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

która odbyła się 30 października 2013 r. 

w Sali Konferencyjnej Urzędu Miasta

w Hajnówce

w godz. 13:00 – 15.30

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

Radni obecni na posiedzeniu:

1. Androsiuk Tomasz

2. Bołtromiuk Eugeniusz

3. Chaniło Alicja

4. Giermanowicz Jan

5. Gryc Alla

6. Kiendyś Ireneusz Roman 

7. Kośko Krystyna

8. Kulwanowski Leonard

9. Łabędzki Bogusław Szczepan

10. Łojewska Halina

11. Markiewicz Piotr

12. Olejnicki Tomasz

13. Ostapczuk Jakub

14. Ostaszewska Walentyna

15. Puch Janusz

16. Rakowicz Wiesław

17. Rygorowicz Ewa

18. Grzegorz Tomaszuk

19. Wiatrowski Zdzisław

20. Szarejko Mikołaj Jan

21. Charytoniuk Jerzy

/lista obecności stanowi załącznik Nr 1/



Do punktu 1,2 porządku obrad
Alla  Gryc  –  Dzień  dobry  Państwu.  Nasz  kraj  obiegła  smutna  wiadomość.  Zmarł  Tadeusz
Mazowiecki  –  pierwszy  Premier  Rzeczpospolitej  Polski.  Oddajmy  hołd  naszemu  Premierowi
minutą ciszy.
/minuta ciszy/
Alla Gryc – Dziękuję bardzo. Minęła godzina 13:00. Otwieram obrady XXX sesji Rady Miasta
Hajnówka. Stwierdzam, że w obradach uczestniczy 20 osób, co stanowi kworum, aby decyzje były
prawomocne.  Serdecznie  witam wszystkich  Państwa.  Witam Pana Jerzego  Siraka  –  Burmistrza
Miasta  Hajnówka.  Witam  Pana  Mikołaja  Janowskiego  –  radnego  Sejmiku  Województwa
Podlaskiego.  Serdecznie  witam  Pana  Anatola  Łapińskiego  –  Dyrektora  Zakładu  Gospodarki
Mieszkaniowej.  Serdecznie witam przedstawicieli  Rad Osiedli.  Witam wszystkich pracowników
Urzędu Miasta. Serdecznie witam radnych Rady Miasta Hajnówka. Witam media regionalne. Jest
z nami  dzisiaj  Pani  Iza  Dudar  –  dziennikarka  Kuriera  Hajnowskiego,  dodatku  do  Kuriera
Porannego. Witam również przedstawicieli Telewizji Kablowej a za ich pośrednictwem serdecznie
witam wszystkich  mieszkańców  miasta  Hajnówka.  Porządek  obrad  został  przekazany  Państwu
w statutowym terminie.  Doszła  Pani  Walentyna  Ostaszewska.  Serdecznie  witam. I  jednocześnie
stwierdzam,  że  w  obradach  sesji  uczestniczy  21  radnych.  Porządek  obrad  został  przekazany
w statutowym terminie do wiadomości radnych, został podany do wiadomości na stronie Miasta
Hajnówka oraz na tablicach ogłoszeń.  Do dnia dzisiejszego do rozpoczęcia  sesji  nie  zgłoszono
wniosku  o  zmianę  porządku  obrad.  Czy  ktoś  z  Państwa  pragnie  zgłosić  wniosek  w  związku
z porządkiem obrad? Nie widzę. Dziękuję bardzo. Podaję do wiadomości porządek obrad.

1. Otwarcie sesji.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu XXIX sesji Rady Miasta Hajnówka.

4. Interpelacje.

5. Informacja o działalności Burmistrza Miasta Hajnówka w okresie od dnia 12 września 2013 roku

do dnia 14 października 2013 roku. 

6. Informacja Burmistrza Miasta Hajnówka o złożonych oświadczeniach majątkowych.

7. Informacja Przewodniczącej Rady Miasta Hajnówka o złożonych oświadczeniach majątkowych. 

8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawach:

a/ zmian w budżecie miasta na 2013 rok,

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

składanej przez właściciela nieruchomości,

c/ terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

przez właścicieli nieruchomości na terenie miasta Hajnówka,

d/ wyrażenia woli przystąpienia do opracowania i wdrażania planu gospodarki niskoemisyjnej.

9. Wolne wnioski, zapytania.

10. Odpowiedzi na interpelacje, wnioski, zapytania.

11. Zamknięcie obrad. 

Alla  Gryc  –  Przypominam,  że  o  godzinie  15.00  będzie  podstawiony  autobus.  Radni  wyruszą
do miasta na sprawdzenie stanu inwestycji 2013 roku w mieście.



Do punktu 3 porządku obrad
Alla Gryc – Szanowni Państwo, Przechodzimy do punktu 3. Przyjęcie protokołu XXIX sesji Rady
Miasta Hajnówka. Protokół znajdował się do wglądu w Biurze Rady Miasta Hajnówka. Do obecnej
chwili nikt nie zgłosił uwag. W związku z tym poddaję pod głosowanie projekt protokołu.  Kto
z Państwa jest za przyjęciem protokołu, proszę o podniesienie ręki. Jako że protokół został przyjęty
jednogłośnie, nie pytam, kto jest za i kto przeciw. W głosowaniu wzięło udział 21 radnych. 

Do punktu 4 porządku obrad
Alla  Gryc  –  Punkt  4.  Interpelacje.  Proszę  o  zgłaszanie  interpelacji.  Jeśli  Państwo  pozwolą,
chciałabym złożyć je pierwsza. 
/Wnoszę prośbę o upamiętnienie Premiera Tadeusza Mazowieckiego nadaniem nazwy ulicy lub
obiektu jego imienia.  W związku ze śmiercią  Tadeusza Mazowieckiego – Pierwszego Premiera
Rzeczpospolitej Polskiej wnoszę prośbę o upamiętnienie jego osoby w naszym mieście, nadając
nazwę  ulicy  lub  obiektu  jego  imieniem.  Premier  zasługuje  na  ulicę  ładną,  dużą  lub  położoną
w centrum miasta.  Główne arterie  naszego miasta  upamiętniają  sylwetki  i  wydarzenia znaczące
i dla kraju, i dla nas Hajnowian. W centrum miasta nie ma ulicy, która potrzebuje zmiany nazwy.
Wiadomym jest także, że w najbliższej perspektywie nie planuje się budowy nowej dużej ulicy.
W poszczególnych dzielnicach miasta, wraz z rozbudową domów jednorodzinnych, sukcesywnie
powstają tylko niewielkie uliczki. Nazwanie imieniem Tadeusza Mazowieckiego małej ulicy byłoby
ujmą dla tak zasłużonego dla Rzeczpospolitej Polskiej Premiera. Być może ta bolesna nam Polakom
sytuacja jest okazją do zmiany nazwy ulic, które upamiętniają bohaterów i okres minionego PRL-u
–  Armii  Ludowej,  Pawła  Findera,  Małgorzaty  Fornalskiej,  Władysława  Hibnera,  Władysława
Kniewskiego,  Janka  Krasickiego,  Henryka  Rutkowskiego  i  Hanny  Sawickiej.  Mam  także
świadomość,  że mieszkańcy tych ulic  w większości  nie  wyrażają  zgody na zmianę  ich  nazwy,
bowiem  to  oni  poniosą  wysokie  koszty  związane  z  wymianą  dokumentów.  Wnoszę  prośbę
o rozważenie  możliwości,  jak  my  Hajnowianie  możemy  upamiętnić  osobę  Premiera  Tadeusza
Mazowieckiego./
Interpelacja kolejna. /Wniosek o budowę parkingu na ulicy Reja przy cmentarzu prawosławnym.
W imieniu  mieszkańców  miasta  Hajnówka  wnoszę  o  budowę  parkingu  przy  cmentarzu
prawosławnym  przy  ulicy  Reja.  Parking  w  tym  miejscu  jest  nieodłącznym  i  bardzo  istotnym
elementem  poprawy  warunków  komunikacyjnych  na  terenie  naszego  miasta.  Cmentarz,  jak
powszechnie  wiadomo,  jest  miejscem  szczególnym,  licznie  odwiedzanym  przez  mieszkańców
naszego  miasta,  jak  i  osoby  przyjezdne.  Miejsc  parkingowych,  które  ostatnio  zostały
wygospodarowanie  staraniem  Burmistrza  Miasta  Hajnówka,  jest  zdecydowanie  wciąż  jednak
za mało  w  dobie  wciąż  wzrastającej  liczby  pojazdów.  Utrudnienia  komunikacyjne  odczuwane
są przez  wszystkich  kierowców,  szczególnie  zaś  podczas  pogrzebów,  niedziel  i  świąt.  Mamy
tę świadomość,  że  budowa  parkingu  przy  cmentarzu  prawosławnym,  który  jest  położony
na obszarze Białowieskiego Parku Narodowego, przy szosie do Białowieży i drodze wojewódzkiej,
spotyka  się  z  ogromem  problemów.  Budowa  parkingu  jest  zadaniem  priorytetowym.  Przed
cmentarzem od  strony  ulicy  Mikołaja  Reja  zagospodarowany  pod  parking  niewielki  teren  już
zdecydowanie  poprawiłoby  sytuację  wszystkich  kierowców  parkujących  swoje  auta  przed
cmentarzem. Wnoszę prośbę o wnikliwe rozpatrzenie wniosku i jego realizację./
Alla Gryc – I tu dodam, że wcześniej  składałam wniosek o budowę parkingu przy szosie, przy
głównej  bramie  wejściowej  do  cmentarza.  Dziękuję  Burmistrzowi,  bo  sprawa  jest  już  w toku.
Natomiast uważam, że przy ulicy Reja też parking powinien być wygospodarowany. Kolejną moją
interpelacją jest interpelacja w sprawie chodników przy ulicy Nowej. Ulica Nowa jest niewielką
uliczką,  przy  której  zlokalizowanych  jest  20  domów.  Łączy  ulicę  Prostą  z  ulicą  Bielską.  Jest
to jedna z najstarszych, ze starszych ulic Hajnówki, powiedziałabym. Powstała jeszcze w okresie
międzywojennym jako obrzeża ówczesnego osiedla Kraskowszczyzna. Dzisiejsze domy powstały
w latach powojennych. Chcę podkreślić, że mieszkańcy tej ulicy są taką solidarną grupą społeczną.
Dbają o swoją ulicę, sprzątają, koszą trawniki. Na tej ulicy, jak na jednej z niewielu w mieście, są



wystawiane ławki, o które troszczą się właściciele posesji, malując te ławki na wiosnę, na zimę
sprzątając do swoich posesji. Uważam, że mieszkańcy ci zasługują na ułożenie chodników przy ich
ulicy.  Dodam  również,  że  znajduje  się  tam  niewielki  pub,  znajduje  się  tam zakład  usługowy
gręplowania wełny, więc chodnik byłby komunikacją nie tylko dla mieszkańców, ale dla osoby
przechodzącej z ulicy Bielskiej na Prostą i korzystającej z usług tamtejszej instytucji. Serdecznie
dziękuję.  Proszę  radnych  o  zgłaszanie  interpelacji.  Pan  Bogusław  Szczepan  Łabędzki.  Proszę
bardzo.
 
Bogusław Szczepan Łabędzki – Państwo Przewodniczący, Wysoka Rado, Panie Burmistrzu, moja
interpelacja  dotyczy  ostatnich  zmian  w  taryfikacji  Przedsiębiorstwa  Energetyki  Cieplnej
w Hajnówce.  Zwracam  się  więc  w  związku  z  tą  zmianą  o  udzielenie  informacji  dotyczącej
w zakresie  proceduralnym.  Proszę  o  przedstawienie  treści  dokumentów  oznakowanych
sygnaturami, które tutaj wymieniam oraz odpowiednio odpowiedzi PEC-u na te zapytania Urzędu
Regulacji  Energetyki  oraz  proszę  o  przedstawienie  uzasadnienia  zastosowanej  kalkulacji  przy
obliczaniu poszczególnych stawek i cen opłat. Ja Państwu radnym, prawdopodobnie znacie już tą
tabelę,  ale tylko przypomnę, że w zakresie stawki na zamówioną moc cieplną Przedsiębiorstwo
Energetyki Cieplnej obniżyło tę stawkę. No z tego należałoby się cieszyć. Natomiast obniżyło także
stawki za przesyłaną własną energię cieplną do odbiorców, natomiast drastycznie podniosło opłaty
za ciepło przesyłane z RINDIPOL-u do odbiorców. Za jeden megawat za rok z własnej energii
cieplnej obniżka wyniosła 142 złote 68 groszy a w przypadku energii cieplnej wyprodukowanej
w RINDIPOL-u PEC podniósł stawki o 4 820, 2 535 złotych i 4 085 złotych. Widzimy że to tak
mniej więcej 15-20 % podwyżki. ja dzisiaj jeszcze będę wnioskował o to, żebyśmy przyszły rok
potraktowali  jako  ulgowy,  jeżeli  chodzi  o  podatek  od  nieruchomości,  żebyśmy  zatrzymali
w przyszłym roku stawki podatku na obecnym poziomie ze względu na widoczny kryzys gołym
okiem  i  naszych  przedsiębiorców,  i  mieszkańców.  Dlatego  też,  Panie  Burmistrzu,  ja  będę
oczekiwał, że trafi do mnie odpowiedź konkretna i jasno przedstawiająca ekonomiczne podstawy
tej  regulacji.  No PEC się zachowuje tutaj  jak monopolista.  Jeżeli  mówimy o jakimś monopolu
i sugerujemy,  że  to  może  RINDIPOL.  Mamy  dwóch  producentów,  natomiast  dostawcę  mamy
jednego i tutaj widać, że tenże dostawca zachowuje się jak monopolista. Dziękuję bardzo.

Alla Gryc – Dziękuję bardzo Panu radnemu. Czy ze strony radnych są jeszcze interpelacje? Nie
widzę. Dziękuję bardzo.
 
Do punktu 5 porządku obrad
Alla Gryc  – Przechodzimy do kolejnego punktu obrad sesji  Rady Miasta.  Jest  to  informacja o
działalności  Burmistrza  Miasta  Hajnówka  w  okresie  od  12  września  2013  roku  do  dnia  14
października  2013  roku.  Informacja  została  przekazana  Państwu  wraz  z  innymi  materiałami
na piśmie. Czy Pan Burmistrz będzie chciał uzupełnić informację? Proszę bardzo.

Jerzy Sirak – Pani Przewodnicząca, Wysoka Rado, zawsze tak jest, że między złożeniem informacji
na piśmie a posiedzeniem sesji Rady czas płynie i w tym czasie też zawsze coś się dzieje. Także
chciałbym poinformować Wysoką Radę, że w tym czasie wspólnie z Wójtami Białowieży, Gminy
Hajnówka,  Gminy  Narewka  uczestniczyliśmy  w  posiedzeniu  Parlamentarnego  Zespołu
Zrównoważonego  Rozwoju,  któremu  przewodniczy  Profesor  Szyszko.  Wspólnie  ze  Starostą
Hajnowskim, Wójtem Gminy Hajnówka, Wójtem Białowieży, Narewki, Gminy Dubicze Cerkiewne
uczestniczyliśmy na nasz wniosek w spotkaniu z Panem Ministrem Środowiska. W wyniku tego
spotkania i uzgodnień z tego spotkania wspólnie z pozostałymi Wójtami i Burmistrzami z Powiatu
Hajnowskiego przygotowaliśmy pewne propozycje działań inwestycyjnych i pewnych wydatków
prorozwojowych  i  takie  nasze  propozycje  zostały  Panu  Ministrowi  przekazane.  Również
w sprawach dotyczących ochrony Puszczy i znanego nam powszechnie tematu nowelizacji ustawy
o  ochronie  środowiska  uczestniczyłem  w  spotkaniu  z  Przewodniczącym  Sojuszu  Lewicy
Demokratycznej  i  również  przy okazji  tego spotkania  nasze  znane stanowisko przedstawiałem.



Przeprowadziłem  negocjacje  w  Narodowym  Funduszu  Ochrony  Środowiska  w  związku
z pozytywną opinią naszego wniosku o finansowanie modernizacji oświetlenia w naszym mieście
i zainstalowania takiego ogólnomiejskiego, inteligentnego systemu regulacji oświetlenia. Wniosek
nasz został pozytywnie oceniony, sklasyfikowany na stosunkowo wysokim miejscu. W wyniku tego
otrzymamy  45  %  dotacji,  55  %  korzystnej  pożyczki.  Te  kwoty  zostaną  w  projekcie  budżetu
na przyszły  rok  uwzględnione.  Myślę  że  umowa  z  Ministrem,  z  Narodowym  Funduszem,
po akceptacji Ministra Środowiska, zostanie podpisana w styczniu. Łączna wartość tego projektu
to jest  około  1,5  miliona  złotych.  Wspólnie  z  Panią  Przewodniczącą,  z  Panem  Sekretarzem,
na zaproszenie władz litewskiego miasta Jurbarkas, uczestniczyliśmy w spotkaniu z tymi naszymi,
mogę powiedzieć,  już partnerami,  ponieważ podpisaliśmy taką  wstępną umowę,  list  intencyjny
o woli  i  z  naszej  strony,  i  ze  strony tego litewskiego miasta,  współpracy w zakresie  i  kultury,
i sportu. Również w ostatnim okresie w Hajnówce, w Hajnowskim Domu Kultury odbyła się edycja
filmu, która mówi o przyjaźni artystów polskich i francuskich. Chodzi tutaj o artystę rzeźbiarza
Jarosława Perszko z Hajnówki i nieżyjącego już artystę  Patricka Bailly-Cowell'a z Francji. Film,
który został tutaj zaprezentowany naszej hajnowskiej publiczności, jest takim bardzo oryginalnym
dokumentem,  który  będzie  wykorzystywany  jako  materiał  promocyjny,  wskazujący  na  tą
współpracę, zarówno przez ośrodki kultury, ale również i Ambasadę Polską w Paryżu, ale również
Ambasadę Francuską w Polsce.  I  w czasie  tej  edycji  filmu uczestniczyła żona i  córki  Patricka
Bailly-Cowell'a. Ja tutaj dodam, że Patrick Bailly-Cowell jest wnuczkiem Picabia – znanego artysty
francuskiego, który jest jednym z współtwórców takiego bardzo nowoczesnego w sztuce kierunku –
dadaizmu. Ja myślę, że to z tych aktualnych spraw wszystko. Dziękuję bardzo. Jeżeli są pytania,
bardzo proszę. 

