
Protokół XXXV/14
z obrad XXXV sesji Rady Miasta Hajnówka,

która odbyła się 9 kwietnia 2014 r. 

w Sali Konferencyjnej Urzędu Miasta

w Hajnówce

w godz. 13.00 – 17.05

stan Rady Miasta – 21
obecnych na sesji – 20
nieobecnych uspr. – 1

Radni obecni na posiedzeniu:

1. Androsiuk Tomasz

2. Bołtromiuk Eugeniusz

3. Chaniło Alicja

4. Giermanowicz Jan

5. Kiendyś Ireneusz Roman 

6. Kośko Krystyna

7. Kulwanowski Leonard

8. Łabędzki Bogusław Szczepan

9. Łojewska Halina

10. Markiewicz Piotr

11. Olejnicki Tomasz

12. Ostapczuk Jakub

13. Ostaszewska Walentyna

14. Puch Janusz

15. Rakowicz Wiesław

16. Rygorowicz Ewa

17. Tomaszuk Grzegorz 

18. Wiatrowski Zdzisław

19. Szarejko Mikołaj Jan

20. Charytoniuk Jerzy

Radni nieobecni usprawiedliwieni:

1. Gryc Alla

/lista obecności stanowi załącznik Nr 1/



Do punktu 1,2 porządku obrad 
Jakub Ostapczuk – Otwieram. Proszę o zajmowanie miejsc. Otwieram obrady XXXV sesji Rady
Miejskiej.  Witam  serdecznie  radnego  Sejmiku  Wojewódzkiego  –  Pana  Janowskiego.  Witam
przewodniczących  Rady Osiedla,  pracowników Urzędu i  podległych  jednostek.  Witam radnych
Rady Miasta i  przy okazji  witam serdecznie mieszkańców, którzy oglądają,  bo jest  program na
żywo. Otrzymali Państwo porządek obrad. Później doszły dwie autopoprawki. Chodzi o podpunkt
m/ przekazanie majątku gminy miejskiej Hajnówka na rzecz Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych
Spółka z o. o. w Hajnówce oraz podpunkt n/ wygaśnięcia mandatu. To są dodatkowe dwa punkty,
które były dyskutowane na komisjach ale nie były wprowadzone do porządku obrad na początku. I
te dwa punkty musimy wprowadzić poprzez przegłosowanie. Czy Państwo macie jakieś uwagi do,
będziemy  po  kolei,  do  punktu  przekazanie  majątku  gminy  miejskiej  Hajnówka  na  rzecz
Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych? Czy są uwagi do tego podpunktu? Tak, jeśli nie ma. W sesji
uczestniczy, jeszcze powiem, 19 radnych. Wszystkie uchwały podjęte w dniu dzisiejszym są ważne.
I  kto  jest  za  przyjęciem do  porządku  obrad  dopisanie  punktu  m/  przekazanie  majątku  gminy
miejskiej  Hajnówka na rzecz Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych? Kto jest  za tym punktem?
Dziękuję.  Kto  jest  przeciw?  Nie  widzę.  Kto  się  wstrzymał?  Nie  widzę.  Ta  uchwała  została
wprowadzona jednogłośnie. I następny punkt wygaśnięcie mandatu radnej. Czy są uwagi do tego
punktu? Jeśli nie ma, przystąpimy do głosowania. Kto jest za przyjęciem pierwszego punktu do
porządku obrad? Kto jest za? Dziękuję. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę.
Podpunkt  n/  został  wprowadzony  jednogłośnie.  I  przedstawię  Państwu  teraz  porządek  obrad
dzisiejszej sesji w całości. I tak:

1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XXIV sesji Rady Miasta Hajnówka.
4. Interpelacje.
5. Informacja o działalności Burmistrza Miasta Hajnówka w okresie od 4 lutego do 25 marca 2014
roku.
6. Rozparzenie i podjęcie uchwał w sprawach:

a/  zmiany  w „Studium uwarunkowań  i  kierunków  zagospodarowania  przestrzennego  miasta
Hajnówka”,
b/ przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części
miasta Hajnówka dla terenów położonych w rejonie ul. Słowackiego,
c/ uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń
kanalizacyjnych na lata 2014-2020,
d/  przedłużenie  czasu  obowiązywania  taryf  za  zbiorowe  zaopatrzenie  w  wodę  i  zbiorowe
odprowadzenie ścieków,
e/ program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na
terenie miasta Hajnówka na rok 2014,
f/ zmiana w budżecie miasta na rok 2014,
g/ dokonania korekty w opisie granic obwodu głosowania,
h/  utworzenia  odrębnych  obwodów  głosowania  w  wyborach  do  Parlamentu  Europejskiego
zarządzonych na 25 maja 2014 roku,
i/  przyjęcie  stanowiska Rady Miasta  Hajnówka dotyczącego ograniczeń komunikacyjnych na
terenie Powiatu Hajnowskiego,
j/  przyjęcie  stanowiska  Rady  Miasta  Hajnówka  dotyczącego  wykonania  w  2014  roku
dokumentacji technicznej na przebudowę drogi wojewódzkiej Nr 687 na odcinku Zwodzieckie –
Narewka – Juszkowy Gród oraz przyjęcia do sieci dróg wojewódzkich części drogi powiatowej
Nr 1644 łączącej drogę wojewódzką z kolejowym przejściem granicznym w Siemianówce,
k/  wprowadzenia  do  polskiego  porządku  prawnego  referendum  tematycznego  bez  progu
frekwencyjnego, 
l/ wskazania przedstawiciela Rady Miasta Hajnówka do Społecznej Komisji Mieszkaniowej,



m/  (który  właśnie  dzisiaj  już  przegłosowaliśmy)  przekazanie  majątku  Gminy  Miejskiej
Hajnówka na rzecz Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Spółka z o.o. w Hajnówce
n/ wygaśnięcie mandatu radnej.

7. Wolne wnioski, zapytania.
8. Odpowiedzi na interpelacje, wolne wnioski, zapytania.
9. Zamknięcie obrad.

Jakub Ostapczuk – Czy są uwagi do porządku obrad? Nie widzę. Przystąpimy do głosowania. Kto
jest za przyjęciem porządku obrad? Dziękuję. Kto jest przeciwny? Nie widzę. Kto się wstrzymał?
Nie widzę. Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie. 

Do punktu 3 porządku obrad
Jakub Ostapczuk – Przechodzimy do punktu 3. Przyjęcie protokołu z XXXIV sesji Rady Miasta
Hajnówka.  Protokół  był  wyłożony  w  Biurze  Rady.  Czy  są  uwagi  do  protokołu?  Nie  widzę.
Przystąpimy  do  głosowania.  Kto  jest  za  przyjęciem  protokołu  z  XXXIV  sesji  Rady  Miasta
Hajnówka? Kto jest za? Dziękuję. Kto jest przeciwny? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę.
Protokół XXXIV sesji Rady Miasta został przyjęty jednogłośnie.

Do punktu 4 porządku obrad
Jakub Ostapczuk – Punkt 4.  Interpelacje.  Proszę o składanie interpelacji.  Pierwsza interpelacja.
Składa Pan radny Łabędzki.

Bogusław Szczepan  Łabędzki  –  Panowie  Przewodniczący,  Wysoka Rado,  Panie  Burmistrzu,  ja
pozwolę  sobie  swój  dzisiejszy  głos  w  ramach  interpelacji  przekazać  młodym  mieszkańcom
Hajnówki. Chcą się podzielić z nami i swoją prośbą, i swoim pomysłem na czas letnich wakacji.
Dzieciaki  same się  zorganizowały,  same ułożyły tekst  wniosku,  który za chwilę  Radzie Miasta
przekażą. Zebrały 233 podpisy,  które popierają ten pomysł, tą ideę. Więc myślę, że możemy w
ramach interpelacji wysłuchać, żeby nie czekały do wniosków, bo to pewnie będzie długo, a młodzi
ludzie  w  taką  pogodę  jeszcze  mają  pewnie  inne  plany.  Przekazuję  mikrofon.  Mogę,  Panie
Przewodniczący? 

Jakub Ostapczuk – Proszę.

Uczennica  –  Szanowny  Panie  Przewodniczący,  Szanowni  Państwo  radni,  Szanowny  Panie
Burmistrzu. My, uczniowie hajnowskich szkół zwracamy się z prośbą o zorganizowanie w naszym
mieście  koncertu znanego wokalisty Dawida Kwiatkowskiego.  Jest  to młody artysta,  niezwykle
popularny wśród naszych rówieśników. Podoba się młodym odbiorcom oraz ich rodzicom. Jest
popularny nie tylko wśród dziewcząt, ale także chłopców. Wzorują się na nim, dostarcza rozrywki
na wysokim poziomie. Z pewnością mógłby uświetnić jedną z imprez planowych w hajnowskim
amfiteatrze w tym sezonie. Oprócz radości, jaką sprawiłby młodszej części mieszkańców regionu
Puszczy Białowieskiej, byłby także doskonałym elementem promocji naszego kochanego miasta.
Mamy nadzieję, że nasza prośba zostanie przychylnie przyjęta, za co z góry dziękujemy.

Jakub Ostapczuk – Dziękuję. Dobra, od razu przekażę tutaj. Dziękuję serdecznie. Czy są jeszcze
interpelacje? Jeśli nie ma, odpowiedzi na interpelacje będą w punkcie 8. 

Do punktu 5 porządku obrad
Jakub  Ostapczuk  –  Przechodzimy  do  punktu  5.  Informacja  o  działalności  Burmistrza  Miasta
Hajnówka w okresie od 4 lutego do 25 marca. Otrzymali Państwo informację od Pana Burmistrza.
Czy są dodatkowe pytania jeszcze do informacji? Proszę, Pan radny Łabędzki. 

Bogusław Szczepan Łabędzki – Kieruję swoją wypowiedź szczególnie do radnych. Po raz pierwszy



zdarza mi się wnioskować o to, żebyśmy nie przyjmowali informacji Pana Burmistrza, która została
nam przedłożona. I za chwileczkę postaram się przedstawić argumenty, dla których nie powinniśmy
tego robić. Zanim przejdę do argumentów, to na prośbę jednego z mieszkańców chciałbym, żeby
Pan Burmistrz, no mimo ułomności tej informacji, odpowiedział nam na pytanie, czy powstanie i
kiedy powstanie planowane i zabezpieczone finansowo zadaszenie nad hajnowskim amfiteatrem?
Czy zabezpieczenie finansowe pokrywa faktyczne koszty budowy tego zadaszenia? Kto zajmował
się  kalkulowaniem  kosztów  i  dlaczego,  zdaniem  wykonawców,  nie  są  one  adekwatne  do
planowanej inwestycji? Ja tylko tak od siebie przypomnę, że niedawno rozpatrywaliśmy skargę,
która właściwie wynikła z tego, że gdzieś tam na początku ktoś źle skalkulował koszty. Być może i
tutaj  mamy  do  czynienia  z  taką  sytuacją.  Dlaczego  jednak  wnioskuję  o  nieprzyjmowanie  tej
informacji?  Pierwszy  powód.  Panie  Burmistrzu,  w  międzyczasie  zmienił  nam  się  Dyrektor
Biblioteki Miejskiej. Powołał Pan na to miejsce Panią Allę Gryc. Dzisiaj będziemy głosowali nad
dalszym  losem  jej  mandatu,  chociaż  możemy  przecież  zdecydować,  że  nie  wygaszamy  tego
mandatu. Możemy? To nie jest jakaś naturalna sytuacja, która by była podyktowana naturalnymi
względami. Jednocześnie w tej informacji, Panie Burmistrzu, no nie ma wzmianki o potrzebnej w
sytuacji powołania Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej bez konkursu wzmianki o potrzebnej
w  takim  przypadku  korespondencji  z  Ministrem  Kultury.  Pominięta  została  Komisja  Spraw
Społecznych.  Ja  mam nadzieję,  że  Pan Przewodniczący Komisji  Spraw Społecznych też  byłby
zainteresowany tym powołaniem. Komisja ta z natury swojej zajmuje się instytucjami kultury i no
mi się wydaje, że przynajmniej ta decyzja powinna być konsultowana. Ja wiem, że nie ma takiego
wymogu prawnego, ale dlatego też, dla uzupełnienia tej informacji, wnioskuję o to, żeby Komisja
Spraw  Społecznych  została  zapoznana  z  całością  dokumentacji  dotyczącej  tego  powołania,  a
szczególnie wniosku złożonego do Ministra Kultury z uzasadnieniem konieczności odstąpienia od
procedury konkursowej.  Ustawa z 2012 roku taką procedurę opisuje,  więc chcę,  żeby Komisja
Spraw  Społecznych,  już  po  czasie,  co  prawda,  po  fakcie,  ale  z  taką  dokumentacją  została
zapoznana, Panie Burmistrzu. Następnie, czego jeszcze zabrakło w tej informacji? Ja uważam, że
karygodnym błędem jest to, Panie Burmistrzu, że nie wspomniał Pan o porozumieniu, które zawarł
Pan 24 lutego. Bardzo ważnym porozumieniu, które, powiem tak, na ostatniej sesji po pierwsze
pytałem Panią Inspektor Oświaty,  jak wygląda sytuacja w naszych przedszkolach. Wcześniej na
sesji  pytałem  Pana  Burmistrza.  Mówił  Pan,  że  sytuacja  jest  analizowana.  Na  ostatniej  sesji
usłyszeliśmy, że o sytuacji w przedszkolach będziemy sobie mogli rozmawiać po 15 kwietnia, bo
wtedy  już  będzie  jakoś  mniej  więcej  wiadomo,  w  jakiej  sytuacji  są  te  nasze  przedszkola.
Tymczasem zwróciłem się z apelem także do osób, które planują czy mają w planach w przyszłości
otwarcie prywatnego przedszkola, żeby się wstrzymać na razie, poczekać jak się rozwinie sytuacja.
W tym roku wyciekają nam z przedszkoli dzieci do szkół na podstawie decyzji Ministerstwa. I
wtedy nie było żadnych sygnałów. Pani Inspektor uspokoiła, że po 15 kwietnia. Dowiadujemy się z
portalu niemiejskiego 24 lutego zostało podpisane porozumienie z deklaracją szeroko rozumianego
wsparcia dla tej idei, Panie Burmistrzu. Szkoda, że Pan nie wspiera tak szeroko naszych instytucji
oświatowych  już  istniejących.  Dalej  czytamy  sobie  na  profilu  Facebook'owym,  że  jest  także
zapowiedź, że nie tylko przedszkole, ale i szkoła podstawowa będzie. Panie Burmistrzu, jeżeli jako
radny członek Komisji Spraw Społecznych dowiaduję się, że sytuacja jest analizowana, że pierwsze
elementy informacji o tym będą dostępne po 15 kwietnia, dlaczego taka decyzja zapada gdzieś tam
w kuluarach? Również niekonsultowana z Komisją Spraw Społecznych. Przecież myśmy o tym się
także dowiedzieli z mediów. Ja Państwu przypomnę protokół sprzed paru lat, kiedy Rada Miasta
odrzucała  wniosek  szkoły  nr  2  o  utworzenie  tam  oddziałów  przedszkolnych.  Przypomnę  te
argumenty. Czyli w przypadku jednej szkoły te argumenty działały a w przypadku innego projektu
one nie działają. Proszę Państwa, ja myślę, że do tej sprawy będziemy wracali, bo generalnie wiemy
o tym, że jedno z prywatnych przedszkoli już istniejących powiększa w tym roku nabór do swojego
przedszkola, do swojej placówki. Wiemy o tym, że odchodzą jak gdyby po dwie grupy tak, po dwa
roczniki z naszych przedszkoli i jak gdyby za naszymi plecami, za plecami Rady Miasta podejmuje
się  wiążące  decyzje,  jeszcze  z  deklaracją,  że  będzie  i  wsparcie  w  poszukiwaniu  pomieszczeń.
Wiem, że istnieje nawet ogłoszenie już o takim wstępnym jakimś naborze czy rozeznaniu naboru na



przyszły rok. Organizatorzy podobno nawet też podają tam ewentualną cenę, czyli ona z czegoś też
się bierze, tak? Ja myślę, że nie mogą takie sytuacje występować poza naszymi plecami. I dlatego
jeszcze raz apeluję o to, żebyśmy dzisiaj odrzucili informację Pana Burmistrza o jego działalności
w tym okresie. Dziękuję bardzo.

Jakub Ostapczuk – Dziękuję. Czy są jeszcze pytania do Pana Burmistrza? Jeszcze Pan Puch, radny
Puch. Proszę Janusz.

Janusz Puch – Panie Burmistrzu, Pan w swojej informacji pisał tutaj, że uczestniczył w spotkaniu z
Ambasadorem  Nadzwyczajnym  i  Pełnomocnikiem  Republiki  Białoruś,  Panem  Aleksandrem
Averyanovem i chciałbym się zapytać właśnie, czy na tym spotkaniu była poruszana sprawa ruchu
bezwizowego dotyczącego Polski i Białorusi? Dziękuję. 

Jakub Ostapczuk – Dziękuję. Czy są jeszcze pytania? Jeśli nie ma, poprosimy Pana Burmistrza o
zajęcie stanowiska.

Jerzy Sirak – Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, pierwszy temat,  jeżeli  chodzi o zadaszenie
amfiteatru miejskiego. Także jesteśmy po kolejnym przetargu i generalnie, jeżeli chodzi o kwotę,
która  w  budżecie  miasta  została  zabezpieczona,  zarezerwowana  na  realizację  tego  zadania,  to
potencjalny oferent czy oferenci w tej kwocie się zmieścili, jeżeli chodzi o ich oferty. Natomiast
brakowało pewnych dokumentów. Dokumenty formalne nie zostały uzupełnione, w związku z tym
ten  przetarg  powtórzymy.  Ale  tak  jak  mówię,  ta  kwota,  która  w budżecie  jest,  to  zabezpiecza
realizację  tego  zadania.  Tak  jak  już  wcześniej  mówiłem,  ta  kwota  wynikająca  z  projektu
transgranicznego Polska – Białoruś – Ukraina jest niewystarczająca i musieliśmy dołożyć swoje
środki, ale ja mówiłem o tym w trakcie prac nad projektem budżetu na 2014 rok, ale chciałbym
zwrócić uwagę, że o ile w tym projekcie tych pieniędzy nam trochę zabrakło, to w drugim projekcie
tym dotyczącym rozbudowy modernizacji oczyszczani ścieków trochę pieniędzy nam zostało, także
mogliśmy w związku z tym w budżecie na 2014 rok, po oczywiście uprzednim uzyskaniu zgody
władzy wdrażającej i podpisaniu aneksu do umowy, umieścić takie tytuły inwestycyjne, jak budowa
burzówki na ulicy Chemicznej,  budowa burzówki na ulicy Hibnera,  budowa burzówki na ulicy
Gruntowej plus do tego separator również związany z burzówką na ulicy Chemicznej. Jesteśmy już
tutaj po przetargu i tych pieniędzy na realizację tego zadania nam wystarczy. Tak ja bym prosił,
żebyśmy to niejako na te owe projekty patrzyli łącznie i wtedy bilans wyjdzie pozytywny. Mam
nadzieję, że już tym razem przetarg zakończy się pełnym sukcesem i będziemy mogli od 1 sierpnia
bieżącego roku przystąpić już do fizycznej realizacji tej inwestycji. Natomiast jeżeli chodzi o drugi
zarzut Pana radnego Łabędzkiego, ja rzeczywiście podpisałem takie porozumienie o współpracy z
przedstawicielami  środowisk  prawosławnych.  Dotyczy  generalnie  to  porozumienie,  ogólnie
mówiąc, współpracy na rzecz pracy chrześcijańskiego wychowania młodzieży i ja uważam, że jest
to ze wszech miar słuszne i niezależnie od tego, jaka organizacja zwróci się z takim wnioskiem o
współpracę ze strony miasta, to ja każde takie porozumienie jestem zgodny podpisać, ponieważ
wspólna praca na rzecz wychowania w duchu chrześcijańskich zasad wydaje mi się, że dla nas jest
czymś oczywistym i nie jest to temat, nad którym warto się zastanawiać, czy warto takie działania
podejmować i taką współpracę realizować. Natomiast proszę nie wiązać tego z przedszkolem czy
szkołą. Ja nie wiem, co tam zostało napisane. Proszę pisać, pytać o szczegóły autorów. 

Bogusław Szczepan Łabędzki – No to dlatego, gdyby Pan zawarł ta informację, byśmy wiedzieli,
czy... 

Jerzy Sirak – Nie, nie, nie, Panie radny. Ja po prostu mogę przedstawić tylko treść porozumienia,
które podpisałem. To nie jest problem. 

Bogusław Szczepan Łabędzki – Warto by było.



Jerzy Sirak  – Natomiast  jeżeli  chodzi  o  temat  powołania  Dyrektora.  Dyrektor  został  powołany
zgodnie z procedurami. Ja nie muszę tutaj przedstawiać czy charakteryzować Dyrektora – Pani Alli
Gryc. Wszyscy znamy jej kwalifikacje, jej pracę, jej możliwości. Uznałem, że na dzień dzisiejszy,
spośród  tych  ludzi,  tej  załogi  jest  to  najlepszy  kandydat  na  Dyrektora  Miejskiej  Biblioteki
Publicznej i wydaje mi się, że ta wieloletnia praca i kwalifikacje Pani Alli w pełni to potwierdzają.
Natomiast jeżeli chodzi o szczegóły procedury, nic nie stoi na przeszkodzie, żeby Komisja na te
wszystkie  dokumenty  w  tej  sprawie  istniejące  rzuciła  swoim  okiem  i  ja  po  prostu
Przewodniczącemu Komisji  wszelką informację,  dokumenty w tej  sprawie przekażę i  osobiście
uważam,  że  jest  to  najlepsza  kandydatura  do  pełnienia  funkcji  Dyrektora  Miejskiej  Biblioteki
Publicznej  w Hajnówce.  Natomiast  jeżeli  chodzi  o  inne  sprawy.  Aha,  Pan  radny Puch  pyta  o
spotkanie z Panem Ambasadorem. Takie spotkanie się odbyło. Rozmawialiśmy o wielu sprawach
dotyczących  współpracy.  Dla  nas  ta  współpraca  jest  bardzo  ważna  ze  względu  na  te  projekty
transgraniczne,  które  już  realizujemy.  Mam  nadzieję,  że  w  przyszłości  z  nowej  perspektywy
budżetowej 2000 – 2014 również będziemy się starali skorzystać i zrobimy wszystko, żeby jak
najwięcej projektów wspólnych realizować czy to będzie z Kamieńcem, czy ze Świsłoczą, czy z
Próżanami. Natomiast jeżeli chodzi o temat ruchu bezwizowego, oczywiście, o tym temacie też
rozmawialiśmy, ale jak wszyscy wiemy, na dzień dzisiejszy jeszcze nie ma wiążących ostatecznych
decyzji  i  wydaje  mi  się,  że  dzisiaj  nikt  nie  potrafi  powiedzieć,  kiedy  ten  ruch  przygraniczny
bezwizowy tak naprawdę ma szansę być uruchomiony.  Natomiast  jeżeli  chodzi o inne zadania,
które są na bieżąco realizowane z tego dużego projektu, że tak powiem, niskiej emisji,  już 186
instalacji  kolektorów  słonecznych  zostało  zainstalowanych.  Kolejne  są  w  trakcie  realizacji.
Przetargi na dostawę materiałów budowlanych na nasze inwestycje określone w budżecie też już
zostały  zakończone.  Mam  tu  na  myśli  zakup  krawężników,  płytek  chodnikowych  i  polbruku.
Zostały również, zostało przeprowadzone postępowanie na roboty budowlane na naszych drogach,
a więc położenie asfaltu, wykonanie burzówek w tych drogach, które robimy za własne pieniądze
bezpośrednio z budżetu a nie z projektu transgranicznego. Tutaj jeszcze procedura nie została do
końca zakończona, ale te oferty, które dzisiaj zostały już otworzone pozwalają na stwierdzenie, że
tych pieniędzy, które mieliśmy w naszym budżecie na te zadania zaplanowane, wystarczy. I tak jak
już  mówiłem,  został  rozstrzygnięty  przetarg  na  wykonanie  tej  burzówki  na  ulicy  Chemicznej,
Hibnera i Gruntowej, łącznie z budową separatora. Mam nadzieję, że budowa tego separatora no w
znaczący sposób  przyczyni  się  do  poprawy czystości  rzeki  Leśnej  Prawej.  Również  został  już
rozstrzygnięty na nadzór inwestorski nad tą inwestycją. W tej chwili jest już na końcowym etapie
aktualizacja  audytu  na  oświetlenie  uliczne.  Ja  już  wcześniej  mówiłem  o  tym,  że  już  mamy
podpisaną  umowę  z  Narodowym  Funduszem  Ochrony  Środowiska  na  modernizację  systemu
oświetlenia  ulicznego łącznie  z  montażem inteligentnego systemu zarządzania  oświetleniem. W
pierwszym  naszym  etapie  zakładaliśmy,  że  ta  wymiana  będzie  polegała  na  wymianie  lamp
rtęciowych na lampy sodowe, ale ja przypomnę, że kiedy pracowaliśmy nad tym projektem, to było
wiele, wiele miesięcy temu. Czasy się zmieniają, technologia się też zmienia. Ja staram się jeździć
na różne spotkania i konferencje, gdzie o tych nowych technikach mówimy. Staram się wysyłać
pracowników  i  zawsze  z  każdej  takiej  konferencji,  spotkania  wynikają  jakieś  wnioski,
przemyślenia. Dlatego też wspólnie z pracownikami, którzy się tym tematem zajmują, uznaliśmy,
że będzie lepiej, kiedy jeszcze ten audyt przepracujemy i dokonamy wymiany tych starych opraw
oświetleniowych  już  na  oświetlenia  LED-owe.  Ponieważ  wtedy,  kiedy  pracowaliśmy  nad
projektem,  jeszcze  te  oprawy LED-owe były stosunkowo drogie,  ale  systematycznie  cena  tych
opraw trochę spada i możemy w tej chwili pokusić się, i spróbować przepracować tak projekt, i
ogłosić  przetarg  na  wymianę  oświetlenia  już  z  zastosowaniem nowoczesnych,  jeszcze  bardziej
energooszczędnych opraw od opraw sodowych na te oprawy i lampy LED-owe i mam nadzieję, że
już w przyszłym tygodniu przetarg na tą modernizację zostanie ogłoszony. Również złożyliśmy
wstępnie  wniosek  do  Banku  Gospodarstwa  Krajowego  na  dofinansowanie  budowy  budynku
komunalnego. Z tym, że trudno w tej chwili powiedzieć, czy nasz wniosek zostanie rozpatrzony na
sesji wiosennej, czy też trzeba będzie go powtórzyć i będzie rozpatrzony na sesji jesiennej. Zależy



to trochę od tego, kiedy uda nam się ostatecznie przyjąć plan zagospodarowania przestrzennego i
uzyskać pozwolenie na budowę. Bo w tej chwili do tego wniosku złożyliśmy tylko potwierdzenie,
że dokumentacja z wnioskiem o pozwolenie na budowę została złożona do Starostwa Powiatowego
w Hajnówce. Także tyle jest takich bieżących spraw. Jeżeli byłyby pytania w trakcie sesji, to bardzo
proszę.

Jakub Ostapczuk – Już były, no ale jeszcze proszę dopytać.

Jerzy  Charytoniuk  –  Króciutko.  Ja  nie  widzę  potrzeby  odrzucenia  informacji  o  działalności
Burmistrza Miasta Hajnówki, ponieważ dotyczy okresu 4 luty – 25 marca. Z tego, co mi wiadomo,
Pani Alla Gryc została powołana 1 kwietnia. Możemy otrzymać dokumenty jako Komisja Spraw
Społecznych  za  okres  już  po  terminie  i  przeanalizujemy  dokumentację,  o  której  wspomniał
Burmistrz  i  Komisja  ustosunkuje  się,  ale  na  następnej  sesji.  Czyli  inaczej,  nie  wpływa  to  na
sprawozdanie Burmistrza za okres, który Pan Łabędzki przedstawił niestety. 

Jakub Ostapczuk – Jeszcze w tej sprawie? Proszę.

Bogusław  Szczepan  Łabędzki  –  No  niestety.  Panie  Przewodniczący  Komisji,  bardzo  proszę
zapoznać się z ustawą, która reguluje powołanie dyrektora placówki, instytucji kultury i tam jasno
wynika, ile trwa procedura powoływania. Więc kiedy się musiała zacząć, żeby faktycznie w tym
terminie, który Pan wskazał, Pani Dyrektor mogła być powołana. Dziękuję bardzo. 

Jakub  Ostapczuk  –  Dziękuję.  I  przed  głosowaniem informacji  jeszcze  poproszę  Pana  radnego
Sejmiku Wojewódzkiego – Pana Mikołaja Janowskiego. Zawsze w tym punkcie informuje nas o
sytuacji w naszym regionie.

