
Protokół Nr XXIX/13
z obrad XXIX sesji Rady Miasta Hajnówka

która odbyła się 25 września 2013 r.

w Sali Konferencyjnej Urzędu Miasta

w Hajnówce

w godz. 13.00 – 17.15

stan Rady Miasta – 21
obecnych na sesji – 21
nieobecnych – 0 

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

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

Do punktu 1, 2 porządku obrad
Alla Gryc – Minęła godzina 13.00. Witam serdecznie Państwa. Otwieram obrady XXIX sesji Rady
Miasta Hajnówka. Serdecznie witam Pana Jerzego Siraka – Burmistrza Miasta Hajnówka. Witam
bardzo serdecznie Pana Mikołaja Janowskiego – radnego Sejmiku Wojewódzkiego Województwa
Podlaskiego.  Serdecznie witam wszystkich pracowników Urzędu Miasta.  Witam przedstawicieli



Rad Osiedli. Równie serdecznie witam wszystkie Panie i Panów radnych Rady Miasta Hajnówka.
W związku z tym, że w sesji uczestniczy 20 radnych. Kto jest nieobecny? Pani Ewa Rygorowicz.
Co stanowi kworum do podejmowanych decyzji i głosowania. W związku z tym, że wpłynął dzisiaj
wniosek  o  zmianę  porządku  obrad  w  sprawie  przyjęcia  stanowiska  Rady  Miasta  Hajnówka
dotyczącego ograniczeń w połączeniach kolejowych, proponuję dodanie punktu dodatkowego w
programie i zmianę porządku obrad. Artykułem 21a ustawy o samorządzie gminnym Rada Gminy
może wprowadzić zmiany w porządku bezwzględną większością głosów ustawowego składu Rady.
Porządek obrad dotychczasowy został przekazany w statutowym terminie. W związku z tym, że ta
jest  zmiana  do  porządku  obrad,  proponuję  o  poddanie  porządku  pod  głosowanie.  Czy  ktoś  z
Państwa  ma  jeszcze  jakieś  uwagi  do  porządku  obrad?  Przystąpmy  zatem  do  przegłosowania
wniosku o zmianę porządku obrad. Kto z Państwa jest za przyjęciem wniosku do porządku obrad,
proszę  o  podniesienie  ręki  do  góry.  Dziękuję  bardzo.  Kto  jest  przeciw?  Nie  widzę.  Kto  się
wstrzymał?  Nie  widzę.  Zatem 20  głosami  porządek  obrad  został  przyjęty  po  zmianie.  Czy są
jeszcze ze strony Państwa jakieś pytania związane z porządkiem obrad? Nie widzę. Przystępujemy
do przegłosowania całego porządku obrad z naniesioną zmianą. Kto z Państwa jest za przyjęciem
porządku obrad, proszę o podniesienie ręki do góry. Doszła do nas jeszcze radna Pani Ewa. Kto jest
przeciw? Kto się wstrzymał? Nie widzę. Zatem nowy porządek obrad został przyjęty 20 głosami.
Pozwólcie Państwo, że przedstawię porządek obrad.

1. Otwarcie sesji.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu XXVIII sesji Rady Miasta Hajnówka.

4. Interpelacje.

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

września 2013 r.

6. Rozpatrzenie informacji  o przebiegu wykonania budżetu miasta  Hajnówka za I  półrocze

2013 r.

7. Sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Miasta Hajnówka.

8.  Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawach:

a/ zmian w budżecie miasta na 2013 r.,

b/ zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Hajnówka na lata 2013 – 2024,

c/ uchwalenia Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Hajnówce,

d/  programu  działań  wspierających  rodziny  wielodzietne  zamieszkałe  na  terenie  miasta

Hajnówka,

e/ zakaz handlu poza miejscami wyznaczonymi,

f/  przyjęcia  stanowiska  Rady Miasta  Hajnówka dotyczącego ograniczeń w połączeniach

kolejowych.

9. Wolne wnioski, zapytania.

10. Odpowiedzi na interpelacje, wolne wnioski, zapytania.

11. Zamknięcie obrad. 

Do punktu 3 porządku obrad



Alla  Gryc  –  Przechodzimy  do  punktu  3.  Przyjęcie  protokołu  z  XXVIII  sesji  Rady  Miasta
Hajnówka. Protokół z XXVIII sesji Rady Miasta Hajnówka znajdował się w Biurze Rady Miasta
Hajnówka. Do obecnej chwili nikt z Państwa nie zgłosił żadnych uwag. W związku z tym poddaję
pod  głosowanie  projekt  protokołu.  Kto  z  Państwa  jest  za  przyjęciem  protokołu,  proszę  o
podniesienie ręki do góry. Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie
widzę.  Dziękuję  bardzo.  Protokół  został  przyjęty  jednogłośnie.  21  osób  radnych  głosowało  za
przyjęciem protokołu.

Do punktu 4 porządku obrad
Alla Gryc – Otwieram punkt 4. Interpelacje. Proszę o zgłaszanie interpelacji. Pozwólcie Państwo,
że w tym momencie chciałabym przedstawić podziękowanie, które nam wpłynęło od organizatorów
Festiwalu Muzyki Rockowej Miasta Hajnówka adresowany do Rady Miasta. 
/Organizatorzy Festiwalu Muzyki Rockowej Hajnówka pragną serdecznie podziękować członkom
Rady Miasta Hajnówka za okazaną przychylność i wsparcie Festiwalu, który odbywa się w naszym
mieście  po  raz  5.  Od  samego  początku  jest  to  inicjatywa  oddolna  wyrosła  z  zapotrzebowania
młodzieży i  wszystkich  miłośników kultury alternatywnej.  Festiwal  Rockowisko Hajnówka jest
odpowiedzią  na  zapotrzebowanie  ludzi  mających  podobne  zainteresowania  muzyczne,  którzy
niekoniecznie interesują się kulturą masową i komercyjną czy sztuką ludową. To właśnie w muzyce
odnajdują swoje pasje i w niej się realizują. Celem festiwalu jest promocja miasta oraz budowanie
pozytywnego  i  wyróżniającego  się  obrazu  kultury  Województwa  Podlaskiego  w  skali  kraju.
Pragniemy zbudować most  łączący ścianę  wschodnią  z  dużymi miastami  festiwalowymi,  gdzie
dostęp do takich wydarzeń muzycznych jest łatwiejszy a gdzie koncertują gwiazdy zapraszane do
Hajnówki. Festiwal daje również wsparcie uzdolnionym artystom młodego pokolenia oraz promuje
muzykę  autorską.  Dzięki  naszemu  przedsięwzięciu  ulegają  zmniejszeniu  różnice  społeczne,
kulturowe,  następuje  zrozumienie  odmienności  kulturowej,  następuje  promocja  idei  wzajemnej
tolerancji.  Tym  bardziej  cieszy  fakt  przychylności  władz  miejskich,  która,  popierając  naszą
inicjatywę, utwierdza nas w naszych działaniach, dając dodatkowe bodźce do rozwoju poziomu
kultury i świadomości lokalnego społeczeństwa. Mamy nadzieję, że Hajnówka, dzięki Festiwalowi,
na trwale wpisze się w festiwalową mapę Polski, co powoli już następuje. Jeszcze raz dziękujemy
za  okazane  wsparcie./  Podpisano  Prezes  Towarzystwa  Przyjaciół  Hajnówka  –  Pani  Jolanta
Antowska i Prezes Stowarzyszenia Kulturalnego Tybel – Pan Tomasz Tichoniuk. 

Alla  Gryc  –  Wszyscy  Państwo,  którzy  wpłacili  na  dofinansowanie  Festiwalu  Rockowisko,
otrzymali  podziękowanie w formie pisemnej.  Pozwoliliśmy sobie tam Państwu je rozdać.  Mam
również  serdeczną  prośbę  do  radnych.  Liczę  na  wsparcie.  Panie  i  Panowie  radni  okazali  już
wielokrotne poparcie dla działań społecznych. Niedawno, nie dalej jak wczoraj odbyło się walne
zgromadzenie Siatkarskiego Klubu Hajnówka, którzy mają w tej chwili wielki problem finansowy
na okres przetrwania. Prezesem Klubu jest Pan Ławnicki. Jest to młody człowiek, który pracuje
jako wolontariusz w Stowarzyszeniu.  Nie pobiera  za  to  żadnych wynagrodzeń,  zawsze  dodam,
dlatego  że  większość  z  nas,  z  Państwa  radnych  wielokrotnie  jest  zaangażowana  w  działalność
organizacji pozarządowych i Państwo wiecie, że praca ta polega na działaniu społecznym, że jeśli
chcemy coś zrobić, to musimy się zaangażować właśnie w działalność w takim klubie. Jako że Klub
ma w tym momencie trudności finansowe, liczę na jakieś wsparcie z naszej strony. Pozwoliliśmy
sobie przekazać Państwu formularz,  na którym każdy dzisiaj  może zadeklarować swoją własną
wybraną  kwotę,  którą  możemy  przekazać  na  konto  Stowarzyszenia.  Będę  bardzo  wdzięczna,
dziękuję.  Tym bardziej,  że  wielokrotnie  Panie  i  Panowie  okazali  już  poparcie  dla  tych  działań
społecznych. Więc ja dziękuję za głos. Kto z Państwa ma interpelacje? Proszę bardzo. Zaskakująca
sytuacja. Nie mamy interpelacji. 

Do punktu 5 porządku obrad
Alla Gryc – Przechodzimy do punktu kolejnego. Punkt kolejny. Punkt 5. Informacja o działalności
Burmistrza Miasta Hajnówka w okresie od 11 czerwca do 11 września 2013 r. Informacja została



przekazana radnym na skrzynki mailowe. Informacje śledziły komisje na pracach komisji. Czy Pan
Burmistrz chciałby uzupełnić? Proszę bardzo.

Jerzy Sirak – Pani Przewodnicząca, Wysoka Rado, ja chciałbym uzupełnić trochę naszą informację.
Jak wszyscy wiemy, w tym okresie weszła w życie ta nowa ustawa o gospodarce odpadami od 1
lipca tego roku. To było związane z pewnymi problemami. Myślę, że wszyscy byliśmy świadkami
informacji z całej Polski i różnych. My też pewne problemy na początku wejścia w życie tej nowej
ustawy mieliśmy, ale myślę, że z najważniejszymi problemami się uporaliśmy. Te, o których można
powiedzieć dzisiaj na podstawie tych doświadczeń, które były i tych wniosków ze strony naszych
mieszkańców, to są dwa takie podstawowe problemy. Jeden problem to jest to, że w niektórych
sytuacjach worków dostarczanych do gospodarstw domowych było za mało i reagujemy tutaj na
bieżąco, i w większości problem został już uregulowany. Po prostu w tych gospodarstwach, gdzie
jest  więcej  osób  w  rodzinie,  trzeba  więcej  worków.  Tych  worków  Przedsiębiorstwo  Usług
Komunalnych będzie dostarczało więcej. Były również problemy związane z odbiorem nieczystości
z  budynku,  gdzie  są  mieszkania  komunalne  czy  mieszkania  spółdzielcze.  Na  początku  to  był
pewien problem, ale myślę, że tych problemów już jest mniej a w przyszłości nie powinno być ich
wcale, bo uzgodnienia mamy takie, że na każdy wniosek – czy ze strony zarządców, czy to będzie
Zakład Gospodarki Komunalnej, czy Spółdzielni Mieszkaniowej,  każdorazowo Przedsiębiorstwo
Usług Komunalnych będzie po prostu zwiększało częstotliwość wywożenia tychże odpadów. No
widzimy wyraźnie, że tutaj wzrosła ilość segregowanych odpadów, także jakby cel główny ustawy
może nie został jeszcze osiągnięty,  ale te działania idą w dobrym kierunku. Ja mam także tutaj
prośbę do Państwa czy do mieszkańców Hajnówki, którzy nas będą słuchać. Jeżeli macie Państwo
sugestie i propozycje, coś, co trzeba zrobić, jak można ten system poprawić, to bardzo proszę o
zgłaszanie ich czy bezpośrednio do mnie, czy do pracowników Urzędu. Jeżeli już zacząłem ten
temat dotyczący śmieci, to połączę go przy okazji z tym projektem uchwały, o którym będziemy
potem rozmawiać, projektem dotyczącym wsparcia osób czy rodzin wielodzietnych. W pierwotnym
projekcie,  który  do  Państwa  trafił,  zakładaliśmy,  że  również  ten  projekt  uchwały  będzie
kompleksowo obejmował  również preferencyjne  opłaty za gospodarkę odpadami.  W związku z
tym, że okazało się, że od strony prawnej łączenie tych spraw nie jest możliwe, dlatego też no
musimy dzisiaj tą część z uchwały naszej wycofać. Natomiast my pracujemy już nad projektem
zmiany  tej  uchwały  dotyczącej  gospodarki  odpadami  i  na  najbliższej  sesji  wprowadzimy
odpowiednie zmiany, żeby te preferencyjne wysokości opłat dla rodzin wielodzietnych weszły w
życie już od 1 stycznia 2014 roku. W tym okresie również uczestniczyłem w spotkaniu z Ministrem
Środowiska, które się odbyło w Białowieży. W czasie tego spotkania przekazałem nasze stanowisko
w  sprawie  tematów  dotyczących,  że  tak  powiem,  poszerzenia  granic  czyli  generalnie
gospodarowania zasobami Puszczy Białowieskiej  i  osobiście do rąk Pana Ministra przekazałem
informacje dotyczące szeroko rozumianych skutków ograniczania, zasad prowadzenia gospodarki
leśnej  na  terenie  tych  3  Nadleśnictw  –  Białowieża,  Hajnówka i  Browsk.  Również  w ostatnim
okresie uczestniczyłem w spotkaniu z przedstawicielami,  z ekspertami UNESCO w związku ze
złożonym  przez  Państwo  Polskie  wnioskiem  o  poszerzenie  granic  obszaru  Biosfery  Puszcza
Białowieska. Jeżeli chodzi o bieżące zadania, które w ramach planów inwestycyjnych realizujemy,
to generalnie wszystkie najważniejsze zadania inwestycyjne na naszych drogach gminnych zostały
zrealizowane.  W tej  chwili  finalizowane  są  prace  na  ulicy  Żwirowej,  układanie  polbruku  przy
Przedszkolu na ulicy Rzecznej, ale oczywiście to, co jeszcze będzie możliwe od strony czasowej  i
to, co pogoda pozwoli, to jeszcze do końca roku bez problemu powinniśmy to wszystko wykonać.
Realizowane są też od strony takiej organizacyjnej, ale już, ale nie tylko, projekty transgraniczne.
Mam tu na myśli ten duży projekt, który dotyczy z naszej strony modernizacji naszej oczyszczalni
ścieków, po stronie białoruskiej budowa oczyszczalni ścieków w Kamieńcu. My jesteśmy już tutaj
po przetargu. Prace przebiegają dobrze,  zgodnie z założeniami.  Strona białoruska jest  na etapie
ogłaszania  przetargu.  Mamy  nadzieję,  że  tam  również  to  będzie  przebiegało  zgodnie  z
harmonogramem. W wyniku ogłoszonego przetargu powstały oszczędności około miliona złotych,
w związku z tym wystąpiliśmy z wnioskiem do władzy wdrażającej o umożliwienie przesunięcia



tych środków i wykorzystanie tych środków na budowę instalacji burzowych w naszych drogach
gminnych razem z separatorem. Chodzi tutaj  głównie o ulicę i  na osiedlu Fabryka Chemiczna.
Mamy przygotowane tam dokumentacje. Zrobiliśmy dodatkową dokumentację na separator przed
odprowadzeniem wód burzowych do rzeki Leśnej. I jeżeli uzyskamy akceptację, a mam nadzieję, że
taka  akceptacja  ze  strony  władzy  wdrażającej  Ministerstwa  Rozwoju  Regionalnego  będzie,
ponieważ również te instalacje burzowe wpisują się w projekt poprawienia czystości rzeki Leśnej
Prawej,  co  zakłada  ten  nasz  wspólny  projekt.  Wprawdzie  aneks  jeszcze  nie  jest  podpisany  z
Ministerstwem, ale wniosek w tej sprawie już poszedł. Mamy wstępne pozytywne opinie, dlatego
też, żeby nie tracić czasu, został już ogłoszony przetarg na wykonanie tych instalacji burzowych. Są
to  ulice  Fabryka  Chemiczna,  ulica  Hibnera  i  ulica  Gruntowa  plus  ten  separator,  o  którym
wspomniałem. W związku z tym przygotowujemy również projekt do złożenia na schetynówki tak
zwane. Wnioski te składane są do Wojewody do 30 września, aby w przyszłym roku, jeżeli projekt
uzyska akceptację,  zrobić właśnie te  uliczki  na Osiedlu Fabryka Chemiczna plus odcinek ulicy
Wróblewskiego, to jest odcinek od ulicy Tamary Sołoniewicz do ulicy Sportowej. I wniosek też by
obejmował  ulicę  właśnie  Hibnera,  na  której,  nie,  nie  Hibnera,  tam będzie  burzówka,  ulicę  jak
dobrze pamiętam Gruntową. Nie, nie, nie, jeżeli chodzi o schetynówki, to przepraszam, mam tutaj
obok. Tak, to jest tak: ulica Łagodna, Słoneczna, Międzytory, Fabryka Chemiczna i ten kawałek
Wróblewskiego.  Taki  wniosek  chcemy  złożyć  do  schetynówek.  Jeżeli  chodzi  o  drugi  projekt
dotyczący tutaj u nas zadaszenia w amfiteatrze plus dokumentacja techniczna na infrastrukturę w
parku. Mam tu na myśli również dokumentację techniczną na fontannę w parku, której koncepcję
przygotował, kiedyś tutaj prezentowaną, Pan Jarosław Perszko. Ale żeby fizycznie przystąpić do
realizacji  tego  zadania,  musi  być  dokumentacja  techniczna  i  chcemy ją  zrobić  w ramach  tego
projektu. W związku z tym, że po pierwszym i po drugim przetargu ta kwota jest trochę wyższa niż
to by wynikało z naszych założeń projektowych, jeszcze raz ten przetarg powtarzamy z nadzieją, że
będzie trochę taniej. Myślę, że na początku października przetarg będzie rozstrzygnięty. Tutaj po
stronie  białoruskiej  też  zgodnie  tam  z  procedurami,  z  terminami,  z  harmonogramem  strona
białoruska  też  przygotowuje  swoje  dokumenty  związane  z  przetargami  na  rekultywację  Parku
Potockich  w  Wysokim  Litewskim.  Jesteśmy  również  już  po  przetargu  na  montaż  kolektorów
słonecznych w gospodarstwach domowych i w naszych szkołach, w naszych przedszkolach. Już w
dniu dzisiejszym tą umowę podpiszemy. Termin realizacji – 30 maj 2014 roku. Natomiast jeżeli
chodzi  o  drugi  projekt  –  przygotowanie  terenów inwestycyjnych  –  też  przebiega  to  zgodnie  z
harmonogramem. Przygotowujemy przetarg i w najbliższym czasie zostanie ogłoszony przetarg na
te  działania  inwestycyjne.  I  zakończenie  tego  projektu  jest  planowane  do  praktycznie  końca
przyszłego roku. Ale już w trakcie realizacji projektu będziemy szukali potencjalnych inwestorów
na  te  tereny inwestycyjne.  Na  bieżąco  też  są  realizowane,  będą  realizowane,  no  to  jest  okres
jesienny.  Na  tych  naszych  drogach  gruntowych  nieutwardzonych,  których  jeszcze  dosyć  dużo
mamy, będą uzupełniane nawierzchnie, będzie profilowanie, natomiast w październiku zechcemy
poprawić, umowa już też została podpisana, studzienki kanalizacyjne, które w niektórych miejscach
w wyniku działania  mrozu zimowego i  tak dalej  są  popodnoszone,  trzeba to  poprawić.  Wiecie
Państwo,  o  czym tutaj  mówię.  I  myślę,  że  to  są  najważniejsze  sprawy.  Chciałbym przy okazji
podziękować  wszystkim,  którzy  bezpośrednio  uczestniczyli  w  różnych  imprezach  sportowych
masowych, które były u nas organizowane i organizacyjnie tutaj współpracowali. Mam na myśli
Puchar Polski Nordic Walking i ostatnią nową imprezę, ale bardzo fajną, taki Maraton Rodzinny, w
której to imprezie uczestniczyli no nasi mieszkańcy, najczęściej rodzice ze swoimi dziećmi. Jest to
nowa  impreza,  bardzo  ciekawa,  też  fajna.  Mam  nadzieję,  że  w  przyszłym  roku  będzie  tych
uczestników więcej. Również dziękuję bardzo za zaangażowanie również w uczestnictwie również
rodzin z dziećmi w kolejnym już rajdzie związanym z rocznicą wybuchu II  wojny światowej i
plutonowym Bierwiaczonkiem, i jego tragiczną śmiercią w czasie kampanii wrześniowej 39 roku.
Mogę poinformować Państwa, że najmłodszy uczestnik czy uczestniczka miała 6 lat i przejechała
dzielnie całą drogę z Hajnówki na Budy. Jeżeli są pytania do informacji, bardzo proszę. 

Alla  Gryc  –  Dziękujemy  Panu  Burmistrzowi.  Widzę,  że  są  pytania.  Proszę,  Pan  Leonard



Kulwanowski.

Leonard  Kulwanowski  –  Panie  Burmistrzu,  nasze  środowisko  przyzwyczaiło  się  już  do  wielu
dyskusji na temat szkodnika, który niszczy naszą Puszczę. Zapomniał Pan zapewne albo było to
chyba mniej ważne, bo w Pańskiej informacji są następujące zdania, że odbyła się konferencja, na
której  dyskutowano  na  temat  aktualnej  gradacji  znaczenia  kornika  drukarza.  W  spotkaniu
uczestniczyli,  masa  tutaj  ludzi,  którzy  coś  znaczą,  Dyrektorzy  Dyrekcji  Lasów,  Ochrony
Środowiska, lokalne samorządy. Gospodarzami byli leśnicy trzech puszczańskich Nadleśnictw –
Browsk, Białowieża i Hajnówka. Dlaczego tutaj zżera wręcz mnie ciekawość, jakie były wnioski?
Bo  już  tyle  razy  dyskutuje  się  na  temat  Puszczy,  na  temat  ochrony przed  tym szkodnikiem i
jesteśmy ciekawi, co następna konferencja, następna dyskusja przyniosła. Jakie są efekty rozmów w
czasie tego ważnego spotkania? Dziękuję.

Jerzy Sirak – Jeżeli można, Pani Przewodnicząca, to ja od razu ustosunkuję się do tej wypowiedzi.
No rzeczywiście,  takie  konferencje  miały miejsce i  słusznie,  wiosną taka konferencja  była,  jak
dobrze pamiętam, w Białowieży a w ostatnim okresie była to konferencja w Browsku. Problem
kornika w Puszczy jest dużym problemem. Przy okazji tej konferencji specjaliści, fachowcy, którzy
znają się na leśnictwie i chorobach lasu, przedstawiają swoje opinie jednoznacznie. Nie można nie
reagować  na  to,  co  się  w  lasach  dzieje.  Według  oceny specjalistów  i  leśników w tych  trzech
Nadleśnictwach na dzień dzisiejszy jest już pond 70 000 metrów sześciennych tak zwanego, mogę
się pomylić, bo ja się na tym nie znam, trocinkowca czy coś takiego. Są to drzewa stojące, martwe,
które są już zainfekowane przez kornika. I wszyscy specjaliści o tym wiedzą. Poruszali ten temat i
zwracali na to uwagę profesorowie w czasie tych konferencji.  Jeżeli nie podejmuje się żadnych
działań i nie ogranicza dalszej ekspansji kornika, to w przyszłym roku nie będziemy mieli już 70
000 metrów tego martwego drzewa, ale to już może być nawet 200 000 i więcej. To zależy od
warunków pogodowych, ale wszyscy stwierdzili jednoznacznie, że tegoroczny klimat był bardzo
sprzyjający dla całej populacji kornika i tego kornika wyleciało bardzo dużo. Wnioski z konferencji
były takie,  że trzeba podejmować natychmiastowe decyzje.  Nie można tych decyzji  odwlekać i
podejmować działania związane po prostu ze skuteczną walką z tym zagrożeniem. Jakie decyzje
ostateczne  będą  Ministra  Środowiska,  trudno  mi  powiedzieć.  No  niemniej  jednak  wnioski  z
konferencji  były właśnie takie. Z tego, co wiem, to chyba są już wstępne decyzje,  ale czy one
pozwolą zażegnać problem gradacji lasów, szczególnie świerków, trudno mi powiedzieć. Fachowcy
mówią, że jak dla kornika zabraknie świerka, to się przenosi na sosnę i dalej żre. Tak to wygląda. 

Alla Gryc – Dziękujemy. Proszę bardzo, Pan Bogusław Szczepan Łabędzki. 

Bogusław Szczepan Łabędzki – Dziękuję. Państwo Przewodniczący, Panie Burmistrzu, w związku
z tym, że wywołał Pan temat śmieciowy, prosząc mieszkańców o sugestię, a widzę, że też i komplet
Pana współpracowników jest obecny na sali, więc proszę o odpowiedź mieszkańcom na następujące
pytania.  Pierwsze  pytanie  –  mieszkańcy  zasobów  Spółdzielni  Mieszkaniowej  pytają,  czy  będą
otrzymywali worki do segregowania śmieci i jeżeli tak, od kiedy? Pytanie mieszkańców zasobów
komunalnych to czy opłaty za odbiór śmieci nie można naliczać razem z opłatą czynszową, bo...

Alla  Gryc  –  Panie  Bogusławie,  ja  bardzo  przepraszam.  Może  to  zamknijmy temat  punktu  5.
Informacja o działalności a to by było w wolnych wnioskach.

Bogusław Szczepan Łabędzki – Ale Pan Burmistrz właśnie w informacji o działalności własnej
mówił  na  ten  temat  i  zwracał  się  o  sugestię  mieszkańców.  Ja  przekazuję  tylko  sugestię
mieszkańców.

Alla Gryc – Dobrze, niech Pan dokończy, ale przyszłościowo pamiętajmy, żeby te tematy pochodne
były już w wnioskach.



Bogusław Szczepan Łabędzki – Ale ten temat jest zawarty w informacji o działalności Burmistrza,
Pani Przewodnicząca.

Alla Gryc – Dobrze. Jest, jest, przyznaję. Jest.

Bogusław Szczepan Łabędzki – Chodzi więc o to, czy opłaty za śmieci w zasobach gospodarki
komunalnej nie mogą być pobierane razem z czynszem? To jest najczęściej pytanie zadawane przez
osoby starsze, którym sprawia to trudność dzielenie tych dwóch opłat. Jedna z Pań sugerowała, że
ona może zapomnieć na przykład czasami o tym. Z racji  na wiek chociażby.  I  w informacji  o
działalności Burmistrza znalazła się także informacja o zakończeniu przebudowy nawierzchni w
jezdni ulicy Orzeszkowej. Panie Burmistrzu, to też taka informacja, że przy skrzyżowaniu z ulicą
Armii Krajowej na wysokości szczytu bloków tych obu komunalnych, które stoją po obu stronach
tej ulicy, pośrodku jezdni jest wypiętrzenie czy wybrzuszenie. Nie wiem, jak to fachowo nazwać.
Ono od samego początku tam jest, od momentu oddania drogi do użytku. Charakteryzuje się tym,
że po opadach no inaczej, że tak powiem, reaguje na wody deszczowe no i przy samym zjeździe
powoduje taki niemiły efekt uskoku. Dziękuję bardzo. 

Alla Gryc – Dziękuję bardzo. Pan Jan Giermanowicz.