Alla Gryc – Dziękuję bardzo Panu Burmistrzowi. Czy ze strony Państwa radnych są jeszcze pytania
do informacji  o  działalności  Burmistrza? Nie widzę.  Dziękuję bardzo.  Poddaję pod głosowanie
informację Burmistrza. Kto z Państwa jest za przyjęciem informacji,  proszę o podniesienie ręki
do góry. Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Informacja
została przyjęta jednogłośnie.  W głosowaniu brało udział  21 radnych. Informacja o działalności
Burmistrza jest też okazją do udzielenia głosu radnym Sejmiku Wojewódzkiego. Jest z nami Pan
Mikołaj Janowski. Czy chce Pan zabrać głos? Bardzo proszę. 

Mikołaj  Janowski – Dziękuję bardzo. Pani Przewodnicząca,  Panie Burmistrzu,  Panie i  Panowie
radni,  Szanowni Państwo, drodzy mieszkańcy Hajnówki,  za pośrednictwem Telewizji  Kablowej.
Otóż  od  ostatniej  sesji  zbytnio  w  Sejmiku  się  nie  działo.  Trwają  prace  nad  przyszłorocznym
budżetem województwa i na nasz wniosek, na mój wniosek, także radnego Łukaszewicza, moja
komisja  pod moim przewodnictwem wystąpiła  do  Zarządu o  zwiększenie  środków na  remonty
dróg.  I  tutaj  są  obiecujące  informacje,  i  myślę  tutaj,  Panie  Burmistrzu,  trzeba  byłoby  usiąść
i porozmawiać na temat remontu chodników, dróg przy drogach wojewódzkich w naszym mieście
Hajnówka, bo środki jakby dość znacznie zostały zwiększone na remonty. To nie tylko remonty
dróg, ale chodników i otoczenia. I tutaj należałoby usiąść do pracy wspólnie, także tutaj z klubami
opozycyjnymi, z przewodniczącymi klubów Platformy, PSL-u w Radzie Miasta, bo jak wiadomo,
jest tak, a nie inaczej. W sejmiku jest koalicja PSL – Platforma Obywatelska. Szanowni Państwo,
złożyłem wniosek do Pani Minister Bieńkowskiej w sprawie podziału środków na ścianę wschodnią
na lata  2014 – 20 i  w sprawie remontów tras kolejowych Siedlce – Czeremcha – Hajnówka –
Siemianówka, Czeremcha – Bielsk Podlaski – Białystok i Bielsk Podlaski – Hajnówka. Remonty
torów  kolejowych  na  tych  trasach.  Myślę  że  są  jakieś  nadzieje,  niewielkie  nadzieje,  ale  są  i
należałoby o to zabiegać i ja wiem, że tych środków jest tylko 2 miliardy euro, ale to są środki
i warto o nie powalczyć. Szanowni Państwo, dzisiaj, nie wiem, czy został dokończony remont drogi
Hajnówka – Białowieża do skrzyżowania, leciutko kilometr za skrzyżowanie Budy – Teremiski.
I za  to  chciałem  podziękować  dla  Marszałka  Dworzańskiego  za  przychylne  wsparcie  mego
wniosku,  także  Marszałka  Koryckiego  i  Marszałka  Baszko,  a  także  Dyrektora  Zarządu  Dróg
Wojewódzkich. No szanowni Państwo, nie do końca wyszło tak, jak chcieliśmy, natomiast myślę,



że jest dobrze, leciutko bardzo dobrze. Mogło być bardzo dobrze, kiedy ta droga byłaby jeszcze
poszerzona jeszcze o metr, ale jak jechaliście Państwo tą drogą, to naprawdę, to jest taka nasza
wizytówka  Powiatu,  ale  także  wizytówka  Hajnówki,  bo  droga  się  rozpoczyna  od  Hajnówki
i to ładnie wygląda,  i  tutaj  to,  co Pani Przewodnicząca mówiła o tym parkingu przy cmentarzu
z jednej i z drugiej strony i myślę, Panie Burmistrzu, ja jadąc na Białowieżę, bo tam patrzyłem
na chodnik  przy  tutaj  cmentarzu  katolickim  i  kościele,  także  może  w  tych  ramach  remontów
na następny rok należałoby tam pociągnąć pod remonty. I ja serdecznie dla Marszałków dziękuję,
bo to jest ważna inwestycja, ważny remont naszych dróg. I powiem tutaj, zostałem zdopingowany
przez Wicestarostę  Tolka Łapińskiego.  No, Panie Tolku,  to  nie  ładnie mówić członku Zarządu.
Mówi się zawsze z funkcji.  Ja byłem członkiem Zarządu Województwa, do mnie mówili  Panie
Wicemarszałku, to także nie będę tutaj mówił Panie członku Tolku Łapiński, tylko mówię Panie
Wicestarosto Tolku Łapiński. I na twoją uwagę na sesji Rady Powiatu odnośnie poszerzenia byłego
to, co było zaplanowane, a to co zostało zrobione, to myślę, przy tym nowym budżecie, który trwa
i wszyscy ciągną, i tutaj Państwo radni ciągniecie do siebie, na swoja ulicę, na swoją działkę, to tak
samo wszyscy radni województwa chcą z tej puli na remonty pociągnąć jak najwięcej na swój teren,
na swój okręg wyborczy i tutaj jakby są już dobre, nie chcę zapeszyć, zaczyna się pojawiać żółte
światełko,  taka  zmiana  myślenia  środowisk  ekologów  na  dalszy  remont  drogi  do  Białowieży.
Mówię  pojawia  się  żółte  światełko,  myślę,  że  będzie  zapalone  zielone,  żeby  uwzględnić
w następnym roku remont drogi do Białowieży z ewentualnym, podkreślam, żeby jeszcze raz mi się
nie  przejęzyczyć  i  tutaj  nie  zrobić  wielkiego  błędu,  który  popełniłem  poprzednio,  że  jakby
mówiłem,  że  będzie  poszerzona  ta  droga  a  przetarg  został  unieważniony.  Ktoś,  Regionalna
Dyrekcja Ochrony Przyrody wydała inną decyzję na czyjś wniosek, nie dochodźmy już na czyj
wniosek, kto to zrobił, kto pisał, bo to już było, a mówmy to, co będzie w następnym roku i tutaj,
Panie Tolku, serdecznie dziękuję za te uwagi, które mnie zmobilizowały do pracy z ekologami,
których zawsze traktowałem jako zło konieczne, ale trzeba czasami z ekologami rozmawiać po to,
żeby coś osiągnąć. Także ja tyle. Jeżeli macie do mnie pytania czy inne zapytania, to bardzo proszę.
Dziękuję bardzo.

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

Bogusław Szczepan Łabędzki – Panie radny, ja zapytam o ten odcinek drogi od końca nowego
asfaltu w Zwodzieckich do toru w stronę Narewki. Pas ziemi niczyjej, tak? Czy Gminy Hajnówka?
Jak się kończy tam asfalt, to się zjeżdża w dziury i ja obawiam się, że po najbliższej zimie tam już
nie będzie drogi przejezdnej. Czy ten odcinek jest wzięty pod uwagę do przynajmniej remontu,
ja nie mówię, że generalnej przebudowy?

Zdzisław Stankowski – Jeszcze ja jedno pytanie zadam. Panie radny, trzeba zlikwidować te tory,
które właśnie, jak kolega mówi, są do Narewki. Tam kiedyś my mieliśmy przeładowanie różnych
warzyw, ziemniaków, wszystkiego. Teraz to jest tragedia przejeżdżać te tory. Tam już na pewno nie
będzie puszczy przeładowania. Stoją znaki drogowe, że kolej jedzie. Tam nigdy kolej od chyba 10
lat nie jeździ. To powinno być zlikwidowane. Dziękuję.

Mikołaj Janowski – Ja dziękuję za te pytania. Odpowiadając Panu odnośnie likwidacji tych dwóch
przejazdów kolejowych,  czyli  na hryzunowie i  w Skupowie,  szerokiego toru ja nie  odważę się
i powiem wprost:  Jestem przeciwny.  Przeciwny temu,  żeby likwidować te  przejazdy,  bo  moim
marzeniem jest doprowadzenie.  Tak, moje,  przepraszam, moje marzenia.  Każdy z nas powinien
mieć jakieś  marzenie i  moje marzenie jest  doprowadzenie dalej  pociągnięcie  tej  linii  szerokich
torów do Nowosad, może do Kotówki, a może do Trywieży pod przyszłą cegielnię. A kto wie, czy
tutaj,  gdzie  Burmistrz  planuje  Podstrefę  Suwalskiej  Strefy  Ekonomicznej,  czy  do  Hajnówki.
Szerokie tory są dzisiaj dla nas atutem rozwoju. I dlatego mówię o remoncie trasy kolejowej Bielsk
Podlaski  –  Hajnówka.  I  powiem  wprost,  że  dzisiaj  przez  stację  fitosanitarną,  budowę  stacji
fitosanitarnej w Siemianówce pojawia się pomysł pociągnięcia torów kolejowych z Siemianówki



na Waliły po to, żeby ominąć, puścić ruch towarowy na Białystok w tamtą stronę. Przez przejście
fitosanitarne. Dla nas, dla naszego regionu i miasta Hajnówki jest to bardzo, bardzo niebezpieczne
i wręcz tragicznie ze względów rozwojowych. I Panie radny, jeżeli mógłby Pan jeszcze wytrzymać,
Panie  Przewodniczący,  jeżeli  mógłby  Pan  jeszcze  wytrzymać  te  utrudnienia,  to  wytrzymajmy.
Ja wiem,  szanowni  Państwo,  że  utrudnienia  są.  Do  jednostki  wojskowej  jest  elegancka  teraz
wyremontowana droga a wjeżdżamy na tory i tam no musimy zwolnić. Po prostu musimy zwolnić,
ale takie są skrzyżowania dzisiaj torów kolejowych i z drogami. Natomiast, Panie radny, ja dziękuję
za to pytanie. Ja wiem, że Pan mówi o tym moim odcinku, gdzie ja wjeżdżam od Zwodzieckiego,
przynajmniej do torów. No niektórzy mówią dla mnie: Jak wyremontujesz ten odcinek, to wszystko
przegrasz, bo to zrobiłeś dla siebie i tak może w formie żartu to mówię, ale szanowni Państwo, nie
żartując, Zarząd Województwa jakby podjął wstępną decyzję. W następnym roku będzie robiony
projekt na budowę drogi Zwodzieckiego do Narewki i do Juszkowego Grodu. Tutaj także Pan Wójt
z Narewki i nie wiem, jak Pan Wicestarosta Andrzej Skiepko, rozmawiają na temat przekazania
drogi powiatowej z Tarnopola, od skrzyżowania, od zakrętu do Siemianówki, gdzie ma powstać
w Siemianówce Podstrefa, żeby zamienić tą drogę powiatową na wojewódzką z przeznaczeniem
na dojazd  do  Podstrefy,  przyszłej  Podstrefy  Ekonomicznej.  Także,  Panie  radny,  to  jest  jakby
uwzględnione w następnym roku. Jeżeli da się jeszcze przekazać tą drogę z powiatowej do drogi
wojewódzkiej,  to  może  ten  projekt  budowy,  budowy  podkreślam,  nie  remontu,  już  drogi,
ze Zwodzieckiego do Juszkowego Grodu obejmie  także  budowę drogi  do  Siemianówki.  Także,
szanowni Państwo, na następny rok jest przewidziany pieniądze na projekt, na budowę, na zrobienie
projektu na budowę drogi Nowosady – Zabłudów i kto wie, bo wstępnie jakby tutaj część ekologów
się wypowiadało, może moje najskrytsze marzenia się spełnią, ale to jeszcze tak 1 % żeby marzenia
się  spełniły odnośnie nowego mostu w Ancutach i  przeprawy.  Także tutaj  jest,  będzie  robione,
natomiast  jest  takie  stwierdzenie  Zarządu  Dróg  Wojewódzkich:  Mikołaj,  my  chcemy budować
tą drogę. Nie będziemy remontować. Nie będziemy, bo ta droga będzie budowana, przewidziana
budowa  tej  drogi  ze  Zwodzieckiego  do  Juszkowego  Grodu  do  Siemianówki,  Narewka  –
Siemianówka – Juszkowy Gród i Nowosady – Zabłudów na lata 15 – 16 i to byłoby marnotrawstwo
pieniędzy, żeby teraz remontować tę drogę. Będą usuwane takie ubytki w dziurach. Natomiast jest
obietnica remontu drogi z Bielska Podlaskiego do Hajnówki i ta droga nie będzie budowana, tylko
będziemy  remontować  i  tutaj  radni,  i  Pan  Rakowicz  w  tej  sprawie  chodził  do  Marszałka
Dworzańskiego, żeby wyremontować odcinki. I w tym roku, jeżeli pogoda, bo przetarg został jakby
rozstrzygnięty, jak pogoda pozwoli, to będzie wyremontowany odcinek od Zbucza tam kawałek 1
kilometr 300 metrów przed tym nowo wyremontowanym odcinkiem. Także, szanowni Państwo, jak
już kończąc temat dróg, zostało wyremontowane 3 kilometry od Milejczyc w stronę Kleszczel, ale
z Kleszczel do Siemiatycz będzie,  jest  taka nadzieja,  że w 80 % będzie wyremontowana droga
w ramach  środków remontowych.  Z Kleszczel  do  Siemiatycz  w następnym roku.  Także,  Panie
radny, tyle w odpowiedzi w tych drogach. No jest, można powiedzieć, jest dobrze, jest źle. Sam,
szanowni  Państwo,  wczoraj  jechałem  do  Kleszczel.  Były  objazdy,  są  utrudnienia  na  drodze
do Jelonki. No może oznakowanie nie takie. Aż się zdenerwowałem, pojechałem w innym kierunku
i  powiem,  że  także jestem tym,  który już ucierpiał  na remoncie  drogi  z  Jelonki  do Hajnówki,
bo jadąc  do  Warszawy,  objeżdżając  tą  drogę,  wjechałem  w  dziurę  na  drodze  powiatowej
Dziadkowice  –  Drohiczyn  i  dobrze,  że  jest  lepszy  samochód,  bo  żeby  był  gorszy  samochód,
to może tutaj bym z wami nie rozmawiał. 2 koła załatwione, 2 felgi uszkodzone. A w niedzielę
wieczorem  jechał  tutaj  nasz  mieszkaniec  miasta  i  też  w  tą  samą  dziurę  trafił  na  tej  drodze
powiatowej, ale to powiatowej z Siemiatycz. Także zobaczcie, jak się remontuje, to trzeba ponosić
także koszty.

Zdzisław  Stankowski  –   A  jeszcze,  jeszcze  Panu  coś  dopowiem.  I  Pan  mówi,  Pan  jeździ
do Białegostoku... 

Alla Gryc – Przepraszam, może...



Zdzisław Stankowski  –  Z  Nowosad,  z  Nowosad  i  tam też  właśnie,  co  Pan  mówi,  że  tam nie
likwidować tego, i wyjeżdżając z Nowosad do Białegostoku jedne tory zostały zlikwidowane. I nam
się lepiej jedzie już tam. I tamte powinny być zlikwidowane. 

Alla Gryc – To jest temat bardzo dyskusyjny.

Mikołaj Janowski – Pani Przewodnicząca, odpowiem. Panie Przewodniczący, nie jestem Ministrem
Transportu, Kolejnictwa i przepraszam, no nie jestem władny. 

Alla  Gryc  –  Dziękuję  bardzo.  Dziękujemy  Panu  radnemu  Mikołajowi  Janowskiemu  za  tak
wyczerpującą  informację.  Jednocześnie  stwierdzam,  że  nie  odpuścimy Panu pomocy przy tych
chodnikach dróg wojewódzkich. Myślę, że tutaj nasi radni złożą dużo interpelacji i będziemy liczyli
na Pana wsparcie. Serdecznie dziękuję raz jeszcze. Proszę bardzo, Pan Burmistrz chce zabrać głos.