Mikołaj  Janowski – Panie Przewodniczący,  Panie Burmistrzu,  Panie i  Panowie radni,  szanowni
Państwo, otóż 25 maja 12 roku złożyłem wniosek do Marszałka Województwa w sprawie budowy
drogi obwodnicy Narwi i w tym miejscu chcę powiedzieć w ten sposób, że zgoda buduje, niezgoda
rujnuje. I chciałem podziękować dla Państwa radnych, żeście przyjęli stanowisko w tej sprawie,
poparliście  tą  budowę  drogi  Nowosady  –  Zabłudów,  a  także  obwodnicę  Narwi.  I  za  to  wam
dziękuję. Przyjęliście to jednogłośnie. To jest ważna sprawa dla nas wszystkich. I dlatego zgoda
buduje. Otóż wczoraj został wstępnie, zostały otworzone oferty na projekt budowy drogi Nowosady
– Zabłudów z  koncepcją obwodnicy Narwi,  także  Trześcianki.  Jeszcze  projekt  wykonawca nie
został  wyłoniony.  Zostały otwarte  oferty,  bo jest  możliwość składania odwołań.  Koszt  projektu
jakby najniższej oferty wynosi 1 185 000 złotych na tą drogę. I za to serdecznie Państwu dziękuję.
Projekt  nie  znaczy  już  budowa  drogi.  To  tylko  jest  projekt  i  to  nasze  wspólne  starania,  nas
wszystkich będą iść w kierunku budowy tej drogi i pozyskania środków z RPO na lata 2014 – 2020.
I  tutaj  należałoby  się  podziękować  dla  Pana  Marszałka,  dla  Marszałków,  że  wyrazili  zgodę.
Szanowni Państwo, Zarząd Dróg Wojewódzkich wykona nakładki na drodze Hajnówka – Bielsk
Podlaski, a także Kleszczele – Siemiatycze. Myślę, że będą to nakładki znaczące. Od 1 września
będzie  remontowana  czy  budowana  druga  część  drogi  do  Białowieży  na  odcinku  około  10
kilometrów. Dlaczego od 1 września? Ze względu na ptaki, ze względu na rezerwat położony z
jednej, z drugiej  strony. Ten okres, nie można jakby wejść teraz,  a jak wejść, to przejść ciężką
procedurę i dlatego od 1 września będzie remontowana droga już do Białowieży. Tutaj trochę nie
udało się po mojej myśli zrobić tak, żeby pociągnąć drogę z Białowieży do przejścia granicznego.
Tam jest 3 kilometry 900 metrów. Myślę, że w następnym roku to po naszych wspólnych staraniach
to  da  się  zrobić.  Szanowni  Państwo,  żeby,  bo  patrzę,  że  narasta,  i  tak  i  mieszkańcy  mówią
Hajnówki, i patrzę na sesji, już któraś sesji Rady Miasta jest taka dość napięta jakby nie wiem, czy
sztucznie,  czy  nie  sztucznie,  jakby  jest  jakiś  konflikt  między  prawosławnymi  –  katolikami,
katolikami – prawosławnymi. Tak wynika to z naszych posiedzeń. Ja myślę, że my jesteśmy małą
ojczyzną  i  nie  powinniśmy  się  konfliktować.  I  dlatego  Zarząd  Województwa,  a  także  Dróg



Wojewódzkich ekumenicznie dokona remontów przy cmentarzu katolickich i prawosławnych, żeby
nie było tak, że przy jednym się robi a przy drugim się nie robi. To Zarząd Dróg Wojewódzkich
postanowił  zrobić  pełen  ekumenizm  i  dlatego  może  weźmy  przykład  z  Zarządu  Dróg
Wojewódzkich, że tak należałoby robić i wspólnie po prostu decydować, i wspólnie wzajemnie się
wspierać.  I szanowni Państwo, ja bardzo chciałem wam podziękować za przyjęcie dzisiejszego,
znaczy przyjęcie, za propozycję w porządku obrad przyjęcie stanowiska w sprawie budowy drogi
Zwodzieckie – Juszkowy Gród albo, tak jak niektórzy mówią zgryźliwie, jedna droga spod domu
Zwodzieckie – Hajnówka a druga spod domu Zwodzieckie – Juszkowy Gród, to chce powiedzieć,
bardzo  proszę  Pana  Burmistrza  i  was  radnych,  abyście  w  tym  stanowisku,  nawiązując,  Panie
Burmistrzu,  do naszego wspólnego stanowiska 2 lata  temu do Marszałka i  do Zarządu Dróg o
deklarację finansową, bo myśmy wtedy i Pan Burmistrz, i Pan Starosta, i Pan Wójt z Narewki, i
Burmistrz  Michałowa i  ja  się  podpisaliśmy się.  Nie  deklarowałem kwoty,  ale  tutaj  samorządy
deklarowały kwotę  na projekt.  Proszę,  abyście  w tym stanowisku wpisali  kwotę.  Kwotę,  którą
deklarujecie na projekt,  na budowę drogi Zwodzieckie – Juszkowy Gród i  Siemianówka. Jeżeli
byłyby te już kwoty, rozpoczęła się procedura, mam takie wstępne zapewnienie, że w przeciągu 2
miesięcy  byłby ogłoszony konkurs.  Zapewnienie  Marszałków  Dworzańskiego  i  to  padło  także
otwarcie  na  spotkaniu  z  Marszałkiem  Dworzańskim,  Wojewodą,  Panią  Minister  Kudrycką,
zapewnienie odnośnie tej drogi. Natomiast dzisiaj chodzi już o kwotę, już konkretnie. Kwota, jaką
Urząd  Miasta,  Państwo  radni  przekazujecie  na  projekt,  dofinansowanie  projektu  na  drogę
Zwodzieckie – Juszkowy Gród i ja nie jestem w stanie, ale dopisać do tego stanowiska czy uchwały
i dzisiaj to podjąć, czy to ma być 5 czy 50 000, czy 100 000, czy może 1 000 000 do tego projektu.
Prawdopodobnie projekt tej drogi będzie kształtował się podobnie, około 1 200 000 – 1 400 000
złotych. Koszt budowy 1 400 000. Koszt budowy drogi Nowosady – Zabłudów będzie wynosił
około 120 000 000, może więcej 130 000 000, i także koszt budowy Zwodzieckie – Juszkowy Gród
później już po projekcie będzie także tyle kosztował. Myślę, że po zrobieniu projektu na te 2 drogi
będziemy wspólnie,  podkreślam,  wspólnie  się  starać  –  i  katolicy,  i  prawosławni,  i  wierzący,  i
niewierzący o to, żeby na te drogi znaleźć środki finansowe. Dziękuję.

Jakub Ostapczuk – Dziękuję za dobre wieści z województwa. Jeszcze Pan Burmistrz prosił o głos w
tej kwestii. Proszę.

Jerzy Sirak – Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Panie radny, ja myślę, że wszyscy się cieszymy
z tej informacji. Ja myślę, że zawsze, kiedy mówimy o dobrej sprawie, o dobrej inwestycji, to w tej
Radzie możemy liczyć na jedność i jeden głos. Bo nie ma drogi lewicowej, prawicowej, lepszej czy
gorszej. Droga albo jest, albo jej nie ma. Albo jest dobra, albo jest zła. A wszyscy chcemy mieć
drogi dobre. Ja się cieszę, Pan Mikołaj tutaj przypomniał o tej już złożonej deklaracji przez Pana
Dyrektora Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich – Pana Sulimę. Wy pamiętacie zresztą też, ja
już mówiłem o tym wielokrotnie, że od lat staramy się jako miasto i zabiegamy o to, żeby wzdłuż
drogi do Białowieży w pasie drogi wojewódzkiej został utworzony parking. Ten parking jest tam
potrzebny wszystkim, niezależnie od tego, kto przyjeżdża. Czy przyjeżdża w odwiedziny na groby
znajomych i bliskich na cmentarz katolicki, czy prawosławny. Jeżeli on tam będzie, to tak naprawdę
wszyscy będziemy się  z  tego cieszyć  i  mam nadzieję,  że  ta  deklaracja  zostanie  w przyszłości
zrealizowana. Ja w pełni podzielam tutaj pogląd Pana radnego, że być może w tej  sprawie Pan
radny więcej wie, ponieważ jest radnym Sejmiku Wojewódzkiego. Jeżeli konkretna kwota w tym
stanowisku jest potrzebna i ona wzmocni te nasze stanowisko, musimy się nad tym zastanowić, ale
tak  patrzę  w porządku wcześniej  mamy projekty zmian w budżecie,  także  ja  bym prosił  Pana
Przewodniczącego, żeby przed zmianami w budżecie ogłosić pewną przerwę. Ja bym tu z Panią
Skarbnik skonsultował, co jest ewentualnie możliwe, żeby już w czasie, kiedy będziemy debatować
i procedować w sprawie przyjęcia stanowiska odnośnie opracowania dokumentacji technicznej na
drogę wojewódzką Nowosady – Juszkowy Gród, żebyśmy mogli mówić o konkretnej kwocie. Ja
powiem tak, i w rozmowie z Panem Dyrektorem czy z Panem Marszałkiem deklarowaliśmy udział
finansowy, ale no nigdy nie deklarowałem tego udziału wielkiego, dlatego że nas na wielki udział



nie stać, ale ja osobiście uważam, że ta droga, chociaż nie jest drogą, która jest bezpośrednio na
terenie naszego miasta, ale dla naszego miasta ma bardzo duże znaczenie. Bo ta droga ma bardzo
duże  znaczenie  gospodarcze.  Wszyscy  wiemy,  że  teraz,  kiedy  już  zostało  uruchomione  nowe
przejście w Siemianówce, gdzie jest stacja fitosanitarna. O tym mówił i Pan radny Janowski, i ja
mówiłem. Stacja, o która i my, i nie tylko my, wielu samorządowców i przedsiębiorców zabiegało
od wielu, wielu lat, jest, daje szansę, a prawie że pewność, że liczba, masa towarów, które będą
przewożone przez przejcie towarowe w Siemianówce, będzie z roku na rok wzrastała. W związku z
tym jest rzeczą oczywistą, że natężenie, obciążenie ruchu na tej drodze będzie coraz większe. A
wszyscy też wiemy, że bardzo wielu mieszkańców z Hajnówki tam pracuje. Mam nadzieję, że w
przyszłości ta liczba miejsc pracy, która tam powstanie, będzie jeszcze większa i również jest to
szansa  dla  naszych  mieszkańców.  Także  taka  jest  moja  prośba,  Panie  Przewodniczący,  w  tej
sprawie.

Jakub Ostapczuk – Dobra, dziękuję. Jeszcze jedno zdanie.

Mikołaj Janowski – Panie Burmistrzu, taka malutka poprawka, nie mówmy o parkingu, tylko o
miejscu...

Jerzy Sirak – Dobra, przepraszam. 

Mikołaj Janowski – Zatrzymywania się samochodów.

Jakub Ostapczuk – Dobra, dziękuję. 

Jerzy Sirak – Wszyscy wiemy, o co chodzi, nie?

Jakub  Ostapczuk  –  I  teraz  ten  punkt  numer  5.  Informacja  o  działalności  Burmistrza  Miasta
powinien być przegłosowany. Kto jest za przyjęciem informacji o działalności Burmistrza Miasta
Hajnówka w okresie od 4 lutego do 25 marca 2014 rok? Kto jest za? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,11,
12,  13,  14  jest  za.  Kto  jest  przeciwny?  2 jest  przeciwnych.  Kto się  wstrzymał?  4 radnych się
wstrzymało.  Informacja  Burmistrza  została  przyjęta.  Za  informacją  głosowało  14  radnych,
przeciwnych było 2, wstrzymało się 4 radnych. W sumie na sesji dzisiaj już uczestniczy 20 radnych.

Do punktu 6 porządku obrad
a/ Jakub Ostapczuk – Przechodzimy do punktu 6.  Rozparzenie i  podjęcie  uchwał w sprawach.
Podpunkt a/ zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta
Hajnówka”. Proszę Burmistrza o kilka słów.

Jery Sirak – Ja poproszę Panią Lebiedzińską.

Jakub Ostapczuk – Pani Lebiedzińska, proszę.

Anna-Maria Lebiedzińska-Łuksza – Szanowni Państwo, dzisiaj przedstawiony już koniec procedury
jakby uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i  kierunków zagospodarowania przestrzennego
miasta Hajnówka.  Dzisiejsza Państwa uchwała kończy jakby długą procedurę tych zmian. Cały
dokument zmiany studium od dwóch miesięcy był dostępny u nas w Urzędzie do wglądu oraz na
stronie  internetowej  Urzędu Miasta  zgodnie  z  przepisami  ustawy o planowaniu  przestrzennym.
Myślę,  że  kto  był  zainteresowany,  ten  się  zapoznał.  Zorganizowana  również  była  dyskusja
publiczna nad zmianami studium, także no dzisiejszy dokument jakby zakończy naszą procedurę i
umożliwi dalsze prace nad planami miejscowymi, które są w tej chwili opracowywane w mieście.

Jakub  Ostapczuk  –  Dobra,  dziękuję.  Tak,  ta  uchwała  była  przedstawiona  na  komisach,



analizowaliśmy. Wszystkie komisje zaopiniowały pozytywnie. Czy są uwagi jeszcze do powyższej
uchwały?  Nie  widzę,  przystąpimy  do  uchwał.  Kto  jest  za  przyjęciem?  Dziękuję.  Kto  jest
przeciwny?  Nie  widzę.  Kto  się  wstrzymał?  Dobrze.  Za  uchwałą  głosowało  18  radnych,
przeciwnych nie było, 2 się wstrzymało, więc uchwała została przyjęta.

b/ Jakub  Ostapczuk  –  I  następna  uchwała.  Przystąpienie  do  sporządzenia  miejscowego  planu
zagospodarowania  przestrzennego  miasta  Hajnówka  dla  terenów  położonych  w  rejonie  ulicy
Słowackiego. I też poproszę Panią o parę słów.

Anna-Maria  Lebiedzińska-Łuksza  –  Znaczy  jest  to  uchwała  intencyjna  o  przystąpieniu  do
sporządzenia planu miejscowego dla terenów oczyszczalni ścieków w Hajnówce z uwagi na to, że
oczyszczalnia  w  tej  chwili  jest  modernizowana  i  rozbudowywana,  a  także  planowane  są  inne
inwestycje na tym terenie. Obecne zapisy planu miejscowego jakby nie są wystarczające do tego,
aby przeprowadzić te wszystkie planowane inwestycje, w związku z tym jakby musimy unormować
stan prawny dla tego terenu, stąd też wystąpiliśmy z tym projektem uchwały. 

Jakub Ostapczuk – Dziękuję. Też ta uchwała była analizowana na komisjach. Wszystkie komisje
przyjęły  tą  uchwałę  pozytywnie  zaopiniowały.  Czy  są  uwagi?  Proszę  radny  Łabędzki.  Proszę
mikrofon. 

Bogusław Szczepan Łabędzki – Panowie Przewodniczący, szanowna Rado, Panie Burmistrzu, Pani
Aniu, ja no celem wyjaśnienia informacji o anulowaniu obwieszczenia, która ukazała się wczoraj na
stronie. Ja dzisiaj ją rano odczytałem dopiero, wczoraj 8:15, 8 kwietnia. 

Anna-Maria Lebiedzińska-Łuksza – To nie dotyczy jakby tego, co jest przedmiotem dzisiejszych
rozważań.

Bogusław Szczepan Łabędzki – A czego dotyczy? Może tak.

Anna-Maria Lebiedzińska-Łuksza – To znaczy dotyczy części procedury dla, która jest prowadzona
obecnie przez nasz Urząd, dla części obszaru Południe. Musieliśmy anulować to obwieszczenie z
powodu  stanowiska  Urzędu  Marszałkowskiego  i  musieliśmy  wprowadzić  pewną  korektę  do
zapisów  planu.  Wystąpiliśmy  o  ponowne  uzgodnienie  do  nich  i  myślimy,  że  na  dniach  je
otrzymamy. Dlatego musieliśmy anulować to obwieszczenie, ponieważ zawarte tam były konkretne
terminy, które są w tej chwili zależne tylko i wyłącznie od otrzymania tego stanowiska Urzędu
Marszałkowskiego. 

Bogusław Szczepan Łabędzki – A to stanowisko dotyczy?

Anna-Maria Lebiedzińska-Łuksza – To znaczy stanowisko dotyczyło, znaczy my wysyłając plany
do uzgodnień, uzgadniamy to w zależności od sytuacji, co z konkretnymi instytucjami i na przykład
w tym przypadku  to  było  20  instytucji,  które  plan  uzgadniają,  i  między innymi  był  to  Urząd
Marszałkowski.  Urząd  Marszałkowski  wniósł  nam  korektę  taką,  ażeby  uwzględnić  jeszcze  w
zapisie  planu  zapisy dotyczące  Wojewódzkiego  Planu  Gospodarki  Odpadami,  który  został  tam
skorygowany  i  oni  chcieli,  żeby  konkretnie  taki  zapis  się  odnalazł  w  tekście  planu.  Także
uwzględniliśmy ich jakby wniosek i musieliśmy ponownie wysłać  do uzgodnień w tym zakresie.
Także jest to drobna korekta, ale wymaga niestety czasu.

Bogusław Szczepan Łabędzki – Ale to jest dla nas jakiś nowy szczegół tego zagospodarowania ta
gospodarka odpadami na tym terenie?

Anna-Maria  Lebiedzińska-Łuksza – To znaczy to wynika ze zmiany ustawy o odpadach, gdzie



zostały anulowane plany jakby gospodarki odpadami dla gmin a wprowadzone zostały korekty do
planu wojewódzkiego.

Jakub Ostapczuk – Dziękuję za wyjaśnienie. Czy są uwagi jeszcze do powyższej uchwały? Jeśli nie
ma, przystąpimy do głosowania. Kto jest za przyjęciem powyższej uchwały? Ko jest za? Dziękuję.
Kto  jest  przeciwny?  Nie  widzę.  Kto  się  wstrzymał?  2  radnych  się  wstrzymało.  Za  uchwałą
głosowało 18 radnych, przeciwnych nie było, 2 radnych się wstrzymało. 

c/ Jakub Ostapczuk – Przystąpimy do następnego podpunktu c/  uchwalenia wieloletniego planu
rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2014-2020. I
tutaj, Panie Burmistrzu, poproszę o przedstawienie krótkie Pana Prezesa. Panie Prezesie, proszę o
kilka słów, o przedstawienie powyższej uchwały.

Jerzy Aleksiejuk – Ustawa nakłania pewien obowiązek na Przedsiębiorstwo. Tym obowiązkiem jest
sporządzanie wieloletnich planów modernizacji i rozwoju urządzeń wodnokanalizacyjnych. I taki
plan  dotychczasowo  obowiązywał  do  końca  roku  2013,  więc  przystąpiliśmy  do  sporządzenia
nowego planu. I taki plan przedstawiliśmy tutaj dla szanownej Rady. Przyjęliśmy perspektywę 7-
letnią,  czyli  lata 2014 – 2020. Jest to związane przede wszystkim z okresem aplikacji o środki
unijne. I postanowiliśmy taki plan Państwu przedstawić. Przedstawiliśmy. Chcę tutaj zauważyć, że
jest  to  plan  otwarty,  ponieważ  jest  to  duża  perspektywa  7  lat.  I  plan  jest  otwarty.  Można  go
korygować, można pewne zadania przesuwać w zależności od potrzeb społecznych, jak również od
posiadanych środków, środków uzyskanych w trakcie aplikacji do funduszy unijnych. Ja miałbym
tyle. Jeżeli Państwo macie pytania, proszę uprzejmie. 

Jakub Ostapczuk – Dziękuję Prezesowi. Nad tą uchwałą dyskutowały komisje. Wszystkie komisje
zaopiniowały pozytywnie. Czy są uwagi do uchwały jeszcze? Jeśli nie ma, kto jest, przegłosujemy.
Kto jest za przyjęciem powyższej uchwały? Kto jest za? Dziękuję. Kto jest przeciwny? Nie widzę.
Kto się wstrzymał? Nie widzę. Uchwała została przyjęta jednogłośnie.

d/ Jakub  Ostapczuk  –  Przechodzimy  do  podpunktu  d/.  On  brzmi:  przedłużenie  czasu
obowiązywania taryf na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków. I tutaj
też poproszę Pana Prezesa o kilka zdań. I są wnioski komisji.

Jerzy Aleksiejuk – Więc chcę tutaj powiedzieć tak. Utrzymanie opłat za wodę i ścieki jeszcze przez
jeden rok na tym samym poziomie jest to dobra informacja dla społeczeństwa, ponieważ zawsze te
parę złotych w gospodarstwach domowych zostanie z tego tytułu, z tytułu opłat związanych z wodą
i  ściekami.  Analizowaliśmy sprawę  dość  dogłębnie.  I  tutaj  mogę  stwierdzić  rzecz  następującą.
Może się rodzić pewna wątpliwość niektórych radnych czy mieszkańców miasta. No dobrze, nie
podnosicie opłat, więc czy usługi, które świadczycie, będziecie świadczyć na właściwym poziomie?
Chcę  tu  powiedzieć,  że  nie  ma  takiego  niebezpieczeństwa.  Usługi,  które  świadczymy,  czyli
dostarczamy wodę, odbieramy ścieki, będą świadczone na takim samym poziomie, jak nie lepszym.
Można też jeszcze wnioskować z taką wątpliwością, czy ten brak opłat, podwyżki opłat w tym roku
spowoduje to, że pewne inwestycje zostaną zahamowane, które firma prowadzi na terenie miasta.
Też tu Państwa chcę uspokoić. Inwestycje, jak były prowadzone, tak będą prowadzone. Mamy na to
pewne zabezpieczenie w środkach, więc tutaj nie ma żadnej obawy. Aczkolwiek była też pewna
wątpliwość,  czy,  no  dobra,  w tym roku  ta  cena  nie  jest  podnoszona,  więc  w następnym roku
Przedsiębiorstwo sobie pozwoli na duży wzrost tej ceny. Tutaj też proszę się nie martwić. Od lat o
tym  mówimy.  Przedsiębiorstwo  działa  w  pewnym  sektorze  budowlanym,  uczestniczy  w
przetargach, pozyskuje pewne zlecenia, uzyskuje pewne środki. Przez to jest w stanie osłaniać ten
wzrost opłat za wodę i ścieki dla mieszkańców naszego miasta. A zresztą jest to ta opłata łączna jest
jedną z najmniejszych opłat w naszym województwie, powiedziałbym tak. Aczkolwiek jesteśmy
spółką prawa handlowego, więc obowiązują nas pewne zasady ekonomiczne. I tymi zasadami jest



to, że spółka musi osiągać zyski. Nieduże, duże, to jest kwestia dyskusyjna, ale zyski musi osiągać i
tu też analizowaliśmy tą sprawę w tym kontekście sprawy. Padały pewne wątpliwości radnych w tej
kwestii i chcę tu tez powiedzieć, że rok poprzedni spółka, jak i poprzednie lata, zamykała zyskiem.
W tym roku ten rok obowiązywania tych starych taryf, których nie podnosimy, też jest dogłębnie
analizowany.  I  wynik  ekonomiczny  jest  istotny.  Więc  tak,  aby  ten  wynik  uzyskać  pozytywny
dodatni, potrzebna jest równowaga dwóch elementów – kosztów i przychodów. Więc jeżeli chodzi
o  koszt,  tutaj  mogę  powiedzieć,  że  w  stosunku  do  roku  2012  koszty  związane  z  użyciem
materiałów, z zużyciem energii spadły w naszym Przedsiębiorstwie o 10 %. Jest to związane z, jest
to kwota niebagatelna, bo z tego tytułu Przedsiębiorstwo ponosi koszty w wysokości 3 000 000
złotych, jest  to związane z pewnymi działaniami racjonalizatorskimi,  działaniami związanymi z
oszczędnością  materiałów,  energii.  I  chcę  tu  jeszcze  powiedzieć  rzecz  następującą.  To  był  rok
poprzedni a w tym roku firma w zasadzie zrealizowała pewien element, który musiała zrealizować i
o tym mieszkańcy miasta wiedzą, czyli wymieniała wodomierze. Te koszty też są już poza nami,
także  pewna  część  kosztów  ominie  Przedsiębiorstwo.  Jeżeli  chodzi  o  element  kolejny,  czyli
przychodów,  więc  już  na  ten  moment  firma  ma  podpisane  kontrakty  bądź  jako  generalny
wykonawca, bądź podwykonawca na kwotę ponad 1 500 000 złotych. I to pozwoli wyciągnąć taki
wniosek,  że  przychody,  które  firma  osiągnie,  będą  znaczące  z  tytułu  działalności  tej  naszej
dodatkowej związanej  z budowaniem, z budownictwem generalnie  rzecz biorąc.  Reasumując te
dwie  sprawy,  czyli  wzrost  przychodów  zakładanych,  analizując  element  kosztów,  którym  też
musieliśmy się tutaj razem z współpracownikami przyjrzeć, możemy podjąć takie wyzwanie i takie
wyzwanie podejmujemy, czyli przedłużamy obowiązujące taryfy na następny rok. Ja miałbym tyle.
Dziękuję.

Jakub Ostapczuk – Dziękuję Prezesowi. I tak, wszystkie komisje to zaopiniowały pozytywnie, tylko
Komisja Spraw Społecznych. Proszę radnego Przewodniczącego Charytoniuka.

Jerzy  Charytoniuk  –  Na  Komisji  Spraw  Społecznych,  w  czasie  dyskusji  nad  przedstawionego
projektu,  radny  Bogusław  Łabędzki  przedstawił  wniosek,  znaczy  sformułował  wniosek  do
Przewodniczącego z prośbą o analizę ekonomiczną, czyli uzasadniającą niepodnoszenie cen, czyli
rozumiem wypowiedź jest satysfakcjonująca, to dziękujemy, jeżeli natomiast Pan Bogusław uważa,
że czegoś trzeba jeszcze albo informację uzupełnić, to proszę bardzo.

Jakub Ostapczuk – Proszę radny Łabędzki.

Bogusław Szczepan Łabędzki – No jeżeli jest zapewnienie, że istnieje jakaś analiza, to taką mam
pokusę, żeby zobaczyć, jak ona wygląda. Powiedzmy, ja wnosiłem, też o tym, Pan  Przewodniczący
nie powiedział, ja wnosiłem o to, żeby do czasu sesji ta analiza wpłynęła. No dzisiaj już jak gdyby
nawet gdybym ją w tej chwili otrzymał, no to co ja z nią zrobię, tak? Panie Prezesie, umówmy się
tak, że ja będę teraz do końca kadencji bardzo bacznie się przyglądał wynikom finansowym Pana
Przedsiębiorstwa, a dzisiaj dam Panu taki kredyt zaufania, jaki dawałem Panu przez ostatnie 4 lata
na podstawie poprzedniej naszej umowy, że ten systematyczny wzrost cen za wodę zabezpieczy nas
przed skokami nagłymi chociażby takimi, jak w 2009 roku. Umawiamy się tak, Panie Prezesie?

Jerzy Aleksiejuk – Panie radny, ja rozumiem sytuację, kiedy musimy się tłumaczyć intensywnie z
ruchu, gdy Przedsiębiorstwo chce podnieść te opłaty, ponieważ no to jest dodatkowe obciążenie
naszych mieszkańców kosztami i gospodarstw. Tutaj, mimo pewnych sugestii niektórych radnych,
nie będę wymieniał, których nawet, by jednak ten wzrost tych opłat nastąpił, nie podjęliśmy takiego
wezwania. Jesteśmy spółką prawa handlowego, analizujemy sprawę i jesteśmy świadomi swoich
poczynań.

Bogusław  Szczepan  Łabędzki  –  I  o  taką  deklarację  na  komisji  chodziło  mi,  żeby  Pan  jasno
powiedział,  że  wszystko  będzie  zgodne  właśnie  z  zasadami  funkcjonowania  spółki  prawa



handlowego.

Jerzy Aleksiejuk – Tak. Jeszcze tutaj dodam, że przepisy,  którym Przedsiębiorstwo podlega, nie
obligują nas, a nawet nie ma takiego obowiązku sporządzania kalkulacji, gdy ceny są utrzymywane
przez rok. Tak się dzieje w całym naszym kraju i Przedsiębiorstwo też takich ruchów nie czyni.

Bogusław Szczepan Łabędzki – Możemy być prekursorem bardzo mądrych, nowych zasad, Panie
Prezesie. Ale tak jak mówiłem, ja w tym roku udzielam Panu kredytu zaufania. Dziękuję bardzo.

Jakub Ostapczuk – Ale z tej, boję się, dyskusji wyniknie, że Pan Prezes będzie podwyższał nam
wodę. Lepiej po prostu niech tak będzie. Nie podwyższa, to dla wszystkich mieszkańców będzie
dobrze, to jest nie tego, no i ta, no ale to jest rynek tego. Jeszcze Pan Burmistrz chciał jedno zdanie.

Jerzy Sirak – Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, ta oczekiwanie, że PUK a razem i Rada, nie
PUK, tylko Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji a razem z PUK-iem na jego wniosek Rada
Miasta, nie podnosząc cen na wodę i ścieki, będzie prekursorem rzeczywiście i w ślad za nami
pójdą wszystkie samorządy w całej Polsce, nigdzie tego podnoszenia cen nie będzie. Czemu Pan
Prezes może proponować takie rozwiązanie, o jakim dzisiaj mówimy. Może proponować dlatego,
że i Pan Prezes, i załoga Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji jest bardzo aktywna, jeżeli
chodzi  o  poszukiwanie  dodatkowych  zleceń,  dodatkowych  prac.  Tak  naprawdę  wszyscy
powinniśmy się z tego cieszyć,  bo dzięki temu to w tym Przedsiębiorstwie mamy kilkadziesiąt
stabilnych, pewnych miejsc w mieście.  Jakie to ma znaczenie to nie muszę tego tłumaczyć,  bo
wszyscy o tym wiemy. Panie radny Łabędzki, ja Pana tylko informuję, proszę analizować te wyniki.
Ja tylko Pana informuję, że specyfika firmy polega na tym, że zwykle I i II, III kwartał działalności
Przedsiębiorstwa  zawsze  jest  deficytowy  i  przynosi  straty,  ponieważ  jest  to  okres,  kiedy
Przedsiębiorstwo inwestuje w zakup materiałów  do realizacji zadań inwestycyjnych, które w ciągu
roku realizuje a finał, rozliczenie,  fakturowanie i pieniądze przychodzą tak naprawdę na koniec
roku i dopiero w IV kwartale te wyniki mają szansę być wynikami plusowymi.

Bogusław Szczepan Łabędzki – Dziękuję.

Jerzy Sirak – Bardzo proszę Wysoką Radę o akceptację tego projektu uchwały, zgodnie zresztą z
wnioskiem  Przedsiębiorstwa  Wodociągów  i  Kanalizacji  przedstawionym  przez  Pana  Prezesa
Aleksiejuka. 

Jakub Ostapczuk – Dziękuję Burmistrzowi. Czy są uwagi do uchwały? Jeśli,  jeszcze Pan radny
Puch.

Janusz Puch – Ja chciałem powiedzieć, że mieszkańców Hajnówki na pewno ta wiadomość bardzo
ucieszy o niepodnoszeniu cen na wodę i opłaty za kanalizację, a nam nie pozostało nic innego, jak
trzymać Pana Prezesa za słowo, który powiedział, że w następnym roku też nie będzie podwyżki.
Dziękuję.

Jakub Ostapczuk – Nie, tak nie powiedział.

Bogusław Szczepan Łabędzki – Ale mam zapisane, co powiedział.

Jakub Ostapczuk –  Nie,  ale  to  proszę  Państwa,  my żartujemy,  ale  to  jest  spółka,  to  jest  duże
Przedsiębiorstwo, to nie możemy kogoś prosić czy zmuszać wręcz do deklaracji.  To jest firma.
Może być  taka  sytuacja,  że  trzeba  będzie  podwyższyć,  albo  nawet  przy dobrych,  teraz  będzie
większe zużycie wody, bo wiadomo kolektory słoneczne, to może jeszcze przez przyszłe 2 lata nie
będzie podwyżki. Przystąpimy do. Proszę radnego.



Leonard Kulwanowski – Dyskutujemy nad faktami, które są bardzo przyjemne dla nas wszystkich,
dla nas mieszkańców. Dyskutujemy, podczas gdy Pan Prezes przecież wyraźnie i w sposób bardzo
jednoznaczny określił się wtedy, gdzie jest projekt uchwały i tutaj jest w uzasadnieniu wyraźnie. Ja
pozwolę  sobie  to  odczytać.  Wyraźnie  jest  napisane.  /Analiza  ekonomiczna  Przedsiębiorstwa
Wodociągów i  Kanalizacji  spółka  w Hajnówce  pozwala  na  utrzymanie  opłat  za  pobór  wody i
odprowadzanie  ścieków  na  poziomie  dotychczasowym,  nie  stwarzając  zagrożenia  pogorszenia
zakresu i jakości świadczonych usług, a jednocześnie nie spowoduje nieuzasadnionego wzrostu cen
i opłat odbiorcom tych usług./ Wszyscy żeśmy słyszeli, wszyscy wiemy o tym i oczekujemy na
rozwój sytuacji, który mamy nadzieję, będzie pozytywny dla nas wszystkich, więc dyskusja jeszcze
nad tym, nad projektem uchwały uważam, że po prostu już jest bezzasadna. Dziękuję.

