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

która odbyła się 26 czerwca 2013 r. 

w Sali Konferencyjnej Urzędu Miasta

w Hajnówce

w godz. 13:00 – 15:20

stan Rady Miasta – 21
obecnych na sesji – 19
nieobecnych uspr. – 2
Radni obecni na posiedzeniu:

1. Androsiuk Tomasz

2. Bołtromiuk Eugeniusz

3. Chaniło Alicja

4. Giermanowicz Jan

5. Gryc Alla

6. Kośko Krystyna

7. Kulwanowski Leonard

8. Łabędzki Bogusław Szczepan

9. Łojewska Halina

10. Markiewicz Piotr

11. Olejnicki Tomasz

12. Ostapczuk Jakub

13. Ostaszewska Walentyna

14. Puch Janusz

15. Rygorowicz Ewa

16. Grzegorz Tomaszuk

17. Wiatrowski Zdzisław

18. Szarejko Mikołaj Jan

19. Charytoniuk Jerzy

Nieobecni usprawiedliwieni:

1. Kiendyś Ireneusz Roman

2. Rakowicz Wiesław

3.



Do punktu 1, 2 porządku obrad
Alla Gryc – Szanowni Państwo, minęła godzina 13:00. Otwieram obrady XXVIII sesji Rady Miasta
Hajnówka. Stwierdzam, że w sesji Rady Miasta uczestniczy 19 radnych, co stanowi quorum, aby
podejmowane  decyzje  były  prawomocne.  Serdecznie  witam  Pan  Jerzego  Siraka  –  Burmistrza
Miasta Hajnówka. Serdecznie witam Pana Anatola Łapińskiego – Dyrektora Zakładu Gospodarki
Mieszkaniowej.  Serdecznie  witam wszystkich  pracowników Urzędu  Miasta.  Równie  serdecznie
witam przedstawicieli Rad Osiedli. Witam również serdecznie Panie i Panów radnych Rady Miasta
Hajnówka. Serdecznie witam przedstawicieli operatorów naszych mediów regionalnych a za ich
pośrednictwem mieszkańców naszego miasta. Przed przystąpieniem do przyjęcia porządku obrad
poinformuję,  że  wpłynął  wniosek  Burmistrza  Miasta  do  zmiany  porządku  obrad.  W dniu  17
czerwca wpłynął wniosek Burmistrza Miasta o zmianę porządku obrad XXVIII sesji Rady Miasta.
Burmistrz Miasta Hajnówka wnosi o zmianę porządku obrad polegającą na zmianie punktu 7 pod
nazwą  Rozpatrzenie  i  podjęcie  uchwał,  to  jest  dodanie  literki  f/  pod  nazwą  przystąpienia  do
realizacji  w ramach umowy partnerskiej  międzynarodowego projektu wsparcia transgranicznych
inicjatyw społeczności lokalnych w Euroregionie Puszcza Białowieska. Wniosek został przekazany
radnym na skrzynki mailowe, był przedstawiony na posiedzeniach komisji branżowych. Czy ktoś z
Pań i Panów radnych ma jeszcze zapytania w związku z wnioskiem? Wniosek Burmistrza podlega
pod przegłosowanie. Kto z Państwa jest za przyjęciem, dodaniem do porządku obrad tegoż punktu,
proszę o podniesienie  ręki  do góry.  Kto z  Państwa jest  przeciw? Kto się  wstrzymał?  Dziękuję
bardzo. Wniosek został dodany do porządku obrad 19 głosami. Kolejny wniosek o zmianę porządku
obrad  wpłynął  26  czerwca,  polegającej  na  zmianie  w  punkcie  7  pod  nazwą  dodania  punktu
Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawach dodanie literki f/, przepraszam g/, wyrażenie zgody na
przystąpienie  do  realizacji  projektu  i  złożenie  wniosku  o  jego  dofinansowanie  ze  środków
mechanizmu finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Wniosek również podlega pod
przegłosowanie. Czy ktoś z Państwa ma pytania w związku z wnioskiem? Nie widzę. Zarządzam
głosowanie. Tak? Pan Burmistrz życzy uzupełnić. Proszę bardzo. 
Jerzy Sirak – Pani Przewodnicząca, wysoka Rado, ja zwracam się do wysokiej Rady z prośbą o
wprowadzenie tego do porządku obrad. To opóźnienie wynika z  tego, że cały czas pracowaliśmy
nad projektami szczegółowymi. Ten duży projekt będzie dotyczył naszego wniosku do tak zwanych
środków  norweskich,  jak  to  się  krótko  mówi.  Projekt,  konkurs  został  już  ogłoszony.  Termin
złożenia  projektu  do  tego  konkursu  upływa  z  dniem  8  sierpnia.  Projekt  będzie  dotyczył
termomodernizacji Szkoły Podstawowej nr 2, doprowadzenia do tej szkoły sieci ciepłociągu z tej
naszej  sieci  miejskiej.  Będzie  dotyczył  również  modernizacji  budynku,  który  swego  czasu,  w
zamian za podatki, przejęliśmy od Hamechu z takim zamierzeniem, że w przyszłości będzie on
przeznaczony  na  potrzeby  organizacji  tego  zaplecza  socjalnego  w  postaci  domu  studenta  dla
Politechniki  Białostockiej.  I  trzeci  ważny  komponent  tego  programu  to  montaż  instalacji
fotowoltaicznych na naszym Parku Wodnym, żeby po ewentualnym zrealizowaniu tego projektu
obniżyć nasze bieżące koszty funkcjonowania tej jednostki. Jest to dlatego tak późno, bo cały czas
projektanci pracowali,  liczyli,  a podejmowanie takiej  uchwały ma sens wtedy,  kiedy ten budżet
będzie zbliżony do tych kosztów projektowych. Oczywiście, najprawdopodobniej w przyszłości,
jeśli dostaniemy to dofinansowanie, a ja mam nadzieję, że dostaniemy, warunki dofinansowania są
dosyć korzystne, bo udział własny jest tylko 15 %, że po tym przetargu te wartości finalne będą
inne.  Niemniej  jednak  teraz  trzeba  się  posiłkować  tymi  kwotami  kosztorysami  z  projektów.
Projekty,  tak  jak  mówiłem,  były  cały  czas  w  opracowaniu,  stąd  to  opóźnienie,  za  co  bardzo
przepraszam, a dzisiaj proszę o wprowadzenie tego do porządku i później akceptację. 
Alla Gryc – Dziękuję bardzo. Kto z Państwa jest za przyjęciem tego punktu do porządku obrad,
proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto z Państwa jest przeciw? Nie widzę. Kto z Państwa się
wstrzymał?  Nie widzę.  19 radnych jednogłośnie głosowało za przyjęciem punktu do programu
obrad. Czy ktoś z Państwa jeszcze ma uwagi lub wnioski do porządku dzisiejszych obrad? Proszę



bardzo, Pan radny Bogusław Łabędzki. 
Bogusław Szczepan Łabędzki – W programie mamy punkt 10. Zapoznanie się ze stanem dróg w
mieście i to jest wyjazd, i później punkt 11. Zamknięcie obrad. Czy technicznie będzie to wyglądało
tak, że w czasie tego wyjazdu będzie sporządzany protokół z posiedzenia Rady Miasta, z sesji Rady
Miasta? 
Alla Gryc – Tak.
Bogusław Szczepan Łabędzki – Tak? Czyli każda rozmowa będzie protokołowana? 
Alla Gryc – Będziemy się starali jakoś ten protokół zrobić całościowy. Uwagi wszystkich radnych
będą zapisane. 
Bogusław Szczepan Łabędzki – Bo nie wiem, czy to będzie technicznie wykonalne, ale jeżeli Pani
uważa, że tak, to się zgadzam. Dziękuję bardzo. 
Alla  Gryc  – Poza  tym,  już po  przedstawieniu  porządku obrad,  powinnam była  powiedzieć,  że
wszystkie  spostrzeżenia  dotyczące  wyjazdu  i  uwagi  odnoszące  się  do  stanu  technicznego  ulic,
Państwa potrzeby proszę zgłaszać drogą mailową i ewentualnie w Biurze Rady Miasta i wówczas
będzie sporządzony taki całościowy zapis protokółowy, który podejmiemy na kolejnej sesji Rady.
Poddaję pod głosowanie uzupełniony porządek obrad. Kto z Państwa jest za przyjęciem porządku
obrad z poprawkami,  proszę o podniesienie  ręki  do góry.  Dziękuję bardzo.  Kto z Państwa jest
przeciw? Nie widzę.  Kto się wstrzymał? Nie widzę.  Dziękuję bardzo. Porządek został  przyjęty
jednogłośnie 19 głosami.  Podaję do wiadomości  przyjęty porządek obrad dzisiejszej  sesji  Rady
Miasta Hajnówka:
1. Otwarcie sesji.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z XXVII sesji Rady Miasta Hajnówka.

4. Interpelacje.

5. Informacja o działalności Burmistrza Miasta Hajnówka w okresie od 11 maja do 10 czerwca 

2013 roku.

6. Informacja z kontroli problemowej przeprowadzonej w dniu 27 maja 2013 roku w Zakładzie 

Komunikacji Miejskiej w Hajnówce przez Komisję Rewizyjną Rady Miasta Hajnówka.

7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawach:

a/ zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Hajnówka na lata 2013 – 2024,

b/ zmian w budżecie miasta na 2013 rok,

c/ regulaminu przyznawania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów 

zamieszkałych na terenie gminy miasta Hajnówka,

d/ przyjęcie zmiany Statutu Związku Gmin Regionu Puszczy Białowieskiej,

e/ zaliczenie drogi do kategorii dróg gminnych miasta Hajnówka oraz nadania nazwy ulicy

Magnoliowa,

f/ przystąpienia do realizacji w ramach umowy partnerskiej międzynarodowego projektu 

wsparcia transgranicznych inicjatyw społeczności lokalnych w Euroregionie Puszcza 

Białowieska,

g/ wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji projektu i złożenie wniosku o jego 



dofinansowanie ze środków mechanizmu finansowego Europejskiego Obszaru 

Gospodarczego.

8. Wolne wnioski, zapytania.

9. Odpowiedzi na interpelacje, wolne wnioski, zapytania.

10. Zapoznanie się ze stanem dróg w mieście – wyjazd. /Planowany wyjazd jest na godzinę 14:30. 

Będzie podstawiony autobus./

11. Zamknięcie obrad.

Do punktu 3 porządku obrad
Alla Gryc – Przechodzimy do punktu 3. Przyjęcie protokołu z XXVII sesji Rady Miasta Hajnówka.
Protokół znajdował się do wglądu w Biurze Rady Miasta Hajnówka. Do chwili obecnej nikt nie
zgłosił uwag, w związku z tym poddaję pod głosowanie projekt protokołu. Kto z Państwa jest za
przyjęciem protokołu, proszę o podniesienie ręki do góry. Kto z Państwa jest przeciw? 1 osoba.
Tak?  Dobrze?  Pomyłka,  tak?  Kto  z  Państwa się  wstrzymał?  Czyli  protokół  został  przyjęty 19
głosami, jednogłośnie. W głosowaniu wzięło udział 19 radnych.  
Do punktu 4 porządku obrad
Alla Gryc – Przychodzimy do punktu 4. Interpelacje. Proszę Panie i Panów radnych o zgłaszanie
interpelacji. Już widzę. Pan Bogusław Łabędzki. Proszę bardzo.
Bogusław Szczepan Łabędzki – Państwo Przewodniczący, Panie Burmistrzu, Wysoka Rado, trzy
tematy postanowiłem umieścić w swoim wystąpieniu związanym z interpelacjami. Po odczytaniu
przekażę  Panu Burmistrzowi,  bo do  niego są kierowane na piśmie.  Pierwsza  z  nich  brzmi:  W
związku z ogłoszonym na 8 lipca 2013 roku terminem zakończenia procedury zgłaszania ofert na
wykonanie  zamówienia  publicznego  gospodarka  odpadami  komunalnymi  proszę  o  udzielenie
odpowiedzi  na  pytania:  Co  było  powodem  ogłoszenia  takiego  terminu  zakończenia  procedury
przetargowej wyłaniającej podmiot mający realizować zadanie, które wchodzi w życie z dniem 1
lipca 2013 roku?” Pan Burmistrz częściowo na te pytanie udzielał informacji na poprzedniej sesji
Rady Miasta. Ja chciałbym jednak poznać faktyczne powody takiego opóźnienia, uważam. Co z
niego wynika? Od razu uzasadnię. Na przykład możemy spojrzeć na sytuację w Narewce, w której
okazało się, że cena wynikająca z przetargu za odbiór odpadów segregowanych wynosi 5 złotych.
Więc  Rada Gminy będzie  teraz  mogła  podjąć  uchwałę,  która  zmniejszy te  opłaty ustanowione
wcześniej.  My natomiast takiej  sytuacji,  gdyby nawet wystąpiła, no w tej  chwili nie mamy, nie
mamy takiej możliwości. Jak zostanie zorganizowany odbiór odpadów komunalnych w czasie od 1
lipca 2013 roku do zakończenia postępowania wyłaniającego podmiot, który będzie realizował to
zadanie? To jest pytanie, uważam, też zasadne. Jeżeli nie, to proszę wyprowadzić mnie z błędu, ale
od  1  lipca  obowiązuje  regulamin  gospodarki  odpadami.  Ja  jestem zobowiązany  w mocy  tego
regulaminu  do  segregowania  śmieci,  do  korzystania  z  odpowiednich  worków,  pojemników,
kontenerów. Jeżeli zgodnie z Pana odpowiedzią z poprzedniej sesji ma to się odbywać na starych
zasadach, no to ja się obawiam, że będę postępował niezgodnie z przyjętym przez Radę Miasta
regulaminem. Jeżeli się mylę, no to też proszę wyprowadzić mnie z błędu. Jakie koszty wreszcie
będą ponosili mieszkańcy Hajnówki w tym okresie? Czy to będą koszty, skoro po staremu będzie
odbiór, to będą po staremu, czy będą po nowemu naliczane? Kolejna interpelacja również w tym
temacie. W związku z orzeczeniem Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 23 maja
2013  roku  (Uchwała  Kolegium  Nr  2260/13)  dotyczącym  naruszenia  prawa  i  wezwaniem  do
usunięcia naruszenia prawa we wzorze deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami
komunalnymi  składanej  przez  właściciela  nieruchomości,  przyjętym  uchwałą  Rady  Miasta
Hajnówka  z  dnia  24  kwietnia  2013  roku  proszę  o  udzielenie  odpowiedzi  na  pytania:  Kto  jest
odpowiedzialny za przygotowanie wyżej wymienionego projektu uchwały? Jakie są konsekwencje