Jerzy Sirak – Pani Przewodnicząca, Wysoka Rado, Pan radny Janowski poruszył temat chodników.
My wszyscy pamiętamy, że tradycyjnie już od lat nasza współpraca z Urzędem Marszałkowskim,
z Podlaskim  Zarządem  Dróg  Wojewódzkich  w  szeroko  rozumianym  zakresie  prawidłowego
utrzymania  i  modernizacji  dróg  wojewódzkich  w  naszym  mieście  przebiega  dobrze,  żeby  nie
powiedzieć wzorcowo. Jestem przekonany, mam nadzieję, że tak, jak to było do tej pory, również
i z  Panem  Marszałkiem  i  z  Podlaskim  Zarządem  Dróg  Wojewódzkich  wypracujemy  jakiś
konsensus,  który pozwoli  nam na  kontynuację  remontu  chodników.  Których,  to  jeszcze  dzisiaj
trudno powiedzieć, zastanowimy się wspólnie. Na pewno wybierzemy wspólnie te, które dla nas
są najważniejsze.  Jeżeli  chodzi  natomiast  o  te  inne  tematy,  myślę,  że  trzeba  być  cierpliwym.
Naprawdę nie ma sensu w dzisiejszych czasach wydawać znaczących pieniędzy na modernizację
linii  Nowosady  –  Narewka  –  Siemianówka,  bo  jeżeli  byśmy  popatrzeli  na  obciążenie  dróg
wojewódzkich, to ja bym się nie zdziwił, gdyby z analizy natężenia ruchu wynikło, że ten właśnie
odcinek drogi  wojewódzkiej  jest  jedną z  najbardziej  obciążonych  dróg wojewódzkich  w kraju.
A mam  nadzieję,  że  w  przyszłości,  po  zakończeniu  modernizacji  przejścia  granicznego
w Siemianówce i oddanie do użytku stacji fitosanitarnej, o której zresztą wspólnie z Panem radnym
Janowskim zabiegaliśmy,  zabiegamy od wielu  już lat  i  można by powiedzieć,  że  przychylność
Wojewodów, tutaj osobiście Pana Wojewody Dzierzgowskiego sprawiła, że to zadanie inwestycyjne
jest  już  w  trakcie  realizacji.  Bo  według  wstępnych  szacunków,  w  wyniku  uruchomienia  stacji
fitosanitarnej  w  Siemianówce  jest  szansa,  że  te  przewozy  towarowe  w  ciągu  roku  wzrosną
do poziomu dodatkowo około 700 000 ton rocznie. Jest nadzieja, że będzie więcej. Dlatego też nie
denerwujmy się tym, że jeszcze są te tory szerokie na drodze do Narewki. Miejmy nadzieję, że
w przyszłości, pomimo tego wieloletniego zastoju, ta wymiana handlowa, towarowa ze wschodem
wróci  do  tych  ilości,  które  miały  miejsce  w  przeszłości,  a  nadzieja,  szansa  na  Podstrefę
Ekonomiczną w Hajnówce i Narewce to również większa szansa na to, że ten szeroki tor ożyje.
A jak będzie robiona modernizacja drogi, to na pewno i te tory przez tą drogę będą zrobione już
według  nowych  standardów.  Jeżeli  będzie  taka  sytuacja,  że  do  opracowania  dokumentacji
technicznej  na  ten  odcinek  będzie  potrzebne  zaangażowanie  finansowe ze  strony samorządów,
nawet  symboliczne,  to  ja  będę  przekonywał  wszystkich,  chociaż  nie  jest  to  droga  położona
w mieście,  żeby  tą  samorządową  złotówkę  do  tego  projektu  dołożyć,  bo  to  zwiększa  szanse
na przyspieszenie  inwestycji.  A wszyscy  wiemy,  że  tam,  na  tej  drodze  jakieś  powierzchowne
modernizacje nie mają sensu, bo tak tam naprawdę teren jest niski i ta droga wymaga gruntownej
przebudowy całej podbudowy. Bo ta droga, jeżeli będzie robiona, to musimy zdawać sobie z tego
sprawę, że musi być tak przebudowana, żeby bez problemu przeniosła te wszystkie ciężkie tony,
ładunki,  które,  miejmy nadzieję,  z  tego  nowego  przejścia  granicznego  będą  tą  drogą  jeździły.
I znośmy te problemy. One miną kiedyś. Zawsze ja z natury jestem optymistą. Każda inwestycja
to są utrudnienia,  ale tak, jak w domu robimy remont,  to też jest trudno, jest czasami brzydko,
ale kiedy remont się skończy, to mamy powód do radości, do satysfakcji i wierzę, że u nas też tak
będzie. 



Alla Gryc – Dziękuję bardzo Panu Burmistrzowi.

Do punktu 6 porządku obrad
Alla Gryc – Punkt 6. sesji Rady Miasta Hajnówka jest to informacja Burmistrza Miasta Hajnówka
o złożonych oświadczeniach majątkowych. Na podstawie art. 24 h ust. 12 o samorządzie gminnym
podmiot dokonujący analizy oświadczeń majątkowych w terminie do dnia 31 października każdego
roku przedstawia informację Radzie o: 1. Osobach, które nie złożyły oświadczenia majątkowego
lub  złożyły  je  po  terminie.  2.  Nieprawidłowościach  stwierdzonych  w  analizowanych
oświadczeniach majątkowych wraz z ich opisem i wskazaniem osób, które złożyły nieprawidłowe
oświadczenia.  3.  Działaniach  podjętych  w  związku  z  nieprawidłowościami  stwierdzonymi
w analizowanych  oświadczeniach  majątkowych.  Poproszę  Pana  Burmistrza  Miasta
o przedstawienie informacji.

Jerzy  Sirak  –  Pani  Przewodnicząca,  Wysoka  Rado,  informacja  o  złożonych  oświadczeniach
majątkowych  pracowników  Urzędu  Miasta  Hajnówka,  kierowników  jednostek  organizacyjnych
Gminy Miejskiej  Hajnówka za 2012 r.  Stosownie do art.  24 h pkt  12 ustawy z 8 marca 90 r.
o samorządzie gminnym do złożenia oświadczeń majątkowych zobligowani byli: Burmistrz Miasta
Hajnówka  do  Wojewody  Podlaskiego  (oczywiście  w  ustawowym  czasie  takie  oświadczenie
złożyłem),  pracownicy Urzędu Miasta  Hajnówka (6 osób) do Burmistrza,  kierownicy jednostek
organizacyjnych (19 osób)  również do Burmistrza.  Wszystkie  osoby zobligowane oświadczenia
złożyły  w  terminie  do  30  kwietnia  bieżącego  roku.  17  maja  oświadczenia  majątkowe  wraz
z kopiami PIT zostały przekazane do Urzędu Skarbowego w Hajnówce. 24 lipca Urząd Skarbowy
w Hajnówce, po dokonaniu analiz: formalnej i wstępnej, oświadczeń majątkowych pracowników
Urzędu i kierowników jednostek organizacyjnych, wskazał nieprawidłowości celem uzupełnienia
oświadczeń poprzez złożenie ich korekt, które będą podstawą przeprowadzenia analizy właściwej.
Nieprawidłowości  dotyczyły:  w  21  przypadkach,  nieokreślenia  przynależności  poszczególnych
składników majątkowych do majątku odrębnego i objętego małżeńską wspólnością  majątkową,
w 2  przypadkach,  niekompletnych  danych  zawartych  w  oświadczeniu  i  w  3  przypadkach,
niedołączenia PIT-u 0. Do złożenia korekt oświadczeń majątkowych zostali zobowiązani pismem
Burmistrza z 26 lipca bieżącego roku: Kierownicy jednostek gminy: Ryszard Sawicki, Rościsław
Kuncewicz,  Halina  Wojskowicz,  Mirosław  Awksentiuk,  Jerzy  Aleksiejuk,  Jarosław  Kot,  Piotr
Monach,  Anatol  Żukowski,  Mirosława  Fedoruk,  Irena  Kułaczewska,  Halina  Pustelnik,  Irena
Hapunik, Iwona Raszkiewicz, Dorota Durzyńska, Krystyna Kojło i Pracownicy Urzędu: Jarosław
Grygoruk, Halina Nowik, Mikołaj Kiendyś, Marta Wilson-Trochimczyk, Jarosław Kicel,  Jolanta
Stefaniuk. Korekty oświadczeń majątkowych zostały przekazane do Urzędu Skarbowego w dniu
8 sierpnia.  Urząd  Skarbowy,  po  analizie  oświadczeń  majątkowych  przeprowadzonej  przez
uprawnione osoby,  pismem z 25 września bieżącego roku przekazał informację o stwierdzonych
nieprawidłowościach.  W oświadczeniach  majątkowych  niżej  wymienionych  osób nie  określono
przynależności poszczególnych składników majątkowych do majątku odrębnego i majątku objętego
małżeńską  wspólnością  majątkową.  Tutaj  te  uchybienie  jest  w  oświadczeniu  Pana  Anatola
Żukowskiego i oświadczenia majątkowe Pana Kuncewicza, Monacha i Żukowskiego nie zawierają
informacji o dochodach osiągniętych z tytułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej lub
zawierają  informacje  niezgodne  z  zeznaniem podatkowym.  Także  takie  no  uchybienia  i  błędy
w oświadczeniach tegorocznych miały miejsce. Dziękuję bardzo.

Alla Gryc – Dziękuję Panu Burmistrzowi.

Do punktu 7 porządku obrad
Alla  Gryc  –  Punkt  7.  sesji  Rady Miasta.  Informacja  Przewodniczącej  Rady Miasta  Hajnówka
o złożonych oświadczeniach majątkowych. Przedstawiam Państwu informację. Stosownie do art. 24
h pkt 12 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591



z  późn.  zm./  informuję,  że Radni  Rady Miasta  Hajnówka zobligowani  do złożenia  oświadczeń
złożyli w ustawowym terminie oświadczenia majątkowe: Przewodniczący Rady Miasta Hajnówka
do  Wojewody  Podlaskiego,  Radni  Rady  Miasta  Hajnówka  do  Przewodniczącego  Rady.
Przewodnicząca Rady Miasta pismem oznaczonym BRM.0043.4.2013 z dnia 9 maja 2013 roku
przekazała  oświadczenia  majątkowe  wraz  z  kopiami  PIT  Naczelnikowi  Urzędu  Skarbowego
w Hajnówce. Oświadczenia zostały zamieszone na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Miasta
Hajnówka.  Podlaski  Urząd  Wojewódzki  w  Białymstoku  pismem  oznaczonym,  nie  będę
wyczytywać  całej  nazwy,  z  dnia  14.10.2013  r.  przedstawił  informację  o  wynikach  analiz
oświadczeń majątkowych złożonych Wojewodzie Podlaskiemu jak niżej. Punkt 1. Burmistrz Miasta
– Pan Jerzy Sirak w określonym ustawą terminie złożył oświadczenie majątkowe łącznie z kopią
zeznania podatkowego PIT za 2012 r. Po przeprowadzonej analizie stwierdzono w części A pkt. 2
w podpunktach 1,3,4 – ponownie zwraca się uwagę, iż obok określenia przynależności wskazanych
nieruchomości do „małżeńskiej wspólności ustawowej” powinien być podany również tytuł prawny
do nieruchomości (np. własność, dzierżawa, użytkowanie wieczyste); w pkt. VIII ponownie brak
informacji czy uzyskane przychody stanowią majątek odrębny Pana Burmistrza, czy też składają
się na majątek objęty małżeńską wspólnością majątkową. Punkt 2. Przewodnicząca Rady Miasta
Hajnówka również w ustawowym terminie złożyła oświadczenie majątkowe za 2012 rok łącznie
z kopią  zeznania  podatkowego  PIT.  Po  przeprowadzonej  analizie  oświadczenia  stwierdzono:
w części  A pkt.  I  przy wykazanych  środkach  pieniężnych  nie  została  podana  informacja  o  ich
przynależności  do  majątku  odrębnego  lub  majątku  objętego  małżeńską  wspólnością  majątkową
(do czego  zobowiązuje  art.  24  h  ust.  2  ustawy  o  samorządzie  gminnym  oraz  pkt.  3  Uwagi
znajdujące  się  na  wstępie  formularza  oświadczenia  majątkowego),  podobnie  w  pkt.  VIII  przy
wskazanych  dochodach  brak  określenia  czy  stanowią  one  majątek  odrębny (osobisty),  czy  też
składają się na małżeńską wspólność majątkową, również w pkt. IX przy wskazanych składnikach
mienia ruchomego nie została określona ich przynależność majątkowa. Były Przewodniczący Rady
Miasta Hajnówka – Pan Eugeniusz Saczko złożył oświadczenie majątkowe po wygaszeniu mandatu
radnego. Po przeprowadzonej analizie oświadczenia stwierdzono: w części A pkt. II w podpunkcie
3 dotyczącym gospodarstwa rolnego obok uzyskanych dochodów powinna być również podana
kwota  przychodów (jeżeli  kwoty były takie  same,  to  należało je  również  podać),  w punkcie  4
została podana tylko powierzchnia, a nie podano rodzaju nieruchomości (np. działka, budynek, itp.),
w pkt.  VIII  – przy wskazanych dochodach nie  została  określona ich przynależność do majątku
odrębnego (osobistego) lub małżeńskiej wspólności majątkowej. Pismem z dnia 24 lipca 2013 roku
Naczelnik Urzędu Skarbowego w Hajnówce, po dokonaniu wstępnej formalnej analizie oświadczeń
majątkowych,  wskazał  nieprawidłowości  polegające  na:  punkt  1.  nieokreśleniu  przynależności
poszczególnych składników majątkowych do majątku  odrębnego i  majątku  objętego małżeńską
wspólnością ustawową – w 16 złożonych przypadkach (Pan Tomasz Androsiuk,  Pan Eugeniusz
Bołtromiuk,  Pan  Jan  Giermanowicz,  Pan  Ireneusz  Kiendyś,  Pan  Leonard  Kulwanowski,  Pan
Bogusław Łabędzki,  Pan Piotr  Markiewicz,  Pan Tomasz  Olejnicki,  Pan Jakub Ostapczuk,  Pani
Walentyna  Ostaszewska,  Pan  Janusz  Puch,  Pani  Ewa  Rygorowicz,  Pan  Mikołaj  Szarejko,  Pan
Grzegorz Tomaszuk, Pan Zdzisław Wiatrowski, Pani Krystyna Kośko), punkt 2. niekompletnych
danych zawartych w oświadczeniu – w 6 złożonych oświadczeniach (Pani Alicja Chaniło, Pan Jan
Giermanowicz, Pani Halina Łojewska, Pan Piotr Markiewicz, Pan Jakub Ostapczuk i Pan Zdzisław
Wiatrowski),  punkt  3.  niedołączeniu  wymaganych  załączników  –  w  8  oświadczeniach
(Pan  Leonard  Kulwanowski,  Pani   Halina  Łojewska,  Pan  Piotr  Markiewicz,  Pani  Walentyna
Ostaszewska, Pan Janusz Puch, Pan Mikołaj Szarejko, Pan Grzegorz Tomaszuk i Pani Krystyna
Kośko).  Powyższe  informacje  zostały  przekazane  radnym  w  celu  uzupełnienia  oświadczeń
majątkowych  poprzez  złożenie  ich  korekt.  Przewodnicząca  Rady  Miasta  przekazała  każdemu
radnemu informację pismem z dnia 24.07.2013 r. o wskazanych błędach i konieczności dokonania
korekt. Pismem z dnia 8 sierpnia 2013 roku Przewodnicząca Rady Miasta przekazała złożone przez
radnych korekty oświadczeń Naczelnikowi Urzędu Skarbowego w Hajnówce. Korekty oświadczeń
zostały zamieszone też na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Hajnówka. Po analizie
oświadczeń  przez  Przewodniczącą  Rady  Miasta  i  Urząd  Skarbowy  w  Hajnówce  informuję