Jakub  Ostapczuk  –  Więc  przystąpimy  do  przegłosowania  uchwały.  Kto  jest  za  przyjęciem
powyższej  uchwały?  Dziękuję.  Kto jest  przeciwny? Nie widzę.  Kto się  wstrzymał?  Nie widzę.
Uchwała została przyjęta jednogłośnie.

e/ Jakub  Ostapczuk  –  I  przystąpimy  do  podpunktu  e/  programu  opieki  nad  zwierzętami
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Hajnówki na 2014 rok. I
tutaj, Burmistrzu, kogo poprosić?

Jerzy Sirak – Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, jeżeli będą pytania o szczegóły, to oczywiście
odpowiedzi  udzieli  Pani  Kierownik  Marta  Trochimczyk.  Ja  chciałbym tylko  tak  informacyjnie
podać statystykę jeżeli chodzi o te działania dotyczące sterylizacji u psów i kotów za ubiegły rok.
W 2013 roku no niestety było bardzo mało psów – tylko 10, natomiast kotów było 98. Natomiast
jeżeli chodzi o ten rok pierwszy kwartał, jeżeli tak będzie, to no w skali roku te statystyki powinny
być dużo korzystniejsze jak w roku ubiegłym. Na dzień dzisiejszy mamy tutaj w statystyce 7 psów i
już 33 koty. Także myślę, że ten nasz program, informacja o tym dociera do coraz większej grupy
naszych mieszkańców i  systematycznie zainteresowanie  korzystaniem,  można powiedzieć,  z  tej
oferty  naszego  programu  ze  strony  naszych  mieszkańców  jest  coraz  większe.  Myślę,  że
systematyczna realizacja tego programu powinna się przyczynić, że w kolejnych latach ten problem
bezdomnych zwierząt no będzie coraz mniej dokuczliwy dla nas wszystkich.

Jakub Ostapczuk – Dziękuję Burmistrzowi. I teraz przedstawimy opinie komisji. I tutaj są uwagi,
więc poproszę po kolei Pana Przewodniczącego Charytoniuka.

Jerzy Charytoniuk – Na Komisji Spraw Społecznych 2 radnych sformułowało pewne wnioski, które
chciałbym przedstawić. I proszę o ustosunkowanie się do nich. Pani radna Chaniło zwraca uwagę
na fakt odławiania psów, które później znowu trafiają pod opiekę osoby chorej, która nie jest w
stanie  nad  nimi  tej  opieki  sprawować.  Proszę  ustosunkować  się  do  tej  informacji.  I  druga
informacja,  radny Łabędzki  prosi  o komunikat  dotyczący obecnej  opłaty za psy i  o ustawienie
śmietników na psie odchody w parku i na skwerku. Dziękuję bardzo.

Jakub Ostapczuk – Dziękuję. Proszę Przewodniczącego Komisji Pana Pucha.

Janusz  Puch  –  Komisja  Infrastruktury  Komunalnej  i  Samorządu  Rady  Miasta  Hajnówka
pozytywnie opiniuje projekt uchwały. 5 radnych było za, udział wzięło 5 radnych. Wypłynął taki
wniosek  jeszcze,  żeby  ustawić  na  terenach  zielonych  tabliczki  z  napisem /Sprzątaj  po  swoim
pupilu./

Jakub Ostapczuk – Dobra, dziękuję.

Janusz Puch – Dziękuję.



Jakub  Ostapczuk  –  I  Pan  Przewodniczący  Komisji  do  spraw  gospodarczych  –  Pan  Grzegorz
Tomaszuk.

Grzegorz Tomaszuk – Także jeżeli chodzi o Komisję Polityki Gospodarczej, nie wnosi żadnych
uchwał. Wszyscy radni głosowali za projektem uchwały. 

Jakub Ostapczuk – Dobra,  dziękuję.  To proszę  o ustosunkowanie  się  do  tych  wniosków Panią
Trochimczyk. Proszę o mikrofon. 

Marta Wilson-Trochimczyk – Panie Przewodniczący, wysoka Rado, może zacznę od sprawy psów
na Judziance. Tak, prawda jest taka, że te psy były już raz odłowione. Nieszczęśliwym zbiegiem
okoliczności udało się tym psom uciec, zbiec ze schroniska. Niemniej, w trakcie tych planowych
odłowów, które odbywają się regularnie każdego miesiąca, samochód ze schroniska jeździ w tamtej
okolicy. Proszę zrozumieć pracowników schroniska, że złapanie psa nie jest tak prostą sprawą, jak
mogłoby nam się  wszystkim wydawać i  Pani  radna wiele  razy z  nami  wspólnie  podejmowała
działania, żeby te psy mogły być odłowione. Dlatego temat po komisji został przekazany po raz
kolejny  do  schroniska  i  będziemy ten  temat  starać  się  załatwić  już  w  sposób  jednoznaczny  i
ostateczny.  Tym  samym  chciałabym  zaapelować  do  Państwa  właścicieli  nieruchomości
indywidualnych, do mieszkańców posiadaczy psów w blokach. Proszę o sprawowanie większej
uwagi nad swoimi zwierzętami. Dlaczego? Dlatego, że psy z bloku wypuszczane są przed wyjściem
do pracy i zapraszane do domów po powrotach. Natomiast nieruchomości indywidualne są często
niepogrodzone, zostawiane są otwarte bramy a psy, które mają swoich właścicieli, przemieszczają
się po całej  Hajnówce i  nie tylko.  I dopóki my nie będziemy, nie spowodujemy tego, że nasze
nieruchomości będą tak zabezpieczone, że ani mój pies się nie wydostanie, ani cudzy do mnie nie
przyjdzie, a właściciele w blokach będą wychodzić z psem na spacer na smyczy, tak jak uchwalony
rzez wysoką Radę regulamin zobowiązuje właścicieli, to sytuacje będą bardzo różne i taki temat,
jak w tej chwili został przez Panią radną poruszony, może być częstym tematem. Sprawa ustawienia
koszy na psie odchody. W zeszłym roku na skwerze naprzeciwko Urzędu był 1 kosz. W tym roku
dostawiony został drugi. W parku były 3, dodatkowo 3, czyli razem jest 6. Chciałam wyjaśnić, że
psie odchody traktowane są jako odpad komunalny zmieszany i nie stoi na przeszkodzie żadnej
osobie chętnej do sprzątania po swoim psie, aby podniosła to, co pies pozostawia na chodniku czy
na trawniku i pofatygowała się do zwykłego kosza na śmieci ustawionego przy ulicy. Bo koszy
takich  ulicznych  jest  naprawdę  bardzo  dużo  w naszym mieście.  Także  tu  chciałabym od  razu
wyjaśnić,  że  mała  ilość  typowych koszy na  psie  odchody nie  zwalnia  i  nie  jest  przeszkodą w
sprzątaniu po swoim psie. Aha, opłaty. To w sprawie opłaty ja poproszę Panią Skarbnik, to wyjaśni
temat. Dziękuję bardzo.

Halina  Nowik  –  Panie  Przewodniczący,  szanowni  radni  i  mieszkańcy  miasta,  otóż  na  dzień
dzisiejszy  obowiązuje  uchwała  podjęta  przez  Radę  Miasta  w  2007  roku  w  sprawie  opłat  od
posiadania  psów.  Obowiązują  następujące  stawki:  30  złotych  od 1  psa  będącego  w posiadaniu
mieszkańca  budynku  mieszkalnego  jednorodzinnego  i  40  złotych  w  posiadaniu  mieszkańca
budynku wielorodzinnego. Opłata jest płatna do 31 marca każdego roku. Można uiścić w kasie
Urzędu  bądź  na  rachunek  bankowy.  Co  roku  są  takie  roznoszone  wraz  z  decyzją  podatkową
informacja przypominająca o dokonaniu opłaty i tutaj jeszcze może odczytam, kto jest zwolniony z
uiszczania opłat za posiadanie psa. Otóż zwalnia się, nie pobiera się opłat od członków personelu
przedstawicieli dyplomatycznych i urzędów konsularnych oraz innych osób zrównanych z nimi na
podstawie ustaw, umów lub zwyczajów międzynarodowych jeżeli nie są obywatelami polskimi i nie
mają miejsca stałego pobytu na terytorium RP pod warunkiem wzajemności, osób zaliczanych do
znacznego  stopnia  niepełnosprawności  w  rozumieniu  przepisów  o  rehabilitacji  zawodowej  i
społecznej  oraz  zatrudnianiu  osób  niepełnosprawnych  z  tytułu  posiadania  1  psa,  osób
niepełnosprawnych  w  rozumieniu  też  przepisów  ustawy  o  rehabilitacji  zawodowej  z  tytułu
posiadania  psa  asystującego,  osób  w  wieku  powyżej  65  lat  prowadzących  samodzielnie



gospodarstwo  domowe  z  tytułu  posiadania  1  psa  oraz  podatników  podatku  rolnego  z  tytułu
posiadania nie więcej niż 2 psów. Dziękuję.

Jakub Ostapczuk – Dziękuję  za  wyjaśnienia.  Czy są uwagi  jeszcze  do uchwały?  Jeśli  nie  ma,
przystąpimy do głosowania. Kto jest za przyjęciem powyższej uchwały. Kto jest za? Dziękuję. Kto
jest przeciwny? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Uchwała została przyjęta jednogłośnie.
W związku z prośbą Burmistrza ogłaszam 10-minutową przerwę.

Po przerwie
 f/ Jakub Ostapczuk – Podpunkt f/ zmiana w budżecie miasta na rok 2014. I poproszę Panią, jak
Burmistrz pozwoli, Panią Skarbnik o krótką informację.

Jerzy Sirak – Pani Skarbnik, jeżeli można, Pani Skarbnik potem powie o szczegółach, ja natomiast
zwrócę uwagę na te zmiany, które dotyczą wydatków inwestycyjnych. Także te zmiany dotyczące
wydatków  inwestycyjnych  to  dotyczą  opracowania  dokumentacji  drogowej,  na  aktualizację
dokumentacji drogowych i opracowanie dokumentacji wjazdu na działkę od ulicy 3 Maja 59. Jak
Państwo czasami idziecie czy jedziecie ulicą 3 Maja, to widzicie, że tam wycięliśmy część drzew,
dowieźliśmy trochę ziemi, porządkujemy to, przygotowujemy teren inwestycyjny. Tutaj na ostatnim
posiedzeniu  komisji  potencjalny  inwestor  zaprezentował  swoje  plany  inwestycyjne.  Uważamy
wspólnie z komisją, że są ciekawe i warto przychylnie patrzeć na taki pomysł, w związku z tym jest
oczywista  sprawa,  że  musi  być  wjazd  od  ulicy  3  Maja.  Pamiętacie,  wcześniej  proponowałem
wysokiej Radzie przekazanie takiego wąskiego paska nieruchomości na rzecz PUK-u, ponieważ to
wówczas był wjazd, ale od strony ulicy Armii Krajowej, który tak naprawdę powodował, że ta
działka z tego powodu, że nie miała bezpośredniego wjazdu i skomunikowania z ulicą 3 Maja, nie
była  atrakcyjna.  Stąd  też  ta  propozycja,  żeby  tą  dokumentację  zrobić.  Będzie  to  oczywiście
dokumentacja dotycząca wjazdu, doprowadzenia wody i doprowadzenia instalacji kanalizacyjnej. I
działka  przy  ulicy  11  Listopada  to  jest  ta  działka,  te  tereny  kilka  hektarów,  które  są
przygotowywane do Podstrefy Suwalskiej Strefy Ekonomicznej. W związku z tym też tam trzeba
zrobić dokumentację, trzeba zrobić wjazd i drogę. W czasie, kiedy robiliśmy ulicę 11 Listopada,
tam zostały zostawione trójniki, także nie będzie problemów z prowadzeniem wody, kanalizacji czy
burzówki  z  tej  działki.  Stąd  też  mój  wniosek i  prośba,  aby te  zmiany zaakceptować.  Również
opracowanie dokumentacji na budynek Zakładu Aktywizacji Zawodowej. Ja to umownie nazywam
Zakładu Aktywizacji Zawodowej, ponieważ no w takiej formie ewentualnie w przyszłości ośrodek
mógłby  funkcjonować.  Generalnie  chodzi  nam  tu  wspólnie,  mam  na  myśli  Miejski  Ośrodek
Pomocy Społecznej, żeby przygotować dzisiaj projekt na tej działce przy ulicy Żabia Górka tam
obok,  gdzie  w  przeszłości  był  szpital  i  oddział  zakaźny,  gdzie  teraz  jest  ZPO,  przygotować
dokumentację budynku takiego spełniającego wszystkie kryteria jeżeli chodzi o szeroko rozumianą
gospodarkę niskoemisyjną, ponieważ Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska ogłosił konkurs na
finansowanie takich obiektów użyteczności publicznej z szansą na uzyskanie dofinansowania na
poziomie 70 % kosztów całych inwestycji. Jeżeli chodzi o sam obiekt, uważamy, że brakuje nam
obiektu takiego, w którym ewentualnie można byłoby zlokalizować ośrodek dziennego pobytu osób
starszych, ale również ośrodek całodobowego pobytu osób starszych. Niewykluczone też, że trzeba
myśleć  w  ramach  tego  obiektu  o  kilku  mieszkaniach  chronionych.  My widzimy z  codziennej
praktyki,  że  problem zabezpieczenia  należytej  opieki  dla  ludzi  starszych  jest  coraz  większy,  a
bardzo  często  spotykamy  się  z  takim  problemem,  że  są  to  osoby  często  samotne,  często  też
niepełnosprawne. W związku z tym, że koszt pobytu w ośrodkach innych jest bardzo wysoki a my
jako samorząd nie mamy prawa i możliwości kierowania takich osób do ośrodków prowadzonych
przez podmioty prywatne, gdzie ta miesięczna opieka jest dużo tańsza, uważamy, że posiadanie
takiego obiektu na własne potrzeby, ale nie tylko na własne potrzeby, również na świadczenie usług
w tym zakresie dla innych samorządów, jest ze wszech miar wskazane. A jeżeli weźmiemy do tego
możliwość  uzyskania  tak  dużego  finansowego  wsparcia  ze  strony Narodowego Funduszu,  tym
bardziej  się  trzeba  nad  tym  zastanowić  i  pomyśleć  o  realizacji.  Jeżeli  natomiast  byłaby  taka



sytuacja, że sfinansowanie z Narodowego Funduszu byłoby  no niemożliwe, chociaż wydaje mi się,
że raczej  szansa na to  finansowanie jest  duża,  no to  w perspektywie mamy,  tak jak mówiłem,
następną  perspektywę  budżetową  ze  środków  unijnych  i  kolejną  edycję  programu  współpracy
transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina i wtedy ewentualnie z tamtych środków właśnie byśmy
mogli  szukać  finansowania  na  realizację  inwestycji.  I  jeszcze  jeden  projekt,  to  o  którym
rozmawialiśmy wcześniej.  Ja  już  informowałem Państwa,  że  pomimo naszych dwukrotnych co
najmniej starań o uzyskanie finansowania na ten zaprojektowany budynek OSiR-u, takiego wparcia
nie uzyskaliśmy. Osobiście uważam zresztą, że jeżeli chodzi o bazę hotelową, noclegową tego typu,
to  powinny to  prowadzić  osoby,  podmioty prywatne.  Nie  można nie  myśleć  przyszłościowo o
warunkach, w jakich funkcjonuje, pracuje Ośrodek Sportu i Rekreacji. Stąd też propozycja takiego
zapisu w projekcie budżetu, żeby po prostu rozpocząć pracę nad projektowaniem. Ja nie potrafię
powiedzieć w tej  chwili,  ile dzisiaj taki projekt będzie kosztował. Oczywiście będzie to projekt
budynku dostosowany do potrzeb,  nic  ponad miarę.  Zdaję sobie z tego sprawę,  że gdyby tych
pieniędzy zabrakło, to będziemy musieli ponownie wrócić do rozmowy na ten temat. Także proszę
o akceptację tej propozycji zmian w zakresie dokumentacji inwestycyjnych, natomiast o pozostałe
szczegóły proszę Panią Skarbnik. 

Jakub Ostapczuk – Proszę, Pani Skarbnik.

Halina Nowik – Szanowna Rado, otóż ja może trochę posłużę się cyferkami co do tych zmian.
Informowałam radnych na wszystkich komisjach i tutaj pozwoliłam sobie jeszcze raz dodatkowo
pozbierać to w jeden dokument i Państwo otrzymaliście aktualny projekt uchwały. I powiem tak,
dochody ulegają zmniejszeniu o kwotę 1 779 002 złote z tytułu zmniejszenia subwencji w kwocie
211 000 oraz z tytułu dotacji planowanych do pozyskania z funduszy Unii Europejskiej. To dotyczy
projektu  zwiększenia  atrakcyjności  inwestycyjnej  miasta  Hajnówka,  z  tego  też  powodu  po
rozstrzygnięciu przetargu uzyskano niższe kwoty i w związku z tym zarówno kwota dochodów jak i
wydatków ulega zmianie. A jeżeli chodzi o stronę wydatkową, to też tutaj informowałam Państwa
na komisjach i  taka dodatkowo została wprowadzona dotacja celowa na dożywianie,  na pomoc
materialną uczniom, co zostało uwzględnione w projekcie uchwały i  bardzo proszę o przyjęcie
proponowanego projektu uchwały.

Jakub Ostapczuk – Dziękuję. Wszystkie komisje zaopiniowały pozytywnie powyższą uchwałę. Czy
są uwagi jeszcze do uchwały? Radny Rakowicz.

Wiesław Rakowicz – Panie Burmistrzu, miałem tematu nie dotykać. Akurat chodzi o inwestycję.
Poczekamy chwilę. Burmistrz coś pisze.

Jerzy Sirak – Nie,nie, ja słucham.

Wiesław Rakowicz – Słucha. Dobrze. O ten rozdział 92 604, o którym Pan mówi – zwiększenie
wydatków  na  opracowanie  dokumentacji  modernizacji  stadionu  miejskiego  wraz  z  zapleczem
administracyjno-technicznym. Trochę mnie zaniepokoiło to, co Pan powiedział nam przed chwilą.
Nie wiemy, ile to będzie kosztować. Czyli co? Nie wiemy, co tam będzie. Czyli co? Nie mamy
żadnego  pomysłu.  Wymagamy  od  inwestorów  prywatnych  i  wszystkich  innych,  żeby  nam
przedstawiali  nam  slajdy,  co  będzie  i  jak  będzie,  a  tutaj  się  Radzie  mówi,  że  a  będziemy
modernizować, ale co tam będzie, co my zrobimy, ile to nas później może kosztować, to już nie. No
trochę tymi Pana słowami jestem zaskoczony i zmartwiony, bo to jest,  może takie pytanie,  czy
Państwo może mają wiedzę z radnych, co tam ma być, czy?

Jakub Ostapczuk – Pomieszczenie biurowe.

Wiesław Rakowicz – Co ma być?



Jakub Ostapczuk – Pomieszczenie biurowe.

Wiesław Rakowicz – Dom spokojnej starości, pomieszczenie biurowe, dalej? No to właśnie taką
mamy wiedzę. Panie Burmistrz, to bardzo bym prosił o trochę więcej, a jeżeli nie, to wycofajmy się
z  tego.  Powiedzmy,  co  tam ma  być,  zyskajmy aprobatę  lub  nie  tej  Rady  i  ten  temat  będzie,
podejrzewam, zamknięty. 

Jakub Ostapczuk – Dobra, dziękuję. Następny Pan Androsiuk prosił o głos. Proszę mikrofon.

Tomasz  Androsiuk  –  Panie  Burmistrzu,  ja  mam  takie  pytanie  też  odnośnie  do  załącznika
inwestycyjnego i  tutaj  w punkcie  12,  który brzmi:  /wykonanie  dokumentacji  w ulicy Zajęczej,
Wróblewskiego, Pszenicznej oraz części Urodzajnej, Sarnia, Stara Judzianka, Podlaskiej, Wiejskiej,
Grabowej oraz wykonanie dokumentacji ścieżki rowerowej w ulicy Rakowieckiego szpital./ To tak,
Grabowa to jest ulica, która dochodzi teraz, tak, rozumiem?

Jerzy Sirak – Tak, tak, tak.

Tomasz Androsiuk – Bardzo fajnie. I jeszcze moje pytanie do ulicy Wiejskiej. Czy tu chodzi o
wykonanie dokumentacji w części od ulicy Warszawskiej czy też tam w części od ulicy...

Jakub Ostapczuk – Kołodzieja.

Tomasz Androsiuk – Nie, nie, nie Kołodzieja, od ulicy Górnej, bo tam też jest Wiejska. Tam jest
asfalt, tylko czy tam. 

Jerzy Sirak – Kołodzieja.

Jakub Ostapczuk – Kołodzieja.

Jerzy Sirak – Kołodzieja.

Tomasz Androsiuk – Tylko od Kołodzieja. A czy na przykład dokumentacja, to już może takie no za
bardzo marzenia i plany, nie będzie obejmowało może połączenia tej ulicy? 

Jakub Ostapczuk – Tam trzeba most zwodzony.

Tomasz Androsiuk – Zwodzony most? 

Jakub Ostapczuk – Dobra. 

Tomasz Androsiuk – Dobra, to chyba tyle. Dziękuję.

Jakub Ostapczuk – I  radny Łabędzki.

Bogusław Szczepan Łabędzki – Panowie Przewodniczący, szanowna Rado, Panie Burmistrzu, ja
wrócę  do  OSiR-u.  Spora  część  radnych  z  poprzedniej  kadencji  brała  udział  tutaj  w tej  sali  w
pokazie  projektów  przygotowywanych  ówcześnie  przez  ówczesnego  Burmistrza,  co  wtedy nas
raziło. Same nazewnictwo wykorzystywane do tego projektu, które już od razu wskazywało, że
sprawa będzie przegrana, bo nikt OSiR-u jako takiego finansował nam nie będzie. Ale dzisiaj, w
związku z tym tak, że już dojrzał Pan Burmistrz do decyzji, że trzeba coś z tym zrobić i bardzo
dobrze, przychodzi mi do głowy rozwiązanie następujące. W związku z tym, że ten gotowy projekt,



który my mamy, on zakłada tam istnienie i zaplecza hotelowego, i odnowy biologicznej, kręgielnia,
czy...?

Jakub Ostapczuk – Kręgielnia.

Jerzy Sirak – Tak.

Bogusław Szczepan Łabędzki – No właśnie. Może warto by było się pokusić o to, by na każdą
część tego kompleksu znaleźć inwestora, który potem będzie użytkownikiem tego kompleksu i na
zasadzie takiej spółki ten budynek powołać do życia. No oczywiście z miejskim naszym wkładem
na tą część budynku, którą my będziemy wykorzystywali. Czy nie warto by było w taki sposób
pomyśleć? Wiem, że jest kilka osób w Hajnówce zainteresowanych budową hotelu. Może zamiast
szukać  w  tej  chwili  miejsca  na  hotel,  zgodziliby  się  na  taki  udział  w  tej  inwestycji?  Jakieś
ogłoszenie informacji,  że  taka byłaby możliwość.  Młodzi  ludzie  są chętni  do pozyskiwania też
środków. Może akurat na kręgielnię czy na jakiś inny jeszcze element tej infrastruktury. Poddaję to
pod rozwagę. Może się w taki sposób udałoby to zrealizować. Dziękuję bardzo. 

Jakub Ostapczuk – Dziękuję. Czy są jeszcze? Proszę radny Kulwanowski.

Leonard Kulwanowski – Proszę mi wierzyć, że bardzo się cieszę, iż dyskutujemy na temat Ośrodka
Sportu i Rekreacji. Pamiętacie Państwo, że składałem w tej sprawie interpelację, prosiłem o pomoc,
bo Ośrodek,  który pracuje,  który spełnia  dużo zadań rekreacyjno-sportowych na rzecz  naszego
miasta i ludzi, którzy tu przyjeżdżają, musi mieć zmienione warunki do pracy. To, co jest do tej
pory, to jest mizeria i my wszyscy o tym wiemy, no ale tak, jak mówimy, no nie ma pieniędzy, nie
ma  możliwości  uzyskania  pieniędzy na  ten  załatwienie  tego  dużego  problemu  i  stąd  jest  taka
sytuacja, jaka jest. Ja uważam, że chyba jest jeden tutaj, może nazwijmy to nawet błąd. Po prostu za
mało się dyskutuje. To, co Pan Rakowicz wstał i powiedział, że no nie wiemy, a może to, a może
tamto. Pan Łabędzki mówi, sugeruje też jakie rozwiązanie. O właśnie, dyskutujemy, rozmawiajmy.
Sądzę, że Dyrektor Ośrodka ma swoją też koncepcję, którą może dostosować do nie tyle do swojej
wizji, bo wizję to on ma ogromną i ja też, i Pan Burmistrz na pewno ma wizję. Świetną. Ale nie
mamy  środków  finansowych.  I  właśnie  wybrać  jakieś  rozwiązanie,  które  po  prostu  będzie
załatwiało  i  problem  socjalny,  i  problem  organizacyjny  dla  tych  wszystkich,  którzy  do  nas
przyjeżdżają jako turyści, bo wtedy by znaleźli może nie hotel, ale miejsca noclegowe takie czy
inne. My ciągle mówimy o hotelu. Jaki hotel? Nie ma tam, nie było żadnego tam nawet w tym
pięknym projekcie nie było tam żadnego projektu.

Jakub Ostapczuk – Jak nie było? Na 40 osób.

Leonard Kulwanowski – Przepraszam bardzo. Nie było hotelu, jeszcze raz powtarzam, były miejsca
noclegowe. No i bardzo proszę, jeżeli ktoś w to nie wierzy, to niech sprawdzi. Ale to już nie jest
istotne,  bo  ten  projekt  nie  przejdzie,  nie  przeszedł  i  trzeba  by  było  go  jakoś  ewentualnie
unowocześniać i doskonalić, i wtedy byśmy może mieli jakąś szansę. Ale powiedzieliśmy, że nie
ma pieniędzy na budowanie dużego ośrodka, więc skupmy się na tym, co tam można zrobić, w jaki
sposób, żeby on funkcjonował na następne lata. Proszę zobaczyć, co Ośrodek robi, jeżeli chodzi o
sport i rekreację. Ja nie będę się powtarzał, bo składałem to i na piśmie, i zresztą wszyscy o tym
wiemy. I warto, i trzeba to wesprzeć. Ja byłem zadowolony z tego zapisu, jaki jest, bo skoro do tej
pory sugerowałem, żeby właśnie w jakiś  sposób pomóc i  Pan Burmistrz  umieścił  tutaj  w tych
naszych zadaniach inwestycyjnych opracowanie dokumentacji na modernizację stadionu miejskiego
wraz z zapleczem administracyjno-technicznym, to ja po cichutku miałem nadzieję, że to będzie w
sposób przemyślany zrealizowane na tyle, że nam to wystarczy na lata. I dlatego też w tej chwili z
przyjemnością  słucham,  że  mówi  o  tym  i  Pan  Łabędzki,  i  Pan  Rakowicz.  To  razem  może
przedyskutujemy, Panie Burmistrzu, może coś z tego wyjdzie właśnie realne i na miarę naszych



możliwości. Dziękuję.

Jakub Ostapczuk – Jak można, to jeszcze ja powiem, chociaż ja powinienem prowadzić obrady
sesję teraz, ale na ten temat mam dużą wiedzę. A dokładnie w tym roku byłem na obozie, dokładnie
takim, jak jest projektowany był nasz ośrodek ten z pomieszczeniami noclegowymi w Piszu. Będę
krótko mówił. Nad jeziorem Roś, pięknie położony, 40 miejsc noclegowych, kajaki, rowery wodne.
Ale mnie interesowało to, to był całe szczęście powiatowy ośrodek, jaki jest budżet. Utrzymanie
tego  Ośrodka  z  pomieszczeniami  biurowymi  i  te  pokoje,  wszystko  670  000.  Przychód  z
pomieszczeń noclegowych, położenie doskonałe, piękne jezioro Roś, znacie Państwo, 70 000. Po
prostu to jest co Pan Bogdan powiedział, jedyna możliwość to mogą wejść osoby prywatne i one
zadbają o obłożenie miejsc noclegowych i one zadbają o miejsca. A ja uważam jeszcze następny
pomysł,  co dyktujemy. Proszę Państwa, co swego czasu rozmawialiśmy o połączeniu OSiR-u z
Parkiem Wodnym. Tam są pomieszczenia puste. Tam są pomieszczenia ogrzewane wszystko puste,
a  my musimy ogrzewać, my ogrzewamy OSiR prądem elektrycznym. Najdroższa energia, jaka
może  być.  Czy  by  się  nawet  jakby  nie  łączyć  fizycznie  jednostek,  czy  by  umieścić  tam
pomieszczenia, księgowa, dyrektor, od spraw merytorycznych co tam są. A przecież nie muszą oni
siedzieć cały czas, całą zimę na OSiRze. To też i uważam, ja uważam trzeba kiedyś taką, może nie
na sesji, może na komisjach, tą sprawę przeanalizować. I najlepszy sposób nie wymyślania swoich.
Ja bardzo lubię ściągać od innych. To samo, co z Piszu. Byłem też kiedyś, myślę a piękny pomysł
kiedyś  u  nas.  Przeanalizowałem,  ściągnąłem,  no  po co  my mamy jeszcze  dodatkowy.  Jak  jest
sprawdzone jednostkę, tak samo jak Burmistrz mówi, trzeba szkolić się na szkoleniach różnych są
takie informacje i można dokładnie tego. A później wybudujemy coś i pytanie jak mamy z basenem
teraz. No takie tyle musimy dokładać. Co dalej, jak go utrzymać. Dobra, czy są jeszcze uwagi? Jeśli
nie ma, przystąpimy do przegłosowania powyższej uchwały. Kto jest z przyjęciem uchwały zmiana
w budżecie miasta na 2014? Kto jest za? Dziękuję. Kto jest przeciwny? 1 osoba. Kto się wstrzymał?
2 radnych. Za uchwałą głosowało 17 radnych, przeciwny był 1 radny, 2 radnych się wstrzymało.
Uchwała została przyjęta. 

g/ Jakub  Ostapczuk  –  Podpunkt  g/  dokonanie  korekt  w  opisie  granic  obwodu  głosowania.  Ta
uchwała nam przedstawiona została na komisjach. Wszystkie komisje zaopiniowały pozytywnie.
Czy są uwagi do tej uchwały, bo to są dopisanie kilku ulic do obwodów. Jeśli nie ma, przystąpimy
do głosowania.  Kto jest  za przyjęciem powyższej  uchwały?  Dziękuje.  Kto jest  przeciwny? Nie
widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Uchwała została przyjęta jednogłośnie. 

h/ Jakub Ostapczuk – I podpunkt h/ utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach do
Parlamentu  Europejskiego  zarządzonych  na  25  maja  2014  roku.  Też  te  uchwały  zostały
przeanalizowane na komisjach. Wszystkie komisje zaopiniowały pozytywnie. Czy są uwagi do tej
uchwały? Jeśli nie ma, przystąpimy do głosowania. Kto jest za przyjęciem powyższej uchwały? Kto
jest za? Dziękuję. Kto jest przeciwny? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Uchwała została
przyjęta jednogłośnie. 

i/ Jakub  Ostapczuk  –  I  podpunkt  i/  przyjęcia  stanowiska  Rady Miasta  Hajnówka  dotyczącego
ograniczeń komunikacyjnych na terenie Powiatu Hajnowskiego. Też ta opinia była analizowana na
komisjach. Czy są pytania, uwagi do tej uchwały? Nie widzę. Kto jest za przyjęciem powyższej
uchwały? Dziękuję. Kto jest przeciwny? Nie widzę. Kto się wstrzymał? 1 radny się wstrzymał.
Uchwała została przyjęta 19 głosami. 

j/ Jakub  Ostapczuk  –  I  następne  stanowisko.  Przyjęcia  stanowiska  Rady  Miasta  Hajnówka
dotyczącego wykonania w 2014 roku dokumentacji technicznej na przebudowę drogi wojewódzkiej
Nr  687  na  odcinku  Zwodzieckie  –  Narewka  –  Juszkowy  Gród  oraz  przyjęcia  do  sieci  dróg
wojewódzkich  części  drogi  powiatowej  Nr  1644  B  łączącej  drogę  wojewódzką  z  kolejowym
przejściem granicznym w Siemianówce.  Uchwała została przedstawiona na komisjach.  Komisje



wszystkie zaopiniowały pozytywnie. I jeszcze. Ale jeszcze tego, po kolei. Ja jeszcze będę pytał.
Czy są pytania do uchwały? 