Jan Giermanowicz – Państwo Przewodniczący, Panie Burmistrzu, Szanowna Rado, w informacji
Pana Burmistrza zabrakło mi zasadniczej  kwestii,  zasadniczej informacji.  Nie poruszył  tego też
nasz nawet Boguś. Nie wiem, dlaczego. Mianowicie jeśli chodzi o rozstrzygnięcie tego przetargu.
Jakie kryteria były uwzględnione przy wyborze najkorzystniejszej oferty? Jeśli cena, to jaka to cena
zadecydowała o tym, że oferent wygrał? Ilu było tych oferentów? W oparciu o co wyliczyliśmy
wartość szacunkową? Tu należy zaznaczyć, że zamawiający był w bardzo trudnej pozycji, dlatego
że oferenci potencjalni znali wartość, mogli obliczyć wartość szacunkową, dlatego że my w ramach
uchwały  podjętej  w  listopadzie  ustaliliśmy  stawki,  także  oni  wiedzieli,  do  czego  przystępują.
Dlaczego o tym mówię? Dlatego że, Panie Burmistrzu, 10 miesięcy temu, w listopadzie Pan złożył
deklarację  po  moim  zapytaniu,  czy  w  momencie,  kiedy  oferent  zaproponuje  niższą  cenę,  niż
zaproponowaliśmy my w ramach projektu uchwały, czy dojdzie do takiej obniżki. I Pan potwierdził
twierdząco, że jeżeli oferent złoży ofertę korzystniejszą, niż my zakładaliśmy w swoim projekcie,
do takiej obniżki dojdzie. Zatem moje pytanie brzmi. Nasze Przedsiębiorstwo PUK wygrało. W
ogłoszeniu było, że uzyskało 100 punktów, zatem pytanie – w oparciu o jakie kryteria obliczono te
100  punktów i  jaka  była  ta  cena  zaproponowana  przez  nasze  Przedsiębiorstwo?  Chcę  dodać  i
podzielić się opinią,  że ostatnie miesiące niczym nie odbiegały,  jeśli  chodzi o odbieranie przez
nasze Przedsiębiorstwo odpadów. Wszystko jest  tak,  jak było po staremu.  Niemniej  jednak,  no
myślę,  że  z  racji  tego,  że  dyskusja  w  listopadzie  była,  jesteśmy winni  naszym  mieszkańcom
wyjaśnienia, co do ceny. Bo to niektórzy tutaj alarmowali, że jest 300 % podwyżki i tak dalej. W
niektórych przypadkach okazuje się, że mniej płacą niż wcześniej, ale to wynika właśnie z innego
sposobu naliczania. Także proszę o informację na ten temat. 

Alla Gryc – Dziękuję bardzo. Pan Burmistrz od razu. Czy jeszcze są pytania do informacji Pana
Burmistrza? Pan Janusz Puch, proszę bardzo.

Janusz Puch – Pani Przewodnicząca, Panie Burmistrzu, wielu mieszkańców, którzy złożyli wnioski
w sprawie dofinansowania do kolektorów słonecznych, chodzi mi o indywidualnych mieszkańców,
właśnie zapytują, kiedy właśnie będzie można zrealizować te ich wnioski. Czy to ten termin, który
Pan podał tutaj 2014 maj to dotyczy również indywidualnych? Właśnie o to chciałem prosić. Jak
również drugie pytanie. Chciałbym się zapytać, bo tutaj było podane, że do żłobków, do przedszkoli
przyjęto 666 dzieci.  Czy wszystkie osoby,  które składały właśnie o przyjęcie,  zostały przyjęte?
Dziękuję.



Alla Gryc – Dziękuję bardzo. Czy ze strony Pań i Panów radnych są jeszcze pytania do informacji?
Czy to jest informacja związana z informacją o działalności Burmistrza?

Zdzisław Stankowski – Tak. Jednym słowem.

Alla Gryc – Proszę bardzo.

Zdzisław Stankowski  –  Pani  Przewodnicząca,  Panie  Burmistrzu,  ja  już  w 2011 roku złożyłem
wniosek,  którzy  prosili  całej  mieszkańcy  Hajnówki,  żebyście  zabudowali  wysypiska  śmieci.
Dlaczego jest  2013?  Do dziś  nie  ma  zabudowanego  ani  jednego wysypiska  śmieci.  Pani  Jasia
Szymańska, jej nie ma dzisiaj tutaj, bo jest u lekarzy, była 3 miesiące w Niemczech. I tam u córki, i
mówi pojechała z  córką,  wysypisko śmieci  zamknięte.  Zajeżdżają,  otwierają  i  wysypują.  A my
mamy teraz wszyscy w Hajnówce problemy. Przy tych wysypiskach śmieci jest tak dużo, dużo tych
śmieci. Więcej jak było przedtem.

Alla Gryc – Dziękuję Panie Zdzisławie.

Zdzisław Stankowski – I płacimy jeszcze więcej.

Alla Gryc – Dziękuję bardzo. To jednak jest  temat, który powinien być w wolnych wnioskach.
Dlatego też ja, pilnując...

Zdzisław Stankowski – 2011 rok to był.

Alla Gryc – Dziękuję bardzo. Panie Burmistrzu, będzie Pan chciał odpowiedzieć? 

Jerzy Sirak – Tak, tak.

Alla Gryc – Dziękuję. 

Jerzy Sirak – Jeżeli  chodzi o wybrzuszenie na ulicy Orzeszkowej, o której mówi tu Pan radny
Łabędzki. No pewnych rzeczy nie jesteśmy w stanie przewidzieć. Tak się nieszczęśliwie złożyło, że
niejako,  prawie  że  następnego  dnia  po  położeniu  nowej  nawierzchni  asfaltowej  na  ulicy
Orzeszkowej  doszło  do  awarii  w  sieci  wodociągowej.  Pewnych  rzeczy  nie  jesteśmy  w  stanie
przewidzieć.  No w związku z tym nastąpiło tamto wybrzuszenie.  Nie chcemy tego likwidować
teraz. Chcemy po prostu poczekać jeszcze przez zimę. Zobaczmy, jak to tam się, nic się takiego nie
stanie. Natomiast jeśli będziemy to poprawiać, to wtedy, kiedy zima zrobi po prostu swoje. No
trudno było to nawet przewidzieć, no bo awaria może się zdarzyć w każdej sytuacji. Gdybyśmy
wiedzieli, że coś takiego nastąpi, to po prostu przed położeniem tej nawierzchni asfaltowej byśmy
ten odcinek rury wymienili. No nie da się przewidzieć, w którym miejscu, gdzie, kiedy te awarie
nastąpią.  Wszyscy  wiemy,  że  nie  wszystkie  instalacje  wodociągowe  są  nowe  i  bardzo  dobre
technicznie. Te rzeczy się zdarzają, no ale w pełni podzielam pogląd tu Pana radnego, że jest to taka
usterka, którą trzeba będzie usunąć, ale ja będę chciał to zrobić dopiero na wiosnę po zimie. Pan
Giermanowicz  podnosi  temat  przetargu na  śmieci.  Oczywiście,  tutaj  cena  była  jakby głównym
kryterium wyboru oferty.  Nie ukrywam, że osobiście bardzo się cieszę,  że to nasza komunalna
firma  Przedsiębiorstwo  Usług  Komunalnych  ten  przetarg  wygrała.  I  tak,  jak  już  wcześniej
wspomniałem,  będziemy  przygotowywać  pewne  korekty  tej  naszej  uchwały  śmieciowej  na
następną sesję i przeanalizujemy to również pod tym kątem, ale wszyscy pamiętamy, wiemy o tym,
że te wpłaty i wpływy z tytułu tych opłat muszą w 100 % finansować pełne koszty. Nam nie wolno
dopłacać  z  innych  środków.  Możemy  te  zmiany  zaproponować  po  pewnym  przeliczeniu,  ale
jednocześnie  też  zdajemy  sobie  z  tego  sprawę,  że  tak  jak  w  wypadku  podatków  a  ta  opłata



śmieciowa jest swego rodzaju opłatą para-podatkową, nigdy nie ma 100 % płatności. I jakby w tych
kalkulacjach też musimy czy powinniśmy to brać pod uwagę. Pan radny Puch pyta o kolektory
słoneczne.  Tak,  termin  30  maja  2014  roku  jest  to  końcowy  termin  realizacji  całej  inwestycji
montażu kolektorów słonecznych – i w gospodarstwach indywidualnych, i w naszych szkołach, i
przedszkolach.  Natomiast  jeżeli  chodzi  o  tutaj  sugestie  Pana  Stankowskiego  i  zamykanie  tych
śmietników.  Ja  chciałbym zwrócić  uwagę  na  to,  że  jednym z  wiodących  celów nowej  ustawy
śmieciowej jest  to,  żeby tych śmietników nie zamykać, bo zostały zlikwidowane mechanizmy i
źródła wywożenia śmieci w różne miejsca. Jeżeli zostały jeszcze, to gdzieś tam w mentalności coś
pozostało, bo tak naprawdę no nie ma sensu, żeby ktoś woził swoje śmieci w inne miejsce, skoro i
tak,  i  tak musi płacić  za wywożenie swoich nieczystości.  Natomiast  jeżeli  chodzi o lokalizację
punktów,  to  mówiliśmy już  o  tym wcześniej.  Mówił  tutaj  Pan  Dyrektor  Łapiński  również,  że
najprawdopodobniej trochę czasu nam to zajmie, zanim będą te optymalne lokalizacje. Na dzień
dzisiejszy no chyba nie wygląda to najgorzej. Chociaż ja zdaję sobie z tego sprawę, że nie wszyscy
są zadowoleni z takiej czy innej lokalizacji ustawienia tych pojemników na śmieci, a szczególnie ci,
którzy mieszkają najbliżej. 

Alla Gryc – Dziękuję bardzo. Czy są jeszcze pytania do informacji Pana Burmistrza ze strony Pań i
Panów  radnych?  Nie  widzę.  Dziękuję.  Poddaję  pod  głosowanie  informację  o  działalności
Burmistrza w okresie od 11 czerwca do 11 września 2013 roku. Kto z Państwa jest za przyjęciem
informacji, proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto z Państwa jest przeciw? Nie widzę. Kto się
wstrzymał?  Nie  widzę.  Dziękuję  bardzo.  Informacja  o  działalności  Burmistrza  została  przyjęta
jednogłośnie, głosowało 21 radnych. 

Do punktu 6 porządku obrad
Alla Gryc – Przechodzimy do kolejnego punktu.  Punkt 6.  Rozpatrzenie informacji  o przebiegu
wykonania  budżetu  miasta  Hajnówka  za  I  półrocze  2013  roku.  Informacja  została  przekazana
radnym drogą elektroniczną wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej na piśmie. Informacja
była  rozpatrywana  na  poszczególnych  komisjach  przez  radnych.  Proszę  Panią  Skarbnik  o
przedstawienie,  uzupełnienie  przedmiotowego  materiału  wraz  z  opinią  Regionalnej  Izby
Obrachunkowej. 

Halina Nowik – Pani Przewodnicząca, Szanowni radni, może ja na początek właśnie przedstawię
opinię do informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze. Skład Orzekający w osobach:
Pan Przewodniczący Tyniewicki,  członkowie – Salachna i  Gawrońska uchwalają,  co  następuje:
/Opiniuję  pozytywnie  przedłożoną  przez  Burmistrza  Miasta  Hajnówka  informację  o  przebiegu
wykonania budżetu miasta za I półrocze 2013 roku, jednocześnie przekazując następującą uwagę.
Na  dzień  30  czerwca  2013  roku  miasto  posiada  zobowiązania  wymagalne  w  kwocie  509  441
złotych/. W uzasadnieniu: /Opinia powyższa została wydana na podstawie przeprowadzonej analizy
sprawozdawczości budżetowej oraz informacji opisowej o przebiegu wykonania budżetu miasta za
I półrocze 2013/. Odniosę się może na wstępie do tych zobowiązań wymagalnych, te 509 tysięcy. I
tutaj tak, w tej kwocie są zobowiązania wymagalne Urzędu Miasta. Faktura nieopłacona w kwocie
2 328, Parku Wodnego – 23 768 oraz Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej kwota to jest ponad 483
300.  Jeżeli  chodzi  o  wykonanie  budżetu,  to  tak,  uchwalony budżet  w grudniu 2012 roku do I
półrocza,  on  to  po  prostu  kwota  ta  uległa  zwiększeniu  o  kwotę  ponad  4  500  000  z  tytułu
otrzymywanych, wprowadzanych zmian zarówno zarządzeniami Burmistrza, jak i uchwałami Rady.
Dotyczy to  przede  wszystkim wprowadzanych  dotacji  celowych  bądź  środków uzyskanych  na
dofinansowanie zadań z Unii Europejskiej. Jeżeli chodzi o stronę dochodową, budżet po stronie
dochodów za I półrocze został wykonany w 52,3 %. Struktura dochodów według źródeł można
podzielić  na  dochody własne  bieżące.  Jest  to  kwota  22  387 000.  Stanowi  to  75  % dochodów
wykonanych  ogółem.  Dotacja  na  realizację  zadań  zleconych  to  3  600  000.  Stanowi  to  12  %
dochodów ogółem. Oraz dochody majątkowe też 3 618 000. To jest 12 % dochodów wykonanych



ogółem. Jeżeli chodzi o dochody własne, to tutaj największą skalą są może dochody z podatków i
opłat lokalnych. Jest to podatek od nieruchomości osób fizycznych i prawnych. Został wykonany
tutaj na poziomie 50 %. Drugą taką grupą dochodów są udziały w podatku dochodowym od osób
fizycznych i  prawnych i  tutaj  w I  półroczu zostały wykonane te  udziały w wysokości 41,7 %.
Wiemy wszyscy, że w I półroczu do końca czerwca następują zwroty tych podatków i przez to te
udziały są w kwotach nieco niższych.  Myślę,  że w II  półroczu właśnie uda się  zrealizować te
przyjęte do planu kwoty. Jeżeli chodzi o dochody majątkowe, to tak, jak wcześniej wspomniałam,
to jest 3 618 000. Tutaj wpłynęły środki z Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa w
ramach  tych  programów Polska  –  Białoruś  –  Ukraina  na  realizację  tych  naszych  2  projektów
przyjętych  do  budżetu  oraz  kwoty  z  tytułu  przekształcenia  prawa  użytkowania  wieczystego  w
prawo własności, oraz z tytułu sprzedaży lokali. Co tutaj jeszcze? Jeżeli chodzi o należności na
koniec  I  półrocza  z  tytułu  podatków  i  opłat  wynoszą  ponad  11  000  000,  w  tym  należności
wymagalne  ponad 5 500 000 i  z  tytułów najmu,  czynszu,  wieczystego użytkowania  zaległości
występują, z podatku działalności gospodarczej opłacanej w formie karty podatkowej, podatku od
spadków czy darowizn, czy podatku od czynności cywilnoprawnych. Podatek od nieruchomości,
środków transportowych oraz zaliczki alimentacyjnej oraz funduszu alimentacyjnego. Jeżeli chodzi
o stronę wydatkową, to plan został wykonany w 44 %. Na planowane wydatki w kwocie 59 210
824 zrealizowano 26 391 859 złotych, co stanowi 44,6 %. W strukturze wydatków przedstawiają się
następujące  największe  może  procent  tych  wydatków pochłaniają  wydatki  na  wynagrodzenie  i
pochodne,  dotacje,  obsługa  długów,  wydatki  majątkowe  oraz  pozostałe  wydatki  na  bieżące
utrzymanie miasta. Jeżeli chodzi o zadania inwestycyjne, może jeszcze tutaj odniosę się pokrótce.
Przyjęte  zadania,  tak  jak  Pan  Burmistrz  wcześniej  wspomniał,  że  zostały  przetargi  wszelkie
rozstrzygnięte, zadania wszystkie zostały rozpoczęte, budowa bądź wykonawstwo. A jeżeli chodzi o
stronę wydatkową, to wydatkowano te ponad 204 952. Stanowi to 2 % planowanych wydatków. No
ale  tak  jak  wiadomo,  że  większość  tych  zrealizowanych  inwestycji,  płatności  występują  w  II
półroczu. W I półroczu dokonano spłat kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych w kwocie 1 559
000. Na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązania wynoszą prawie 16 000 000. I w I półroczu
nie było, skoro wystąpiło, budżet zamknął się na koniec czerwca nadwyżką, nie były uruchamiane
kredyty też i też obligacje też nie były uruchamiane w I półroczu. Jeżeli chodzi o plany finansowe i
instytucje kultury, to zadania są realizowane zgodnie z przyjętymi, ujętymi planami. Dziękuję.

Alla  Gryc  –  Dziękuję  bardzo.  Proszę  o  przedstawienie  opinii  poszczególnych  komisji  Panów
Przewodniczących. Pan Janusz Puch – Komisja Infrastruktury Komunalnej i Samorządu. 

Janusz  Puch  –  Komisja  Infrastruktury  Komunalnej  i  Samorządu,  po  zapoznaniu  się  z
przedstawionymi  materiałami,  wnioskuje  o  przyjęcie  projektu  informacji  o  wykonaniu  budżetu
miasta Hajnówka za I półrocze 2013 r. 7 głosami, 7 radnych było obecnych. Dziękuję. 

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

Grzegorz  Tomaszuk  –  Radni,  członkowie  Komisji  Polityki  Gospodarczej  uznali,  że  decyzję
podejmą na sesji. 

Alla Gryc – Dziękuję bardzo. Pan Jerzy Charytoniuk – Przewodniczący Komisji.

Jerzy Charytoniuk – W związku z faktem, że Pani Skarbnik nie mogła być obecna na posiedzeniu
Komisji  Spraw  Społecznych,  tak  jak  poprzednia  Komisja,  zadecydowaliśmy,  że  podejmiemy
decyzję na sesji. 

Alla  Gryc  –  Dziękuję  bardzo.  Czy  są  ze  strony  radnych  pytania?  Nie  widzę.  Poddaję  pod
głosowanie. Kto jest za, proszę o podniesienie ręki do góry. Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw? Nie



widzę.  Kto się wstrzymał? 4 osoby się wstrzymało.  Dziękuję bardzo. Informacja o przebiegu z
wykonania  budżetu  miasta  Hajnówka została  przyjęta.  17  radnych  głosowało  za  przyjęciem,  4
radnych  się  wstrzymało,  przeciwnych  głosów  nie  było.  Dziękuję  bardzo.  Szanowni  Państwo,
popełniłam wielką niezręczność, dlatego że informacja o działalności Burmistrza zawsze jest okazją
do udzielenia głosu radnym Sejmiku Wojewódzkiego. Tak się stało, że Pan mnie zasłonił i ja nie
zauważyłam Pana Janowskiego w momencie, kiedy kończyłam punkt. Witałam serdecznie, więc
troszeczkę  zakłócimy porządek.  Proszę  o  wybaczenie.  Niemniej  jednak  czy  będzie  Pan  chciał
zabrać głos? To ja myślę, że właśnie w tym momencie. 

Mikołaj Janowski – Dziękuję, Pani Przewodnicząca.

Alla Gryc – Jeszcze raz przepraszam.

Mikołaj Janowski – Nic się nie stało. Ja serdecznie dziękuję za zaproszenie. Pani Przewodnicząca,
Panie  Burmistrzu,  Panie  i  Panowie  radni,  drodzy  mieszkańcy  Hajnówki,  za  pośrednictwem
Telewizji Kablowej  w Hajnówce – Telewizji  Podlasie,  szanowni Państwo, otóż dość dawno nie
byłem  na  sesji  i  rozpocznę  od  podziękowań.  Pierwsze  podziękowanie  kieruję  tutaj  do  Pana
Burmistrza  i  do  was  radnych  za  wkład  wasz  finansowy w projekt  budowy drogi  Hajnówka  –
Jelonka na odcinku miasta Hajnówka i  myślę,  że nic do dodania,  tylko pojechać zobaczyć,  jak
wygląda przepiękne rondo tutaj na skrzyżowaniu Warszawska – Piłsudskiego. To wasz wkład w
budowę tej drogi i to jest wspaniała inwestycja, która wpłynie na rozwój miasta Hajnówki, ale nie
tylko  miasta,  ale  i  naszej  okolicy.  Ta  droga  będzie  zakończona  do,  budowa  tej  drogi  będzie
zakończona do września, myślę, października przyszłego roku i tutaj także chciałem podziękować
bardzo  dla  Marszałka  Województwa  Podlaskiego  –  Jarosława  Dworzańskiego,  Marszałka
Koryckiego, także Marszałka Baszko, wszystkich radnych koalicyjnych w Sejmiku, ale także tutaj
dla  was wszystkich radnych – i  tych,  co są w koalicji,  i  opozycji,  bo opozycja w formie tutaj
Klubów Radnych Platformy i PSL-u bardzo mocno tutaj wspierała budowę tej drogi. To jest wielka
inwestycja dla naszego miasta. Chciałem także podziękować za stanowisko, tutaj w sprawie podjęte
na sesji, w sprawie budowy obwodnicy Narwi. Chociaż otrzymaliście Państwo odpowiedź, która
jest jakby negatywna do waszego stanowiska, ale myślę, że kropla, która uderza w skałę, pierwsza
kropla uderzona w skałę nie robi żadnego, nie daje żadnej oznaki, wpływu, ale kilka, kilkanaście,
kilkadziesiąt  tych  kropel  może  skruszyć  skałę  i  może  za  którymś  razem,  którymś  naszym
podejściem,  staraniem  może  być  zrobiona  obwodnica  Narwi.  Ale  do  tego  wrócę  w  dalszej
kolejności.  Dziękuję  tutaj  dla  Pana  Burmistrza  za  to,  że  dokłada  wszelkich  starań  i  wszelkich
możliwości.  Ostatnio  nie  był,  ale  przesłał  pozdrowienia  dla  Prezesa  Suwalskiej  Strefy
Ekonomicznej w sprawie budowy podstrefy tutaj w Hajnówce. To jest bardzo ważna rzecz, bo okres
działania  w  strefie  został  przedłużony  do  2026  roku  i  tutaj  dla  naszych  przedsiębiorców
potencjalnych inwestorów w Hajnówce jest to bardzo ważne. Dziękuję, Panie Burmistrzu, za te
staranie  i  tutaj  dziękuję  także  dla  Wójta  w  Narewce,  który  też  stara  się,  aby  w  okolicach
Siemianówki  powstała  podstrefa.  To  byłaby bardzo,  bardzo  wielka  rzecz  dla  rozwoju  naszego
terenu.  Także dziękuję za wkład finansowy w budowę chodnika.  Może krótkiego odcinka przy
drodze wojewódzkiej na Piłsudskiego, 600 metrów, ale zawsze to jest coś znaczącego. Szanowni
Państwo, mówiłem na jednej z sesji odnośnie remontu drogi Białowieża – Hajnówka. Mówiłem
także o możliwości poszerzenia o jeden metr pobocza i otóż jest remontowany odcinek tej drogi
10,5 kilometra. No może nie do końca tak, jak chcieliśmy, jak mówiłem, a to z tego względu, że w
pierwszych  założeniach  było  tak,  że  tą  drogę  w  odległości  10  kilometrów  będzie  droga
remontowana, poszerzona asfaltem o 1 metr. Także zostaną odkrzaczone pobocza, zrobione zjazdy i
także  odmulone  rowy,  pogłębione  rowy.  Został  rozstrzygnięty  przetarg.  Wygrała  firma,  która
obecnie  buduje  drogę  do  Jelonki.  No  i  ten  przetarg  został  unieważniony  po  zastrzeżeniach
Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. Nie wiem, czy to było na zasadzie protestów, donosów,
ale  został  unieważniony  i  przystąpiono  do  remontu  drogi.  Ogłoszono  nowy  przetarg  bez
poszerzenia asfaltem o 1 metr, tylko położenia drogi, 2 warstw asfaltu na obecnej drodze i obecnej



szerokości, i utwardzenia pobocza o 50 centymetrów z jednej i z drugiej strony na odcinku 10,5
kilometra. Ta inwestycja będzie zakończona do końca października. Realizuje to firma MAKSBUD.
Już została pierwsza warstwa wyrównawcza wylana. Obecnie jest utwardzane pobocze z jednej i z
drugiej strony i będzie jeszcze pociągnięta warstwa ścieralna, także te które nierówności obecne
czasami są, to one będą zniwelowane. Szanowni Państwo, jest to tak, czasami trzeba wybrać tak,
albo  inaczej.  Ja  po  tym,  jak  się  dowiedziałem,  że  został  unieważniony przetarg,  mówiłem dla
Dyrektora  Zarządu  Dróg  Wojewódzkich:  Jeżeli  są  protesty,  są  tutaj  takie  no  pewne
nieporozumienia, no to może w ogóle nie remontujmy tej drogi do Białowieży. Dyrektor Zarządu
Dróg przekonał mnie, że jednak warto to zrobić, bo w budżecie na 17 000 000 na inwestycje, 7 000
000 zostało, raczej na 17 000 000 na remont, 7 000 000 zostało przeznaczone na remont tej drogi. I
to  zadanie  jest  realizowane.  I  jest  następne  pytanie.  I  tutaj  w  szczególności  do  mieszkańców
Białowieży, ale także do nas. Co robimy dalej z odcinkiem od skrzyżowania Budy, Teremiski aż do
Białowieży?  Czy  walczymy  z  tymi,  co  blokują?  Walczymy,  bo  robimy  normalny  projekt  i
poszerzamy tą drogę o 1 metr? Czy robimy tak, jak jest? Bo do tej chwili ja nie wiem, czy w tej
chwili  ktoś  nie  może  jeszcze  tej  budowy drogi  zablokować?  Mam  takie  sygnały.  Ktoś  żądał
papierów,  wyjaśnień.  Nie  wiem,  czym to  się  skończy.  Natomiast  powinniśmy się  zastanowić  i
myślę  tutaj  mieszkańcy Białowieży,  radni,  Wójt  powinien  się  zastanowić,  jak  zrobić  z  drugim
odcinkiem, który jakby był zaplanowany na rok przyszły i mają się znaleźć pieniądze na remont tej
drogi na dalszy odcinek do Białowieży. Czy nie robimy w ogóle, jeżeli nie poszerzamy o 1 metr?
Takie głosy są. I jest mi trochę przykro, bo ze strony Białowieży, ze strony innych nie było żadnego
sygnału, żadnej prośby, żadnego wniosku, żeby remontować tą drogę. Nie było. Nikt nie złożył
pisemnego wniosku odnośnie remontu drogi Białowieża – Hajnówka. Natomiast jest mi przykro
przez to, że się remontuje droga, Janowski jest winien przez to, że o 1 metr nie zostało poszerzone
pobocze. Bo ktoś zablokował, bo został unieważniony przetarg. Bo w planach było poszerzenie o 1
metr  asfaltu  i  docelowo za  2,  za  3  lata  wystąpienie  z  projektem o  ścieżkę  rowerową.  I  teraz
zastanówmy się wspólnie, co dalej robić. Może dla Hajnówki to jest mniej wartościowa ta droga,
ale ze względów turystycznych jest  bardzo ważna. Albo walczymy z środowiskiem ekologów i
jesteśmy razem zwarci, zgodni, nie rozbijający się politycznie, że ten, inny winien, tylko patrzymy
gospodarczo albo zostawiamy bez niczego. Szanowni Państwo, jest dobra informacja, otóż Zarząd
Województwa przyznał środki na projekt na drogę Zwodzieckie – Juszkowy Gród. Mam nadzieję,
że droga z Żedni do Juszkowego Grodu w tym roku zostanie rozpoczęta ten odcinek. Natomiast ten
projekt jest założeniem budowy tej drogi na lata 2004 – 2020. I tutaj też moje podziękowanie dla
Marszałka Dworzańskiego i Koryckiego za wsparcie. I następna sprawa. Są przeznaczone środki na
projekt. Zarząd też podjął decyzję, aby zrobić projekt na drogę Nowosady – Zabłudów. I tutaj jest
kwestia taka. Czy robimy, bo w następnym roku jest robiony projekt na budowę mostu w Narwi
przy obecnym moście, przy kościele. I będzie budowany ten most, i niech będzie budowany. Ja
wiem, że to jest, pewne są rzeczy nierozsądne, ale należało tak zrobić, a nie inaczej. Natomiast,
szanowni  Państwo,  należałoby,  bo  ten  projekt  będzie  robiony  w  przyszłym  roku  i  należałoby
zastanowić się, że czy dajemy spokój z obwodnicą i to, co moja propozycja, nie moja, tylko z lat
70.  propozycja  budowania  obwodnicy  Narwi  i  mostu  przy  Ancutach.  Czy  jest  moja  tylko  ta
propozycja  iluzją,  snem,  marzeniem,  czy może  wszyscy razem staramy się  przekonać  do  tego
tematu? To jest skrócenie odcinka drogi około 3,5 kilometra czy 3 kilometry 700 metrów. Także to
jest odcinek do zrobienia 2 kilometry 900 metrów. To jest niedużo i warto o to zawalczyć, ale jeżeli
to  miałoby być  blokowane przez obwodnicę,  to  należałoby to zrobić tak,  jak jest.  Wybudować
drogę tak,  jak jest  obecnie.  Bo trzeba z  tego skorzystać.  I  tutaj  jeszcze jak byłem przy drodze
Zwodzieckie – Juszkowy Gród, chciałbym podziękować dla Wójta w Narewce i także dla Pana
Wicestarosty  Andrzeja  Skiepko  za  to,  że  jest  dobre  działanie  o  przyjęcie,  przekazanie  drogi
powiatowej od zakrętu w Tarnopolu do Siemianówki, do podstrefy i może być tak, że zdążymy,
Starostwo zdąży przekazać  tą  drogę  do  Zarządu Dróg Wojewódzkich  i  będzie,  zostanie  objęta
planem budowy tej  drogi Zwodzieckie – Juszkowy Gród.  I  Tarnopol  tutaj,  Siemianówka – 5,5
kilometra odcinek. To jest bardzo ważne ze względów strategicznych i rozwojowych. Szanowni
Państwo, będzie jeszcze położona warstwa wyrównawcza, taka remontowa tutaj na trasie Bielsk