orzeczenia Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w zakresie wyżej  wymienionej  uchwały
Rady  Miasta?  W  jaki  sposób  zostaną  usunięte  naruszające  prawo  zapisy  wyżej  wymienionej
uchwały? Też od razu krótkie uzasadnienie do moich wątpliwości, bo ja nie wiem, czy jeżeli te
deklaracje były wadliwie sporządzone, z naruszeniem prawa, to czy nasze składanie ich ma moc
prawną? 
Bogusław Szczepan Łabędzki – No słyszę już odpowiedź, że ma. Tak? Z tym, że mieliśmy półtora
roku  na  przygotowanie  dokumentacji  i  okazuje  się,  że  tam  jest  kilkanaście  błędów  w  tych
deklaracjach. I kolejne pytanie, nawiązanie do debaty, którą zorganizowało Prawo i Sprawiedliwość
6 czerwca. Niektórzy mówią, że należy ubolewać, że Telewizja Kablowa odrzuciła zaproszenie i nie
przekazała mieszkańcom informacji z tej debaty. Ja nie ubolewam, ja myślę, że dobrze się stało, że
Telewizja  Kablowa  w  ten  sposób  zdeklarowała  się  po  określonej  linii  politycznej  czy  stronie
politycznej.  Dla  nas  jest  to  nauczka,  żeby  na  przyszłość  zapraszać  niezależne  media  do
pokazywania tego, jak wygląda nasza praca. Informacja o tym też nie znalazła się w informacji
Pana  Burmistrza  za  ten  okres.  Ja  mieszkańcom  chcę  przekazać,  że  efektem  tej  debaty  była
deklaracja Rindipol-u dotycząca możliwości obniżenia kosztów produkcji czy sprzedaży przez nich
energii cieplnej. Z deklaracją i długoletnią, i dotyczącą także zatrudnienia pracowników. Ale też
wynikiem tej debaty są pytania, które znajdą się w treści interpelacji. Te pytania brzmią: Jaką moc
cieplną jest w stanie wyprodukować kotłownia PEC...?
Alla Gryc – Przepraszam bardzo. Panie radny Łabędzki, ja myślę, że troszkę schodzimy od tematu.
Jest czas na zgłaszanie deklaracji, interpelacji. Zgłosił Pan. Za chwileczkę Pan Burmistrz odpowie.
Bogusław Szczepan  Łabędzki  –  Zgłosiłem dwie.  Jest  jeszcze  trzecia.  Czy jest  ograniczenie  w
regulaminie ilości składanych interpelacji?
Alla Gryc – Nie, oczywiście, że nie.
Bogusław Szczepan Łabędzki – Więc składam trzecią.
Alla Gryc – Więc proszę o składanie.
Bogusław Szczepan Łabędzki  – Jaką moc cieplną jest  w stanie  wyprodukować kotłownia PEC
mieszcząca się przy ulicy Małej 20? Czy PEC Hajnówka dysponuje jeszcze innymi źródłami ciepła
niż  wskazana  wyżej  kotłownia?  Jaką  moc  zamówioną  wyprodukowaną  we  własnych  źródłach
energii  cieplnej  deklaruje  PEC Hajnówka  i  za  jaką  pobiera  opłatę  od  mieszkańców,  którzy  są
klientami  Przedsiębiorstwa?  Jeżeli  między  mocą  cieplną  wyprodukowaną  przez  PEC  (pytanie
pierwsze)  a  mocą  deklarowaną  jako  zamówiona  (pytanie  trzecie)  występuje  różnica,  to  jakiej
wartości koszta ona kumuluje? Dziękuję bardzo. 
Alla Gryc – Ktoś z Pań i Panów radnych jeszcze ma interpelacje? Czy Pan Burmistrz udzieli teraz
odpowiedzi?
Jerzy Sirak – Nie.
Do punktu 5 porządku obrad
Alla Gryc – Przechodzimy do punktu 5. Informacja o działalności Burmistrza Miasta Hajnówka w
okresie  od  11  maja  do  10  czerwca  2013  roku.  Informacja  wraz  z  innymi  materiałami  została
przekazana na piśmie. Czy Pan Burmistrz będzie chciał uzupełnić informację? Proszę bardzo.
Jerzy Sirak – Pani Przewodnicząca, Wysoka Rado chciałbym jeszcze tą krótką informację uzupełnić
o  dodatkowe  te  działania,  które  były  realizowane,  także  miałem okazję  uczestniczyć  w  takim
podsumowaniu organizowanym przez Wojewodę Podlaskiego dotyczącą aktywnością organizacji
pozarządowych i myślę, że z radością i satysfakcją możemy tutaj o tym mówić, że również Pani
Przewodnicząca  Rady  Alla  Gryc  została  wyróżniona  Srebrnym  Krzyżem  Zasługi  za  swoją
dotychczasową aktywność w organizacjach pozarządowych. Myślę, że jest to powód do radości.
Bardzo, bardzo serdecznie Pani Przewodniczącej gratuluję. Zostały też podpisane umowy. Wczoraj,
nie, przedwczoraj, wspólnie z Panem Starostą Pietroczukiem, podpisałem umowę w Ministerstwie
Spraw  Zagranicznych.  Umowa  dotyczy  realizacji  projektu  wspólnie  z  Euroregionem  Puszcza
Białowieska. Będzie to projekt, który będzie dotyczył aktywizacji gospodarczej – podmiotów po



jednej i po drugiej stronie granicy. W ramach tego projektu przewidujemy zorganizowanie takiej
konferencji u nas dotyczącej spotkania z przedsiębiorcami z jednej i z drugiej strony granicy, ale
również  planujemy  wydanie  takiego  informatora  zawierającego  ofertę  inwestycyjną  z  naszego
miasta.  Przygotowane  zostały  też  już  z  naszej  strony  wszystkie  dokumenty  do  Regionalnego
Programu Operacyjnego dotyczące podpisania projektów. Mam tu na myśli z jednej strony projekt
dotyczący montażu kolektorów słonecznych na budynkach indywidualnych i na naszych obiektach
w  szkołach  i  przedszkolach,  jak  również  projekt  dotyczący  uzbrojenia  terenów  i  również
dokupienia terenów pod kątem inwestycji. Mam tu na myśli te tereny koło szpitala, przylegające
bezpośrednio do granic Puszczy Białowieskiej. Również uczestniczyłem w tym okresie w takim
spotkaniu  w  Parlamencie  Rzeczypospolitej  z  sejmową  grupą  zrównoważonego  rozwoju,  której
towarzyszy  Pan  Profesor  Szyszko  i  tam  przedstawiłem  nasze  stanowisko  w  sprawie  dla  nas
wszystkich ważnej, generalnie dotyczącej obywatelskiego projektu nowelizacji ustawy o ochronie
przyrody. Myślę, że to chyba wszystko, co mogę dodać do tej informacji.  
Alla  Gryc  – Dziękuję  bardzo.  Dziękuję Panu Burmistrzowi.  Czy ze  strony radnych są jeszcze
pytania? Proszę bardzo, Pan radny Bogusław Łabędzki. 
Bogusław  Szczepan  Łabędzki  –  Panie  Burmistrzu,  ja  wnoszę  o  przekazanie  Komisji  Spraw
Społecznych jako Komisji,  która  w zakresie  swoich  obowiązków ma także  nadzorowanie  tego
tematu,  wnoszę o przedstawienie Komisji  Spraw Społecznych uzasadnienia wniosku w sprawie
nominacji do nagrody Ministra Edukacji Narodowej, o której Pan wspomina w swojej informacji o
działalności. Dziękuję bardzo. 
Alla Gryc – Dziękuję bardzo. Czy są jeszcze pytania ze strony radnych? Informacja Burmistrza
podlega pod przegłosowanie. Kto z Państwa jest za przyjęciem informacji, proszę o podniesienie
ręki do góry. Kto z Państwa jest przeciw? 1 osoba. Kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo. Informacja
o działalności Burmistrza została przyjęta 18 głosami, 1 osoba była przeciwna. W głosowaniu brało
udział 19 radnych. 
Do punktu 6 porządku obrad
Alla  Gryc  –  Przechodzimy do  punktu  6  obrad  sesji  Rady  Miasta  Hajnówka.  Punkt  6  jest  to
informacja  z  kontroli  problemowej  przeprowadzonej  w  dniu  27  maja  2013  roku  w  Zakładzie
Komunikacji Miejskiej w Hajnówce przez Komisję Rewizyjną Rady Miasta Hajnówka. Informacja
została przekazana wraz z innymi materiałami na piśmie, Państwu radnym na skrzynki mailowe. W
związku z tym, że nie ma dzisiaj z nami Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Pana Ireneusza
Kiendysia, Pan Janusz Giermanowicz przedstawi nam ewentualnie uzupełnienie. Jan. Poprawiam.
Przepraszam. 
Jan Giermanowicz – Państwo Przewodniczący, Panie Burmistrzu, szanowna Rado, jako że jestem
drugi na liście chyba tej komisji, dlatego przypadło mi w udziale. Dla Pana Irka życzymy szybkiego
powrotu do zdrowia, żeby był wśród nas. Drodzy Państwo, zatem przystępuję do przedstawienia.
Informacja  z  kontroli  problemowej  przeprowadzonej  w  dniu  27  maja  2013  w  Zakładzie
Komunikacji Miejskiej w Hajnówce przez Komisję Rewizyjną Rady Miasta Hajnówka. Komisja
działała  w składzie:  Kiendyś  Ireneusz Roman – Przewodniczący,  Giermanowicz Jan – Członek
Komisji,  Charytoniuk Jerzy – Członek Komisji,  Rygorowicz Ewa – Członek Komisji,  Krystyna
Kośko – Członek Komisji. Jeśli chodzi o przedstawicieli Zakładu kontrolowanego to był Dyrektor
Ryszard  Sawicki,  Księgowa  Halina  Maksimiuk.  Kontroli  dokonano  w  oparciu  o  Uchwałę  Nr
XXIII/184/12 Rady Miasta Hajnówka z dnia 27 grudnia 2012 roku w sprawie planu pracy Komisji
Rewizyjnej Rady Miasta Hajnówka na 2013 rok. Zakresem kontroli objęto działalność statutową i
gospodarkę finansową Zakładu Komunikacji Miejskiej w Hajnówce za 2012 rok. Cała działalność
statutowa  i  zakres  kontroli  został  przedstawiony  Państwu  do  wglądu.  Państwo  radni  mieli
obowiązek z tym się zapoznać, zatem będą mieli jasną sytuację, jak zagłosować przy poddaniu pod
głosowanie. Ja Państwu tylko jeszcze na koniec powiem, że protokół zakończył się wnioskiem, że
gospodarka finansowa w kontrolowanym zakładzie była prawidłowo prowadzona. Dziękuję bardzo.



