego, potrzebne są te spółki miejskie? Jak PUK, PEC, prawda, czy
wodociągi  i  tak  dalej.  I  wiecie  co?  Do  jakiego  wniosku  doszedłem?  Są  potrzebne,  ale  pod
warunkiem, że nam się żyje taniej. Że nam się żyje taniej, a nie tak, że spółka miejska proponuje,
prawda, coś za 12 000 robotę, którą można zrobić za 1 000. Pani Allu, i Pani nam głos zabiera? To
gdzie ma człowiek pójść, przepraszam. 

Alla Gryc – Panie Karolu..

Karol Nieciecki – Na Komendę Policji, do Prokuratury?

Alla Gryc – Nie zabieram Panu głosu. 

Karol Nieciecki – Gdzie ma ten człowiek pójść, przepraszam? On jest tu po to, po to się spotyka z
mieszkańcami,  żeby  tutaj  to  wyjaśnić.  Pani  Allu,  powiem  jedno,  ja  jestem  z  wykształcenia
politologiem i żadne prawo tu nie jest łamane, proszę mi wierzyć. Wiem coś na ten temat. 

Alla Gryc – Ja nie mówię o łamaniu prawa, ja nie zabieram Panu głosu, ale spróbujmy inaczej.
Spróbujmy inaczej.

Karol Nieciecki – Jeśli zobaczymy chociaż odrobinę, że tak powiem, z Państwa strony, że Państwo
naprawdę chcecie dla nas dobrze.  Od początku kadencji, Pani Allu, Pani jak już Pani uderzyła w
stół, to ja powiem: Nożyce się odezwą. Od początku Pani Kadencji, Pani Allu, Koalicja głosuje za
wszystkimi  podwyżkami,  nie  zadając  żadnego  pytania.  Była  ostatnia  sesja,  prawda,  podwyżka
wody. Czy ktoś z tej strony, przepraszam, zapytał  Pana Prezesa, w związku z czym te podwyżki są,
prawda, i jakie tam są koszta, prawda, jakie inwestycje i tak dalej...

Alla Gryc – Mogę przerwać?

Karol Nieciecki – Nie. Ja może skończę, dobrze?



Alla Gryc – Dobrze.

Karol  Nieciecki  –  Proszę  Państwa,  wy  też  nas  brońcie.  Panie  Burmistrzu,  Szanowna  Pani
Przewodnicząca, nam nie żyje się w tym mieście lekko. Sam fakt, samo stwierdzenie, że Urząd
Miasta i spółki podległe są największym, prawda, pracodawcą, to o czymś świadczy. Czyli nie ma
pracy, nie ma godziwych zarobków, nie ma godziwego życia. Dlatego tu przychodzimy, bo chcemy
o  to  walczyć,  by  było  lepiej.  By  było  lepiej.  Nie  chcemy,  bo  prawda,  podwyżek,  które  nam
fundujecie  Państwo  co  kilka  miesięcy,  tak  jak  tu  koleżanka  powiedziała,  Pan  Burmistrz
populistyczne  pytanie  tak  zbył  fajnie,  prawda, przecież  tylko  10  %.  A konserwacja  później,  a
utrzymanie tego? Nie wiem, z nami się dyskutuje, jakbyśmy mieli, nie wiem, 5 lat. To są też koszta
później.  To może,  ja  rozumiem,  ja  rozumiem,  że  to  jest  projekt  międzynarodowy i  to  jedynie
pochwalam,  że  realizujemy  to  w  ramach  jakiegoś  tam  projektu  międzynarodowego,  gdzie
pomagamy też sąsiadom, krajom ościennym, któremu się być może żyje gorzej, ludziom się żyje. I
to  tylko  do mnie  przemawia.  Do mnie.  Ale niekoniecznie  do reszty,  prawda,  musi  przemówić.
Proszę  Państwa,  być  może uniosłem  się,  to  przepraszam,  ale  proszę  mi  wierzyć,  będziemy
przychodzić,  będziemy te  populistyczne  pytania  zadawać,  a  Państwo,  niestety,  musicie  na  nie
odpowiadać. Dziękuję. 

Alla Gryc – Dziękuję bardzo. Radny Pan Leonard Kulwanowski.