Podlaski – Hajnówka od Hradniaka, jak to niektórzy mówią, pod Szczyty. I tutaj, co zrobić z tą
drogą? Czy tą  drogę? Za Zbuczem, Za Zbuczem, do tam kilometr  300 metrów, może zostanie
zrobione w tym roku. I teraz żeśmy rozważali, czy budujemy tą drogę? I tutaj Pan radny Heniek
Łukaszewicz, i Marszałkowie rozważali, czy budujemy tą drogę a zostawiamy drogę Nowosady –
Zabłudów, czy robimy drogę, budujemy drogę Nowosady – Zabłudów a w ramach remontu robimy
drogę Bielsk  Podlaski  –  Hajnówka.  I  tutaj,  szanowni  Państwo,  bardzo proszę  was  o wsparcie.
Dzisiaj rozmawiałem z Dyrektorem Zarządu Dróg Wojewódzkich z taką propozycją, myślą, żeby w
następnym roku w ramach remontu wyremontować może nie cały odcinek drogi Bielsk Podlaski –
Hajnówka  w  mieście  Hajnówka,  może  część  na  ulicy  Bielskiej,  dobrze  mówię,  z  wymianą
krawężników, z chodnikami, a także wyrównaniem, zalaniem asfaltu. Przynajmniej połowę tego
zrobić  i  w  następnym roku  byłoby bardzo  dobrze  i  prosiłbym wszystkich  tutaj  radnych,  Pana
Burmistrza,  i  tych  radnych koalicyjnych,  którzy rządzą  Hajnówką,  i  tych,  co  są  w opozycji,  a
szczególnie  w  opozycji.  Patrzę  tutaj  na  Pana  radnego  Rakowicza,  bo  tutaj  rola  Marszałka
Dworzańskiego jest bardzo, bardzo ważna w tej sprawie. Szanowni Państwo, następna sprawa to,
żeby nie wyglądało tak, że wszystko jest robione w Powiecie Hajnowskim, są remontowane drogi,
teraz, może dzisiaj, może wczoraj, albo jutro będzie rozpoczęty remont kawałka drogi Kleszczele –
Siemiatycze, ale nie na Powiecie Hajnowskim, tylko na Powiecie Siemiatyckim od Milejczyc w
stronę Powiatu Hajnowskiego i tutaj na granicy Powiatu Hajnowskiego zostanie zakończony. Jeżeli
dobrze pójdzie i Zarząd przyjmie propozycje, jest obiecane, mówię jest obiecane, nie będzie na
pewno,  dalszy  remont  drogi  Kleszczele  –  Siemiatycze,  także  tutaj  po  rozmowie  i  tutaj  proszę
Burmistrza, i także Starostę, po rozmowie z Burmistrzem Siemiatycz i Starostą Siemiatyckim, aby
wspólnie  zadziałać  i  tutaj,  Panie  Burmistrzu,  i  do  Pana  prośba,  wspólnie  zadziałać,  żeby
wyremontować, wpłynąć, aby na lata 2014 – 2020 znalazły się środki na budowę drogi Siemiatycze
– Sokołów Podlaski. To jest w kierunku Warszawa i to byłoby taki ciąg bardzo dobrej drogi, która
byłaby już Hajnówka – Siemiatycze  załatwione i  temat  Warszawa – Sokołów jest  super  droga
zrobiona, i zostałby ten odcinek dwadzieścia kilka kilometrów z Sokołowa do Siemiatycz. Jest to
dla nas bardzo ważne, także ze względów biznesowych. Szanowni Państwo, ja nie wiem, jak jest,
bo poprzedni radni, w poprzedniej kadencji Pan Burmistrz tutaj starali się, robili projekt odnośnie
zbiornika retencyjnego tutaj na Poddolnym. Ja nie wiem, jaka jest sytuacja tego zbiornika, czy jest
zrobiony projekt, czy nie, ale szanowni Państwo, dzisiaj trwają negocjacje i mówi się o podziale
środków. Wszyscy już dzielą środki, których jeszcze, które nie wpłynęły z Unii Europejskiej do nas.
Ale wszyscy już te środki dzielą i już prawie podzielili. Albo podwójnie podzielili. I może tutaj
przydałoby się  popracować przy tej  sprawie.  Szanowni  Państwo,  ja  dziękuję,  że  dzisiaj  będzie
przyjęte stanowisko w sprawie połączeń kolejowych. Ja poprzednio, pół roku, czy rok, czy półtora
temu, prosiłem tutaj o wsparcie Rady. Dziękuję wam. Nie wiem, jakie to stanowisko będzie. Myślę,
że połączenie kolejowe z Warszawą jest dla nas nieodzowne i to połączenie kolejowe nie powinno
się kończyć na Hajnówce, ale powinno być w kierunku Siemianówki. I w Siemianówce powinno
być zakończone jakby tym przystankiem końcowym, bo Siemianówka zaczyna coraz bardziej się
rozwijać gospodarczo, jest stworzone przejście fitosanitarne i tutaj, Panie Burmistrzu, dziękuję dla
Pana. Kiedy Pan był Wicestarostą i na wniosek Wójta Czeremchy – Michała Wróblewskiego, a
także Mikołaja Pawlicza,  żeście Starostwo, Pan napisał wniosek do Ministra Rolnictwa – Pana
Marka Sawickiego i  przez to jest dzisiaj  budowane przejście fitosanitarne.  I jak dzisiaj  ktoś mi
mówił,  że ma być 8 pociągów, przeładunek na 8 pociągów dziennie.  To są dodatkowe miejsca
pracy.  I  Panie  Burmistrzu,  ja  Panu  serdecznie  dziękuję,  bo  te  miejsca  pracy  mimo  będą  w
Siemianówce, to będą dotyczyły tutaj naszych mieszkańców Hajnówki i nic się nie stanie, żeby
Hajnówka była takim miejscem sypialnym a dojeżdżać do Siemianówki. Czy, Szanowni Państwo,
może wy możecie, mam prośbę do was, przekonać Samorząd Czeremchy, aby w Czeremsze zrobić
też  podstrefę.  Mają  ładny  kawałek  gruntów  przy  samej  drodze  krajowej  i  kolei  46  hektarów
gruntów przy samym przejściu w Połowcach. To byłaby wspaniała rzecz połączona ze strefą w
Hajnówce ekonomiczną, w Siemianówce a także w Czeremsze, gdzie miasto byłoby takim źródłem,
centrum naszego Powiatu,  które  nadawałoby,  tworzyło  miejsca  pracy.  I  także  na  koniec,  Panie
Burmistrzu, ja, bo jest różnie. Odbyła się sesja w poniedziałek Rady Powiatu. Nie ukrywam, że



Zarząd Powiatowy PSL-u, którego jestem Prezesem, zdecydował o wystawieniu kandydatury na
Starostę Hajnowskiego i tutaj Pani Basia Bielawska otrzymała 6 głosów. To nie było po to, żeby
robić rewolucję. To było po to, żeby zacząć wspólnie myśleć, a także zdrowo konkurować, bo same
drzewo,  które  rośnie  na  polu,  sosna  robi  się  karłowata,  nie  nadaje  się  do  niczego,  natomiast
obsadzona brzózką, innymi sosnami robi się prosta, ładna, wysmukła i się nadaje na meble, nadaje
się na nasiona, a także na opał, bo tą sosnę karłowatą ciężko jest porąbać. Także ta nasza propozycja
Zarządu Powiatowego PSL-u nie była na to, żeby kogoś zniszczyć czy komuś dokopać, tylko była
po to, żeby stworzyć i powiedzieć, że konkurujmy. I Panie Burmistrzu, jeszcze jedna sprawa, rząd
jest,  rządem rządzi  Koalicja  Platforma  –  PSL.  Może  będzie  dołączone  SLD,  którego  jest  Pan
szefem na Powiat Hajnowski. I byłoby dobrze, ale jeżeli nie będzie, w Sejmiku rządzi Koalicja
Platforma – PSL przy cichym wsparciu w trudnych sytuacjach SLD. I nic by nie stało, żeby cała
Rada tutaj obecna i z radnymi z PIS-u, no bo może będą za 2 lata czy za rok czasu rządzić krajem,
po prostu była wspólną koalicją i wspólnie robiła interes dla naszego miasta. Dziękuję i liczę na
wspólne nasze inicjatywy dla naszych mieszkańców, dla naszych wyborców. 

Alla  Gryc  –  Dziękujemy  bardzo  Panu  Mikołajowi  Janowskiemu  –  radnemu  Sejmiku
Wojewódzkiego. W drodze wyjątku Pan Bogusław Łabędzki. Krótko.

Bogusław Szczepan Łabędzki – Ja skorzystam, tak, krótko bardzo. Panie radny, w związku z tym,
że  występują  faktycznie  problemy  z  pewnymi  środowiskami,  ja  tam  niekoniecznie  używam
określenia ekologicznymi pod adresem tych środowisk, tak? Te środowiska, które blokują między
innymi  przebudowę tej  drogi  do  Białowieży.  Panie  radny,  bardzo prosty mechanizm.  Pan tego
głośno  potwierdzić  nie  będzie  mógł.  Ja  wiem o  tym.  Ale  ja  to  mogę  powiedzieć  głośno.  Te
środowiska  są  w  bardzo  dużej  mierze  dofinansowane  między  innymi  z  budżetu  Sejmiku
Województwa Podlaskiego. No, proszę Pana, różne projekty, jakiś tam koncercik im sfinansujecie...
eee, wydawnictwo. Panie radny, jeżeli oni się przyglądają tak bardzo mocno remontom tych dróg i
dokumentacji, przyjrzyjmy się dokumentacji ich projektów. Te projekty też są finansowane gdzieś
tam  na  poziomie  Państwa,  tak,  Ministerstwa.  Nic  prostszego,  przyblokować  im  pieniądze  i
odblokować nasze.  I  to jest  taki  mój pomysł.  Pan, mówię,  nie musi się tutaj  ustosunkowywać.
Podpowiadam. 

Alla Gryc – Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo. Proszę. Już kończymy.

Mikołaj Janowski – Panie radny, jeżeli Pan nie może powiedzieć, to później Pan powie, o jakie to
stowarzyszenia chodzi. Przypatrzymy się w Sejmiku Województwa, natomiast Szanowni Państwo, i
tutaj Pan pewnie ze mną się nie zgodzi, są różne podejścia do ekologów. Są różne podejścia do
ekologów. I pewnie słyszymy dzisiaj, że dla jednego z Polaków na Morzu Ochockim, nie wiem, czy
dobrze wymieniam, za protest został statek aresztowany przez Rosjan i dla jednego z Polaków z
ekologów grozi kara 11-12 lat więzienia. Są różne szkoły postępowania z różnymi środowiskami. Ja
nie wiem, czy byśmy wszyscy się zgadzali, żeby tak, Panie radny, zrobić z ekologami. A może tak
trzeba robić? Jeżeli Pan potwierdzi to i powie, że słusznie Polak został aresztowany przez Rosjan
przez ten protest, no to może tak w Polsce należałoby zrobić. 

Alla Gryc – Dziękujemy bardzo. Podał nam Pan tyle ważnych informacji o drogach, o budowach, o
przyszłości  i  doskonale  Pan  wie,  że  stanowisko  Rady  jest  jednoznaczne,  tak  samo  jak  i
mieszkańców miasta. Wszyscy chcemy mieć dobre drogi i wszyscy chcemy mieć dobre połączenia,
chociażby ze stolicą. Pan Burmistrz chciał jeszcze zabrać głos w odpowiedzi na Pana.

Jerzy Sirak – Pani Przewodnicząca, nie tyle w odpowiedzi, Pan radny tutaj Janowski zwrócił uwagę
na to, że no nie byłem obecny na spotkaniu w Suwalskiej  Strefie Ekonomicznej.  Rzeczywiście
osobiście nie miałbym być obecny, ale przedstawiciel z Urzędu Miasta był obecny i te nasze prace
związane  z  przygotowaniami  do  utworzenia  Podstrefy  Suwalskiej  Ekonomicznej  w  Hajnówce



trwają. W stadium końcowym są już prace nad zmianą planów zagospodarowania przestrzennego.
Dopiero  zmiana  tego  planu  umożliwi  nam  skuteczne  składanie  wniosku  do  Ministerstwa  o
utworzenie takiej podstrefy, Myślę, że już z początkiem przyszłego roku taki wniosek będziemy
mogli stworzyć. W przeciwieństwie do Gminy Narewka czy Gminy Czeremcha my mamy jeden
problem. My mamy dobre chęci,  wszystko chcemy,  żeby to zrobić,  tylko mamy mało terenów
inwestycyjnych, ale to, co będzie możliwe, na pewno pod takie tereny inwestycyjne przeznaczymy.
Ja już w swoim wystąpieniu no nie mówiłem o inwestycjach dotyczących ulicy Warszawskiej, bo
wszyscy jeździmy, wszyscy widzimy i się wszyscy cieszymy z tego tytułu, że ta inwestycja jest
kontynuowana. Ja bardzo dziękuję wszystkim i Panu radnemu Janowskiemu też za to, że również
swoją cegiełkę do tego sukcesu dołożył. I nikogo tu z obecnych nie musimy przekonywać do tego,
jak  ważne  są  szlaki  komunikacyjne  i  dobre  skomunikowanie  Hajnówki  z  Białymstokiem,  z
Bielskiem,  z  Warszawą  i  tak  dalej,  szczególnie  w  kontekście  rozbudowywanych  przejść
granicznych, zarówno w Czeremsze, jak i w Siemianówce. To przejście ze stacją fitosanitarną, o
której  wspominał  tutaj  Pan  radny Janowski,  tak  naprawdę  daje  szanse  na  znaczący rozwój  w
Gminie Narewka i szanse na dodatkowe miejsca pracy. Wynika to przede wszystkim z tego, że
stacja fitosanitarna w Narewce otwiera nowe szanse jeżeli chodzi o transfer towarów w jedną i w
drugą stronę. Chodzi tu o towary pochodzenia rolno-spożywczego i wszystkie towary związane z
samym surowcem drzewnym i z jego przetworami. Ja mam nadzieję, że w przyszłości ten kanał
transportowy może stać się jednym z głównych źródeł zaopatrzenia w surowiec drzewny naszych
przedsiębiorców w branży drzewnej  w Hajnówce.  Natomiast,  jeszcze może jest  za  szybko,  ale
wspomnę o tym, że w stosownym czasie wystąpię z wnioskiem do Wysokiej Rady, żeby to rondo,
które jest budowane przy ulicy Warszawskiej nazwać imieniem Strażników Puszczy Białowieskiej a
na środku tego ronda ustawić drewnianą rzeźbę symbolicznego Strażnika Puszczy Białowieskiej,
zgodnie  zresztą  z  historycznym wzorcem,  który  znalazła  Pani  Przewodnicząca  Alla  Gryc.  I  ja
myślę, że trzeba być zawsze optymistą. Jeżeli wszyscy razem będziemy przekonani, że wspólnie
można osiągnąć pewien sukces, zrobić dużo, to jest to możliwe. A mówię, nawet przykład ostatnich
lat i nasze podpisane już umowy na realizację pewnych wniosków inwestycyjnych świadczą o tym,
że jest to możliwe. I tak naprawdę do tego nie jest potrzebna wielka polityka, tylko pragmatyzm i
współpraca,  i  zgoda.  Natomiast  ja  osobiście  uważam,  że  wszystko,  co  się  robi  w  Puszczy
Białowieskiej czy w bezpośrednim jej sąsiedztwie, a co jest związane z jakimikolwiek działaniami
inwestycyjnymi, to najlepiej  o tym jak najmniej mówić. Jak najmniej mówić, żeby nie zwracać
uwagi wiadomo jakich środowisk. A mówić wtedy, kiedy już jest zrobione. Dziękuję bardzo.

Do punktu 7 porządku obrad
Alla  Gryc  – Dziękuję bardzo.  Szanowni Państwo,  przechodzimy do punktu  7.  Sprawozdanie  z
wykonania uchwał Rady Miasta. Sprawozdanie zostało przekazane radnym drogą elektroniczną na
skrzynki  mailowe.  Sprawozdaniu  przyglądali  się  radni  na  poszczególnych  komisjach.  Proszę  o
przedstawienie materiału Pana Sekretarza Pana Jarosława Grygoruka.

Jarosław Grygoruk – Pani Przewodnicząca, Państwo radni, Panie i Panowie radni, przepraszam,
sprawozdanie zawiera 33 pozycje. Tyle uchwał było podjętych w tym terminie, w okresie, którego
dotyczy to  sprawozdanie.  Uchwały  były  różne  –  i  porządkowe,  i  dotyczące  prac  samej  Rady,
stanowisk, i także życia miasta. Jeżeli są jakieś pytania, ja tutaj może nie będę każdej z uchwał
przedstawiać, to ja z chęcią wtedy odpowiem na takie pytania. 

Alla  Gryc  –  Dziękuję  bardzo.  Ja  myślę,  że  poprosimy poszczególne  komisje  o  przedstawienie
opinii.  Poproszę Pana Janusza Pucha – Przewodniczącego Komisji  Infrastruktury Komunalnej  i
Samorządu. 

Janusz  Puch  –  Komisja  Infrastruktury  Komunalnej  i  Samorządu,  po  zapoznaniu  się  z
przedstawionym sprawozdaniem, opiniuje o przyjęcie uchwały 7 głosami, 7 radnych brało udział.
Dziękuję.



Alla Gryc – Pan Jerzy Charytoniuk. Może zachowam taką kolejność ze względu na mikrofon.

Jerzy  Charytoniuk  –  W  przypadku  Komisji  Spraw  Społecznych  podjęliśmy  decyzję,  że
zadecydujemy na sesji. 

Alla Gryc – Dziękuję bardzo. Pan Grzegorz Tomaszuk.

Grzegorz  Tomaszuk  –  Komisja  Polityki  Gospodarczej  wnioskuje  o  przyjęcie  materiału.  Za
głosowało 6 radnych, 1 radny wstrzymał się od głosu.

Alla Gryc – Dziękuję bardzo. Jeszcze raz zapytam: czy są pytania? Nie widzę pytań.  Dziękuję
bardzo. Poddajemy pod głosowanie sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Miasta Hajnówka.
Kto z Państwa jest za przyjęciem sprawozdania, proszę o podniesienie ręki. Kto z Państwa jest
przeciw? Kto z Państwa się wstrzymał? 2 osoby się wstrzymało. Dziękuję bardzo. W głosowaniu
brało udział 21 radnych, 19 osób głosowało za przyjęciem sprawozdania, przeciwnych nie było, 2
osoby się wstrzymały. Dziękuję bardzo.

Do punktu 8 porządku obrad
a/  Alla  Gryc  –  Przechodzimy do  kolejnego  punktu,  punktu  8.  Punktem 8.  jest  rozpatrzenie  i
podjęcie uchwał w sprawach punkt a/ zmian w budżecie miasta Hajnówka na 2013 rok. Projekt
uchwały  również  został  przekazany  radnym  na  skrzynki  mailowe.  Nad  projektem  uchwały
dyskutowali radni na komisjach w obecności pracownika Urzędu Miasta. Ja myślę, że poproszę o
przedstawienie  projektu  uchwały  w  wielkim  skrócie  Panią  Halinkę  Nowik  –  Skarbnik  Miasta
Hajnówka. 

Halina Nowik – Jeżeli chodzi o zmiany w budżecie na dzisiejszą sesję to tak: po stronie dochodów
zwiększamy kwotę 401 782 złote i taką samą kwotę przeznaczamy po stronie wydatków. Tutaj ja
starałam się przedstawić, opisać te poszczególne wydatki i może odniosę się tutaj, moim zdaniem,
takie  2  pozycje  znaczące.  Zwiększamy  dotację  dla  Hajnowskiego  Domu  Kultury  i  Miejskiej
Biblioteki Publicznej w związku z realizacją projektów zarówno i w HDK-u, jak i w Bibliotece. Jest
to  projekt  „Kulturalni  Plus”  w  Hajnowskim  Domu  Kultury.  Wartość  projektu  –  268  500,
dofinansowanie z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w kwocie 200 000 i wymagany
jest  wkład  środki  własne  w  kwocie  68  500  –  przebudowa  poddasza  z  przeznaczeniem  na
pomieszczenia użytkowe. Jeżeli chodzi o projekt Biblioteki jest to projekt aranżacja i wyposażenie
Miejskiej Biblioteki Publicznej. Wartość projektu – 268 000, dofinansowanie – 201 000 i środki
własne – 25 % wkładu własnego. Stanowi to 67 000. I tutaj jeszcze w załączniku inwestycyjnym,
tak  jak  Pan  Burmistrz  w  informacji  przedstawił,  jeżeli  chodzi  o  realizację  tego  projektu
modernizacja oczyszczalni ścieków tutaj też przedstawiłam, opisałam to działanie, które ma być
wykonywane w ramach tych powstałych oszczędności. I jeszcze też przedłożyłam Państwu radnym
autopoprawkę polegającą na dokonaniu przeniesień w naszych jednostkach między paragrafami. I
tutaj jeszcze takie w załączniku inwestycyjnym dodaje się zadanie 9 a, tylko że nazwy tego zadania
nie  uwzględniłam  i  może  ja  w  tej  chwili  po  prostu  powiem,  czego  to  dotyczy  to  zadanie.
Opracowanie  dokumentacji  projektowej  przebudowy ulicy  Warszawskiej.  Jest  to  skrzyżowanie
Piłsudskiego do Wrzosowej. Chodzi o to tak zwane, dzisiaj była mowa o tym rondzie. Kwota 35
000 to w autopoprawce zostało uwzględnione. I proszę o przyjęcie proponowanego projektu.

Alla Gryc – Dziękujemy Pani Skarbnik. Pan Burmistrz chce zabrać głos.

Jerzy Sirak – Ja może uzupełnię, żeby nie było wątpliwości, o co chodzi tutaj. Słuchajcie, Państwo
pamiętacie, że już mówiliśmy o tym w poprzednim roku, kwota 35 000 była zarezerwowana na
opłacenie kosztów dokumentacji, która była naszym udziałem przekazana Zarządowi Województwa



Podlaskiego do realizacji.  W związku z tym,  że wykonawca dokumentacji  zrobił  ją z  pewnym
opóźnieniem. Tak, trwało postępowanie sądowe związane z doprowadzeniem do ugody. Taka ugoda
została wczoraj w sądzie zawarta i zapłacimy 30 000 złotych, i temat zostanie już definitywnie
zakończony, rozliczony.

Alla  Gryc  –  Dziękuję  bardzo.  Komisja  Infrastruktury  Komunalnej  i  Samorządu  Rady  Miasta
Hajnówka projekt zaopiniowała pozytywnie. Pozostałe Komisje zadecydowały, że będą głosowały
na sesji. Poproszę Pana Janusza Pucha o przedstawienie opinii komisji.

Janusz  Puch  –  Komisja  Infrastruktury  Komunalnej  i  Samorządu,  po  zapoznaniu  się  z
przedstawionym  projektem  uchwały,  jak  również  wysłuchaniu  Pani  Skarbnik,  zaopiniowała
uchwałę pozytywnie, to jest na 7 radnych 7 radnych głosowało za przyjęciem. Dziękuję. 

Alla Gryc – Dziękuję bardzo. Czy są jeszcze pytania ze strony Pań i Panów radnych? Nie widzę.
Zdecydowały komisje, że będą głosowały na sesji. Przystąpmy do głosowania. Zatem, szanowni
Państwo,  kto  z  Państwa  jest  za  przyjęciem  zmian  w  budżecie  miasta  na  2012  rok,  proszę  o
podniesienie  ręki  do  góry.  2013  przepraszam.  Dziękuję  bardzo.  Kto  z  Państwa  jest  przeciw
przyjęciu  zmian?  Nie  widzę.  Kto  z  Państwa  się  wstrzymał?  Nie  widzę.  Dziękuję.  Zmiany  w
budżecie miasta na 2013 rok zostały przyjęte przez 20 radnych. Dziękuję bardzo. 

b/ Alla Gryc – Przystąpimy do kolejnego punktu. W punkcie 8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w
sprawach punkt b/ zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Hajnówka na lata 2013 –
2024.  Projekt  uchwały  został  również  przekazany  radnym  w  statutowym  terminie.  Radni
dyskutowali  nad projektem zmian na komisjach.  Proszę poszczególne komisje o przedstawienie
opinii.  Pan  Janusz  Puch  –  Przewodniczący  Komisji  Infrastruktury  Komunalnej  i  Samorządu.
Poproszę.

Janusz  Puch  –  Komisja  Infrastruktury  Komunalnej  i  Samorządu  również  pozytywnie  opiniuje
projekt uchwały dotyczący Wieloletniej  Prognozy Finansowej Miasta  Hajnówka na lata  2013 –
2024. Na 7 radnych 7 głosowało za. Dziękuję.

Alla Gryc – Dziękuję bardzo. Pozostałe komisje zdecydowały, że będą głosowały na sesji, więc już
Panów nie proszę.  Dziękuję bardzo. Czy są jeszcze pytania ze strony radnych w zmianie? Nie
widzę. Zatem przystąpmy do głosowania. Kto z Państwa jest za przyjęciem zmian w Wieloletniej
Prognozie Finansowej Miasta Hajnówka na lata 2013 – 2024, proszę o podniesienie ręki. Dziękuję
bardzo. Kto z Państwa jest przeciw? Nie widzę. Kto z Państwa się wstrzymał? Nie widzę. Dziękuję
bardzo. Zatem projekt zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Hajnówka na lata 2013 –
2024 został przyjęty 20 głosami. Dziękuję bardzo.

c/ Alla  Gryc  –  Kolejny  punkt.  Rozpatrzenie  uchwał  punkt  c/  uchwalenie  Statutu  Miejskiego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Hajnówce. Chciałabym bardzo serdecznie powitać Panią Barbarę
Wasiluk – Dyrektor Ośrodka. Projekt uchwały został przekazany w statutowym terminie również
radnym.  Dyskutowano  o  tym  na  komisjach.  Proszę  o  przedstawienie  opinii  poszczególnych
Przewodniczących komisji. Pan Janusz Puch – Komisja Infrastruktury Komunalnej i Samorządu. 

Janusz Puch – Komisja Infrastruktury Komunalnej i Samorządu, po zapoznaniu się z projektem
uchwały,  jak  również  wysłuchaniem  i  dyskusją  Pani  Dyrektor  Barbary  Wasiluk,  pozytywnie
zaopiniowała zmianę i na 7 radnych 7 radnych oddało głos za. Dziękuję.

Alla Gryc – Pan Jerzy Charytoniuk – Komisja Spraw Społecznych.

Jerzy  Charytoniuk  –  Komisja  Spraw Społecznych  również  jednogłośnie  głosuje  za  przyjęciem



przedstawionego projektu. W głosowaniu brało udział 7 radnych.

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

Grzegorz Tomaszuk – Komisja  Polityki  Gospodarczej  wnioskuje o przyjęcie projektu.  Wszyscy
radni głosowali za projektem.

Alla Gryc – Dziękuję bardzo. Poproszę Panią Barbarę Wasiluk – Dyrektor Miejskiego Ośrodka
Pomocy Społecznej o przedstawienie materiału.