Alla Gryc – Dziękuję bardzo. Czy są jeszcze pytania do informacji? W związku z tym poddaję pod
głosowanie informację.  Kto z Państwa jest  za przyjęciem informacji  z kontroli  problemowej w
Zakładzie Komunikacji Miejskiej, proszę o podniesienie ręki do góry. Kto z Państwa jest przeciw?
Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Informacja została przyjęta jednogłośnie 19 głosami.
Dziękuję bardzo.
Do punktu 7 porządku obrad
a/ Alla Gryc – Przechodzimy do punktu 7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawach. Punkt a/
zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Hajnówka na lata 2013 – 2024. Projekt uchwały
został  również  przekazany  w  terminie  statutowym  radnym.  Radni  obradowali  nad  tematem
Prognozy na komisjach. Poproszę wnioskodawcę o przedstawienie projektu. 
Halina  Nowik  –  Pani  Przewodnicząca,  szanowni  Radni,  czym  są  podyktowane  zmiany  w
Wieloletniej  Prognozie  Finansowej  na  lata  2013  –  2024?  Otóż  w  złączniku  nr  2  zostały
wprowadzone, planowane są do wprowadzenia dwa przedsięwzięcia do realizowania w latach 2013
– 2014 i to jest związane z tym, że kompetencją Rady jest wyłączność wprowadzania tych zadań i
to  ma  przeniesienie  do  zmian  w budżecie.  Wprowadzamy zadanie  do  Wieloletniej  Prognozy i
jednocześnie dokonując zmiany, następna uchwała dokonujemy zmiany w budżecie. Może ja tutaj
odczytam,  jakie  to  przedsięwzięcia.  Otóż  zwiększenie  atrakcyjności  inwestycyjnej  miasta
Hajnówka poprzez kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych. Wartość projektu 6 500 000,
w tym dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego w wysokości ponad 4 200 000.
Środki  własne  2  281  000  i  tutaj  dofinansowanie  ponad  800  000,  1  400  000  to  koszty
niekwalifikowalne.  Okres  realizacji  przedsięwzięcia,  tak  jak  wspomniałam,  lipiec  2013  –
październik 2014. Cele bezpośrednie projektu to zapewnienie potencjalnym inwestorom dogodnych
warunków do prowadzenia działalności gospodarczej, zwiększenie dostępności do kompleksowo
uzbrojonych terenów inwestycyjnych. I w tym roku z budżetu zostaną poniesione wydatki, między
innymi na opracowanie studium wykonalności operatów szacunkowych i projektów budowlanych, i
kosztorysów. Drugie przedsięwzięcie  jest  to  zwiększenie udziału energii  odnawialnej  na terenie
miasta  poprzez  instalację  kolektorów  słonecznych  na  budynkach  mieszkalnych  i  budynkach
użyteczności  publicznej.  To  zadanie  było  wcześniej  uwzględnione  w  budżecie  na  14  rok.  W
związku z tym, że terminy przesunęły się,  tak może powiem, zostały rozłożone w czasie może
realizacja tego zadania i obejmuje rok bieżący i 2014. Całkowita wartość projektu 4 400 000 i tutaj
dofinansowanie 70 %. Stanowi to ponad 3 000 000. I w tym roku planowany jest zakup i montaż
kolektorów  na  budynkach  mieszkalnych.  W przyszłym  roku  będą  montowane  te  kolektory  na
budynkach użyteczności publicznej. Dziękuję.
Alla Gryc – Autopoprawka?
Halina Nowik – To znaczy tak, może odniosę się, bo ta autopoprawka dotyczy przede wszystkim do
zmian w budżecie. Zwiększona została kwota 219 złotych z tytułu dofinansowania na realizację
projektu  indywidualizacja  nauczania  i  w związku z  tym,  że  ulegają  zmianie  dochody zarówno
ogółem bieżące  wydatki,  to  też  tutaj  o  te  219 złotych zostaną też kwoty dochodów wydatków
dostosowane do kwot wprowadzonych w zmianach w budżecie. 
Alla Gryc – Dziękuję bardzo. Komisje Rady Miasta Hajnówka zaopiniowały przedstawiony projekt
pozytywnie. Poproszę Przewodniczących komisji o przedstawienie opinii. Pan Grzegorz Tomaszuk
– Przewodniczący Komisji Polityki Gospodarczej.
Grzegorz  Tomaszuk  –  Komisja  Polityki  Gospodarczej  opiniuje  pozytywnie  projekt  uchwały.
Wszyscy radni głosowali za projektem uchwały.
Alla Gryc – Pan Janusz Puch – Przewodniczący Komisji Infrastruktury Komunalnej i Samorządu. 
Janusz Puch – Komisja zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie. 6 radnych było za. 
Alla Gryc – Dziękuję bardzo.
Janusz Puch – Dziękuję.
Alla Gryc – Pan Jerzy Charytoniuk – Przewodniczący Komisji Spraw Społecznych. 



Jerzy Charytoniuk – Komisja Spraw Społecznych również opowiedziała się za przyjęciem projektu.
W głosowaniu brało udział 5 radnych, 4 za, 1 wstrzymał się od głosu.  
Alla Gryc – Dziękuję bardzo. Czy ze strony radnych są jeszcze pytania? Nie widzę.  Szanowni
Państwo,  przystąpmy  do  przegłosowania  zmian  Wieloletniej  Prognozy  Finansowej  Miasta
Hajnówka  na  lata  2013  –  24.  Kto  z  Państwa  jest  za  przyjęciem  projektu  uchwały,  proszę  o
podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciw? 1 osoba. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Dziękuję
bardzo. Projekt zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Hajnówka na lata 2013 – 24 został
przyjęty 18 głosami, 1 osoba była przeciwna.  
b/ Alla Gryc – Poszła. Kolejny punkt. Zmiany w budżecie miasta na 2013 rok. Projekt uchwały
również  był  przekazany  radnym  w  statutowym  terminie.  Nad  projektem  dyskutowano  na
komisjach. Komisje Rady Miasta zaopiniowały projekt pozytywnie. Poproszę Przewodniczących
komisji o przedstawienie opinii. Pan Grzegorz Tomaszuk. 
Grzegorz Tomaszuk – Komisja Polityki Gospodarczej wnioskuje pozytywnie zaopiniować projekt
uchwały przy 1 głosie wstrzymującym się. 
Alla Gryc – Dziękuję bardzo. Pan Janusz Puch.
Janusz  Puch  –  Komisja  Infrastruktury  Komunalnej  i  Samorządu  również  pozytywnie  opiniuje
projekt uchwały. Za uchwałą głosowało 5 radnych, 1 wstrzymał się od głosu. Dziękuję.
Alla Gryc – Dziękuję. Pan Jerzy Charytoniuk.
Jerzy Charytoniuk –  I Komisja Spraw Społecznych, tak samo jak poprzednie komisje, wnioskuje
za przyjęciem projektu uchwały. W głosowaniu brało udział 5 radnych. 4 było za, 1 wstrzymał się
od głosu. 
Alla  Gryc  –  Czy  uważacie  Państwo,  że  powinna  uzasadnić  jeszcze  Pani  Skarbnik  zmiany  w
budżecie miasta, czy już temat został przedyskutowany? Zatem przystąpmy do przegłosowania. Kto
z Państwa jest za przyjęciem zmian w budżecie miasta na 2013 rok, proszę o odniesienie ręki do
góry.  Dziękuję.  Kto jest  przeciw? Nie widzę.  Kto się  wstrzymał?  Nie widzę.  Projekt  zmian w
budżecie został przyjęty jednogłośnie 19 głosami.
c/  Alla Gryc – Przechodzimy do punktu kolejnego. Punkt c/ Regulaminu przyznawania pomocy
materialnej  o  charakterze  socjalnym  dla  uczniów  zamieszkałych  na  terenie  gminy  miejskiej
Hajnówka. Projekt uchwały również został przekazany radnym na skrzynki mailowe. Dyskutowano
o tym na komisjach. Niemniej jednak poproszę wnioskodawcę o przedstawienie projektu.
Sylwia  Koczuk  –  Szanowni  Państwo  radni,  dostaliście  projekt  w  sprawie  zmiany Regulaminu
przyznawania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie
gminy  miejskiej  Hajnówka,  który  stanowi  załącznik  do  niniejszej  uchwały.  Jest  to  projekt
dokumentu jednolitego, w którym zawarte zostało kilka zmian. I może powiem tak pokrótce, czego
dotyczą zmiany. W pierwszej kolejności zmiany dotyczą sposobu ustalania wysokości stypendium
szkolnego. Czyli ustaliliśmy to stypendium szkolne w wyższych podprogach dochodowych. Tak,
żeby maksymalnie wykorzystywać dotacje nam przyznaną, prawda? Kolejny punkcik, dodaliśmy
też  kilka  form,  w  jakich  to  stypendium może  być  realizowane,  prawda?  Czyli  rozszerzyliśmy
katalog  wydatków,  które  są  refundowane,  które  będą  refundowane  w  ramach  stypendium
szkolnego.  Kolejny punkcik  to  jest  zapis,  który mówi  o  tym,  że  stypendium będzie  udzielane
poprzez  na  postawie  faktur  imiennych,  rachunków  bądź  dowodów  wpłaty  KP,  czyli  po
przedstawieniu konkretnych wydatków przez wnioskodawców. I to są takie najistotniejsze zmiany.
Alla  Gryc  – Dziękuję bardzo.  Czy ze strony Pań i  Panów radnych są jeszcze pytania?  Proszę
bardzo, Pan Bogusław Łabędzki. 
Bogusław Szczepan Łabędzki – Państwo Przewodniczący, Panie Burmistrzu, ja mam do Pani tylko
taką prośbę. Korzystając z tego, że mamy kamery Telewizji Kablowej, czy Pani mogłaby określić
taką grupę docelową tego stypendium? Bo okazuje się, że na mieście generalnie wiedza na ten
temat  jest  bardzo mała.  Które dzieci,  którzy słuchacze szkół,  kolegiów, przepraszam, mogą się



ubiegać? Dziękuję.
Sylwia  Koczuk  –  Generalnie  mówiąc,  uczniowie  szkół  podstawowych,  gimnazjów,  szkół
ponadgimnazjalnych,  również  szkół  policealnych  do  24  roku  życia.  To  chodzi  o  te  szkoły
policealne,  prawda?  W  przypadku  słuchaczy  kolegiów,  kolegiów  nauczycielskich  i  kolegiów
pracowników służb  społecznych  do  24  roku  życia.  Tylko  i  wyłącznie.  To  wynika  z  ustawy o
systemie oświaty nawet. 
Alla  Gryc  –  Dziękujemy  bardzo.  Przystąpmy  do  przegłosowania  Regulaminu  przyznawania
pomocy materialnej o charakterze socjalnym. Kto z Państwa jest za przyjęciem projektu uchwały,
proszę o podniesienie ręki do góry. Dziękuję. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie
widzę.  Dziękuję bardzo. Projekt przyznawania pomocy materialnej  o charakterze socjalnym dla
uczniów  zamieszkałych  na  terenie  gminy  miejskiej  Hajnówka  został  przyjęty  jednogłośnie.  W
głosowaniu wzięło udział 19 radnych. 
d/ Alla Gryc – Przechodzimy do punktu kolejnego. Punkt d/  przyjęcia zmiany Statutu Związku
Gmin Regionu Puszczy Białowieskiej. I tak samo zmiana Statutu Związku Gmin Regionu Puszczy
Białowieskiej.  Projekt uchwały był  dyskutowany na komisjach.  Radni  otrzymali  to na skrzynki
mailowe.  Komisje  Rady  Miasta  Hajnówka  zaopiniowały  projekt  przedstawiony  pozytywnie.
Poproszę Przewodniczących o przedstawienie opinii. Pan Grzegorz Tomaszuk. 
Grzegorz Tomaszuk – Komisja Polityki Gospodarczej wnioskuje przyjęcie projektu uchwały przy 1
głosie wstrzymującym się.
Alla Gryc – Dziękuję bardzo. Pan Janusz Puch.
Janusz Puch – Komisja Infrastruktury Komunalnej i Samorządu również jednogłośnie wnioskuje o
przyjęcie projektu uchwały. Dziękuję.
Alla Gryc – Pan Jerzy Charytoniuk.
Jerzy Charytoniuk – Komisja Spraw Społecznych, tak jak dwie poprzednie komisje, jednogłośnie
wnioskuje o przyjęcie projektu. W głosowaniu brało udział 5 radnych. 
Alla  Gryc  – Zatem przystąpmy do przegłosowania.  Są jeszcze pytania  ze strony Państwa? Już
pytałam, ale pytam powtórnie. Nie widzę. Przystąpmy do przegłosowania. Kto z Państwa jest za
przyjęciem zmiany Statutu Związku Gmin Regionu Puszczy Białowieskiej, proszę o podniesienie
ręki.  Kto się  wstrzymał? Kto jest  przeciw? Nie widzę.  Dziękuję bardzo.  Projekt  zmian Statutu
Związku Gmin Regionu Puszczy Białowieskiej został przyjęty jednogłośnie 19 głosami. 
e/ Alla Gryc – Przechodzimy do punktu kolejnego. Punkt e/  zaliczenie drogi do kategorii  dróg
gminnych miasta  Hajnówka oraz nadania nazwy ulicy Magnoliowa. Czy uważacie Państwo, że
powinniśmy jeszcze  prosić  wnioskodawcę o  przedstawienie  projektu  uchwały?  Nie.  Chyba jest
oczywiste.  Więc  ja  poproszę  Przewodniczących komisji  o  przedstawienie  opinii.  Pan Grzegorz
Tomaszuk. 
Grzegorz Tomaszuk – W tym przypadku komisja wnioskuje o przyjęcie projektu uchwały. Wszyscy
radni są za projektem uchwały a w komisji uczestniczyło 7 radnych. 
Alla Gryc – Dziękuję bardzo. Pan Janusz Puch.
Janusz Puch – Komisja Infrastruktury Komunalnej i Samorządu również wnioskuje pozytywnie. 6
radnych było za. Dziękuję.
Alla Gryc – Dziękuję bardzo. Pan Jerzy Charytoniuk.
Jerzy Charytoniuk  –  Komisja  Spraw Społecznych  również  jednogłośnie  wnioskuje  o  przyjęcie
projektu, w głosowaniu brało udział 5 radnych. 
Alla  Gryc – Dziękuję bardzo. Zatem przystąpmy do przegłosowania.  Szanowni radni,  proszę o
podniesienie ręki do góry.  Kto jest  za przyjęciem projektu uchwały? Kto jest  przeciw? Kto się
wstrzymał? Nie widzę. Dziękuję bardzo. Projekt uchwały został przyjęty jednogłośnie. Zatem od
dzisiaj mamy nową ulicę – ulicę Magnoliową. 
f/ Alla  Gryc  –  Punkt  f/  przystąpienie  do  realizacji  w  ramach  umowy  partnerskiej
międzynarodowego  projektu  w  sprawie  transgranicznych  inicjatyw  społeczności  lokalnych  w