Grzegorz Tomaszuk – A ja nie czekam na pytania, tylko chcę zabrać głos. 

Jakub Ostapczuk – No to proszę radny Tomaszuk.

Grzegorz Tomaszuk – Ja taki wniosek może formalny, nie będę pytał Pana Przewodniczącego, tylko
no w związku z tym, że te stanowiska dosyć istotne są dla mieszkańców Hajnówki, to ja bym prosił
Pana  Przewodniczącego,  żeby Pan odczytał  te  stanowiska  odnośnie  przyjęcia  stanowiska  Rady
Miasta Hajnówka dotyczącego ograniczeń komunikacyjnych na terenie Powiatu Hajnowskiego. Jest
Telewizja Kablowa. No i tutaj drugie stanowisko. 

Jakub Ostapczuk – To już jedna. Jurek, odczytaj, dobrze? Jeszcze radny Kulwanowski.

Leonard Kulwanowski – W ślad za moim przedmówcą. Pomimo tego, że myśmy już przegłosowali,
właściwie to już wszystko jest jasne, ale prosiłbym właśnie przypomnieć, jakie to jest, przyjęcie
stanowiska Rady Miasta Hajnówka dotyczącego ograniczeń komunikacyjnych na terenie Powiatu
Hajnowskiego. My w tej chwili kierujemy tą uwagę całą do wszystkich, którzy nas słuchają, bo oni
będą zorientowani, a oni w tej chwili zorientowani są na tyle, że Rada Miasta przyjęła stanowisko
na pewno jakieś pozytywne. 

Bogusław Szczepan Łabędzki – Ograniczające.

Leonard Kulwanowski – Proszę?

Bogusław Szczepan Łabędzki – Ograniczające stanowisko.

Jerzy Sirak – Nie, nie, nie.

Leonard Kulwanowski – No tego nie powiedziałem. Ale mówię, że... Dobra, dziękuję.

Jakub Ostapczuk – Poproszę Pana Burmistrza. Burmistrz to stanowisko przedstawi Radzie. 

Jerzy  Sirak  –  Panie  Przewodniczący,  wysoka  Rado,  to  jest  załącznik  do  naszej  uchwały.
/Stanowisko  Rady Miasta Hajnówka w sprawie ograniczeń komunikacyjnych na terenie Powiatu
Hajnowskiego.  Rada  Miasta  Hajnówka  wyraża  zaniepokojenie  ostatnimi  decyzjami  samorządu
Województwa  Podlaskiego  powodującymi  znaczne  ograniczenia,  teraz  i  w  przyszłości,
komunikacyjne w regionie turystycznym, jakim jest teren Powiatu Hajnowskiego. W związku z tym
wnioskuje  o:  kursowanie  pociągów  nr  10051,  10510,  10505,  10514  na  trasach  Hajnówka  –
Czeremcha i Czeremcha – Hajnówka przez 7 dni w tygodniu. Punkt 2. Skomunikowanie wyżej
wymienionych połączeń kolejowych z pociągami jadącymi do Siedlec i z Siedlec oraz z pociągami
jadącymi do i z Warszawy. Przywrócenia połączeń kolejowych na wyżej wymienionych trasach i
utrzymanie skomunikowań na tych trasach. Za utrzymaniem komunikacji kolejowej przemawiają
zarówno  względy  historyczne,  jak  i  możliwości  przyszłego  rozwoju  całego  Regionu  Puszczy
Białowieskiej.  Istniejąca i  łącząca oba państwa,  Polskę i  Białoruś,  infrastruktura  kolejowa daje
szansę  nawiązania,  utrzymania  i  rozwijania  kontaktów  kulturalnych  i  gospodarczych.  Jesteśmy
przekonani,  iż  samorząd  województwa,  biorąc  pod  uwagę  zapisaną  w  Strategii  Rozwoju
Województwa  Podlaskiego  znaczącą  rolę  regionu  Puszczy  Białowieskiej  w  rozwoju  turystyki,
uwzględni nasze postulaty./ Generalnie chodzi o ograniczenie kursowania pociągów osobowych na
trasach Hajnówka – Czeremcha i również Czeremcha – Białystok. 



Jakub Ostapczuk – Teraz następne stanowisko.

Jerzy Sirak  –  Następne  stanowisko,  ale  ta  już  zgłaszał,  że  tak  powiem,  słuszna  sugestią  Pana
radnego  Janowskiego,  proponuję  zmianę.  Po  paragrafie  1  dodajemy  paragraf  2.  /Rada  Miasta
Hajnówka deklaruje wsparcie opracowania dokumentacji w kwocie czy kwotą 20 000 złotych./ I w
uzasadnieniu, w ostatniej części uzasadnienia mieliśmy taki zapis: /ewentualne wsparcie finansowe
adekwatne  do  możliwości  budżetowych  miasta  Hajnówka./  W  związku  z  tym  deklarujemy.
Proponuję taki zapis: /Deklarujemy współpracę merytoryczną oraz wsparcie finansowe w kwocie
20 000 złotych./ Bardzo proszę o przyjęcie stanowiska z tymi zmianami. Natomiast jeżeli chodzi o
fizyczne zabezpieczenie środków finansowych w budżecie miasta, to stosowne projekty uchwał z
Panią Skarbnik przygotujemy na najbliższa sesję.

Jakub  Ostapczuk  –  Dobrze.  Teraz  czy  są  jeszcze  uwagi  do  tej  uchwały  z  tą  poprawką  Pana
Burmistrza? Jeśli nie ma, przystąpimy do głosowania. Kto jest za przyjęciem powyższej uchwały?
Dziękuję. Kto jest przeciwny? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Uchwała została przyjęta
jednogłośnie. I Pan jeszcze radny wojewódzki prosi o głos. 1 zdanie.

Mikołaj Janowski – I dobrze, że zostało odczytane. Ja bym, żebym wiedział wcześniej,  to bym
poszerzył jeszcze o połączenie aż do samej Siemianówki. Ja wiem, że może jeden z samorządów na
to się gniewać, bo nie będzie miał dotacji, podatku transportowego, bo jeżeli wchodzi osobówka, to
wtedy kolej  nie płaci podatku, ale myślę takie połączenie na Siemianówkę trzeba propagować i
walczyć  ze  względu  na  wspólną  sprawę  i  na  to  przejście.  Ja  myślę,  szanowni  Państwo,  że
połączenie kolejowe z Czeremchy do Białegostoku, tak szczerze mówiąc, strategicznie dla miasta
Hajnówki to nie jest potrzebne ze względu na odpływ naszej młodzieży z Czeremchy i z Kleszczel
do Bielska i do Białegostoku. Nam dzisiaj zależy, żeby pociągi ekspresem jeździły z Warszawy,
Czeremcha do Hajnówki i żeby tutaj ci uczniowie, którzy kończą gimnazjum w Czeremsze i w
Kleszczelach, żeby tutaj się uczyli, a to się wiąże z tym, że za rok, za 2 przyjdzie kryzys i mamy
tyle  szkół,  a  nie  będziemy  mieli  uczniów.  I  chodzi  o  przyciągnięcie  tutaj  uczniów,  i  Panie
Burmistrzu,  jak już jestem przy tej  sprawie,  jest  na  sesjach  Rady Gminy,  szczególnie  Dubicze
Cerkiewne, jest temat autobusu, dojazdu młodzieży do szkoły w Hajnówce, do szkół średnich. To
nie dotyczy miast, ale Starostwa, ale chodzi miasto Starostwo jest wspólny interes. Ja tak myślałem,
bo tam jest  spółka prywatna,  czy nie  warto by wejść i  pokazać dla  PKS-u jednego, dla spółki
prywatnej konkurencji w postaci MPK-u. Wprowadzić po prostu dojazdy MPK-u z całego naszego
powiatu,  zrobić  konkurencję,  obniżyć  ceny  i  zrobić  po  prostu,  zacząć  lobbować  na  rzecz
przyciągnięcia  środków finansowych na  miasto.  Niech  Czeremcha  i  Kleszczele  jadą  do  miasta
Hajnówka i  wydają kasę,  i  się niech uczą.  I może to wtedy,  to wspólny interes.  To takie moje
przemyślenia  i  powiem  wam  szczerze,  jak  powiedziałem  na  Radzie  Gminy  Czeremcha,  że
należałoby Gmina Czeremcha, żeby zadotowała autobus do Hajnówki, to ledwo mnie radni z sesji
nie  wynieśli,  bo  oni  mówią,  że  oni  chcą  jeździć  pociągiem,  a  nie  autobusem.  Także  różne  są
stanowiska ale  myślę ten temat  komunikacyjny bardzo jest  ważny.  I  jeszcze jedna sprawa. Jak
będzie  remontowana  trasa  kolejowa  z  Warszawy  do  Białegostoku,  to  będzie,  już  tutaj  jest
remontowana, ja nie sprawdziłem to naocznie z Czeremchy do Bielska, ale będzie remontowana
trasa z Czeremchy do Bielska, do Białegostoku, a także, szanowni Państwo, w przyjętym planie
transportowym województwa są 2 połączenia przyjęte przez Sejmik Województwa, 2 połączenia
kolejowe z Białegostoku przez Bielsk do Hajnówki. 2 z Białegostoku do Hajnówki i z Hajnówki do
Białegostoku. Także to jest w planie w przyszłości i, szanowni Państwo, miejmy nadzieję, że nasza
wspólna  sprawa,  wspólny  interes  i  to  przejście  fitosanitarne  przyczyni  się,  a  na  pewno  się
przyczyni, do remontu torów kolejowych z Bielska Podlaskiego do Hajnówki i te 2 pociągi mogą
pójść albo z Hajnówki jeszcze do Siemianówki, albo tutaj jeszcze Starostwo powalczy o Białowieżę
i  będzie szybki  pociąg Białystok – Bielsk Podlaski – Hajnówka, ewentualnie Siemianówka lub
Białowieża. 



Jakub Ostapczuk – Jeszcze Pan Burmistrz. 

Jerzy Sirak – To Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Pan radny no poruszył ważne tematy. Ja
powiem, że to stanowisko, które przyjmujemy, to w jakiejś mierze nie jest stanowisko tylko nasze,
ale  stanowisko  dla  nas  ważne,  ale  wspierające  również  stanowisko  Gminy Czeremcha.  Proszę
zatem zrozumieć, że uznałem, że byłoby nieładnie wobec Czeremchy, gdybyśmy zrezygnowali w
tym stanowisku z zapisu dotyczącego kierunku Czeremcha – Białystok. Ja tu w pełni podzielam
pogląd Pana radnego, że byłoby dobrze w przyszłości, gdyby była ponownie uruchomiona linia
osobowa Hajnówka – Siemianówka i mam nadzieję, że w dłuższej perspektywie czasu to będzie
możliwe. I jeżeli  będzie taka sytuacja,  będzie taka potrzeba,  to na pewno stosowne stanowisko
Rady Miasta w tej sprawie przyjmiemy. Bo przy założeniu, że to przejście się będzie rozwijało, że
tak jak wszyscy wiemy, docelowo staramy się my od podstrefę w Hajnówce, Gmina Narewka o
podstrefę  w  Gminie  Narewka.  Jest  szansa  na  to,  że  możemy  stać  się  takim  dużym  centrum
logistycznym w wymianie towarowej ze wchodem. Jest rzeczą oczywistą, że w związku z tym ta
liczna  miejsc  pracy  w  Siemianówce  wrośnie  i  najprawdopodobniej  wtedy  efektywność
ekonomiczna takiej  komunikacji kolejowej na linii Hajnówka – Siemianówka może być na tyle
dużo atrakcyjna, że same Przewozy Regionalne dojdą do wniosku, że to jest dobry pociąg i warto
ten  pociąg  uruchomić  i  miejmy nadzieję,  że  tak  będzie.  Jeżeli  chodzi  natomiast  o  kursowanie
autobusu do Dubicz, my o tym myśleliśmy. Taka propozycja była też analizowana i nic nie stoi na
przeszkodzie,  żeby  w  przyszłości  do  tego  projektu  wrócić.  My  to  chcieliśmy  połączyć  z
przygotowywaną w tej chwili linią do uruchomienia w kierunku Poryjewa i założenie było takie, że
będzie linia przedłużona i pojedzie nie tylko do Perejewa, ale do Dubicz Cerkiewnych. I planujemy
uruchomienie tej linii do Perejewa już od 1 maja i nic nie stoi na przeszkodzie, żeby w przyszłości,
jeżeli się porozumiemy, przedłużyć tą linię do Dubicz Cerkiewnych. Także tak my to widzimy.

Jakub Ostapczuk – Dziękuję za dodatkowe wyjaśnienia. 

k/ Jakub  Ostapczuk  –  Przechodzimy  do  podpunktu  k/  wprowadzenia  do  polskiego  porządku
prawnego referendum tematycznego bez progu frekwencyjnego. I  teraz nie będę tak pędził,  jak
poprzednio. Proszę Burmistrza o wyjaśnienie uchwały.

Jerzy Sirak – To, Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, często jesteśmy świadkami informacji z
różnych części Polski o realizowanych różnych referendach i bardzo często się zdarza tak, że te
referenda  tak  naprawdę  nie  przynoszą  żadnego  rozstrzygnięcia  i  w  gruncie  rzeczy  oznaczają
zmarnowane  pieniądze.  W związku  z  tym  nie  bez  powodu  ustawodawca  przyjął  pewien  próg
uznawania  ważności  referendum  na  poziomie  30  %.  W związku  z  tym,  że  są  podejmowane
inicjatywy, aby zrezygnować całkowicie z tego progu, samorządy w Polsce podjęły taką wspólną
inicjatywę i działania, aby do tego nie doszło, bo to tak naprawdę no nie ma sensu. Ja uważam, że
ten próg 30 % jest to pewne minimum, które bezwzględnie powinno być utrzymane, bo jaka byłaby
wtedy demokracja? To co, 5 % miałoby decydować czy 10? Te 30 % no w jakiś sposób na pewno
zostało  przez  specjalistów  ustalone,  przeanalizowane.  Ja  jestem  przekonany,  że  jest  zasadne.
Dlatego też moja prośba i wniosek o to, żeby ten projekt uchwały przyjąć.

Jakub Ostapczuk  –  Dziękuję.  Wszystkie  komisje  zaopiniowały pozytywnie  tą  uchwałę.  Czy są
uwagi do tej uchwały jeszcze? Jeśli nie ma, przystąpimy do głosowania. Kto jest za przyjęciem
uchwały? Dziękuje. Kto jest przeciwny? Nie widzę. Kto się wstrzymał? 1 radny się wstrzymał. Za
uchwałą głosowało 19 radnych, przeciwnych nie  było,  1 radny się  wstrzymał.  Uchwała została
przyjęta.

l/ Jakub Ostapczuk – Podpunkt l/ wskazania przedstawiciela Rady Miasta Hajnówka do Społecznej
Komisji Mieszkaniowej. Też proszę na wstępie o przedstawienie Pana Burmistrza uchwały.



Jerzy  Sirak  –  Panie  Przewodniczący,  wysoka  Rado,  do  tej  pory  naszym  przedstawicielem  w
Komisji  była  Pani  Walentyna  Ostaszewska.  Ja  pytałem  Panią  Walę,  czy  wyraża  zgodę  na
kontynuację tej  pracy w tej  Komisji  i  w związku ze zgodą Pani  Wali  po prostu proponuję nie
dokonanie  zmiany  i  kontynuację  tego  przedstawicielstwa  Rady  w  Społecznej  Komisji
Mieszkaniowej i bardzo proszę o przyjęcie tego projektu uchwały.

Jakub Ostapczuk – Też komisje zaopiniowały wszystkie pozytywnie. Czy są uwagi do powyższej
uchwały Jest. Proszę radny Rakowicz.

Wiesław Rakowicz  – Panie  Burmistrzu,  to  jest  trochę  tak,  jak  dzisiaj  Boguś  mówił  wcześniej,
wcześnie,  wcześniej.  Powiem,  co  ma  być  i  tak  ma  być,  a  wy  macie  się  pod  tym  podpisać,
zagłosować i tyle. To tak w bardzo wielkim skrócie. Nie dlatego, że tu mam jakieś wątpliwości
odnośnie Walentyny. Zwyczajowo, zwyczajowo, od lat pamiętam, jestem tutaj parę lat radnym, to
jest  trochę  inaczej.  Może zapytać  kluby,  czy mają swoich  kandydatów do Komisji?  Na pewno
każdy z nas by powiedział nie, bo na te kilka miesięcy to tam wcale to nie jest taka łatwa praca, to
nie ma co tam iść. Ale to jest wytyk z Pana strony. Ja rozumiem, tak się nazywa demokracja. Wala,
a my wszyscy przegłosujemy, bo czemuż by nie? Prawda? To tak się nie odbywa. To to samo, jak za
chwilę będziemy glosować na Przewodniczącego. Wstanie Burmistrz i powie: Tak rozmawiałem,
typowałem i jest. I tyle no. Tak troszkę gdzieś tak, jak to Bogdan powiedział, przeskakujemy pewne
rzeczy, robimy to po łebkach z niepełną wiedzą i później się okazuje rączka w nocniku, chol...,
cośmy tam nagłosowali. Ludzie się z nas zaczynają pomalutku śmiać.  Dziękuję.

Jakub Ostapczuk – Ale to jest wniosek przedstawił Burmistrz i można to zmienić. Proszę Państwa,
to nie jest tak, że to musi. Może przedstawić w tej chwili osobę, przegłosujemy i będzie to jest.
Akurat Burmistrz przedstawił, bo to jest osoba bardzo doświadczona, dużo lat i żeby te 6 miesięcy
dociągnąć.  Czy są  uwagi,  czy są  wnioski  o  zmiany personalne?  Jeśli  nie  ma,  przystąpimy do
przegłosowania  uchwały.  Kto  jest  za  przyjęciem  powyższej  uchwały?  Dziękuję.  Kto  jest
przeciwny?  Nie  widzę.  Kto  się  wstrzymał?  1  radny.  Uchwała  została  przyjęta.  Za  uchwałą
głosowało 19 radnych, przeciwnych nie było, 1 radny się wstrzymał. 

m/ Jakub  Ostapczuk  –  I  przejdziemy  do  podpunktu  m/  przekazania  mienia  Gminy  Miejskiej
Miejskiej Hajnówka na rzecz Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Spółka z o.o. w Hajnówce. Też
proszę Pana Burmistrza o przedstawienie. 

Jerzy Sirak – Panie Przewodniczący, wysoka Rado, ja na poprzedniej sesji informowałem wysoką
Radę o tym, że Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych zabiega o środki na budowę kompostowni
przy Zakładzie Zagospodarowania Odpadów, ponieważ budowa tej kompostowni jest warunkiem
już takiego pełnego wpisania naszego Zakładu do Wojewódzkiego Planu Ochrony Środowiska jako
Instalacji  Regionalnej. Na finansowanie tego zadania inwestycyjnego Przedsiębiorstwo uzyskało
wsparcie  już  finansowe  w  formie  dotacji  z  Narodowego  Funduszu  Ochrony  Środowiska  w
wysokości 8 500 000 złotych. Natomiast pozostała kwota ma być sfinansowana z Wojewódzkiego
Funduszu  Ochrony  Środowiska  z  preferencyjnego  kredytu,  z  preferencyjnej  pożyczki.  Jak  to
zawsze bywa z pożyczkami, niezależnie od tego, czy bierzemy je prywatnie, czy bierze je firma,
każda  pożyczka  musi  być  zabezpieczona.  Zwykle  w  takich  sytuacjach  Wojewódzki  Fundusz
Ochrony Środowiska żąda 2 rodzajów zabezpieczeń. Jednym z zabezpieczeń jest weksel, drugim
zabezpieczeniem, zdaniem Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska, mógłby być fundusz
gwarancyjny bankowy.  Problem polega tylko na tym, że fundusz gwarancyjny bankowy to jest
bardzo  wygodna  forma  zabezpieczenia  dla  tego,  który  udziela  pożyczki,  natomiast  bardzo
dolegliwa finansowo dla tego, który tą pożyczkę bierze. Biorąc pod uwagę okres kredytowania tej
pozostałej części, ten fundusz kosztowałby przez cały okres, tak jak mówię, w granicach nawet do 2
000 000 złotych. Oczywistą uważam wszyscy mamy obowiązek zadbać o to, żeby tych pieniędzy
niepotrzebnie nie wydawać. Dlatego też zaproponowałem dla Funduszu Ochrony Środowiska inną



formę  zabezpieczenia,  zabezpieczenia  hipotecznego  bezpośrednio  na  nieruchomości,  na  której
inwestycja  będzie  realizowana.  Oprócz,  ja  mówię,  oprócz  tych  zadań  inwestycyjnych  PUK
zaplanował w ramach tych środków również zakup takiego profesjonalnego młyna do mielenia
gruzów, kamieni i tak dalej. I wierzę, że ten program się zrealizuje, będziemy mieli również takie
urządzenie w takim Przedsiębiorstwie,  które jest  bardzo potrzebne.  W związku z tym zachodzi
potrzeba,  żeby  ten  teren,  na  którym  ta  inwestycja  będzie  zlokalizowana,  przekazać  dla
Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych, wówczas, jako właściciel tej nieruchomości, będzie mógł
przedstawić ją do zabezpieczenia hipotecznego. Na dzień dzisiejszy ten cały teren, na którym ma
być budowana kompostownia i  jest  ZZO, stanowi własność gminy.  W przeszłości Rada Miasta
podejmowała uchwałę już o przekazaniu całości.  W związku z tym, że to przekazanie z naszej
strony na rzecz PUK-u wiązałoby się z opłaceniem VAT-u a inwestycja kosztowała grubo ponad 10
000 000 złotych i nieważne, kto by to zapłacił – czy my, czy PUK, to są nasze wspólne pieniądze,
uważam, że nie wolno tego robić, natomiast możemy bez problemu dokonać podziału działki, na
której  dzisiaj  jeszcze  nie  ma żadnych inwestycji,  żadnych nakładów,  bo  właśnie  na tej  działce
będzie zbudowana kompostownia, będzie już stan prawny uregulowany, ponieważ i właścicielem
nieruchomości, i właścicielem nakładów będzie Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych. Natomiast
my  w  przyszłości,  jak  już  minie  ten  okres  ochronny,  niejako  że  nie  będziemy musieli  płacić
podatków,  w  stosownym  czasie  wrócimy  do  tematu  i  przekażemy  Przedsiębiorstwu  resztę
nieruchomości  zabudowanym tym zakładem ZZO.  Ja  wcześniej  do  porządku  nie  mogłem tego
proponować,  ponieważ  w trakcie  był  podział  geodezyjny.  W trakcie  też  była  wycena.  W dniu
dzisiejszym  w  swoich  materiałach  Państwo  macie  już  działki  z  zaznaczonym  podziałem
geodezyjnym,  z  wydzielonymi  numerami  geodezyjnymi  tej  działki,  jak  również  z  wyceną
rzeczoznawcy. Dlatego też bardzo proszę wysoką Radę o przyjęcie tego projektu uchwały. 

Jakub  Ostapczuk  –  Dziękuję,  za  chwileczkę.  Jeszcze  będziemy  dyskutowali.  Proszę  teraz
Przewodniczących  Komisji  o  przedstawienie  opinii  Komisji.  Proszę,  Grzegorz  Tomaszuk  –
Przewodniczący Komisji. Proszę mikrofon. Bo ta uchwała była jakby dodatkowa. 

Grzegorz Tomaszuk – Rzeczywiście była. Na posiedzeniu naszej Komisji Polityki Gospodarczej i
wszyscy radni wypowiedzieli się za projektem uchwały. 

Jakub Ostapczuk – Dziękuję. Proszę radny Komisji Spraw Społecznych.

Jerzy  Charytoniuk  –  Komisja  Spraw  Społecznych  również  jednogłośnie  opowiedziała  się  za
przyjęciem projektu uchwały. W głosowaniu brało udział 5 radnych.

Jakub Ostapczuk – I Janusz Puch, radny komunalnej.

Janusz  Puch  –  Komisja  Infrastruktury  Komunalnej  i  Samorządu  również  jednogłośnie  podjęła
uchwałę o zaopiniowaniu pozytywnie tej uchwały.   

Jakub Ostapczuk – Dobra, dziękuję. Teraz przystąpimy do dyskusji. Prosił radny o głos. Mikrofon
proszę. Jest. 

Wiesław Rakowicz – Działa? Działa. Panie Burmistrzu, nie pamięta Pan na pewno tego tematu.
Była  spora awantura  w związku z  lokalizacją  Zakładu Zagospodarowania  Odpadów właśnie  w
tamtym miejscu. Mieszkańcy okoliczni bardzo mocno protestowali przeciwko takiemu rozwiązaniu.
Po  negocjacjach  Burmistrza  czy,  nie  wiem,  Pana  pracowników  obecnych,  a  czy  poprzedniego
Burmistrza,  doszło  do  pewnego  konsensusu,  który  o  ile  niektórzy  radni,  którzy  są,  pamiętają,
wydzielenia  pewnego pasa przy tej  Szosie Kleszczelowskiej  na tak zwane tereny zielone,  czyli
zabezpieczenie krzewami i drzewami. Inaczej, żeby odgrodzić ZZO od części tej mieszkalnej, na
której ludzie pobudowali mieszkania. Czy to coś zmieni? Bo być może dostarczy, może to jest inna



część działki, bo tutaj nie ma żadnego rysunku. Ja nie potrafię się do tego odnieść. Nie wiem, w
którym to miejscu. Jakby Pan objaśnił trochę więcej, to pewnie byłoby nam łatwiej.

Jerzy Sirak – Proszę, Panie Przewodniczący, Panie radny, ja od razu tutaj  wyjaśnię. Nie, to nie
narusza tej strefy ochronnej. Chociaż, powiem Państwu szczerze, no ja bardzo bym chciał, żeby ten
teren dalej, szczególnie ten, który jest bezpośrednio zlokalizowany przy drodze Kleszczelowskiej,
włączyć do Strefy Ekonomicznej. No ale mówię, słowo się rzekło, kobyłka u wozu. Było jakieś
przyrzeczenie ze  strony władz miasta  dla  mieszkańców tam mieszkających,  że  będzie  to  strefa
ochronna, musimy się z tego wywiązać. Także Panie radny, nie. Ta proponowana zmiana absolutnie
nie ingeruje w tamte nieruchomości. Jest to tylko i wyłącznie w granicach starych nieruchomości
Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych czy starego MPG-ku jakbyśmy to powiedzieli. 

Jakub Ostapczuk – Dziękuję. Jeszcze Pan radny Łabędzki. 

Bogusław Szczepan Łabędzki – Rozumiem, że powierzchnia tej działki to 3 hektary z kawałkiem,
tak? Wartość tej działki jest oszacowana, Panie Burmistrzu, na jaką sumę? 464 000. Niedawno była
działka hektarowa za 570 000 w Hajnówce. 

Jakub Ostapczuk – Inne położenie chyba.

Bogusław  Szczepan  Łabędzki  –  Ach,  inne  położenie!  No  tak!  No  dobrze,  to  już  Pan  Jakub
wytłumaczył.  Przechodzimy  do  dalszych  pytań.  Panie  Burmistrzu,  Przedsiębiorstwo  Usług
Komunalnych, powiedzmy sobie szczerze, no taka nasza swoista perełka, ja z podziwem patrzę na
to,  jak to Przedsiębiorstwo się rozwija,  zostało zobligowane, jest  takie określenie,  ktoś narzucił
temu  Przedsiębiorstwu,  tak,  pewne  warunki  finansowe.  Myśmy  te  Przedsiębiorstwo,  proszę
Państwa, stawiali sami. Kiedy trzeba było wesprzeć nas finansowo, to że tak powiem, to wsparcie
było  bardzo  mizerne.  W tej  chwili  wiedzieliśmy o  tym,  że  ta  inwestycja  będzie  musiała  być
zrealizowana jeszcze przed emisją obligacji, Panie Burmistrzu. Ja mówiłem o tym na sesji też, że tą
inwestycję będziemy musieli podjąć, bo ona była zapisana wcześniej. Tak, to była sesja w Szpitalu.
Ja wtedy mówiłem o tym. Potem emitowaliśmy obligacje. Czy nie można było przy okazji emisji
obligacji pomyśleć o zabezpieczeniu tego wkładu, tak? Nie kredyt, tylko wtedy, bo przecież już w
tej sytuacji wiedzieliśmy, czy to by było 10 000 000 czy 12 500 000 by się okazało. To przy tej
emisji obligacji to, że tak powiem, mały szczegół. Natomiast korzystając z obecności Pana radnego
Sejmiku.  Panie  Mikołaju,  tak  naprawdę  my  ciągle  jesteśmy  obligowani  do  czegoś,  tak?
Zbudowaliśmy sami Zakład, potem on został włączony do systemu regionalnego. Kiedy doczekamy
się realnego wsparcia finansowego naszych inwestycji dotyczących gospodarki odpadami? Ja nie
mówię tutaj  o takiej  sytuacji,  tak,  że ktoś nam daje pieniądze,  potem jeszcze w części każe to
zabezpieczyć, jeszcze pewnie wskazuje bank z którego to musimy wziąć, tak? To nie o to chodzi.
Tylko  my  jako  mieszkańcy,  którzy  wyłożyli  swoje  pieniądze,  nie  chcemy  na  przykład  takiej
sytuacji, że nam się, już w tej chwili się mówi o tym, że część śmieci musimy wozić do spalarni,
tak,  bo  komuś tam musimy spalarnię  utrzymać,  że  jest  taki  plan.  Na szczęście  jeszcze  go nie
realizujemy Ale to przecież, jeżeli będzie istniał taki przymus, to podroży nam funkcjonowanie tego
Zakładu czy podwyższy utrzymanie gospodarki śmieciowej. Ja bym oczekiwał takiej deklaracji od
Pana, od Pana kolegi, nie ma dzisiaj, ale też będę go pytał o to, co wy jako nasi reprezentanci tam w
Sejmiku robicie,  żebyśmy my zaczęli  wreszcie  otrzymywać od was pieniądze za to,  co już do
skarbonki włożyliśmy. Dziękuję bardzo.