Barbara Wasiluk – Przedłożony Radzie Miasta Statut Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w
takiej  wersji,  jakiej  jest  przedstawiony,  wynika  z  tego,  iż  ta  zmiana  podyktowana  jest  zmianą
przepisów obowiązujących. Mianowicie głównie chodzi o wprowadzenie aktualnych przepisów do
Statutu. Mianowicie chodzi o ustawę o systemie pieczy zastępczej. I to jest główny powód, dla
którego  ten  projekt  Statutu  został  Państwu  przedłożony.  Wobec  tego  proszę  o  przyjęcie
proponowanego Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Hajnówce. Dziękuję. 

Alla  Gryc  – Dziękuję bardzo.  Czy ze strony Pań i  Panów radnych są jeszcze  pytania  do Pani
Dyrektor Barbary Wasiluk? Nie mamy. Możemy poddawać pod głosowanie. Kto z Państwa jest za
przyjęciem Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, proszę o podniesienie ręki. Dziękuję.
Kto z Państwa jest przeciw? Nie widzę. Kto z Państwa się wstrzymał? Nie widzę. Dziękuję. Projekt
Statutu  Miejskiego  Ośrodka  Pomocy  Społecznej  w  Hajnówce  został  przyjęty  jednogłośnie.  W
głosowaniu brało udział 20 radnych. 

d/ Alla Gryc – Kolejny punkt sesji, punkt d/ programu działań wspierających rodziny wielodzietne
zamieszkałe na terenie miasta Hajnówka. Jak Państwo pamiętacie wpłynął wniosek Pana Grzegorza
Tomaszuka  o  uchwalenie  takiej  karty  pomocy  rodzinie.  Projekt  uchwały  został  opracowany  i
przygotowany. Radni mogli poznać projekt, również został przekazany w statutowym terminie, z
autopoprawką. Proszę o przedstawienie przedmiotowego materiału, czyli  projektu karty pomocy
hajnowskiej rodzinie. Pan Sekretarz Jarosław Grygoruk.

Jarosław Grygoruk – Pani Przewodnicząca, Panie i Panowie radni, projekt został przygotowany tak
jak Pani Przewodnicząca powiedziała, między innymi też na wniosek Pana radnego Tomaszuka.
Projekt, może nie jest,  ta uchwała nie jest jakoś obszerna,  natomiast zawiera takie podstawowe
elementy, które dotyczą systemu wspierania, które mogłyby dotyczyć systemu wspierania rodzin
wielodzietnych, czyli tak zwanych dużych rodzin na terenie miasta Hajnówka. Z tego projektu też
to,  co  było  mówione,  autopoprawką  zostało  wykreślone,  temat  dotyczący płatności  za  odpady
komunalne,  za  odbiór  tych  odpadów  to  tak,  jak  Pan  Burmistrz  mówił  wcześniej,  będzie
uregulowany  odrębną  uchwałą.  Natomiast  sam  program  odnosi  się,  przynajmniej  w  danym
momencie, czyli tak, jak jest projekt przedstawiany teraz Radzie, odnosi się do kilku rzeczy, czyli
do  obszarów,  w  których  można  wspierać  rodziny  wielodzietne  przez  miasto.  Jest  to  temat
odpłatności, ulgi, odpłatności za usługi oferowane przez miejskie jednostki, takie jak Hajnowski
Dom Kultury, Ośrodek Sportu i Rekreacji, zakład budżetowy Park Wodny w Hajnówce czy zakład
budżetowy Zakład Komunikacji Miejskiej w Hajnówce. Do tego programu mogą też przystępować
inne  podmioty,  które  mogą  też  oferować  ulgi,  jakieś  ułatwienia  dla  rodzin  wielodzietnych  po
przystąpieniu do tego programu. Jeżeli takie jednostki zgłoszą chęć przystąpienia do tego programu,
te jednostki będą wtedy oferowały odpowiednie zniżki czy ułatwienia, wtedy dopiero je będziemy
mogli  poznać.  Rodziny  wielodzietne  będą  musiały  zarejestrować,  czyli  jakby dostać  kartę  dla
każdego członka z rodziny i zostaną w ten sposób zweryfikowane i wtedy będą mogły korzystać z
tych  ulg  i  zniżek.  Jednostką,  która  będzie  prowadziła  tą  weryfikację,  będzie  Miejski  Ośrodek
Pomocy Społecznej  w Hajnówce.  Każdemu z  członków będzie  wydawana  karta  członka  dużej
rodziny Hajnowskiej. Wzór został określony w projekcie uchwały. Jeżeli są jeszcze jakieś pytania,



to odpowiem na te pytania. 

Alla Gryc – Dziękuję bardzo. Czy ze strony Pań i Panów radnych są pytania w związku z kartą
pomocy rodzinie hajnowskiej? Pan Bogusław Szczepan Łabędzki. Proszę bardzo.

Bogusław  Szczepan  Łabędzki  –  Dziękuję  bardzo.  Państwo  Przewodniczący,  Panie  Burmistrzu,
Wysoka Rado, Panie Sekretarzu, ja wrócę do naszej rozmowy z komisji, a się w ogóle cieszę, że
jest podejmowana tego typu uchwała. Ona jak gdyby za razem obejmuje różne wnioski, które w tej
i  w  poprzedniej  kadencji  były  składane  przez  radnych  Prawa  i  Sprawiedliwości.  Wracam tak,
wracam do tematu udziału Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych, rozumiem, w tym programie,
który ze względów na podatkowy charakter tej opłaty śmieciowej no nie może być zrealizowany. I
wracam do tego pomysłu niezależnie od tego, co Pan Burmistrz przygotowuje nam na ten okres za
kilka miesięcy, bo tego jeszcze nie wiemy, co to będzie. Natomiast zgłaszam taką sugestię, że skoro
i tak koordynatorem ma być Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, czy faktycznie Przedsiębiorstwo
Usług Komunalnych, które średnio licząc, na tej  zniżce zastosowanej dla rodzin wielodzietnych
rocznie otrzymywałoby od każdej z tych rodzin, średnio ja mówię, tak licząc, od 180 tam do 200
złotych mniej,  to  czy na przykład  po roku Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych nie  mogłoby
przekazać sumy Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej? Chociażby na zakup podręczników?

Barbara Wasiluk – Nie można.

Bogusław Szczepan Łabędzki – Dlaczego nie można? Ma Pani wpisane w Statucie, że Ośrodek
może  otrzymywać  środki  finansowe  z  różnych.  A  Przedsiębiorstwo  Usług  Komunalnych
zasponsorowałoby  zakup  książek.  Na  przykład.  Tak  jak  sponsoruje  różne  inne  rzeczy  fajne,
przedsięwzięcia. Jest to Przedsiębiorstwo doskonale na siebie zarabia, więc dlaczego by w tę stronę
nie pójść? Ja zgłaszam to jako sugestię do takiego konkretnego działania. Pan Sekretarz mówił,
zapowiadał, że jest taki projekt uchwały, która będzie realizowana w jakimś czasie, więc to będzie
jak  gdyby  taki  przydatek  do  dyskusji.  Natomiast  na  pewno  będę  składał  wniosek,  Pani
Przewodnicząca, o zmianę brzmienia punktu 1 w paragrafie 3 – metody umożliwiającej realizację
celów, o których mowa w paragrafie  2,  są  tak?,  następującej,  i  tutaj  punkt  1.  Proponuję,  żeby
zmienić  jego  brzmienie  –  /zapewnienie  członkom  rodzin  wielodzietnych  dostępu  do  oferty
Hajnowskiego  Domu Kultury z  zastosowaniem 50 % zniżki  na  zajęcia  odpłatne  oraz  imprezy
organizowane przez  tę  instytucję/.  Chodzi  mi  tutaj  o  imprezy również  odpłatne.  Te  zajęcia  no
generalnie ja w ogóle nie jestem, jestem przeciwny temu, żeby cokolwiek w Domu Kultury, który
finansowany  jest  z  naszych  pieniędzy  budżetowych  były  jeszcze  jakieś  zajęcia  dla  naszych
mieszkańców odpłatne, dla naszych dzieci głównie. Uważam, że to jest trochę nieporozumienie.
Dzisiaj też zmiana w budżecie, znowu kolejne pieniądze. Natomiast myślę, że też właśnie można by
było pokusić się o to, żeby te imprezy organizowane tam– czy koncerty, czy jakieś spektakle też
były dla tych rodzin dostępne z 50 % zniżką przynajmniej, już nie mówię o całkowitej odpłatności.
Także ten wniosek o zmianę tego punktu składam. Dziękuję bardzo.

Alla  Gryc  –  Dziękuję  bardzo.  Pan  Burmistrz  chciał  zabrać  głos,  tak?  Proszę,  Pan  Jan
Giermanowicz. 

Jan Giermanowicz – Pani Przewodnicząca, Panie Burmistrzu, Szanowni radni, przede wszystkim
chciałbym gratulacje złożyć dla Pana radnego Tomaszuka o skuteczności wniosku, że tak szybko
Pana propozycja została zauważona i przepis od razu powstał. Drodzy Państwo, otóż chodzi mi
generalnie  o  jeden  zapis  paragrafu  7  –  /środki  finansowe  konieczne  do  realizacji  programu
pokrywane będą z budżetu miasta Hajnówka/. Powstaje pytanie zatem, jak to będzie technicznie
rozwiązane? O ile ilość osób uczestniczących w zajęciach w Domu Kultury czy z Parku Wodnego,
można to  policzyć,  niemniej  jednak  chyba  trzeba  wprowadzić  do,  nie  wiem,  czy do instrukcji
księgowo-finansowej, czy do statutu tych jednostek punkt, w którym będą zobowiązane do tego,



żeby taką  ewidencję prowadzić.  Natomiast  punkt  dotyczący korzystania  z  biletów komunikacji
miejskiej jest zbyt ogólny i trudno tutaj ustalić faktyczną, że tak powiem, wysokość rekompensaty
dla  tego  Zakładu,  które  będą  pokrywane  z  Urzędu  Miasta.  /Zapewnienie  członkom  rodziny
wielodzietnej korzystania z bezpłatnych biletów komunikacji miejskiej w Hajnówce/. Kto to ma
ewidencjonować i w jaki sposób o będzie ewidencjonowane? Myślę, że należałoby tutaj,  chyba
złożę  taki  wniosek  formalny,  żeby w tym punkcie  dodać  jeden wyraz  /biletów miesięcznych/,
albowiem  one  będą  mogły  być  rejestrowane  i  na  podstawie  takiej  ewidencji  mogłoby  być
rekompensowane dla Przedsiębiorstwa te, że tak powiem, ubytki. Na podstawie karty nie jesteśmy
w stanie  ustalić,  kto faktycznie korzysta  z  bezpłatnych przejazdów. Bo chodzi  nam o ustalenie
faktycznych potrzeb w ramach rekompensaty dla Przedsiębiorstwa, a nie ilości wydanych kart dużej
rodziny, bo tak to ładnie jest nazywane. 

Alla  Gryc  –  Jeszcze  dzisiaj  nie  wiemy,  ile  rodzin.  Jeszcze  nie  wiemy,  ile  takich  kart  będzie
wydanych.

Jan Giermanowicz – Tak, i jeszcze jedna taka moja uwaga odnośnie, to taka w trakcie refleksja się
zrodziła. Nie wiem, czy najszczęśliwszym rozwiązaniem jest,  że te karty będą wydawane przez
MOPS, bo to ma być wspieranie rodzin wielodzietnych a wśród rodzin wielodzietnych są rodziny
również i bogate, które mają dostatnie życie i ich, że tak powiem, zdeterminowanie do posiadania
wielu członków małych w rodzinie, no to może być tak odebrane, że po prostu nie będą chcieli tam
się  udać,  żeby z  takiej  oferty  skorzystać,  bo  najzwyczajniej  w świecie  będą  się  wstydzić.  Bo
skojarzenie  jest  jednoznaczne,  że  tam idą  ludzie  po  prostu,  którzy  mają  niedostatek  w  domu.
Dziękuję bardzo.

Alla  Gryc  –  Dziękuję  Panu  radnemu  Janowi  Giermanowiczowi.  Proszę  bardzo,  Pan  Wiesław
Rakowicz.

Wiesław Rakowicz – Panie Burmistrzu, bardzo fajna uchwała, podoba mi się. Poza paragrafem 9, w
którym  to  paragrafie  próbujemy się  ze  wszystkiego  wycofać.  Uważam,  że  tego  paragrafu  nie
powinno  w  ogóle  być.  Brzmi  on  tak:  /Miasto  Hajnówka  nie  ponosi  odpowiedzialności  za
stosowanie zniżek i ulg proponowanych posiadaczom karty przez partnerów programu/. Dla mnie
to  jest  niezrozumiałe.  Dlaczego  nie  ponosi?  Ponosi.  To  my  konstruujemy  tą  uchwałę,  więc
ponosimy odpowiedzialność. A jeżeli już, to w ogóle trzeba się z tego wycofać z tego punktu, z tego
zapisu. Nie bardzo go w ogóle rozumiem, dlaczego tak jest. Dziękuję. 

Jarosław Grygoruk – Znaczy partnerami z założenia partnerami jakby realizacji tego programu nie
są nasze jednostki miejskie, bo one są w tym programie z urzędu jakby tutaj, jeżeli oczywiście Rada
zdecyduje,  będą  zobowiązane do stosowania  tych  zniżek  wynikających  z  programu.  Natomiast
partnerami mogłyby być na przykład jakieś sklepy, zakłady usługowe lub podobne i wtedy miasto
nie  ponosi  przecież odpowiedzialności  za  to,  czy dany sprzedawca sprzeda  ze zniżką chleb na
przykład, tak, piekarnia, czy nie. Miasto nie ma takiego instrumentu, którym mogłoby kontrolować,
czy faktycznie dany bochenek chleba został sprzedany ze zniżką 50 % na przykład. To partnerzy
deklarują, oczywiście przystępując do tego programu, natomiast my nie mamy takiego instrumentu,
którym  moglibyśmy  kontrolować  a  jeszcze  w  jakiś  sposób  egzekwować  wykonanie  tego
partnerstwa, że tak powiem.

Alla Gryc – Ja rozumiem to w taki sposób, że program jest realizowany przez Hajnowski Dom
Kultury, Ośrodek Sportu i Rekreacji, Park Wodny w Hajnówce, Zakład Komunikacji Miejskiej i
inne podmioty, które zdeklarowały udział w realizacji programu. Być może... To nie są partnerzy.

Wiesław Rakowicz – A gdzie są partnerzy?  



Alla  Gryc  – To są  realizatorzy.  Ci  realizują.  Partnerzy,  zakładamy,  że  partnerem może być  na
przykład gabinet stomatologiczny, gabinet lekarski. 

 Wiesław Rakowicz – Czyli inny podmiot, który zadeklarował udział w realizacji w programie, tak?

Alla Gryc – Tak, tych podmiotów zadeklarowanych dzisiaj nie mamy, bo dopiero wchodzi projekt
uchwały.  A partnerzy,  jak myślę,  że nam się posypią w momencie,  kiedy ogłosimy tą kartę,  to
wówczas zgłoszenia będą z miasta od poszczególnych zakładów. 

Wiesław Rakowicz – Ja bardzo bym się z tego powodu cieszył.

Alla Gryc – Tak to interpretujemy. 

Wiesław Rakowicz – Ale zapis w tym paragrafie jest prosty. W paragrafie 4 kto – HDK, OSiR, Park
Wodny. Jest? Jest. I inne podmioty. Może poprosiłbym Panią Prawnik?

Alla Gryc – Tak, tak. Właśnie poprosimy Panią Prawnik.

Jarosław Grygoruk – Znaczy to ja może powiem, że zamysłem naszym nie było to, że hajnowski na
przykład Park Wodny to nie jest partner, czyli to jeżeli trzeba to doprecyzować, to doprecyzujemy
to oczywiście w uchwale.

Eugenia Ostapczuk – Znaczy, proszę Państwa, na pewno nie można w ten sposób precyzować, żeby
nakładać obowiązki w formie tej uchwały na jakiekolwiek podmioty...

Alla Gryc – Zaproszenie może być.

Eugenia  Ostapczuk  –  … i  żeby egzekwować  cokolwiek  tego  programu.  Przystąpienie  do  tego
programu  przez  podmioty  poza  sferą  jednostek  podległych  miastu  Hajnówka  jest  zupełnie
dobrowolne. I oni określają zniżki, rodzaje i sposób realizowania tego, czyli tutaj uważam, że zapis
dotyczący mobilizowania tych innych podmiotów będzie niezgodny z prawem.

Alla Gryc – Dziękuję bardzo. Ja myślę, że takiego zapisu nawet nie powinno być. To by była dobra
wola, jeśli taka karta weszłaby, wchodzi już w mieście funkcjonowania pomocy dużej hajnowskiej
rodzinie,  to  być  może  odezwą  się  w  nas  dobre  serca  i  osoby,  które  mają  takie  możliwości,
zadeklarują  pomoc,  ale  to  na  zasadzie  całkowitej  dobrowolności  i  nie  ma  to  nic  wspólnego  z
proponowaną ustawą. Takie jest moje rozumienie. Proszę bardzo, Pan radny Bogusław Szczepan
Łabędzki. 

Bogusław Szczepan Łabędzki – Ja pozwolę jeszcze sobie zadać jedno pytanie. Środki finansowe
konieczne do realizacji programu pokrywane będą z budżetu miasta Hajnówka. Jeżeli zgłosi się do
nas  wspomniany  już  gabinet  stomatologiczny,  to  czy  my  50  % usługi  będziemy  pokrywali  z
budżetu miasta?

Alla Gryc – Absolutnie. Nie, nie, nie. 

Bogusław Szczepan Łabędzki – Pani Prawnik, czy ten zapis nie stanowi o tym, że?

Eugenia Ostapczuk – Panie radny, nie rozdrabniajmy tego...

Bogusław Szczepan Łabędzki – Ja nie rozdrabniam, Pani...



Eugenia  Ostapczuk  –  Przede  wszystkim  z  samej  zasady  gmina  nie  może  dotować  innych
podmiotów,  nie  ma  prawa  udzielać  dotacji.  Wynika  to  wprost  wyraźnie  z  ustawy o  finansach
publicznych.

Alla Gryc – Idziemy w złą stronę. 

Jarosław Grygoruk – Znaczy też trzeba tutaj czytać razem, bo w paragrafie 3 jest jeszcze taki punkt,
że  ulgi,  preferencje,  świadczenia,  o  którym  mowa  w  ustępie  1  /funkcjonują  po  uregulowaniu
odrębnymi uchwałami Rady Miasta Hajnówka albo aktami innych organów uprawnionych organów
miasta Hajnówka oraz aktami wewnętrznymi osób zarządzających jednostkami organizacyjnymi
miasta Hajnówka w zakresie jej kompetencji, jeżeli wymagają tego przepisy prawa/. I ustęp 4 /ulgi,
preferencje  i  świadczenia  przewidziane  w  programie,  a  wynikające  z  obowiązujących  ustaw,
wymagają spełnienia warunków określonych w tych ustawach/, czyli tutaj ma Pan też odpowiedź na
to. Ja, jeżeli mogę, Pani Przewodnicząca, jeszcze odpowiem na, bo może później zapomnę, na te
pytania, które były tutaj zadawane. Jeżeli chodzi o paragraf 7, bo też tutaj były te pytania zadawane,
zresztą to też było pytanie na komisji, jednej z komisji. /Środki finansowe konieczne do realizacji
programu pokrywane będą z budżetu miasta Hajnówka/. Oczywiście tylko i wyłącznie z budżetu
miasta Hajnówka, gdyż wszelkie jednostki, które jakby, które dotyczy też ten program, wymienione
dzisiaj przynajmniej w tej uchwale, są subsydiowane też z budżetu miasta i to nie może być inaczej,
że Hajnowski Dom Kultury, jeżeli utraci jakiekolwiek swoje przychody, będzie musiał je pokryć z
innego źródła, a Hajnowski Dom Kultury nie ma innego źródła, jak tylko budżet miasta. Tak samo
jest też z Ośrodkiem Sportu i Rekreacji czy Parkiem Wodnym. Sami Panowie i Panie radni tutaj
wiedzą. Jednym z pytań też było jeszcze informacja o faktycznej liczbie rodzin. Ja tutaj może tej
faktycznej liczby rodzin nie podam, bo opieramy się na ewidencji ludności, natomiast w mieście
Hajnówka  jest  około  219 takich  rodzin.  Najwięcej  oczywiste  jest  rodzin,  które  mają  3  dzieci.
Łącznie w tych rodzinach jest 751 dzieci i jeżeli zakładamy, że każda z tych rodzin ma jakby czy 2
rodziców, czy opiekunów, to jest  to 438 osób. Czyli  takiego grona jakby adresatów dotyczy ta.
Razem to jest około 1200 osób. Część z tych rodzin, około 120, na dzisiaj już jest objęta jakby
opieką  Miejskiego  Ośrodka  Pomocy  Społecznej  w  Hajnówce.  I  tutaj  też  to  takie  pytanie  czy
sugestia, że nie przyjdą tutaj rodziny bogate, bo będą się wstydziły, też jest, myślę, nie na miejscu,
bo nie chodzi, program z założenia nie wspiera jakby kieszeni tych rodzin, aczkolwiek to jest tutaj
wyraźne,  natomiast  on  ma  promować  pewne  postawy,  czyli  te  postawy,  żeby  rodziny  były
wielodzietne, żeby się nie zamykać się w tym, że rodziny w Hajnówce mają tylko 1 dziecko i nie
ma jakby tutaj zastępstwa pokoleń, czyli to jest, myślę, że też ważne w tej uchwale. 

Alla Gryc – Dziękuję bardzo. Dziękuję Sekretarzowi Panu Jarosławowi Grygoruk. Proszę bardzo,
Pani Barbara Wasiluk – Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej.

Barbara Wasiluk – Pani Przewodnicząca, szanowni Państwo radni, w związku z tym, że to Ośrodek
Pomocy Społecznej będzie w perspektywie realizował ten program, ja mam takie zapytanie czy też
dotyczące uściślenia. Bo tutaj mamy taki zapis, że to dotyczy rodzin wielodzietnych zamieszkałych
na  terenie  miasta  Hajnówka.  Ponieważ,  no  ja  w  swojej  pracy  zawodowej  spotykam  się  z
najróżniejszymi problemami, więc ja mam wątpliwość tutaj, czy nie powinniśmy uściślić tej kwestii
/zamieszkałych  i  zameldowanych  na  terenie  miasta/.  Bo  coraz  więcej  właśnie,  szczególnie  w
przypadku  ustawy  o  pieczy  zastępczej,  jest  właśnie  takich  problemów  spornych  dotyczących
właśnie współfinansowania no wszystkich tych spraw związanych z pieczą zastępczą. I to się mi z
tym integralnie  tutaj  wiąże,  dlatego  też  chciałabym no  w momencie,  kiedy ten  dokument  jest
tworzony, ten program, mieć jasne i wyraźne stanowisko Państwa. Dziękuję. 

Alla Gryc – Dziękuję bardzo.

Jerzy Sirak – Pani Przewodnicząca, Wysoka Rado, jeżeli można na chwilę, Pani Przewodnicząca, z



ta  poprawką  zgłoszoną  przez  Panią  Dyrektor  Wasiluk  to  ja  tutaj  wnoszę  autopoprawkę,  żeby
uzupełnić ten zapis /zamieszkałych i zameldowanych/, żeby nie było żadnych wątpliwości, kogo ten
dokument będzie dotyczył. Wysoka Rado, ja jestem przekonany, że chociaż wniosek zgłosił Pan
radny Tomaszuk w imieniu Klubu Radnych Ziemia Hajnowska, ale tak naprawdę wniosek, jak się
zorientowałem  z  poprzednich  dyskusji  na  sesjach,  jest  akceptowany.  Ja  próbowałem  przez
przedstawicieli Klubów zarówno Platformy Obywatelskiej, PSL-u, jak i PIS-u. Ja sobie zdaję z tego
sprawę, że jest to pierwsza uchwała, którą proponujemy tego typu. Będziemy w przyszłości starać
się  oceniać,  jak  ona  funkcjonuje  w  praktyce,  wyciągać  wnioski  i  jestem  przekonany,  że  w
przyszłości, w kolejnych latach, jeżeli wspólnie dojdziemy do tego, że można coś zrobić lepiej,
można wprowadzić jakieś dodatkowe ułatwienia dla rodzin wielodzietnych, na pewno będzie to
możliwe. Dlatego też proszę bardzo Wysoką Radę o akceptację i przyjęcie proponowanego projektu
uchwały z tą zmianą, o której wspominałem, o którą wnioskowała Pani Dyrektor Wasiluk.

Alla Gryc – Dziękuję bardzo. Proszę bardzo. Proszę bardzo, Pani Ewa Rygorowicz. Może tak w
kolejności.

Ewa Rygorowicz – Chciałam poddać pod dyskusję ten wniosek właśnie, czy naprawdę powinniśmy
dopisać słowo /zameldowani/. Dlatego że są rodziny w naszym mieście pochodzące ze wsi, którzy
mieszkają tutaj, którzy też mają 3 lub 4 dzieci, wynajmują mieszkanie, i wtedy ograniczymy dostęp
im do tej uchwały. Także to jest kwestia zastanowienia się. Dziękuję. 

Alla Gryc – Dziękuję bardzo. 

Janusz Puch – Króciutko. Chciałem się tutaj zgodzić z kolegą Jankiem odnośnie rozliczania tych
biletów  w  Zakładzie  Komunikacji  Miejskiej.  Ja  bym  proponował  tu  w  4  punkcie  dopisanie
/miesięcznych biletów/. 1 wyraz tylko i wtedy będzie bardzo łatwo rozliczyć.

Alla Gryc – Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Jak gdyby mówimy tutaj o tym, że temat biletów
miesięcznych  jest  jak  gdyby  osobnym  tematem  i  w  osobnej  uchwale,  bo  ulgi  objęte  są  inną
uchwałą, a to jest karta pomocy dużej rodzinie jako całość. Czy jeszcze ktoś z Państwa chce zabrać
głos? Proszę bardzo, Pan Zdzisław Wiatrowski.

Zdzisław Wiatrowski – Ograniczanie się do biletów miesięcznych nie ma sensu. Nie ma sensu, bo
kto ma kartę, to należy przypuszczać, że weźmie i bilet no, i będzie tyle biletów, co i kart. To także
to jest takie...

Jakub Ostapczuk – Ale rozliczyć jak? 

Zdzisław Wiatrowski – Także to jest bez sensu. 

Alla Gryc – Jedną chwilę.

Zdzisław Wiatrowski – Na podstawie wystąpienia Zakładu Gospodarki Komunalnej.

Alla Gryc – Myślę, że się bardzo rozdrabniamy. Pan Burmistrz chce zabrać głos.

Jerzy Sirak – Pani Przewodnicząca, Wysoka Rado, ja myślę, że jeżeli chodzi o to dofinansowanie
komunikacji  miejskiej,  my  nie  musimy  tyle  dyskutować,  bo  tak  naprawdę,  to  co?  Czy  nam
zabraknie miejsca w autobusach? No nie zabraknie, bo autobusy i tak nie są przepełnione, prawda?
Dodatkowych kursów z tego tytułu i  tak nie będzie.  Natomiast podstawą do korzystania z ulgi
będzie posiadanie karty rodziny wielodzietnej.



Alla Gryc – Dziękuję bardzo. Pan Sekretarz Jarosław Grygoruk. Proszę bardzo. 