Euroregionie  Puszcza  Białowieska.  Projekt  uchwały  został  również  przekazany  radnym  w
statutowym  terminie  na  skrzynki  mailowe.  Dyskutowano  o  tym  na  komisjach.  Proszę
wnioskodawcę o przedstawienie projektu.  Jest  taka potrzeba? Radni  wypowiadają się  nie,  więc
przystąpmy od razu do przegłosowania. Kto z Państwa jest za przyjęciem projektu uchwały, proszę
o podniesienie ręki do góry. Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie
widzę.  Projekt  przystąpienia  do  realizacji  w  ramach  umowy  partnerskiej  międzynarodowego
projektu  wsparcie  transgranicznych  inicjatyw  społeczności  lokalnych  w  Euroregionie  Puszcza
Białowieska został przyjęty jednogłośnie 19 głosami, w głosowaniu wzięło udział 19 radnych. 
g/ Alla Gryc – I punkt g/ wyrażenie zgody na przystąpienie do realizacji projektu i złożenie wniosku
o  jego  dofinansowanie  ze  środków  mechanizmu  finansowego  Europejskiego  Obszaru
Gospodarczego,  co  przyjęliśmy dzisiejszą  autopoprawką.  Czy  szanowni  radni  uważają,  że  jest
potrzeba  uzasadnienia  projektu,  bo  dostaliśmy  go  dzisiaj  na  piśmie?  Zatem  proponuję  o
przystąpienie  do  przegłosowania.  Kto  z  Państwa  jest  za  przyjęciem  wyrażenia  zgody  na
przystąpienie do realizacji projektu, proszę o podniesienie ręki do góry. Kto z Państwa jest przeciw?
Kto  się  wstrzymał?  Dziękuję.  Projekt  został  przyjęty  jednogłośnie  19  głosami.  W głosowaniu
wzięło udział 19 radnych. Dziękuję bardzo radnym.
Do punktu 8 porządku obrad
Alla  Gryc  –  Przechodzimy do  punktu  8.  Wolne  wnioski  i  zapytania.  I  chciałabym,  pozwólcie
Państwo, wystąpiłam do radnych Rady Miasta Hajnówka z prośbą o wsparcie finansowe Festiwalu
Rockowisko Hajnówka 2013. Bardzo dziękuję za zaangażowanie. Zebraliśmy sporą kwotę. W tej
chwili jest chyba 2 300, więc myślę, że jest to dość... 2 400 – Halinka dodaje. Więc jest to zasobna
kwota. Jeżeli ktoś z Państwa jeszcze ma ochotę wpłacić, można tej wpłaty dokonać. Ja serdecznie
dziękuję za to,  że poparliśmy wszyscy razem tak ładnie Festiwal  Rockowisko Hajnówka 2013.
Proszę bardzo, Pan radny Bogusław Łabędzki.
Bogusław  Szczepan  Łabędzki  –  Dziękuję  bardzo.  Państwo  Przewodniczący,  Panie  Burmistrzu,
wczoraj  zapoznałem  się  z  wynikami  konsultacji  społecznych.  Mieszkańcy  zdecydowanie
opowiedzieli się za tym, żeby nie łączyć zakładów budżetowych i instytucji kultury w mieście. Ale
podejrzewam, że dyskusji na ten temat nie unikniemy. Ja tylko tak ku rozwadze przypomnę, że w
niemal 30-tysięcznej Hajnówce w latach 80. istniał jeden zakład komunalny, który obsługiwał i
mieszkaniówkę, i śmieci, tudzież inne jeszcze komunalne przedsięwzięcia. W tej chwili nas jest o
wiele mniej. Ja nie wiem, czy już są wyniki, informacje z tych złożonych deklaracji śmieciowych,
które wskażą tak naprawdę, jaka ilość mieszkańców zamieszkuje Hajnówkę. Ale to tak na gorąco,
tak? Bo wyniki bodajże były też wczoraj ogłoszone. Wcześniej nie trafiłem na nie. Co do wolnych
wniosków,  Panie  Burmistrzu,  ścieżki  rowerowe  to  jest  taki  wniosek,  który  wynikł  z  grona
działkowców z Podlasia. Pewnie do radnego Szarejki też te informacje docierały na temat ścieżki
rowerowej, głównie tutaj  w ulicy Armii Krajowej, Rakowieckiego i Żabiej  Górki.  Tam są takie
uskoki w tej ścieżce. Ja w związku z tym zapoznałem się z ustawą, która reguluje budowę ścieżek
rowerowych. To dokument z 99 roku. Zapoznałem się też z takimi wytycznymi projektowania i
budowy dróg rowerowych, które są wynikiem wspólnych ustaleń ze środowiskiem rowerzystów i
chociażby z tej ustawy wynika, że te uskoki w ścieżce rowerowej nie mogą być większe niż 1 cm.
No  u  nas  są  to  takie  wysokości  zaokrąglenia  krawężnika,  więc  mocno  przewyższające.  Inne
ustalenia na przykład takie, że jeżeli już kostka brukowa, to nie fazowana, tylko prosta. No i trzecie
ustalenie, trzecia rzecz związana ze ścieżkami rowerowymi, trzecia ich wada jak gdyby w ulicy
Armii  Krajowej  to  słupy  stojące  na  środku  ścieżki  rowerowej.  Ustawa  zabrania  nawet
lokalizowania studzienek kanalizacyjnych a już nie mówiąc o słupach. Trzeba by było, myślę, tak
uważam, no dzisiaj wyjazd nasz może będzie temu służył, że poprzyglądamy się także ścieżkom
rowerowym.  Jeżeli  Hajnówka  ma  być  jakimś  ważnym elementem,  punktem na  trasie  większej
ścieżki rowerowej, tak, wzdłuż granicy wschodniej, no to musimy jak gdyby dostosować te nasze
warunki do tego, żeby te ścieżki faktycznie spełniały swoją rolę. To więc tak: to to będą te uskoki



na pewno, to  będą te  słupy,  no to będzie też ten materiał,  z którego zostały wykonane ścieżki
rowerowe. Następna rzecz, w okresie zimowym ja wnosiłem o umieszczenie barierek na ścieżce
rowerowej właśnie na skrzyżowaniu Żabiej Górki i Rakowieckiego. Dostałem odpowiedź, że to
przedsięwzięcie  będzie zrealizowane na  wiosnę,  ale  chcę jeszcze zwrócić uwagę,  że  tam w tej
chwili chodnik się zapada do tego przepustu. Po jednej stronie od strony szpitala już dosyć mocno.
Praktycznie połowa tego pasa ścieżki  rowerowej już jest  poniżej  poziomu.  Natomiast z drugiej
strony jest to początek. Myślę, że tam trzeba by było szybko interweniować. Zresztą to tak jak
mówię.  No  dzisiaj  być  może  jeszcze  będziemy mogli  sobie  pomówić  o  tym.  Następna  rzecz,
chciałem zapytać o wodociąg na ulicy Żeromskiego. Ja parokrotnie wnosiłem o to, żeby zacząć
prace modernizacyjne,  bo no tą drogę wcześniej  czy później będziemy musieli  zmodernizować.
Kanalizacja już tam jest. Wodociągi obiecywały, że po zamknięciu prac kanalizacyjnych wejdą tam
z  wodociągiem i  teraz  faktycznie  do  dwóch  posesji  jak  gdyby został  przeprowadzony,  została
przeprowadzona nowa nitka wodociągowa zakończona hydrantem. Chciałem się zapytać, czy jest to
zapowiedź tego, że dalsza część ulicy również będzie zmodernizowana w tym zakresie? No bo tak
no chyba powinno być to brane pod uwagę, tak? Chociażby i przy projektowaniu takiego, takich
prac. Wrócę jeszcze do sprawy pomnika w parku miejskim. Dostałem odpowiedź. Dziękuję Panu
bardzo, Panie Burmistrzu. Ale tak przy okazji, bo no wielu mieszkańców ma te swoje spostrzeżenia
na temat miejsca zlokalizowania tego pomnika. Ja odpowiem tak: Czy bierze się pod uwagę to, że
przy projektowaniu przebudowy parku miejskiego będzie tam zaprojektowane także dojście do tego
obelisku? I chciałbym zapytać jeszcze Pana Burmistrza, bo wiem, że ten akurat obelisk nie jest
zgłoszony do Rady Ochrony Pamięci  Walki  Męczeństwa,  natomiast  czy też  nie  jest  zgłoszony
obelisk poświęcony Bierwiaczonkowi? Jeżeli oba te obeliski nie byłyby zgłoszone, to może warto
to  zrobić.  Czy  Urząd  Miasta  mógłby  takiego  zgłoszenia  dokonać,  żeby  te  miejsca  były  taką
formalną opieką objęte? I na koniec, to takie pismo, które wczoraj otrzymałem od koleżanki, której
dzisiaj tutaj nie ma na sesji, od Pani Małgosi Szczerbakow. Dla mnie niezrozumiałe. Będę prosił o
wyjaśnienie.  Widzę,  że  jest  tutaj  autor  tego  pisma,  więc  myślę,  że  wyjaśni.  W  związku  z
nowelizacją ustawy z 13 września 96 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Zakład
Gospodarki  Mieszkaniowej  w  Hajnówce  zwraca  się  z  prośbą  o  przeprowadzenie  konsultacji  z
mieszkańcami  osiedla  dotyczących  miejsc  ustawienia  pojemników  na  odpady  segregowane  i
zmieszane. Nie wiem, jakie są możliwości prawne przeprowadzenia konsultacji Rady Osiedla. Na
jakiej podstawie właściwie Pan Dyrektor takie pismo wystosował? Chyba nie tylko do tej jednej
Rady, także do innych, tak? 
Do Przewodniczących.
Zdzisław Stankowski – Ja też to mam.
Bogusław Szczepan Łabędzki – Także będę prosił o ustosunkowanie się tego, o wyjaśnienie. No i
na koniec, ja co prawda zapowiadałem, że będę prosił Pana Burmistrza o przeczytanie, ale dajmy
sobie  spokój  z  tym czytaniem. Odpowiedziałem na oświadczenie  Pani  Dyrektor  z  Przedszkola.
Złożę je na Pana ręce, bo na tym piśmie, które otrzymałem, nie ma ani żadnego nagłówka, ani
podpisu, ani daty. Składam odpowiedź tę swoją na Pana ręce. Ona jest dostępna na mojej stronie
internetowej.  Tam proszę  zapoznać  się  z  jej  treścią.  Jeżeli  Pani  Dyrektor  będzie  miała  ochotę
poznać  więcej,  zdobyć  więcej  wiedzy na  temat  praktyk  pokutnych  w Kościele  Katolickim,  to
zapraszam na katechezę do Technikum Leśnego w Białowieży. 
Alla  Gryc  – Dziękujemy Panu radnemu Łabędzkiemu.  Kto jeszcze z  Państwa radnych? Proszę
bardzo, Pani Alicja Chaniło. 
Alicja Chaniło – Panie Burmistrzu, wysoka Rado, no ja chyba znowu będę się powtarzała, ale do tej
pory nie otrzymałam odpowiedzi, a prosiłam o odpowiedź na piśmie w sprawie odwodnienia bagna
za ulicą Obwodową. Boję się, że, bo nie otrzymałam ani od Pana Darka żadnej odpowiedzi, boję
się, że znowu zacznie się jesień i znowu będzie woda zalewała piwnice dwóch ulic – ulicy Gajowej
i ulicy Obwodowej. Także bardzo bym prosiła o odpowiedź, czy zostało cokolwiek w tej sprawie



zrobione. Jeżeli tak, to kiedy będzie realizacja? Następna sprawa to 3 miesiące temu na jednej z
komisji  był  Pan  Prezes  Aleksiejuk  i  obiecał,  że  w  tym  roku  zostanie  podłączona  ulica
Wydmuchowo do wody. Te rury leżą już drugi rok, zarośnie je trawa no i trzeba będzie znowu na
nowo kupować rury,  także mieszkańcy z niecierpliwością oczekują na podłączenie do wody, bo
wiadomo, w jakim terenie mieszkają. I następna sprawa to akurat teraz mamy okres dosyć suchy i
też zwracałam się z pismem do Pana Burmistrza o oznakowanie ścieżek rowerowych, żeby było
wiadomo, po której stronie ci  rowerzyści jeżdżą.  Też uważam, że nie jest aż tak wielki koszt i
można byłoby to przynajmniej na jedną znaczyć to przejście i ludzie by wiedzieli, że po jednej
stronie chodzą piesi, po drugiej jeżdżą rowerzyści. Dziękuję bardzo. 
Alla Gryc – Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, Pan Zdzisław Wiatrowski.
Zdzisław Wiatrowski  –  Pani  Przewodnicząca,  Panie  Burmistrzu,  nie  jestem mieszkańcem ulicy
Białowieskiej, niemniej no dosyć często kupuję chleb u Państwa..., tak, nie wymieniam nazwiska.
Skarżą się tam osoby, które kupują tam chleb, że ta ulica jest miejscem ścigania się samochodów i
wnoszą o rozważenie, że przy tej szybkiej jeździe, znaczy wnoszą takie zastrzeżenie, że przy tej
szybkiej  jeździe  samochodów  może  tam się  zdarzyć  wypadek.  W związku  z  powyższym  pod
rozwagę, czy tam nie można by było w tej okolicy zamontować tych, takie spowalniacze tych na
jezdni,  by ograniczyć  tam prędkość i  w taki  sposób zabezpieczyć,  żeby tam nie było jakiegoś
nieszczęśliwego wypadku. Dziękuję.
Alla Gryc – Dziękuję bardzo. Kto z Pań i Panów radnych? Proszę bardzo, Pan Grzegorz Tomaszuk. 
Grzegorz Tomaszuk – Znaczy ja też w sprawie ulicy Białowieskiej. Myślałem, że Pan radny mnie
uprzedził w interpelacji. No wprawdzie jesteśmy w czerwcu 13 roku, ale myślę, że Pan Burmistrz
analizuje  możliwości  inwestycyjne  na  rok  przyszły.  Jeżeli  tak,  to  ja  mam propozycję  właśnie
odnośnie Białowieskiej. Otóż, możliwe, że jednocześnie, jeżeli Burmistrz zrealizuje mój wniosek,
w  związku  z  tym  jednocześnie  zostanie  zrealizowany  wniosek  Pana  radnego  Wiatrowskiego.
Mianowicie  ja  uważam,  że  to  jest  ulica  dosyć  znacząca  w  Hajnówce,  nie  mówię  centralna.
Natomiast  ona  jest  w katastrofalnym stanie.  Jeżeli  chodzi  o  nawierzchnię asfaltową,  jest  to  do
wytrzymania, dlatego że, wiadomo że kilka lat temu była robiona kanalizacja, w związku z tym
został zniszczony asfalt. Następnie został w jakiś sposób tam połatany. No moim zdaniem jakaś
cienka  warstwa  asfaltu  by  się  tam  przydała.  Natomiast  jeśli  chodzi  o  chodniki,  są  w  stanie
katastrofalnym, bo jeżeli chodzi o zimę, no to wręcz niebezpieczne, no bo proszę zauważyć, no
dzisiaj też zapraszam, jeżeli wysoka Rada znajdzie czas, to możemy zajechać. Na przykład odcinek
od  ulicy  Piłsudskiego  do  piekarni.  No  chodnik  jest  bardzo,  bardzo,  bardzo  nierówny.  Płytka
wystająca miejscami. Oczywiście, po drugiej stronie również te chodniki są zapadnięte i w związku
z  tym  istnieje  potrzeba  wyremontowania  tej  ulicy,  i  w  związku  z  tym  zgłaszam  się  z  takim
wnioskiem, apelem do Pana właśnie Burmistrza, żeby rozważył możliwość w roku przyszłym, że
ten mój wniosek właśnie dotyczący remontu tej ulicy znalazł się w wykazie zadań inwestycyjnych.
Dziękuję bardzo. 
Alla Gryc – Dziękuję bardzo. Pan Janusz Puch. Proszę bardzo. 
Janusz Puch – Pani Przewodnicząca, Panie Burmistrzu, wysoka Rado, ja chciałem zwrócić uwagę
na jeden aspekt sprawy, który dotyczy estetyki naszego miasta Hajnówki a ta akurat w okresie
właśnie  tym  turystycznym.  A chodzi  mi  o  pojemniki  na  odzież  używaną.  Niektóre  z  nich  są
ustawione w takich miejscach szczególnych, powiedzmy na pasie drogowym przy ulicy Batorego i
Lipowej, jak również przy Księdza Dziewiatowskiego, jak również w innych częściach miasta, ale
które są niewidoczne, schowane. Dlatego właśnie zwracam się z prośbą, czy nie dałoby się gdzieś
przestawić  te  pojemniki?  Ja  rozumiem,  że  odzież  trzeba  zbierać  dla  osób  potrzebujących,  ale
ustawienie ich w takich miejscach po prostu uwłacza dla miasta, bo przyjeżdżają ludzie i to nie
tylko z kraju a nawet z zagranicy i te nieraz pojemniki są wywracane, porozrzucane śmiecie naokół
i to świadczy o jakimś braku estetyki. Dziękuję.