o nieprawidłowościach  które  wystąpiły jak niżej:  Punkt  1.  W oświadczeniach  majątkowych nie
określono  przynależności  poszczególnych  składników  majątkowych  do  majątku  odrębnego
i  majątku  objętego  małżeńską  wspólnością  majątkową  (Pan  Piotr  Markiewicz  część  A pkt.  I
oświadczenia  –  papiery  wartościowe,  Pan  Mikołaj  Szarejko  część  A  pkt.  IX).  Punkt  2.
Oświadczenia nie  zawierają  informacji  o  dochodach osiąganych z tytułu  zatrudnienia lub innej
działalności zarobkowej lub zawierają informacje  niezgodne z zeznaniem podatkowym za 2012 rok
– część a pkt. VIII (Pani Alicja Chaniło, Pani Walentyna Ostaszewska, Pani Ewa  Rygorowicz, Pan
Mikołaj Szarejko). Punkt 3. W oświadczeniach majątkowych nie określono nazwy wierzyciela lub
zdarzenia  powodującego  powstanie  zobowiązania  pieniężnego  wymienionego  w  pkt.  X  (Pan
Tomasz Androsiuk, Pani Ewa Rygorowicz, Pan Grzegorz Tomaszuk, Pani Krystyna Kośko). Punkt
4.  W  oświadczeniach  majątkowych  nie  uzupełniono  części  B  dot.  adresu  nieruchomości
wymienionych w punkcie II  części.  (Pan Jan Giermanowicz).  Ponadto informuję,  że radny Pan
Jerzy  Charytoniuk  w  dniu  24  stycznia  2013  r.  złożył  oświadczenie  majątkowe  „na  początek
kadencji”. Oświadczenie jego Przewodnicząca Rady Miasta przekazała oświadczenie Naczelnikowi
Urzędu  Skarbowego  w  Hajnówce.  Oświadczenie  zamieszczono  również  na  stronie  Biuletynu
Informacji  Publicznej  Miasta  Hajnówka.  Jak  Państwo  widzicie,  najczęstsze  błędy  dotyczyły:
1. Środków  pieniężnych  i  nieruchomości. W punkcie  I  oświadczenia  zawarte  być  powinny
informacje o posiadanych środkach pieniężnych i papierach wartościowych. Jeśli część pieniędzy
lub  papierów  wartościowych  wchodzi  w  skład  majątku  wspólnego,  a  część  w  skład  majątku
osobistego  radnego,  wówczas  w  oświadczeniu  należy  wpisać  poszczególne  kwoty  odrębnie,
ze wskazaniem przynależności do jednej ze wskazanych mas majątkowych. Nie jest prawidłowe
zbiorcze wpisywanie kwot oszczędności bądź papierów wartościowych i zaliczanie ich do majątku
wspólnego. Częstym błędem jest zaokrąglanie kwot posiadanych oszczędności czy też wypisywanie
wartości  przybliżonych.  Należy  konkretnie  wymienić  papiery  wartościowe,  np.  akcje,  weksle,
czeki, obligacje – każdorazowo  z bliższym określeniem numeru, serii itp., ze wskazaniem wartości
na dzień składania oświadczenia. Nie zawsze to będzie wartość nominalna, np. w przypadku akcji
notowanych  na  giełdzie.  Niekiedy  spotyka  się  w  oświadczeniach  przeliczenie  oszczędności
w walucie  obcej  na złotówki.  Jest  to  jednak praktyka błędna.  W oświadczeniu należy wskazać
odrębne  oszczędności  w  poszczególnych  walutach,  przy  czym  wystarcza  określenie  waluty
w sposób powszechnie przyjęty. W punkcie II należy określić i wymienić nieruchomości. Trzeba
podkreślić,  że  przepisy  nakazują  pod  pojęciem nieruchomości  rozumieć  także  prawa rzeczowe
i obligacyjne  do  nieruchomości  (np.  użytkowanie  wieczyste,  spółdzielcze  własnościowe  prawo
do lokalu, najem, dzierżawę itp.). Jeżeli radny np. wynajmuje dom, to należy wypełnić pozycję 1
(bez podawania wartości),  zaś jako tytuł prawny trzeba wskazać najem. Podobnie rzecz ma się
w przypadku mieszkania. Wartość należy podać zawsze wtedy, gdy radny jest właścicielem domu.
W  pozycji  2  zdarza  się  czasami  utożsamiania  mieszkania  jako  wyodrębnionej  nieruchomości
ze  spółdzielczym  własnościowym  prawem  do  lokalu.  W  oświadczeniach  należy  zwrócić
na to szczególną  uwagę,  gdyż  w  pierwszym  przypadku  tytułem  prawnym  do  mieszkania  jest
własność,  a w drugim spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu.  W obu jednak przypadkach
należy podać wartość. Nie podaje się wartości mieszkania, jeśli radnemu przysługuje tytuł prawny
w postaci spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu. W przypadkach mieszkań i domów należy
wpisać  ich  powierzchnię  użytkową.  Pod  pozycją  3  wpisać  trzeba  gospodarstwo  rolne  bliżej
je charakteryzując  oraz  podając  powierzchnię  w  hektarach  „fizycznych”.  Nie  jest  prawidłowe
określenie powierzchni w hektarach przeliczeniowych, gdyż pojęcie to wypracowano  na potrzeby
podatkowe. Jeśli radny dzierżawi gospodarstwo lub je wynajmuje, wówczas nie należy podawać
wartości. Błędne jest odstąpienie od wskazania gospodarstwa rolnego w sytuacji, gdy radny uważa,
że  zajmuje  ono  zbyt  małą  powierzchnię.  Nie  istnieje  ustawowo  ustalona  granica  powierzchni
gospodarstwa  rolnego.  Problemy  rodzić  może  określenie  przychodu  i  dochodu  uzyskanego
z gospodarstwa. Istotne jest w tym miejscu dochowanie najwyższej staranności i rzetelności. Radny
powinien zatem przeprowadzić stosowne wyliczenia ujmując w nich także uzyskane dopłaty. Jeśli
radny  wydzierżawił  innej  osobie  gospodarstwo  albo  oddał  je  w  najem,  wówczas  nie  wpisuje
dochodu z tego gospodarstwa, a jednocześnie powinien w punkcie VIII wpisać dochód osiągnięty



z czynszu. W pozycji 4 należy wpisać inne nieruchomości, w tym także te, na których stoi dom.
Jeśli tytułem prawnym nie jest własność, użytkowanie wieczyste albo użytkowanie, wówczas nie
wpisuje  się  wartości.  Jeśli  radnemu  przysługuje  jedynie  udział  we  własności,  względnie
w wieczystym  użytkowaniu  lub  spółdzielczym  własnościowym  prawie  do  lokalu,
w oświadczeniach należy to zaznaczyć poprzez określenie stosownym ułamkiem, np. 1/2. Wartość
nieruchomości  powinna  być  ustalona  według  aktualnego  stanu  (przy  czym  dopuszczalne  jest
określenie przybliżonej wartości). Nie jest prawidłowe podawanie wartości transakcji sprzed kilku
lub kilkunastu lat. Ceny mieszkań lub nieruchomości gruntowych uległy w tym okresie znacznym
zmianom. Nie ma w tej sprawie uniwersalnej reguły postępowania, aczkolwiek pomocne mogą być
dostępne na rynku informacje, np. o ofertach sprzedaży nieruchomości. 2.  Dochodów. W punkcie
VIII  wpisuje  się  wszelkie  uzyskiwane  dochody  z  tytułu  zatrudnienia  lub  innej  działalności
zarobkowej  lub  innych  zajęć.  Należy  wskazać  z  osobna  kwoty  dochodów  uzyskiwanych
z poszczególnych  tytułów  np.  umowa  o  pracę,  umowa  o  dzieło,  umowa-zlecenie,  honoraria
autorskie, odszkodowania, świadczenia pieniężne z zakładu funduszu świadczeń socjalnych itp. Nie
ma znaczenia czy określony dochód podlegał opodatkowaniu. Należy podać też dochód z tytułu
diet. 3. Mienia ruchomego i zobowiązań. W punkcie IX wpisać należy składniki mienia ruchomego
o wartości jednostkowej powyżej 10.000 zł. W tym przypadku obowiązkowi ujawnienia podlegają
tylko takie przedmioty, które same przedstawiają wartość graniczną. W punkcie X oświadczenia
radny  ma  obowiązek  wpisać  wszystkie  zobowiązania,  które  według  stanu  na  dzień,  na  który
przewidują przepisy,  obowiązek złożenia oświadczenia przekraczają kwotę 10.000 zł.  Chodzi tu
o zobowiązania  istniejące  –  dotąd  niewykonane  (tj.  takie,  z  tytułu  których  radny  rozpoczął
wypełnianie oświadczenia wierzycielowi oraz te, których termin spełnienia jeszcze nie nadszedł).
Częstym  błędem jest  wpisywanie  jedynie  pierwotnej  kwoty,  np.  kredytu  lub  pożyczki.  Można
skorzystać z dostarczanych przez banki tzw. Planów spłat, gdyż wskazana tam jest z reguły kwota
pozostała do spłaty z uwzględnieniem dokonywanych kolejnych spłat. Trzeba zatem wpisać kwotę
pozostałą  do  spłaty,  a  nie  pierwotną  kwotę  zobowiązania.  Istotne  jest  także  wskazanie
w oświadczeniu także warunków zaciągnięcia  zobowiązania oraz zdarzenia prawnego z którego
to zobowiązanie wynika. W ostatniej części oświadczenia radny wpisuje swój adres zamieszkania
oraz  miejsce  położenia  nieruchomości  wymienionych  w  punkcie  II.  Sporządzenie  oświadczeń
majątkowych nie jest zadaniem łatwym i zgodnie z zapisami cyt. ustawy, a także z zapisami uwagi
zawartymi  na  wstępie  formularza  osoby  składające  oświadczenia  obowiązane  są  m.  in.
do starannego  i  zupełnego  wypełnienia  każdej  z  rubryk  zgodnie  z  jej  treścią.  Przypominam,
że wypełnienie oświadczenia majątkowego niezgodne ustawą i zaleceniami zawartymi we wstępnej
części  formularza  oświadczenia  stanowi  formalne  naruszanie  przepisów.  Wymienione  uwagi
powinny  być  uwzględnione  przy  składaniu  kolejnych  oświadczeń  majątkowych.  Informacja
w pewnej  części  miała  na  celu  zobrazowanie  praktycznych  problemów,  które  mamy  podczas
wypełniania  oświadczeń  majątkowych.  Koncentrowała  się  także  na  najczęściej  popełnianych
błędach i uchybieniach, by uwypuklić kwestie, na które należy zwrócić szczególną uwagę. Wiem,
że radni starają się bardzo solidnie wypełniać te oświadczenia majątkowe, niemniej jednak pomyłki
mogą  się  zdarzać.  Informację  opracowano  na  podstawie: 1.  Rejestru  wpływu  oświadczeń
majątkowych i rejestru wpływu korekt oświadczeń majątkowych. 2. Oświadczeń majątkowych za
2012 r.,  3.  Pisma Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku z  dnia 14.10.2013 r.,  4.
Pismem Naczelnika Urzędu Skarbowego w Hajnówce z dnia 25 września 2013 r. Dziękuję bardzo. 

Do punktu 8 porządku obrad
a/ Alla – Punkt 8. sesji Rady Miasta Hajnówka. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawach, punkt
a/  zmian w budżecie  miasta  na 2013 rok.  Projekt  uchwały został  przedstawiony w statutowym
terminie.  Poproszę  wnioskodawców  o  przedstawienie  projektu  wraz  z  autopoprawką.  Pan
Burmistrz.

Jerzy Sirak  –  Pani  Przewodnicząca,  Wysoka  Rado,  o  pierwotnej  wersji  Pani  Skarbnik  mówiła
szczegółowo na wszystkich komisjach. Ja ośmielam się tutaj przedstawić autopoprawkę z prośbą



o jej  akceptację  i  przyjęcie.  Nie  mogłem mówić  o  autopoprawce  czy o  tej  zmianie  wcześniej,
ponieważ dopiero wczoraj podpisałem porozumienie z Lasami Państwowymi odnośnie przekazania
przez  Nadleśnictwo  w  Hajnówce  kwoty  200  000  złotych  do  budżetu  miasta  w  Hajnówce
z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy linii ciepłowniczej od obecnej siedziby Nadleśnictwa
do osiedla mieszkaniowego przy ulicy Celnej. Dlatego też proszę Państwa o przyjęcie i akceptację
tej autopoprawki. Z jednej strony do budżetu jeszcze w tym roku wejdzie ta kwota 200 000 złotych
w  trzech  ratach,  a  z  drugiej  strony  te  200  000  złotych  w  formie  aportu  przekazujemy  do
Przedsiębiorstwa  Energetyki  Cieplnej  i  pieniądze  te  zostaną  przeznaczone  w  całości
na dofinansowanie budowy tej linii ciepłowniczej. Łączny koszt inwestycji to jest około 476 000
złotych. 

Alla Gryc – Dziękuję bardzo Panu Burmistrzowi. Komisje Rady Miasta Hajnówka zaopiniowały
przedstawiony projekt zmian w budżecie pozytywnie. Proszę Przewodniczących poszczególnych
Komisji o przedstawienie opinii. Pan Janusz Puch.

Janusz  Puch  –  Komisja  Infrastruktury  Komunalnej  i  Samorządu  Rady  Miasta  Hajnówka,
po zapoznaniu  się  z  przedstawionymi  materiałami  i  wysłuchaniem  opinii,  jednogłośnie
przegłosowała projekt przedstawionej uchwały. W głosowaniu wzięło 7 radnych. Dziękuję.

Alla Gryc – Dziękuję bardzo. Pan Grzegorz Tomaszuk.

Grzegorz  Tomaszuk – Komisja  Polityki  Gospodarczej  wnioskuje  o  przyjęcie  projektu  uchwały.
5 radnych głosowało za, 2 radnych wstrzymało się od głosu.  

Alla Gryc – Dziękuję bardzo. Pan Jerzy Charytoniuk.

Jerzy  Charytoniuk  –  Komisja  Spraw  Społecznych,  tak  jak  2  poprzednie  komisje,  wnioskuje
jednogłośnie za przyjęciem proponowanej  uchwały.  Wszyscy głosowali  za,  w głosowaniu brało
udział 7 radnych. 

Alla Gryc – Wysoka Rado, czy ze strony Państwa są jeszcze pytania do zmian w budżecie? Nie
widzę pytań.  Dziękuję bardzo.  Przystąpmy do przegłosowania.  Kto jest  za przyjęciem projektu
zmian w budżecie  na  2013 rok z  autopoprawką,  proszę  o podniesienie  ręki  do góry.  Dziękuję
bardzo.  Kto  jest  przeciw?  Nie  widzę.  Kto  się  wstrzymał?  1  osoba.  Projekt  zmian  w budżecie
na 2013 rok został przyjęty 19 głosami, 1 osoba się wstrzymała od głosu, w głosowaniu wzięło
udział 20 radnych. 

b/  Alla  Gryc  –  Punkt  b/  określenie  wzoru  deklaracji  o  wysokości  opłaty  za  gospodarowanie
odpadami  komunalnymi  składanej  przez  właściciela  nieruchomości.  Projekt  określenia  wzoru
deklaracji  również  został  przekazany  radnym  w  statutowym  terminie.  Dyskutowano  nad  tym
na komisjach. Poproszę wnioskodawcę o przedstawienie projektu.

Marta  Wilson-Trochimczyk  –  Założony  projekt  wzoru  deklaracji  opłaty  zasadniczo  różni  się
niewiele  od  tego,  który  był  zatwierdzany przez  Wysoką  Radę  na  listopadowej  sesji  i  na  sesji
kwietniowej.  Nasze poprawki zostały spowodowane faktem, że Regionalna Izba Obrachunkowa
zwróciła  nam uwagę na kilka nieprawidłowości,  które  wynikły być  może z  naszej  dobrej  woli
i chęci pomocy mieszkańcom między innymi przy składaniu deklaracji. Zmiany, które zostaliśmy
w pewien sposób przymuszeni do wprowadzenia dotyczą: zlikwidowania możliwości comiesięcznej
deklaracji  ilości  osób  zamieszkujących,  tak  jak  to  było  w  pierwszej  wersji  naszego  wzoru
deklaracji.  W  tej  chwili  mieszkańcy  będą  tylko  i  wyłącznie  podawać  jedną  liczbę  osób
zamieszkujących a wszelkie zmiany, w ciągu roku które będą następowały, zgodnie z ustawą mają
termin 2-tygodniowy na zgłoszenie ich do Urzędu Miasta i złożenie nowych deklaracji. Zmiana



również nastąpiła w punkcie h przy oświadczeniu.  My informowaliśmy składających deklaracje
o przetwarzaniu  danych  osobowych  Nie  jest  to  konieczne.  Jest  wręcz  błędem z  naszej  strony,
że oprócz tego, że mieszkańcy składają deklaracje, składają swój podpis, w pewien sposób zostają
zobligowani do wrażenia zgody na przetwarzanie swoich danych. Dane te są przetwarzane tylko
i wyłącznie  w obrębie  Urzędu  Miasta,  więc  nie  ma  konieczności  takiego  dodatkowego zapisu.
I dodano zapis  o  możliwości  składania deklaracji  elektroniczną drogą z  podpisem, tak zwanym
bezpiecznym podpisem. Czyli  deklaracja nie może być przekazana drogą elektroniczną mailem.
Musi być zapewniony podpis elektroniczny. Więc te zmiany zostały uwzględnione i taki projekt
został przedłożony.

Alla  Gryc  –  Dziękuję  bardzo.  W związku  z  tym,  że  Komisja  Polityki  Gospodarczej  zgłosiła
wniosek, aby w załączniku Nr 1 do uchwały w pozycji tak zwane nauczenie punkt 6 dopisać numer
rachunku bankowego Urzędu Miasta Hajnówka. Pani Marto, proszę o głos w tej sprawie. Proszę
bardzo, Pan Burmistrz.

Jerzy Sirak – Także, Pani Przewodnicząca, Wysoka Rado, jest to wniosek ze wszech miar słuszny,
dlatego  też  proponuję  autopoprawkę  do  tego  projektu.  Projekt  autopoprawki  został  radnym
przesłany rozumiem mailem, tak?

Alla Gryc – Tak.

Jerzy Sirak – Także bardzo proszę o przyjęcie tego projektu z uwzględnieniem tej autopoprawki.
Dziękuję bardzo. 

Alla  Gryc  – Komisje  Rady Miasta  Hajnówka zaopiniowały przedstawiony projekt  pozytywnie.
Poproszę Przewodniczących komisji o przedstawienie opinii. Pan Janusz Puch.

Janusz Puch – Komisja Infrastruktury Komunalnej i  Samorządu wnioskuje o przyjęcie projektu
uchwały  z  autopoprawką.  6  radnych  głosowało  za,  na  posiedzeniu  komisji  było  6  radnych
obecnych. Dziękuję. 

Alla Gryc – Dziękuję bardzo. Pan Jerzy Charytoniuk.

Jerzy  Charytoniuk  –  Komisja  Spraw  Społecznych  również  wnioskuje  za  przyjęciem  uchwał
z autopoprawką. W głosowaniu brało udział 7 radnych, wszyscy głosowali za przyjęciem uchwały. 

Alla Gryc – Dziękuję bardzo. Pan Grzegorz Tomaszuk. 

Grzegorz Tomaszuk – Komisja Polityki Gospodarczej wnioskuje o przyjęcie projektu uchwały. W
naszym przypadku 5 radnych głosowało za,  1 radny głosował przeciw i  1 radny wstrzymał się
od głosu.

Alla  Gryc  – Dziękuję bardzo.  Czy ze strony radnych są jeszcze  pytania?  Nie widzę.  Dziękuję
bardzo. Przystąpmy do przegłosowania. Kto z Państwa jest za przyjęciem projektu uchwały, proszę
o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto z Państwa jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? 2 osoby.
Dziękuję  bardzo.  Projekt  określenia  wzoru  deklaracji  opłaty  o  gospodarowaniu  odpadami
komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości został przyjęty 19 głosami, 2 osoby się
wstrzymały. W głosowaniu wzięło udział 21 radnych.

c/  Alla  Gryc  –  Przechodzimy  do  punktu  c/  terminu,  częstotliwości  i  trybu  uiszczania  opłaty
za gospodarowanie  odpadami  komunalnymi  przez  właścicieli  nieruchomości  na  terenie  miasta
Hajnówka. Projekt uchwały również został przekazany radnym w terminie. Dyskutowano o tym



na wszystkich komisjach.  Poproszę o przedstawienie projektu.  Pan Burmistrz,  Pani Marta? Pani
Marta Wilson-Trochimczyk – Kierownik Referatu.