Jarosław  Grygoruk  –  Ja  jeżeli  się  mogę  odnieść  do  kwestii  tych  ulg  za  bilety.  Obecnie  też
funkcjonują przecież ulgi. Na przykład, jeżeli nie kłamię oczywiście, mówię to z pamięci, osoby
powyżej 75. roku życia też jeżdżą za darmo. Nikt ich nie sprawdza, nikt nie ewidencjonuje przy
każdym wsiadaniu do autobusu, więc to i są tam jeszcze inne też rozliczanie ulgowych przejazdów
za bilety, więc to też jest takie tutaj, że tak powiem, zawężanie moim zdaniem i w pewien sposób to
też będzie, trudno nam w tej chwili określić, ile tych by przejazdów było, bo czy zakładać, czy 100
% tych rodzin będzie jeździło i tych członków tych rodzin codziennie co najmniej raz komunikacją
miejską, tego nie wiemy tak naprawdę. Bo tutaj też jednym z takich pytań na komisji było jakby
wyliczenie kosztów. Ja spróbowałem sobie usiąść i jakąś przybliżoną kalkulację robić, natomiast od
której strony nie podchodziłem, no to zawsze mi się to rozsypywało. Ja może zademonstruję na
jakimkolwiek  przykładzie  –  czy  Hajnowskiego  Domu  Kultury,  czy  OSiR-u  na  przykład.  W
przypadku OSiR-u na przykład, jeżeli chodzi, jakie to mogłyby być usługi. Wstęp na basen otwarty
w okresie letnim i założyłem sobie, że on byłby otwarty ten basen od 30 czerwca do 15 sierpnia,
czyli około 45 dni. 2 razy w tygodniu załóżmy że taki członek posiadacz tej karty mógłby pójść, to
jest 7 razy uczestniczyłby w zajęciach. Zakładać, że ile? 50 % tych rodzin tych członków rodzin
mogłoby korzystać? Jeżeli tak, to wtedy utracone jakby przychody z tego tytułu mogłyby wynieść
Ośrodek Sportu i Rekreacji od osób dorosłych, bo tutaj jest rozróżnienie, normalnie płacą 8 złotych,
płaciłyby 50 %, czyli 4 złote, te utracone dochody mogłyby się kształtować na wysokości 10 500.
W przypadku młodzieży szkolnej około 5 000. Czyli wtedy musimy to o około 15 000 utraconych
dochodów. Dochody OSiR-u z tego tytułu basenu odkrytego obecnie wynoszą około 10 000 jak się
tam nie mylę. Zależy od sezonu oczywiście. Więc to jest taka dywagacja. Natomiast na przykład w
przypadku  kortów tenisowych  też  OSiR-u,  zakładając  nawet,  że  jeżeli  będzie  to  10  % z  tych
członków rodzin  uczestniczyło  w tym programie,  ja  już  nie  będę  tutaj  dokładnego wyliczenia,
natomiast kwotę końcową zaprezentuję, to jest to od dzieci 30 000 złotych, od dorosłych to jest
kolejne 30 000 złotych. Mogłaby to być utrata rzędu około 60 000 złotych. I tutaj zamykamy się tak
naprawdę w hipotetycznych wyliczankach. Przykład Zakładu Komunikacji Miejskiej, zakładając że
50  %  tych  członków  rodzin  będzie  korzystało  z  transportu,  po  uchwaleniu  oczywiście  tego
programu, 2 razy dziennie, ewentualnie w dni tylko robocze, tak możemy to ująć, czyli 10 razy w
tygodniu przejadą tą komunikacją 50 tygodni w roku, to jest już około 500 przejazdów. Razy liczba
tych osób. To jest w przypadku osób dorosłych strata na tej uldze mogłaby wynieść 219 000 a w
przypadku  biletów  jednorazowych  ulgowych,  czyli  tych,  którymi  jeździ  młodzież  szkolna  czy
dzieci, jest to 187 000. Razem jest to 406 000 złotych. Czy to będą aż tak ogromne straty? Tego
naprawdę trudno oszacować przy dzisiejszych założeniach. Tak samo obliczałem też Park Wodny
czy Hajnowski  Dom Kultury,  natomiast  nie  chcę  tego tutaj  przedstawiać,  bo  to  wszelkie  takie
wyliczanki myślę, że niczemu nie służą. 

Alla Gryc – Dziękuję bardzo. Dziękuję Sekretarzowi Panu Jarosławowi Grygorukowi. Szanowni
Państwo,  naszym  zadaniem  jest  przyjąć  projekt  uchwały,  który  ma  służyć  wsparciu  rodzin
wielodzietnych. Na dzisiaj  nie wiemy, kto z osób zainteresowanych korzystaniem z takiej  karty
będzie korzystał z basenu czy z komunikacji miejskiej. Radny Wiesław Rakowicz.

Wiesław Rakowicz – Wniosek formalny o zamknięcie dyskusji na ten temat i podjęcie głosowania z
prostej przyczyny. Nie głosujemy ulg dzisiaj. Na to muszą być specjalne uchwały tak jak pisze w
paragrafie 3 punkt 3 i dopiero wtedy będziemy musieli się rzeczywiście wdrożyć tam jakoś i drążyć
Pana Sekretarza gnębić i jeszcze tam kogoś innego, także wniosek formalny. 

Alla Gryc – Dziękuję. Dziękuję. Dziękuję. 

Jan Giermanowicz – Jeszcze ważna sprawa.



Alla Gryc – Dziękuję. Formalny wniosek był. Zamykamy dyskusję. Czy Pan Burmistrz chce zabrać
głos? Dziękuję bardzo. Wniosek formalny był. Dziękuję bardzo.

Zdzisław Stankowski – Ale chcę powiedzieć, co jeszcze wpisać.

Alla Gryc – Był formalny wniosek o zamknięcie dyskusji.

Zdzisław Stankowski – Ale chcę powiedzieć, co wpisać.

Alla Gryc – Czy Pan słyszał? 

Zdzisław Stankowski – Żeby Hajnowianie dawali więcej pieniędzy.

Alla Gryc – Nie może Pan powiedzieć teraz. Przepraszam, był formalny wniosek o zamknięcie
dyskusji. 

Zdzisław Stankowski – Po co tu przychodzić?

Alla Gryc – Pan Janusz Puch – Przewodniczący Komisji Infrastruktury Komunalnej i Samorządu. 

Zdzisław Stankowski – Dajcie zabrać mi głos. 

Jerzy Sirak – Ale wniosek przegłosować.

Alla  Gryc  –  Przegłosowujemy.  Czy  jesteście  Państwo  za  przyjęciem wniosku  Pana  Wiesława
Rakowicza  –  zamknięcie  dyskusji  nad  projektem  uchwały  wspierającej  rodziny  wielodzietne
zamieszkałe w Hajnówce? Kto z Państwa jest za przyjęciem wniosku Wiesława Rakowicza, proszę
o podniesienie ręki do góry. Kto z Państwa jest przeciw? 4 osoby. Kto z Państwa  się wstrzymał? 2
osoby.  Szanowni  Państwo,  15  osób głosowało  za  zamknięciem dyskusji  nad  projektem działań
wspierających rodziny wielodzietne zamieszkałe w Hajnówce, 4 osoby były przeciwne, 2 osoby się
wstrzymały, zatem zamykamy dyskusję na temat. Proszę o przedstawienie opinii poszczególnych
Przewodniczących komisji. Komisja Polityki Gospodarczej. Przepraszam, Pan Janusz Puch. 

Janusz Puch – Dobrze, dziękuję. 

Alla Gryc – Komisja Infrastruktury Komunalnej i Samorządu.

Janusz Puch – Komisja Infrastruktury Komunalnej i Samorządu, po zapoznaniu się z projektem
uchwały, jak również z autopoprawką, po dyskusji zaproponowała pozytywnienie projekt wniosku.
7 radnych głosowało za na 7 obecnych. Dziękuję.

Alla Gryc – Dziękuję bardzo. Pan Jerzy Charytoniuk – Komisja Spraw Społecznych. 

Jerzy Charytoniuk – Komisja Spraw Społecznych również na posiedzeniu, nie tak burzliwym, jak
dzisiaj, głosowała jednogłośnie za przyjęciem wniosku, 7 radnych głosowało za.

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

Grzegorz  Tomaszuk  –  Komisja  Polityki  Gospodarczej  jest  za  przyjęciem projektu  uchwały.  W
naszym przypadku 4 radnych głosowało za projektem, 3 radnych wstrzymało się od głosu. Wynika
to, i komisja wnosi o przedstawienie na sesji, o tym rozmawialiśmy, o kosztach, z tym, że to nie jest



wniosek komisji, tylko członkowie komisji jakby zadawali pytania na ten temat i w związku z tym
możliwe, że taki jest wynik głosowania naszych komisji. A skoro jestem przy głosie, to oczywiście
to, co Pan Burmistrz podkreślił, ja wniosek swój składałem, prawda, za projektem tej uchwały w
imieniu Klubu, którego mam zaszczyt być Przewodniczącym, Klubu Radnych Koalicja Wyborcza
Ziemia Hajnowska i dziękuję bardzo za bardzo szybkie przygotowanie projektu uchwały. Moim
zdaniem, w mojej ocenie uchwała jest  bardzo dobra jeżeli  zostanie przyjęta. Co jest  istotne, że
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej każdego roku przedstawia informację Wysokiej Radzie, jakie
są  ewentualne  koszty  i  tak  dalej.  Ewentualnie  będą  rozwiewane  wątpliwości  odnośnie
finansowania.  Ja  uważam, że osobiście,  już ostatnie  zdanie,  że można założyć,  że kosztów nie
będzie, a można założyć również, że będą większe przychody naszych jednostek, bo zakładam, aby
i  tak  się  stało,  że  te  rodziny wielodzietne,  dla  których jest  pewną barierą  korzystanie  z  usług
świadczonych przez nasze zakłady, otóż zaczną korzystać po prostu z tych właśnie świadczeń. Ja
bym prosił Panią Dyrektor z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej o położenie dużego nacisku,
aby znaleźć jak najwięcej partnerów do tego projektu. Można obserwować, jak to się dzieje po
prostu w innych miastach.  Tak średnio 50-60 % rodzin wielodzietnych wykupują karty rodziny
wielodzietnej.  Nie  wszystkie  rodziny wykupują.  I  tu  kwestia  takiej  jakby inicjatywy po prostu
odnośnie,  żeby 100 % rodzin  wielodzietnych wykupiło  w naszym przypadku,  bo to  ewidentna
korzyść finansowa i jednocześnie pozyskanie do tego projektu jak najwięcej partnerów. Dziękuję
bardzo. 

Alla Gryc – Dziękuję bardzo. Dziękuję Panu Grzegorzowi Tomaszukowi. Panie Bogusławie, czy to
jest formalny wniosek ta zmiana? Więc musimy przegłosować. W takim razie w programie działań
wspierających rodziny wielodzietne zamieszkałe  na  terenie  miasta  Hajnówka w paragrafie  3  w
punkcie 1, który brzmiał dotąd /zapewnienie członkom rodzin wielodzietnych dostępu do oferty
Hajnowskiego Domu Kultury z zastosowaniem 50 % zniżki na zajęcia odpłatne/ radny Łabędzki
życzy dodać /oraz imprez Hajnowskiego Domu Kultury/.

Bogusław Szczepan Łabędzki – Nie życzy, tylko wnosi, Pani Przewodnicząca.

Alla Gryc – Wnosi, przepraszam, przepraszam, to jest zwykłe przejęzyczenie, więc proszę tego tak
nie przyjmować. /Oraz imprezy Hajnowskiego Domu Kultury/. Szanowni Państwo, czy jesteśmy za
przyjęciem wniosku Pana Bogusława Łabędzkiego? Kto z Państwa jest? Słucham?

Bogusław Szczepan Łabędzki – /oraz imprezy odpłatne/.

Alla Gryc – /Imprezy odpłatne/. 

Markiewicz – Inne imprezy, czyli koncerty, nie koncerty, jakieś.

Jerzy Sirak – Ale jeżeli ktoś wynajmuje salę, to nie jest impreza otwarta.

Alla  Gryc  –  Tak,  tutaj  no  możemy mieć  na  uwadze,  że  załóżmy zespół  teatralny,  film,  kino
objazdowe, Kino Orange, tak, chociażby, wszelkie koncerty muzyczne, także... Kto z Państwa jest
za przyjęciem?

Jerzy Sirak – Jeżeli można, Pani Przewodnicząca.

Alla Gryc – Proszę bardzo.

Jerzy  Sirak  –  Ja  wyjaśnię.  Ja  myślę,  że  jeżeli  Pan  radny  Łabędzki  mówi  o  imprezach
organizowanych  przez  Hajnowski  Dom  Kultury,  to  ma  na  myśli  imprezy  organizowane
bezpośrednio przez Hajnowski Dom Kultury,  ale nie wtedy, kiedy jest inny organizator, a tylko



wynajmuje salę w Hajnowskim Domu Kultury.

Bogusław Szczepan Łabędzki – A czy zajęcia odpłatne w Hajnowskim Domu Kultury to są tylko te
organizowane przez Hajnowski Dom Kultury?

Jerzy Sirak – Tak. Tak. Ale ja mówię o różnych koncertach. Często tak jest, że Hajnowski Dom
Kultury tylko wynajmuje salę, wtedy nie jest organizatorem i ja rozumiem, że wtedy taka ulga nie
przysługuje.

Bogusław Szczepan Łabędzki – Imprezy organizowane przez Hajnowski Dom Kultury.

Alla Gryc – Bez partnerów. Kto z Państwa jest za przyjęciem wniosku Pana radnego Bogusława
Szczepana Łabędzkiego, proszę o podniesienie ręki do góry. Kto z Państwa jest przeciw? Kto się
wstrzymał? 5. 16 głosami został przyjęty wniosek radnego Bogusława Łabędzkiego. W takim razie,
szanowni  Państwo,  przyjmujemy  przystępujemy  do  przegłosowania  programu  działań
wspierających rodziny wielodzietne zamieszkałe na terenie miasta Hajnówka z naniesionym już
wnioskiem  Bogusława  Łabędzkiego.  Kto  z  Państwa  jest  za  przyjęciem  programu,  proszę  o
podniesienie  ręki  do  góry.  Dziękuję  bardzo.  Kto  z  Państwa  jest  przeciw?  Nie  widzę.  Kto  się
wstrzymał? 1 osoba. Program działań wspierających rodziny wielodzietne zamieszkałe na terenie
miasta Hajnówka został przyjęty 20 głosami, 1 osoba się wstrzymała. 

e/ Alla Gryc – Przechodzimy do kolejnego punktu sesji Rady Miasta. Punkt e/ zakaz handlu poza
miejscami  wyznaczonymi.  Projekt  uchwały  również  został  przedstawiony  Państwu  w  terminie
statutowym,  przesłany na skrzynki  mailowe.  Czy potrzebujecie  Państwo przedstawienia jeszcze
projektu? Dyskutowali o tym radni na poszczególnych komisjach. Poproszę o przedstawienie opinii
poszczególnych komisji. Pan Janusz Puch – Komisja Infrastruktury Komunalnej i Samorządu.

Janusz  Puch  –  Komisja  Infrastruktury  Komunalnej  i  Samorządu  Rady  Miasta  Hajnówka,  po
zapoznaniu się z projektem uchwały, wnioskuje pozytywnie. 7 radnych za na 7 obecnych. Dziękuję.

Alla Gryc – Dziękuję bardzo. Pan Jerzy Charytoniuk – Komisja Spraw Społecznych.

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

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

Grzegorz  Tomaszuk  –  Nasza  Komisja  Polityki  Gospodarczej  również  wnioskuje  o  przyjęcie
projektu uchwały. W naszym przypadku za głosowało 4 radnych, natomiast 3 radnych wstrzymało
się od głosu.

Alla Gryc – Wszystkie komisje zaopiniowały projekt uchwały pozytywnie. Czy są jeszcze pytania
do tematu ze strony Pań i Panów radnych? Nie widzę. Przystąpmy zatem do przegłosowania. Kto z
Państwa jest za przyjęciem projektu uchwały zakazu handlu poza miejscami wyznaczonymi, proszę
o podniesienie ręki do góry. Kto z Państwa jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? 3 osoby się
wstrzymało.  Projekt  uchwały  zakaz  handlu  poza  miejscami  wyznaczonymi  na  terenie  miasta
Hajnówka został przyjęty 19 głosami, przeciwnych głosów nie było, 3 osoby się wstrzymały.

f/ Alla Gryc –  I ostatni punkt przyjęty dzisiaj.  Punkt f/ w sprawie stanowiska Rady Miasta w
sprawie ograniczeń połączeń kolejowych. Proszę bardzo, prosimy Pana Burmistrza.



Jerzy  Sirak  –  Pani  Przewodnicząca,  Wysoka  Rado,  już  kolejne  stanowisko  przyjmujemy.
Pamiętacie,  kiedyś  wnioskowaliśmy  do  Wojewody,  żeby  doprowadzić,  do  Pana  Marszałka,
przepraszam, do skomunikowania pociągu z Czeremchy z Hajnówką, ponieważ była taka sytuacja,
że Koleje Mazowieckie w piątek dojeżdżają do Czeremchy, natomiast z Czeremchy do Hajnówki
nie  było  jak  dojechać.  Jak  to  młodzi  mówili:  I  co?  I  z  buta  do  domu?  I  w  tej  chwili  jest
przygotowany nowy projekt, który wchodzi, że tak powiem, w życie od 1 stycznia przyszłego roku i
bardzo fajnie, bo już to skomunikowanie w piątek z Hajnówką wieczorem jest, ale z kolei brakuje
skomunikowania  w  niedzielę.  I  wprowadzenie  tej  zmiany,  o  której  tutaj  mówimy,  której  ja
wnioskuję, daje szanse na skomunikowanie Hajnówki z Warszawą w niedzielę po południu. Także
tym pociągiem jedna para przyjeżdża do Hajnówki z Czeremchy, potem ten sam pociąg wraca po
południu w niedzielę do Czeremchy i można Kolejami Mazowieckimi dojechać do Warszawy, stąd
też  ten  szczególny tryb,  ponieważ spotkanie  z  przedstawicielami  Kolei  Regionalnych mieliśmy
wczoraj. Także bardzo proszę Wysoką Radę o przyjęcie tego stanowiska.

Alla Gryc – Dziękuję bardzo. Dziękuję. Cieszymy się, że to wczoraj były rozmowy, a dzisiaj już
jest uchwała, więc gratulujemy, Panie Burmistrzu, za szybkie działania. Szanowni Państwo, kto z
Państwa  jest  za  przyjęciem  stanowiska  Rady  Miasta  Hajnówka  dotyczącego  ograniczeń  w
połączeniach kolejowych, proszę o podniesienie ręki do góry. Dziękuję bardzo. Kto z Państwa jest
przeciw?  Nie  widzę.  Kto z  Państwa się  wstrzymał?  Nie widzę.  Dziękuję  bardzo.  Jednogłośnie
zdecydowaliśmy o przyjęciu stanowiska w sprawie ograniczeń w połączeniach kolejowych.

Do punktu 9 porządku obrad
Alla  Gryc  – Przechodzimy do punktu  9.  Wolne  wnioski,  zapytania.  Szanowni  Państwo,  proszę
zgłaszać wnioski, zapytania. Pan Wiesław Rakowicz był pierwszy. Proszę bardzo. 

Wiesław Rakowicz – Działa? Działa. Miałem najbliżej mikrofon. Panie Burmistrzu, bardzo drobne
sprawy, ale wynikające ze spotkań z ludźmi. Ławki na placu zabaw. Ławki na placu zabaw. Takie
dość proste rozwiązanie. Na tych ławkach jeżeli na tych ławkach się siedzi, bardzo fajnie zresztą,
ale niewygodnie,  bo nie  mają oparcia.  Tam nie tylko przychodzą matki  z dziećmi,  ale również
przychodzą dziadkowie z wnukami. No a dzieci jak to dzieci, lubią się troszkę pobawić, godzinę,
dwie. Wtedy siedzieć na tych ławkach bez oparcia jest dość ciężko. Czyli taki drobny pomysł. No i
mam kilku znajomych wśród rowerzystów, którym spory kłopot sprawia przejazd z ulicy Żabia
Górka w stronę ulicy Celnej  przez las.  Tam jest  w sumie droga,  która jest  w sumie błotnista i
gdybyśmy ewentualnie z Nadleśnictwem mogli się porozumieć i tę drogę poprawić, udrożnić, nie
wiem, czy tam jakiegoś żwiru nie nawozić. Tamtędy jeździ do lasu bardzo dużo ludzi. W ramach,
powiedzmy, jakiejś rekreacji, sportu i tak dalej. To tyle ode mnie. Dziękuję. 

Alla Gryc – Dziękuję bardzo. Pani Alicja Chaniło. 

Alicja Chaniło – Panie Burmistrzu, Wysoka Rado, chciałabym złożyć wniosek dotyczący budżetu
miasta na 2014 rok w sprawie naprawy ulicy Myśliwskiej. 
/Na podstawie § 1 ust. 2 Uchwały Nr XXXVII/223/10 Rady Miasta Hajnówka z dnia 12 sierpnia
2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej oraz rodzaju i szczegółowości
materiałów  informacyjnych  towarzyszących  projektowi  budżetu,  zgłaszam  wniosek  dotyczący
naprawy nawierzchni ulicy Myśliwskiej. Nawierzchnia ulicy Myśliwskiej pokryta została asfaltem,
który został zniszczony pracami Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółki z o.o. od strony
ulicy Warszawskiej. Obecnie jakość tej drogi jest fatalna. Dziury w asfalcie są kłopotliwe, wręcz
niebezpieczne dla kierowców, rowerzystów i mieszkańców oraz różnego rodzaju pojazdów. Jadąc tą
ulicą, można uszkodzić pojazd a nawet spowodować kolizję. Pragnę zwrócić uwagę, że z tej drogi
korzystają też rowerzyści i mieszkańcy, dla których jest to niebezpieczny odcinek. Dodatkowym
utrudnieniem jest stojąca woda na asfalcie, co powoduje, że dziury są niewidoczne. Szczególnie
niebezpieczny  odcinek  drogi  to  odcinek  ulicy  Myśliwskiej  od  strony  ulicy  Warszawskiej.



Rozwiązaniem  byłoby  naprawienie  tej  ulicy.  W  związku  z  tym  wnoszę  o  podjecie  działań
zmierzających do zmiany tej złej sytuacji i do uzupełnienia asfaltu, co poprawi bezpieczeństwo i
ułatwi życie mieszkańcom tej ulicy./
Chciałabym dodać jeszcze do tego, że tam on, ten kawałek, część, bo tam niewielka była łatana
kawałeczkami i w tej chwili te kawałki poodpryskiwały, i jak jeżdżą samochodami, to naprawdę jest
niebezpiecznie. Także bardzo bym prosiła o ujęcie tego w planach. Następne, chciałabym usłyszeć
odpowiedź w sprawie nieszczęsnego tego bagna. Do tej pory nie zostało kompletnie zrobione nic.
Padały teraz deszcze i znowu jest woda w piwnicach powyżej kostek. Także bardzo bym prosiła o
konkretną odpowiedź. Kiedy cokolwiek, jakie środki będą podjęte, żeby jak najbardziej, najszybciej
ta woda znikła z piwnic ulicy Obwodowej i ulicy Gajowej? Bo to są tereny, tam zresztą do Rejonu
Las została utwardzona droga, tam gdzie znów też była woda, teren bagienny naprzeciw szkoły no i
nieszczęsny ten dom za ulicą Obwodową, także bardzo bym prosiła o konkretne podjęcie działań,
żeby nie  powtórzyła  się  sytuacja.  Bo listopad,  też  wiadomo,  będą  okresy deszczowe,  to  samo
wiosna, no i wiadomo, że budynek niszczeje, jeżeli ta woda się utrzymuje w piwnicach powyżej
iluś tam dni. Dziękuję serdecznie.

Alla Gryc – Dziękuję Pani Alicji. Pan Mikołaj Szarejko. Proszę bardzo. 

Mikołaj  Szarejko  –  W  miesiącu  czerwcu,  Panie  Burmistrzu,  ja  złożyłem  taki  wniosek,  żeby
dokonać przeglądu starych drzew zagrażających życiu i zdrowiu spróchniałych w naszych parkach,
szczególnie  przy  HDK-u  tutaj  w  tym  parku.  Chciałbym  się  spytać,  czy  to  zostało  zrobione?
Następna  sprawa,  Pan  mówił  tutaj  o  wyrównaniu  tych  ubytków  w  ulicach.  Ja  tylko  chcę
przypomnieć, że na ulicy Miłkowskiego od strony ulicy Wróblewskiego do ulicy Białostockiej są
zapadnięte studzienki kanalizacyjne i odprowadzające ścieki. Myślę, że to będzie uwzględnione.
Koszt chyba nie będzie taki wysoki. Będzie niższy od ewentualnych odszkodowań, o które mogą
ubiegać  się  osoby  pokrzywdzone.  I  ostatnia  sprawa.  Korzystając,  że  jest  Pan  Prezes  PUK-u,
chciałbym się spytać, jaka jest częstotliwość i systematyczność odbioru odpadów, szczególnie tych
segregowanych, bo na przykładzie naszego osiedla, tu chodzi na Lipowej przy byłej świetlicy, pod
koniec sierpnia i na początku września, szczególnie po dniach wolnych od pracy, śmieci po prostu
nie mieściły się w kontenerach i ludzie wyrzucali. Teraz się trochę sytuacja poprawiła, ale jednak
mam pytanie. Jaka jest systematyczność i częstotliwość odbierania? Dziękuję bardzo.

Alla Gryc – Pani Walentyna Ostaszewska. Proszę bardzo. 

Walentyna Ostaszewska – Szanowna Rado, Panie Burmistrzu, chciałabym, w imieniu własnym, jak
i w imieniu mieszkańców naszego osiedla Kolejki Leśne podziękować za wybudowanie nam drogi.
Budowa  była  bardzo  złożona,  na  pewno  pochłaniała  dużo  pieniędzy,  ale  mimo  wszystko
mieszkańcy będą na pewno dozgonnie wdzięczni za to. I jeszcze chciałabym powiedzieć, to znaczy
zaproponować, zgłosić do budowy chodnik, który leży przy ulicy Kolejki Leśne, ale prowadzącej
do Nadleśnictwa. Ten chodnik, ta ulica jest bez, to znaczy wybudowanie tego chodnika leży tylko
po  jednej  stronie,  dlatego  że  tam po drugiej  stronie  nie  ma  jak,  a  tą  ulicą  przemieszczają  się
wycieczki ze szkół, grupy ludzi, którzy idą do Kolejki Leśnej, żeby pojechać na Topiło i tak dalej,
więc grozi to również niebezpieczeństwem, bo oni poruszają się normalnie po ulicy, po jezdni. To
tylko,  to  tyle  o  tym.  Druga  moja  sprawa  jest  taka,  że  zgłosili  się  do  mnie  rodzice  dzieci
uczęszczających do Szkoły Podstawowej Nr 1 i do Szkoły Podstawowej Nr 5, że kiedy w końcu,
czy w ogóle ujrzy światło dzienne instalacja skrzyżowania świetlnego? Dlatego, że szczególnie są
narażeni dzieci,  które idą do szkoły.  I wiosną, i latem jest ruch z działek. Ja ostatnio jechałam
samochodem i  dosłownie  przez  paręnaście  minut  stałam w korku,  dlatego  że  umożliwialiśmy
przejazd użytkownikom drogi z ulicy 3 Maja. Także my musimy czekać, aż całościowy ruch na
ulicy 3 Maja będzie po prostu zrealizowany. Także światło, skrzyżowanie świetlne na pewno dałoby
tu dużo do myślenia i rodzice są skłonni nawet wystąpić z petycją i z podpisami, jeżeli to będzie
konieczne. Następna moja sprawa to jest przy zejściu ulicy w Armii Krajowej na wysokości KRUS-



u i Wexpol-u, tego starego naszego Kina Leśnik są takie ubytki drogi. Nie wiem, czy te ubytki drogi
będą  naprawione  w  tym czasie,  czy  może  bardziej  pod  zimę?  Tylko  po  prostu  są  tam asfalt,
wykruszony asfalt i takie kocie łby wystają, i tak jest ta droga nierówna. Dziękuję bardzo.

Alla Gryc – Dziękuję bardzo. Pan Janusz Puch. Proszę bardzo.

Janusz Puch – Panie Burmistrzu, Pani Przewodnicząca, Wysoka Rado, ja dzisiaj nie będę składał
wniosku, ale chcę złożyć podziękowania. Chciałem podziękować dla Urzędu Miasta, jak również
Zakładowi  Gospodarki  Mieszkaniowej,  Spółdzielni  i  PUK-owi  za  uporządkowanie  terenu  przy
ulicy  Parkowej  z  wykonaniem  dojazdu  do  kontenera.  Został  teren  uporządkowany  i  zrobiony
chodnik. Jak również Wojewódzkiemu Zarządowi Dróg za wykonanie usunięcia ubytków na ulicy
Sportowej koło wiaduktu kolejowego, jak również Powiatowemu Zarządowi Dróg w Hajnówce za
usunięcie pojemników na używaną odzież z terenu miasta, które poprawiło właśnie estetykę tego
miejsca.  Chciałem  również  podziękować  Spółdzielni  Mieszkaniowej,  Zarządowi  Spółdzielni
Mieszkaniowej za wykonanie dojazdu, wyłożenia kostki z polbruku między blokami 43 b i 45 c, jak
również ciągów pieszych. Dziękuję bardzo.