Jakub Ostapczuk – Dziękuję. Proszę Burmistrza o odpowiedź.

Jerzy Sirak – Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, ja chcę zwrócić uwagę przede wszystkim na to,
że  to  nie  my bierzemy ten  kredyt.  Ten  kredyt  w  żaden  sposób  nie  obciąża  i  nie  wpływa  na
wskaźniki budżetowe Rady Miasta Hajnówka. I Panie radny, jeżeli Pan uważa, że 8 500 000 dotacji



to nie jest żadne wsparcie, no to ja Panu życzę, żeby chociaż raz w życiu Pan taki grant dostał no.
Tak naprawdę to my zabiegaliśmy o to, żeby nasza instalacja w Hajnówce znalazła się w programie
Wojewódzkim Programie Ochrony Środowiska, bo to jest nasz interes. Bo to jest nasz Zakład, to są
nasze miejsca pracy i to są nasze pieniądze. I proszę mi wierzyć, nie ma nigdzie dzisiaj żadnych
zobowiązań, że mamy jakieś wozić śmieci do spalarni. Białystok, pewnie, jeżeli się decyduje na
budowę spalarni, to musi myśleć o tym, skąd będzie miał wkład do spalarni. Ja wątpię, czy tam to
będzie ogłoszenie, ale to nie nasz problem. Ten projekt, który my dzisiaj realizujemy, połączony z
zakupem tego młyna, to jest też właśnie w tym kierunku, żebyśmy my na miejscu byli w stanie
zagospodarować jak najwięcej odpadów w taki sposób, żeby nie trzeba było wozić tego do spalarni
i  w taki sposób, żeby nie trzeba było tego wozić na składowiska i  składować.  Ja mogę z całą
odpowiedzialnością powiedzieć dzisiaj, że sposób elekcji i gospodarka odpadami w naszym mieście
jest już na takim poziomie, że spełnia wszystkie standardy unijne postawione przed naszym krajem.
A jeżeli zrealizujemy te programy, o których mówię, te wskaźniki nasze będą jeszcze lepsze. Bo tak
naprawdę te urządzenia zakupione w przyszłości pozwolą na to, żeby maksymalna ilość odpadów,
które nie mogą być zagospodarowane i sprzedane jako surowce wtórne, mogły trafić do paliwa
alternatywnego i być sprzedane do cementowni. Co to oznacza? Oznacza, że nie będziemy musieli
wozić na żadne składowiska i ponosić kosztów składowania, dodatkowych kosztów. Oznacza to
jednym słowem, że mamy możliwości i szansę, żeby utrzymać ceny za gospodarkę odpadami na
relatywnie niskim poziomie i to jest główmy cel. 

Jakub Ostapczuk – Dziękuję. Jeszcze Pan radny Janowski.

Mikołaj Janowski – Panie Przewodniczący, Panie Burmistrzu, Panie radny, na temat środków ja na
następnej  sesji  odpowiem,  ale  wybaczcie,  szanowni  Państwo,  Pan  radny  walczy  z  tym,  że
zarabiamy pieniądze, bo ja też jako mieszkaniec gminy Hajnówka płacę za śmieci i te śmieci są
odwożone tutaj do was i miasto zarabia. Jakby nie idzie to do podatków gminy, do mojej gminy
tylko miasto, parę osób ma z tego miejsca pracy. Czasy nastały takie, jakie nastały, Panie radny. Ja
myślę tak, zlikwidujmy śmieci, zlikwidujmy zakłady, zlikwidujmy oczyszczalnię, bo nie do końca
ona  czy  dobrze  czyści,  czy  niedobrze  czyści,  jak  zlikwidujemy  oczyszczalnię,  to  trzeba
zlikwidować i  bloki,  bo nie  będzie gdzie  spuszczać tych  nieczystości,  ścieków, no po prostu z
Hajnówki będzie wioska. Wioska tak jak kiedyś na Lipowej była wioska. Natomiast te środki, o
których Pan mówi, dobrze, że Pan mówi, ja się zainteresuję i na następnej sesji Panu odpowiem.
Jeżeli jest możliwość pozyskania, ja nie jestem tak wybitnie uzdolnioną osobą jak Pan, a może tak
nie  chcę,  no,  no,  no.  Uważam,  że  w  Wielkim  Poście  każdemu  błogosławi  skromność  i  tutaj
każdemu tej skromności potrzeba z nas. Także na następnej sesji odpowiem.

Jakub Ostapczuk – Dobra, jeszcze jedno zdanie Pan Burmistrz.

Jerzy  Sirak  –  Ja  mam  tylko  jedną  prośbę  do  Pana  radnego,  żeby  Pan  w  naszym  imieniu
podziękował  Zarządowi  Wojewódzkiego  Funduszu  Ochrony  Środowiska  za  przychylność  w
naszych sprawach, bo bywają takie dni,  że czasami tam nawet bez umawiania się spotykamy z
Hajnówki,  co nawet  prezesi  odbierają  jako najazd Hajnówki na  Wojewódzki  Fundusz  Ochrony
Środowiska, ale najważniejsze, że te najazdy są skuteczne. Także jeżeli Pan, Panie Mikołaju, może
Zarządowi  przekazać  dodatkowe  podziękowania  za  przychylność  i  wsparcie  tego  projektu  z
Hajnówki, to myślę, że wszyscy razem będziemy wdzięczni.

Mikołaj Janowski – Jest mi miło i przekażę.

Jakub Ostapczuk – Dziękuję  serdecznie.  Czy są  jeszcze  pytania  do tej  uchwały?  Jeśli  nie  ma,
przystąpimy  do  głosowania.  Kto  jest  za  powyższą  uchwałą?  Kto  jest  za?  Dziękuję.  Kto  jest
przeciwny?  Nie  widzę.  Kto  się  wstrzymał?  1  radny  się  wstrzymał.  Za  uchwałą  głosowało  19
radnych, przeciwnych nie było, 1 radny się wstrzymał. Uchwała została przyjęta. 



n/ Jakub Ostapczuk – I ostatni punkt dzisiejszej, podpunkt punktu 6 wygaśnięcia mandatu radnej.
Proszę Pana Burmistrza o krótkie przedstawienie uchwały.

Jerzy Sirak – Tak, Panie Przewodniczący, wysoka Rado, jak mówię, 30 marca odeszła na emeryturę
Pani Halina Wojskowicz – wieloletni Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej – i w związku z tym,
zgodnie,  że  tak powiem,  z  procedurą  określoną w przepisach Ministerstwa Kultury,  z  dniem 1
kwietnia powołałem na to stanowisko Panią Allę Gryc. Powołałem na stanowisko, ponieważ ustawa
nie  przewiduje  powierzania  pełnienia  obowiązków  i  w  związku  z  tym  Pani  Alla  Gryc  była
zobowiązana do złożenia mandatu radnej  i  stąd też projekt uchwały o stwierdzeniu wygaszenia
mandatu Pani Alli Gryc. 

Jakub Ostapczuk – Dziękuję. Komisja zajmowała się tym tematem. Wszystkie komisje przyjęły
uchwałę. Czy są uwagi do powyższej uchwały? Jeśli nie ma, przystąpimy do głosowania. Kto jest
za przyjęciem uchwały wygaśnięcia mandatu radnej? Kto jest za? Dziękuję. Kto jest przeciwny?
Nie  widzę.  Kto  się  wstrzymał?  1  radny  się  wstrzymał.  Za  uchwałą  głosowało  19  radnych,
przeciwnych nie było, 1 radny się wstrzymał.

Do punktu 7 porządku obrad
Jakub Ostapczuk –  Przechodzimy do punktu 7. Wolne wnioski, zapytania. Proszę o zadawanie
pytań. Tak po kolei, Pan radny Rakowicz.

Wiesław Rakowicz – Dzisiaj to się nagadam, trochę tematów się nazbierało, w wolnych wnioskach
również, jedne mniej ważne, jedne więcej ważne. Panie Burmistrzu, od 4, prawie 4 lat Ala tutaj
bezskuteczne próbuje zrobić coś, co się nazywa wypompować wodę z piwnicy. A jej mieszkanie
jest dużo wyżej, niż mojego pracownika – Pana Waszczuka. Pozwolił użyć swojego nazwiska. Ja
odwiedziłem tą posesję na ulicy Obwodowej. Wiecie, Panie i Panowie, co tam się dzieje? Pies się w
błoto zapada. Dlaczego? Ciek wodny został zakłócony przez postawienie mieszkania na bagienku,
które podzieliło to bagienko na 2 części. Panie Burmistrzu, to trochę wstyd. 4, prawie 4 lata, temat
niezałatwiony.  Już  miała  być  jakaś,  miały  być  położone  jakieś  dreny,  już  jakieś  inne  historie.
Przyjechał fachowiec, wziął pieniądze, a no to za rok się zobaczy. I tak się zobaczy co rok. Tam
niedługo będzie tak, że te mieszkania, jeżeli jeszcze taka sytuacja potrwa, to na tej ulicy i Alki też,
się zapadną pod ziemię. Będziesz Ala, wiesz, o, albo pływać kajakiem. Naprawdę, to co tam ktoś
zrobił, jest nieodpowiedzialność urzędnika, że pozwolono w miejscu, które hamuje przepływ wód,
postawić chałupę, czyli zasypać odpływ i postawić chałupę. To tak jakby się tamę postawiło. Panie
Burmistrzu, ja bardzo proszę. I mieszkańcy tutaj, Pani Przewodnicząca pewnie potwierdzi, jakby
Pan  chciał  zapytać,  Rady Osiedla,  powie,  że  niedługo  to  będzie  tam zaraz  awantura  taka,  że
będziemy wisieć koło Urzędu, ja razem z nimi, znaczy stać. To jest jeden temat. Taki drobniejszy.
Nie mam takiej dokładnej informacji kolektory słoneczne. Hasło. Czy, ile, kiedy i jak długo? Ile
czasu będziemy mogli ewentualnie liczyć na wsparcie gminy i Państwa w realizacji tych, czy będą
nowe i  czy to jest  program otwarty na rok,  2,  3 czy tam powiedzmy do końca świata? Ale tu
napisałem. Wazelina PWiK. Nie ma Pana Prezesa? Nie ma. Panie Burmistrzu, po co to tak chwalić?
Lepiej szukać, zamiast tak chwalić Pana Prezesa, to lepiej poszukać rzeczy, które trzeba poprawić, a
nie mówić, że to tak wszystko pięknie. Ja cofnąłbym się 3 lata wstecz i powiedział Panu: Na pewno
nie  było  tak  pięknie.  O  i  następne  hasło.  Przy  Ali  Chaniło.  Przepraszam,  Alu,  znowu  ciebie
dotykam. Byłem u Ali, bo się czasem tam widujemy, gdzieś tam się spotykamy pogadać o różnych
rzeczach. No niestety, ja mogę pożyczyć swój samochód. Mam OPEL-a starego. Niech jadą moim i
niech złapią te psy, bo przed moim samochodem nie uciekały. Przeciwnie, nawet warczały na niego.
Widocznie mam zły charakter albo brzydki samochód. Jeżeli uciekają przed samochodem łapaczy,
czy powiedzmy, no ja to źle określiłem, osób, które wyłapują psy, no to oferuję swój, ale nie za
długo,  bo  to  nie  jest  oferta  na  długo otwarta.  Temat  Puszczy zostawię  na  chwilę  w sprawach
różnych, bo on jeszcze na razie jest mało istotny,  ale niedługo wybuchnie,  gdzie będzie trochę



awantury. Chciałbym dzisiaj, Panie Burmistrzu, słownie, formalnie złożyć wniosek do przyszłego
budżetu,  bo  może  później  nie  będę  radnym,  może  nie  będę  startował  i  nie  zdążę  złożyć  do
przyszłego budżetu, wniosek, o którym kilkakrotnie już mówiłem i chyba dwukrotnie pisałem, o
wykonanie windy w tej części tu Urzędu, która służyć będzie osobom niepełnosprawnym, które
będą mogły dojść, dotrzeć tym sposobem do nawet te półpięterko, dotrzeć na pierwsze piętro do
Starostwa i  Gminy,  dotrzeć na drugie piętro do Urzędu Miasta.  Naprawdę, no kochani,  weźcie
dzisiaj  niech  któreś  z  nas,  ja  czy ktoś  z  Państwa złamie  nogę i  będzie  musiał  biznes  jakiś  w
Urzędzie załatwić, to przecież będzie niemożliwe. No ten telefonik? Jakakolwiek by Rada nie była,
jeżeli ta Rada jeszcze zdąży to przegłosować, to ja ten wniosek złożę któryś tam na piśmie albo
poproszę, żeby z dolnej szuflady ktoś tam wyciągnął i dał do projektu budżetu. Bardzo bym chciał,
Panie  Burmistrzu,  żeby to  już  jednak zapisać  i  tyle.  2  rzeczy,  2  inwestycje,  o  których troszkę
rozmawialiśmy, gdzie szliśmy na rękę na współpracę. Przejazd na ulicy Dziewiatowskiego. Zaraz
minie następny sezon. Ja tam jeżdżę do swojej znajomej z kolei i tam, widzicie Państwo, ja tylko po
znajomych jeżdżę, ale do znajomej, która ma męża i się kochają niewątpliwie, także nie mam tutaj
jakichś takich dziwnych zakusów. 

Jerzy Sirak – Oby dzieci przybyło z tego kochania.

Wiesław Rakowicz – No, Panie Burmistrzu, to daj Boże.

Jerzy Sirak – No daj Boże no.

Wiesław Rakowicz – Dzieci nam potrzeba. Jeszcze na koniec powiem wam taką radosną nowinę.
Dzisiaj moja córka urodziła dziewczynkę o wpół do trzeciej w nocy. 

Jerzy Sirak – Ooo, to gratulujemy no! A ile ważyła?

Wiesław Rakowicz – Pan Burmistrz pyta, ile ważyła. 2 i pół kilo. Malutkie to dzieciątko, ale jeżeli
ktoś zna moją córkę i ona jest troszkę niższa ode mnie, to...

Jerzy Sirak – Ale 10 punktów jest.

Wiesław Rakowicz – Jest.

Jerzy Sirak – No to najważniejsze.

Wiesław  Rakowicz  –  Zdrowe,  bardzo  się  wszyscy  cieszymy w rodzinie.  Także  co  jest  z  tym
przejazdem na Dziewiatowskiego? Bo tamta akurat to dzieci będzie ktoś w zimie rozjeżdżał. I temat
Politechnika bo jakoś miało być tak hucznie, tutaj targowaliśmy się, czy robić, czy nie robić, a ja
akurat byłem przeciwnikiem ze względów pewnych formalnych jakichś niedopełnionych i dalej
minął jeden rok, nie mija troszkę więcej czasu i jest cichutko, żebyśmy no, zresztą co ja tam będę to
komentował. Na koniec, Panie Burmistrzu, sygnalizuję pewien temat. 2 rodziców małych dzieci,
które uczą się pływać, nie mam pozwolenia użyć ich nazwiska, ale jeżeli już, to będę nalegał, żeby
mi pozwoliły użyć, może na przyszłą sesję, twierdzi, że coś złego dzieje się w Klubie Puszcza.
Jakieś dziwne zachowania na basenie, próby blokowania jakiegoś powiedzmy, no nie blokowania,
ale rzucania kłód od nogi Panu Prezesowi. On też nie dał mi upoważnienia, bo ja z nim o tym nie
gadałem, ale mówię o tym, bo to niedługo wybuchnie. Troszczymy się o zdrowie naszych dzieci,
naszej młodzieży, chcemy je oderwać od komputera. Jest ponad stówka dzieci tam z tego, co mi
wiadomo,  chyba  110.  No  jak  my  będziemy  odcinać  ich  w  jakiejś  formie  na  przykład  od
dofinansowania, od ulg na bilety i tak dalej i tak dalej, no to my, to to jest to mowa o przyszłym
pokoleniu, które nie wyjedzie, to jest czysta, żywa hipokryzja nasza tutaj wszystkich. Ten temat,
Panie  Burmistrzu,  może  wybuchnąć  i  ja  bym  proponował,  żeby  jeżeli  jeszcze  nie  wybuchł,



rozmawiać o tej sprawie. Mówić, mówić, mówić, nie koniecznie to publicznie przy nas. Są osoby w
Urzędzie do tego zobowiązane do takich  rozmów i  negocjacji,  jest  Pan Burmistrz.  Chciałbym,
żebyśmy,  żeby,  żeby...  Inaczej,  chciałbym,  żeby  ta  dwójka  rodziców  nie  musiała  podawać  mi
swojego nazwiska. To będę miał spokojne sumienie, że ludzie nie będą się bali, że jak powiedzą, że
coś przeciwko Burmistrzowi ktoś powiedział, to się będzie mścił. Bo to nie do końca, uważam, jest
prawda, ale wolałbym, jeżeli oni chcą mieć zapewnioną dyskrecję. Jeżeliby mnie Pan Burmistrz
mocno docisnął kolanem, to oni by powiedzieli:  Tak, powiedz. Ale to jest ten temat, który jest
moim  zdaniem  bardzo  ważny.  Jeżeli  my  przegapimy  tak  ideę,  jak  ta  stówka  dzieci  ponad  i
będziemy chcieli  na przykład zrobić z tego wybitne talenty i  tych młodych dzieciaków wybrać
selektywnie ileś, to to już będzie nasza kolejna porażka. To, żeby te dzieci mogły się rozwijać,
mogły mieć, mogły nie siedzieć przy komputerze, mieć zorganizowany we właściwy sposób czas,
no powiem Panu tak.  Jeden z  rodziców powiedział  w ten  sposób:  A Pan Chilimoniuk to  chce
ograniczyć, mieć wpływ na godziny treningów tych dzieci. No nie do końca jest to słuszne. Nie do
końca jest to słuszne, bo to co? To ustali na godzinę 6 rano? Na 5 rano może tym dzieciakom? No i
to powoduje, że te takie fajne inicjatywy, bo widzę, że temat jest rozwojowy, jak i jeszcze kilka
innych rzeczy, no to to może być zatracony. To co? Nie ta osoba? Nie ta idea? Panie Burmistrzu,
jeżeli przy takim podejściu, to rzeczywiście nic nas dobrego tutaj nie czeka. Jeżeli, ta kartka mnie tu
przeszkadza się zaczepia, jeżeli, jeżeli poszlibyśmy tym tropem, że tak, to wszystko nasza zasługa i
tak dalej, i tylko swoich tam jakichś ludzi kreujmy, no to, to ja Panu, Panie Burmistrzu, powiem w
ten sposób. Ja przyniosę prezentację Klubu Platformy Obywatelskiej o dokonaniach dla powiatu, w
czym pomogliśmy, na której Pan był. A dlaczego? Bo nas nie interesuje, podobnie jak i Janka, jego
koleżanki i kolegów, że ktoś coś robi, że to akurat ta strona stołu robi. No ktoś musi to robić, ale
jeżeli my będziemy robić tak, żeby wszystkim innym wrzucać jakieś kłody pod nogi czy kopać
doły,  to  to  jest  dla  mnie,  to  nawet  bulwersujące.  Ja,  jeżeli  będzie  tam jakaś  zadyma,  to  ja  w
pierwszym rzędzie będę razem ze wszystkimi stał. No niewiele tam krasnoludka to każdy może
przewrócić, ale w każdym razie temat jest, Panie Burmistrzu, poważny.

Leonard Kulwanowski – Może bardziej konkretnie, bo co to za...?

Wiesław Rakowicz – Pan Burmistrz zaraz powie i konkretnie. Prawdopodobnie. Prawdopodobnie.
Bo ja wszystkich rzeczy nie znam. I ja nie chcę budować na tym, że o, porozmawiamy sobie z Alą,
co wymyślimy jakieś idée fixe i nie znajdziemy żadnego potwierdzenia. I ja być może trochę temat
wyolbrzymiam, ale moim zdaniem nie, bo jeżeli jest 100 rodziców za dziećmi, czy 110 dzieci a to
za tymi wszystkimi dziećmi stoją rodzice, to już nie jest taka mała gromadka, że można Ali mówić,
dobra, to masz psy, to ci będą chociaż chałupy pilnować, nie? Dobra, to tyle ode mnie.

Jerzy Sirak – To może ja odpowiem, bo potem...

Jakub Ostapczuk – Nie, po kolei będzie tak. Nie, to zapisuj troszkę. Następny, Pani Chaniło. Po
kolei.

Alicja Chaniło – Przepraszam. Panie Burmistrzu, wysoka Rado, ja w sprawie tego nieszczęsnego
bagna, które w tej chwili jest zasypywane z obu stron za ulicą Obwodową, gdzie tam nieszczęsny,
nie wiem, kto dał pozwolenie na budowę tego domu dosyć dużego, gdzie zostało chyba 500 czy 600
wywrotek ziemi, żeby można było tam się pobudować, natomiast z drugiej strony, idąc na skróty w
stronę ulicy Wrzosowej za Rejonem Las, szłam któregoś dnia. Jak zobaczyłam, jakie tam są płyty
betonowe wrzucone do tego bagna, to jest przerażające. Nie wiem, kto nawrzucał tych płyt. Nowa
droga tam za szkołą od razu powstała, bo dowożone są na pewno materiały czy jakieś samochody
przyjeżdżają, także w tej chwili tam jest ograniczenie tego odpływu naturalnego wody z obu stron.
Za ulicą Obwodową i przed dawnym Rejonem Las. I w tej chwili mam szczęście, że akurat mało
śniegu było. I ale jak ja, był Pan, który z Białegostoku został specjalista sprowadzony, 2 godziny
chodził  po tym bagnie.  No obiecał i  drenaż,  i  tak dalej,  ale tam na ulicy Obwodowej ludziom



wyschły drzewa,  bo  było  tyle  wody,  że  po  prostu  te  drzewa nie  mogły rosnąć.  Tam było  coś
strasznego  tam,  co  się  działo  na  ulicy  Obwodowej.  I  do  tej  pory  ja  rozmawiałam  z  Panem
Gorustowiczem, obiecał cokolwiek zrobić, no ale w tej chwili ja nie widzę tam żadnych rezultatów
absolutnie. Także bardzo bym prosiła o wgląd jeszcze raz w tą sprawę, bo mieszkańcy ponoszą
naprawdę ogromne koszty,  bo niektórzy muszą podbudowywać piwnice, żeby nie stała woda w
piwnicach, a szczególnie dotyczy to ulicy Obwodowej, bo tam jest ona najbliżej bagna. I na bagnie
zaczynają żółknąć młode drzewka, bo jest brak wody jest, w niektórych miejscach,

Jerzy Sirak – Za dużo może.

Alicja Chaniło – Za dużo jest tej wody w niektórych miejscach, w niektórych jest, i dlatego to co się
dzieje  w tej  chwili,  to  jest  coś  okropnego.  Teraz  chciałabym złożyć  wniosek o ułożenie progu
spowalniającego na ulicy Gajowej. To jest najdłuższa ulica na Judziance, bo tam poprzednio nie
udało nam się tutaj założyć tego progu na ulicy Myśliwskiej, bo tam boczne te uliczki jeszcze były,
a ponieważ ruch jest dosyć duży, mieszkańcy, każdy z mieszkańców mają 2, 3 samochody i ruch
szczególnie, kiedy dzieci idą rano do szkoły i po południu nasila się ten ruch, kiedy ludzie wracają z
pracy. Także jeżeli to jest możliwe, to bardzo bym prosiła o założenie tego progu, bo zgłaszali do
mnie taki wniosek mieszkańcy. Dziękuję bardzo.  

Jakub Ostapczuk – Dziękuję. Czy są jeszcze pytania? Po kolei, proszę. Pan Androsiuk.

Tomasz Androsiuk – Panie Burmistrzu, Panowie Przewodniczący, wysoka Rado, zwrócili się do
mnie mieszkańcy ulicy Lipowej w sprawie dojazdu do garaży. W 2012 roku oni złożyli wniosek
tutaj  do  miasta  z  prośbą,  aby  wykonać  te  dojazdy  i  do  dnia  dzisiejszego  tam  nie  otrzymali
odpowiedzi. I przy okazji już, jeżeli jesteśmy przy tych garażach, tam są te 2 takie mostki, jeden
jest dla samochodów, drugi dla pieszych. One są wizualnie w brzydkim stanie i podejrzewam, że w
technicznie  też  mogą  być  w  złym  stanie.  Jeżeli  można  by  było  je  odnowić  i  żeby  osoba
kompetentna po prostu sprawdziła, czy ten ich stan jest zadowalający, czy tam no nie ma żadnego
niebezpieczeństwa.

Jerzy Sirak – Ale gdzie? To w ulicy Lipowej, tak?

Tomasz Androsiuk – To jest tutaj Nadbrzeżna a do Lipowej te mostki. Na wysokości gdzieś tam
ulicy Szopena.

Jakub Ostapczuk – To tam radni mieszkają, to oni wiedzą dokładnie.

Jerzy Sirak – A, rozumiem. Rozumiem.

Tomasz Androsiuk – Dziękuję.

Jakub Ostapczuk – Dziękuję. Pan Wiatrowski prosił o głos. Proszę. 

Zdzisław Wiatrowski – Panie Przewodniczący, Panie Burmistrzu, na terenie OSiR-u trwa taka, tu
przy HDK-u, trwa taka taka intensywna wycinka drzew. Domniemam, że te drzewa no stwarzały
chyba jakieś zagrożenie. No ale taka jest uwaga, żeby ta wycinka nie była przyczyną i powodem, by
potem ten teren, powiedzmy, przeznaczyć na jakieś tam parkingi czy Bóg wie co, żeby ten teren nie
stracił swej dotychczasowej formy, to znaczy chodzi o to, żeby te drzewa na miejsce tych drzew
wyciętych, żeby zostały nasadzone nowe drzewa, żeby ten park w swej istocie trwał nadal, żeby ta
zieleń, która tam jest, no a mam nadzieję, że nie wszystkie drzewa zostaną tam wycięte, żeby ten
park pozostał również w dalszym ciągu. Dziękuję. 



Jakub Ostapczuk – Dziękuję. Pan radny Łabędzki. To po kolei radni, później będą, dobrze.

Bogusław Szczepan Łabędzki  – Panowie Przewodniczący,  wysoka Rado,  Panie Burmistrzu,  tak
jeszcze  nawiążę  do  Pana  odpowiedzi  dotyczącej  mojego  zapytania  związanego  z  brakiem
informacji w informacji. Powołał się Pan na zasady chrześcijańskie. Przypomnę Panu, że jedna z
nich  to  dbałość  o  własnego  pracownika.  Tworzenie  dodatkowej  placówki  oświatowej  bez
zabezpieczenia własnych placówek oświatowych tą  zasadę zdaje  się  naruszać.  I  tutaj  no ja  jak
gdyby nie klasyfikuję podmiotów prywatnych na takie, inne, owe. Jeżeli od tego wniosku szkoły nr
2 my ciągle słyszymy, że analizujemy sytuację a następnie widzimy no działania idące w jakimś
określonym kierunku, to mamy prawo czuć, że coś tutaj jest nie tak. I Pan Janowski uderzył w
dzwon, który słyszymy od jakiegoś czasu. Ja myślę, Panie Mikołaju, że tu nie chodzi o konflikt
wyznaniowo-etniczny  i  proszę  nie  zasłaniać  różnych  uzasadnionych  uwag  mieszkańców  pod
adresem władzy takim stanowiskiem. Ludzie mają prawo do tego, żeby krytycznie odnosić się do
władzy i to robią. Jeżeli poszukują uzasadnienia dla takich czy innych decyzji władzy, to może to
oznaczać między innymi, że informacja ze strony władzy nie jest dosyć jasna i powoduje takie
myślenie. I proszę żadnych podtekstów w tej  mojej wypowiedzi się nie doszukiwać. To jest po
prostu jasna ocena. Panie Burmistrzu, proszę o przygotowanie rozszerzonej informacji dotyczącej
umorzenia należności wskazanej w sprawozdaniu finansowym informacja o wykonaniu budżetu,
dokładnie za 2013 rok.  Dział  700 Gospodarka mieszkaniowa. Informacja brzmi: /Na podstawie
wyroku  sądowego  dokonano  umorzenia  należności  w kwocie  26  558  złotych./  To  jest  troszkę
więcej, niż dzisiaj zdeklarowaliśmy na wsparcie projektowania drogi. Chciałbym wiedzieć, jaki sąd,
na podstawie czego, jakich przesłanek umorzył tą należność. Następny wniosek również. Wnoszę o
udzielenie precyzyjnej, pisemnej informacji dotyczącej planowanych, z podaniem terminów, Panie
Burmistrzu,  działań  zmierzających do uregulowania  zaniedbań wynikłych z  braku wyznaczenia
dróg dojazdowych do działek przy ulicy Kraszewskiego,  które były przedmiotem poprzedniego
mojego wniosku w sesji lutowej. Odpowiedź ja wnosiłem tam także właśnie o podanie terminów
działań i tego nie otrzymałem. Ja oczekuję takiego właśnie potraktowania. Mieszkańcy od lipca
czekają na rozstrzygnięcie. Ja rozumiem, że Pan w tej chwili będzie odbijał piłeczkę do Spółdzielni
Mieszkaniowej,  ona  do  Pana  i  tak  będzie  to  trwało.  Podpowiem  tylko  Panu,  że  Spółdzielnia
Mieszkaniowa  w  jednym  z  aktów  notarialnych  przy  zbyciu  działki  na  rzecz  jednego  z  tych
mieszkańców określiła w tym akcie, że jest tam droga dojazdowa. Myślę, że jest to taki przyczynek,
żeby  szalę  tego  sporu  na  swoją  stronę  przesunąć.  Następny  wniosek.  Wnoszę  o  udzielenie
wyczerpującej,  pisemnej  informacji  dotyczącej  zakończonej  inwestycji  przebudowy nawierzchni
drogi w ulicy Kolejki Leśne z wyjaśnieniem powstałych rozbieżności między przyjętym wcześniej
projektem a efektem końcowym z uwzględnieniem uwag mieszkańców tej ulicy, które wpływały do
Urzędu Miasta w czasie jej wykonywania. Proszę o przedstawienie informacji na temat spotkania z
Radą Nadzorczą Spółdzielni  Mieszkaniowej  w Hajnówce,  w której  uczestniczył  Pan w asyście
Prezesa  PEC-u.  Chciałbym,  żeby  radni  dowiedzieli  się,  czego  to  spotkanie  dotyczyło,  jakie
ustalenia przyjęto, jakie uwagi ze strony Rady Nadzorczej Spółdzielni były pod adresem Urzędu
Miasta  i  PEC-u kierowane.  Wnoszę o przedstawienie Komisji  Spraw Społecznych, i  tutaj  Pana
Przewodniczącego Komisji Spraw Społecznych uczulam, żeby zadbał,  wnoszę o przedstawienie
informacji  dotyczącej  sytuacji  osób  i  rodzin,  które  zamieszkują  w  zasobach  Spółdzielni
Mieszkaniowej jako lokatorzy socjalni. Sugeruję, by było wystosowane w tej  sprawie pismo do
Prezesa Spółdzielni  Mieszkaniowej  w celu ustalenia  ilości takich osób oraz ponoszonych przez
Spółdzielnię Mieszkaniową, jeżeli są, kosztów utrzymania zajmowanych przez te osoby lokali. I
uważam to za przesłankę do podjęcia  działań w uregulowaniu sytuacji  osób w trudnej  sytuacji
materialnej w naszym mieście. Jest prośba mieszkańców o to, by w czasie przerwy przewidzianej
regulaminem  pracy  kasy  Urzędu  Miasta  umożliwić  wnoszenie  opłat  w  pokoju  wydziału
finansowego czy referatu finansowego, jeżeli taka możliwość oczywiście istnieje, bo ja rozumiem
regulamin,  tak,  kasowy,  ale  gdyby  taka  możliwość  była,  to  rozładowałoby  to  z  pewnością
powstające w czasie przerwy kolejki. Mamy małych dzieci proszą, by Hajnowski Dom Kultury
informował  na  swojej  stronie  o  odwołanych  a  wcześniej  planowanych  imprezach.  Pozwoli  to