Leonard Kulwanowski – Po raz drugi już tutaj  zwracam uwagę, że Pan nas bardzo niesłusznie
ocenia jako radnych. Pan przed chwilą zarzucił, że radni nie zadają żadnych pytań, że po prostu
bezkrytycznie akcentują jakieś propozycje i przyjmują je, tych tutaj właśnie naszych prezesów i tak
dalej. Jest to nieprawda. Jest to normalna nieprawda, bo w czasie posiedzeń komisji przychodzą
Panowie Prezesi i my im właśnie tam zadajemy ogromną ilość pytań, a przynajmniej mamy taką
możliwość i taką szansę. Jeżeli ktoś nie zadaje, no to on nie zadaje. Ja osobiście zadaję pytań dużo i
przychodzę na sesję przekonany,  że jeżeli podnoszę rękę do góry, to wiem, dlaczego to czynię i
proszę  ani  mnie,  ani  wielu  innym  ludziom  nie robić  takich  zarzutów,  że  my  bezkrytycznie
akceptujemy czy ceny, czy jeszcze czegoś.  Proszę tego nie robić,  bo jest to nieprawda. To jest
jedno. Poza tym zamieniliśmy sesję  w targ. W normalny targ, gdzie polemizujemy, rozmawiamy,
dyskutujemy, a ja chciałbym zwrócić uwagę na jeden bardzo istotny moment. Praca i radnych, i
mieszkańców, i Przewodniczących Rad to się nie odbywa tylko na sesji. To się odbywa pomiędzy
jedną  sesją  a drugą. To właśnie wtedy zgłaszamy wszelkiego rodzaju swoje obiekcje, problemy,
dyskutujemy z Panem Dyrektorem Łapińskim, dyskutujemy z wieloma innymi osobami. Oni nas
informują, oni starają się tą sprawę załatwić. Dopiero, kiedy przychodzi sesja, to właśnie wtedy
mówimy, że coś nam się nie udało, ale mówimy też,  że coś się udało. I w tej chwili to jest taka
sytuacja, że przychodzę na sesję i tylko czekam, żeby po prostu zaprezentować się w telewizji.
Przepraszam bardzo, ale niektórzy tak to robią, bo wtedy rwą się 2, 3  razy do mikrofonu. A ja
zwracam  tutaj  uwagę i  bardzo Panią proszę,  jako Przewodniczącą,  wprowadzić normalny ład i
porządek na takiej zasadzie, że przychodzę na sesję, wszyscy ci, którzy tu jesteśmy, poczynając od
radnych, a skończywszy na każdym, kto może i chce przyjść tutaj na sesję, ma prawo głosu, ale
jeden raz, bo jest przygotowany do sesji, wie co ma powiedzieć i spokojnie ten problem zgłasza
poprzez zadawanie 3, 5 pytań, proszę bardzo, jestem przygotowany i o tym mówię. A my w tej
chwili  polemizujemy,  dyskutujemy i możemy sobie jeszcze dalej  godzinę mówić.  Ile można na
przykład słuchać na ten temat, że mamy załatwiać my problemy Spółdzielni Mieszkaniowej? Pan
Burmistrz jest bardzo delikatnym człowiekiem i tyle razy już mówi. To jest problem Spółdzielni
Mieszkaniowej a my dopiero później możemy ewentualnie w jakiś sposób to, co Pan Burmistrz
mówił,  konsultować  się  i  tak  dalej.  No  więc  takie  jest  moje  zdanie,  bo  my  do  niczego  nie
dojdziemy.

Karol Nieciecki – Akurat dzisiaj najmniej mówiliśmy o Spółdzielni, także nie wiem, skąd ta uwaga.



Leonard Kulwanowski – O, następna polemika.

Alla Gryc – Pani Małgorzata Szczerbakow, tak? Proszę bardzo.