Alla Gryc – Dziękuję bardzo. Czy ze strony Pań i Panów radnych? Proszę bardzo. Pani Halina
Łojewska.

Halina Łojewska – Panie Burmistrzu, ja chciałabym zgłosić formalny wniosek o rozszerzenie kręgu
osób uprawnionych na ulgowe przejazdy komunikacją miejską o osoby pobierające świadczenie
przedemerytalne i zasiłek przedemerytalny. Te świadczenia są niskiej wysokości w porównaniu do
wysokości niektórych rent czy emerytur, to te osoby na pewno by skorzystały z tych ulg. Dziękuję.

Alla Gryc – Dziękuję bardzo. Pan Janusz Giermanowicz.

Jan Giermanowicz – Państwo Przewodniczący, Panie Burmistrzu, Szanowna Rado, ja może trochę
w kontekście tego programu wspierania rodzin wielodzietnych. No to to jest ten program jest jeden
z elementów a myślę, że te działania, które podjął Pan Burmistrz, a o których mówił dzisiaj radny
Sejmiku Województwa – Pan Janowski, czyli tworzenie miejsc pracy, to jest podstawowy element,
fundamentalny, który ma znaczenie dla ludzi, którzy się borykają z dylematem poczęcia potomstwa,
także myślę,  że miejsca  pracy są tutaj  najważniejsze jeśli  chodzi  o  nasze  działania.  Stąd moje
pytanie.  Panie  Burmistrzu,  bo  o  ile  sytuacja  Hamechu  jest  już  wyjaśniona,  czy  posiada  Pan
informacje na temat rozpoczętej, aczkolwiek zatrzymanej inwestycji firmy Pronar, która w obrębie
ulicy Białostockiej  została  rozpoczęta  i  jakie  są  perspektywy realizacji  tej  inwestycji?  I  drugie
pytanie dotyczy kwestii, którą poruszył nasz szanowny kolega radny Kulwanowski jakiś czas temu,
wychodząc  z  inicjatywą,  składając  wniosek  do  Pana  Burmistrza  o  kompleksowe  rozpatrzenie
sytuacji,  jeśli  chodzi  o  drogi  rowerowe w Hajnówce.  Pan Burmistrz  obiecał  swojego czasu,  że
osoby kompetentne w tym temacie będą zebrane w ramach takiej komisji roboczej i zastanowi się
nad kompleksowym rozwiązaniem właśnie tego problemu w naszym mieście.  Zatem jeśli  takie
spotkanie  się  nie  odbyło  czy  w  dalszym ciągu  Pan  Burmistrz  jeszcze  planuje  takie  spotkanie
zorganizować? Dziękuję bardzo. 

Alla  Gryc  –  Dziękuję  bardzo.  Pan  Zdzisław  Wiatrowski.  Pierwszeństwo  mają  radni.  Także
chwileczkę, dobrze?

Zdzisław  Wiatrowski  –  Panie  Burmistrzu,  Wysoka  Rado.  Panie  Burmistrzu,  chciałbym  prosić
jeszcze raz o, że tak powiem, sprecyzowanie takie oficjalne odnośnie śmieci. To znaczy tak. Ile
worków  każdy  mieszkaniec,  to  znaczy  mający  swój  dom,  będzie  otrzymywał?  Bo  na  dzień
dzisiejszy niektórzy skarżą się,  że  worek na szkło to  jest  1  worek na kwartał.  Worek żółty na
plastiki  to  jest  tylko  1  na  miesiąc.  Ponadto  worki  takie  inne  też  są,  powiedzmy,  jakoś  tam



rozdzielane. I pytałem się, czy to jest prawdą tutaj w referacie. No powiedzieli, że taka była umowa,
takie  warunki  przetargu  i  to  jest  prawdą,  że  za  każdy  dodatkowy  worek  trzeba  płacić  w
Przedsiębiorstwie Usług Komunalnych. Jak faktycznie ta sprawa z tymi workami wygląda? Żeby
radni i poprzez Telewizję, która transmituje nasze obrady, żeby mieszkańcy miasta wiedzieli, jak
tak naprawdę ta sprawa się ma. I druga rzecz, o którą chciałem się Pana spytać. Powiedział Pan, że
kolektory  słoneczne  na  terenie  budynków  użyteczności  publicznej,  mieszkańców  miasta  będą
zamontowane  do  maja  2014  roku.  Kilka  zdań  żeby  Pan  powiedział  na  temat  harmonogramu,
powiedzmy.  Kiedy  to  się  zacznie?  Czy  już  się  zaczęło?  Czy  już  gdzieś  robią  coś  z  tymi
kolektorami?  Jeżeli  nie,  to  kiedy zaczną?  Ten temat  chciałbym,  żeby Pan przybliżył.  Dziękuję
bardzo.

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

Bogusław  Szczepan  Łabędzki  –  Dziękuję  bardzo.  Państwo  Przewodniczący,  Panie  Burmistrzu,
Wysoka Rado, Przewodnicząca Rady Osiedla Majdan-Czworaki zwróciła się do mnie z prośbą o
odczytanie informacji, którą przekazuje do Biura Rady Miasta. I teraz pozwolę sobie to uczynić.
/Przewodnicząca  Rady  Osiedla  Majdan-Czworaki  Miasta  Hajnówka  Maria  Małgorzata
Szczerbakow. Niniejszym informuję, że z powodów zdrowotnych nie mogę reprezentować Rady
Osiedla Majdan-Czworaki  na najbliższej  sesji  Rady Miasta.  Z tych też powodów nie jestem w
stanie należycie i sumiennie wykonywać powierzonej mi funkcji Przewodniczącego Rady Osiedla.
Dlatego też zmuszona jestem do zrezygnowania z wykonywania powyższej funkcji. Jednocześnie
pragnę  poinformować,  że  nie  rezygnuję  z  funkcji  Członka  Rady.  Dodaję,  że  o  niemożności
wykonywania  powierzonych  mi  obowiązków informowałam Panią  Halinę  Stepaniuk.  Informuję
również, że nie mogę złożyć sprawozdania z pracy Zarządu i Rady Osiedla z powodu przedłużonej
i  nieoczekiwanej  absencji  w  miejscu  zamieszkania.  Informuję  także,  że  moja  rezygnacja  jest
podyktowana względami zdrowotnymi i z przykrością składam powyższą rezygnację. Zaznaczam
również, że do tej  pory z wielkim zaangażowaniem na każdej sesji Rady Miasta informowałam
Radę Miasta, Burmistrza i mieszkańców Osiedla o istniejących problemach. Wyniki pracy mojej,
Zarządu oraz całej Rady są zawarte w sprawozdaniach z wystąpień, które składałam na kolejnych
posiedzeniach  Rady  Miasta.  Jednocześnie  informuję,  że  całość  dotychczasowej  pracy  Rady  i
Zarządu Osiedla Majdan-Czworaki za lata 2012-13, jak i wcześniejsze,  jest  zawarta w licznych
uchwałach i wnioskach Rady odczytywanych na sesjach Rady Miasta. Chciałabym również dodać,
że jeżeli sytuacja, w której się obecnie znajduję, pozwoli, to przekażę utworzoną podczas trwania
mojej kadencji dokumentację. Za zaistniałą sytuację przepraszam wszystkich wyborców i całą Radę
Osiedla. Życzę owocnej, wytężonej pracy całej Radzie. Mieszkańców Osiedla Majdan-Czworaki
zachęcam do zjednoczenia  się  i  współpracy dla  dokonywania  koniecznych zmian.  Dziękuję  za
zaufanie i życzę powodzenia. Z poważaniem, Małgorzata Szczerbakow./
Dziękuję za wysłuchanie tej informacji naszej koleżanki. Teraz pozwolę przejść sobie do wniosków.
Mam nadzieję,  że te zapytania,  które kierowałem w związku z uchwałą śmieciową przy okazji
informacji  Pana Burmistrza,  teraz otrzymamy odpowiedź na te  zapytania.  Natomiast  chciałbym
zacząć  teraz  od  złożenia  wniosku do budżetu  na  rok  przyszły.  Chodzi  mi  o  zabezpieczenie  w
budżecie pieniędzy na prowadzenie sekcji boksu, która funkcjonuje na terenie miasta. Wiem, że
przedstawiciele  tejże  sekcji  złożyli  odpowiedni  wniosek  na  piśmie.  Ja  już  tutaj  pozwolę  sobie
dodatkowego nie składać, ale podpisuję się pod koniecznością wsparcia tej inicjatywy. Natomiast
mój  drugi  wniosek  do  przyszłorocznego  budżetu,  to  wniosek  o  zabezpieczenie  w  budżecie
pieniędzy na  zorganizowanie  rekonstrukcji  historycznej  w  75.  rocznicę  obrony Hajnówki  oraz
śmierci plutonowego obecnie Bolesława Bierwiaczonka. Staje się to postać historyczna dla naszego
miasta.  Przyszły rok to,  jak mówię,  75.  rocznica,  a więc okrągła.  Myślę,  że taka rekonstrukcja
historyczna w oparciu o wyspecjalizowane grupy mogłaby wzbogacić ofertę i turystyczną także w
mieście. 17 września czyli rocznica tej bitwy, tej walki, może tak, o Hajnówkę to jest już czas,
kiedy te grupy rekonstrukcyjne są po wielu różnych wielkich przedsięwzięciach i myślę, że byłyby
w stanie wziąć udział w realizacji takiego przedsięwzięcia tutaj na terenie Hajnówki. Następnie,



Panie  Burmistrzu,  mieszkańcy osiedla  na  ulicy  3  Maja,  bloków,  które  sąsiadują  z  Oddziałami
Żłobkowymi Przedszkola,  zwracają się  z prośbą o to,  żeby zapewnić,  szczególnie w godzinach
porannych i  popołudniowych,  miejsca parkingowe.  Tam faktycznie jest  tłoczno wtedy.  Sugestie
były  takie,  żeby  to  zrobić  kosztem  Przedszkola.  Ja  myślę,  że  to  akurat  byłoby  troszeczkę
nierozsądne działanie, ale może udałoby się zachęcić rodziców do parkowania na tym parkingu
przy Biedronce przez wybudowanie takiej alejki, która sugerowałaby przejście. To już wtedy nie
byłby taki duży odcinek. Ale czy w taki, czy w inny sposób, tam myślę, że tej sytuacji trzeba się
przyjrzeć, bo szczególnie właśnie rano i popołudniami jest tam problem z przejechaniem chociażby.
Jeszcze jak do tego dołożą się samochody dostawcze, to już się robi czasami korek. Dołączam się
także do wniosku Pani Ostaszewskiej o uregulowanie światłami ruchu na skrzyżowaniu 3 Maja –
Armii  Krajowej,  bo  faktycznie  rano,  w  godzinach  porannych  przejazd  jest  tam  praktycznie
niemożliwy. Jeżeli ktoś może objeżdżać to miejsce, to dobrze, że tak robi, bo faktycznie dochodzi
tam do zakorkowania.  Składam wniosek, o którym wspomniałem przy okazji  wystąpienia Pana
Janka. Składam wniosek o to, by Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych udostępniło radnym wykaz
miejscowości,  z  których  odbierane  są  odpady  komunalne  oraz  ceny,  jakie  są  w  tych
miejscowościach płacone za tę usługę. Chciałbym, żeby to było przyczynkiem takim do dyskusji na
temat tej wysokości opłaty, którą my wnosimy. Ja już nie będę, takim najjaskrawszym przykładem
jest to,  że mieszkańcy Narewki płacą mniej niż my.  Do nich trzeba dojechać.  Oni nie ponosili
bezpośrednio kosztów budowy naszego Zakładu Zagospodarowania  Odpadów i  myślę,  że  z  tej
sytuacji musimy wybrnąć. To nie jest tak, że powinniśmy nad taką sytuacją przejść do porządku
dziennego.  Dlatego  proszę  o  takie  zestawienie  gmin,  z  których  Przedsiębiorstwo  Usług
Komunalnych odbiera odpady komunalne i w jakiej cenie. Do Referatu Ochrony Środowiska mam
też prośbę o przekazanie informacji o ilości osób, mieszkańców Hajnówki, która to ilość wynika ze
złożonych deklaracji o wysokości opłat za odbiór odpadów komunalnych. Chodzi mi o to, żebyśmy
też  mieli  jakiś  ogląd,  ilu  my  tak  naprawdę  tych  mieszkańców  tutaj  mamy  w  Hajnówce.  Bo
dyskutujemy na ten temat, jaka ta Hajnówka ma być, w którą stronę ma się zacząć rozwijać, ale no
myślę, że od czegoś trzeba zacząć. Myślę, że ilość określona będzie wskazywała na faktyczną ilość
mieszkańców Hajnówki.  Panie Burmistrzu,  do przyszłorocznego budżetu,  już nie konkretnie do
uchwały  budżetowej,  którą  my  będziemy  opracowywali  w  Radzie  Miasta,  ale  do  programu
profilaktycznego. Myśmy oddzielili środki przeznaczone na profilaktykę alkoholową od tych, które
są  przeznaczone  na  zwalczanie  zagrożeń  narkotykowych.  Ostatnie  dane,  badania,  raport  NIK
wskazuje na to, że podejmowane przez gminę ogólnie w Polsce te działania nie są adekwatne do
potrzeb. Chciałbym prosić, żebyśmy przed uchwaleniem budżetu na przyszły rok mieli okazję jako
Rada Miasta przyjrzeć się temu też zagadnieniu, bo my tak troszeczkę na uboczu traktujemy ten
problem. A tu się okazuje, że on jednak nie powinien tak być bagatelizowany. Sprawdźmy więc, czy
my go  nie  bagatelizujemy.  Też,  to  tak  na  komisji  próbowałem żartobliwie  to  przedstawić,  ale
rozmawiam z mieszkańcami, rozmawiałem też  z Paniami, które są bezpośrednio zainteresowane
tym handlem, na który dzisiaj wyraziliśmy zgodę, w tym dodatkowym miejscu. Faktycznie to tak
jest, że my za tą pietruszkę, za ten kwiatek, 2 śliwki to próbujemy no jakoś restrykcyjnie, tak, do
tych  osób  podchodzić,  natomiast  tam  obok  odbywa  się  duży  handel,  na  dużą  skalę.  Ja
przypominam, że tak naprawdę ustawa o wychowaniu w trzeźwości to na samorząd lokalny ceduje
walkę z patologią. Tam mamy handel alkoholem i papierosami nieakcyzowanymi. Każdy z nas ma
tego świadomość. Mnie dziwi też, że urzędnicy skarbowi wychodzą ze swojego budynku, idą na
rynek kontrolować kasy fiskalne, czy paragony fiskalne, natomiast przechodzą obok, no właśnie,
takiej grupy. Panie Burmistrzu, i teraz do pytań, które pochodzą. Najpierw pytanie moich kolegów
partyjnych, którzy po Pana wypowiedzi z czerwca chcą się dowiedzieć, chociaż dzisiaj Pan radny
Janowski już jak gdyby odpowiedział na to pytanie, ale chcę, żeby to od Pana, z Pana ust padło.
Czy  jest  Pan  Burmistrz,  czy  pełni  Pan  Burmistrz  funkcję  szefa  struktury  SLD  w  Powiecie
Hajnowskim? Czy też w momencie, kiedy objął Pan stanowisko Burmistrza, zrezygnował Pan z tej
funkcji? To odnośnie wypowiedzi na temat, że na tej sali nie powinno się uprawiać polityki. Moi
koledzy  partyjni  o  to  pytają.  Pytanie  mieszkańców,  kilkunastu  osób,  które  obejrzały  Biesiadę
Weselną w Telewizji Kablowej.  Pytają,  czy to,  co było podawane tam jako alkohol,  czy to był



alkohol, czy nie?  Pytanie o tyle zasadne, że noc wcześniej przed Biesiadą Weselną na terenie parku
i amfiteatru Policja przeprowadziła na taką no dużą skalę akcję skierowaną przeciwko młodzieży,
która  tam  alkohol  spożywała.  Prawdopodobnie  doszło  tam  do  kar  także  związanych  z  tym.
Natomiast potem ludzie oglądają i się pytają, czy to jest alkohol, czy to jest woda może podawana
jako alkohol? Bo jeżeli jest to alkohol, to na jakiej zasadzie on tam się znalazł w tym amfiteatrze? I
ostatnie pytanie. I to jest pytanie skierowane i do Biura Polskiego Prawa i Sprawiedliwości, i do
Pełnomocnika Prawa, i Sprawiedliwości, i do mnie jako do radnego, i powiem szczerze, no takiego
nawału zapytań nie miałem chyba przy żadnej innej sprawie. Nawet sprawa ogólniaka nie wywołała
tylu maili,  telefonów i  spotkań.  Chodzi  mi  o nieszczęsną datę  festynu w amfiteatrze w dniu 1
września, które, no przynajmniej część mieszkańców Hajnówki, ja nie mówię, że wszyscy, ale część
mieszkańców uznała za totalne faux pas i faux pas to jest naprawdę przeze mnie użyte łagodne
określenie w stosunku do tego, co mówią mieszkańcy. Nie życzymy sobie, by w przyszłych latach 1
września  jakiś  festyn  muzyczny zakłócał  powagę  tej  daty.  Był  sygnał  syreny alarmowej  –  i  1
września, i 17 września. Ludzie mówią, no ale festyn? A potem 17 września koncert Czerwonych
Gitar w Domu Kultury? No może to jest jakieś nieporozumienie? Ja pamiętam, proszę Państwa, i to
tak, miałem tego nie mówić, ale to jak gdyby mnie prowokuje. 3 maja, kiedy Cerkiew Prawosławna
przeżywała Wielki Piątek pamiętam ten taki zamęt wcześniej, że może kurczę, czegoś tam głośno
nie róbcie, może ten 3 maja świętujcie tak po cichu, no bo wiecie, tutaj święto, nie? Myśmy to
uszanowali. No jako środowisko patriotyczne, tak? Nie wiem, jak to określić, uszanowaliśmy to,
tak? Oczekujemy szacunku także dla tych dat, które są dla nas ważne – 1 września, 17 września. No
są, mówię, są pewne daty, które są obarczone pewną no, dlatego też się dziwię, że do czegoś na
terenie  miasta  takiego dochodzi,  tak?  Teren amfiteatru jest  terenem zarządzanym przez  miasto,
dlatego o tym mówię tutaj na sesji. Dziękuję bardzo. 

Alla Gryc – Czy ze strony Pań i Panów radnych są jeszcze pytania? Proszę bardzo, Pan Ireneusz
Kiendyś.

Ireneusz Roman Kiendyś – Wysoka Rado, Panie Burmistrzu, ja tylko mam takie zapytanie, czy
można  byłoby  wykonać  przejście  przez  ulicę  Białowieską  na  wysokości  ulicy  Torowej  i
Konopnickiej.  Obydwie  te  ulice  nie  mają  chodników  i  mieszkańcy  tamtędy  chodzą,  przede
wszystkim teraz dzieci, do szkoły przez środek skrzyżowania i naprawdę tam jest niebezpiecznie.
Przeanalizować, czy taka możliwość by po prostu istniała wykonania takiego przejścia. Dziękuję.

Alla Gryc – Dziękuję bardzo. Nie widzę pytań ze strony Państwa radnych. Proszę bardzo, Pan
Zdzisław Stankowski – Przewodniczący Rady Osiedla Centrum.

Zdzisław Stankowski  –  Pani  Przewodnicząca,  Panie Burmistrzu,  nie  dała  mi Pani zabrać głosu
odnośnie  ustawy  pomocy  dzieciom.  Teraz  wam  zaproponuję,  co  powinniście  zrobić.  My
mieszkańcy Hajnówki rozliczamy się z funduszów na koniec do 31 kwietnia. Dowiedziałem się, że
hajnowianie do Hajnówki zostawiają tylko około 11 % Wysyłają wszystkie pieniądze w Polskę.
Napiszcie, zróbcie jakąś fundację i na Kablówce czy,  gdzie, że mieszkańcy pomagajcie naszym
dzieciom, tym rodzinom, które są wielodzietne. I jestem święcie przekonany, że zobaczycie, że w
Hajnówce zostanie więcej pieniędzy niż do tej pory. To trzeba o tym też myśleć. A teraz też jeszcze
następne.  Panie  Burmistrzu,  Pani  Przewodnicząca,  mieszkańcy  pytają  się:  Dlaczego  już  w
Hajnówce nie było 4 razy posiedzenia Rady Miasta? Ja mówię: Ja wam nie odpowiem, bo ja nie
wiem, tylko zadam to pytanie na sesji. I zadaję to pytanie. I mieszkańcy Hajnówki są zdziwieni.
Mówi:  Wybieraliśmy radnych,  a  dlaczego 4 miesiące już nie  ma? Ja wiem,  że raz  w kwartale
możecie mieć, ale tak być nie powinno. I teraz, Panie Burmistrzu, dziękuję za zrobienie chodnika
przy Muzeum Białoruskim i poprawienie chodnika na ulicy Białowieskiej i Armii Krajowej oraz
Parkowej. Wtedy, po zakończeniu Rady w czerwcu obiecaliście, że zabezpieczycie ten dół na ulicy
Parkowej.  Zajechałem po  córkę  do  Lublina,  dzwonię  do  kolegi:  Byliście  na  Parkowej?  –  Nie
zajechaliśmy. To mówię: Dlaczego nie zaparkowaliście tego miejsca? Potem przyjechałem na drugi



dzień, dzwonię do Pana Burmistrza. Pan Burmistrz zabezpieczył to a na drugi dzień zaleli tą dziurę.
To tak długo dba się o bezpieczeństwo ludzi, którzy chodzą tym chodnikiem na Parkowej? Idą, idą
się bawić do parku z dziećmi czy idą po parku się przejść. Tak długo nie powinno się tego robić. I
teraz jeszcze, tu Pani radna dobrze mówiła, byłem w Bielsku i jestem też bardzo zaskoczony. Ulica
główna z ulicą podporządkowaną ma zrobione światła do przejazdu, do przejścia. A u nas dlaczego
nie możecie już tyle czasu? Chyba Pani już od roku czy od półtora o to walczy. My nie mamy chyba
pieniędzy w Hajnówce już na założenie świateł na ulicy 3 Maja i Armii Krajowej. Bielsk sobie
zakłada bez problemów, żadne skrzyżowanie z drogą podporządkowaną. A tu szkoła blisko, dużo
dzieci  wszędzie  chodzi,  nawet  ludzi  idzie  czy do Cerkwi,  czy do Kościoła,  czy na cmentarze.
Muszą  mieć  bezpieczeństwo  w  tym  miejscu.  A ile  już  tam  wypadków  było.  I  jeszcze,  Panie
Burmistrzu,  w odpowiedzi  na złożony wniosek daliście odpowiedź,  że na ulicy Rakowieckiego
zostaną założone światła. Tam na dwóch słupach na zakręcie przed szpitalem i zaraz tutaj też nie
ma.  To dlaczego mówicie,  że  będzie  zrobione,  a  nie  jest  zrobione?  Mieszkańcy są zaskoczeni.
Obiecali,  że  zrobią,  a  nie  zrobili.  I  jeszcze  też.  Do  Pana  Dyrektora  Zakładu  Gospodarki
Mieszkaniowej.  Dlaczego  Pan  oszukuje  naszych  mieszkańców?  Tak.  Obiecał  Pan  w  wniosku
złożonym, że na wiosnę zostaną wszystkie drzewa, gałęzie obcięte na osiedlu. Panie starsze mówią:
Dlaczego my nie możemy na tych ławkach usiąść? Są gałęzie, przepraszam, że tak powiem, one są
te ławki zasrane. I my nie możemy. I oni mówią: To my starsze, mamy 85-86, już kilka takich
odeszło, to my nie możemy wyjść posiedzieć? Czy oni chcą, żebyśmy jak najszybciej odchodzili z
tego świata? I z osiedla Millenium bardzo sporo odeszło. I też mi tak mówią: Dlaczego jeszcze nie
mają zrobić przy bloku nr 11, 6, 10 dobrego tarasu tam, żeby było chodzić. Tam dziura na dziurze
jest. I Pani idzie z laską, i mówi: Ja już się boję, żeby nie upaść. Dlaczego tego nie można zrobić?
To proszę, żeby to było na drugi rok zrobione. I założenie, Pan Dyrektor też dał takie potwierdzenie
do Pani Jasi Szymańskiej, że założenie skrzynek pocztowych było obciążone dla mieszkańców. A to
były dotacje unijne. I nie powinniśmy być obciążeni za założenie tych skrzynek. A to dołożono nam
do czynszu. Dlaczego tak się dokłada to do czynszu i zabiera się pieniądze od mieszkańców? I teraz
też, mieszkańcy Osiedla Millenium bloków 45, 43 proszą, żeby Dyrektor, Prezes Wspólnoty zrobili
zebranie całego Osiedla Millenium i tych dwóch bloków. Bo mają bardzo dużo do zarzucenia i
próśb, żeby tam coś konkretnego tam było robione. Teraz dobrze, że jest robiony, mówi, blok nr 8 i
dobrze  jest  robione.  Tylko  rozmawiałem  z  odpowiednim  budowlanym  i  byłem  w  gospodarce
komunalnej.  W szczycie  rozebrali  komin  tylko  do  dachu.  I  teraz  mamy taki  zapach  sadzy w
domach, że już jest nie do pomyślenia. To powinno być rozebrane do posadzki, zamurowane, bo ten
komin, tam już nie mamy pieców, a wentylacja zostawiona. A jego kierowniczka powiedziała, że
już  my  wentylacji  w  domu  nie  musimy  mieć.  O  tu  rozmawiałem  z  kolegą  też.  Powiedział:
Wentylacja powinna być.  To dlaczego my na Millenium już nie możemy mieć wentylacji?  A z
drugich bloków też Panie do mnie podeszły: Przedtem praliśmy pranie, wieszaliśmy. Już tera nie
wieszamy, bo przepraszam, że tak powiem, bo śmierdzi poprane sadzą. Dlaczego tak zostawiać te
kominy, Panie Burmistrzu? Niech Pan jakieś konsekwencje wyciągnie. I też jeszcze mieszkańcy
pytają: Dlaczego my mamy takie bardzo wysokie czynsze mieszkaniowe? I też jedna Pani dzisiaj
podeszła do mnie i mówi: Ja już teraz mieszkam tylko z mężem, dzieci tu nie ma i mam 52 metry, i
złożyłam o dotację. I dostała odpowiedź, że już nie mogę dostać dotacji do opłacenia mieszkania,
bo to jest o 2 metry na 2 osoby za dużo. A ona już ta Pani o lasce chodzi też. No to wie Pan, Panie
Burmistrzu, no to też dla tych ludzi jest bardzo ciężko. Bo mówi, że ponad 500 złotych płaci za
mieszkanie. I, mówi, też sporo pieniędzy wydaje na leki. A jeszcze teraz odnośnie tego wysypiska
śmieci. Te nasze Millenium, nie tylko Millenium, tu przy Gospodarce Mieszkaniowej, tam pełno
wszystkich śmieci leży. Nie wiem, czemu oni tak często nie przyjeżdżają, nie zabierają. I jeszcze
przy  Przedszkolu  mieszkańcy  bloku  nr  1,  2  mówią,  że  przywożą  dzieci  do  Przedszkola  i  też
wysypują  śmieci  do  kontenerów.  To  jak  wcześniej  mówiłem,  żebyśmy  mieli  te  kontenery
zabudowane. I otwierali, i wkładalibyśmy, to wtedy tam na pewno nikt by nie zostawił. Przecież to
można zrobić. W dużo, dużo miastach tak jest zrobione. I tam też nie mogą stać przecież te duże
kontenery. Mogą stać mniejsze. Tak jak w innych miastach stoją. A to na pewno nie ma problemu
wrzucić  ich  do  zabierania  tych  śmieci.  I  też  mieszkańcy mówią:  Przedtem płaciliśmy mniej  a



częściej  były zabierane.  Teraz płacimy więcej i nie są zabierane. To dlaczego tak jest? Dobrze,
dziękuję. 

Alla Gryc – Dziękuję bardzo Panu Zdzisławowi Stankowskiemu. Proszę bardzo. Pan Szymborski,
tak?