uniknąć czasami niepotrzebnych spacerów, znaczy spacery oczywiście są potrzebne, ale można by
było je wtedy odbywać w innym kierunku. Szczególnie tutaj chodzi o rozczarowanie maluchów,
które tam idą, idą, a potem się okazuje, że impreza,  na którą szły,  się nie odbędzie. Wnoszę o
przedstawienie  również  Komisji  Spraw  Społecznych  informacji  dotyczącej  przygotowania
hajnowskich szkół do przyjęcia od nowego roku szkolnego do grona uczniów dzieci młodszych,
sześcioletnich. Jakie nakłady finansowe przewiduje Pan na budowę placów zabaw przy szkołach?
Jakie nakłady finansowe na doposażenie chociażby w szafki do przebierania, w meble w klasach?
Bo  przecież  to  będą,  będzie  rocznik  młodszy  i  tutaj  trzeba  meble  te  specjalne  zastosować.
Mieszkańcy złożą dzisiaj  wniosek związany z placem zabaw, więc ja sobie jak gdyby tą  część
wniosków daruję. Tam tylko 1 będzie taki dalej, który będzie dotyczył pomysłu, to sobie pozwolę
przeczytać. Pytanie dotyczące zatrudnienia pielęgniarek w związku z tym, że od 1 kwietnia, to do
Pana  Dyrektora  Tomaszuka  ze  środowiska  pielęgniarek.  Od  1  kwietnia  mamy do  czynienia  z
nowymi normami zatrudnienia pielęgniarek i położnych. I chciałbym wiedzieć, jakie, czy są z tym
związane planowane ruchy personalne. Chodzi tutaj głównie o zatrudnienie, więc wcale nie o rzecz
taką śmieszną. Pielęgniarki, podejrzewam, w Pana Zakładzie, zarabiają miesięcznie tyle, ile Pan
ostatnio  sobie,  ile  Panu  ostatnio  przydzielono  podwyżki.  Mniej  nawet,  tak?  Następna  sprawa,
również  związana  z  Zakładem Opieki  Zdrowotnej  w Hajnówce.  Chciałbym,  żeby Rada Miasta
otrzymała informację dotyczącą wniosków z kontroli Najwyższej Izby Kontroli. Raport niedawno
opublikowany, komentowany już w prasie, ale jak gdyby pomiędzy artykułem w prasie a samym
raportem  widać  pewne  rozbieżności.  Ja  oczekuję  konkretnego  odniesienia  się  do  tych  uwag,
szczególnie  dotyczących  zakupu  sprzętu,  dlatego  że  my  jako  Rada  Miasta  sukcesywnie
przeznaczamy na prośbę administracji ZOZ-u pewne sumy na zakupy i chciałbym wiedzieć, czy,
jak jest to oceniane, jak te zakupy są ocenianie przez jednostkę kontrolującą. Mieszkańcy nieco
zazdrośnie spoglądają na imprezę organizowaną przez służby mundurowe z okazji Dnia Dziecka.
Zazdrośnie dlatego, że jest to impreza organizowana dla dzieci pracowników służb mundurowych  i
jest  takie  pytanie,  czy  nasi  animatorzy  kultury  no  nie  mogliby  podobnego,  bardzo  takiego
dynamicznego działania zorganizować dla pozostałych dzieci hajnowskich? Jest zapotrzebowanie
na  otwartą  dyskusję  na  temat  bezrobocia  w  naszym  mieście,  Panie  Burmistrzu.  Wiele  uwag
ważnych,  cennych.  W jakiej  formie taką dyskusję  przeprowadzimy,  ja dzisiaj  na to pytanie nie
odpowiem.  Czy radni  poproszą  swoich  wyborców,  żeby zgłaszali  im właśnie  pomysły,  uwagi,
spostrzeżenia na adresy mailowe czy.  Znaczy ja uważam, że takim idealnym sposobem byłoby
zaproszenie  mieszkańców  po  prostu  do  dyskusji  na  ten  temat.  Temat  nabrzmiały,  niedługo
będziemy rozpatrywali na pewno sprawozdanie, więc można by było to połączyć. Jakiś czas temu
wnioskowałem, by na stronie miasta utworzyć zakładkę, w której mieszkańcy mogliby umieszczać
swoje pomysły na rozwój miasta. Jak się okazuje, tych pomysłów jest cała masa i no niektóre z nich
za chwileczkę jako wnioski przedstawię, ale myślę, że gdyby taka zakładka była, to ułatwiłoby to
komunikację.  Jeden z  pomysłów to  właśnie wykorzystanie  naszych stolarzy,  ślusarzy,  artystów,
ośrodka wzornictwa do tego, żeby zmodernizować i obecny plac zabaw, ale również uruchomić
nowe place zabaw. Mieszkańcy no zwracają uwagę, że jak na takiej powierzchni miasto mamy tych
placów zabaw za  mało.  Czy to  w ramach  jakiegoś  konkursu?  Jestem w połowie,  Jakubie.  No
nazbierało się. W marcu...

Jakub Ostapczuk – Burmistrz będzie tylko odpowiadał na następnej sesji. 

Bogusław  Szzcepan  Łabędzki  –  No  to  będzie  no.  Taki  ma  zawód.  Za  rewelacyjny,  Panie
Burmistrzu, uważam pomysł  mieszkańców, którzy mówią o tym, że  należałoby podjąć współpracę
z Politechniką Białostocką w zakresie planowania miasta,  planowania modernizacji,  planowania
przebudowy zieleni miejskiej. Mamy silne środowisko naukowe, prace inżynierskie, magisterskie,
praktyki,  prace  naukowe.  Mieszkańcy  podają  inne  ośrodki  akademickie,  które  wykorzystują
obecność  uczelni.  Zamiast  pisać  o  jakimś  abstrakcyjnym tam zagospodarowaniu  przestrzeni  na
Marsie,  to  przecież  można  zaprojektować  w  ramach  pracy  inżynierskiej  czy  magisterskiej
zagospodarowanie parku, skwerku, ulicy takiej, owej. Może warto by było z Politechniką na ten



temat porozmawiać. Jest także pytanie, czy po kolektorach słonecznych przyjdzie jeszcze następny
pomysł  na  wykorzystanie  odnawialnych  źródeł  energii?  Tutaj  niektórzy  mówią  o  wiatrakach
przydomowych. Jest to jakaś idea mieszkańców, tak? Jeżeli o tym myślą, należałoby to wykorzystać
w planowaniu. Jeden z mieszkańców pyta o stanowisko referatu ochrony środowiska w sprawie
ogławiania drzew. Przytacza jednocześnie przepisy, które tą kwestię regulują. Myślę, że Pani Marta
odpowie nam, jak ta sytuacja w mieście wygląda, tak, bo tam jest jakas kwestia tych drzew ponad
dziesięcioletnich czy je można ogławiać czy nie, czy jaki wpływ też na to mamy. Ogławianie drzew,
Halinko. Ogławianie drzew. A no to dobrze. Wraca także temat nadzoru nad właścicielami psów. No
to to już tutaj dzisiaj był poruszany ten temat. Ja tylko do Pani Marty takie pytanie dodatkowe
zadam,  czy  może  faktycznie  gdzieś  ten  plakat  spektakularny z  dzieckiem na  obrazku  pokazać
mieszkańcom  odnośnie  sprzątania  kup  po,  ja  go  nie  będe  opisywał,  ale  Pani  chyba  zna  i  tą
kampanię,  i  ten  plakt,  więc.  Jest  też  prośba  o  uporządkowanie  ogłoszeń  umieszczanych  na
drzewach. Z jednej strony chodzi tutaj o egzekwowanie kar za takowe umieszczanie, a z drugiej
strony także o zwiększenie w mieście ilości tablic ogłoszeniowych. Kolejna prośba mieszkańców
jest  oparta  o  taką  informację,  która  ja  chciałbym,  żeby Pan Burmistrz  sprawdził  na potrzeby i
samego Urzędu Miasta, i Rady Miasta. Kilka lat temu jeden z oficerów Państwowej Staży Pożarnej
opracował  stan  zagrożenia  pożarowego  Puszczy  Białowieskiej.  Na  przykładzie  pożarów  w
Białowieży i okolicach pokazał, że wystarczy kilka chwil, że nie będziemy w stanie ogarnąć tego
żywiołu. A to wszystko przez to, proszę Państwa, jak wynika z tej oceny, tego badania, że Puszcza
Białowieska nie jest gospodarowana zgodnie z zasadami leśnymi gospodarki leśnej. I te zwalone
gdzieś tam drzewa pozostawione samym sobie taką sytuację wprowadzają. Więc, Panie Burmistrzu,
dla tej całej kampanii, którą toczymy od kilku lat, warto tę informację pozyskać, jeżeli ona jest. Z
tym, przy tym temacie pojawia się wniosek o zorganizowanie wyjazdowej sesji Rady Miasta na
terenie  Nadleśnictwa  Browsk,  połączonej  tej  sesji  razem  ze  spotkaniem  z  pracownikami
Nadleśnictwa.  Myśmy tutaj  w dużym gronie tych osób, które są  w Radzie Miasta,  już byli  na
terenie  Nadleśnictwa  Browsk  w  poprzedniej  kadencji,  ale  może  warto  by  było  zobaczyć  jak
sytuacja się przez ten czas zmieniła i która strona jak gdyby tej dyskusji przez te 4 lata miała po
swojej  stronie  rację.  Są  też  skargi  na  sposób  parkowania  pojazdów i  to  na  osiedlach  i  też  w
głównych ulicach miasta.  Po pierwsze,  mieszkańcy zwracają  uwagę na  to,  że  to  utrudnia  ruch
pozostałym użytkownikom takie różne nieudolne parkowanie, a z drugiej strony mieszkańcy mówią
o tym, że w razie na przykład potrzeby dojazdu karetki czy straży pożarnej, to czasami nie ma po
prostu jak tym samochodem dojechać na miejsce. Mam też, Panie Burmistrzu, taką prośbę, żeby w
sprawozdaniu półrocznym Hajnowskiego Domu Kultury znalazła się informacja o wynajmowanych
w  czasie  tego  półrocza  wynajmowanych  podmiotom zewnętrznym  pomieszczeń,  sprzęcie  oraz
usługach pracowników świadczonych na rzecz tych podmiotów, łącznie z określeniem warunków
na jakich się to odbywało i  wysokości pobieranych opłat  w takich sytuacjach.  Proszę Państwa,
wrócę do tej sprawy, bo nabrzmiała, więc nie ma co tam pod dywan zamiatać. Państwo czytali o
tym,  że  orzeł  z  Domu Kultury odleciał.  Panie  Burmistrzu,  abstrahując  już  od  wszelkich  ocen,
padały tam różne deklaracje, różne słowa. Powiem Państwu tak z tym godłem, ja może bym i nawet
nie wracał do tego tematu, ale ja sobie zadałem trud, żeby zobaczyć, kto wtedy był zaproszony do
tego  miejsca.  Pan  Dyrektor  w  międzyczasie  jeszcze  powiedział  coś  takiego,  że  on  wszystkim
użycza lokalu o ile mają NIP i nie są organizacją faszyzującą. Ja tak bym rozszerzył pytanie no, czy
organizacjom komunizującym czy nawiązującym do tradycji komunistycznych też nie będzie? One
są jak gdyby te 2 ideologie – i faszyzm, i komunizm są tak na równi ścigane, Panie Burmistrzu.
Jedna i druga jest tak samo ścigana. Więc jeżeli tej się nie wpuszcza, to i tamtej się nie powinno
wpuszczać.  Ale  taką krótką  analizę,  dzięki  korespondencji  z  mieszkańcami właściwie,  pozwolę
sobie Państwu zaprezentować. Otóż zaproszone środowisko na te spotkanie, które w połowie marca
się odbywało w Domu Kultury. Na przykład w swoich wypowiedziach tam lider tego środowiska
Tomasz Sulima zaproszony jako prelegent na przykład posługuje się argumentami kwestionującymi
granice  Państwa  Polskiego.  Negatywną  oceną  udziału  w  uroczystościach  patriotycznych
przedstawia w swoich wypowiedziach.  No właśnie.  Negacja symboli  narodowych.  Na przykład
wypowiedzi  tego  typu:  /Moi  przodkowie  stawiali  krzyże  przeciw  powstaniu  styczniowemu.  17



września wielu z moich krewnych przywitało sowietów z ogromną nadzieją, że w końcu skończy
się pańska Polsza./ No taką osobę...

Jakub Ostapczuk – Ale Panie...

Bogusław Szczepan Łabędzki – Nie, Panie Jakubie. Nie.

Jakub Ostapczuk – A to może, jeżeli ta wypowiedź jest niezgodna, proszę go do sądu podać. To
niech to, my tutaj nic nie...

Bogusław – Ja tylko chcę pokazać, kogo się zaprasza i umożliwia się prezentowanie idei....

Jakub Ostapczuk – Ale my nie znam tych ludzi.

Bogusław – Za publiczne pieniądze. To się odbywało w placówce samorządowej, Panie Jakubie.

Jakub Ostapczuk – To nieważne, ale my nie znamy tych ludzi...

Bogusław Szczepan Łabędzki – Za nasze pieniądze. No jak to nie? No to...

Jakub Ostapczuk – Z nas nie  jest  nikt historykiem. Niech te tematy zostawmy dla historyków,
profesorów, wybitnych naukowców. Jeżeli odnosimy się...

Bogusław Szczepan Łabędzki  –  Ale  ktoś,  kto  mówi na  przykład,  a  tutaj  cytuję  Pana Tomasza
Sulimę:  /Faszyzm bardzo  powszechnie  jest  mylony z  nazizmem,  a  przecież  to  tylko  ustrój,  w
którym wprowadzony jest kult państwa, nic więcej./

Jakub Ostapczuk – Ale to jest wyłącznie subiektywna ocena. Ja nie znam tego Sulimy. Po prostu nie
ma...

Bogusław Szczepan Łabędzki – Ale umożliwiono mu występ w Hajnowskim Domu Kultury.

Jakub Ostapczuk – No nie znam tego, naprawdę. Proszę skończyć z tym tematem, nie dyskutujmy,
niech tym tematem...

Bogusław Szczepan Łabędzki – Nie dyskutujmy...

Jakub Ostapczuk – Niech tym tematem się profesorowie, historycy od tych tematów, po prostu my...

Bogusław Szczepan Łabędzki  –  Czyli  kiedy ktoś  jakiś  podmiot  będzie  się  zwracał  z  prośbą  o
wynajęcie mu sali, to Pan będzie wnioskował o to, żeby najpierw ten podmiot poddany był opinii
profesorów, historyków, tak?

Jakub Ostapczuk – Nie, absolutnie. To nie ma tutaj w ogóle sensu nad tym nawet. To jest temat nie
na sesję.

Bogusław Szczepan Łabędzki – Nie na sesję.

Jakub Ostapczuk – Jeżeli jest, ktoś naruszył jakieś prawo, to proszę skierować sprawę do sądu, że
on narusza prawo, że jest faszyzującym czy komunizującym i koniec. I to temat niech fachowcy się
zajmą.  My nie  możemy tutaj  na tych te  tematy dyskutować.  Bardzo proszę  o skończenie  tego
tematu.



Bogusław Szczepan Łabędzki – O skończenie, czyli muszę doczytać do końca.

Jakub Ostapczuk – Nie, nie, proszę. Nie, nie, nie. Bogdan, proszę cię, nie, nie tego.

Bogusław  Szczepan  Łabędzki  –  Proszę  cię.  Ja  Jakubie  natomiast  proszę,  żeby  więcej  takie
środowiska za samorządowe pieniądze nie pasły się w naszym mieście, dobrze?

Jakub Ostapczuk – Nie, to jest...

Bogusław Szczepan Łabędzki – No nie?

Jakub Ostapczuk – Nie, oczywiście. 

Bogusław Szczepan Łabędzki – A, to dobrze. No to będę cię trzymał za słowo. Będę głosował,
żebyś był...

Jakub Ostapczuk – Ja nad tym nie dyskutuję.

Bogusław Szczepan Łabędzki – Rozumiem.

Jakub Ostapczuk –  Nie, nie mam wpływu na to.

Bogusław Szczepan Łabędzki  –  Dobrze,  to  już kończę.  Na koniec  wniosek.  Panie  Burmistrzu,
ostatni mój wniosek w tej sprawie faktycznie wpłynął dosyć dawno do Rady Miasta, 26 stycznia
2011 roku. Ja wiem, to była sesja szczególna, wiele tematów. Ten wniosek był złożony w pakiecie,
tak już żeby jak gdyby nie przedłużać, tak, sesji. No więc ja dzisiaj go ponawiam. On w poprzedniej
sesji był składany parokrotnie. Dzisiaj brzmi następująco: /Zgodnie z artykułem 18 ust. 2 pkt 13
ustawy z 8 marca 1990 r.  o  samorządzie gminnym wnoszę  o przygotowanie  projektu uchwały
zmieniającej nazwy ulic znajdujących się na terenie Hajnówki, którym patronuje komunistyczna
organizacja  zbrojna  oraz  działacze  partii  komunistycznych  poniżej  wymienieni  w  kolejności
alfabetycznej. I tutaj jest: Armia Ludowa, Paweł Finder, Małgorzata Fornalska, Władysław Hibner,
Władysław  Kniewski,  Jakub  Kołas,  Janek  Krasicki,  Janka  Kupała,  Henryk  Rutkowski,  Hanka
Sawicka. Jednoczesne przypominam, że istnienie w naszej przestrzeni miejskiej takich nazw ulic
może naruszać zapis artykułu 256 kodeksu karnego mówiący o propagowaniu treści totalitarnych
oraz  utrwalaniu  lub  prezentowaniu  treści  będących  nośnikiem  symboliki  komunistycznej./  I
składam go Panu do rąk własnych. 

Jakub Ostapczuk – To już było ostatnie pytanie, tak?

Bogusław Szczepan Łabędzki – Tak, to było ostatnie.

Jakub Ostapczuk – Już myślę chyba więcej pytań nie może być, bo wszystkie Bogdan zadał. Czy są
jeszcze pytania? Ja zaraz spoza Rady. Teraz tutaj Janusz Puch jeszcze i zaraz Pan Janowski, i tak
dalej. Najpierw radni, a później... No już zadawaj Janusz.

Janusz Puch – Na prośbę mieszkańców miasta Hajnówki składam wniosek dotyczący ulic Parkowej
i Jakuba Kołasa. Wniosek dotyczy – ulica Parkowa – dotyczy dokończenia i wykonania chodnika
dla pieszych oraz zatoki parkingowej przy ulicy Parkowej na odcinku brama wjazdowa do ZGM-u a
skrzyżowanie z ulicą Jakuba Kołasa. Po prostu tam brak chodnika i,  to jest około 20 metrów, i
osoby idące w stronę właśnie na targowisko czy do Biedronki mają problem. Muszą chodzić po
jezdni ulicy Parkowej lub po terenie zielonym. Tak samo tam właśnie też parkują samochody na



tym trawniku, dlatego tam bym prosił właśnie o zrobienie chodnika i zatoki parkingowej. A także
wykonanie przebudowy i wykonanie chodnika przy kwiaciarni. Jak wiemy, każdy z nas jeździ do
kwiaciarni  tu  na  ulicy  Parkowej  i  często  spotykamy,  że  musimy  zaparkować  na  chodniku  w
związku  z  tym,  że  tam nie  ma  zatoki.  Więc  parkujemy na  chodniku  a  piesi  są  zmuszeni  do
chodzenia po jezdni lub ewentualnie iść pod sam płot, co stwarza również niebezpieczeństwo dla
przejeżdżających  samochodów.  Ulica.  Również  prośba  od  osób  niepełnosprawnych.  Chodzi  o
zrobienie miejsca parkingowego przy PKO BP. Tam jest oznakowane to miejsce,  natomiast jest
jeden problem, że osoby, które przyjeżdżają własnymi samochodami, wózkowicze, chcąc dojechać
do banku, napotykają na swojej drodze wysoki krawężnik, przez którego nie mogą przejechać i
właśnie  widziałem 3  dni  temu,  jak  jedna  Pani  wywróciła  się  na  wózku,  chcąc  sforsować  ten
krawężnik. Dlatego dobrze by było pomyśleć obniżenie ewentualnie krawężnika lub przesunięcie
tego przejścia trochę w inną stronę i zrobienie miejsca dla osób niepełnosprawnych. Jeżeli chodzi o
Jakuba Kołasa, to jak wiemy, tam jest bardzo, następuje duże zagęszczenie aut i pieszych w ciągu
dni targowych. Tak jak dzisiaj środa. I chodnik, który tam jest wykonany, to on jest tak wykonany
do połowy, nie do końca. W związku z tym prośba jest taka, żeby skończyć ten chodnik, pociągnąć
w stronę ulicy Białowieskiej. Zapewniłoby to bezpieczeństwo, jak i dla pieszych, jak i również i dla
kierowców. To ja tyle. Dziękuję.

Jakub Ostapczuk – Dobra, dziękuję. I też jeszcze, z radnych nie ma już pytań? A, i Pan Leonard
Kulwanowski.

Leonard Kulwanowski – Oj będzie miał Pan Burmistrz spraw do załatwienia. 

Jakub Ostapczuk – No, całe święta będzie.

Leonard Kulwanowski – Nasz kolega zgłosił naprawdę bardzo interesujące i dużo tych różnych
swoich przemyśleń. Koledzy też dodali. A ja mam dla Państwa bardzo miłą też wiadomość. Już nie
problem, bo ten problem się wreszcie skończył. Proszę Państwa, podobno, podobno po 5 bądź 6
latach utyskiwań i moich, i wielu innych ludzi wczoraj podobno była jakaś akcja komornika, który
zakończył tą niechlubną, powiedziałbym, działalność, bój urzędników z gościem, który no miał tam
swoje pewne prawa. Proszę Państwa, ja będę prosił Pana Burmistrza, żeby za chwileczkę nam ten
problem wyjaśnił, bo Pan Burmistrz na pewno wie, jaka jest sytuacja wreszcie. Już do tego tematu
mam  nadzieję,  że  nie  będziemy  wreszcie  wracali.  Ja  chcę  tylko  powiedzieć,  że  zgodnie  z
wyjaśnieniem  Pana  Burmistrza,  które  otrzymałem  po  interpelacji  mojej,  to  proszę  przyjąć  do
wiadomości, że do dnia dzisiejszego, czyli to była informacja od Pana Burmistrza 27 lutego, Gmina
Miejska Hajnówka poniosła koszt w kwocie 9 342 złote i 3 grosze na czynności komornika. Myśmy
go nigdzie nie widzieli. Nie wiem, na czym to polegała jego działalność, ale wiem, że w tej chwili
ta działalność jest bardzo konkretna i podobno w dniu wczorajszym nastąpił ten moment eksmisji.
Jak to wyglądało? Jakie są uwarunkowania prawne? Nie wiem, bardzo proszę Pana Burmistrza,
żeby nam o tym później powiedział. Dziękuję bardzo.

Jakub Ostapczuk – Dziękuję. Pan radny Szarejko. Ale krótko. 1 zdanie.

Mikołaj  Jam  Szarejko  –  Panie  Przewodniczący,  wysoka  Rado,  Panie  Burmistrzu.  Przychodzi
wiosna i chciałbym powiedzieć, że na Osiedlu Lipowa, szczególnie od rzeczki Leśnej do skarpy, do
terenów  Spółdzielnia  Mieszkaniowa  oraz  na  terenach  prywatnych  jest  dużo  zalega  śmieci.  Ja
stosuję  odpowiednie  pismo,  bo tam trzeba wskazać działki  i  prywatne  są tereny a  tu  chyba w
sprawie tej drogi to chyba chodzi o tą drogę, o którą ja Pana Pana Burmistrza prosiłem, która od
roku czasu, ale widzę już coś tam się robi, bo zostały słupy usunięte i jakie jest dalszy los, i jakie
dalsze prace będą przewidziane z budową tej drogi? Dziękuję. 

Jakub Ostapczuk – Dziękuję. I teraz Pan radny Janowski chciał zabrać głos jeszcze? 



Mikołaj Janowski – Myślałem zabrać głos, ale...

Jakub Ostapczuk – Mikrofon proszę.

Mikołaj Janowski – Ale starając się zrozumieć 10 przykazań, rezygnuję z ad vocem w stosunku do
radnego Łabędzkiego.

Jakub Ostapczuk – Dziękuję bardzo. Proszę, teraz Pani Danusia. Mikrofon proszę. 

Danuta  Ługowoj  –  Ja  mam  takie  pytanie  do  Pana  Burmistrza,  ponieważ  jestem  szczęśliwym
nabywcą działki rolnej na ulicy Górnej i od 6 lat nie mogę jej przekształcić z rolnej na budowlaną, i
chciałabym zapytać w tym momencie, czy mam szansę w najbliższym dziesięcioleciu o odrolnienie
czy też nie? Bo będę się zastanawiała. Może trzeba po prostu sprzedać.

Bogusław Szczepan Łabędzki – Za 500 000.

Danuta Ługowoj – Za 500 000. Dobra cena.

Jakub Ostapczuk – Dziękuję.

Danuta Ługowoj – A jeszcze,  jeszcze jedno. Jeszcze jedno, bo być może to wynika z tego, że
pracownik Urzędu Miasta jest po prostu, nie wiem, zarzucony pracą albo przemęczony, bo od 6 lat
nie  mam  ani  jednej  odpowiedzi  na  swoje  składane  pisma,  także  chyba  kpa  nas  wszystkich
obowiązuje. Dziękuję bardzo.

Jakub Ostapczuk – Proszę tam Pan Koszelewski, tak po kolei. 

Andrzej  Koszelewski  –  Panie  Przewodniczący,  Wysoka  Rado,  Panie  Burmistrzu,  prowadzę
Stowarzyszenie  Uśmiech  Dziecka  i  w  imieniu  naszych  członków,  swoim  i  jednocześnie
mieszkańców Miasta Hajnówki wnosimy o rozpoczęcie prac z koniecznością, ze wskazaniem na
modernizację  placu  zabaw.  Ten  plac  zabaw  oczywiście  znajduje  się  tutaj  przy  naszym  parku.
Modernizacja ta powinna objąć zakres prac związanych z budową stacjonarnej toalety. Nie wiem,
czy radni mają dzieci, ale podejrzewam, że mają. Ja rozmawiam z masą ludzi, którzy chodzą tam z
dziećmi i to jest tragedia takie postawienie TOI-TOI-a dla dziecka, to nie życzyłbym wam tam,
żeby tam ktoś z Państwa przebywał.  Rozbudowę istniejącego sprzętu i  urządzeń rekreacyjnych.
Jednocześnie mówię o tym, że trzeba pamiętać o pewnych przepisach, których tam nie ma. Przy
huśtawkach nie może być dołów. Powinny być wykładziny korkowe. To nie jet nic wielkiego, ale
jednak zabezpiecza to dzieci przed różnymi urazami. Nie wiem, czy Państwo się orientujecie, czy
orientuje się osoba, która zarządza tym terenem, ale każdy wypadek, który zostanie spowodowany
na  placu  zabaw,  wypadkowi  ulegnie  dziecko  czy  ktokolwiek,  ma  prawo  na  drodze  sądowej
wystąpić o odszkodowanie do zarządcy i jednocześnie chodzi u o te zabezpieczenia. Powiększenie
oferty o plac rekreacyjny dla seniorów. Moi drodzy, ludzie, którzy przychodzą z dziećmi to nie
tylko są mamy i tatusiowie. To są i dziadkowie. Dlaczego dla nich nie można czegoś tam stworzyć?
Przecież  zrozumcie,  że  jak  zdrowe społeczeństwo,  to  dla  nas  wszystkich  jest  lepiej.  Taki  plac
zabaw, który jest rzeczywiście wizytówką naszego miasta. Tu mówi się dużo o dzieciach, o tym, że
się chce pomóc różnego rodzaju sytuacje, a naprawdę wierzcie mi, że jeżeli ktoś tam chodzi i widzi
to, co się tam dzieje, to o zgrozo. To jest normalnie jest tragedia. Czegoś takiego w takim mieście,
gdzie się chcemy chlubić turystyką, nie powinno mieć miejsca. Jednocześnie wnoszę o rozbudowę
ogrodzenia w takiej formie, ażeby zabezpieczyć realnie wchodzenie dzikich zwierząt i bezpańskich.
Bo co powoduje to, że tam jest piaskownica? Te zwierzęta po prostu załatwiają się w piasku. Czy
Państwo rozumiecie, że małe dziecko, bawiąc się w piasku, nieświadomie, bo ono nie jest tego
świadome,  bierze ręką dotyka do buzi.  Proszę Państwa, są choroby odzwierzęce.  Jak trudno je



leczyć, to coś jest nieprawdopodobnego i jakie to skutki negatywne przynosi dla dzieci. Wobec tego
uważam,  że  jest  to  bardzo  ważna  sprawa.  Jednocześnie  wnosimy,  by  został  zainstalowany
monitoring skuteczny. Proszę Państwa, tam się odbywają sceny dantejskie. Tam jest picie. Nie będę
wszystkiego wymieniał, bo to nawet może się nie nadaje pokazanie nawet w telewizji regionalnej.
Proszę Państwa, to jest nieprawdopodobne, żeby za każdym razem, kiedy się idzie z tymi dziećmi,
wypraszać stamtąd ludzi, którzy piją albo, nie będę już mówił, co tam się uprawia w tych krzakach.
Przecież tam jest możliwość zorganizowania tego. Jednocześnie wnosimy, by prace w tym zakresie,
które wskazujemy, były wykonane w ramach planowej rewitalizacji parku miejskiego. Jednocześnie
może  jest  źródło  finansowania  wskazujemy,  jeżeli  jest  to  możliwe,  zaoszczędzone  środki  z
odśnieżania,  jeżeli  jest  to  możliwe.  Jeżeli  nie,  to  jakąś  inną  formę  napisania  projektu.  Mamy
nadzieję, że wniosek obywatelski, który składamy Panu Burmistrzowi, zostanie poparty przez Radę
Miasta. Zebrałem ponad 500 podpisów mieszkańców i chciałbym to przekazać.