Małgorzata Szczerbakow – Ja zostałam sprowokowana przez Panią Allę tym, co Pani powiedziała i
też tym, co powiedział Pan radny Kulwanowski, że my chcemy tu się pokazać przed kamerami.
Mnie  jest  bardzo  przykro,  bo  my pracujemy bardzo dużo.  Ja  to,  że  się  dzisiaj  wypowiadałam
kilkakrotnie, to nie dlatego, że się chciałam pokazać przed kamerą, bo ja bym chętnie spędziła czas
z wnuczką, czy na spacerze, czy gdziekolwiek indziej, a ja zarwałam kilka nocy, ponieważ w dzień
jestem bardzo zaangażowana, bo mam mamę staruszkę, przy której mam co robić i, proszę Pana,
przygotowałam się i miałam wiedzę na temat każdej poruszanej, podejmowanej tu uchwały. Byłam
przygotowana,  przygotowałam  się  świetnie  tak,  jak  tylko  potrafiłam.  Wszystko  mam
wykreskowane, wypisane, niektóre tematy poruszali inni i nie dlatego to robiłam, tracąc tyle czasu,
już jestem na emeryturze, mam cukrzycę, mam zaniki pamięci i przychodzi mi to bardzo trudno, z
wielkim trudem zapamiętać to i przekazać, i dlatego bardzo często czytam i nie jestem tu, nie kreuję
się tu na gwiazdę. Zależy mi na tym, żeby mieszkańcy usłyszeli, co jest źle, jeśli cokolwiek mówię,
to jest to forma budowania świadomości, bo skoro jest tak dobrze, to dlaczego jest, proszę Pana,
tak  źle?  Dlaczego  my  mówimy o  tych  różnych  rzeczach,  które  są  przykre?  Nasz  czas  został
zmarnowany. A my pracujemy społecznie. A wie Pan, dlaczego? Bo odpowiedzi na uchwały, które
podejmuje Rada Osiedla – organ pomocniczy Rady Miasta, na te uchwały odpowiedzi przychodzą
zupełnie nieprawdziwe. Panie Burmistrzu, Pan został, mogę powiedzieć, wprowadzony w maliny, w
cudzysłowie mówiąc. I teraz powiem, dlaczego. Ponieważ odpowiedź, którą ja czytałam o rzeczach,
sorry, przepraszam, czytałam 27 lutego na sesji czytałam uchwałę nr 11, której § 1 punkt 3 brzmiał:
Zaproszenie na sesję Prezesa Spółdzielni Mieszkaniowej w celu wyjaśnienia. Dlaczego my żądamy
i wracamy z tą Spółdzielnią, chociaż dzisiaj nie było mowy o Spółdzielni wcześniej? Dlatego, że
mamy  problemy.  Nie  radzimy  sobie.  Pan  jest  naszym  Burmistrzem,  Rada  Miasta,  Pani
Przewodnicząca jest naszą Przewodniczącą również. My mamy problemy i z nimi tu przychodzimy.
Państwo nie chcecie o tym mówić, Policja nam umarza, Prokuratura nam umarza, to co się dzieje?
O co tu jest grane? I jednak Pan Prezes Spółdzielni Mieszkaniowej nie został zaproszony. A o co
nam chodziło?  Zadaliśmy pytanie.  To  przecież  Rada  pracowała  i  stworzyliśmy uchwałę.  Jakie
podjął działania zmierzające do obniżenia kosztów 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 mieszkanie, drastycznie wzrosły. I teraz z powodu niemożliwości udźwignięcia ciężaru
naliczanych  kominowych  dopłat  i  tak  dalej,  i  tak  dalej,  że  są  ludzie  eksmitowani,  to chcę
powiedzieć.  Jakie  działania  podjął  Pan  Prezes,  aby  nie  dopuścić  do  powstania  kosztów
komorniczych i eksmitowania z mieszkań? Takie pytanie zadaliśmy. Były jeszcze inne związane ze
Spółdzielnią  i  teraz jaką dostaję  odpowiedź?  Panie Burmistrzu,  odpowiedź jest  zupełnie  nie  na
temat.  To nie  jest  pierwsza  taka  odpowiedź,  którą  dostajemy my od naszego  zarządcy.  Przede
wszystkim bardzo często pisma nie są podpisywane przez samego zarządcę, więc może należy się
zastanowić, czy zarządca wie o tym? No nie wiem. My zgłaszamy na Policję, do Prokuratury, że
takie  rzeczy  się  dzieją,  nie  mamy  też  odpowiedzi,  bo  hajnowska  Prokuratura  sprawę ciepła
prowadzi od 2009 roku i ona jeszcze jest w powijakach,  że tak powiem. Na tyle mam wiedzę. I
teraz, proszę Państwa, Spółdzielnia odpowiada, pisze o zaliczce na koszty centralnego ogrzewania.
Nam nie chodzi o zaliczkę, bo my wiemy, że zaliczki nie wzrosły, bo nie mogą wzrosnąć, bo my w
obawie  przed  tym,  że  zapłacimy  olbrzymie  koszty  za  dogrzewanie,  za  w  ogóle  grzanie
pomieszczeń, rezygnujemy z nich. Wiele mieszkańców ogrzewa się prądem, ogrzewa się w różny
inny sposób, jak tylko potrafi bądź marznie. To dlatego są mniejsze. Nam,  mnie nie chodziło o
wyjaśnienie zaliczek, tylko przyczyn, co zrobił.  Co zrobił, żeby zmienić tą  sytuację? I teraz  Pan
jest, Urząd Miasta Hajnówka jest informowany, akurat tu podpisał Pan Prezes, i jest napisane, że
Spółdzielnia Mieszkaniowa w Hajnówce w związku z dobrymi efektami termomodernizacji  nie
podwyższyła obowiązujących od 2011 roku.  Znów pisze o zaliczkach na koszt CO. Ale to jest



paradoks – z dobrymi efektami termomodernizacji. I teraz tak, czyli został Pan wprowadzony w
maliny, bo ekspertyza biegłego sądowego to już jest. Na razie jest na 2 blokach. Dochodzenie to,
które udało się wyrwać z Hajnówki, przekazane zostało do innej Prokuratury do innego miasta.
Prowadzi inna Policja z jeszcze innego miasta, to to, proszę Państwa, te sprawy jakoś tam idą do
przodu. A jak są bloki docieplone, to zapraszam do naszego bloku, proszę przyjść zobaczyć, jak
wygląda nasz blok po dociepleniu  i jak wyglądają mieszkania. A kto docieplał? Ano firma PUK.
Firma  PUK.  A kto  ogrzewa?  Firma  PEC.  Więc  dlatego  mówię,  że  no  więc  tak,  no  więc  ta
odpowiedź, Panie Burmistrzu, nie jest prawdziwa, która została skierowana do Pana, chociaż my
jesteśmy akurat, to jest nasza uchwała, powinna być do nas, ale została  skierowana  do Państwa,
czyli nie jest to prawda i tak się nawzajem oszukujemy. No tak być nie może, Panie Burmistrzu. No
dlatego jesteśmy poirytowani, bo sobie nie radzimy, mamy problemy, dlatego tu przychodzimy. Nie
z radości, nie z rozkoszy, bo wcale bym tu nie musiała tu przychodzić, gdyby mi się nie działo źle.
Dziękuję.

Alla Gryc – Dziękuję bardzo.