Alla Gryc – Dziękuję bardzo. Pan Leonard Kulwanowski. 
Leonard Kulwanowski – Proszę Państwa, ja chciałem przez moment jeszcze kontynuować problem
połączenia jednostek podległych Burmistrzowi. Pan Łabędzki przed chwileczką wspomniał o tym,
wspomniał o wynikach, może nie o wynikach, ale o problemie konsultacji. Jeszcze tych wyników
nie znamy oficjalnie, ale chciałem tutaj właśnie jeszcze zadać Panu Burmistrzowi w związku z tym
problemem po prostu  pytania.  Czego teraz mamy oczekiwać w tym procesie  zmierzającym do
podjęcia decyzji? Czego mamy oczekiwać my radni ze strony Pana Burmistrza? Jak się potoczą,
jaka będzie dalsza ta działalność? No bo ten problem przecież trzeba w najbliższym okresie czasu
zakończyć jakąś określoną decyzją. Jeżeli ta decyzja będzie na tak, no to na pewno spodziewamy
się od Pana Burmistrza jakichś założeń wstępnych, nad którymi będziemy nadal dyskutowali, bo w
tej chwili przecież problem został tylko wywołany, że będzie ewentualne połączenie, ale na jakich
zasadach, jaki jest punkt wyjścia, po prostu radni o tym nie są na razie poinformowani, dlatego że
po prostu były konsultacje społeczne. Więc w tej chwili podejrzewam, że Pan Burmistrz zastanawia
się nad wieloma problemami z tym związanymi no a radni w najbliższym czasie dostaną też jakieś
wstępne założenia,  które  będą  potrzebne  do merytorycznej,  precyzyjnej  dyskusji.  Także  proszę
uprzejmie o poinformowanie nas. Dziękuję.
Alla Gryc – Dziękuję bardzo. Poprosimy Pana Burmistrza o odpowiedzi. Czy są jeszcze pytania?
Proszę bardzo. Przewodniczący Rady Osiedla – Pan Zdzisław Stankowski.
Zdzisław Stankowski – Mieszkańcy poprosili  mnie,  żebym poruszył.  Dlaczego na ulicy świętej
pamięci księdza Dziewiatowskiego postawiliście znaki pionowe, że jest przejście a dlaczego nie ma
poziomych znaków przejścia? Czy to jadą samochodem, czy to idą ze świątyni. Którędy mamy
przejść? To dobrze, że nasza Policja w tym czasie tam nie jest, bo wtedy mogliby karać ludzi, ale
nie karzą. To dobrze, że oni tego nie robią. A tak samo jest na ulicy Armii Krajowej. Poziome
przejcie jest narysowane – to dobrze. A pionowego znaku nie ma. To dlaczego tak wy to robicie?
Tak mieszkańcy mnie pytają. I ja takie pytania wam zadaję. I teraz też następna sprawa. Od dwóch
lat  proszę  bardzo,  żebyście  zrobili  remont  chodnika  przy  Muzeum  Białoruskim.  Wczoraj
przechodziłem, jedna Pani mnie spotkała i mówi: Niech Pan też to dalej poruszy, że dwa razy szłam
i upadłam tam, i to szczęście, że mi nic się nie stało. I jak teraz dla mieszkańców powiem: Jeżeli coś
się Państwu stanie, w tym miejscu upadniecie, obyście tylko nie złamali nic, a jak coś się takiego
stanie, wzywajcie Policję i karetkę Pogotowia. Wtedy będziecie mogli mieć duże odszkodowanie za
utratę zdrowia przez złamanie czy przez coś. I to tak to jest. I jeszcze też dostałem odpowiedź od
Pana Burmistrza,  że przy bloku nr 5 i Przedszkolu Nr 1 zostanie narysowany pas i postawione
przejście dla dzieci, które idą do Przedszkola, i zaznaczony parking dla bloku nr 5. Wiosna minęła,
nic się nie zrobiło. Tylko dotrzymano terminu i założono pasy, progi zwalniające na Kołodzieja. To
wszyscy są z tego bardzo zadowoleni.
Na Wierobieja. Na Kosidłów.
Zdzisław Stankowski – Na Kołodzieja. Na Kosidłów, przepraszam. Na Kosidłów. 
Alla Gryc – Tak.
Zdzisław Stankowski – I wszyscy są zadowoleni. Bo teraz mówią: I oglądamy telewizję, i nie ma
żadnego zakłócenia w telewizji. Bo tak szybko jeżdżą, hamują i są ludzie zadowoleni z tego. To,
Panie Burmistrzu, za to dziękujemy. Ale też o to prosili mieszkańcy od trzech lat. A w końcu po
trzech latach zostało to zrobione. To bardzo dobrze. I też jeszcze dostaliśmy odpowiedź od Pana
Dyrektora zakładu komunalnego, że w bloku nr 45 nie było od wejścia  od klatek schodowych
kratek wentylacyjnych do mieszkań. Ja to wszystko przeczytałem dla mieszkańców tego bloku,
którzy mieszkają na czwartym piętrze i oni mi dali pismo, które się ukazało kiedyś w hajnowskim
Kurierze  Porannym.  I  tu  jest  napisane,  że  kratki  zostały  zaklejone  przez  zakład  gospodarki
komunalnej i wtedy w Hajnówce zginęło 200 gołębi. I tak to było robione. I to było robione w 2006
roku.  A teraz  było  ocieplanie  i  wszystkie  kratki  zostały  zaklejone  do  Biblioteki.  I  dostałem
odpowiedź, że tam nie było kratek. No.



Alla Gryc – Rozumiem, że złożył Pan cztery wnioski. Czy jeszcze jakiś wniosek?
Zdzisław Stankowski – Nie. Dobrze, dziękuję.
Alla  Gryc – Dziękuję bardzo. Panie Burmistrzu? Przepraszam, czy kogoś przeoczyłam? Proszę
Pani, jeżeli realizuje Pani wniosek, to bardzo precyzyjnie ze względu na nasz czas, który jest. 
Janina Szymańska – Dobrze. Ja mam na przykład takie dwa pytania. Dlaczego my mieszkańcy nie
otrzymaliśmy  odpowiedzi,  które  zadawałam  na  sesji,  że  opłacanie  dodatkowe  za  centralne
ogrzewanie,  za  wodomierze,  za  skrzynki  pocztowe  nie  mamy  żadnych  pokwitowań.  To  jest
pierwsze pytanie. Mieszkańcy się pytają o to, dlaczego nie mamy potwierdzenia. Drugie pytanie
jest, też prosiłam o zamontowanie świateł na klatkach schodowych na czujniki. Do tej pory też nie
mam żadnej  odpowiedzi.  Nie  mamy.  A teraz  już trzecie,  naprawdę,  trochę  dłuższe  pytanie,  bo
zwracam się  do  Pana  Dyrektora  gospodarki  komunalnej.  Od  dawna  walczę  o  pralnię,  żeby ją
wyczyścić, wybielić, wmontować drzwi, żeby nam udostępnić, bo ludzie z drugiego piętra zimową
porą suszą w domu, mieszkania grubsze, bo na strychu marznie. Tam jest dość ciepło. Najpierw mi
powiedziano,  że  to  bardzo  duże  nakłady  są.  No  15  metrów  kwadratowych  pomieszczenia
wybiałkować, wyrzucić ten brud, jaki jest stworzony tam i żeby tam nam udostępnić, to chyba nie
jest tak trudno. Tak mi powiedziano, że jest duży nakład. Kiedy zaczęłam ponownie tam chodzić i
prosić tak, to tak mi powiedziano, że ja tej sąsiadki nie lubię, ale już nie będę mówić w jaki sposób,
ale tylko mogę powiedzieć: Mam zięcia prawosławnego i nie uważam, że to jest źle. To jest dobrze.
To jest jedność. A do tej pory nie mam tego odpowiedzi, na to nie mamy. Nikt nam nie chce pomóc.
I nieżyjąca moja sąsiadka powiedziała w ten sposób: Jeśli ktoś nie umie groszem zarządzić, to nie
będzie umiał – to tak powiem, jak ona mi mówiła – nie będzie umiał żmieniu hroszy rządzić, bo nie
jest nauczony. I to jest chyba prawda, że nawet tego grosza żałuje się, żeby nam to zrobić. I ja bym
chciała,  no wyleciało mi to z głowy.  Pan Dyrektor mówił,  że coś się robi w tych blokach.  Że
zmienione dachy i zmienione, centralne ogrzewanie wstawione. Proszę mi wierzyć, żeby nieżyjący
Skiepko Jan, który był kierownikiem zatrudnienia  w prezydium, nie mielibyśmy tego centralnego
ogrzewania dłuższy czas. Ale on za nami się ustąpił. Bo z nas się śmieli, że nasz radny, który był
Mieczyński,  Pan  Buszko  śmiał  się,  że  nie  umiał  załatwić,  bo  jest  bezradny i  my te  centralne
ogrzewanie ledwo dostaliśmy, ale za Janem Skiepką. Tylko on nam pomógł. I niech Pan Dyrektor
nie mówi, że Pan naprawdę tak dba o te budynki. Wybaczy Pan, ale to jest prawda. I może wreszcie
Pan tą pralnię nam doprowadzi do porządku, bo jak rano wstajemy, drzwi są zamknięte na klatkę
schodową, na wymioty zrywa. Mamy tego dość a klucza nie mamy dostępu, choć powiedzieli, że
klucz jest odebrany z pralni, ale tego niestety nie mamy. Dziękuję.
Alla Gryc – Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Obroniłam...
Zdzisław Stankowski – Jeszcze coś mi się przypomniało.
Alla Gryc – Chwileczkę. Chwileczkę.
Zdzisław Stankowski – Tu na ulicy Parkowej pojedziemy...
Alla  Gryc  – Ale pozwoli  Pan,  pozwoli  Pan,  że ja  powiem dwa słowa.  Ja  rozumiem,  że  temat
Spółdzielni  Mieszkaniowej,  Zakładu  Gospodarki  Mieszkaniowej  jest  tematem  drażniącym.
Zwróćcie uwagę również, doceńcie Państwo również starania Dyrektora Łapińskiego o remonty, o
poprawę warunków, o zmianę. Jesteśmy trochę w innych czasach i na pewno by Państwo nie byli
do dzisiaj na piecach grzewczych.
Zdzisław Stankowski  –  A jeszcze  Pani  Przewodnicząca,  Panie  Burmistrzu,  teraz  jak  będziecie
jechali, bo ja już muszę jechać do Lublina po córkę, to nie pojadę z wami, jedźcie Parkową. Jest
chodnik na Parkowej. Przy takiej studzience kanalizacyjnej jest dziura. 
Alla Gryc – Temat był podnoszony.
Zdzisław Stankowski – Zobaczcie, jaka tam jest dziura.
Alla Gryc – Zastosujemy się do zaleceń Pana Przewodniczącego. Pojedziemy na ulicę Parkową.