Marta  Wilson-Trochimczyk  –  Wprowadzone  zmiany  do  uchwały  podyktowane  są  tak,  jak
i w przypadku  poprzedniej  omawianej  uchwały.  Zostały  uwzględnione  uwagi  i  wskazówki
otrzymane od Regionalnej Izby Obrachunkowej. W związku z tym wprowadzono w paragrafie 1
dookreślenie  terminu  uiszczania  opłaty.  Opłatę  uiszczamy  do  10  dnia  pierwszego  miesiąca
po zakończeniu  kwartału,  tak  jak  było  to  dotychczas.  Natomiast  za  4  kwartał  każdego  roku
będziemy uiszczać opłatę do dnia 15 grudnia. To jest taka najistotniejsza zmiana w porównaniu
do ostatniej  uchwały.  W paragrafie  2  doprecyzowano  i  dopisano  numer  rachunku  bankowego,
na który należy wpłacać tą opłatę. Chciałam zaznaczyć, że ta uchwała będzie wchodzić w życie
z dniem  1  stycznia  14  roku,  czyli  opłaty  w  tym  roku,  w  roku  13,  będą  uiszczane  na
dotychczasowych zasadach. Za czwarty kwartał 13 roku wpłatę będziemy wnosić do 10 stycznia.
To, co przedstawiłam w projekcie uchwały, będzie obowiązywało dopiero od 1 stycznia 14 roku.
Dziękuję.

Alla  Gryc  –  Dziękuję  bardzo.  Pani  Marto,  mam do  Pani  jeszcze  pytanie.  W związku  z  tym,
że mieszkańcy  miasta  w  okresie  jesiennym  sprzątają  swoje  posesje,  zdarzają  się  palenie  tych
suchych  liści,  gałęzi.  Często  powstają  spory  sąsiedzkie,  jakieś  nieporozumienia.  Proszę  jasno
powiedzieć: Czy na terenie swojej posesji możemy palić śmieci? Ja wiem, że nie można, niemniej
jednak chciałabym, żeby Pani to powiedziała.

Marta Wilson-Trochimczyk – Rozumiem. Postaram się wyjaśnić w miarę krótko i jasno. Sprawy
związane z paleniem ognisk, z paleniem liści, gałęzi reguluje kilka różnych ustaw. Poczynając od
ustawy o ochronie przyrody, która zabrania wypalania łąk, w tym palenia ognisk w odległości 100
metrów od granic lasu. Kodeks wykroczeń, który mówi: „Kto nieostrożnie obchodzi się z ogniem
i powoduje zagrożenie”, artykuł 163 paragraf 1 kodeksu karnego: „Kto sprowadza zagrożenie życia
lub zdrowia między innymi poprzez stwarzanie zagrożenia pożarem” i  to,  co nas bezpośrednio
dotyczy,  to  dwie  ustawy,  nad  którymi  Wysoka  Rada  obraduje  od  dłuższego  czasu.  Ustawa  o
utrzymaniu czystości i porządku w gminach i ustawa o odpadach. Ustawa o utrzymaniu czystości
i porządku  w  gminach  zobowiązuje  wszystkie  gminy  do  selektywnej  zbiórki  odpadów
z wydzieleniem  odpadów  biodegradowalnych,  nie  tylko  kuchennych  takich  domowych,  które
powstają – obierki i tego typu rzeczy w gospodarstwach domowych, również tak zwanej zielonej
masy – trawy, liści, gałęzi. Wyznaczono nam również tą ustawą pewne poziomy procentowe, które
każda gmina musi osiągnąć.  Żeby dojść do takiego poziomu, musi zbierać wśród mieszkańców
te biodegradowalne odpady. Taka stosowna uchwała została przez Wysoką Radę podjęta. Natomiast
druga  uchwała,  która  też  nas  obliguje  do  odpowiedniego  postępowania  z  odpadami.  Ustawa
o odpadach  w  art.  31  zakazuje  spalania  odpadów  poza  instalacjami.  Konkretnie  wskazuje,
że zabrania się spalania liści, gałęzi na powierzchni ziemi o ile na terenie gminy obowiązuje i jest
prowadzona selektywna zbiórka odpadów biodegradowalnych. Wynika z tego, że my nie mamy
prawa jako mieszkańcy spalania na własnej posesji liści, gałęzi czy łętów po sprzątaniu ogródków
warzywnych. Mamy je składać na kompostownik,  albo tak,  jak zostało ustalone – pakować  w
stosowne worki i przekazywać firmie zbierającej odpady. Myślę, że chyba wszystko.

Alla Gryc – Dziękuję bardzo, Pani Marto. Wszystkie Komisje Rady Miasta Hajnówka zaopiniowały
przedstawiony  projekt  pozytywnie.  Czy  ze  strony  radnych  są  jeszcze  pytania?  Nie  widzę.
Przystąpmy do przegłosowania. Kto z Państwa jest za przyjęciem, proszę o podniesienie ręki. Kto
jest  przeciw?  Nie  widzę.  Kto  się  wstrzymał?  3  osoby.  Projekt  został  przyjęty  18  głosami.
W głosowaniu wzięło udział 21 radnych, 3 osoby wstrzymały się od głosu. 

d/ Alla Gryc – Przechodzimy do punku d/ wyrażenia woli przystąpienia do opracowania i wdrażania
planu  gospodarki  niskoemisyjnej.  Projekt  uchwały  również  został  przedstawiony  radnym



w statutowym terminie.  Czy potrzeba  jest  przedstawiania  projektu?  Kilka  słów Pan  Burmistrz.
Proszę bardzo.

Jerzy Sirak – Pani Przewodnicząca, Wysoka Rado, kilka słów wyjaśnienia. Otóż w Narodowym
Funduszu  Ochrony  Środowiska  w  tej  chwili  został  ogłoszony  nabór  na  składanie  wniosków
o opracowanie takich właśnie planów gospodarki niskoemisyjnej.  Chciałbym Państwu wyjaśnić,
że w przyszłości posiadanie takiego planu przez miasta, przez gminy gospodarki niskoemisyjnej
będzie w ogóle warunkowało skuteczne ubieganie się o środki zewnętrzne na realizację inwestycji,
różnych inwestycji szeroko rozumianych i służących ochronie środowiska. Myślę, że my w naszym
mieście mamy jeszcze trochę rzeczy do zrobienia, jeżeli chodzi o te działania, dlatego też ze wszech
miar słusznym i wskazanym byłoby posiadanie takiego planu gospodarki niskoemisyjnej, dlatego
też  jesteśmy  przygotowani  do  złożenia  takiego  wniosku  w  Narodowym  Funduszu  Ochrony
Środowiska,  ale  warunkiem  skutecznego  złożenia  takiego  wniosku  jest  posiadanie  zgody
i akceptacji  wysokiej  Rady  do  opracowania  takiego  planu,  dlatego  też  bardzo,  bardzo  proszę
o akceptację  tego  projektu.  Przy  okazji,  jak  już  jestem  przy  głosie,  poinformuję,  że  również
pracujemy,  przygotowujemy  drugi  projekt  na  konkurs  ogłoszony  przez  Narodowy  Fundusz
Ochrony Środowiska. Projekt będzie dotyczył starania się o środki finansowe na termomodernizację
budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 i  budynku obok Hamechu, który swego czasu od Hamechu
przejęliśmy za  podatki  od  nieruchomości.  Chciałbym też  poinformować,  że  od  1  listopada  do
17 stycznia – i  wysoką Radę, i mieszkańców naszego miasta za pośrednictwem telewizji naszej
lokalnej,  będą  przyjmowane wnioski  dotyczące  utylizacji  azbestu.  Także  zachęcam wszystkich,
którzy mają jeszcze taki  problem, o jak najszybsze składanie takich wniosków i  bardzo proszę
jeszcze raz o akceptację projektu uchwały w sprawie tego wystąpienia z wnioskiem o opracowanie
planu gospodarki niskoemisyjnej.

Alla Gryc – Dziękuję bardzo Panu Burmistrzowi. Komisje Rady Miasta Hajnówka zaopiniowały
projekt pozytywnie. W związku na ograniczony czas związany z planowanym wyjazdem o godzinie
15.00  nie  proszę  Przewodniczących  Komisji  o  przedstawienie  opinii.  Poddaję  ustawę...  Głos.
Proszę uprzejmie. Pan Bogusław Łabędzki.

Bogusław Szczepan Łabędzki  –  Będzie  szybko  i  krótko,  tak?  Panie  Burmistrzu,  ja  mam takie
konkretne pytanie. Nabór tych wniosków odbywa się od 2 września, kończy się jutro. Jak podają
media: Trzeba się spieszyć, ponieważ o dofinansowaniu decyduje kolejność zgłoszeń. Do podziału
mamy 10 000 000. Gmin w Polsce mamy 2 500. Średnie dofinansowanie 85 % projektu, czyli mniej
więcej  suma,  tak  jak  dzwoniłem  do  osób,  które  pracują  nad  tymi  planami,  to  mówiono  mi,
że w przypadku takich średnich miejscowości około 60 000 kosztuje projekt, czyli w granicach tam
50 000 tak dofinansowanie. Pan Piotr ma inne informacje, tak? Czyli wychodzi na t,o że z tej puli
10 000 000 to pierwszych powiedzmy 160 – 200 gmin otrzyma. Białowieża w tamtym tygodniu
bodajże  podjęła  uchwałę,  złożyła  wniosek i  to  już  było  późno.  Ja  z  informacji  z  Narodowego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej nie wiem ile już otrzymali takich wniosków,
bo oni jeszcze tej informacji nie mogą podać do jutra. Ale wiemy, że inne gminy się spieszyły.
Na poprzedniej  sesji  było  pytanie,  dlaczego  nie  było  sesji  tak  długo.  Może  faktycznie  do  tej
praktyki z poprzedniej kadencji warto wrócić, żeby takie pięciominutówki zwoływać, by tego typu
uchwałę podjąć. Ja wątpię, żeby dużo, wiele gmin było z błędami formalnymi w takiej uchwale
i z powodu  błędów  formalnych  Narodowy  Fundusz  odrzucał  ich  wnioski.  Podejrzewam,
że no składanie jutro już tego wniosku mija się trochę z celem i prosiłbym, żeby w przyszłości,
jeżeli takie oferty zdobycia dodatkowych pieniędzy dla miasta się będą pojawiały, żeby realizować
je w czasie,  który da nam szansę na otrzymanie tego dofinansowania.  Obym się mylił,  oby się
okazało, że jakoś tam się zmieścimy w tej ilości, ale mówię od razu, że mi się wydaje, że to bardzo
mało prawdopodobne. Dziękuję bardzo. 

Alla Gryc – Dziękuję bardzo Panu Bogusławowi Łabędzkiemu. Zapewne przychylimy się w takich



sytuacjach do zwoływania tak, jak Pan to określił, sesji w trybie nadzwyczajnym. Czasami jesteśmy
uwarunkowani przepisami prawnymi i  terminem wynikającym z tych przepisów. Proszę bardzo,
Pan Burmistrz.

Jerzy Sirak – Pani Przewodnicząca, Panie radny, więcej optymizmu. Mniej czarnowidztwa. Powiem
Panu szczerze, że jeżeli się chce, no to się zawsze znajdzie dziurę w całym. Ja Pana zapewniam
Pana radnego, że na pewno zdążymy i jutro ten wniosek dotrze tam, gdzie dotrzeć powinien. 

Alla Gryc – Dziękuję Panu Burmistrzowi. Punkt 9. Wolne wnioski. Rozpędziłam się. Przepraszam
bardzo.  Przystępujemy  do  przegłosowania  projektu  uchwały  wyrażenia  woli  przystąpienia
do opracowania i wdrażania planu gospodarki niskoemisyjnej. Wysoka Rado, kto jest za przyjęciem
projektu uchwały, proszę o podniesienie ręki. Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się
wstrzymał?  1  osoba.  Projekt  został  przyjęty  20  głosami,  1  osoba  wstrzymała  się  od  głosu.
W głosowaniu wzięło udział 21 radnych. 

Do punktu 9 porządku obrad
Alla  Gryc  –  Punkt  9.  Wolne  wnioski,  zapytania.  Szanowni  radni,  proszę  zgłaszać  wnioski
i zapytania. Pozwólcie Państwo, pierwszeństwo mają głos radni, więc Pani Ewa Rygorowicz.

Ewa Rygorowicz – Szanowni Państwo, chcę się ustosunkować do wypowiedzi z poprzedniej sesji
Rady Miasta, wypowiedzi Pana radnego Bogusława Łabędzkiego. Chcę dać odpowiedź na pytanie
skierowane  do  Biura  Poselskiego  Prawa  i  Sprawiedliwości,  do  Pełnomocnika  Prawa
i Sprawiedliwości  do  radnego  Bogusława  Łabędzkiego  Szanownej  Radzie  Burmistrzowi
i wszystkim  mieszkańcom  miasta.  A  sprawa  dotyczy  tak,  jak  tu  wyraził  się  Pan  radny,
„o nieszczęsną datę festynu w amfiteatrze  w dniu 1 września”, tak jak to Pan nazwał „to totalne
faux pass” i tak jak Pan to powiedział, nie życzy Pan sobie, „aby w przyszłości w przyszłych latach
1 września jakiś festyn muzyczny zakłócał powagę tej  daty”.  Proszę Państwa, zastanówmy się,
co tak naprawdę działo się w naszym kraju w dniu 1 września 2013 roku. Otóż 1 września odbyły
się  imprezy muzyczne w całym kraju.  Nie  sposób tu wymienić  wszystkich.  Ja  wymienię  takie
największe.  Otóż  w  naszej  stolicy  w  Warszawie  3  dni  żegnano  się  z  latem  –  Rozśpiewane
i Roztańczone Pożegnanie Lata. Przez 3 dni, od 30 sierpnia do 1 września na Placu Grzybowskim
trwał Festyn Warszawa Singera. Jego gwiazdą była Kayah i inni wykonawcy. Bawiono się do 24.00
godziny w nocy. W Parku Śląskim na Polach Mokotowskich trwała największa Biesiada Piwna
w kraju. Początek jej był 31 sierpnia, zakończenie 1 września, od 18.00 do 24.00 trwała zabawa
taneczna  zespołu  Arkadia  Band...  W  Radomiu  trwały  Przeboje  Najlepsze  z  Najlepszych.
Prezentował Daniel  Stachowiak. W Rzeszowie natomiast  trwał  Koncert  Galowy Zespołu Pieśni
i Tańca Śląsk. Początek był o godzinie 17.00. A w naszej Hajnówce? Był tylko Festyn Zdrowia,
proszę Państwa. No ale to, nie wiem, nie godzi się, żeby w naszej Hajnówce był Festyn Zdrowia?
Mało tego, porównał Pan Wielki Piątek do Festynu Zdrowia. To po prostu już w ogóle Pana nie
rozumiem.  Co  ma  wspólnego  Wielki  Piątek,  kiedy  nasz  Zbawiciel  Jezus  Chrystus  poniósł
męczeńską  śmierć  na  krzyżu  z  Festynem  Zdrowia?  Uważam,  że  to  obraza  uczuć  całego
chrześcijaństwa.  To  bluźnierstwo  i  zniewaga.  To  był  nietakt,  proszę  Pana.  Co  to  jest  Festyn
Zdrowia, bo może faktycznie za mało mieszkańców uczestniczyło w tym Festynie. To była druga
edycja  naszego  Festynu.  Główną  ideą  Festynu  Zdrowia  jest  promocja  zdrowego  stylu  życia,
upowszechnianie profilaktyki prozdrowotnej. Jest to Festyn dla wszystkich mieszkańców naszego
miasta. To nie była dyskoteka do późnych godzin nocnych, tak jak Pan to określił. Aby umilić czas
ludziom  czekającym  na  badania  profilaktyczne,  grała  muzyka.  Faktycznie,  grała  muzyka  –
białoruska, ukraińska, polska, do godziny 20.00. Co tam takiego się działo jeszcze na tym Festynie?
Można było wyznaczyć poziom glukozy we krwi, zmierzyć ciśnienie krwi, obliczyć wskaźnik BMI,
czyli który określa stopień niedoboru lub nadmiaru wagi, masy ciała. Wielką popularnością w tym
roku,  proszę  Państwa,  cieszyły  się  pokazy  ratownictwa  medycznego.  Wiele  młodych  osób
skorzystało z tego i bardzo mnie to cieszy. Podczas festynu zdrowia 16 osób oddało krew. Czy cenę



oddania krwi można w ogóle porównać z czymkolwiek? Czy to ma w ogóle jakąś cenę? Proszę
Państwa,  myślę,  że  Festyn  Zdrowia  służy  w  100  % promocji  zdrowia  naszych  mieszkańców.
W przyszłym roku ten Festyn odbędzie się 31 sierpnia i wszystkich Państwa w dzisiejszym właśnie
dniu zapraszam. Chcemy rozwijać tą ideę. Myślę, że więcej społeczności włączy się w ten Festyn,
zaangażuje  się.  Bardzo  chciałabym dotrzeć  tu  do  naszego  środowiska  lekarzy.  Mam nadzieję,
że w przyszłym  roku,  robię  osobiste  starania  o  to,  aby  przyjechał  również  mammograf  z
Białegostoku, żeby jak najwięcej badań profilaktycznych było w tym dniu, żeby nasi mieszkańcy
skorzystali na zdrowiu. Panie radny Bogusławie, pamiętam, jak na jednej z pierwszych sesji Rady
Miasta Pan wystosował wniosek o profilaktyce raka szyjki macicy i tym bardziej nie rozumiem tego
faktu, że Pan neguje taką ideę. Jest to dla mnie niezrozumiałe. Powiem więcej, na Pańskim blogu
wyczytałam takie wspaniałe słowa: „Największym kapitałem Hajnówki są jej Mieszkańcy”. A kto
jest mieszkańcem naszego miasta? Ja jestem cały czas za tym, żebyśmy nie dzielili, tylko budowali
przyszłość w naszym mieście. Kto jest mieszkańcem naszego miasta? 16 347 to są Polacy. 5 954
to są Białorusini, 103 są Ukraińcy. To są ostatnio liczby, które podaje GUS. W tym 60 %, ponad
60 %  naszych  mieszkańców  to  są  mieszkańcy  wyznania  prawosławnego  a  40  %  wyznania
rzymskokatolickiego. Urodziliśmy się na tej  samej ziemi,  wychowaliśmy się tutaj  w Hajnówce.
Budujmy tą Hajnówkę razem. Nie dzielmy jej. Dziękuję.