Mirosław Szymborski – Pani Przewodnicząca, Wysoka Rado, Panie Burmistrzu, ja bym chciał tutaj
poruszyć  to,  co  poprzednik  Pan Łabędzki  tutaj  nadmienił,  do  tej  pechowej  ulicy Orzeszkowej.
Oczywiście, tutaj chciałem tylko jedno, Panie Burmistrzu, zapytać. Dopełnienie pewnych jakichś
tam jeszcze zobowiązań w stosunku do tej końcówki remontu tej ulicy. A mianowicie po pierwsze
przede wszystkim trzeba oznakowania tej ulicy no i zabezpieczenia przed karkołomnymi jeźdźcami
po tej ulicy. Szczególnie z ulicy Armii Krajowej. To tam przeważnie przyjeżdżają młodzi i to się ta
jazda  odbywa  prawie  na  2  kołach.  Ja  bym  tu  prosił  i  w  ogóle  mieszkańców.  Prosimy  o
zabezpieczenia tymi tak zwanymi policjantami, oby ograniczyć tą szybkość przed tymi jazdami.
Drugą sprawę, jaką chciałbym tutaj poruszyć, to odnośnie, jak to powiedzieć, no jeszcze, no to już
mniejsza większość, tam w każdym bądź razie to później ja jeszcze tutaj tą kwestię. Aha, jeszcze
jedną sprawę odnośnie, to już będzie kierowane do Pana Dyrektora naszego placówki zdrowia tutaj,
do Pana Tomaszuka Dyrektora. Panie Dyrektorze, wspomniał Pan o pewnej...

Alla Gryc – Przepraszam, Pan Tomaszuk musiał wcześniej wyjść. Jest nieobecny, więc...

Mirosław Szymborski – A, to nie ma? To przepraszam bardzo. 

Alla Gryc – To przełoży Pan.

Mirosław Szymborski – To na razie ja może oddam głos. 

Alla Gryc – Pani Helena Kuklik – Przewodnicząca Rady Osiedla Paszki. Proszę.

Helena  Kuklik  –  Dziękuję  bardzo za  głos.  Na podstawie  decyzji  podjętych podczas  ostatniego
posiedzenia  Rady  Osiedla  Paszki  przedłożę  Szanownej  Radzie  i  Panu  Burmistrzowi  podjęte
uchwały. Są to wnioski do planu zadań inwestycyjnych na rok 2014. Uchwała nr 9 /Rada Osiedla
Paszki wnosi o urządzenie dwóch placów zabaw dla dzieci z wykorzystaniem terenów przyległych
do boisk przy ulicy Marmurowej i Długiej./ Jesteśmy bardzo niezadowoleni z poprzedniej odmowy
przez  Pana  Burmistrza  realizacji  naszego  wniosku.  Uważamy,  że  plac  zabaw  jednakowo  jest
potrzebny na osiedlach blokowych, jak i na osiedlach domów jednorodzinnych. W niczym nasze
dzieci nie są gorsze od dzieci z Osiedla Mazury lub Lipowa, chyba że Burmistrz uważa inaczej. I
uchwała nr 10 /Rada Osiedla Paszki wnosi o wykonanie chodnika przy ulicy Nowej./ Myślę, że ten
wniosek nie  wymaga szczegółowego uzasadnienia,  ale  jak każdą uchwałę,  uzasadniamy.  /Ulica
Nowa  łączy  drogę  w  ciągu  drogi  wojewódzkiej  i  powiatowej.  Jest  często  użytkowana  w
komunikacji  samochodowej  i  pieszej./  Myślę,  że  tutaj  nie  ulega  wątpliwości,  że  tam chodnik
powinien być. Ty bardziej, że okoliczności są sprzyjające, jest miejsce. Można by było zrobić ten
chodnik. I następna sprawa. Pan Burmistrz wspomniał tutaj, że planuje czy zaplanował może na ten
rok  jeszcze  poprawienie  studzienek  kanalizacyjnych.  Czy,  myślę  że  studzienki  kanalizacyjne  a
odprowadzenie wód burzowych to są dwie różne sprawy, chyba że Pan Burmistrz uważa inaczej.
Jeżeli  te  kratki  odprowadzające  wodę  burzową  również  będą  poprawione,  to  ja  się  dołączam
również do tego wniosku. Przyniosłam tutaj zdjęcia, dużo zdjęć, dużo fotografii przedstawiających
nasze kratki na ulicach głównie Elektrycznej i Warzywnej. Ulica Elektryczna i Warzywna. Każda
kartka jest tutaj podpisana, na której ulicy jest kratka. I może Pan Burmistrz by się ustosunkował
właśnie, czy te kratki również będą brane pod uwagę podczas poprawy studzienek kanalizacyjnych?
Poza tym Pan Burmistrz prosił o składanie wniosków do uchwały o gospodarowaniu odpadami. To
przy tej okazji ja może jeszcze raz ponowię mój wniosek, który składałam wcześniej, o zwiększenie



liczby worków w zależności od ilości członków rodzin w danym gospodarstwie. Oraz ponowię
jeszcze  swój  wniosek,  który  również  zgłaszała  moja  radna  na  posiedzeniu  Rady  Osiedla,  o
stworzenie pewnego rodzaju kwitów, blankietów, coś w tym rodzaju, aby mieszkańcy pamiętali o
tym, że mają dokonać wpłaty, czy że wpłaty już dokonali. Jeżeli będą mieli kwit z pieczątką, że
dokonali wpłaty, ponieważ pamięć jest ulotna i naprawdę, miesiące tak szybko biegną, kwartały, że
ludzie nie pamiętają, że za kwartał poprzedni już opłacili, czy jeszcze nie opłacili. Jeżeli będą mieli
kwit  z  pieczątką,  że  jest  zapłacone,  to  będzie  wtedy wszystko jasne.  Tutaj  parę  razy już  była
poruszana kwestia kolektorów słonecznych. To ja jeszcze może dopytam się. Skoro przetarg już
został rozstrzygnięty, czy są już dalsze określone etapy prac? Czy mieszkańcy, wnioskodawcy mają
się w jakiś sposób zgłaszać, kontaktować z Biurem w Urzędzie Miasta? Czy mają się telefonicznie
zgłaszać,  czy  osobiście,  czy  zostaną  powiadomieni  o  dalszych  pracach?  I  tak  również  dzisiaj
nasunęła mi się taka konkluzja, bo usłyszałam, że Burmistrz dokłada się do budowy chodników na
ulicy wojewódzkiej, czyli na Piłsudskiego. 600 metrów w tym roku, bardzo ładnie. Również rondo,
również w ciągu drogi wojewódzkiej. No myślę, że Województwo jest bogatsze od Powiatu. Ujmę
się tutaj za Powiatem i nawiążę znowu do ulicy Poddolnej. Myślę, że nie wiem, Pan Burmistrz
chyba próbuje żartować z nas sobie, z nas mieszkańców ulicy Paszek, a głównie z ulicy Poddolnej,
że budowa tego chodnika ciągnie się, nie wiem, już chyba 5 rok po kilkadziesiąt metrów chodnika
budujemy.  Myślę,  że  w  tym  roku  nie  dokończymy,  tak?  Z  tego  wnioskuję,  z  pieniędzy
przewidzianych w planie  zadań inwestycyjnych.  Powiatowa.  Może oddać?  Jeżeli  radni  miejscy
podejmą uchwałę o przyjęciu, to myślę, że mieszkańcy nie będą mieli nic przeciwko temu. Panie
radny Łabędzki, ja podchwytuję Pana pomysł i jeżeli to był Pana wniosek, to proszę kontynuować
go na następnych sesjach. Dziękuję bardzo.

Alla Gryc – Dziękuję bardzo. Proszę bardzo. Pan Szymborski. Proszę.

Mirosław Szymborski  – Chciałbym,  pominąłem jedną sprawę,  tutaj  Pan Burmistrz  nadmienił  o
jednej sprawie zasadniczej, która a mianowicie remoncie i zadaszeniu amfiteatru. Otóż my jako
sąsiedzi tego amfiteatru mamy już tego dosyć,  bo wszelkiego rodzaju jakieś imprezy czy coś i
jakieś tam koncerty, które się odbywają, to mieszkańcy przyległej dzielnicy już mają po prostu. My
już interweniowaliśmy w tej sprawie w Policji, ale Policja rozkłada ręce. Chodzi tu o decybele.
Teraz,  która  ostatnia  latem odbywała  się  impreza,  to  proszę  mi  wierzyć,  Panie  Burmistrzu,  że
szklanki na stole jeździły, szyby się trzęsły. Przede wszystkim, jeżeli Panie Burmistrzu będzie stać
zadaszać amfiteatr  to niech stać jeszcze dobudować i  jeszcze jedną rzecz zrobić,  a mianowicie
ekrany dźwiękochłonne postawić. Proszę o tym nie zapominać. Teraz stawia się przy najmniejszych
jakichś hałasach przychodzących w ogóle w jakieś osiedla wchodzące buduje się zabezpieczenia
właśnie w postaci ekranów. I my byśmy właśnie w tej sprawie byśmy właśnie prosili w tym, żeby
Pan Burmistrz ujął to w tych planach inwestycji. Bo tam naprawdę nie ma po prostu nie ma jak
odpoczywać, szczególnie właśnie ta sobota i niedziela, tak zwane te weekendy. Bo tak być nie może
dalej, żeby po prostu wystraszać nawet i zwierzęta. Zwierzęta się kulą. Z budy nie wychodzi, albo z
mieszkania nie wychodzi po prostu. A już w domach po prostu nie można wytrzymywać. I moim
zdaniem  i  zdaniem  mieszkańców  przyległych  dzielnicy  ekrany  powinny  być  zainstalowane,
powinny być od ulicy Białowieskiej aż prawie do Komendy Powiatowej naszej Policji. To powinno
właśnie, bo w tej właśnie kwestii, w tej właśnie w tej odległości właśnie są dochodzące te decybele,
które my mamy już dosyć tych decybeli, których tak już teraz przychodzą jakieś pochwały i tak
dalej, i tak dalej a my mamy całe nasze to uciążenie to właśnie jest to właśnie ta cała te wszystkie
imprezy, które się odbywają u nas w Hajnówce. Dziękuję.

Alla Gryc – Dziękuję bardzo. Pan Piotr Mironczuk – Przewodniczący Osiedla Lipowa. 

Piotr  Mironczuk  –  Pani  Przewodnicząca,  Wysoka  Rado,  Panie  Burmistrzu,  na  wniosek
mieszkańców Osiedla Lipowa Rada Osiedla składa wniosek o ujęcie w planach inwestycyjnych na
rok 2014 utwardzenia jednej z ulic i Ślusarskiej, Bednarskiej lub Stolarskiej, a najlepiej 3 naraz,



które od lat są pomijane w kolejnych budżetach. Następny punkt. Dokończenie układania kostki
brukowej na drodze osiedlowej z tyłu bloku 29, 27 od strony ulicy Batorego, na którą na moją
interpelację nie doczekałem się od Pana odpowiedzi. Oczekuję nadal odpowiedzi. Odnośnie punktu
1 – utwardzenia tych ulic było poruszone na spotkaniu Przewodniczących Rad Osiedla z Radą,
gdzie  tu  Pan  Ostapczuk  proponował  o  stwarzanie  czy  powoływanie  komitetów  obywatelskich
budowy ulic. Otóż zadałem sobie trudu i przeszedłem się po tych trzech uliczkach. Przeważnie na
tych  uliczkach  mieszkają  starsi  ludzie.  Przeważnie  to  są  samotne  kobiety,  gdzie  ich  środki
finansowe  to  wystarczają  przeważnie,  jak  mówią,  że  od  pierwszego  do  pierwszego  i  to  z
problemem,  które  po  prostu,  w  odpowiedzi  na  taką  interpelację  Pana  radnego,  już  nie  będę
przytaczał  tych  słów,  co  Panie  czy  tam  Panowie  mówili  z  tych  ulic.  Natomiast  proszę  Pana
Burmistrza o ujęcie w planach inwestycyjnych, żeby to którąś tą ulicę po prostu wziąć pod uwagę i
dla  tych  ludzi  za  te  lat  kilkadziesiąt,  gdzie  płacą  podatki,  żeby to  zrobić,  jakoś  na  starość  im
udogodnienie. I to by było tyle. Dziękuję. 

Do punktu 10 porządku obrad
Alla Gryc – Nie widzę więcej pytań.  Przechodzimy do punktu 10. Odpowiedzi na interpelacje,
wolne... Przepraszam. Odpowiedzi na interpelacje. Jesteśmy w punkcie 10. Panie Burmistrzu. Tak,
wolne wnioski. Przepraszam.

Jerzy Sirak – Pani Przewodnicząca,  Wysoka Rado, Pan radny Rakowicz podnosi temat ławek i
drogi od ulicy Rakowieckiego do ulicy Celnej. Uważam, Pana radnego Rakowicza nie ma, ale jeden
i  drugi  wniosek  jest  w  pełni  uzasadniony.  No  nie  możemy  w  tym  roku  może  zrealizować
wszystkiego, ale tematem ławek już wstępnie zaczyna zajmować się Pan Dyrektor Łapiński. Myślę,
że  w przyszłym roku ta  realizacja  tego wniosku,  postawienie  ławek z  oparciami,  przynajmniej
kilku, na placu zabaw dla dzieci będzie zrealizowane. Natomiast jeżeli chodzi o tam utwardzenie tej
drogi,  porozmawiamy z Panem Nadleśniczym i myślę,  że jest  to sprawa realna.  Żeby się tylko
ekolodzy nie  dowiedzieli.  Asfaltu  nie  będziemy robić,  ale  to,  co  się  da  zrobić  jeżeli  chodzi  o
utwardzenie, spróbujemy zrobić. Pani Alicja Chaniło słusznie podnosi wniosek ulicy Myśliwskiej.
Ja myślę, że to oddzielnie do budżetu tego nie trzeba wpisywać. W ramach bieżącego utrzymania,
Pani Marta zapisuje, postaramy się to zrealizować. Jeżeli chodzi o te bagna przy ulicy Obwodowej,
ja już wcześniej wspominałem, że aby rozwiązać problem w tamtym miejscu trzeba przejąć ponad 4
hektary  nieruchomości  od  Agencji  Nieruchomości  Rolnych  Skarbu  Państwa.  My  z  takim
wnioskiem już  wtedy wystąpiliśmy na  wiosnę  do  Agencji.  Agencja  postawiła  pewny warunek,
pytanie – a po co my to chcemy, co my chcemy z tym zrobić i tak dalej. Zażyczyli sobie, żebyśmy
przedstawili koncepcję zagospodarowania tego terenu. Oczywiście, nie są tam żadne tam tereny
inwestycyjne. Jest to teren porośnięty takim lasem, samosiejkami, stosunkowo nisko położony i ten
teren  chcemy głównie  po to,  żeby wykorzystać  ten  teren  do  właściwego odwodnienia  tamtego
terenu i przez ten teren zrobić rów i odwodnienie. Taka koncepcja została wykonana i w tej chwili
po prostu czekamy na stanowisko Agencji. Także, Pani Alicjo, po przejęciu tej nieruchomości od
Agencji,  zgodnie  z  tą  koncepcją  będziemy  próbować  ten  problem  rozwiązać.  No  ale  proszę
zrozumieć, że dopóty dopóki się nie przejmie tego terenu tej nieruchomości, no to trudno jest, ja
wiem, jak tam jest,  szczególnie na wiosnę. Żeby to ode mnie zależało, to już dawno byłoby to
przejęte.  Myślę,  że  rok  co  najmniej.  Bo  po  to,  żeby  ten  nawet  rów  wykopać  odwadniający,
melioracyjny,  jakieś  minimalne  dokumenty  trzeba  zrobić,  a  wtedy  się  zrobi,  jak  się  będzie
właścicielem. Także o sprawie absolutnie nie zapominamy. Także po sesji jeszcze ponowimy tutaj
monit do Agencji Nieruchomości Rolnej, co się dzieje z prośbą o przyspieszenie tego przekazania.
Pan radny Szarejko  –  przegląd  starych drzew.  Na tych  wszystkich  nieruchomościach,  które  są
własnością gminy, własnością jednostek organizacyjnych gminy, taki przegląd został zrobiony. To,
co  można  było  wyciąć,  na  co  były  decyzje,  zostało  wycięte.  Natomiast  w  wielu  pozostałych
sprawach toczy się postępowanie o uzyskanie zezwolenia na wycięcie drzew, aby tego wycięcia
dokonać  zgodnie  z  prawem.  Natomiast  powstał  pewien  problem na  nieruchomości  będącej  w
użyczeniu Fundacji Muzyk Cerkiewna, ponieważ tamte drzewa no bardzo często są to zabytki – jak



to  się  nazywa?  –  przyrody,  pomniki  przyrody,  także  Referat  pracuje  nad  przygotowaniem
stosownych uchwał tutaj dla Wysokiej Rady, żeby to, co możliwe jest, to co stanowi zagrożenie,
wykreślić z Ewidencji Pomników Przyrody, po prostu wyciąć. Ulica Miłkowskiego, studzienki to,
tak  jak  mówię,  to  temat  do  realizacji.  To jest  odnośnie  częściowo odpowiedź  na  pytanie  Pani
Kuklik. Oczywiście, wszystkich studzienek w całym mieście nie będziemy w stanie zrobić, bo to
dużo kosztuje, ale oczywiście, na tyle, na ile starczy pieniędzy, te najbardziej newralgiczne punkty,
studzienki,  kratki  burzowe  zostaną  powierzchniowo  zrównane  z  nawierzchnią  bitumiczną.  Pan
Szarejko – śmieci. Ja myślę ten cały blok dotyczący spraw śmieciowych ja będę prosił tutaj Panią
Kierownik Martę Trochimczyk i  Pana Prezesa Jarosława Kota.  Pani Wala Ostaszewska podnosi
temat chodnika na drodze do Nadleśnictwa. No wiecie, takich sytuacji, gdzie trzeba zrobić drogi,
trzeba zrobić chodniki, mamy bardzo dużo, ale nie jesteśmy w stanie wszystkiego zrobić. Zawsze
na etapie prac nad budżetem dyskutujemy o wszystkim, co możliwe, jak Państwo widzicie, no w
różny sposób, co ze schetynówki, co w ramach własnych robót, staramy się robić dosyć dużo i tak
naprawdę to, co będzie możliwe do realizacji w budżecie w przyszłym roku, to wspólnie tutaj z
urzędnikami  przygotujemy  i  zaproponujemy.  Natomiast  oczywiście  o  czym  ostatecznie
zdecydujemy, to już będzie zależało od Wysokiej Rady. Wystąpimy z wnioskiem do zarządcy drogi
– Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich z propozycją i z prośbą o ustawienie tej sygnalizacji
świetlnej i oczywiście będziemy musieli zadeklarować tutaj swój udział finansowy, bo ja nie mam
wątpliwości,  że jeżeli  tego nie zrobimy,  na pewno Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich żadnej
instalacji  świetlnej  na tym miejscu nie zrobi.  Armii Krajowej  – ubytki asfaltu.  To, Pani Marto,
proszę zapisać, to do uzupełnienia. Ja rozumiem, że to jest w sąsiedztwie skrzyżowania z drogą
wojewódzką, tak? Pani Łojewska. Wszystkie ulgi są możliwe. Wszystko jest do rozważenia. Ja nie
potrafię powiedzieć, jaka to jest skala zjawiska i ile jest osób na zasiłkach przedemerytalnych, ile
by to ewentualnie kosztowało. My to po prostu przeanalizujemy. Inwestycja Pronaru. Oczywiście,
jest  to  pytanie  skierowane głównie  do  właścicieli  Pronaru,  ale  no  nie  jest  tajemnicą,  jaka  jest
sytuacja  ekonomiczna  w  tej  chwili  na  świecie.  Ja  rozumiem,  że  to  chwilowe  wstrzymanie
inwestycji  no wynika z tej  dekoniunktury,  która w tej  chwili  jest,  ale wierzę w to,  że sytuacja
ekonomiczna  zmieni  to  i  poprawi  to,  i  ta  inwestycja  ponownie  ruszy.  Ale  więcej  będę  mógł
powiedzieć po uzyskaniu wiarygodnej odpowiedzi od Pana Prezesa Martyniuka. Drogi rowerowe.
Takie  spotkanie  robiliśmy,  ale  wcześniej  składaliśmy  taki  wniosek  do  Ministerstwa  Rozwoju
Regionalnego wspólnie z innymi gminami o wykonanie różnych takich opracowań. Między innymi
jednym z elementów był taki program budowy ścieżek rowerowych, nie tylko w naszym mieście,
ale i w jego otoczeniu. W pierwszej edycji ten nasz projekt nie przeszedł, w związku z tym, po
ogłoszeniu  kolejnego konkursu,  a  miało  to  miejsce  we wrześniu,  przygotowujemy kolejny taki
wniosek i spróbujemy jeszcze raz się o te środki ubiegać. Jeżeli natomiast nic z tego nie wyjdzie, to
ja do projektu budżetu będę wnioskował o wygospodarowanie pewnych środków na opracowanie
już w ramach własnych środków tylko w granicach naszego miasta.

Ile worków każde mieszkanie będzie otrzymywało?

Jerzy Sirak – No to ja mówię, to Pani Trochimczyk i Pan Kot się do tego ustosunkują. Kolektory
słoneczne. Tak jak mówiłem, umowa została już podpisana, termin realizacji do 30 maja. My na
bieżąco będziemy się kontaktowali ze wszystkimi osobami, które zgłosiły akces do tego projektu i
systematycznie one będą realizowane i wydaje mi się, że realizacja już się zacznie w tym roku.
Oczywiście, gdyby decyzje wojewódzkie były trochę szybciej, to byłaby już tutaj realizacja. No
niestety, one były podjęte wtedy, kiedy były podjęte. Procedury przetargowe też są takie, jakie są i,
niestety, przyspieszyć się tego nie dało. No sekcja boksu, będziemy traktować tak, jak każde inne
wnioski, z tym, że ja lojalnie tutaj powiem, że jeżeli będą dochodziły głosy, sygnały, że w sekcji
boksu są zaangażowane osoby karalne, proszę mi wybaczyć, ale Wysokiej Radzie nie zaproponuję
nawet złotówki na dofinansowanie takiej sekcji i bardzo dobrze o tym wie Prezes Klubu. Ale też
jest  taka  ciekawa  inicjatywa  ze  strony  Związku  Bokserskiego  naszego  Województwa,  aby  w
naszym  mieście  organizować  takie  międzynarodowe  zawody  bokserskie,  zawody  załóżmy taki



turniej żubra i będą one w Hajnówce zorganizowane, i oczywiście tutaj jesteśmy tej inicjatywie
przychylni, tym bardziej, że jeżeli w Województwie mają być zawody związane tutaj z tego typu
zawodami  i  z  wizerunkiem żubra,  to  gdzie  ma  to  być,  jak  nie  w  Hajnówce?  Zorganizowanie
rekonstrukcji. Ja myślę, że nic nie stoi na przeszkodzie, żeby jakieś stowarzyszenie historyczne tą
rekonstrukcją  się  zajęło.  My ze  swojej  strony oczywiście  to  będziemy wspierać,  bo  tak  to  się
wszędzie dzieje, ale oczywiście będziemy kontynuować już rozpoczęty kilka lat temu Rajd imienia
Bierwiaczonka,  Rajd,  który  cieszy  się  bardzo  dużym  zainteresowaniem  ze  strony  naszych
mieszkańców i  w tym roku,  pomimo tego,  że  była  pogoda  deszczowa,  i  ja  mówiąc  szczerze,
myślałem rano,  że  nic  z  tego  nie  wyjdzie,  a  okazało  się,  że  frekwencja,  pomimo  tej  pogody
deszczowej, była dosyć duża, bo w granicach chyba ze 150 osób, a pierwotnie nawet zarejestrowało
się troszkę więcej.

Alla Gryc – 230 się zarejestrowało.

Jerzy Sirak – 236. Mam nadzieję, że w przyszłym roku będzie więcej. Miejsca parkingowe przy
przedszkolu. Pamiętacie Państwo, jak dobrze pamiętam, w zeszłym roku bodajże tam były te nowe
miejsca parkingowe robione.  To, co się dało w tamtym miejscu zrobić,  jeżeli  chodzi o miejsca
parkingowe, no zrobiliśmy. Trudno w tamtym też miejscu wyciąć wszystkie drzewa i na całym
placu zrobić parking, no bo ja gdybym mieszkał w tych blokach, też bym sobie tego nie życzył,
prawda? Więcej miejsc parkingowych tam zrobić nie możemy. No a fakt jest faktem, samochodów
przybywa a mamy określone utrudnienia, że ja rozumiem, że jest to taki chwilowy problem, który
związany jest  z  tym,  kiedy rodzice  rano  przywożą  dzieci  do  Przedszkola  a  wieczorem z  tego
Przedszkola odbierają. Natomiast ja no nie zgodzę się, nie będę akceptował tego, żeby tworzyć
parkingi na, nie wiem, czy godzinę, czy półtorej kosztem posesji Przedszkola, bo to miejsce jest po
prostu potrzebne dla  samego Przedszkola.  Tego miejsca no jest  dosyć  jeżeli  chodzi  o potrzeby
Przedszkola,  ale nie ma go aż tak dużo, żeby z tego jeszcze zabierać powierzchnię na budowę
parkingu. Światło 3 Maja to już o tym mówiłem. Odnośnie zestawienia cen musi się wypowiedzieć
Pan  Prezes.  Ja  nie  wiem,  co  jest  tajemnicą  handlową,  a  co  nie  jest  tajemnicą  handlową.  Nas
interesują  relacje  wzajemne  –  między  miastem  jako  jednostką  zamawiającą  a  PUK-iem  jako
jednostką, która wygrała przetarg i realizuje jego wykonanie. I w naszym interesie jest,  żeby ta
realizacja  była  jak  najlepsza,  jak  najsolidniejsza.  Przede  wszystkim to  będziemy egzekwować.
Odnośnie ilości deklaracji informacji udzieli Pani Kierownik. Profilaktyka, w pełni się zgadzam z
Panem,  że  profilaktyka  szeroko  rozumiana  musi  dotyczyć  również  profilaktyki  narkotyków.
Niestety,  również żyjemy w czasach i  w świecie,  kiedy no ten problem jest  bardzo poważnym
problemem. Czy jestem członkiem SLD? Oczywiście, że jestem członkiem SLD, ale jeżeli miałem,
mam i zawsze będę miał podglądy lewicowe, ale jeżeli ja mówię, że Rada Miasta nie jest miejscem
na wielką politykę,  to mam na myśli  przede wszystkim to,  że nie  jesteśmy Sejmem.  I  dla  nas
najważniejsze są sprawy tutejsze, lokalne. Nie ma sensu, żebyśmy my dyskutowali o sprawach, na
które  tak  naprawdę  nie  mamy  żadnego  wpływu.  Jeżeli  ktokolwiek  chce,  będąc  członkiem
jakiejkolwiek organizacji politycznej partii, ma do tego swoje wewnętrzne fora partyjne. I taka jest
właśnie moja deklaracja i to ona oznacza. Czy w amfiteatrze był alkohol? Nie wiem. 1 września –
no  organizatorzy  zwrócili  się  do  Hajnowskiego  Domu  Kultury  o  wolny  pierwszy  termin  we
wrześniu na organizację tego festynu, Akurat tak się złożyło, że to była niedziela 1 września i to
tylko i wyłącznie dlatego, i proszę, Panie radny, nie upatrywać się w tym jakiejś złośliwości. No
taki bieg zdarzeń, zbieg dat. Koncert Czerwonych Gitar, no tutaj Hajnowski Dom Kultury tylko
wydzierżawiał, wynajmował salę. On nie był organizatorem tego koncertu. Przejście – tu wniosek
Pana radnego Kiendysia jest jak najbardziej uzasadniony. Pani Marto, proszę to zapisać. Do jak
najszybszej realizacji. Zgodzę się tu z Panem Stankowskim, że wszyscy powinni zrobić wszystko,
żeby ten 1 % podatku odpisać na działalność organizacji charytatywnych, ale to jest indywidualna
decyzja  każdego  płatnika  podatku.  Mamy  i  nawet  w  samym  mieście  naszym  tyle  różnych
organizacji pożytku publicznego, na rzecz których możemy ten 1 % podatku swojego przekazać.
Także ja mogę tylko apelować i prosić wszystkich. Zróbmy wszystko, aby wszystkie środki, które z



1 % możemy odpisać i zadeklarować, trafiły do organizacji pożytku publicznego, które funkcjonują
na terenie naszego miasta. Ja, powiem szczerze, wcześniej wpłacałem tej 1 % na Polski Komitet
Pomocy  Społecznej  bądź  też  Polski  Czerwony  Krzyż,  ale  już  od  lat  wpłacam  to  na  nasze
Stowarzyszenie Ciapek. Ale są też inne sytuacje. Są mieszkańcy, którzy też są w potrzebie, prawda,
w różnych sytuacjach zdrowotnych, też proszą. Ja też mam taki apel, jeżeli możemy, a możemy ten
1 % zawsze komuś przekazać, to nie zapominajmy o tym. Dlaczego nie było posiedzeń, to Pani
Przewodnicząca odpowie, chociaż ja no nie widzę takiej sytuacji. Światła na ulicy Rakowieckiego. 