Jakub Ostapczuk – Dziękuję serdecznie. Dziękuję. I proszę.

Helena Kuklik – Można?

Jakub Ostapczuk – Pani Helena, proszę.

Helena Kuklik – Szanowna Rado, Panie Burmistrzu, zwracam się z wnioskiem do Pana Burmistrza
o  dokonanie  konserwacji  i  realnego  sprawdzenia  działania  hydrantów na  Osiedlu  Paszki.  Mój
wniosek jest podyktowany zdarzeniem na terenie Polski, konkretnie w miejscowości Rzepin, gdzie
po pożarze przyjechała Straż Pożarna, przyłączyła się do hydrantu i okazało się, że w hydrancie nie
było ciśnienia ani nie było wody. Okazuje się obowiązywała jakaś tam procedura, o której wszyscy
nie  byli  powiadomieni.  Jak  zaznajomiłam się,  na  terenie  Hajnówki  takie  żadne  procedury  nie
obowiązują, natomiast może być problem z funkcjonowaniem, z działaniem niektórych hydrantów.
Których, nie wiadomo. Dlatego wnoszę o sprawdzenie na terenie Osiedla Paszki, jeżeli Burmistrz
uzna stosowne, na terenie  miasta  działania  takich hydrantów. Podjęłam już rozmowy ze Strażą
Pożarną,  z  odpowiedzialnymi  funkcjonariuszami,  którzy  deklarują  chęć  sprawdzenia  takich
hydrantów.  Musi  być  wówczas  wystąpienie  Pana  Burmistrza  do  Straży  Pożarnej.  Dzisiaj
rozmawiałam z Panem Prezesem wodociągów i kanalizacji. Twierdzi, że nie pamięta, kiedy ostatnio
był wykonywany taki przegląd, kiedy była konserwacja a wygląda na człowieka, który nie cierpi na
zaniki pamięci. Także myślę, że było to dosyć... Myślę... Na terenie, tak. Kiedyś było takie pytanie
do Pana Burmistrza i Pan Burmistrz odpowiedział, że przeglądy takie są dokonywane. Natomiast z
tego, co wiem, są udokumentowane protokołami komisyjnymi. No ale nie pytam się, kiedy były,
tylko po prostu trzeba dokonać takich przeglądów tych hydroforów, hydrantów. Sama mieszkam
koło hydrantu, rozmawiałam ze znajomymi. Również nie widzieli, aby kiedykolwiek jacyś ludzie
dokonywali tam konserwacji, także jest to dla nas bardzo ważna sprawa. Mamy swoje jedyne domy,
jedyne majątki i bardzo je szanujemy, i prosimy również, żeby Burmistrz podszedł poważnie do
tego problemu. Dziękuję bardzo.

Jakub Ostapczuk – Dziękuję. Jeszcze tam proszę mikrofon, Pan Karol.

Karol Nieciecki – Dziękuję bardzo. Szanowna Rado, szanowny Panie Burmistrzu, szanowni radni,
bardzo dziękuję radnym za poruszenie niektórych tematów i uważam, że tematy te wszystkie są
dzisiaj  na czasie.  Natomiast ja chciałbym zwrócić uwagę na jedną taką sprawę. Mamy wiosnę,
słuchajcie, wylegają pod sklepy i w sklepach pijacy alkoholicy. Plaga, słuchajcie, nie do zniesienia.
Chciałbym  zwrócić  Pana  Burmistrza  uwagę  szczególnie  na  przedszkole,  które  mieści  się
ogrodzenie,  granica  tego  przedszkola  ogrodzenia  mieści  się  10  metrów  od  sklepu,  gdzie  się
sprzedaje  alkohol,  gdzie  pod  sklepem  pije  się,  prawda,  alkohol,  gdzie  dzieci  wychodzą  na
podwórko, widzą te sceny i tak dalej. Powiem tak, druga rzecz, którą chciałbym zwrócić uwagę,
wiąże się jakby tym, mianowicie bezpieczeństwa w naszym mieście. Proszę Państwa, słyszy się,



jaka jest skuteczna nasza Policja, prawda? Celnie strzelają jeden do drugiego. Skuteczna, natomiast
vis-à-vis jest sklep całodobowy, gdzie się sprzedaje alkohol i nie interesuje to Policję, prawda, że
tam się przez całą dobę na murku pije ten alkohol. Tak samo kilka razy, kochani, wzywana była
Policja  na  moje  osiedle  pod  Biedronkę,  prawda,  tu  obok  przedszkole.  Trzeba  czekać  godzinę,
godzinę 40 minut, prawda, z zegarkiem w ręku. Chcę powiedzieć, że jeśli będzie walczyć z tym
tylko 1 osoba czy jakaś 1 instytucja, to będzie walka z wiatrakami. Ja poprzez posła uruchomiłem
już takie zapytanie, prawda, do Komendanta Wojewódzkiego i chcę, żeby coś z tym zrobiono. Ja
już nie mówię, prawda, o tym, ile razy mówiłem o naszym bazarze, o sprzedaży tam pewnych
rzeczy nielegalnych i tak dalej, i tak dalej. Trzeba co z tym tematem zrobić. W mieście nie jest
bezpiecznie.  Policja,  nie  wiem,  mieliśmy  kiedyś  taką  dyskusję  z  Komendantem,  prawda,
Powiatowym Policji, na temat bezpieczeństwa w naszym mieście. Może jeszcze raz warto zaprosić
Pana Komendanta, bo Pan Komendant wtedy bardzo dużo nam obiecał. Ja pamiętam. Natomiast nie
wywiązuje się z tego, co obiecał. I na koniec jeszcze taka bardzo krótka sprawa. Dziękuję Panu
Rakowiczowi za podjęcie tematu windy w mieście. Panie Burmistrzu, na przełomie lutego i marca
osoba niepełnosprawna 10 razy próbowała  się  z  Panem skontaktować,  próbowała  się  z  Panem
umówić,  żeby  Pan  jej  pomógł  w  pewnej  sprawie.  To  jest  Pani  jeżdżąca  na  wózku,  prawda,
dotyczyło. Pani ta dostała staż, pracę, dotyczyło to pomocy przy transporcie. Była zima i to nawet
okres akurat trudnej zimy, gdzie ona musiała na wózku dojeżdżać z Reja aż tutaj do Zespołu Szkół
Zawodowych, gdzie Pani ta odbywała staż. No szkoda, że Pan Burmistrz nie ma czasu dla osób
biednych i kalekich, natomiast widocznie Pan Burmistrz jest powołany tylko dla osób zdrowych i
bogatych. Ja dziękuję, to tyle. 

Jakub Ostapczuk – Dziękuję. Jeszcze Pan pierwszy Burmistrz. Proszę, Pan Gmiter.

Mieczysław Gmiter – Dziękuję bardzo. Chciałbym na wstępie przeprosić za swój strój taki trochę
sportowy, ale właśnie przyjechałem na sesję bezpośrednio ze spotkania w Puszczy Białowieskiej,
którego dotyczyło to spotkanie bezpieczeństwa użytkowników drogi Hajnówka – Białowieża, jak
również  użytkowników  tras  turystycznych  w  Puszczy  Białowieskiej.  Był  tam  również
przedstawiciel  Państwowej  Straży  Pożarnej  na  tym  spotkaniu.  Proszę  Państwa,  mówiłem  na
poprzedniej sesji. Będę na następnej sesji za lat 15, ale tak się złożyło, że zostałem niejako do tej
swojej, do tego swego wystąpienia wywołany. Proszę Państwa, dotyczy ono wypowiedzi mojej na
poprzedniej sesji, na której właśnie byłem. Może ja tak pokrótce zapoznam Państwa w ogóle, o co
chodzi  i  dlaczego  tutaj  jestem  dzisiaj.  Więc  /Mieczysław  Gmiter,  Szanowny Pan  Mieczysław
Gmiter. W związku z Pana wystąpieniem podczas XXXIV sesji Rady Miasta w dniu 19 lutego, w
którym stwierdził Pan, iż redaktor naczelny Arkadiusz Panasiuk.../

Jakub Ostapczuk – Ale proszę tak streścić proszę.

Mieczysław Gmiter  –  /W telewizji  w programie  „Prasa  pod lupą”  numer  108 określił  mianem
oszustów działaczy samorządowych stowarzyszenie SANTA. Stowarzyszenie SANTA teraz Klub
PiS oraz wszystkich działaczy na rzecz obrony Puszczy Białowieskiej. Domagamy się publicznego
przeproszenia  zespołu  redakcyjnego  TVP  Podlasie.  W  tym  momencie  redaktora  Arkadiusza
Panasiuka  orz  Zarząd  TVK  Hajnówka,  dzięki  której  lokalny  program  TVP Podlasie  trafia  do
mieszkańców Hajnówki i Bielska Podlaskiego. Nadmieniamy, iż redaktor Arkadiusz Panasiuk w
wyżej  wymienionym  programie  nie  użył  słowa  oszust  ani  żadnego  innego  synonimu  tego
określenia. Wystąpienie.../

Jakub Ostapczuk – To jest oświadczenie. To nie jest zapytanie

Mieczysław Gmiter – Dobrze, więc proszę Państwa, już i tak dalej i tak dalej. I tutaj jest, proszę
Państwa, dlaczego tutaj jestem. /Dlatego też domagamy się publicznych przeprosin na najbliższej
sesji  Rady  Miasta  w  Hajnówce  oraz  na  łamach  Kuriera  Hajnowskiego  prosimy  również  o



dostarczenie  odpowiednich  przeprosin  do  redakcji  Telewizji  Kablowej./  Proszę  Państwa,  więc
chciałbym wyjaśnić, że nie moim, nie byłem nigdy za tym, żeby podważyć dobre imię Telewizji
Kablowej. Nie podważałem tego dobrego imienia, nie podważam i nie będę podważał, natomiast
moje wystąpienie dotyczyło tylko i  wyłącznie komentarza w programie „Prasa pod lupą” Pana
Arkadiusza Panasiuka. Żyjemy...

Jakub Ostapczuk – To jest sprawa między wami. Proszę Pana, Panie...

Mieczysław Gmiter – Żyjemy w demokratycznym państwie i takie prawo mam, jeśli chodzi o taki
komentarz. Również co zostało w tym piśmie zawarte...

Jakub Ostapczuk – Ale to nie jest na naszą sesję. To można indywidualnie. 

Mieczysław  Gmiter  –  Ale  zostałem  niejako  do  takiej  odpowiedzi  wywołany  przez  Telewizję
Kablową, więc chciałbym to dokończyć, Panie Przewodniczący, dosłownie 2 zdania.

Jakub Ostapczuk – To 2 zdania jeszcze.

Mieczysław Gmiter – Również w sposób złośliwy nie przedstawiłem personaliów Pana Arkadiusza
Panasiuka. Przeczytałem to dosłownie z Gazety Hajnowskiej, której redaktorem, już w tej chwili
nie jest, był Pan Arkadiusz Panasiuk. Przeczytałem słowo w słowo, także proszę nie sugerować,
mam serdeczną prośbę do przedstawicielstwa Telewizji Kablowej, że złośliwie mogłem przedstawić
personalia Pana Arkadiusza Panasiuka. Dziękuję bardzo.

Jakub Ostapczuk – Dobra,  dziękuję,  dziękuję.  I  już tyle.  Przechodzimy do następnego punktu.
Leonard, jeszcze chcesz? 

Leonard Kulwanowski – Tak.

Jakub Ostapczuk – Proszę.

Leonard Kulwanowski  – Ja  chcę tylko króciutko zwrócić się do Pana Przewodniczącego,  żeby
prowadził nasze spotkanie zgodnie z regulaminem Rady Miasta. Przypominam, że jesteśmy w tej
chwili  w  punkcie,  który  dotyczy  zapytań,  wolnych  wniosków  krótkich,  konkretnych,  a  nie
opowiadań w tej chwili i wyjaśnień, tłumaczeń, które nas nie dotyczą. Jest to sprawa pomiędzy, jest
to  sprawa osobista  pomiędzy jednym Panem a  drugim.  I  nie  jest  w tej  chwili  spotkanie  Rady
Miasta, nie polega na tym, żebyśmy sobie wykorzystywali i tłumaczyli teraz wiele problemów, tak
jak powiedziałem, nie tyczących Rady Miasta. Bardzo Pana proszę.

Do punktu 8 porządku obrad
Jakub  Ostapczuk  –  Dziękuję.  Przechodzimy  do  punktu  8.  Odpowiedzi  na  interpelacje,  wolne
wnioski, zapytania. Proszę Pana Burmistrza. 

Jerzy Sirak – Panie Przewodniczący, wysoka Rado, tych wniosków jest bardzo dużo, także jakbym
któryś pominął, to potem odpowiem na piśmie, tak? Jeżeli chodzi o interpelację, przeanalizujemy tą
propozycję. Ja nie widzę żadnego problemu w przygotowaniu koncertu, który będzie się ludziom
podobał, jest potrzebny, ale to oczywiście wszystko zależy od tego, ile to będzie kosztowało. Tak
odpowiedzi po kolei. Rozumiem, że tutaj Pan Burmistrz Gmiter tylko po prostu wypowiedział się i
ja tu nie mam nic do powiedzenia. Kolejna sprawa, Pan Nieciecki podnosi temat windy no. Panie
Nieciecki, no wie Pan. Ja pracuję już wiele lat, ale nigdy nie było takiej sytuacji, żebym ja wtedy,
kiedy jestem na miejscu, nie miał czasu dla każdego, który przyjdzie. I nigdy nie ma problemu z
tym, żebym zszedł na dół i porozmawiał z każdym, który nie może wejść na górę. Jeżeli chodzi



natomiast o windę, no sytuacja techniczna budynku jest tak, że tak naprawdę nie mamy możliwości,
żeby tej windy zrobić na zewnątrz. Gdyby to byłe możliwe, no to byśmy to zrobili. Bo jak patrzymy
z tamtej  strony, jest  Urząd Stanu Cywilnego, na pierwszym piętrze jest kasa gminy, na drugim
piętrze znowu też jest pomieszczenie. Z drugiej strony jest to samo. Jedynie... 

Wiesław Rakowicz – Na samym środku.

Jerzy Sirak – O właśnie, właśnie, Panie radny. To jest to. Jedyne miejsce jest na samym środku.
Trzeba tylko zmienić lokalizację tego punktu przyjęć i mówiąc szczerze, o takim rozwiązaniu już w
przyszłym  roku  myślimy i  mam nadzieję,  że  tu  współwłaściciele  tego  obiektu  się  zgodzą,  bo
wszyscy wiemy, że jest taka potrzeba, a jest to jedyne możliwe miejsce na lokalizację windy. Pani
Kuklik podnosi temat konserwacji hydrantów i sprawdzenia. Jak najbardziej podzielam ten pogląd i
na  pewno  się  tym zajmiemy.  Aha,  przepraszam,  Pan  Nieciecki  podnosi  temat  bezpieczeństwa.
Uważam Rada zdecyduje,  czy spotkanie ma być z całą Radą, czy któraś Komisja Rady zechce
zaprosić na swoje posiedzenie Komendanta Policji i trzeba na ten temat porozmawiać. Także Pani
Kuklik oczywiście tutaj  nie potrafię powiedzieć,  czy od razu będziemy jest w stanie zrobić ten
przegląd i konserwację w całym mieście, ale podzielam pogląd, że trzeba to robić i spróbujemy w
takim razie to pomału zacząć robić od osiedla na Paszkach. Tutaj Pan Koszelewski podnosi temat,
że tak powiem, parku, ma różne pomysły. Wie Pan, my nie możemy jakichkolwiek urządzeń w
parku na placu zabaw stawiać. Każde urządzenie, które jest stawiane na placu zabaw, musi mieć
odpowiednią certyfikację i tylko takie urządzenia na tym placu zabaw stoją. I w miarę możliwości
systematycznie tutaj to, co jest możliwe, na tym placu zabaw jest ustawiane. Zgodzę się z Panem,
że dobrze by było, gdyby ten plac był ogrodzony, ale z drugiej strony też mamy świadomość, że
jeżeli ten plac ogrodzimy, powinna być furtka. I ta furtka zwykle będzie otwarta. To trzeba sobie to
szczerze powiedzieć.

Andrzej Koszelewski – Ale ja bardzo przepraszam, to jest takie błędne tłumaczenie.

Jakub Ostapczuk – Ale nie, to jest odpowiedzi. Nie ma dyskusji.

Jery Sirak – Proszę Pana, no chyba że zatrudnić tam etatowego pracownika, który będzie tam non-
stop i będzie tego pilnował. No ale to oczywiście wszystko kosztuje. No ale zgodzę się z Panem, że
o tym ogrodzeniu trzeba myśleć.  Natomiast  jeżeli  chodzi  o  drugą część tej  nieruchomości,  my
wystąpiliśmy z  wnioskiem do Starostwa  Powiatowego,  żeby przekazało  miastu  tą  drugą  część
nieruchomości,  bo  uważam,  że  tam  trzeba  zrobić  modernizację,  przebudować  to,  można
powiedzieć,  miasteczko  ruchu  rowerowego.  Trzeba  to  wszystko  przebudować,  żeby  zrobić
bezpieczne miejsce do nauki jazdy na rowerach dla dzieci. I to jest, można powiedzieć, w trakcie
realizacji.  Tylko jeszcze nie został  podpisany akt notarialny.  Po przejęciu ten nieruchomości na
własność  miasta  zajmiemy  się  tym  tematem  i  najprawdopodobniej  już  w  przyszłym  roku  w
projekcie budżetu znajdą się stosowne zapisy i środki finansowe na realizację tego. Jednocześnie w
tym  samym  miejscu,  zgodnie  z  opracowywaną  aktualnie  koncepcją  zagospodarowania  całego
naszego parku, planujemy ustawienie trenażerów dla seniorów. Bo uważamy również, tak jak Pan i
wielu innych, że tutaj to sąsiedztwo, to połączenie jest niejako optymalne, bo jeżeli dziadkowie
przyjdą z wnukami, to sami też będą mogli z tych urządzeń treningowych skorzystać. Natomiast
jeżeli chodzi o inne dodatkowe miejsca, oczywiście też tego też jest za mało. Ja nie mówię o jakichś
profesjonalnych placach zabaw, ale będziemy się starali w różnych miejscach i część jeszcze w tym
roku bezpiecznych urządzeń do nauki i zabawy ustawić. Mam tu na myśli chociażby osiedle, te
bloki przy ulicy Batorego, jak również jeszcze przydałoby się coś takiego na Reja. Oczywiście, w
ramach naszych obowiązków będą usytuowane dodatkowe place zabaw przy wszystkich naszych
szkołach, tak? Tylko że no formalnie te place są placami zabaw dla szkół. Nikt ich oczywiście nie
będzie zamykał, tak, ale nie będą to, można powiedzieć tak, place zabaw ogólnie otwarte, tak? Ale
po realizacji tych zadań ta sytuacja w zakresie oferty do zabawy dla dzieci powinna ulec poprawie.



Na pytanie Pani Ługowoj to proszę o odpowiedź Panią Lebiedzińską.

Anna-Maria Lebiedzińska-Łuksza –  Znaczy zakup ziemi to jak ktoś kupi ziemię, to nie znaczy, że
niestety,  może  ją  od  razu  zmienić  w  działkę  budowlaną.  Procedura  prowadzona  jest  od  2  lat
dopiero. 6 lat temu może Pani kupiła tą, ale

Danuta Ługowoj – 6 lat temu złożyłam wniosek...

Jakub Ostapczuk – Proszę nie. Słuchać odpowiedzi.

Anna-Maria  Lebiedzińska-Łuksza  –  Złożenie  wniosku  nie  jest  jednoznaczne  z  uruchomieniem
procedury. Procedura uruchamia uchwała Rady Miasta o wszczęcie procedury. Także jeśli chodzi o
odpowiedź, to w ustawie o planowaniu przestrzennym niestety kpa nie obowiązuje. Wystarczy się
przejść 2 piętra wyżej i byłoby wiadomo, na jakim to jest etapie, także, że tak powiem. Jeśli chodzi
o  stronę  jakby  formalną,  to  plan  na  tą  działkę  opracowywany  jest,  miał  być  wyłożony  do
publicznego wglądu od jutra. Niestety, musieliśmy ten termin przesunąć z powodów formalnych, z
powodu  nieuzyskania  pozytywnej  opinii  Urzędu  Marszałkowskiego.  Jak  dostaniemy tą  opinię,
wówczas  ogłosimy jeszcze  raz  obwieszczenie  i  wówczas  będzie  on  wyłożony do  publicznego
wglądu. Znaczy no proponuję koleżance, żeby się przeszła 2 piętra wyżej, by się zapoznała, bo.
Nieprawda, no.

Jakub Ostapczuk – Proszę nie dyskutować.

Anna-Maria Lebiedzińska-Łuksza – Także plany są opracowywane na zlecenie.

Jakub  Ostapczuk  –  To  są  odpowiedzi,  nie  zapytania.  To  nie  jest  Powiat.  Prywatna  sprawa
indywidualna. Tych spraw się nie porusza. 

Jerzy Sirak – Myślę, że jeżeli można, to...

Jakub Ostapczuk – Nie proszę, a...

Danuta Ługowoj – Nie tylko w swojej. Tam jest wielu mieszkańców, którzy w takiej samej sytuacji
są tak jak ja.

Jakub Ostapczuk – Ale już, dobra.

Jerzy  Sirak  –  Ja  myślę,  że  zgodnie  z  procedurą  procedura  tego  planu  zagospodarowania
przestrzennego jest realizowana i wierzę w to, że to się pozytywnie skończy. A że procedura jest
taka i  długotrwała,  to  my wszyscy o tym wiemy no.  Pan Kulwanowski  podnosi  temat  Baru u
Wołodzi. Ja tylko, Panie radny, zwracam uwagę, że to nie jest opieszałość czy zła, czy dobra wola
urzędników.  To  jest  nasza  rzeczywistość  systemowa.  Rzeczywistość  polskiego  systemu
sądowniczego, systemu egzekucji. Oczywiście że dla każdego, który patrzy na to z boku, to się w
głowie nie mieści,  że to może tak długo trwać i tyle kosztować. No ja powiem Państwu, że to
jeszcze nie jest koniec. To jest dopiero część drogi, bo wczoraj została przeprowadzona egzekucja
komornicza, a więc wszystkie rzeczy, przedmioty, które w tym obiekcie się znajdowały, z udziałem
komornika, w asyście komornika zostały skrzętnie spisane, zdeponowane w innym naszym miejscu
i teraz my mamy obowiązek pilnować i odpowiadać za to. Jeżeli ten Pan zażyczy sobie, że chce
jakąś rzecz z tego sobie wziąć czy obejrzeć to my jesteśmy zobowiązani mu to udostępnić, pokazać
i tak dalej. A zanim do tego doszło, musieliśmy jeszcze kilka tysięcy wydać na to, żeby specjalista
od, nie wiem, od zabytków, od eksponatów i tak dalej, to wszystko obejrzał, zewidencjonował i
sklasyfikował. No trudno, ja uważam, że ważny krok naprzód w tej spawie został dokonany. W



następnym etapie wystąpimy do sądu o wyrażenie zgody na rozbiórkę tego. Bo mało tego, że mamy
zobowiązania,  to nam nie wolno w tej  chwili  tego tak łatwo rozebrać.  Bo normalnie to byśmy
wczoraj od razu, już dzisiaj by tego budynku nie było, ale po to, żeby to zrobić, my musimy mieć
prawomocny wyrok sądowy. Tak to wygląda na dzisiaj. Miejsce parkingu. Panie Januszu, ja mam
taką propozycję. Któregoś dnia po prostu przejdziemy się obejrzymy dokładnie, bo ja tam widzę
pewne sprzeczności. Nie wszędzie da się tam zrobić chodnik, parking i tak dalej, ale na pewno  ta
sugestia obniżenia krawężnika i zrobienia podjazdów dla wózkowiczów, żeby można było dotrzeć
do bankomatu, no jest jak najbardziej słuszna. Może gdybyśmy o tym widzieli, ta sugestia była
wcześniej, kiedy przekładaliśmy, nie wiem, w tamtym roku, ten chodnik przy PKO, to już wtedy
można było zrobić. Ale to nie jest taki duży problem, nie trzeba tak dużo materiałów i jak tylko
ruszą roboty interwencyjne, to to zrobimy. Mówię o samym wjeździe, bo jeżeli chodzi i parkingi i
chodniki, to trochę później. Tu jest ten wniosek zmiany ulic, to w stosownym czasie Rada się tym
zajmie. Ja oczywiście przedstawię oficjalnie, to Rada zdecyduje, czy zmieniamy i co zmieniamy.
Oczywiście, nie wiem, jak to jest od strony prawnej, jeżeli chodzi o opinie mieszkańców, ale na
pewno trzeba zapytać. Zobaczymy, jeżeli jest potrzeba dodatkowych tablic ogłoszeniowych, proszę
ja o konkretne informacje i propozycje lokalizacji.  Zwrócę uwagę dyrektorowi na informację w
sprawozdaniu,  natomiast  jeżeli  chodzi  o  zagrożenie  ppoż,  w pełni  zgadzam się  z  tym,  że  taka
sytuacja występuje. Nie jest to ani moja wina, ani nikogokolwiek. To nie nasza wina, że w naszym
kraju nie najbogatszym się nie szanuje pieniędzy i pieniędzy, i bogactwa darowanego przez naturę.
Ja Państwu tylko podam takie liczby. W tamtym roku, kiedy była pierwsza konferencja dotycząca
sytuacji ekspansji kornika w Puszczy Białowieskiej, w Białowieży w lipcu oceniali fachowcy, że
jest ponad 70 000 metrów sześciennych tak zwanego trocinkowca – martwego stojącego świerka.
Kiedy kolejna konferencja poświęcona tym tematem była w Browsku czy w Narewce w grudniu
ubiegłego roku, już tego trocinkowca było ponad 90 000 metrów sześciennych. Fachowcy mówią,
pomimo tego, że naukowcy apelują i do Ministra, i do Prezydenta, specjaliści, którzy się na tym
znają. Ja widzę tylko marnotrawstwo i nic więcej. Ja się na tym nie znam, jakie to ma znaczenie dla
biologii. Ja wiem jedno, że nikt normalny racjonalnie myślący, gospodarny do czegoś takiego by
nie  dopuścił.  To już w grudniu  tego trocinkowca było,  jak mówię,  ponad 90 000 a specjaliści
mówią, że jeżeli dalej tak będzie, jeżeli dalej to zaniechanie będzie trwało, to niewykluczone, że na
koniec  tego  roku  będzie  już  tego  w  granicach  200  000  metrów  sześciennych.  Taka  jest
rzeczywistość. Ja też ubolewam nad tym, ale wpływu na to nie mam, poza tym, że przy każdej
okazji, gdzie mogę, mówię o tym i zwracam uwagę. Kolektory słoneczne. Ten program, który, to
będzie od razu odpowiedź również na pytanie Pana radnego Rakowicza. Ten program, który w tej
chwili  realizujemy,  jak  Państwo  wiecie,  jest  realizowany  ze  środków  RPO.  Teraz,  kiedy  ten
program realizujemy,  widać,  że  zainteresowanie  ze  strony mieszkańców jest  dużo większe,  niż
liczba osób, która pierwotnie do tego projektu przystąpiła. No nie wiem, czemu, może ludzie nie
byli przekonani, może nie do końca wierzyli, że coś z tego wyjdzie, że to się uda. Ja wiem jedno, że
jeżeli tylko będzie jakakolwiek szansa na to, żeby w przyszłości w nowej perspektywie budżetowej
taki  czy podobny program realizować,  na pewno to będziemy robić.  Wiem, że na pewno będą
środki  na  realizację  takich  dużych  kompleksowych  programów,  które  będą  dotyczyły  zasobów
komunalnych  czy  też  zasobów  Spółdzielni  Mieszkaniowej  i  my  się  do  tego  odpowiednio
przygotujemy. Bo w ramach tego projektu będzie można termomodernizować budynki komunalne,
będzie można zrobić modernizację, wymianę sieci ciepłowniczych, będzie można robić wymianę
węzłów, ale również będzie można myśleć o ogniwach fotowoltaicznych na takich budynkach. My
się do tego na pewno przygotujemy. Natomiast na dzień dzisiejszy w stosownym czasie ja zechcę
zaprosić mieszkańców naszego miasta na spotkanie i spróbować ich zainteresować takim ciekawym
tematem, ale to oni sami muszą się do tego zaangażować. Mam tu na myśli małe mikroelektrownie.
Zgodnie z nowelizacją ustawy z września ubiegłego roku dotyczącej małych mikroelektrowni, małe
elektrownie  do  40  kilowatów  mogą  być  budowane  przez  osoby  fizyczne.  Nie  potrzeba  na  to
żądnych zezwoleń, nie potrzeba do prowadzenia takiej działalności właśnie rejestracji działalności
gospodarczej, natomiast w IV kwartale ubiegłego roku Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska
ogłosił już konkurs, ale mówię, na indywidualne wnioski mieszkańców na finansowanie budowy



takich małych elektrowni. Może być to mała elektrownia wiatrowa, może być to mała elektrownia
fotowoltaiczna na dachu. I my jako miasto możemy i uważam, że powinniśmy tutaj służyć ludziom
informacją, pomóc, zachęcać i przekonywać, że warto się nad tym zastanowić. Jakie będą zasady
finansowania  ze  strony  Narodowego  Funduszu?  Z  tym,  że  oczywiście  to  będzie  dopiero  po
rozstrzygnięciu przez Fundusz przetargi, które banki wygrają przetarg i które banki będą w swojej
ofercie miały takie kredyty. Generalnie zasada finansowania będzie polegała na tym, że taki kredyt
maksymalnie osoba fizyczna będzie mogła uzyskać bodajże do 100 000 złotych. Jeżeli chodzi o
ogniwa fotowoltaiczne, to dotacja będzie na poziomie na poziomie do 40 %, natomiast pozostała
część środków będzie oprocentowana na poziomie 1 % przy takim założeniu, że z tych środków
dotacja plus pożyczka w 100 % pokryje finansowanie takiej inwestycji. I zasada jest taka, że jeżeli
chodzi  o  koszta  przyłącza  ze  strony  Zakładu  Energetycznego,  to  do  wysokości  mocy  takiej
mikroelektrowni,  na jaką mamy podpisaną umowę z Zakładem Energetycznym, jeżeli  chodzi  o
warunki  zasilenia naszego mieszkania,  naszego domu czy naszego gospodarstwa rolnego, jeżeli
ktoś ma, to do takiej wysokości Zakład Energetyczny będzie zobowiązany to podłączenie wykonać
nieodpłatnie. Także, jak widzicie, jest to taki ciekawy temat. Oczywiście, warunki finansowe dzisiaj
przyjęte w obecnie obowiązującej ustawie, wczoraj Urząd Rady Ministrów te projekty przyjął, no
nie są tak korzystne, jak to było pierwotnie zakładane, bo zgodnie z pierwotnym projektem na takie
małe elektrownie do 10 kilowatów miała być gwarantowana cena złoty 30 za 1 kilowat. Ale to już
historia.  Tego nie  ma.  Na dzień  dzisiejszy stan prawny jest  taki,  że  właściciele  takich  małych
instalacji prosumenckich, tak ustawa to nazywa, będą mieli prawo uzyskania za nadwyżkę energii
elektrycznej, którą u siebie wyprodukują i sprzedadzą do sieci na poziomie 80 % ceny rynkowej.
Jest  jeszcze,  że  tak  powiem,  problem  dyskusyjny,  bo  inwestorzy,  rozliczenie  tutaj  będzie  w
okresach półrocznych. Inwestorzy czy znaczy potencjalni my prywatni właściciele, co jest zresztą
normalne, chcieliby 1 licznika, natomiast strona rządowa chce 2 liczników. Wiadomo, o co chodzi.
No chodzi  o  pieniądze.  Także  tak  by to  wyglądało.  Powiem tak,  my zrobimy wszystko,  żeby
próbować szukać tych pieniędzy na inwestycje samorządowe. Dzisiaj dokładnie nie wiadomo, jak
by to miało być, bo mówi się o tym, że już teraz będą mogły starać się o takie pieniądze samorządy,
ale, bo ja od razu myślałem o szkołach i przedszkolach, ale niestety na szkoły i przedszkola nie,
tylko na zasoby w budynkach komunalnych. Wczoraj z Panem Dyrektorem Łapińskim byliśmy na
takiej profesjonalnej konferencji w tej sprawie no i ewentualnie będziemy nawet tytułem próby i
pilotażu będziemy myśleć o przygotowaniu takich projektów może na 2-3 budynki. Także bardzo
możliwe,  że  na  kolejną  majową  sesję  będę  też  proponował,  żeby  w  budżecie  pewne  środki
przeznaczyć  na  opracowanie  dokumentacji  technicznej  na  takie  małe  instalacje  fotowoltaiczne.
Nadają  się,  według  mnie,  dobrze  bloki  przy  ulicy  Millenium,  ponieważ  mają  dobre  dachy.
Planowanie przebudowy zieleni, to wydaje mi się, że o tym mówiłem, o placach zabaw też. Jeżeli
chodzi o współpracę z Politechniką z naszym Wydziałem Zamiejscowym, oczywiście na ten temat
już rozmawialiśmy. Jesteśmy po tych rozmowach, jak najbardziej i Pan Dziekan, i Rektor akceptują
taką formę współpracy a o szczegółach będziemy rozmawiać w najbliższej przyszłości. 