Małgorzata  Szczerbakow –  A sekundę  jeszcze,  jeżeli można,  dopowiem. To już  muszę  w tym
momencie,  bo zostałam bardzo poruszona.  Co się  dzieje?  Proszę Państwa,  zostały wymienione
wodomierze w moim bloku i jednocześnie zostały wyłamane drzwi, pozrywane zamki i woda przez
całą noc zalewała. W jednym pomieszczeniu zimna woda lała się wprost do kanalizacji a w drugim
ciepła woda. My akurat to zauważyliśmy, zebraliśmy komisję, spisaliśmy, napisaliśmy o tym fakcie,
sporządziliśmy notatkę, zebraliśmy podpisy mieszkańców i składamy na Policję o tym, w jakim
celu i potem, w sezonie grzewczym była natomiast taka oto sytuacja, że suma liczników zebrana z
bloku, suma wodomierzy z bloku z poszczególnych lokali nie zgodziła się prawie o 1 000 metrów
sześciennych z wodomierzem głównym w bloku. O czym to świadczy? To jest prawie napełnienie
basenu gorącą wodą, tak? I koszta zostały rozliczone w centralnym ogrzewaniu. To co się dzieje w
tym mieście? I my o tym składamy, powiadamiamy Policję, powiadamiamy, Prokuratura też wie o
tym. Zostaliśmy już kilkakrotnie  przesłuchani.  W międzyczasie miałam porwane moje zeznanie
przez policjanta.  Takie rzeczy się  wydarzyły,  takie rzeczy się  zdarzyły.  Sprawę prowadziła inna
Prokuratura, ponieważ udało mi się wyrwać z  hajnowskiej Prokuratury.  Takie rzeczy się dzieją.
Dzieje się tragicznie, źle. Eksmisji jest mnóstwo i ktoś próbuje nam zamknąć usta, i powiedzieć, że
się kreujemy na jakieś gwiazdy? Sorry, przepraszam. 

Janina Szymańska – To Pan Kulwanowski.

Małgorzata Szczerbakow – A proszę jeszcze przyjść zobaczyć, bardzo proszę, Armii Krajowej 18.
Dopiero docieplony został blok. Już się cały sypie, płytki poodpadały. Już nie będę się wypowiadała
dalej. Dziękuję bardzo.

Alla Gryc – Dziękuję bardzo.

Karol Nieciecki – Ja jedno zdanie, Pani Przewodnicząca. Panu Kulwanowskiemu chcę powiedzieć.
Panie Kulwanowski, żyję w polskim kraju, żyję w wolnym kraju, przychodzę na posiedzenie sesji
polskiej Rady Miasta i nikt mnie stąd nie wyprosi. Nawet takie głupie uwagi, jak Pan. A Panu tylko
powiem tyle: Tacy ludzie jak Pan żyli wysoko w tamtym systemie, system się zmienił i dalej Pan
jest wysoki, i dalej ma Pan najwięcej do powiedzenia. Dziękuję.

Leonard Kulwanowski – Widzicie, do jakich wniosków dochodzimy na sesji?

Zdzisław Stankowski  – Panie Burmistrzu,  zadam Panu pytanie.  Czy Millenium czy to są bloki
Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej,  czy nie? Tu dał mi Łapiński  odpowiedź: Budynki  Osiedla
Millenium  nie  są  budynkami  komunalnymi,  lecz  Wspólnoty  Mieszkaniowej.  A więc  Zakład



Gospodarki  Mieszkaniowej  nie  może  narzucić swojej  woli  właścicielom.  Jak  takie  odpowiedzi
dawać? My tam niektórzy, którzy mamy niewykupione, mieszkamy ponad 50 –  60 lat, to my nie
mamy nic już do powiedzenia w Hajnówce i na tym Osiedlu? Tylko Wspólnota Mieszkaniowa? No
to już jest skandal, co tu się robi w tej Hajnówce. 

Alla Gryc – Szanowni Państwo, bardzo mi przykro, może jednak zakończymy tą dyskusję. Temat
będzie podnoszony na zebraniach Rad Osiedli,  bo  to jest  dyskusja,  która skończyłaby się po 3
dniach. 

Do punktu 11 porządku obrad
Ala Gryc – Czy Pan Burmistrz będzie chciał udzielić odpowiedzi na wolne wnioski, zapytania?
Bardzo proszę.

Leonard  Kulwanowski  –  Ja  uważam,  że  Pan  Burmistrz  koniecznie  musi  coś  na  ten  temat
powiedzieć, bo to są sytuacje skandaliczne całkowicie. 

Jerzy Sirak – Pani  Przewodnicząca,  Wysoka Rado,  ja tak zacznę po kolei.  Pan radny Szarejko
podnosi temat drogi dojazdowej do garaży. O, Pana radnego już nie ma.

Alla Gry – Nie ma, wyszedł. Musiał wyjść. 

Jerzy Sirak – Jego ojciec jest bardzo chory i ja rozumiem, że ta nieobecność jest związana z tym, że
na pewno musiał iść.

Alla Gryc – Tak.