Alla Gryc – Dziękuję bardzo. Czy ze strony radnych są jeszcze wnioski i zapytania? Pan Janusz
Puch, proszę bardzo.

Janusz Puch – Wysoka Rado, Pani Przewodnicząca, Panie Burmistrzu, wpłynęło do mnie pismo
od Rady  Rodziców  z  Przedszkola  Nr  3  przy  ulicy  Rzecznej  w  Hajnówce  i  Dyrekcji  tego
Przedszkola z prośbą o zapewnienie bezpieczeństwa dla dzieci i rodziców, którzy dowożą dzieci
i odbierają z Przedszkola. Pozwolę przeczytać te pismo:
/Szanowny Pan  Janusz  Puch Radny Miasta  Hajnówka.  Zwracamy się  z  prośbą  o  ograniczenie
szybkości w postaci „leżących policjantów” przy Przedszkolu Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi
w Hajnówce,  ul.  Rzeczna  oraz  ustawienie  znaków  zakazu  parkowania  pojazdów  na  parkingu
przedszkolnym  przed  bramą  wjazdową  na  teren  Przedszkola  w  godzinach  od  6.00  do  19.00.
Podyktowane  jest  to  bezpieczeństwem  dzieci,  a  szczególnie  o  tych  specjalnych  potrzebach
edukacyjnych. Łączymy realizację swoich dydaktyczno-wychowawczych i opiekuńczych funkcji z
refleksją  nad  przeciwdziałaniem  różnego  rodzaju  zagrożeniom  bezpieczeństwa  dzieci
przebywających w przedszkolu. Proszę o wyznaczenie przejścia dla pieszych przez ulicę Rzeczną
przy  stacji  trafo  w postaci  oznakowania  i  oznaczenia  pasów.  Wówczas  umożliwi  to  rodzicom
bezpieczny i dogodny dojazd i odbiór dzieci z placówki przedszkolnej. I cytat: „Bezpieczeństwo nie
jest wszystkim, lecz bez bezpieczeństwa wszystko jest niczym” Krzysztof Nejman. Z poważaniem
Rada Rodziców i Dyrekcja Przedszkola./ 
Janusz Puch – Ja byłem tam, obejrzałem te miejsca i pozwoliłem sobie napisać wniosek. 
/W związku  z  pismem Rady  Rodziców,  Dyrekcji  Przedszkola  Nr  3  w  Hajnówce  dotyczącego
zapewnienia należnego bezpieczeństwa dla dzieci i rodziców dochodzących, dowożących dzieci do
Przedszkola przy ulicy Rzecznej wnioskuję jak niżej: 1. o wykonanie i oznakowanie przejścia na
ulicy  Rzecznej  Osiedla  Lipowa  na  wysokości  stacji  trafo.  Obecnie  brak  jest  jakiegokolwiek
oznakowania  przejścia  przez  ulicę  w  okolicach  Przedszkola.  2.  Ustawienie  znaku  zakazu
parkowania w godzinach od 6.00 do 18.00 dla pojazdów na parkingu przedszkolnym przy ulicy
Rzecznej./  Niejednokrotnie  te  parkingi  są  zajmowane  przez  auta  typu  busy,  autobus  i  rodzice,
którzy dowożą dzieci,  nie  mają gdzie  postawić  aut.  Muszą  korzystać ewentualnie  z  parkingów
osiedlowych lub normalnie parkują na drodze, co stwarza zagrożenie i dla rodziców, i dla dzieci, dla
osób korzystających  z  tej  ulicy.  /3.  Zamontowanie  ograniczników prędkości  na  ulicy Rzecznej
w okolicy Przedszkola w celu zmniejszenia prędkości dla pojazdów poruszających się po ulicy,
a to przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa dzieci, rodziców i mieszkańców osiedla Lipowa./
Janusz Puch – Ten wniosek złożę. Jeszcze mam następną sprawę. Mieszkańcy ulic Rutkowskiego,
Hibnera,  Jesionowej  w  Hajnówce  zwracają  się  z  zapytaniem,  kiedy  będzie  remont  tych  ulic



w związku z tym, że już od lat 90. pisane są pisma w sprawie tego remontu. Deklarowali również
chęć finansową wsparcia tych ulic. A ulice te są po prostu po przeróbkach, gliniaste, gdzie opady
deszczu jak napadają, to są po prostu trudne do przebicia. Nawet stwarzają niemożliwość dojazdu
do własnych posesji. Dlatego bardzo bym prosił Pana Burmistrza o podanie jakiegoś konkretnego
terminu, kiedy to będzie zrobione. Dziękuję.

Alla Gryc – Dziękuję Panu Januszowi. Pan Bogusław Łabędzki.

Bogusław Szczepan Łabędzki – Państwo Przewodniczący, Wysoka Rado, Panie Burmistrzu, ja tak
może w kolejności tak. Do Pani Przewodniczącej to przeżywamy obecnie okres żałoby po Panu
Mazowieckim. Może tam nie wypada się szczegółowo wdawać w jego biograficzne wątki, ale może
wstrzymajmy  się  jeszcze  z  ostatecznymi  decyzjami  co  do  patronatu  ulic.  Mamy  na  pewno
Prezydentów świętej pamięci, którzy jeszcze także czekają w kolejce. Natomiast polecam i Pani
i Państwu  zapoznanie  się  z  materiałem  opracowywanym  i  upublicznianym  przez  Pana  Leszka
Żebrowskiego,  który dosyć  dużo mówi  na  temat  Pana  Mazowieckiego.  Pan Leszek  Żebrowski
będzie gościem Hajnówki 2 marca, ale myślę, że do tego czasu można jeszcze z jego materiałami
się zapoznać. Do Pani radnej Rygorowicz. Pani odpowiem tak, no przede wszystkim to zobligowali
mnie do zaprezentowania opinii mieszkańcy. To nie była w 100 % moja opinia. Natomiast ja się nie
wycofuję  z  niej  i  uważam,  jeżeli  mamy  budować  wspólnie  jakąś  rzeczywistość,  to  szanując
wartości obu stron. Obu stron, Pani radna. Chętnie oddałbym także krew w takiej akcji szczytnej,
gdyby ona  się  odbywała  w innych okolicznościach.  Kolejna  rzecz,  Panie  Burmistrzu,  taki  mój
kolega był na początku października w Hajnówce, który generalnie ma do czynienia z odbiorem
i z jakością dróg odbieranych i wykonywanych. Tak się złożyło, że przechodziliśmy razem ulicą
Orzeszkowej i ja na to wcześniej nie zwróciłem uwagi. On twierdzi, że coś z masą bitumiczną musi
być nie tak w tej ulicy, ponieważ jeszcze nie było wysokich temperatur, a już się odbijają ślady kół
samochodów w tej  jezdni  i  tych  śladów jest  bardzo  dużo.  Twierdzi,  że  kiedy przyjdą  wyższe
temperatury, to może się to zjawisko jeszcze pogłębić. Był zdziwiony, że ta droga była oddana tak
późno, bo uważał, że to już nawierzchnia troszkę dawniejsza. Sugerował, żebym zapytał, z czego
została  wykonana ta  nawierzchnia ulicy Orzeszkowej.  Może warto to  sprawdzić,  bo gdzie tam
jeszcze okres obsługi gwarancyjnej chyba obowiązuje prawda, wykonawcę? Ale to tak widać nawet
gołym  okiem.  Te  ślady  gdzieś  tam,  szczególnie  jak  samochody  zatrzymują  się  na  chwilę,
to zostawiają  po  sobie  takie  odciski,  nie?  Zapomniałem,  miałem podziękować  Pani  Kierownik
i pracownikom Referatu Ochrony Środowiska., bo faktycznie, ostatnio dosyć sporo naprzykrzałem
się ze swoimi prośbami. Dziękuję, listy bym chyba nawet nie wymienił, ale było tego sporo. Widzę
też, że już na Miłkowskiego zaczęto remontować studzienki. To bardzo dobry efekt tej współpracy.
Natomiast, Pani Marto, ja odpowiem Pani tak, proszę o pomoc, o wsparcie, ponieważ pojawia się
problem kotów niechcianych  i,  znaczy ja  wiem.  Ja  już  widzę  po  minie,  tak,  ale  chodzi  o  to,
że no dzieci mają tą skłonność, że czasami przyniosą dla mamy karton kociaków, które są gdzieś
tam podrzucane  na  osiedlu  i  te  mamy faktycznie  się  pytają:  No  co  my mamy z  tym zrobić?
Ja ostatnio miałem telefon taki wprost: Panie Łabędzki, ja Panu przyniosę te kociaki. Znaczy nie
będę  mówił,  jak  mi  się  udało  z  sytuacji  wybrnąć,  ale  proszę  o  wsparcie,  o  informację,  tak,
co w takiej  sytuacji  nagłej  mamy robić?  Panie  Burmistrzu,  zapytanie  o  przetarg  na  wykonanie
zadaszenia nad amfiteatrem. Tam ciągle nam te przetargi nie wychodzą. Czy może jednak za mała
oferta? Znaczy ja wiem, że to są inne czynniki, ale prosiłbym też o odpowiedź. Na stałą prośbę
mieszkańców, dobrze, że jest Pan Dyrektor, ale ja składam ten wniosek na ręce Pana Burmistrza,
wniosek o zmianę sposobu pobierania opłaty za wywóz odpadów komunalnych z zasobów Zakładu
Gospodarki Mieszkaniowej w Hajnówce w taki sposób, aby mieszkańcy mogli ją uiszczać razem
z pozostałymi odpadami – czynsz woda ogrzewanie. W taki sposób uprości mieszkańcom obsługę
własnych zobowiązań finansowych, a w niektórych przypadkach obniży również jej koszty. I to jest
naprawdę taka nagląca prośba od mieszkańców, żeby jednak tą opłatę wspólnie z innymi opłatami
mogli  uiszczać.  No  są  też  takie  złośliwości,  Panie  Dyrektorze.  No  jeżeli  ZGM  rezygnuje
z pobierania od nas jednej opłaty, to niech też inne opłaty sobie odpuści. Zrezygnowaliście... Aha,



czyli  teraz  następnym  krokiem...  No  właśnie,  ale  żeby  to  było  skumulowane  jako.  Panie
Dyrektorze,  no  Pan znowu będzie  mówił,  że  to  niemożliwe,  ale  jet  to  możliwe  w Spółdzielni
Mieszkaniowej. Jest to możliwe no też w innych gminach. Nie rozumiem, czym Gmina Hajnówka...
Dobrze, poczekam na Pana odpowiedź. Dobrze. Dobrze. Będzie tak sprawa trwała i... Wie Pan, ja
Panu odpowiem też, że może nie do końca jestem przekonany co do Pana znajomości tych praw,
które występują przy zarządzaniu nieruchomościami. Takim dobrym dowodem na to jest, że Sąd
Rejonowy w Bielsku Podlaskim uwzględnił  zażalenie na postanowienie Prokuratury o odmowie
wszczęcia  śledztwa w sprawie przekroczenia uprawnień i  przywłaszczenia pieniędzy na szkodę
mieszkanki  Spółdzielni  w  Hajnówce.  Później  to  ta  osoba  stała  się  mieszkanką  zasobów
komunalnych. To jak gdyby wracamy do sprawy,  o którą ja prosiłem, żeby,...  No rozumie Pan
chyba?  Jeszcze  nie,  tak?  Pokrzywdzona  posiadała  własność  mieszkaniową  o  powierzchni  60
metrów  kwadratowych  w  Spółdzielni  Mieszkaniowej  w  Hajnówce.  W  celu  spłaty  zaległości
czynszowej  dokonano  zamiany  lokali.  W zamian  za  mieszkanie  w  Spółdzielni,  na  podstawie
umowy notarialnej, nabyła w zasobach Gminy Hajnówka własność lokalu o powierzchni 30,5 metra
kwadratowego. Do transakcji sporządzono wyceny obu mieszkań i w rozliczeniu wartości lokali
różnicy w cenie pokrzywdzona miała otrzymać, po odliczeniu różnych kosztów, kilkanaście tysięcy
złotych. Okazało się jednak, że zatrzymano należne jej  14 000 złotych pod pretekstem zaliczki
na poczet przyszłego czynszu, choć miesięczna opłata wyniosła około 300 złotych, a później z tej
kwoty potrącono dodatkowo 7 000 złotych na pokrycie termomodernizacji budynku. To już Pan wie
w tej chwili, o jakiej sprawie mówię. Pani Przewodnicząca...

Alla Gryc – Obiecywał Pan krótko. O 15.00 mamy postawiony autobus.

Bogusław Szczepan Łabędzki – Pani Przewodnicząca...

Alla Gryc – Przepraszam.

Bogusław Szczepan Łabędzki –  Autobus nie ucieknie.

Alla Gryc – Wiem.

Bogusław Szczepan Łabędzki – To nie jest autobus liniowy. Zresztą ja też nie wiem, jakie tam
za bardzo mamy inwestycje do oglądania.

Alla Gryc – Jest plan.

Bogusław  Szczepan  Łabędzki  –  Dobrze.  W  charakterze,  Panie  Burmistrzu,  zapytania  kieruję
do Pana następująca pismo:
/W związku  z Pana wypowiedzią na XXIX Sesji Rady Miasta dotyczącą finansowania UKS Unia
Hajnówka cytuję „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”,  proszę o udzielenie
odpowiedzi  na  następujące  pytania:  1.  Czy  jest  prawdą,  że  był  Pan  stroną  lub  świadkiem
w postępowaniu karnym/sądowym jednego z członków UKS Unia Hajnówka? 2. Czy istnieje znana
Panu sankcja karna regulująca zakaz uczestniczenia znanego Panu członka UKS Unia Hajnówka
w sekcji sportowej? 3. Czy istnieje regulacja prawna zabraniająca samorządom udzielania wsparcia
finansowego  klubom  sportowym  lub  sekcjom,  w  których  trenują  osoby  karane?  4.  Czy
stwierdzenie, że wniosek UKS Unia Hajnówka będzie traktowany „tak, jak każde inne wnioski”
oznacza,  że  w  pozostałych  podmiotach  prowadzących  sekcje  sportowe,  a  ubiegających  się
o dofinansowanie z budżetu Miasta Hajnówka, również dokona Pan weryfikacji osób pod kątem ich
karalności? 5. Czy ta weryfikacja, o której mówię w pytaniu 4, będzie dokonana przez sprawdzenie



sądowego  zaświadczenia  o  niekaralności  każdego  członka  klubu  lub  sekcji  sportowej?  6.  Czy
zamierza  Pan  w  przyszłości  uzależniać  dofinansowanie  innych  podmiotów  prowadzących
chociażby  świetlice  socjoterapeutyczne,  zajęcia  pozalekcyjne  w  szkołach  lub  organizując
wypoczynek  letni  i  zimowy dzieciom i  młodzieży oraz  podobne  przedsięwzięcia  od  kryterium
niekaralności osób uczestniczących w zajęciach współfinansowanych z budżetu Miasta Hajnówka
7. Czy neguje Pan walory resocjalizacyjne sportu?/
Bogusław Szczepan Łabędzki – I będę prosił, Panie Burmistrzu, żeby Pan ustosunkował się do tych
pytań jednak na piśmie.

Alla Gryc – Dziękuję. Czy ze strony radnych są jeszcze zapytania? Ja pozwolę tylko odpowiedzieć
Panu Bogusławowi  Łabędzkiemu.  Być  może nieuważnie  Pan słuchał  mojego wniosku,  dlatego
że ostatnim  punktem  wniosku  jest  prośba  o  rozważnie  możliwości,  jak  możemy  upamiętnić
Premiera Tadeusza Mazowieckiego. Rozważenie możliwości. Dziękuję. Proszę bardzo, Pani Halina
Łojewska. 

Halina Łojewska – Panie Burmistrzu, mieszkańcy ulicy Granicznej pytają, jak wygląda przebudowa
ich ulicy. Czy oni się doczekają?

Alla  Gryc  –  Dziękuję  bardzo.  Ja  jeszcze  skorzystam z  okazji  i  podam taką  istotną  informację
wysokiej  Radzie,  dlatego  że  Pani  Halinka  bardzo  często  powiadamia  nas  o  jakichś  szybkich,
nagłych,  przypadkowych  wydarzeniach  SMS-em.  Musi  być  tutaj  ze  strony Państwa  wyrażenie
zgody, woli na odbieranie takich SMS-ów. W związku z tym ja pozwolę sobie puścić listę tak,
żebyśmy wpisali swoje nazwisko. Tu cała informacja jest. Bardzo proszę. Dziękuję. Proszę bardzo,
Pan Zdzisław Wiatrowski. Bardzo proszę o precyzowanie...