Zdzisław  Stankowski – I jeszcze na Parkowej, nie na Parkowej, tylko na Białowieskiej i na Armii
Krajowej, co radni mówili, też ten chodnik poprawcie, bo tam ludzie też chodzą. To wszystko.
Alla Gryc – Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Jeszcze Pan, tak? Proszę bardzo precyzyjnie, bo
czas mamy...
Mirosław  Szamborski  –  Pani  Przewodnicząca,  Panie  Burmistrzu,  wysoka  Rado,  jestem  akurat
adresatem tej  ulicy,  której  chcę  poruszyć  sprawę,  których wątek  jeden.  Oczywiście,  teraz  trwa
przebudowa tej ulicy, budowa remontu, ale tutaj jak będę miał prośbę, Panie Burmistrzu i do was...
Alla Gryc – O jakiej ulicy Pan mówi?
Mirosław Szamborski – O, przede wszystkim o założenie, o Orzeszkowej, chciałbym, żeby tam
były założone ograniczające szybkością do tej szybkości ograniczniki te postawione, ponieważ tam
dojdzie do wypadku. Niedawno, jak wczoraj nawet budowa trwa, ale tam ludzie jeżdżą jak wariaci,
bez żadnej wyobraźni, Młodzi ludzie sportowymi autami. Goni 70 – 80 przez uliczkę, przez tak
krótką ulicę. W każdym bądź razie, Panie Burmistrzu, tam trzeba, niestety, ale te dwa ograniczniki
na tej ulicy postawić. I nie to, że nie podobać się będzie dla kierowców. Tam będzie dobrze tylko
zrobić  dla  przechodniów,  bo  tam dojdzie  do  wypadku.  Druga  kwestia,  tam między czwórką  a
blokami takie tam, tam są takie nielegalne, jak to się mówi, dzikie parkingi. Tam teraz obecnie była
w ubiegłym roku,  były  ocieplane  budynki,  ale  tam no  demokracja,  ale  róbta  co  chceta,  przez
powiedziane  takiego  znamy człowieka.  Ale  i  tych  ludzi  tam trzeba  przede  wszystkim stamtąd
wyeksmitować, bo uważają, że tam to są nielegalnie te parkingi, bo to są przejściowe przejścia
przede wszystkim do, gdzie śmietniki stoją i gdzie śmietnik stoi, odpady...
Alla Gryc – Ale parkują tam mieszkańcy. 
Mirosław Szamborski – I tam... Tak. Ale mieszkający przy ulicy tej Armii Krajowej. Tam z kolei 20
cm od parapetów samochody parkowane. To mi się wydaje, że to jakaś, jest jakieś nieporozumienie.
Gdzie bezpieczeństwo ludzi, którzy mieszkają w tych blokach? Przecież 4 samochody jeżeli stoi i,
nie daj Boże, do jakiego nieszczęśliwego wypadku, wybuchu, toż tam przecież wywali całą ścianę.
Trzeba z tym porządkiem nielegalnych parkingów, dzikich i przede wszystkim jeszcze skończyć z
tym w końcu raz na zawsze. Bo ludzie, są młode matki, które mają małe dzieci. Mówi, też mówi dla
mnie: To by było mi przyjemniej wyjść z dziećmi, przy kocyku powiedzieć. Ja nie mogę – mówi –
bo tam jest już tak ten teren prawie nie nadający się w ogóle do jakiegokolwiek, bo tam człowiek
zdrowy to obawia się przed jakimś złamaniem, przed zwichnięciem. Dziękuję. 
Do punktu 9 porządku obrad
Alla Gryc – Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Nie widzę więcej pytań. Czy Pan Burmistrz będzie
chciał udzielić odpowiedzi? Proszę bardzo. Prosimy Pana Burmistrza. Mikrofon poproszę. 
Jerzy Sirak – Wysoka Rado, interpelacja Pana Łabędzkiego jeżeli chodzi o śmieci. No ja nie muszę
mówić chyba, jak poważnym i trudnym problemem są śmieci, nowa regulacja ustawowa. Jest to
problem w całym kraju i to, że to rozstrzygniecie przetargu będzie trochę później, nie jest, według
mnie, żadnym problemem. Na dzisiaj 50 % samorządów polskich, a nawet więcej, jest w takiej
sytuacji, w trakcie rozstrzygania przetargów. I tak, jak już wcześniej wspomniałem, jeżeli chodzi o
miesiąc lipiec w sensie technicznym, jeżeli chodzi o odbiór nieczystości stałych, nic się nam też nie
zmieni. Nic się nie zmienia w sensie finansowym jeżeli chodzi o naszych mieszkańców, bo nowe
zasady, nowe stawki obowiązują od 1 lipca i śmieci dzisiaj już od 1 lipca nie są... Są tak naprawdę
własnością gminy. To my się będziemy w lipcu rozliczać za uprzątnięcie tych śmieci. Podpisaliśmy
na  ten  okres  przejściowy  umowę  z  Przedsiębiorstwem  Usług  Komunalnych.  Przedsiębiorstwo
dostarcza wszystkim mieszkańcom informacje, kiedy, w jakich dniach będą śmieci odbierane. Ja
bym na siłę nie szukał problemu tam, gdzie go po prostu nie ma. Podjęliśmy określone decyzje.
Wiadomo, że do 10 października będą wszyscy mieszkańcy mieli obowiązek wniesienia tych opłat
zgodnie  z  tymi  stawkami,  które  zostały  określone  w  ustawie.  Pan  porusza,  na  8  lipca  mamy
ustalony termin złożenia ofert i z założenia zawsze jestem optymistą i wierzę, że w ciągu miesiąca
lipca tutaj  przetarg zostanie rozstrzygnięty i już od sierpnia będzie te usługi w naszym mieście



świadczyła firma, która przetarg na odbiór nieczystości w Hajnówce wygra. Jeżeli chodzi natomiast
o te niewielkie uchybienia, które zostały stwierdzone w naszej uchwale dotyczącej tej ankiety. My
sami  niejednokrotnie  dyskutowaliśmy o  tej  ankiecie,  czego  te  uchybienia  dotyczą.  Chcieliśmy
uniknąć takiej sytuacji, żeby mieszkańcy musieli często przychodzić i te ankiety składać. Dlatego
też w ankiecie były odpowiednie rubryki, które pozwalały mieszkańcom już niejako z góry określić,
kiedy, w jakich miesiącach, ile osób będzie, ile tych śmieci w poszczególnych gospodarstwach, to
znaczy będzie, ile osób będzie te śmieci produkowało. W związku z tym, że jest to takie uchybienie
nieznaczne, ale ja niejednokrotnie o tym mówiłem, że musimy liczyć się z tym, że zanim system się
ustabilizuje,  jeszcze  będziemy do  tych  różnych  dokumentów i  uchwał  wracali.  Oczywiście,  w
przyszłości zrobimy te zmiany, korektę tutaj zgodnie z zaleceniami, ale myślę, że nie będzie to dla
mieszkańców lepsze, bo po prostu w każdej sytuacji będą musieli zgłaszać korektę na piśmie do tej
ankiety. Ja osobiście, no gdybym miał taką sytuację, wolałbym złożyć jeden dokument, raz na cały
rok i zaznaczyć, że w tym miesiącu to te śmieci będzie produkowało 2 osoby a na przykład w
okresie wakacyjnym, kiedy ludzie wiedzą, że przyjeżdżają, nie wiem, wnuki, nie wnuki, to tych
osób  będzie  2  czy  3,  czy  4.  No  ale  skoro  taka  jest  decyzja,  mówię,  nie  jest  to  jakieś  duże
uchybienie,  przy  następnej  okazji  oczywiście  tą  korektę  wprowadzimy.  Ale  ja  rozumiem Pana
radnego, bo temat śmieci jest tematem nośnym, ale wszyscy zdajemy sobie z tego sprawę, ja o tym
mówiłem niejednokrotnie, że jest to bardzo trudna w realizacji ustawa, ale jednocześnie też bardzo
konieczna. Wszyscy zdajemy sobie z tego sprawę, że jest to swego rodzaju rewolucja śmieciowa w
Polsce. I pomimo tych różnych problemów i różnych głosów krytycznych ja jestem przekonany, że
po kilku miesiącach to się wszystko ustabilizuje, nie tylko u nas, ale wszędzie i na pewno będziemy
nie mieli problemu, a przynajmniej będzie tych problemów mniej, jeżeli chodzi o dzikie wysypiska.
No oczywiście więcej tutaj nie będę mówił. Odpiszemy Panu radnemu na piśmie, bo ja mogę tu
odpowiadać nie wiadomo ile, ale Pan radny Łabędzki i tak nigdy nie jest usatysfakcjonowany, to
lepiej jak o tym napiszemy. Druga... Ja Panu nie przerywałem, Panie radny. Druga sprawa to sprawa
ciepła. Rzeczywiście, no taka debata, debata zorganizowana przez Pana partię polityczną się tutaj
odbyła. Ja na marginesie chciałbym zauważyć, że proszę na przyszłość nie planować takich debat w
tym miejscu i w tej sali, ponieważ uzgodniliśmy tu jako wszyscy współwłaściciele budynku, że sala
konferencyjna Urzędu Miasta nie będzie miejscem kampanii politycznych, a to jest swego rodzaju
kampania  polityczna,  chociaż  dotyczy  spaw  miejskich.  O  sprawie  będziemy  rozmawiać  w
momencie, kiedy Przedsiębiorstwo Rindipol złoży oficjalną propozycję na piśmie naszemu miastu.
Do  tej  pory  taka  propozycja  nie  wpłynęła.  Ja  natomiast  wystąpiłem z  wnioskiem do  Prezesa
Rindipol-u, żeby taką propozycję oficjalnie przedstawił. Bo ja rozumem, to jest takie hasło nośne,
ale wszystko to dotyczy pieniędzy, ekonomii. Wszelkie decyzje tego typu możemy podejmować
tylko i wyłącznie po przeprowadzeniu gruntownych analiz ekonomicznych, specjalistycznych. Ja
sobie nie wyobrażam, żebyśmy mieli tego typu decyzje, bo tak naprawdę decyzja dotyczy jednej
sprawy.  Zamykamy  naszą  kotłownię  miejską  prowadzoną  przez  Przedsiębiorstwo  Energetyki
Cieplnej i poddajemy się tak naprawdę dyktatowi jedynej wówczas ciepłowni Rindipol-u.
Bogusław Szczepan  Łabędzki  –  W tej  chwili  mamy monopolistę  w  postaci  PEC-u,  który jest
dystrybutorem...
Jerzy Sirak – Ja prosiłem, Panie radny, ja Panu nie przerywałem. Także ja tak odpowiedzialnej
decyzji  nigdy nie przejąłbym ani na siebie, ani nie zrzucałbym tej  decyzji  na wysoką Radę. W
stosownym  czasie,  jeżeli  oficjalnie  taka  propozycja  zostanie  ze  strony  Rindipol-u  wpłynie,
przeprowadzimy gruntowne  analizy  ekonomiczne,  zlecimy to  specjalistom i  nie  widzę  innego
wyjścia, tylko referendum w skali całego miasta. Jest to sprawa strategiczna. Ja uważam, że w tej
sprawie wtedy, kiedy była dyskusja dotycząca, dyskusja, o to chodzi, że nie było dyskusji, kiedy
była sprzedawana kotłownia tartaczna, jak tak powiem, bo wszyscy wiemy, o co chodzi. Być może
w tamtym czasie  trzeba  było  nawet  zarządzić referendum ogólnomiejskie,  czy miasto  powinno
kotłownię kupić,  czy nie.  Gdyby tak było,  dzisiaj  by nie  było tego tematu.  Byśmy mogli  tutaj