Jerzy Sirak – W każdym bądź razie zobaczymy, jak tam to będzie wyglądało, jak pod względem
prawnym. Jeżeli będzie możliwość, jeżeli będzie to teren miejski, no to zobaczymy, co z tym można
zrobić. Natomiast jeżeli chodzi o ulicę Sokolą, na ostatniej sesji, pamiętacie Państwo, wpisaliśmy ją
do  załącznika,  jeżeli  chodzi  o  przygotowanie  dokumentacji  technicznej,  bo  dokumentacja
techniczna techniczna warunkuje, żeby robić cokolwiek  na drodze,  natomiast na bieżąco ja tam
wyślę pracowników i  jeżeli  będzie  trzeba  gdzieś dowieźć  żwiru  i  profilować,  to  oczywiście  to
zrobimy.  A przy  okazji  tutaj  dziękuję  za  te  podziękowania  Pani  Przewodniczącej.  To  są  one
skierowane przede wszystkim do Referatu, którym kieruje Marta Trochimczyk, ale i do tej grupy 15
pracowników interwencyjnych, które od połowy, 15 marca pracują. Mam nadzieję, że kolejna grupa
pracowników interwencyjnych, która przyjdzie do pracy już po tym długim weekendzie majowym i
po  Świętach  Wielkanocnych prawosławnych, sprawi,  że nasze miasto będzie jeszcze czyściejsze.
Pani Chaniło podnosi temat ulicy Celnej. No tutaj Pan radny Olejnicki mnie częściowo wyręczył w
odpowiedzi.  Rzeczywiście, no nie możemy tam nic zrobić z tymi ulicami na Osiedlu wewnątrz,
dlatego że jest tam bardzo wielu właścicieli. Ja próbowałem jakoś się z tymi ludźmi porozumieć,
żeby oni te ulice przekazali na rzecz miasta Hajnówki. Wówczas, gdyby to były ulice miejskie,
moglibyśmy pewne tam prace robić, ale do czasu, kiedy to nie będzie mieniem miejskim, naprawę
nam ani złotówki, bo będzie to naruszenie dyscypliny budżetowej. Jeżeli kiedykolwiek mieszkańcy
ulicy Celnej się tam zbiorą, porozumieją...

Alicja Chaniło – Przepraszam, Panie Burmistrzu...

Jerzy Sirak – Ale, Pani radna, oni muszą się zrzec wszyscy, dlatego że to jest współwłasność. To nie
jest czynność zwykłego zarządu, tylko jest zrzeczenie się prawa własności i wszyscy muszą się tego
zrzec, a tam są różne sprawy już i spadkowe, i nieuregulowane, i tak dalej. Jeżeli to się kiedyś uda i
rzeczywiście przejmiemy to na rzecz miasta, wtedy temat będzie otwarty. Natomiast tam, na tej
głównej ulicy,  tam gdzie jest to możliwe, to wiadomo, że dbamy o oświetlenie.  Tam też jeździ



sprzęt zimą i  też  odśnieża. To, co można zrobić  i to, co jest zgodne z prawem, to było robione i
będzie na tej ulicy robione. Osoby handlujące, no przepraszam, może zabrakło mi czasu, wrócimy
do rozmowy w maju, uzgodnimy ten termin i Pani Halino, proszę zapisać i mnie przypomnieć w
odpowiednim czasie. Aha, zalewanie ulic, ma Pani rację. Tam sytuacja jest trudna, tylko problem
polega na tym, że trzeba się zastanowić, co zrobić, dlatego wystąpiliśmy z wnioskiem do Agencji
Nieruchomości Rolnych Skarbu Państwa o nieodpłatne przekazanie takiej działki, z tyłu  za ulicą
Odległą, tam za tymi nieruchomościami prywatnymi jest ponad 4 hektary gruntu. W zasadzie to już
jest taki las, samosiejka, który stanowi własność Agencji Nieruchomości Rolnych Skarbu Państwa.
Jeżeli Agencja by się na to zgodziła, to jest możliwość, żeby tam z tyłu zrobić rów i częściowo te
wody odprowadzić.  Natomiast w tej  drugiej  części,  na końcu tej  ulicy,  to są nasze działki.  No
działki, trudno to nazwać działkami, bo to tak naprawdę są tereny podmokłe i bagna. Trzeba się
zastanowić.  Jeżeli  fachowcy  by  powiedzieli,  że  wykopanie  tam  jakiegoś  większego  oczka
odwodniłoby teren, poprawiłoby te stosunki wodne, to też trzeba o tym i to są dwie możliwości. Z
jednej strony to oczko a z drugiej strony,  jeżeli agencja się zgodzi na przekazanie, to wykopanie
rowu. No jeżeli się nie zgodzi, no to trudno. To wtedy będziemy się starali o to, żeby agencja, po
zrobieniu właściwej  dokumentacji,  wyraziła  zgodę,  żeby na tej  ich działce,  ich terenie  ten rów
odprowadzający  wody  zrobić.  Pan  Wiatrowski  pytał,  ja  się  nie  dziwię,  że  jakaś  tam  firma
rozprowadza takie informacje. No bo jest rzeczą oczywistą, że jeżeli  my  realizujemy ten projekt
kolektorów słonecznych, a mamy szansę  go zrealizować, mówię to z całą  odpowiedzialnością na
podstawie dzisiejszej  decyzji  Zarządu Województwa Podlaskiego,  no to  wtedy tak naprawdę te
różne firmy stracą 300 potencjalnych klientów i to dobrych klientów, bo to są to te osoby, które
zadeklarowały uczestnictwo w naszym projekcie. Z tego co pamiętam, jest to 300 osób chętnych na
liście podstawowej i kilkadziesiąt na liście rezerwowej. Zasady finansowania pamiętamy. 70 % z
RPO, 5 % – budżet miasta, 25 % bezpośredni inwestor indywidualny. Żeromskiego. No na ulicy
Żeromskiego jeżeli formalnie się jeszcze nie zawiązał społeczny komitet budowy, to przynajmniej
jest taka deklaracja ze strony mieszkańców ulicy Żeromskiego i po prostu w stosownym czasie do
rozmowy na temat realizacji inwestycji wrócimy. Ja już nie pamiętam nazwiska Pana, który niejako
tam się angażuje z tej ulicy Żeromskiego, ale jak już się porozumiemy ze społecznym komitetem
budowy, no to wtedy ta realizacja będzie bardziej realna. 