Zdzisław Stanowski – Kto mi nazwisko zmienił? 

Alla Gryc – Przepraszam. Stankowski. Panie Zdzisławie, też przepraszam. 

Zdzisław  Stankowski  –  Pani  Przewodnicząca,  Panie  Burmistrzu,  tu  kolega  w  czerwcu  złożył
wniosek o to, żebyście zadbali o drzewa przy HDK-u a do mnie też mieszkańcy mówią: Dlaczego
ten Urząd Miasta nie nazywa też to Górnik, bo mówi: To powinien być Hajnowski Dom Kultury
Górnik, bo dzięki Górnikowi mamy ten właśnie Hajnowski Dom Kultury. I ja mówię: Prosicie, to ja
to poruszę. I też mówią: Teraz już jedno drzewo spadło. Na połowę. Już tyle czasu leży i nikt go nie
zabiera. Drugie drzewo stoi. W każdej chwili może polecieć. I też, czy Pan Burmistrz, czy Pani
Przewodnicząca,  czy radni,  czy inni przyjeżdżają do HDK-u i  na wjeździe parkują samochody.
I w każdej chwili te drzewo może polecieć. A jeszcze też mówią: My idziemy na mszę – ja też
byłem, bo kolega świętej pamięci odszedł, na mszy w cerkwi. I mówią też: Dlaczego nie ścinacie
tych suchych gałęzi przy tym płocie, który został też rozebrany? Bo te drzewa mogą też polecieć
na płot, który ogradza cerkiew. I to też będzie wtedy duży koszt. Dlaczego tak to się robi? Tak się
tego niepowinno robić, żeby tyle miesięcy czekać na pościnanie drzew. Bo to pomniki – mówią.
Mówi: też jeszcze powiedz. Był tutaj pomnik przy tej knajpie HDK-u, taki duży dąb. Średnica tego
drzewa była  chyba  ponad  1,20  m czy 1,30  m.  I  też  gałąź  spadła,  tylko  szczęście,  że  nikomu
na głowę tam nie poleciało. I potem go wycieli. I pomnik dębowy ten bez problemu można było
wyciąć. A tam dlaczego nie możecie wyciąć? I następna sprawa. Nie wiem, czy Panowie radni, Pan
Burmistrz, Pani Przewodnicząca wiecie, ile za wysypisko śmieci biorą w Gminie Czyże, w Gminie
Narewka. I ja powiedziałem dla mieszkańców, że tam tylko biorą 5 złotych. Od osoby. Tu mówią:
PUK jedzie tak daleko? Do Siemianówki, Masiewa, Babiej Góry,  po innych koloniach i  im się
opłaca za 5 złotych pojechać? A czemu w Hajnówce – mówili – nie mogą zrobić, że za segregację
my powinniśmy płacić. Bo przedtem nie segregowaliśmy i mniej płacimy, jak teraz. I tu wszędzie
stoją  kontenery  i  przyjeżdżają  samochody  i  wrzucają  śmieci.  Czy  to  do  segregacji,  czy  nie
do segregacji  a z PUK-u przyjeżdża i  ładują 3-4 bez segregacji.  To po co tak mamy płacić? –



mieszkańcy mówią. I mają rację. I teraz też, Panie Burmistrzu, mieszkańcy ulicy Bielskiej i Prostej
mówią: Dlaczego tam nie można zrobić chodnika? Robicie chodnik po drugiej  stronie na ulicy
Piłsudskiego. Można byłoby to zostawić, a zrobić jeden. Bo też mówią: Czy idziemy do świątyni
baptystów, prawosławnych, katolickich i nie mamy po czym iść, bo są tam takie dziury na tych
chodnikach. Dlaczego tak nie robicie? Chcecie dobrze zrobić ulicę Piłsudskiego? Z jednej strony
mamy dobry chodnik  zrobiony,  to  róbcie  na innych ulicach.  I  tak  samo było tutaj.  Już też mi
powiedzieli:  Dlaczego  na  ulicy  Filipczuka  zerwano  chodnik  ponad  rok?  I  miał  być  układany
chodnik.  Już  tam  normalnie  rośnie  trawa.  Była  podłączona  kanalizacja  do  jakiejś  tam
nieruchomości i tego nie zabezpieczono. Jest taka dziura. Mówi: Jedziemy samochodem, to musimy
szukać, gdzie możemy przejechać. A było obiecane, że tam będzie ułożony chodnik. I mówią też:
Dzieci idą do Szkoły Nr 6, jakaś impreza jest w HDK-u idą i też idą na mszę – czy do kościoła, czy
do  baptystów,  czy  do  cerkwi?  Dlaczego  nie  dbacie,  mówią,  o  bezpieczeństwo  mieszkańców?
I jeszcze teraz też:  Dlaczego Pan Dyrektor  powiedział,  że Pani odpowiada za wycinanie drzew
na osiedlu? Nie wycinanie, tylko podcinanie gałęzi. Jeden z Pani pracowników powiedział, że nie,
my  za  to  nie  odpowiadamy.  Odpowiada  za  to  Dyrektor  komunalny  i  Prezes  Wspólnoty
Mieszkaniowej. I też była taka sobota, że idę sobie, przy bloku Nr 5 i mieszkańcy wychodzą, mówi:
Zobacz, co się stało. Gruba gałąź spadła tam, gdzie ludzie przy stoliku siedzą. To mówi: Szczęście,
że  na  głowę  nie  spadła.  I  jeszcze  jest  oświetlenie,  i  między  drutami  podłączonymi  do  prądu,
do oświetlenia są gałęzie. Tak nie może być. Przecież przy dużej wichurze druty mogą być zerwane.
I z drugiej  strony, to jeżeli będzie zwarcie, to jeszcze wtedy będzie szczęście. A jak nie będzie
zwarcie i będzie prąd? Toż to może być tragedia dla ludzi. A dzisiaj też jechałem na cmentarz i tak,
jak już wcześniej mówiliśmy, żeby na Hajnówce były popodcinane drzewa wszędzie na ulicach.
I jadę i gałąź wisi na drutach elektrycznych. To tak, Panie Burmistrzu, nie może być. Podcinajcie
te drzewa konkretnie na całym Millenium, w całej Hajnówce. Bo jechałem do Białegostoku, mały
park w Narwi i  wszystkie  drzewa w parku zostały podcięte.  Bez żadnego problemu. A jeszcze
mieszkańcy proszą tak: Dlaczego nie jest zaznaczone przejście do Przedszkola Nr 1? I powiększony
park? A Pani też obiecała, że już w październiku będzie oświetlenie ulicy Rakowieckiego. I też
wczoraj stałem, podchodzą do mnie, mówi: Dlaczego tam nie ma jeszcze oświetlenia? Już koniec
października? Dobrze, dziękuję. 

Alla  Gryc  – Ja  w odpowiedzi  na Pańskie wyzwanie powiem, że zgłaszałam oficjalny wniosek
na budowę chodników przy ulicy Bielskiej. Sprawa nabrała toku. Ja myślę, że informacji udzieli
Burmistrz. Czy ze strony Państwa? Pani Helena Kuklik. Proszę bardzo.

Helena Kuklik – Dziękuję Przewodniczącej  Rady Miasta  za  udzielenie  głosu.  Szanowna Rado,
Panie Burmistrzu, wszystkim nam wiadomo, jak wielką popularnością cieszy się w ostatnim roku
budżet,  cieszą się budżety obywatelskie na terenie  naszego kraju,  a  szczególnie  wiadomo nam,
co się dzieje w Białymstoku, jak wiele osób zgłosiło się do uczestniczenia w planowaniu budżetu
obywatelskiego. Wszyscy chcą poprawiać bezpieczeństwo na terenie miast bądź estetykę. Zupełnie
inaczej  się  dzieje  na  terenie  Hajnówki,  gdzie  Burmistrz,  nawet  komitety  społeczne  ani  Rady
Osiedlowe, ani nawet radni nie mają wpływu na powstawanie budżetu miasta. To Burmistrz stawia
wszystkich przed faktem dokonanym w ostatnich dniach grudnia. Tak było bynajmniej w ciągu
ostatnich 2 lat. W tym miejscu podziękuję Pani Przewodniczącej Rady Miasta za podjęcie tematu
budowy chodnika na ulicy Nowej, o który Rada Osiedla Paszki składała wniosek, a Pan Burmistrz
na  ostatniej  sesji  powiedział,  że  chodniki  są  nieistotne,  nie  będzie  budować chodników,  chyba
że przy  ulicach  wojewódzkich.  Wszystkie  środki  skumuluje  na  budowę  dróg  miejskich.  Także
zgłosił  się  do  mnie  przewodniczący,  może  nie  przewodniczący  członek  komitetu  społecznego
budowy ulicy Granicznej, który to komitet powstał już w roku 2007 i do dnia dzisiejszego nie ma
żadnego odzewu. Komitet społeczny nie został poinformowany o żadnych postępach w działaniu.
Oni zwrócili się z wnioskiem o współfinansowanie przebudowy ulicy Granicznej. Z tego, co się
zorientowałam, powstał już projekt przebudowy, natomiast nie wiadomo jeszcze, czy zostanie ujęta
budowa w planie zadań inwestycyjnych na rok 2014. Tutaj również dziękuję Pani radnej Halinie



Łojewskiej,  ale  proszę  również  wszystkich  radnych  z  tego  terenu,  z  którego  zostali  wybrani
do Rady Miasta, o zajęcie się naszymi ulicami na terenie osiedla Paszki. Dziękuję.

Alla Gryc – Dziękujemy Pani Helenie Kuklik. Pan Adam Supruniuk. Proszę bardzo.

Adam Supruniuk  –  Dziękuję  Pani  Przewodnicząca.  Ja  tutaj  mam takie  trzy pytania,  takie  trzy
wnioski,  takie,  z  jakimi  najczęściej  się  spotykam  wśród  mieszkańców,  którzy  mi  zwracali.
To pierwsze  to  właśnie  ten  budżet  obywatelski,  co  tutaj  koleżanka  wspomniała,  jest
w zainteresowaniu mieszkańców. Drugie to praca emerytów. Osoby tu zgłaszały,  że w Urzędzie
Miejskim zatrudniane są osoby,  które posiadają  emerytury,  natomiast  osoby,  które w ogóle nie
posiadają źródła utrzymania, nie mają żadnej pracy, nie są zatrudniani tutaj. I trzecie to zatrudnianie
osób niepełnosprawnych. Jeśli się orientuję, to w chyba jest minimum można 6 % więcej zatrudniać
osób niepełnosprawnych. Jaki to jest procentowy stosunek tutaj właśnie w Hajnówce, w Urzędzie
Miejskim w Hajnówce, w innych Urzędach? Dziękuję. 

Alla Gryc – Dziękuję bardzo. Czy są jeszcze pytania? Nie widzę. 

Janusz Puch – Jeżeli można, ja mam jeszcze informację.

Alla Gryc – Proszę bardzo. Pan Janusz Puch.

Janusz  Puch  –  Proszę  Państwa,  wysoka  Rado  i  mieszkańcy  Hajnówki.  Grupa  Onet.pl  S.A.
zorganizowały plebiscyt pod nazwą Turniej Miast. Jest to turniej. Zwycięzca tego Turnieju może
uzyskać 100 000 złotych na cele promocyjne danego miasta. W związku z tym on trwa do 7.11,
w związku  z  tym  zwracam  się  tutaj  do  Państwa,  do  wszystkich  mieszkańców  Hajnówki
o oddawanie głosów poprzez internet. Jeden mieszkaniec może oddać jeden głos, to znaczy znaczy
z  jednego  komputera.  Hajnówka  obecnie  jest  na  90.  miejscu.  Oddało  głosów  tylko  124
mieszkańców. To jest bardzo mało. Dlatego prosiłbym właśnie media nasze, które są tu obecne,
również o rozpropagowanie tej informacji. No i myślę, byłaby możliwość wygrania tej kwoty, którą
przeznaczylibyśmy właśnie na promocję naszego miasta. Dziękuję. 

Alla Gryc – Dziękuję bardzo. Ciągle ograniczam czas. Pan Jakub Ostapczuk. 

Jakub  Ostapczuk  –  Pan  Przewodniczący  Stankowski  od  dłuższego  czasu  już  zaczepia  ulicę
Rakowieckiego. Co prawda to ani jego Rada Osiedla, nie rozumiem, czemu aż tam daleko wędruje
i chciałem powiedzieć o ulicy Rakowieckiego. To jest najbardziej oświetlona ulica w mieście. Pali
się  tam 42 lampy.  Moc każdej  lampy jest  150 watów,  łatwo policzyć,  jest  6  kilowatów prądu
pobiera. Nikt przy tej ulicy nie mieszka. W nocy, ja tam jeżdżę bardzo często, to moja ulica, i tam
ludzie nie  chodzą.  Pomimo,  że jest  oświetlona,  jest  niebezpieczna,  ponieważ światło  nie  broni.
Ludzie wtedy chodzą wieczorami w nocy ulicą Lipową, jak chcą iść gdzieś w tamtą stronę. Nawet
ja swoim zawodnikom odradzam, żeby tamtędy chodzili, ponieważ jest no niebezpiecznie, chociaż
bardzo jasna, mówię. Najbardziej oświetlona, co ja kiedyś nawet zwracałem uwagę Burmistrzowi,
że Orliki  nie  powinny być  tak mocno oświetlane w nocy i  ta  ulica nawet  jest  wskazana,  żeby
chociaż co drugą lampę tam wygasić  i  też by wystarczająco było.  A te dwie lampy,  które tam
zostały uszkodzone w czasie,  tam było zderzenie ze  słupem. One spadły,  są  już przygotowane
i będą  zamontowane.  Ale  naprawdę  brak  tych  lamp  nie  wpływa  ani  pół  procenta  na  jakość
oświetlenia. Jest po prostu za dużo, co 20 metrów. To wyobraźcie Państwo. Po prostu inwestycja
ta naprawdę  została  tam  przesadzona  z  tym  oświetleniem.  Część  obiektów  w  Hajnówce  jest
w ostatnich  latach  budowy  są  tak  podświetlone,  jakby  chciało  no  pokazać,  że  tutaj  patrzcie,
bo to jest zrobione teraz.  Dziękuję.

Alla Gryc – Dziękuję bardzo. Nie widzę więcej pytań. Szanowni Państwo, ja tylko powiem. Bardzo



było nam przykro, kiedy nie sprawdziliśmy się, jako mieszkańcy miasta, ze swoją solidarnością
na głosowanie na boisko Orlika przy Szkole Podstawowej Nr 3. Zostaliśmy gdzieś daleko. Była
okazja.  Nie  przegapmy tej  okazji.  Prosiłam Pana  Janusza,  żeby  podał  dokładną  stronę,  adres:
www.turmiejmiast.zumi.pl Oddajmy wszyscy głos.  Jest  to  jakaś  szansa.  Tym bardziej,  że  w tej
chwili  jesteśmy na  90.  miejscu.  Dziękuję  bardzo.  To moja  gorąca  prośba.  Proszę  o  udzielenie
odpowiedzi Pana Burmistrza. 