decydować, jakiej ceny tylko oczekujemy. Także tak, jak tą sprawę widzę i mówię, kiedy wpłynie
oficjalny  wniosek  pisemny  z  Rindipol-u,  oczywiście  do  tematu  wracamy.  Ale  musimy  o  nim
rozmawiać,  biorąc  pod uwagę wszystkie  uwarunkowania  a  na pewno każda szansa,  możliwość
obniżenia  ceny  na  ciepło  no  w  mieście  musi  być  poważnie  rozważona  i  przede  wszystkim
przeanalizowana.  A jeżeli  już,  to  musi  być  bardzo,  bardzo  dobrze  zagwarantowana  od  strony
prawnej. Pan pytał też o ulicę Żeromskiego. Otóż jeżeli chodzi o ulicę Żeromskiego na przyszły rok
jest planowana przebudowa instalacji wodociągowej w tamtej ulicy Żeromskiego. Z tego, co wiem,
zawiązał się tam się komitet budowy drogi i dalsze zaangażowanie ze strony mieszkańców tamtej
ulicy, to w przyszłym roku jesienią bym zaproponował wysokiej Radzie wykonanie ewentualnie
mówię podbudowy. Nie wiem, czy na całej części, czy może na tej najbardziej uczęszczanej. Ale to
już musimy zdecydować, bo tak naprawdę zdajemy sobie z tego sprawę, że no są ulice w mieście,
przy których mieszka dużo więcej mieszkańców i które też czekają na utwardzenie. Ale możemy
wrócić do tematu po przebudowie, po gruntownej przebudowie właśnie wodociągów, tak samo, jak
miało to miejsce na sąsiednich ulicach,  bo bez dokonania tej  przebudowy nie można myśleć o
modernizacji  drogi.  Ścieżki  rowerowe.  Nie  będziemy  dzisiaj  przekładać  polbruku  na  ścieżce
rowerowej przy ulicy Rakowieckiego, bo to po prostu tak normalnie za dużo by kosztowało. Trudno
mi powiedzieć, jak by wyglądała sprawa obniżenia tych krawężników, bo jeżeli są za wysokie, to na
etapie  realizacji  błąd  został  popełniony,  natomiast  jeżeli  chodzi  o  ten  osuwający  się  chodnik,
oczywiście musimy to sprawdzić i jak najszybciej  usunąć no i oczywiście są kierownicy tutaj  i
słuchają, do zimy też zrobić te barierki przy skrzyżowaniu z ulicą Żabia Górka. Pani radna Chaniło
podnosi  temat  ulicy  Obwodowej.  Jest  to  bardzo,  bardzo  poważna  sprawa.  Ja  powiem,  co  my
zrobiliśmy do tej pory. Tam, tam naprawdę, żeby rozwiązać problem, to trzeba byłoby od własności
nieruchomości rolnych Skarbu Państwa przejąć sąsiadujące obszary, bo Pani radna bardzo dobrze
wie, że jest to teren trudny, teren po prostu bagienny i tam, żeby cokolwiek zrobić, to też trzeba
zaplanować jakieś małe zbiorniki,  rowy odwadniające a  to  akurat  może przebiegać przez teren
Agencji  Nieruchomości  Rolnych  Skarbu  Państwa.  Dlatego  też  wystąpiliśmy  z  wnioskiem  do
Agencji o nieodpłatne przekazanie tych terenów na rzecz miasta. No oczywiście Agencja stawia
tam  warunek,  co  my  chcemy  z  tym  zrobić  i  tak  dalej  w  związku  z  tym,  że  w  planie
zagospodarowania przestrzennego te tereny są niejako zaplanowane do takich no terenów, Pani
Agnieszko, jak tam jest? Rekreacyjnych? Rekreacyjnych. W związku z tym w tej chwili szukamy
wykonawcę  na  przygotowanie  pewnej  koncepcji,  która  tak  naprawdę  będzie  również  miała  na
względzie odwodnienie tamtych terenów. I po przygotowaniu takiej koncepcji wystąpimy ponownie
z wnioskiem do Agencji  Własności Rolnej Skarbu Państwa o przekazanie tych terenów. Jest  to
nieruchomość  w  granicach  chyba  5  ha,  o  ile  dobrze  pamiętam.  Poruszała  Pani  też  temat
oznakowania. Ja rozumiem, że chodzi o tę ścieżkę, która jest przy drodze wojewódzkiej, przy ulicy
Piłsudskiego. Ostatnio z przedstawicielami Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich omawialiśmy
szczegóły  dotyczące  przebudowy  tego  chodnika  po  drugiej  stronie  ulicy  Piłsudskiego.  Także
również zwróciliśmy uwagę na to, że trzeba tą ścieżkę oznakować. Przypomnimy to oczywiście i
również na to, że tam niektóre drzewa przyciąć i wyciąć, bo mieszkańcy również zwracali na to
uwagę. Wodociąg, nie odpowiem Pani w tej chwili. Muszę skonsultować to z Panem Prezesem i
wówczas  udzielimy,  proszę  zapisać,  udzielimy  odpowiedzi  pisemnej.  Jak  Państwo  wiecie,
podpisaliśmy już umowę na realizację tego projektu transgranicznego. W ramach środków, które są
w budżecie na realizację tego projektu, jest opracowanie również koncepcji zagospodarowania tego
parku, także w tej koncepcji również należy uwzględnić tą małą architekturę, a tak to w świetle
prawa budowlanego jest traktowane, która już w parku istnieje. No nie wiem, czy takie miejsca, jak
ten  obelisk  upamiętniający  III  Pułk  Strzelców tak  i  nasz  tutaj  obelisk  upamiętniający  Kaprala
Bierwiaczonka  są  miejscami  pamięci  narodowej,  bo  tak  naprawdę  w  tych  miejscach  te
bezpośrednio  zdarzenia  nie  miały.  Są  to  miejsca,  które  no  upamiętniają  osoby,  upamiętniają
formacje zbrojne w tej sytuacji. Ja nie potrafię w tej chwili odpowiedzieć. Musimy to sprawdzić.



Niemniej jednak no trzeba o to zadbać, ale na pewno, tak jak Pan radny, wiemy nikt tam tego
pomnika nie przesuwał na inne miejsce. Pomnik został zbudowany w początku lat 80. z inspiracji
tych żołnierzy z tej formacji zbrojnej z 39 roku, którzy przeżyli. 2 lata temu czy 3 lata temu był
nawet obecny chyba jeden z ostatnich żyjących najmłodszych oficerów września 39 roku, Major
Zbigniew Makowiecki i też u nas dziękował nam za to, że ten obelisk jest jeden i drugi, że dbamy o
to i że pamiętamy o tej szczególnej, dla nas wszystkich ważnej rocznicy, ale szczególnie ważnej dla
żołnierzy, którzy tym szlakiem bojowym we wrześniu 39 roku szli. No w pełni podzielam tutaj
pogląd,  że  stan  chodników  na  ulicy  Białowieskiej  no  jest  bardzo  zły  W związku  z  tym  przy
projekcie budżetu na przyszły rok przeanalizujemy to, mówię, generalnie pod kątem materiałów
budowlanych,  bo  fizycznie  wykonanie  przebudowa  tych  chodników  jest  możliwa  przez
pracowników interwencyjnych. Natomiast jeżeli chodzi o progi zwalniające, tak jak już wcześniej
przekazałem, zbieramy i ewidencjonujemy te wszystkie wnioski. Ja potem będę miał prośbę do
merytorycznej komisji Rady, żeby się zapoznała z tymi wnioskami, fizycznie pojechała na każdą
drogę  i  zdecydowała,  gdzie  te  progi  mamy zakładać,  bo  wydaje  mi  się,  że  jest  to  logiczne  i
racjonalne rozwiązanie tego. I jeżeli wniosek z komisji będzie taki, że na Białowieskiej też mają
być, nie wiem, jeden, dwa czy trzy progi, to wówczas te progi. A Pan mówi o Białowieskiej Pan
Zdzisław. 
Grzegorz Tomaszuk – O tych progach konkretnie?
Jerzy Sirak – Tak, o progach. No pojemniki na odzież. Tutaj ja od razu, Pani Agnieszko. Trzeba
będzie to przeanalizować, zwrócić się do właściciela tych pojemników i po konsultacjach z tym
właścicielem zaproponujemy jakieś sensowne lokalizacje, które by, tak powiem, nie rzucały się w
oczy. Ja mówię o tych pojemnikach, które ustawione są oczywiście w pasie dróg miejskich, bo
jeżeli  chodzi o to,  co stoi w pasie dróg powiatowych czy dróg wojewódzkich,  no to po prostu
będziemy  przekonywali  zarządców  dróg,  żeby  ewentualnie  zaproponowali  nasze  propozycje
dotyczące  zmiany  ustawienia,  lokalizacji  tych  pojemników.  Tutaj  Pan  Leonard  przypomina  o
konsultacjach.  Także,  wysoka  Rado,  Panie  i  Panowie,  otrzymaliście  dzisiaj  na  swoje  skrzynki
mailowe szczegółową informację dotyczącą wyników tych konsultacji. Myślę, że w tej sytuacji,
biorąc pod uwagę wyniki konsultacji, wniosek jest jeden. Zdecydowana większość uczestników w
tych  konsultacjach  wypowiedziała  się  negatywnie  i  przeciwko  wszystkim  zmianom,  a  więc
przeciwko łączeniu Biblioteki Publicznej z Domem Kultury, przeciwko łączeniu OSiR-u z Parkiem
Wodnym, przeciwko niejako łączeniu Zakładu Komunikacji Miejskiej z Przedsiębiorstwem Usług
Komunalnych. W związku z tym no ja muszę zweryfikować swoje wcześniejsze stanowisko i swoje
analizy, i prognozy co do postępowania w tym kierunku, i powiem szczerze, na dzień dzisiejszy no
wycofuję się z tych moich wcześniejszych propozycji, bo skoro nie ma społecznej akceptacji, to
trudno realizować takie trudne przedsięwzięcia, bo musimy patrzeć na to dwustronnie.  Z jednej
strony jest ekonomia, z drugiej strony są jakby opinie i oczekiwania społeczne. Każda polityka,
nawet  taka  mała,  lokalna,  jest  jakąś  średnią  z  tych  dwóch  zagadnień  i  trzeba  będzie  szukać,
rozumiem jedno, tu wynik konsultacji świadczy o tym, że oszczędności trzeba szukać, ale można
inaczej,  w  ramach  tych  struktur,  tych  jednostek,  które  są.  Nie  wiem,  czy  to  Pana  radnego
Kulwanowskiego moja odpowiedź satysfakcjonuje, ale po prostu do tematu jakby nie wracamy, ale
skoro jestem przy tym, to chciałbym zwrócić uwagę na jedną rzecz.  Pan Marszałek decyduje i
Sejmik Województwa Podlaskiego, nie wiem, czy już nie było chyba 24 miał podejmować decyzje,
likwiduje  Bibliotekę  Pedagogiczną  w Hajnówce.  Po prostu  likwiduje.  Nie konsultuje,  nie  pyta,
tylko  likwiduje.  W  związku  z  tym  proponuje  nam  takie  rozwiązanie,  musimy  się  nad  nim
zastanowić,  jak  to  technicznie  zrobić,  przekazanie  księgozbioru  Biblioteki  Pedagogicznej,  bo
osobiście uważam, że niezależnie od tego, czy Marszałek będzie prowadził, czy nie, a decyzja jest
już jednoznaczna, że likwiduje Bibliotekę Pedagogiczną w Hajnówce, to musimy zrobić wszystko,
żeby ten księgozbiór, który w naszej bibliotece, w naszej, w Bibliotece Pedagogicznej, która dzisiaj
jest w Hajnówce, po prostu w Hajnówce zatrzymać. Trudno mi powiedzieć, na pewno ciężko będzie



ten  księgozbiór  w  całości  zmieścić  w  Bibliotece  Publicznej.  Pewnie  trzeba  będzie  część  tego
księgozbioru umieścić w Bibliotece Publicznej, część w naszych szkołach, ale zrobić wszystko,
żeby go zachować. No w tej chwili pracują tam dwie osoby. Jedna Pani będzie mogła, z tego Pani
Kierownik, będzie mogła pójść na wcześniejszą emeryturę, natomiast druga w wypadku likwidacji
zostanie bez pracy. Wprawdzie Pan Marszałek na moją sugestię, czy ewentualnie nie sfinansowałby
tego etatu, sprawę rozważa, ale jak na dzień dzisiejszy mogę powiedzieć tak: Sprawa jest w toku,
wierzę w to, że pewne porozumienie jest z Panem Marszałkiem osiągniemy. Jeżeli Pan Marszałek
zagwarantuje, że będzie finansował w kolejnych latach ten jeden etat, to oczywiście jest możliwe,
żeby Pani, która pracuje z tym księgozbiorem Biblioteki Pedagogicznej, mogła w przyszłości być
pracownikiem naszej  Miejskiej  Biblioteki  Publicznej  i  niejako  zajmować  się  merytorycznie  tą
częścią księgozbioru, która dotyczy spraw pedagogicznych. I mam nadzieję, że takie porozumienie
z Panem Marszałkiem osiągniemy,  z  tym że oczywiście  na zasadach zatrudnienia,  które jest  w
naszej Miejskiej, bo ponieważ nauczyciele w Bibliotece Pedagogicznej pracują na zasadach Karty
Nauczyciela. Ale ja w stosownym czasie, kiedy już takie porozumienie będzie osiągnięte, wysoką
Radę o tym poinformuję. Dzisiaj natomiast mówię, że jest taka propozycja, no ale ta propozycja
finansowa ze strony Marszałka w żaden sposób nie pozwala na pełne sfinansowanie jednego etatu
w Bibliotece  Publicznej.  Panie  Zdzisławie  szanowny,  to  nie  jest  tak,  że  ja  nie  widzę,  że  koło
Muzeum jest nierówny chodnik, to nie jest tak, że ja nie widzę, że na Białowieskiej jest nierówny
chodnik, tylko patrząc na wszystko, ja muszę też patrzeć na portfel i na pieniądze, nie? Ja wiem, że
są takie fajne samochody, nie wiem, maybachy, mercedesy, ale jak mnie nie stać na coś takiego, to
ja w ogóle nie myślę o tym. Jeżeli chodzi o ten chodnik, zastanawiam się nad tym, jak to zrobić
jeszcze w tym roku, tylko że no mamy wcześniejsze decyzje inwestycyjne dotyczące ulic i to, co w
tej chwili robią pracownicy interwencyjni na naszych ulicach jest niejako związane z ogłoszonym
już rozstrzygniętym przetargiem na ułożenie nawierzchni bitumicznej.  Mam tu na myśli  i  ulicę
Orzeszkowej, i ulicę Kolejki Leśne, Werpachowskiego, Ptaszyńskiego, Duboisa. Także proszę mnie
rozumieć,  dopóki  nie  uporamy  się  się  z  tamtym  problemem,  a  tam  mamy  terminy,  musimy
przygotować,  a  więc  ustawić  chodniki,  przygotować  nawierzchnię  do  położenia  nawierzchni
bitumicznej  dla  firmy,  która  wygrała  przetarg,  no  nie  możemy  tych  ekip,  które  pracują  nad
stawianiem krawężników, odciągnąć na układanie tego chodnika, bo zajmie to dwa tygodnie. Jeżeli
natomiast czas i warunki pogodowe pozwolą, to rozważymy sprawę przełożenia tego chodnika tutaj
przy Muzeum Białoruskim w kierunku targowiska jeszcze w tym roku. Ale mówię, jeżeli pozwolą
na to warunki pogodowe. No dobrze, Panie Zdzisławie, ale jest obecny Kierownik Kicel. Czy ci
pracownicy,  których  zatrudniamy,  nie  od  dwóch  lat,  ale  od  wielu  lat,  jak  pracują  na  pracach
interwencyjnych, kładą chodniki, krawężniki i tak dalej, to Pan myśli,  że co? Oni przychodzą i
siedzą, że się obijają? No ja zdaję sobie z tego sprawę, że może nie są tak wydajni na 150 % , ale
cały czas pracują i to, na ile warunki pogodowe pozwalają, robią. O Pan siedzi obok, widzi na co
dzień, no. Ja też staram się tam, jak idę rano do pracy, a jak rano nie zajdę, to wracając z pracy
zobaczyć, jak to wygląda. I ten postęp robót jest. I mówię, jeżeli będzie szansa, żeby zrobić to w
tym roku, to spróbujemy to zrobić. Aha, te sprawy dotyczące mieszkaniówki, to ja bardzo proszę
Pana Dyrektora Łapińskiego.
Anatol Łapiński – Pani Przewodnicząca, Panie Burmistrzu, wysoka Rado, Panie i Panowie, jeśli
chodzi  o  tutaj  pytanie  Pana  radnego  Łabędzkiego  i  odnośnie  pisma,  które  skierowałem  do
Przewodniczących  Rad  Osiedla,  w  zasadzie  w  formie  prośby  o  przeprowadzenie  konsultacji,
natomiast z czego to wynika? Jakie podstawy prawne? Wydaje mi się, że Statut Osiedla stanowiący
załącznik do Uchwały Nr IV/23/07 Rady Miasta Hajnówka z dnia 7 marca 2007 w punktach § 10
Do kompetencji Rady Osiedla należy: inicjowanie i podejmowanie wspólnych przedsięwzięć na
rzecz społeczności Osiedla, organizowanie mieszkańców w celu rozwiązania problemów Osiedla i
realizacji  zadań  własnych,  współdziałanie  z  miejskimi  jednostkami  organizacyjnymi  mającymi
siedzibę  na  terenie  Osiedla.  Rada  Osiedla  może  wnioskować  i  wyrażać  opinie  we  wszystkich