Obniżenie biletów w Parku Wodnym.

Jerzy Sirak – Nie, nie potrafię się do tego ustosunkować, no bo to jest taki, różnie na to trzeba
patrzeć, takie obniżenie biletów. Jak to robić, jak to  potem  egzekwować, jak to,  że tak powiem,
sprawdzić? No trzeba by szukać jakiejś innej formuły. Też już o tym myślałem. Może na przykład
zastosować jakieś pewne systemowe ulgi dla na pewno usługi w mieście dla rodzin wielodzietnych
na przykład, nie? I w tym mógłby się znaleźć jako pewien bonus tańszy bilet, ale już zaplanowany
w ofercie jako tańszy bilet dla rodzin wielodzietnych. 

Ankieta.

Jerzy Sirak – Jaka ankieta?

Konsultacje.

Jerzy Sirak – No tu raczej nie zgadzam się z poglądem, że tak powiem, poglądem kolegi, żeby to
prowadzić drogą internetową, bo ankieta  będzie pewnym dokumentem. Ktoś pod tą  ankietą  się
będzie  podpisywał.  Podpis  elektroniczny z kolei  no ma swoje  tam zasady.  No ja  wiem,  jak ja
jeżdżę, to przede wszystkim kosztuje. Nie wydaje mi się, żeby wielu mieszkańców w mieście miało
ten  podpis elektroniczny.  Ale ja myślę,  że jeżeli  zaangażowanie ze strony mieszkańców będzie
duże, a myślę,  że to byłoby bardzo ważne dla nas. W tej Gazecie Hajnowskiej nie będzie jeden
egzemplarz ankiety, ale będzie załączonych 5 egzemplarzy ankiety, także ja myślę, że to można i



sąsiadom,  i  znajomym  przekazać,  i  jest  szansa,  żebyśmy  przy  pewnym  zaangażowaniu
mieszkańców mieli dosyć dużą reprezentatywną opinię w tych sprawach.

Komisja konkursowa. Jedna osoba.

Jerzy Sirak – Trudno mi powiedzieć, nie wiem, muszę to po prostu sprawdzić. Na pewno, jeżeli
taka osoba była w komisji  konkursowej,  to  na pewno nie  mogła i  na pewno nie  podejmowała
decyzji w swojej sprawie, bo to jest po prostu niemożliwe. Ale ja to sprawdzę. 

Menu przedszkolne.

Jerzy  Sirak  –  No,  nie  wydaje  mi  się,  żebyśmy  my  musieli  tutaj  dyskutować  o  menu  w
przedszkolach.  Dyrekcja  w  przedszkolach  zwykle  ma  dobre  relacje  z  Radami  Rodziców  i  nie
wydaje  mi  się,  że  to  był  problem.  Może zabrakło  gdzieś  komunikacji,  wymiany poglądów.  Ja
zwrócę Pani Dyrektor na to uwagę.

Bogusław Szczepan Łabędzki – Dyrekcja odebrała sygnały po Środzie Popielcowej. Jak widać, w
Wielki Piątek...

Jerzy Sirak – Ale to różnie bywa. Wszyscy jesteśmy tylko ludźmi, prawda? Ja nie widzę powodów i
przeszkód, że jeżeli jest taka wola, oczekiwanie rodziców, żeby ten post w Środę Popielcową czy w
Wielki Piątek, czy każdy inny piątek był zachowany, tak przygotować menu, żeby tego mięsa w
tych dniach nie było.

Plac zabaw i picie wódki w przedszkolu.

Jerzy Sirak – No to temat jest znany. Podmiot prowadzi,  że tak powiem, legalną działalność, ma
ważne zezwolenie. No ja mogę tylko, że tak powiem, prosić, zabiegać, żeby maksymalnie zadbać o
to, żeby schować, zasłonić to, co tam się da. Kolega radny Puch. No przebudowa mostu to jest
poważniejsza sprawa. Wszyscy wiemy, jaka ta zima tegoroczna była. No mówiąc szczerze, to i tak
dosyć łaskawie to wszystko u nas przeszło. Aura była sprzyjająca, w nocy trochę mrozu, w dzień
płynęło, no były takie dwa dni najgorsze – sobota i niedziela, w tym czasie, kiedy nawet w Narewce
występowały podtopienia i tak dalej. No u nas były miejsca, gdzie tej wody było więcej, ale no nie
było aż tak źle. Chociaż zgodzę się tu z kolegą radnym, że no gdybyśmy mieli dosyć pieniędzy, stać
by nas było, to dobrze byłoby tamten most przebudować. Ja rozumiem, to tak się dzieje. Zawsze
tych pieniędzy brakuje i wtedy, kiedy, bo poprzednio też był tam podobny most, też były rury, tylko
zostały wymienione  na  nowe i  trochę  większe.  To poprawiło,  ale  nie  rozwiązało  problemu do
końca.

Janusz Puch – Panie Burmistrzu, mieszkańcy to rozumieją. Mówią, że po prostu no wiadomo, ale
żeby to wziąć pod uwagę i jednak zrobić.