Jerzy Sirak – Pani Przewodnicząca,  Wysoka Rado, na początek pragnę podziękować Pani Ewie
Rygorowicz za ten głos rozsądku. I przypomnę, że 1 września, wspólnie z Panią Przewodniczącą,
złożyliśmy kwiaty  przy  obelisku  Bierwiaczonka.  Zostały  włączone  syreny w  mieście  i  kwiaty
na grobach  Żołnierzy  Września.  Pan  Janusz  Puch  podnosi  temat  ulicy  Rzecznej.  My
to przeanalizujemy. Te wnioski, które ze strony Pani Dyrektor tam były podnoszone, dotyczące tego
tematu też bezpieczeństwa ruchu, zostały częściowo tam zrobione i zobaczymy. Jeżeli to będzie
zasadne, ja nie widzę przeszkód, żeby ten wniosek zrealizować. Pyta Pan o ulice Rutkowskiego,
Hibnera i Jesionowa. Wszystkie te 3 ulice związane są z koniecznością budowy instalacji burzowej,
odwodnienia burzowego, w związku z tym będzie to trochę droższe. Ja nie ukrywam, że mieliśmy
nadzieję, że jeszcze w tym roku uda się uzyskać zezwolenie władzy wdrażającej i z oszczędności
na modernizację oczyszczalni ścieków jakby podciągając ten projekt byśmy mieli  szanse zrobić
dodatkowe instalacje burzowe w ulicach na ulicy Chemicznej, również Hibnera, Rutkowskiego czy
tej Granicznej. No niestety, sprawa się trochę przeciągnie, ale mam nadzieję, że w przyszłym roku
wiosną to będzie możliwe. Komitety społeczne budowy tych ulic są tutaj  z nami w kontakcie.
Ja mówię,  ta  sama  zasada  dotyczy  ulicy  Graniczną  i  proszę  tutaj  wysokiej  Rady,  radnych
i społeczności nie wprowadzać w błąd, że ktoś przestał informować i nie interesuje się sprawami
ulicy,  szczególnie  tam,  gdzie  są  mieszkańcy  zaangażowani.  Natomiast  jeżeli  chodzi  o  ulicę
tą Graniczną, mieszkańcy wiedzą, jaki jest powód tego przesunięcia w czasie. Po prostu okazało się,
że  pewien  pas  drogowy  jest  rozdzielony  od  nieruchomości  znacznej  części  mieszkańców
własnością prywatną. Dopóty, dopóki nie mogliśmy kupić tego kawałki ziemi, to przecież zdajecie
sobie  z  tego  Państwo  sprawę,  że  nie  można  dopuścić  do  takiej  sytuacji,  kiedy  między  drogą
publiczną a posesją prywatną będzie metr czy półtora metra własności prywatnej. To już zostało
sfinalizowane. I będziemy mogli myśleć o realizacji tej inwestycji.  Zgodzę się z tym, że akurat
jeżeli  akurat  chodzi  o  ulicę  Graniczną,  to  ta  inwestycja  była  obiecana  od  wielu  lat.  Jestem
przekonany, że i ja, i Rada mamy szansę się z tej obietnicy wywiązać. Będziemy o tym wspólnie
rozmawiać przy pracy nad projektem budżetu na 2014 rok. Pan Łabędzki podnosi temat zadaszenia
amfiteatru.  Ja  nie  ukrywam,  że  zawsze  staram  się  wszędzie  szukać  oszczędności  i  po  tych
przetargach, które były zrobione, te oferty wykonawców są stosunkowo wysokie. Myślę, że jeszcze
na realizację mamy jeszcze trochę czasu. Spróbujemy powtórzyć jeszcze przetarg i wierzę w to,
że uda się finalnie uzyskać cenę trochę korzystniejszą. Nic się nie stanie, jeżeli to zadaszenie będzie
pół roku później czy nawet i rok później. Natomiast jeżeli chodzi o drugą kwestię, odpowiem Panu
na piśmie,  ale  ja  się  swojego stanowiska  nie  wstydzę.  Ja  uważam,  że  jeżeli  chodzi  o  wydatki
sportowe i te różne inne, pieniądze publiczne są po to, żeby służyć generalnie dobrym sprawom.
I proszę mnie nie posądzać tutaj o jakąś niechęć czy złośliwość do Klubu sportowego, bo wszyscy,
który się tym Klubem Unia zajmowali, wiedzą, że to nie jest prawda. Z naszej strony jest dobry
klimat,  jest  wsparcie  i  pieniądze  na  podstawowe  wyposażenie  Klubu  zostały  przekazane.
Organizujemy wspólnie  z  Podlaskim Klubem Związku  Bokserskiego  zawody bokserskie,  które
w Hajnówce dawno, dawno nie były, o Puchar Żubra, również ze współfinansowaniem Marszałka
Województwa  takie  zawody  się  odbędą.  Proszę  się  natomiast  nie  dziwić,  że  jeżeli  dochodzą
do mnie informacje, że osoby o kryminalnej przeszłości angażują się w działalność takiego Klubu,
że no ja mam wewnętrzne opory i nie jestem przekonany do tego, że pieniądze publiczne powinny
być  na  takie  zadania  przeznaczane.  Ale,  jak  wszyscy  wiemy,  ostateczna  decyzja  w  sprawie
wydatkowania pieniędzy publicznych należy do Wysokiej Rady. Jeżeli chodzi o drzewa. Ja myślę,
że Pani Halino,  w sprawie ulicy Granicznej  już odpowiedziałem, tak? Pan Stankowski podnosi
temat drzew. Ten park, o którym Pan mówi, to jest park, w którym rosną pomniki przyrody. Ja się
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zgodzę, że przeciętnego, normalnego człowieka to denerwuje i bulwersuje. Ale niestety, żyjemy
w takiej  rzeczywistości,  że  bardzo często do Białowieży każe nam się  jeździć  przez  Białystok.
I to też tak wygląda. Dopóty, dopóki nie wykreślimy tego drzewa z rejestru Konserwatora Przyrody,
no nie mamy prawa tego drzewa wyciąć. Ja bardzo chętnie szereg drzew, które przeszkadzają, które
stanowią zagrożenie, wyciąłbym jak najszybciej. Tylko co? Pan się pójdzie za mnie do Prokuratora
tłumaczyć? No nie, Panie Stankowski, no. Ja nie mam innego wyjścia. Procedury są w toku. Jak
tylko będziemy mogli ten pień, te stare drzewo wyciąć, na pewno to zrobimy. Bez zbędnej zwłoki.
No myślę, że na temat śmieci tu już mówiliśmy dużo. Generalnie na temat strategii i ekonomii
w gospodarce śmieciowej to można byłoby pisać wykłady. To nie jest moja wina, że ustawa zostały
tak stworzona, jak stworzona. W całej Polsce wiedzą, że ustawa to jest jeden wielki bubel i my
często tu na tej sesji rozmawiamy właśnie dlatego, że tak jest. Poprawiamy nasze uchwały. Dzisiaj
też nad tym pracowaliśmy i  na  kolejnych sesjach też będziemy pracowali  niejednokrotnie.  Ale
wierzę w to, że kiedyś dopracujemy się takiego systemu, z którego wszyscy będziemy zadowoleni.
Proszę  tu  nie  mieć  pretensji  do mnie,  do Pana Dyrektora  Łapińskiego,  bo jak tak  się  spojrzy,
w Polsce  są  różne  sytuacje.  Można  mieć  pretensje,  że  Łapiński  nie  chce  zbierać  razem  tych
pieniędzy  tak?  Tylko  każdy,  kto  się  zajmuje  na  przykład  postępowaniem  egzekucyjnym
w administracji, spyta potem tak: Panie Burmistrzu, a jak Pan przeprowadzi windykację w stosunku
do osób niepłacących? Na jakiej podstawie czy w wypadku Spółdzielni, czy w wypadku zasobów
Gospodarki Mieszkaniowej będzie można wezwać człowieka do wpłacenia, jeżeli to będzie razem
zapłacone?  A często  się  zdarza  tak,  że  ludzie  nie  płacą  całej  kwoty  czynszu  razem z  innymi
opłatami. Płacą cześć i w wyniku postępowania ktoś powie: Panie, ja za śmieci zapłaciłem. Ale tam
nie było wszystkiego. A to ja za wodę nie zapłaciłem albo za coś innego nie zapłaciłem, coś co nie
jest  świadczeniem  parapodatkowym.  Także  to  nie  jest  takie  proste,  oczywiste,  jakby  to  się
wydawało na pierwszy rzut oka. I myślę, że trochę więcej emocji przy tym wszystkim. Pomału
dojdziemy do jakiegoś  optymalnego  systemu.  Często  Państwo słuchacie  w programach,  co  się
dzieje w tej gospodarce śmieciowej. Owszem, ja nie mówię, że u nas jest idealnie. Ale bądźmy
obiektywni. Nie jest tak źle. Ale oczywiście, wszyscy pracujemy, będziemy pracować dalej nad
tym,  żeby było  jeszcze  lepiej.  Też obiecałem wcześniej,  że  na dzisiejszej  sesji  będzie  uchwała
mówiąca  o  pewnych,  nie  tyle  preferencjach,  ale  ulgach  dla  rodzin  wielodzietnych.  Nie  było
to możliwe,  bo  materia  prawna  jest  tak  skomplikowana,  że  inny pogląd  jest  Regionalnej  Izby
Obrachunkowej  w  sprawie,  zupełnie  inny  pogląd  jest  służb  prawnych  Wojewody  Podlaskiego
i musimy jeszcze nad tym popracować, ale wszystko zrobimy, żeby ta nasza nowa regulacja od 1
stycznia weszła w życie. 

Zdzisław Stankowski – Ale Panie Burmistrzu, gmina...

Jerzy Sirak – Ale pozwoli mi Pan skończyć, Panie Zdziśku.

Alla  Gryc  –  Przepraszam.  Przepraszam,  Panie  Zdzisławie,  proszę  uszanować  wypowiedź  Pana
Burmistrza i poczekać na swoją kolej. 

Jerzy Sirak – Sprawę chodnika przy ulicy Filipczuka sprawdzimy. Ja dokładnie nie znam, dzisiaj
nie mogę odpowiedzieć. Pani Heleno, jeżeli chodzi o budżet obywatelski, jakby tak posłuchać Pani
wypowiedzi, to wynika, że ja jestem wielkim satrapą. Schowałem się gdzieś tam w pokoju z Panią
Skarbnik. Sami sobie ustaliliśmy jakiś wrogi, zły dla miasta budżet. To nie jest tak. I w tamtym
roku,  i  dwa  lata  temu  informowaliśmy  mieszkańców,  prosiliśmy  o  konsultacje,  byliśmy
przygotowani  nawet  na  to,  że  przyjdzie  cała  sala  w  Górniku.  No  proszę  mi  wierzyć,
zainteresowania wielkiego nie było, co wcale nie znaczy, że się zniechęcamy i z tego rezygnujemy.
Nie, będziemy to robić i w tym roku. Postaramy się o to tylko, żeby informacje o tym spotkaniu,
o dyskusji  to  na  temat  projektu  budżetu  rozpropagować  jeszcze  szerzej.  Pan  tu  podnosi  temat
zatrudnienia emerytów. No wie Pan, prawo mamy takie, że nikt – ani ja, ani żaden inny kierownik
jednostki nie ma prawa powiedzieć emerytowi: Panie, Pan nabył uprawnienia emerytalne czy Pani,



proszę już iść do domu. Emeryt ma prawo pracować, pomimo tego, że uprawnienia emerytalne
nabył.  Chociaż ja  osobiście  też  się  z  Panem też  się  prywatnie  zgadzam,  że  jeżeli  ktoś  ma już
uprawnienia emerytalne,  to  powinien z  tych uprawnień  korzystać,  nie  blokować miejsca  pracy,
a szczególnie  jeżeli  chodzi  o  miejsca  pracy  w  budżetówce.  Ale  mówię,  takich  możliwości
prawnych,  żeby  zmusić  człowieka  do  odejścia  na  emeryturę,  pomimo  osiągnięcia  wieku
emerytalnego, nie ma. Ale ja Panu mówię, że to jest zupełnie inna sprawa. Oni mogą, skoro nabyli
uprawnienia  i  pracują,  ja  nie  mogę  ich  z  tego  powodu,  że  oni  mają  uprawnienia  emerytalne,
rozwiązać z nimi umowy o pracę. Po prostu w sądzie, w każdym sądzie przegram sprawę. Jeżeli
chodzi o zatrudnienie osób niepełnosprawnych, ja nie potrafię w tej chwili powiedzieć, jaki jest
odsetek osób niepełnosprawnych u nas zatrudnionych. No wszyscy się starają zatrudniać te osoby
niepełnosprawne  wszędzie  tam,  gdzie  jest  to  możliwe.  Z  tym,  że  też  tak  naprawdę  myślę,
że zatrudnienie  osób  niepełnosprawnych  w  większym  zakresie  byłoby  możliwe  wtedy,  kiedy
z Powiatowych  Urzędów  Pracy  byłyby  finansowane  projekty  na  właśnie  zatrudnienie  osób
niepełnosprawnych. W przyszłości taki bardzo ciekawy fajny projekt był u nas realizowany. Tak
naprawdę dzięki temu projektowi ze środków Powiatowego Urzędu Pracy, ale również z naszych
środków budżetowych miasta mogliśmy faktycznie przez 2 lata zatrudniać osoby niepełnosprawne.
Było to 7 osób, które cały czas pracowały. Projekt został dobrze oceniony. Z tego, co wiem, jest
jakaś nadzieja że kontynuacja tego dobrego projektu będzie możliwa w przyszłym roku.  Jeżeli
będzie to możliwe, robimy wszystko, żeby jak największa ilość osób niepełnosprawnych w ramach
tego projektu zatrudnić. 

Adam Supruniuk – Jest taki projekt.

Jerzy Sirak – Nie, jeszcze nie ma. 

Adam Suprniuk – Może do Pana Burmistrza nie dotarło.

Jerzy Sirak – Nie, nie, jeszcze nie ma. 

Adam Supruniuk – Ja mogę podpowiedzieć.

Jerzy Sirak – Ja myślę, że u nas Powiatowy Urząd Pracy jest bardzo dobrze zorganizowany, dobrze
zorientowanym i skutecznie zabiegającym o środki pomocowe urzędu i  mam nadzieję, że takie
środki w przyszłym roku u nas będą i na pewno z nich korzystamy. Chyba to wszystko, tak? Aha,
jeszcze jedno. Przepraszam kolegę radnego. Jesteśmy już w trakcie realizacji  projektu montażu
solarów. Po tym najbliższym weekendzie rozpocznie się już fizyczny montaż i w związku z tym,
żeby już uprzedzić pewne pytania, bo Pan Lew Sielewoniuk, który no bardzo często ma oryginalne
pomysły, niejako nie czyńmy z tego zarzutu, ale pytał, czy w związku z tym, że realizujemy taki
program  montażu  solarów  do  grzania  ciepłej  wody,  zostaną,  na  pewno  zostaną  podwyższone
w mieście  podatki.  A więc  chciałbym tutaj  potwierdzić,  że  biorąc  pod  uwagę  realia,  które  są,
na przyszły  rok  nie  planuję  przedkładać  wysokiej  Radzie  żadnych  projektów  co  do  podwyżek
podatków,  które  są,  jak  również  propozycji  odnośnie  zmiany  cen  wody,  czy  też  czynszów
w zasobach gospodarki komunalnej Myślę, że jest to wyraźne oświadczenie. Nie musimy po prostu
o tym więcej mówić i tak ja to widzę.

Alla Gryc – Dziękuję Panu Burmistrzowi. Pan Anatol Łapiński jeszcze musi odpowiedzieć.

Anatol Łapiński – Pani Przewodnicząca, Panie Burmistrzu, Wysoka Rado, tutaj za pośrednictwem
telewizji chciałbym odpowiedzieć na pytanie Pana radnego Łabędzkiego i uspokoić mieszkańców
co  do  zasady,  co  prawda  tu  już  Pan  Burmistrz  odpowiedział  częściowo  na  zadanie  pytanie.
Uważam,  że  ten  sposób  wnoszenia  opłat,  jaki  zastosowaliśmy,  jest  najbardziej  prawidłowym
sposobem, gdyż w tym momencie osoby, które opłacają czy wnoszą opłaty za odpady, na pewno nie



płacą za osoby, które ewentualnie nie zapłacą za odpady, które uchwaliła, stawki, które uchwaliła
Rada i tutaj, nawet na dzisiejszej sesji, przecież Państwo uchwaliliście deklarację w sprawie opłat
i artykuł 6 p i 6 q ustawy o odpadach mówi, kto może windykować te opłaty, a więc w żadnym
wypadku  Spółdzielnia  ani  Zakład  Gospodarki  Mieszkaniowej,  czyli  tak,  jak  Pan  Burmistrz
powiedział,  gdybyśmy włączyli to w ogół opłat, chociaż nawet tamte pozostałe opłaty wynikają
z umowy  cywilno-prawnej,  umowy  zawartej  z  mieszkańcami,  natomiast  te  opłaty  wynikają
z deklaracji, którą ustala Wysoka Rada. A więc nie wiem, w jaki sposób można łączyć te opłaty,
które są zupełnie z innej grupy opłatami.

Bogusław Szczepan Łabędzki – Znaczy nie wie Pan, jak je łączyć w Hajnówce.

Anatol Łapiński – Nie, dlaczego w Hajnówce? Tak samo uważam w każdym mieście w kraju nie
powinno się tego łączyć. Bo w tym momencie nie ma możliwości windykacji w stosunku do osób,
które nie zapłacą. Chyba że zgłasza ktoś, kto nie chciałby płacić za śmieci, to ja go rozumiem
doskonale,  dlaczego  chciałby  włączyć  do  ogółu  opłat,  bo  wtedy  nie  musi  płacić  i  nikt  nie
zwindykuje  tych  opłat...  Ja  nie  wiem.  Ja  tego  nie  powiedziałem.  A wiemy,  kto  płaci.  W tym
momencie wiemy, kto płaci, bo mamy pełną tutaj akurat kontrolę nad...

Alla Gryc – Panie Dyrektorze, czy już mogę?

Anatol Łapiński – I tak samo również mogą płacić co miesiąc, mogą co kwartał płacić mieszkańcy.
Tutaj akurat nie ma jakby...

Alla  Gryc  –  Dziękuję  Panu  Dyrektorowi  Anatolowi  Łapińskiemu  za  odpowiedzi.  W  drodze
wyjątku, bo jesteśmy w punkcie 10. Odpowiedzi, na interpelacje, wolne wnioski, zapytania. W tym
momencie  już  nie  ma  zapytań.  Są  tylko  odpowiedzi,  w  drodze  wyjątku  Panu  Leonardowi
Kulwanowskiemu. 

Leonard Kulwanowski – Bardzo dobrze, proszę Państwa, że w drodze wyjątku, bo chodzi mi o to,
że otrzymaliśmy bardzo ciekawy dokument dotyczący naszego udziału, naszego miasta, naszego
społeczeństwa w turnieju miast. Ja jestem ciekaw, czy on w ogóle gdzieś był propagowany, gdzieś
w naszej telewizji, w zakładach pracy, żeby ludzie po prostu wiedzieli i mogli rzeczywiście oddać
głos, bo tak, jak dowiedzieliśmy się, możemy wygrać 100 000 złotych dla miasta. Więc dlatego też
jestem  też  zaskoczony,  że  do  tej  pory  było  o  tym  cichutko  i  stąd  wraz  tutaj  kolegą  i  Panią
Przewodniczącą  wręcz  apeluję,  żebyśmy poważnie  to  potraktowali.  Dziękuję.  Dziękuję  bardzo
za ten wyjątek. 

Alla Gryc – Dziękuję bardzo. Był głos przyjazny. Zamykam obrady XXX sesji Rady Miasta.

Prot.                                                                                                         Przewodnicząca Rady

insp. Halina Stepaniuk                                                                             Alla Gryc
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