sprawach dotyczących  Osiedla,  w szczególności:  zadań odnoszących  się  do  małej  architektury,
zieleń, place zabaw, tereny rekreacyjne i sportowe, infrastruktury technicznej, lokalizacji zakładów,
obiektów uciążliwych  dla  środowiska,  o  których mowa w przepisach prawa.  I  do  kompetencji
Zarządu Osiedla należy w szczególności: współuczestniczenie w organizowaniu i przeprowadzaniu
konsultacji społecznych. Tutaj jeśli chodzi o kratki i ten artykuł, który ukazał się parę lat temu, po
prostu Pan powtarza jakąś nieprawdę i nic więcej, bo nie zakleiliśmy kratek a ten artykuł to tak, jak
tej  chwili,  powiedzmy,  te  tematy  związane  z  Puszczą.  Pseudo  obrońcy  ptaków,  którzy  akurat
zamyślili sobie hodowlę gołębi na strychu budynku na 3 Maja 45 i podejmowaliśmy wiele prób,
żeby akurat ukrócić tej praktyce, i tutaj między innymi założyliśmy kratki wentylacyjne, które teraz
też są od strony ulicy, a nie od strony podwórka i oczywiście przymocowaliśmy na stałe w zasadzie
włazy, które są na dachu, które umożliwiają wejście na poddasze i wcale nie chodzi o te kratki,
które cały czas tutaj  Pan Przewodniczący porusza.  Jeśli  chodzi o pytanie Pani Szymańskiej, no
trudno, żeby Pani otrzymała rachunek czy fakturę za skrzynki pocztowe, bo nikt tych rachunków
nie otrzymał. Skrzynki pocztowe montowaliśmy z pieniędzy Zakładu. Wykonywała to firma, która
została  wybrana  w  przetargu  jako  najkorzystniejsza  oferta,  także  tutaj  mieszkańcy  nie  mogli
otrzymać  faktur,  bo  po  prostu  dodatkowo  nie  ponosili  kosztów.  Natomiast  jeśli  chodzi  o
wodomierze, no ja wiem, że pamięć jest ulotna, fakturę Pani otrzymała. No może Pani nie pamiętać
po  prostu.  Jeśli  chodzi  o  pomieszczenie  pralni,  po  prostu  tutaj  to  sprawdzimy  jeszcze  raz  i
zobaczymy, jak tutaj z tym tematem, bo czy w ogóle chętni są mieszkańcy, bo w wielu wypadkach
jest  tak,  że  ktoś  tam podnosi  temat  pralni  a  jednocześnie  jest  grupa  osób  mieszkających  czy
mieszkańców, którzy są przeciwko. Ale to mówię, to tutaj właśnie zajmiemy. No właśnie. Mi się
wydaje, że tutaj akurat to wszystkie.
Jerzy Sirak – Pani Przewodnicząca, wysoka Rado, ja przepraszam, ale u na drugiej stronie miałem
zapisane pytanie Pana Samborskiego dotyczące tych dzikich parkingów tam przy bloku. Być może
Pana  nie  było,  ja  mówiłem  na  poprzedniej  chyba  sesji,  że  my  w  tej  chwili  przygotowujemy
koncepcję, dokumentację ulicy Armii Krajowej. Założenie jest takie, żeby ten chodnik przy ulicy
Armii Krajowej przesunąć bliżej bezpośrednio budynków tych komunalnych, natomiast to miejsce,
które  dzisiaj  graniczy  bezpośrednio  z  krawężnikami,  wykorzystać  na  zbudowanie  tam  jak
największej  ilości  parkingów  po  to,  żeby  one  służyły  mieszkańcom  tych  bloków,  żeby  mogli
parkować swoje samochody bezpośrednio przy jezdni i nie parkowali ich tam z tyłu za budynkami.
Do punktu 10, 11 porządku obrad
Alla Gryc – Dziękuję bardzo. Punkt kolejny sesji.  Zapoznanie się ze stanem dróg w mieście –
wyjazd. Zapraszam Państwa do autobusu, ale ogłaszam jeszcze 5-minutową przerwę, żebyśmy się
mogli spotkać już w autobusie. 
Radni, realizując plan pracy Rady Miasta Hajnówka, zapoznali się ze stanem dróg w mieście. Trasa
wyjazdu  to  ulica  Armii  Krajowej,  Piłsudskiego,  Orzeszkowej,  Białowieska,  Rakowieckiego,
Lipowa i  11 Listopada.  Na tych  ulicach trwają lub trwały prace związane z  ich  modernizacją,
naprawą.  Przewodnicząca Rady Miasta  zwróciła  się  z  prośbą,  by radni  do dnia  31 sierpnia br.
zgłosili do Biura Rady Miasta wnioski i uwagi dotyczące stanu dróg. Przewodnicząca Rady Miasta
zamknęła obrady XXVIII sesji. 
W dniu  05.07.2013 r.  radny Janusz  Puch  zwrócił  się  na  piśmie  z  ponowną  prośba  w imieniu
mieszkańców zamieszkałych  przy  ulicach:  Rutkowskiego,  Jesionowa,  Orzechowa,  Jaśminowa  i
Leszczynowa o dokonanie remontu wymienionych ulic. Radny zwrócił uwagę, że są to ulice, które
istnieją  około  60  lat.  Nawierzchnia  tych  ulic  jest  piaszczysto-gliniasta.  W  okresie  wiosenno-
jesiennym i przy intensywnych opadach deszczu tworzą się na ulicach dziury,  doły wypełnione
wodą i  błotem.  Taki  stan  dróg utrudnia  mieszkańcom dojście  i  dojazd  do swoich  posesji  oraz
uniemożliwia  dojazd  do  nich  służb  ratunkowych.  Przewodnicząca  Rady  w  dniu  05.07.2013  r.
pismem oznaczonym BRM.0004.9.2013 r. przekazała wniosek Burmistrzowi Miasta Hajnówka.
W dniu  30.08.2013  roku  Pani  Alla  Gryc  do  Burmistrza  Miasta   Hajnówka  oraz  do  protokołu



zgłosiła  wnioski  jak  niżej  dot.:
1)budowy nawierzchni  przy  ulicy  Pszczelej.  Zdaniem radnej  ulica  Pszczela  jest  jedną  z  nowo
powstałych ,  niewielkich uliczek wychodzących na ulicę Wrzosową. W 2010 roku zawiązał się
Komitet składający się z 12 mieszkańców , deklarujących pomoc i wkład finansowy w budowę
ulicy  .
2)pomocy   w  rozwiązaniu  problemu   zagrożenia   mieszkańców  ulicy   Gruntowej  .  Jedna  z
działek   ,oznaczona nr 13 , której właścicielem jest  J.W.  zamieszkały w Białymstoku ze względu
na swoje niskie  położenie gruntu  , stała się tutejszym zbiornikiem wodnym , w stylu typowego
bagna ,  o czym świadczy ,  pojawiająca się  tam bagienna roślinność i  wciąż stojąca woda .  W
okresie intensywnych opadów mieszkańcy , w ratunku przed zalewaniem piwnic ,  we własnym
zakresie  wypompowują  wodę  z  tegoż  bagna.  Poprawiana  nawierzchnia  ,  nawieziona  ziemią  ,
zakłóciła cieki wodne i zamknęła odpływ wody . Planowana budowa nawierzchni ulicy Gruntowej ,
przyczyni  się  do  podniesienia  ulicy  ,  tym  samym  powiększy  tenże  akwen  wodny.  Woda  ,
podpływająca do piwnic, wciąż pozostanie dramatem mieszkańców . Wnoszę prośbę o konieczność
budowy zbiornika lub studni i możliwość odpływu stojącej , tym samym ochrony bezpieczeństwa
mieszkańców  .
3)wymiany chodników, tym samym poprawę estetyki ulicy Bielskiej. Ulica Bielska jest wizytówką
naszego miasta, prowadzi turystów do centrum miasta. Naszym zadaniem jest zadbać, aby wjazd do
miasta  wywierał  dobre  wrażenie.  Ulica  Bielska  jest  jedną  z  głównych  arterii  miejskich,
jednocześnie jest ważnym traktem komunikacyjnym przejeżdżających przez miasto podążających
do Białowieży, Kleszczel, Czeremchy, Siemiatycz a także Narwi, Narewki. Przywilejem tej ulicy
jest  także  fakt,  że  jest  także  jedną  z  najstarszych  ulic,  bowiem  powstała  w  początkach
dziewiętnastego  wieku.Warto  też  podkreślić,  że  położenie  i  walory  tej  ulicy  sprawiają,  że  jest
licznie  wykorzystywana  przez  pieszych,  spacerowiczów  i  rowerzystów,  mieszkańców  jak  i
turystów.Chodniki  są  stare,  zniszczone,  ich  powierzchnia  jest  nierówna,  licznie  wystające  i
zapadające się płytki są zagrożeniem dla pieszych i wymagają wymiany. Ich wygląd psuje także
estetykę tej pięknej ulicy. Konieczna jest poprawa warunków komunikacyjnych i estetyki tej ulicy,
zarówno  dla  wygody  i  bezpieczeństwa  nas  mieszkańców  jak  i  turystów.
4) poprawy nawierzchni i wymianę chodników dla pieszych przy ulicy Górnej. W strategii rozwoju
miasta priorytetowo naprawia się najstarsze ulice. Warto zatem podkreślić, że ulica Górna jest jedną
z  najstarszych  ulic  naszego  miasta,  powstała  jako  wieś  jeszcze  przed  1670  rokiem.  W latach
pięćdziesiątych została włączona do obszaru miasta, już jako ulica Hajnówki. Dzisiaj jest jedną z
głównych ulic miejskich, jednocześnie ważnym traktem komunikacyjnym powiatu prowadzącym
do  pobliskich  miejscowości  jak  Kleszczele,  Czeremcha,  i  dalszych  jak  Siemiatycze,  Siedlce  i
Warszawa.  Warto  też  podkreślić,  że  położenie  i  walory  tej  ulicy  sprawiają,  że  jest  licznie
wykorzystywana  przez  lokalnych  rowerzystów  i  pieszych  spacerowiczów,  a  także  turystów
odwiedzających  Rezerwat  Górniańskie  Łąki.  Konieczna  i  jak  najbardziej  zasadna  jest  poprawa
warunków komunikacyjnych  i  estetyki  tej  ulicy,  zarówno  dla  mieszkańców jak  i  innych  osób
powszechnie  korzystających  z  ulicy.  Chodniki  układane  w latach  siedemdziesiątych,  naruszane
wielokrotnie wskutek doprowadzanej do mieszkań sieci wodociągowej i  robionej kilka lat temu
kanalizacji, nie nadają się już do użytku. Powierzchnia chodnika jest nierówna, licznie wystające i
zapadające  się  płytki  stanowią  niewygodę  i  zagrożenie  dla  pieszych  i  wymagają  wymiany.
5) W nawiązaniu do ostatniej 28 sesji Rady Miasta Hajnówka zakończonej wizytacją stanu ulic,
składam wniosek o budowę parkingu przy cmentarzu prawosławnym. Parking ten, w tym miejscu,
jest  nieodłącznym zarazem jakże istotnym elementem poprawy warunków komunikacyjnych na
terenie naszego miasta.Cmentarz, jak powszechnie wiadomo, jest miejscem szczególnym, zawsze
jest odwiedzany przez licznych mieszkańców miasta jak i osoby przyjezdne. Miejsc parkingowych,
które  ostatnio  zostały  wygospodarowane  staraniem  Burmistrza  Miasta  Hajnówka,  jednak
zdecydowanie  wciąż  jest  za  mało,  w  dobie  wciąż  wzrastającej  liczby  pojazdów.  Utrudnienia



komunikacyjne odczuwane są przez wszystkich kierowców szczególnie zaś podczas pogrzebów,
niedziel i świąt. Zatem budowa parkingu powinna być jednym z zadań priorytetowych.

      prot. insp.                                                                                                Przewodnicząca Rady

Halina Stepaniuk                                                                                                   Alla Gryc