Wiesław Rakowicz – To przy okazji od razu o tym, co tam się dzieje z tą Politechniką.

Jerzy Sirak – Aha, jeżeli chodzi o Politechnikę, o budowę, tak słuchajcie, jak my powtarzamy po
raz kolejny przetarg na budowę zadaszenia, ja już jestem przekonany, że ten będzie już skuteczny.
Jeżeli chodzi o inwestycje Politechniki, Politechnika też musi po prostu powtórzyć przetarg. To nie
jest  tak,  że  rezygnuje,  Nie,  nie  rezygnuje,  bo  to  jest  element  dużo  większego  pakietu
inwestycyjnego Politechniki. To jest ten sam jeden projekt i mam nadzieję, że do końca w tym
jeszcze półroczu ten przetarg będzie rozstrzygnięty. Także jest to tylko opóźnienie, ale absolutnie
nie ma mowy o rezygnacji z samej inwestycji. Debata na temat bezrobocia. Myślę, że powinniśmy
to  połączyć  z  sesją  Rady poświęconą  sprawom bezrobocia.  Będzie,  zaprosimy Panią  Dyrektor
Urzędu Pracy, poprosimy wszystkich zainteresowanych i trzeba to połączyć, i porozmawiać o tym
szerzej. Temat bezrobocia jest tak naprawdę aktualny dla wszystkich i bardzo ważny. Co do tego
nikt  z  nas  nie  ma  wątpliwości.  Ja  tylko  osobiście  uważam,  że  te  same  pieniądze,  które  są



przeznaczane  na  pomoc  społeczną,  na  aktywne  formy  zwalczania  bezrobocia,  można  byłoby
wykorzystać dużo efektywniej, ale to nie zależy ani od was, ani ode mnie. Mam nadzieję, że kiedyś
będzie trochę inaczej. Jeżeli chodzi o organizację Dnia Dziecka, bardzo dziękuję za tą sugestię.
Każda nowa forma organizacji zajęcia dla dzieci z okazji Dnia Dziecka, ale nie tylko z okazji Dnia
Dziecka, jest godna uwagi i trzeba spróbować wszystko robić, żeby te atrakcyjne formy były jak
najczęstsze.  Informacja  o  przygotowaniu  szkół  do  przyjęcia  sześciolatków,  oczywiście
przygotujemy i przekażemy wszystkim radnym do wiadomości. Proszę zapisać. Sugestia,  raczej
zalecenie  dla  Dyrektora  HDK odnośnie  informowania  o  odwoływanych  zajęciach  przekażemy.
Oczywiście,  że  taka  informacja  powinna  być  przezywana  wszystkim,  którzy  uczestniczą  w
zajęciach i  powinien być poinformowany,  że czegoś nie  będzie.  Kasa,  Pani  Skarbnik.  Przerwa.
Praca w przerwie. 

Halina Nowik – Znaczy jeżeli chodzi o terminy płatności rat podatku od nieruchomości czy innych
podatków  w  okresach  marzec,  maj,  wrzesień  i  listopad,  to  zawsze  w  Referacie  Finansowo-
budżetowym  opłaty  są  przyjmowane.  Jest  wspomagana  po  prostu  kasa  tutaj.  Kasjerka,  aby
rozładować kolejkę, tak powiem, to w Referacie są przyjmowane. 

Bogusław Szczepan Łabędzki – A informacja jest wywieszona wtedy?

Halina Nowik – Jest wtedy, tak, tak.

Jerzy Sirak – Pan radny porusza temat no mieszkań socjalnych. To ja rozumiem, że chodzi o tych
problematycznych lokatorów dla  Spółdzielni.  Oczywiście,  to  jest  nasze  zadanie,  tylko  wszyscy
zdajemy sobie  z  tego sprawę że  tych  lokali  nam brakuje,  stad  też  no  inicjatywa  budowy tego
nowego budynku komunalnego, socjalnego, jakbyśmy go nazwali, trzeba go zbudować. Wszyscy
wiemy, że od wielu, wielu dziesiątków lat miasto nie zbudowało żadnego nowego mieszkania. Na
dzień  dzisiejszy  staramy  się  współpracować  ze  Spółdzielnią  i  systematycznie  co  roku  1-2
mieszkania  na  te  cele  przekazać.  Kolejki  Leśne  –  odpowiedź  na  piśmie.  Kraszewskiego  –
odpowiedź na piśmie. Ja tylko wyjaśnię, że jeżeli chodzi o ten dojazd Kraszewskiego, no nie mamy
innego  wyjścia,  dlatego  też  przygotowaliśmy  pewną  propozycję  podziału  nieruchomości
Spółdzielni  Mieszkaniowej.  Jeżeli  Spółdzielnia  Mieszkaniowa  się  zgodzi  na  taki  podział,  to
oczywiście,  pokrywając  koszty  podziału,  koszty  aktu  notarialnego,  odkupimy  tą  część
nieruchomości Spółdzielni po to, żeby zapewnić mieszkańcom właściwy dojazd. Pan Wiatrowski
porusza temat wycinki drzew. No dlaczego te drzewa wycinamy? Pewnie Pan radny też widział, że
tam się drzewo nieraz przewróciło. Dobrze, że przewróciło się tylko na samochód a nie komuś na
głowę, tak?

Jakub Ostapczuk – Samochodu też szkoda.

Jerzy Sirak – Proszę? Na samochód. Na płot i na samochód. Dlatego też te drzewa, proszę się nie
dziwić, że ja te drzewa i tam, i w innych miejscach, i w innych miejscach w całym mieście, które
mogą stanowić zagrożenie dla ludzi i miejsca, będziemy wycinać. Po prostu będziemy wycinać i
oczywiście  w  to  miejsca  prowadzić  nasadzenia.  Ale  będziemy  się  starać  nasadzenia  takich
gatunków, no które będą takimi trwałymi drzewami, żeby to było już na dłużej. Pan Androsiuk –
ulica Lipowa. To jest temat, który poruszał Pan radny Szarejko, tak? Tam już my przygotowujemy.
Tam stały jakieś takie słupy od lat. Nie wiadomo, dlaczego one stały. Słupy zostały zdemontowane.
Ja nie potrafię powiedzieć, kiedy to będzie, ale w stosunkowo w niedługim czasie zechcemy tamten
teren i drogę dojazdową do garaży utwardzić. Dlatego mówię, bo na terenach właśnie po byłym
szpitalu na Żabiej Górce widzieliście takie stare, stare budynki. One zostały rozbite a w ramach
testowania młyna, bo PUK, zanim kupi młyn, to chce różne młyny sprawdzić, my zechcemy te
gruzy tam przemielić, wykorzystać to jako część podbudowy na tym odcinku a potem z wierzchu
przykryć po prostu żwirem. No dlaczego? No żeby nie wozić za daleko, prawda? Bo tam z Żabiej



górki na tą Lipową nie jest aż tak daleko Ale czy to będzie za miesiąc, czy za tydzień czy za 2, to w
tej chwili nie odpowiem, bo młyn jest testowany w innym miejscu. Jak wróci tutaj, to spróbujemy
to robić. 2 mostki. Pani Marto, proszę zapisać te mostki do sprawdzenia na ulicy Lipowej. Próg
spowalniający,  Pani  Alicjo,  nie  potrafię.  Zobaczymy.  Jeżeli  zdaniem  drogówki  jest  on  tam
potrzebny, to nie widzę problemu, żeby go postawić. Natomiast to bagno. To bagno poruszane i
przez Pana,  i  przez Pana radnego Rakowicza.  Ja w pełni podzielam wasz pogląd.  Jest  to duży
problem. Tylko żeby ten problem do końca  rozwiązać,  my musimy od Agencji  Nieruchomości
Rolnych  Skarbu  Państwa  przejąć  kilka  hektarów  ziemi,  Pani  Alicjo.  To  są  tam  te  grunty  za
nieruchomością Pana, który prowadzi zakład stolarski i tak dalej. Agencja Nieruchomości postawiła
pewne warunki. Bo chodzi o przejęcie nieodpłatne. Zgodnie z oczekiwaniem i wnioskiem Agencji
my  zrobiliśmy  stosowny  projekt  zagospodarowania  tego  terenu  pod  kątem  jakichś  terenów
rekreacyjnych, więc może być tam park linowy, czy coś takiego. Ale generalnie to po to,  żeby
wpierw, potem będziemy do tego wracać, zrobimy projekt, pomyślimy o pieniądzach na realizację,
ale  w  pierwszym  etapie  na  tej  nieruchomości,  po  przygotowaniu  pewnych  no  opracowań
melioracyjnych,  chcemy  wykopać  rowy,  które  odprowadzą  wodę  z  tamtego  terenu.  Także  ja
Państwa tu zapewniam, że jak tylko podpiszemy akt notarialny z Agencją Nieruchomości, a sprawa
jest już coraz bliżej finalizacji, bo protokół uzgodnień już został podpisany, to do do tego tematu
wracamy. I proszę mnie zrozumieć, żeby coś robić, no trzeba być właścicielem terenu. I wierzę w
to, że w końcu ten problem rozwiążemy.

Alicja Chaniło – A tak mniej więcej za rok czy za 2, Panie Burmistrzu?

Jerzy Sirak – Nie, nie, nie. Nie, nie, nie. Ja nie myślę tak. Zaraz po przejęciu to, co będzie możliwe,
to, co będzie możliwe bez wielkich nakładów, postaramy się zrobić od razu. Dlatego no chciałbym,
żeby ten akt notarialny, jakby się dało, podpisać jeszcze do końca czerwca. Dlaczego? Dlatego, że
to  okres  lata  jest  najlepszym okresem do tego,  żeby tamte  prace  paramelioracyjne  realizować.
Przechodzimy do wniosków Pana radnego Rakowicza. Pływalnia. W pełni podzielam pogląd Pana
radnego, że trzeba wszystko robić, żeby jak najwięcej dzieci pływało, ale nie tylko pływało, się
zajmowało  wszelkim  sportem.  Jeżeli  już  jako  miasto  wydaliśmy  tyle  pieniędzy  na  budowę,
wydajemy co roku tyle pieniędzy na dofinansowanie utrzymania, to nie po to, żeby to stało puste,
tak?  Stąd też nasze dofinansowanie do sekcji  pływackiej,  ale  powiem tak,  to  nie  są  wszystkie
pieniądze,  które  trafiają  na  finansowanie  To się  wpisuje  w program profilaktyki,  dlatego też  z
programu profilaktyki my płacimy za wejścia.  Ale nikt nie lubi być zaskakiwany, bo jeżeli  jest
potrzeba, że trzeba wysłać więcej dzieci, wiadomo, że to będzie więcej kosztowało, to po prostu
wypada wcześniej spytać i uzgodnić, prawda? Natomiast w tej chwili to, co jest możliwe, uważam
jest  to  jak  najbardziej  racjonalne,  proponujemy obniżenie  ceny wstępu  do  Parku  Wodnego  do
poziomu 4 złotych, ale nie tak, że Pan zakłada, że złośliwie Dyrektor będzie ustalał jakie dziwne
godziny. Nie, proszę zrozumieć, że w tych godzinach, kiedy jest duże obłożenie w Parku, tak, no to
trudno puszczać po 4 złote. Tak samo jak w stosunku do młodzieży z naszych stół ta oferta i niska
cena  4  złotych  dotyczy  takich  sytuacji,  gdzie  Park  jest  generalnie  mniej  obciążony  A dzisiaj
Dyrektor ma za zadanie, on na dzień dzisiejszy pozytywnie się ustosunkował do wniosku Klubu,
natomiast docelowo przeanalizuje te wszystkie godziny i myślę, że będzie w stanie odpowiedzieć –
i rodzicom, i dzieciom, i Klubowi, że proszę bardzo, w tych i w tych godzinach to mamy po 4 złote,
tak? Natomiast jeżeli byłoby to w innym czasie, no to trzeba pozostać na tej trochę wyższej stawce
5 złotych, chociaż ona i tak jest niska. Ale ja nie ukrywam, że zastanawiam się, czy by nie pokusić
się o jakieś inne rozwiązanie w przyszłości, bo to tak naprawdę nieważne, kto będzie organizacyjnie
te zajęcia prowadził. Najważniejsze jest, żeby tych zajęć pływania było jak najwięcej. Dlatego my
też  jako  miasto  pisaliśmy  projekt  do  Ministerstwa  o  dodatkowe  środki  na  organizację  zajęć
pływania. Także tamte zajęcia też będą pływania. A szczęśliwy, myślę że, będziemy wszyscy – i ja,
i  cała  Rada,  i  mieszkańcy,  kiedy  ta  nasza  pływalnia  będzie  wykorzystywana  intensywnie  od
wczesnych godzin rannych do godzin wieczornych. Także tak to, Panie radny, na dzisiaj wygląda. 



Wiesław Rakowicz – I chciałbym też to widzieć.

Jerzy Sirak – Zdaje się ja mówię wyraźnie, nie? 4 złote za wstęp.

 Wiesław Rakowicz – Nie tylko wstęp się liczy. Ale to, coś Pan Burmistrz powiedział. Zobaczymy
za tydzień, 2, co się będzie działo. 

Jerzy Sirak – Dobrze. 

Wiesław Rakowicz – To już to było. I co tam jeszcze było? 

Jerzy Sirak – Przejazd. To wszyscy o tym wiemy. Ze swoich pieniędzy również dokładamy połowę
do opracowania dokumentacji technicznej na przebudowę tego przejazdu. Ja rozumiem, że jeżeli w
tym roku powiat ten projekt, dokumentację zrobi, no to miejmy nadzieję, że w przyszłym roku
zechce przystąpić do jej fizycznej realizacji. Jeżeli taka realizacja będzie, będzie taka propozycja, to
rozumiem,  że  nie  będzie  też  problemu  ze  strony wysokiej  Rady,  żeby zaakceptować  no  jakąś
propozycję dofinansowania tego. Aha, na temat windy już mówiłem, tak? 

Wiesław Rakowicz – Na temat Prezesa PWiK-u nie chcę, temat piesków Ali to już dostaliśmy.

Jerzy Sirak – Kolektory już zdaje się powiedziałem? Ja mam nadzieję, że słuchajcie, ten program,
on  się  sprawdził  nie  tylko  u  nas,  że  jeżeli  on  się  w  jakiś  sposób  będzie  wpisywał  w  nową
perspektywę budżetową, no to oczywiście, na pewno wrócimy do tego tematu.

Wiesław Rakowicz – Czy była lista rezerwowa i czy ktoś z niej skorzystał?

Jerzy Sirak – No jeżeli chodzi o korzystanie z listy rezerwowej, bo czasami tak się zdarza, że ze
względów technicznych nie jest możliwa instalacja tego, różne są sytuacje, to kolejne osoby, które
są na liście rezerwowej, wchodzą na miejsce tych, które zrezygnowały. Wszystko? 

Dotyczące spotkania Spółdzielni Mieszkaniowej. Mieszkańcy Spółdzielni chcieliby usłyszeć, czego
dotyczyło. 

Jerzy Sirak – Na temat zadaszenia już mówiłem.

Jakub Ostapczuk – O Spółdzielni jeszcze. 

Jerzy Sirak – No Panie radny, jak czegoś zapomniałem, to proszę mi przypomnieć przy okazji.
Natomiast jeżeli chodzi o Spółdzielnię Mieszkaniową, tak, rzeczywiście, takie spotkanie się odbyło.
W tym spotkaniu uczestniczył  i  Prezes Żukowski również.  Generalnie  rozmawialiśmy na temat
różnic  w  tych  opłatach  za  ciepło.  Przyczyny  tego  są  różne,  także  generalnie  ustaliliśmy,  że
specjaliści  od liczenia,  od ekonomii  z  jednej  i  drugiej  firmy,  ale  również też we współpracy z
zarządem gospodarki komunalnej, wspólnie będą na to patrzeć i przeanalizują. Tak naprawdę od
tego problemu zróżnicowanych cen w obecnym systemie prawnym jest no trudno uciec. To dopiero
się skończy w 2015 roku. Bo normalnie, gdyby nie to, to byłaby taka sama sytuacja jak z wodą. Bo
ja uważam, że to powinno też tak samo być. My jako Rada dostaniemy wnioski,  uzasadnienia,
załóżmy, cenowe, i my byśmy tutaj decydowali o cenie ciepła na rynku miejskim. I jedna byłaby
cena, niezależnie od tego, ile kilometrów od kotłowni jest  mieszkanie, niezależnie od tego, czy
kotłownia jest PEC-u czy kotłownia jest RINDIPOL-u. Ale zgodnie z dzisiejszym stanem prawnym
i z dzisiejszymi zasadami ustalania cen, rzeczywistość obecna jest taka, jaka jest. Ale ja mówię,
więcej  będę mógł powiedzieć na temat,  kiedy jeszcze,  że tak powiem, różne oczy i  różne ręce
popatrzą na to.



Jakub  Ostapczuk  –  Dziękuję.  Tutaj  jeszcze.  A,  jeszcze  chce  odpowiedzieć.  Ale  odpowiedź  na
pytanie. Proszę, Pani radna, jeszcze Pani odpowiedzi.

Ewa Rygorowicz – Poprosiłam naszego Burmistrza, aby na część pytań kierowanych przez Pana
radnego Bogusława Łabędzkiego może będę zdolna odpowiedzieć. Otóż proszę.

Bogusław Szczepan Łabędzki – One nie były kierowane do Pani.
 
Ewa Rygorowicz – Proszę Pana, otóż

Bogusław Szczepan Łabędzki – ...One nie były kierowane do Pani.

Ewa Rygorowicz – 16 marca, 16 marca...

Jakub Ostapczuk – Jedno zdanie tylko, Pani Ewo.

Ewa  Rygorowicz  –  Tak,  było  organizowane  spotkanie  w  Górniku  na  temat  „Bury  –  nie  mój
bohater”.  Była  to  odpowiedź  części  naszych  mieszkańców  naszego  miasta,  którzy  byli
zaniepokojeni faktem, że na terenach, gdzie oficer podziemia okazał się mordercą, robi się na tych
terenach z  niego bohatera.  Na blogu prowadzonym przez  Pana Tomasza  Sulimę – antropologa
kultury, może tak w imieniu...

Jakub Ostapczuk – Ale to jest pytanie, Pani Ewo.

Ewa Rygorowicz – W imieniu, w imieniu mieszkańców. 

Jakub Ostapczuk – Już, już będziemy, będziemy kończyli.

Ea Rygorowicz – Powiem właśnie dwa słowa. Dwa słowa.

Jakub  Ostapczuk  –  Proszę,  ja  uważam  ten  temat  powinni,  niech  nad  tym  tematem  pracują
profesorowie historii. Pani Ewo, dziękuję. Nie, nie, ale ja nie. Ale, to odpowiedzi na tego. Dziękuję.

Ewa Rygorowicz – Ja skończę tylko taką informacją, Panie Łabędzki. Niech się nad tymi słowami
zastanowi.  Chrześcijaninem jest  ten,  kto  o  ile  to  możliwe dla  człowieka,  stara  się  naśladować
Chrystusa słowem, czynem i myślą. 

Jakub Ostapczuk – Dziękuję, dziękuję, Pani Ewo.

Ewa Rygorowicz – Teraz jest okres Wielkiego Postu. Proszę to sobie wziąć do serca. Dziękuję.

Jakub Ostapczuk – Ja mówię, tymi tematami niech się zajmują historycy. Naprawdę my nie mamy
żadnej. I jeszcze jedna odpowiedź. Ale moment, jeszcze Pan radny Tomaszuk. Odpowiedź dla Pana
Bogdana też jak to Dyrektor szpitala. 

Grzegorz Tomaszuk – Tak się złożyło. Także opowiadając na te pytanie Pana radnego na temat
zatrudnienia, chcę powiedzieć jednoznacznie, że w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki
Zdrowotnej w Hajnówce nie ma żadnych planów związanych z redukcją zatrudnienia, a szczególnie
jeżeli chodzi o redukcję zatrudnienia pielęgniarek i położnych. Rzeczywiście,  ukazało się takie,
prawda, rozporządzenie Ministra Zdrowia, które weszło w życie z dniem 1 kwietnia, na podstawie
którego  publiczne  szpitale,  zaznaczam  publiczne,  bo  to  nie  dotyczy  sprawy  spółek,  miały
opracować normy zatrudnienia. I jak zadawaliśmy pytanie, dlaczego dotyczy publicznych, no to



była krótka odpowiedź. Trzeba się przekształcić w spółkę prawa handlowego w związku z tym. W
spółce  prawa handlowego takich  norm żadnych,  żadnych nie  ma.  I  rzeczywiście,  to  jakby ten
projekt zawiera pewne wady,  bo na niektórych oddziałach wyszły te normy poniżej  aktualnych
potrzeb  aktualnego  zatrudnienia.  Na  przykład  na  jednym  z  oddziałów  zabiegowych  ta  norma
wyszła, bo liczyła ta specjalna jakby komisja, że 9 pielęgniarek, aktualnie pracuje 14. No ale jakby
rozporządzenie zezwalało po prostu, żeby dyrektor mógł podjąć decyzję jakby samodzielnie, żeby
mógł jakby zawyżyć te normy, w związku z tym nasze są normy na takim poziomie, jak aktualnie,
prawda, nasze pielęgniarki pracują. Także jeszcze raz powtarzam, że nie ma żadnych zagrożeń. To
niepotrzebnie media jeszcze nagłośniły, bo takich problemów po prostu nie ma. Powstają pewne
wady jak na niektórych oddziałach onkologicznych na przykład, że wyszła norma 3 pielęgniarki ma
pracować tylko. No i ktoś to podchwycił nakręcił, prawda, dodatkowo jeszcze, nie ma problemu.
Natomiast  odnośnie  drugiej  sprawy kontroli  NIK-u.  Rzeczywiście,  były kontrolowane  projekty
składane,  wnioski  składane  przez  Samodzielny  Publiczny  Zakład  Opieki  Zdrowotnej.  Tych
projektów, tych wniosków było w ramach RPO 10. I  trzeba się zastanowić,  że 9 wniosków, 9
wniosków, 9 projektów uzyskało negatywną ocenę, ewentualnie pozytywną z takim dużym, że tak
powiem, dużą ilością  usterek.  Ten jedyną pozytywną ocenę otrzymał nasz wniosek.  Pozytywną
ocenę. Jedyną. Jedyną na 10. Jedyną na 10. Jedyną na 10 otrzymał po prostu nasz wniosek. To jest
rozbudowa i  doposażenie naszej  psychiatrii.  Natomiast  my składaliśmy po prostu jeszcze drugi
wniosek.  Dotyczyło  to  wyposażenia  naszego  bloku  operacyjnego,  wyposażenie  w  sprzęt  do
chirurgii mało inwazyjnej. I ten rzeczywiście projekt został oceniony, znalazł się w tej 9. I tak jak
kontrolerzy NIK-u informowali mnie, to raczej to dotyczyło kontroli Urzędu Marszałkowskiego.
Jakie  Urząd  Marszałkowski  wziął  kryteria  do  oceny tych  wniosków?  Bo  jeżeli  wzięte  zostały
kryteria takie na przykład, że oto, bo to się trzeba się odnosić do roku 7 bo w 8 składaliśmy ten
wniosek i zakładaliśmy w 90 roku kolejki tych pacjentów oczekujących się zmniejszą z 50 do 40.
Ale to od szpitala nie zależy. To zależy od finansowania funduszu, jakie byłyby nakłady, prawda,
finansowe na ochrony zdrowia i zależy to również od zachowań samych pacjentów, od zachowań
samych  pacjentów.  Bo  jeżeli  my  wyposażyliśmy  naszą  chirurgię  w  nowoczesny  sprzęt
laparoskopowy, w związku z tym no ci pacjenci ruszyli z innych szpitali może i tak dalej, także
kolejka się zwiększyła. Czyli w związku z tym jakby te wskaźniki nie zostały po prostu osiągnięte.
Także  drugi  taki  jakby  wniosek,  wskaźnik.  Na  przykład  założyliśmy,  że  ilość  zabiegów
laparoskopowych wzrośnie 30 % a my osiągnęliśmy 26 %, prawda. Chociaż chcę powiedzieć, że w
roku 12 te wskaźniki kształtują się, prawda, około 50 %. Także to znowu jakby media tutaj, prawda,
nakręciły  tę  sprawę.  Bardziej  ocena  Urzędu  Marszałkowskiego  czy  właściwie  są  określone
kryteria, czy też nie.  Możliwe jak będzie nowa perspektywa po prostu unijna, to te wnioski ze
szpitali  powinny  być  inaczej  ocenione.  Bo  to  nie  zależy  od  szpitala.  To  zależy  bardziej  od
zachowań,  prawda,  pacjentów.  Natomiast  też  taka  informacja  na  pewno  się  ukaże  na  naszej
stanowisko nasze w tej sprawie bo możliwe, że część, prawda, też pacjentów zaniepokojona jest, że
o to my jakby stracimy te. Nie ma takich obaw. Jednocześnie w tym raporcie NIK-u jest wyraźnie
informacja,  że  chodzi  o  zakupiony  sprzęt  12  pozycji  zgodnie  z  wykupionym,  zgodnie  z
procedurami, zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych, prawda, w terminie. To bardzo dobrze
służy, co jest najbardziej istotne naszym pacjentom, dlatego że dzięki właśnie tym środkom z Unii
Europejskiej  te  jakby  2  oddziały  zabiegowe  mocno  ruszyły  z  miejsca  i  mocno  się,  prawda,
rozwijają. To tyle.

Jakub Ostapczuk – Dziękuję. Ja jeszcze wyjaśnię jedną sprawę, co Pan mi Leonard zarzucił i tak
samo Pan Bogdan, że nie przerywam. Po prostu jak ktoś chce zabrać głos, to pozwalam zabierać
głos, tylko ja. Ale nie. Ale zanim ja się zorientuję, na jaki temat to jest, to to trochę potrwa. I tak
samo Pan Leonard mógłby zapytać, co z Barem u Wołodzi? 15 sekund, a zadawał to pytanie 5
minut. Dokładnie mierzyłem. To jest, można tak. Ale Panie Bogdanie, 1 zdanie, bo to odpowiedzi
już na interpelacje i mówię, niech historycy się zajmą tym tematem, a nie my. 

Bogusław Szczepan Łabędzki – Dlatego też...



Jakub Ostapczuk – Dobrze, dobrze.

Bogusław Szczepan Łabędzi – Dlatego też nie będzie to ocena historyczna. Ja tu nie będę cytował
różnych  wypowiedzi  Pana  Tomasza  Sulima  –  antropologa  kultury,  człowieka  z  wyższym
wykształceniem, który na przykład mówi, że w Polsce nie wszyscy powinni mieć prawo wyborcze.
To jest, proszę Państwa, wypowiedź 7 październik 2011 rok 23:16.

Jakub Ostapczuk – Ale to nie możemy mówić o osobie, może być wyższe wykształcenie, ale nie
musi być...

Bogusław Szczepan Łabędzki – Już, Panie Jakubie, mówię, o co mi chodzi. Proszę Państwa, ja nie
zabieram głosu w tej sprawie, nie oceniam działalności prywatnego stowarzyszenia i tego, co ono
robi.  Ja  tego nie  oceniam.  Jestem radnym miejskim i  mnie  interesuje  to,  co  dotyczy struktury
miasta.  Jeżeli  mamy instytucję  kultury  zależną  od  budżetu  miasta,  kierowaną  przez  samorząd
miejski, to ona ma stać, ma być gwarantem tego, że to, co się w niej dzieje, reprezentuje pewien
ogląd świata, stoi na straży jakichś wartości, tak? I mnie to, naprawdę, prywatne stowarzyszenie
mnie nie interesuje. Może robić sobie co chce, jaką chce może prowadzić działalność. Natomiast
jako  radny  miejski  jestem  zaniepokojony  tym,  że  dopuszczono  takie  środowisko  do  występu
propagandowego w Hajnowskim Domu Kultury i  że  propagowano tam różne treści,  tak? A no
mówię, tutaj są tylko takie przykłady, które zacytowałem, które Pan Jakub mi pozwolił zacytować.
Dziękuję bardzo.

Do punktu 9 porządku obrad
Jakub Ostapczuk – Dziękuję. Zamykam obrady XXXV sesji Rady Miasta. Dziękuję Państwu za
przybycie. A, przepraszam. Zbliżają się święta. W tym roku jest akurat wspaniałe ten, że są święta
razem  i  wszystkim  radnym  mieszkańcom,  Przewodniczącym  Rad  Osiedla  i  oczywiście
mieszkańcom Hajnówki życzę Wesołych Świąt, szczęścia i zdrowia.

Grzegorz Tomaszuk – I dużo gości.

Jakub Ostapczuk – I dużo gości, jak podpowiada Dyrektor. Dziękuję serdecznie.

Prot.                                                                                             Wiceprzewodniczący Rady 

insp. Halina Stepaniuk                                                                       Jakub Ostapczuk
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