Jerzy Sirak – No zobaczymy. Może jakieś dodatkowo jeszcze tam jakieś z boku wstawić jeszcze
rury typu bajpasów, żeby w okresie, kiedy tej wody jest więcej, ona szybciej spłynęła. 

Łojewska. Utwardzenie Wielskiej na odcinku Kołodzieja do Warszawskiej.

Jerzy Sirak – Nie wiem, muszę sprawdzić, Pani Halino. Czy tam jest jakaś dokumentacja już, czy
nie? No jeżeli nie ma dokumentacji, to od tego trzeba zacząć. No to trzeba założyć komitet. Proszę
przekazać mieszkańcom, niech przyjdą do mnie,  porozmawiają i  uzgodnimy to.  Trzeba założyć
komitet, złożyć deklarację współpracy, współfinansowania w realizacji inwestycji. Oczywiście, bez
określania  kwoty,  bo to  czas  potem pokaże.  Ale tak,  jak pamiętamy,  zwykle  to zaangażowanie



finansowe ze  strony mieszkańców  poszczególnych  ulic  jest  tak  na  poziomie  400-500  złotych.
Różnie, to zależy od kosztów. 

Wnioski na temat funkcjonowania ZGM-u. Pani Szymańska i Pan Stankowski.

Jerzy Sirak – Ja, Pani Szymańska, powiem tak: Mi jest przykro słuchać tego, co Pani mówi. Ja
pracuję, ileś tam lat żyję. Wydaje mi się,  że rodzice i szkoła nie najgorzej mnie wychowali, i ja
naprawdę  nie  pamiętam,  żebym  ja  kogoś  obraził  czy  jakichś  przykrych,  obraźliwych  słów  w
stosunku do kogokolwiek używał i...

Janina Szymańska – To nie o Pana chodzi, absolutnie. To ogóle chodziło...

Jerzy Sirak – No ale wie Pani, Pani to mówi w taki sposób, że ja to odbieram też do siebie no. 

Janina Szymańska – Nie, nie,nie, nie, to nie do Pana. To było do kogo innego chodziło...

Jerzy Sirak – Natomiast jeżeli chodzi o te sprawy dotyczące ZGM-u, w związku z tym, że nie ma
tutaj Pana Łapińskiego,  miał być, a nie ma, dlatego że ojca chorego też powiózł do szpitala. No
takie są sytuacje. Także ja, tutaj to wszystko zostało zapisane i poproszę Pana Łapińskiego, żeby
udzielił odpowiedzi na piśmie, natomiast o tych sprawach dotyczących ciepła, to myślę, że my już
rozmawialiśmy w czasie tego spotkania dosyć dużo. Ja deklaruję, że my ze swojej strony chociaż,
według  mnie,  nie  ma  takiej  potrzeby,  bo  licznik  w  przedszkolu jest,  ale  żebyście  Państwo
bezpodstawnie nie posądzali nas, że płacicie wy za przedszkole,  my zrobimy oddzielny węzeł w
tym roku w przedszkolu, żeby nie było żadnych wątpliwości co do tego.

Janin Szymańska – Ale Panie Burmistrzu, nie chodzi o to, ja nie poruszałam tej sprawy ciepła, tylko
że dlaczego nas się, za wszystko nam każe się płacić, bo to no na przykład jak te teraz pomierniki
ciepła 250 złotych z emerytury opłacić...

Jerzy Sirak – Ale proszę zrozumieć, ja się nie będę do tego ustosunkowywał, bo ja nic nie wiem na
ten temat w tej chwili. Muszę sprawdzić to.

Janina Szymańska – Na przykład skrzynki pocztowe. Unia dała i my za Unię zapłacili.

Jerzy Sirak – No wie Pani, to bardzo często się słyszy, że Unia dała, Unia daje, gdzieś tam są całe
sterty pieniędzy,  a  my nie  chcemy,  nie  możemy brać.  Powiem,  nie  znam szczegółów,  możemy
wrócić do tego w późniejszym czasie jak ustalę trochę więcej na ten temat. Zakaz jazdy rowerem.
No to ja tego nie wymyślam, zasady ruchu są jednakowe. Tam, gdzie jest ścieżka rowerowa, jest
obowiązek korzystania ze ścieżki rowerowej. Chociaż zgodzę się z poglądem z poprzedniej sesji, że
trzeba się zastanowić nad tym, czy tego zakazu korzystania z jezdni głównej nie ograniczyć tylko i
wyłącznie  do  okresu  wiosennego,  letniego,  jesiennego,  natomiast  zimą,  kiedy  jest  problem  z
odśnieżaniem,  żeby  można  było  jeździć.  Nad  tym  się  trzeba zastanowić. Natomiast  tak  poza
okresem zimowym jest ścieżka rowerowa i jeździmy ścieżką rowerową no. 

Zdzisław Stankowski – Na Rakowieckiego jest ścieżka rowerowa i nie ma zakazu jeżdżenia ulicą.
Na Żabiej Górce nie ma zakazu jeżdżenia ulicą rowerem. A na 11 Listopada postawiono. 

A może tam ze względu na Straż Pożarną?

Jerzy Sirak – O, niewykluczone. 

Alla Gryc – Straż Pożarna, tak..