Marta Wilson-Trochimczyk – Są już one u nas na magazynie wszystkie materiały niezbędne do
ustawienia. Brakuje nam jeszcze, są już w drodze z firmy, słupy, ponieważ to są nietypowe, wyższe,
niż na pozostałych ulicach. Myślę, że do końca października będzie wszystko naprawione.

Jery Sirak – Dziękuję bardzo. Odnośnie sygnalizacji na ulicy 3 Maja mówiłem. Pan Szymborski
podnosi sprawę oznakowania ulicy Orzeszkowej.  My to sprawdzimy.  Jeżeli  jakieś oznakowanie
gdzieś dodatkowe będzie potrzebne, to oczywiście będzie uzupełnione, natomiast jeżeli chodzi o te
progi  zwalniające,  to  tak,  jak  ja  mówiłem,  poproszę  komisję  o  opinię  i  tam,  gdzie  to  będzie
konieczne, to... Proszę? No to Pan tak twierdzi. Ja nie wiem, czy są konieczne. Ja wiem jedno, że
każde działanie, które zwiększa bezpieczeństwo ruchu, na pewno jest dobre. Proszę? Ale proszę
zrozumieć, że my, proszę się nie dziwić, że my pytamy o opinię Wydział Ruchu Drogowego Policji.
No bo kto może lepiej wiedzieć, niż specjaliści od bezpieczeństwa ruchu, gdzie progi zwalniające
są  potrzebne?  Pani  Kuklik  podnosi  temat  placów  zabaw.  No  zastanowimy  się  nad  tym  przy
projekcie budżetu na przyszły rok. To, czy chodnik na ulicy Nowej? Ja powiem Pani szczerze tak:
No wymogi  projektowania  ulic  są  w tej  chwili  takie,  że  jeżeli  w mieście,  to  obowiązkowo te
chodniki  powinny być.  Tylko co my obserwujemy? Tak naprawdę to coraz więcej  ludzi  jeździ
samochodami i na tych uliczkach bocznych, nawet jeżeli gdzieś jest zrobiony chodnik, to zwykle
kończy się to tym, że ten chodnik zarasta trawą. I powiem Pani szczerze, jeżeli ja będę miał do
wyboru czy zrobić chodnik na takiej  ulicy,  czy zrobić regenerację ulicy w innym miejscu,  czy
zrobić podbudowę ulicy na drodze, na której mieszkańcy czekają na tą drogę od 70 lat, to proszę mi
wybaczyć, ale ja wybiorę tą drogę. Studzienki, kratki to już mówiłem. Na ile nam starczy pieniędzy,
to zrobimy również w tamtej części miasta. To Pani Marta odpowie. Kolektory słoneczne. Myślę, że
odpowiedź już jest wyczerpująca, tak? Dopłata do inwestycji na drogach powiatowych. Pamiętacie
Państwo,  w  tym roku dopłacaliśmy do dokumentacji,  także  czekamy na  dokumentację,  będzie
zrobiona. Jeżeli będzie inicjatywa ze strony Powiatu odnośnie realizacji czy przebudowy chociażby
tego przejazdu z chodnikiem, no to do tematu wrócimy. Ale mówię, oczekuję wniosku ze strony
Powiatu, ponieważ jeżeli chodzi o te sprawy, które robimy na drogach wojewódzkich, to zawsze
taka inicjatywa ze strony Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich jest. No, Panie Szymborski, ja
powiem tak, projekt, który realizujemy, jest realizowany zgodnie z dokumentacją techniczną. Ta
dokumentacja  techniczna  nie  przewiduje  żadnych  ekranów  dźwiękochłonnych,  także  możemy
mówić o jakiejś  innej  inwestycji.  No amfiteatr  no to jest  miejsce,  gdzie  jak są imprezy to  jest
głośno, ale przecież nie są te imprezy codziennie.

Alla Gryc – Pan Janusz Giermanowicz jest zorientowany w tych sprawach akustycznych i chce
Pana Burmistrza wesprzeć, tak?

Jerzy Sirak – Ale to może jak ja już skończę. 

Alla Gryc – Dobrze. Przepraszam.

Jerzy Sirak – Pan Mironczuk podnosi temat Ślusarska, Bednarska i tak dalej. Mówiliśmy już o tym,
że realizujemy w pierwszym rzędzie te ulice, mam na myśli te ulice różne osiedlowe, gdzie jest
zaangażowanie ze strony społecznych komitetów budowy, tak jak to miało miejsce na tych ulicach
Kolejki  Leśne,  o których dzisiaj  mówiła  Pani  radna Ostaszewska. Tak samo i  z  innymi.  Jeżeli



chodzi o tą część miasta, taki komitet się zadeklarował, powstał przy ulicy Jesionowej, przy ulicy
Orzechowej. Są już zrobione dokumentacje na te 2 ulice. Także czy Bednarska czy Ślusarska, to
trzeba zacząć najpierw od dokumentacji. Wydaje mi się, że jeszcze dokumentacji na to nie ma. 

Na Ślusarską jest złożony.

Jerzy Sirak  –  Jest,  tak?  No to  jeżeli  jest  wniosek,  no  to  do  projektu  budżetu  na  przyszły rok
spróbuję zaproponować wpisanie to do przygotowania dokumentacji Natomiast jeżeli chodzi o tą
kostkę  z  tyłu  bloku  przy  ulicy  Batorego,  spróbujemy  tu  wystąpić  z  propozycją  do  jednostek
handlowych, które tam są, z wnioskiem, żeby to dofinansowali. Czy dofinansują, nie wiem. Jeżeli
dofinansują,  to  można  będzie  zrobić  szybciej  i  więcej.  Jeżeli  tego  nie  zrobią,  to  spróbujemy
kontynuować  to,  co  tam zostało  zaczęte,  ale  w mniejszym zakresie.  To chyba  wszystko.  Aha,
chodnik, o którym mówiła Pani Kuklik. Prawda no mówiliśmy o tym, że jest to droga powiatowa.
My się zobowiązaliśmy się i kontynuację budowy tego chodnika realizujemy, ale tylko i wyłącznie
za własne pieniądze i jednak co roku ileś tam metrów tego chodnika przybywa, także proszę nas za
to nie karać. Ja bym pewnie chciał, żeby tych pieniędzy było więcej, żebyśmy w ciągu roku zrobili i
skończyli  całą  drogę.  Także  to  jest  chwilowa  taka  przerwa.  Skończymy  ulicę  Żwirową  i
kontynuacja prac nad chodnikiem przy ulicy Poddolnej będzie kontynuowana. 

Alla Gryc – Dziękujemy Panu Burmistrzowi. Pan Jan Giermanowicz.

Jan Giermanowicz – Jeżeli uda się sfinalizować tą inwestycję zadaszenie amfiteatru, za którą jestem
całym sercem, chcę powiedzieć że, pomimo że będzie padał deszcz, będzie można taką imprezę
przeprowadzić.  A po  drugie  hałas,  natężenie  dźwięku  w  wyniku  tego  zadaszenia,  zwłaszcza
wysokich  częstotliwości,  spadnie  o  2/3.  A jeżeli  faktycznie  u Pana szklanki  chodzą,  to  tylko  i
wyłącznie od basu, od tych najniższych częstotliwości poniżej 500 herców. I po przeprowadzeniu
takiej inwestycji nawet bas do Pana nie będzie dochodzić. Żadnych ekranów więcej nic nie trzeba
będzie. 

Alla Gryc – Dziękuję bardzo. Jeszcze Pan Burmistrz chce dwa słowa.

Jerzy Sirak – Ja bardzo dziękuję Panu radnemu, bo zna się na tych basach. Ja się na tych basach nie
znam, no ale  dobrze,  że  tak jest.  Chciałbym też Państwa poinformować,  że w ostatnim czasie
ustaliliśmy pewne, wcześniej jeszcze, pewne przyczyny, dlaczego mamy duże zastoiny w czasie
ulewnych  deszczów  na  ulicy  Piłsudskiego  tu  na  wysokości  przychodni.  Tak  samo  na  ulicy
Białostockiej, czy też czasami na ulicy Batorego, na Millenium. Po tych inwestycjach, które były
zrobione  tu  wspólnie  z  Panem Dyrektorem Łapińskim,  myślę  że  problem odprowadzenia  wód
burzowych w ogóle z Osiedla Millenium mamy już definitywnie rozwiązany. Bo się okazało, że
tam znaleźliśmy taki duży przepust pod ulicą 3 Maja i po podłączeniu studzienek powinno być
dobrze. Natomiast jeżeli chodzi o ulicę Piłsudskiego, sprawdziliśmy dokładnie instalację burzową,
która przebiega przez nasz park miejski. No okazało się to, co się okazało, że w wielu miejscach był
on, no nawet trudno powiedzieć, skąd tam się różne materiały wzięły. No bo normalnie tam nic nie
powinno być. No co powinno być? Jakiś muł, woda i tak dalej, ale cegły różne, inne, deski, to nie
powinno tam się znaleźć, ale było widocznie od samego początku, kiedy to wiele lat temu było
zbudowane, tak to zostało. Także cały ten odcinek od ulicy Piłsudskiego do ulicy Parkowej przez
park  został  sprawdzony,  wyczyszczony.  Tam  gdzie  trzeba  było,  zostały  zrobione  pewne
uzupełnienia, nakładki i nie powinno być problemów. Tak samo też te przewody burzowe od ulicy
Białostockiej do terenu Gryfskandu zostały wyczyszczone. Zakład Gryfskandu został zobowiązany
i deklaruje, że przeczyści to na swoim odcinku, także wydaje nam się, że te problemy związane z
zastoinami  po  ulewnych  deszczach na  tych  ulicach  powinny być  już  rozwiązane.  Jeżeli  nie  w
całości, to w sposób znaczący ta sytuacja powinna się poprawić.



Alla Gryc – Poprosimy Panią Martę Trochimczyk – Kierownika Referatu Ochrony Środowiska.

Marta Wilson-Trochimczyk – Postaram się na wszystkie pytania odpowiedzieć. Jeżeli bym któreś
pominęła,  to  bardzo  proszę  przypomnieć.  Pan  radny  Łabędzki.  Spółdzielnia  Mieszkaniowa,
mieszkańcy pytają, czy otrzymają worki. Nie, nie ma takiej podstawy do tego, żeby mieszkańcy
bloków wielolokalowych otrzymywali  worki.  Taką mamy podjętą uchwałę.  Mieszkańcy bloków
wielolokalowych znoszą swoje posegregowane odpady komunalne do pojemników, które stoją przy
ich blokach. Czy opłaty na śmieci mogą być ujęte w czynszu? Bezpośrednio w czynszu nie mogą
być ujęte. Zakład Gospodarki Mieszkaniowej rozdał książeczki do opłat tylko i wyłącznie za opłatę
śmieciową według wysokości deklarowanej. W związku z tym mieszkańcy komunalnych bloków
posiadają 2 książeczki – jedną tak zwaną czynszową, drugą książeczkę do opłaty śmieciowej. Jaka
jest...

Bogusław Szczepan Łabędzki – Na jakiej podstawie nie mogą być?

Marta Wilson-Trochimczyk – Te sprawy wyjaśni może Pan Dyrektor bezpośrednio, dobrze, jeżeli
można.  Pan  radny  Wiatrowski  zadał  pytanie,  ile  worków  jakich  rozdajemy  mieszkańcom.  Na
listopadowej  sesji,  na  sesji  kwietniowej  ta  sama  uchwała  była,  powiedzmy,  modernizowana,
zmieniana i  Rada Miasta podjęła uchwałę o ilości, częstotliwości wywozu worków, w której to
uchwale  również  mamy zapisane,  że  w  przypadku  zapotrzebowania  na  większą  ilość  worków
właściciele nieruchomości zakupują je na własny koszt u wykonawcy. Dlaczego? Ponieważ nasze
uchwały,  uchwały  Państwa,  o  częstotliwości,  o  sposobie  wywozu,  o  deklaracji,  wszystkie  te
okołośmieciowe uchwały określiły ilość worków i ich częstotliwość wywozu. Na tej podstawie była
kalkulowana stawka, według której mieszkańcy składali deklaracje, wyliczali opłaty. W związku z
tym nie możemy bez naruszania kolejnych uchwał nakazać firmie, żeby rozdawała dowolną ilość
worków za darmo, ponieważ my w tej selektywnej zbiórce za 6,27 mamy takie ilości, jakie mamy
podjęte w uchwale. W tej chwili tego nie możemy zrobić. Może to dopuścić zmiana uchwały, ale
jeżeli  my  zwiększymy  ilość  worków,  będziemy  musieli  zwiększyć  stawkę  opłat  za  odpady.
Dlaczego? Przechodzę do drugiego pytania Pana radnego. Ile  osób złożyło deklaracje i  według
deklaracji ile mamy mieszkańców w Hajnówce? Deklaracji złożonych jest na 18 170 osób. I, proszę
Państwa, z prostego rachunku matematycznego, jeżeli nasza firma wygrała przetarg i tutaj Państwo
oczekujecie, że będziemy zmniejszać stawkę opłat. Najkorzystniejsza oferta z przetargu opiewa na
114 041 złotych 80 groszy miesięcznie za wywóz komunalnych i selektywnie zbieranych. Jeżeli
mieszkańców zadeklarowanych byłoby tyle, ile my założyliśmy przy wyliczeniach, czyli 22 100, to
wtedy tak, zgoda, mamy w cudzysłowie zysk do rozliczenia się z mieszkańcami, bo wtedy średnio
wychodzi 5,18. Na dzień dzisiejszy 18 700 daje nam 6 złotych 29 groszy od mieszkańca. Pytam się,
gdzie mamy jeszcze te deklaracje od osób, które zadeklarowały, że nie będą segregować? Czyli z
prostego  rachunku  czysto  matematycznego  nie  jesteśmy  w  stanie  w  tej  chwili  zaproponować
mieszkańcom, że mamy tak duże wpłaty za odbiór odpadów, że zmieniamy stawkę, obniżając. Plus
dodatkowo jeszcze te wyjaśnienia, które mówił Pan Burmistrz. Jeżeli zapomniałam, bardzo proszę
pytanie zadać. 

Alla Gryc – Dziękuję bardzo.

Marta  Wilson-Trochimczyk  –  Jeszcze.  Przepraszam,  Pani  Przewodnicząca.  Jeszcze  jedno  Panu
radnemu Szarejce. Częstotliwość wywozu jest również określona naszymi uchwałami Rady Miasta.
Komunalne  odpady  wywożone  są  nie  rzadziej  niż  2  razy  w  tygodniu.  Poza  tym  wszyscy
administratorzy wiedzą i to wielokrotnie Pan Burmistrz podkreślał w rozmowie z administratorami,
będą  wywożone  odpady  w  każdej  ilości  i  na  każde  zgłoszenie,  nawet  poza  ustalonym
harmonogramem.  Także  tutaj,  jeżeli  przepełnione  są  pojemniki  nieodbierane,  to  winić  należy
zarówno administratora, jak firmę wywozową oraz nas, że nie dopilnowaliśmy. Ale częstotliwość
określona jest uchwałą Rady Miasta. Dziękuję.



Alla Gryc – Dziękuję bardzo Pani Marcie Trochimczyk. Proszę, Panie Bogusławie.

Bogusław Szczepan Łabędzki – Ja tylko celem dopowiedzenia, Pani Marto, bo to pytanie na pewno
się  pojawi wcześniej  czy później.  Skoro mieszkańcy,  którzy zdeklarowali,  że  będą selektywnie
zbierać  odpady,  ponoszą  tę  samą stawkę  opłaty  i  w domach  jednorodzinnych,  i  w  budynkach
wielorodzinnych, mówi Pani, że ci z jednorodzinnych nie mogą dostać ani o 1 worek więcej, bo to
jest skalkulowane, to dlaczego nie ma różnicy ceny worków w lokalach wielorodzinnych? Tam nie
otrzymujemy worków, więc powinniśmy relatywnie płacić mniej.

Marta Wilson-Trochimczyk – W lokalach wielorodzinnych nie ma worków, więc nie ma podstawy
zróżnicowania ceny worka dla wielolokalowych i jednorodzinnych.

Bogusław Szczepan Łabędzki – No właśnie nie ma worków. W wielorodzinnych.

Jerzy Sirak – Bo są pojemniki.

Bogusław Szczepan Łabędzki – Czyli my płacimy za pojemniki? Bo nie płacimy za worki, których
nie otrzymujemy. Nie, ale to nie chodzi o to, Zdzichu, czekaj.

Marta  Wilson-Trochimczyk  –  Panie  radny,  może  wyjaśnijmy tak.  Nie  jest  współmierny  koszt
ustawienia  kontenera  przy  bloku  wielorodzinnym,  wielolokalowym  a  worka.  Szkoda,  że  tego
rodzaju pytania nie pojawiły się przy podwójnym uchwalaniu regulaminu i poszczególnych uchwał.

Bogusław Szczepan Łabędzki – Ale Pani Marto, wtedy, proszę sobie przypomnieć, ile było różnych
innych  tematów.  Tutaj  no  wychodzi  to  w praniu,  tak?  Mówiliśmy sobie,  że  takie  rzeczy będą
wychodziły. Wychodzą, tak? Więc...

Alla Gryc – Przepraszam bardzo. Przepraszam.

Bogusław Szczepan Łabędzki – Dziękuję bardzo.

Alla Gryc – Prezes PUK-u – Pan Jarosław Kot. Proszę bardzo.

Jarosław Kot – Pani Przewodnicząca, Wysoka Rado, Panie Burmistrzu, Szanowni Państwo, no tutaj
Pani Marta odpowiedziała na temat zasady rozdzielania worków i częstotliwości wywozu. Ja tylko
przypomnę, że do wejścia uchwały odnośnie wywozu śmieci, Spółdzielnia Mieszkaniowa i Zakład
Gospodarki  ponosiły  koszty dzierżawy pojemników komunalnych  a  Urząd  Miasta  pojemników
selektywnej zbiórki, i tutaj może Pan, jeżeli my rozdajemy worki dla indywidualnych mieszkańców,
to za pojemniki my jakby mamy policzoną dzierżawę w wywozie. Także tutaj...

Bogusław Szczepan Łabędzki – Czyli my płacimy za pojemniki, tak?

Jarosław Kot – Nie no. Bo nie dostajecie worków. Bo nie dostajecie worków. 

Bogusław Szczepan Łabędzki – O to chodzi. Za co ja płacę.

Jarosław  Kot  –  To  jest  wszystko  skalkulowane.  Tak  identycznie  i  ustawianie  pojemników  na
komunalne odpady.  Jeżeli  chodzi o pytanie,  jakie stawki są w innych gminach? Ja powiem, że
Przedsiębiorstwo  brało  udział  w  różnych  przetargach  –  na  terenie  powiatu  hajnowskiego,
bielskiego, siemiatyckiego, białostockiego. Wiemy, że początki były trudne. Firmy białostockie w
każdym przetargu  prawie  uczestniczyły.  Na początku ceny były różne.  No ja  w tej  chwili  nie



odpowiem, jakie, bo nie pamiętam. Ale i były uzależnione od specyfiki, jaką narzucały gminy lub
miasta.  Chodziło  o  utworzenie  PSZOK-ów,  chodziło,  kto  będzie  ustawiał  pojemniki,  czy
mieszkaniec będzie ten pojemnik zakupywał,  czy firma będzie ustawiała.  Każda gmina i  każde
miasto miało inną specyfikację i te ceny się po prostu tym różniły. 

Alla Gryc – Dziękuję bardzo.

Jarosław Kot – Dziękuję.

Alla  Gryc  –  Prosimy  jeszcze  Pana  Anatola  Łapińskiego  –  Dyrektora  Zakładu  Gospodarki
Mieszkaniowej.

Anatol Łapiński – Pani Przewodnicząca, Panie Burmistrzu, Wysoka Rado, Szanowni Państwo, jeśli
chodzi  tutaj  o  pytanie  związane  z  opłatami  za  gospodarowanie,  dlaczego  nie  mogą  być  przy
opłatach  za  mieszkanie,  bo  czynsz  to  nie  tylko.  Tutaj  już  w  zasadzie  odpowiedź  udzielił  Pan
Burmistrz i Pan radny Łabędzki też, bo jest to w sumie jest to opłata podatkowa. Ona nie może być
razem z opłatami wynikającymi z umowy, gdyż tą opłatę wynikającą z umowy windykować mogę
ja jako Zakład,  natomiast opłat podatkowych może zajmować się windykacją tylko i  wyłącznie
Wójt, Burmistrz, Prezydent. A więc nie może to być razem, bo w tym momencie, jeżeli jest razem
opłata, ginie... Ale ja nie chciałbym odpowiadać za decyzje Zarządu Spółdzielni. 

Bogusław Szczepan Łabędzki – Ale Pan mówi o pewnej zasadzie prawnej.

Anatol Łapiński – Zasada prawna jest taka, jak mówię. 

Bogusław Szczepan Łabędzki – Taka sama, tak?

Anatol Łapiński – Jest taka sama. Jeśli chodzi tutaj o podcięcie drzew, ja myślę, że tutaj musimy
uzgodnić jeśli chodzi o zakres podcinania drzew z Panią Martą, z jej Referatem, bo też nie można
powiedzieć, że obetniemy wszystkim drzewom korony, bo należałoby to zrobić również i w parku.
Z tego powodu, że ptaki zasiadają na gałęziach, to nikt nam nie pozwoli poobcinać zupełnie, tak jak
powiedziałem,  koron drzew.  Wymiana  nawierzchni  przy...  Ale  ja  Panu nie  przerywałem,  Panie
Stankowski.  Nie wiem, skąd akurat tutaj  jest  takie stwierdzenie,  że były dotacje unijne.  Już na
poprzedniej której sesji też mówiłem, że dotacji unijnych do skrzynek pocztowych nigdy nie było, a
więc nie wiem, skąd te informacje Pan posiada. Remont dachu Pana budynku Millenium 8 jest
wykonywany zgodnie z dokumentacją i tutaj akurat jeszcze nie należy teraz oceniać, jak te kominy
zostaną.  One oczywiście zostały rozebrane poniżej  dachu, bo koszt jest,  niewspółmiernie byłby
wyższy, jeśli byśmy rozbierali niżej a ta sama sytuacja byłaby, jeżeli mówi Pan o zapachach. To tak
samo  można  zamurować  te  otwory  w  kominach,  które  w  tej  chwili  zostały  rozebrane,  jak  i
gdybyśmy rozebrali jeszcze dużo niżej. Natomiast 3 Maja 45 i 43, i inne budynki, to co Pan mówi
że, pierwszy raz słyszę, że chcą tutaj akurat ci mieszkańcy spotkania ze względu na to, że nic na
tym osiedlu nie zostało zrobione i nic nie jest robione. To po raz kolejny słucham, no nie wiem,
jeżeli patrzymy na budynek 3 Maja 45, gdzie wykonaliśmy pełną termomodernizację, to nic nie jest
zrobione?  43 – pełna termomodernizacja – to nic nie zrobione? Tutaj przy tym budynku za 45, tak
jak  tutaj  Pan  Burmistrz  wspomniał,  wykonaliśmy kanał  burzowy za  niemałe  pieniądze  i  dalej
kontynuujemy również odwodnienie tego osiedla, utwardzenie, gdzie będzie kosztowało to kilkaset
tysięcy, to nie kilka złotych, tylko kilkaset tysięcy. Tutaj te inwestycje związane z tym osiedlem. A
więc nie zgadzam się i myślę, że to jest odosobniony tutaj głos Pana, że nic na tym osiedlu i w tym
budynku, i w tych budynkach nie zostało zrobione. Natomiast ja nie uchylam się, że można zrobić
tutaj zebranie z tymi mieszkańcami. Jeżeli będzie taka wola. My te zebrania co roku organizujemy,
albo nawet po kilka zebrań, bo organizujemy zebrania ze Wspólnotami Mieszkaniowymi, także to
nie tak, że zupełnie mieszkańcy są odizolowani, oddzieleni od możliwości spotkania z nami. 



Zdzisław Stankowski – Ale pojedynczo robicie. Każdego bloku oddzielnie.

Anatol Łapiński – Tak, bo tak ustawa o własności mówi i tutaj powtarzanie w kółko tego to nie ma
nawet najmniejszego sensu.

Alla Gryc – Dziękuję bardzo Panu Anatolowi Łapińskiemu.

Anatol Łapiński – Dziękuję. Ja jeszcze. Przepraszam bardzo. Przy tej okazji, jak już jestem przy
głosie, w związku z tym, że w tym roku i w latach poprzednich tak jakby korzystamy w pewnym
sensie z finansów biura pracy, a więc chciałbym tutaj podziękować oczywiście za, mieliśmy w tym
roku  kilkadziesiąt  osób  i  w  poprzednich  latach  na  stażu  i  tutaj  chciałbym  podziękować  dla
pracowników biura pracy, dla Pani Dyrektor Wróblewskiej za pomoc, którą uzyskaliśmy, bo tak jak
Państwo w wielu wypadkach widzieliście, dużo młodych ludzi między innymi, wydawać by się
mogło,  że pracowników Zakładu, byli  to stażyści  i  tutaj  jednocześnie mógłbym powiedzieć,  że
ewentualnie przyszłym pracodawcom tych ludzi, którzy byli, tych młodych ludzi, którzy byli na
stażu  u  nas,  mógłbym  spokojnie  polecić  te  osoby,  bo  rzeczywiście  wykazały  się  dużymi
umiejętnościami i też oczywiście sporo nauczyły się w naszym Zakładzie, mając również kontakt z
klientami, z różnymi klientami. Dziękuję bardzo.

Alla  Gryc  –  Dziękuję  bardzo.  Ja  w  związku  z  oświadczeniem  przedstawionym  przez  Pana
Bogusława Łabędzkiego od Pani Małgorzaty Szczerbakow w imieniu Rady Miasta Hajnówka chcę
podziękować Pani Małgorzacie za dotychczasową współpracę na rzecz lokalnego środowiska, za jej
wielkie  zaangażowanie.  Wszyscy  mamy  nadzieję,  że  jej  kłopoty  zdrowotne  są  przejściowe.
Życzymy dużo zdrowia i liczymy, że na którejś z kolejnych sesji spotkamy się razem. Dziękuję
bardzo. Chciałabym jeszcze odpowiedzieć, jeszcze raz chcę podkreślić, że Rada Miasta, komisje
obradują, można przyjść, składać wniosek do Rady Miasta, u Pani Halinki zostawiać interpelacje,
wnioski na papierze, przekazywać. To nie jest tak, że Rada Miasta nie pracuje. To nie jest tak, że
radni  nie  pracują.  Że  sesje  odbywają  się  raz  w  miesiącu,  to  jest  wystarczająco.  Tak,  jak  Pan
powiedział, że nie było przez okres wakacji. Okres wakacji to jest okres urlopowy raz. Poza tym nie
było żadnych uchwał w tym czasie, nie było wniosków, nie było potrzeby zwoływania sesji. W
lutym była. W styczniu nie było. Nie było potrzeby zwoływania sesji. Sesja wówczas, kiedy już jest
tego  potrzeba,  Rada  Osiedla  jest  troszkę  innym tematem i  troszkę  inaczej  to  organizacyjnie  i
prawnie wygląda. Serdecznie dziękuję.

Do punktu 11 porządku obrad
Alla Gryc – Punkt 11. Zamykam obrady XXIX sesji Rady Miasta.

Na tym zakończono.

Prot.                                                                                                              Przewodnicząca Rady

insp. Halina Stepaniuk                                                                                           Alla Gryc
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