Jerzy Sirak – Tak, tak, tak. To może być ze względu bezpieczeństwo ruchu. Tam jest Straż Pożarna.
A strażak powinien o tym wiedzieć, nie? No jak nie strażak? No strażak OSP Narewka. 

Zdzisław Stankowski – O hahaha!

Jerzy Sirak – No. A kto mnie do wody wrzucił w Białowieży? Nie, nie, to słuchajcie, to nie było
złośliwe, bo 2 lata temu nasza Ochotnicza Straż Pożarna z Hajnówki wygrała taki turniej strażaków
oldboyów a zwyczajowo jest przyjęte, że jeżeli drużyna z danej gminy wygrywa, no to kąpie wójta,
a tym razem padło na mnie. Ale ja się cieszę, no bo nasza drużyna wtedy wygrała. Ale dobrze było.
Pozwolili mi, słuchajcie, zdjąć zegarek i komórkę odłożyć. 

Dlaczego ZGM nie reaguje w czasie ocieplania budynków na 3 Maja?

Jerzy Sirak – Nie, to mówię, ten temat cały do ZGM-u. Mówię, ja po prostu spotkam się z Panem
Dyrektorem, poproszę, te sprawy omówimy i udzieli odpowiedzi. A poza tym, no nawiązując to
tego, co i tutaj Pani Gosia mówi, zarzucając mi, że ignoruję sprawę spotkania. Nie, nie ignoruję. Po
prostu  takie  spotkanie  będzie  zorganizowane  z  udziałem  Pana  Prezesa,  Pana  Dyrektora
mieszkaniówki,  Komendanta  Policji,  wszystkich  Przewodniczących  Rad  Osiedlowych  z
Konwentem Rady Miasta w piątek o godzinie 9:00.  I  właśnie w tym celu to  spotkanie zostało
zorganizowane.

Małgorzata Szczerbakow – Żeby ludzie właśnie widzieli i słyszeli, Panie Burmistrzu.

Jerzy Sirak – To ja nie rozumiem, bo tak, jeszcze nie tak dawno mówiła Pani, że nie chodzi o to,
żeby się pokazywać, a dzisiaj ja odbieram, że problem polega na tym, że spotkanie piątkowe będzie
spotkaniem przede wszystkim spotkaniem roboczym, merytorycznym, ale bez kamer.  Ale ja nie
widzę problemu, jeżeli Telewizja Kablowa zechce przyjechać, proszę bardzo. Remont chodnika na
ulicy Białowieskiej. Zobaczymy, będziemy, w maju zaczniemy już roboty na ulicy Orzeszkowej.

Zdzisław  Stankowski  –  Przyjadą  na  półmaraton.  Tam  bardzo  dużo  kibiców  kibicuje  i  mówi:
Szybciej biegnij...

Jerzy Sirak  –  No  powiem tak:  No  nie  robiliśmy tam jakiegoś  generalnego  remontu  chodnika,
dlatego  też,  że  przygotowujemy  dokumentację,  chcemy złożyć  tam  wniosek  w  przyszłości  na
schetynówki i  zrobić całą  ulicę – nawierzchnię,  chodniki  i  tak dalej,  ale  ja  nie  mówię,  że nie.
Zobaczymy. 

Zdzisław Stankowski – Tam dużo roboty nie ma.

Jerzy Sirak – Jak dużo roboty nie ma, to będzie to możliwe. To, co najważniejsze, to już chyba
wszystko. Także dziękuję bardzo. 

Alla Gryc – Dziękuję bardzo. Pani Ewa Rygorowicz, chciała Pani zabrać głos. 

Ewa Rygorowicz – Szanowni Państwo, korzystając z okazji zbliżającego się tak wielkiego Święta –
Święta  świąt,  jakim jest  Pascha Chrystusowa,  w imieniu Bractwa świętych Cyryla  i  Metodego
wszystkim wyznawcom prawosławia,  wszystkim sympatykom prawosławia chciałam złożyć  jak
najserdeczniejsze życzenia. Niech dobry Bóg, który został za nas na krzyżu ukrzyżowany, obdarzy
nas miłości,  cierpliwością, dobrym zdrowiem na długie lata a w naszych sercach niech zaistnieje
radość zmartwychwstania, napełniając je paschalną miłością. Błogosławionych Świąt. Dziękuję. 



Alla Gryc  – Dziękuję bardzo.  Szanowni Państwo, jak powiedziała  przedmówczyni,  zbliżają  się
Święta  Wielkiej  Nocy.  Jesteśmy miastem wielonarodowościowym,  wcześniej  świętowali  Święta
katolicy,  za chwilę  będą świętowali  Święta  wyznawcy prawosławia.  Ja z  tej  okazji  chciałabym
również  w  imieniu  własnym  i  Rady  Miasta  złożyć  najserdeczniejsze  życzenia  wszystkim
mieszkańcom  Hajnówki,  życzyć  zdrowych,  spokojnych,  radosnych  Świąt  Wielkiej  Nocy.
Wszystkiego dobrego. Dziękuję Państwu, serdecznie dziękuję naszym mediom, które są zawsze
obecne z nami na sesjach i tymi słowy zamykam obrady XXVI sesji Rady Miasta. Dziękuję bardzo.

prot. insp.                                                                                                  Przewodnicząca Rady

Halina Stepaniuk                                                                                                 Alla Gryc


