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

która odbyła się 1 grudnia 2014r.

w Sali Konferencyjnej Urzędu Miasta w Hajnówce

w godz. 10:00 – 12:40

stan Rady Miasta – 21

obecnych na sesji – 21

nieobecnych uspr. – 0

Radni obecni na posiedzeniu: 

1. Androsiuk Tomasz

2. Borkowski Maciej

3. Chaniło Alicja

4. Charytoniuk Jerzy

5. Czurak Adam

6. Giermanowicz Jan

7. Golonko Sławomir

8. Kiendyś Ireneusz Roman

9. Kośko Krystyna

10. Kuklik Helena

11. Kulik Sławomir

12. Laszkiewicz Barbara

13. Łabędzki Bogusław Szczepan

14. Markiewicz Piotr

15. Mironczuk Piotr

16. Nieciecki Karol Marek

17. Ostapczuk Jakub

18. Puch Janusz

19. Rygorowicz Ewa

20. Szlifarska Maria

21. Tomaszuk Grzegorz

/lista obecności stanowi załącznik Nr 1/ 



Do punktu 1 porządku obrad
Radna  Alicja  Chaniło  –  Dzień  dobry.  Witam  serdecznie  na  I  sesji  Rady  Miasta.  Zacznę
od przeczytania postanowienia Komisarza Wyborczego w Białymstoku z dnia 25 listopada 2014r.
w sprawie zwołania I sesji nowo wybranej Rady Miasta Hajnówka:
„Na podstawie art.  20 ust.  2 i art.  29a ust.  2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2013r. poz. 594, poz. 1318, z 2014r. poz. 379, poz. 1072) postanawiam, co
następuje:  Zwołać  pierwszą  sesję  nowo wybranej  Rady Miasta  Hajnówka na  dzień  01 grudnia
2014r. na godz. 10:00. Sesja odbędzie się w Urzędzie Miasta Hajnówka w sali nr 12. Następujący
porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.
2. Wręczenie radnym zaświadczeń o wyborze.
3. Złożenie ślubowania przez nowo wybranych radnych gminy.
4. Złożenie ślubowania przez nowo wybranego burmistrza.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Wybór komisji skrutacyjnej do przeprowadzenia wyboru Przewodniczącego Rady.
7. Wybór Przewodniczącego Rady.

Postanowienie wchodzi w życie z dniem podpisania.” 
Podpisał Komisarz Wyborczy Bogdan Łaszkiewicz. 

Radna Alicja Chaniło –  Na podstawie art.  20 ust.  2c ustawy o samorządzie gminnym otwieram
pierwszą I sesję Rady Miasta Hajnówka nowej kadencji. Dziękuję za powierzenie mi tej zaszczytnej
funkcji.  Będę  prowadziła  sesję  do  momentu  wyboru  nowego  Przewodniczącego  Rady.  Pragnę
zapewnić,  że  dołożę  wszelkich  starań,  aby  I  sesja  przebiegała  sprawnie  i  zgodnie  z  prawem.
Informuję, że ustawowy skład Rady Miasta Hajnówka wynosi 21 radnych. Stwierdzam, że w sesji
uczestniczy  21  radnych,  co  stanowi  kworum  niezbędne  do  prowadzenia  obrad  Rady  Miasta,
umożliwiające  przeprowadzenie  ważnych wyborów oraz  podejmowanie  prawomocnych uchwał.
Witam serdecznie pana Burmistrza. Witam również wszystkich radnych. Witam bardzo serdecznie
Komisję  Wyborczą.  Witam  również  radnych  Sejmiku  Wojewódzkiego,  Telewizję  Kablową  i
poprzez Telewizję Kablową wszystkich mieszkańców miasta Hajnówka. Przedstawiam porządek
obrad  dzisiejszej  sesji  przygotowany  przez  zwołującego  sesję  Komisarza  Wyborczego  pana
Bogdana  Łaszkiewicza.  Porządek  obrad  otrzymaliście  państwo  wraz  z  zaproszeniem  na  sesję.
Pozwolicie jednak, że go odczytam:

1. Otwarcie obrad.
2. Wręczenie radnym zaświadczeń o wyborze.
3. Złożenie ślubowania przez nowo wybranych radnych gminy.
4. Złożenie ślubowania przez nowo wybranego burmistrza.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Wybór komisji skrutacyjnej do przeprowadzenia wyboru Przewodniczącego Rady.

Do punktu 2 porządku obrad
Radna Alicja Chaniło – I teraz bardzo proszę o wręczenie radnym zaświadczeń o wyborze. Proszę.

Pani Maria Jańczuk – Szanowni państwo, realizując porządek obraz I sesji 7 kadencji Rady Miasta
Hajnówka, zanim przystąpię do wręczenia zaświadczeń o wyborze,  składam wszystkim radnym
serdeczne gratulacje. Gratuluję przede wszystkim zaufania, jakim obdarzyli was wyborcy. Wierzę,
że swoją pracą udowodnicie, iż wyborcy, oddając na was głos, nie pomylili się w swym wyborze, a
wy, szanowni radni, dołożycie wszelkich starań, aby sprawą najważniejszą było dobro miasta i jego
mieszkańców. Życzę więc w imieniu Miejskiej Komisji Wyborczej, aby podczas sesji możliwa była
poważna i konstruktywna debata sprzyjająca podejmowaniu decyzji najwłaściwszych dla lokalnej
społeczności. Jeszcze raz gratuluję. A teraz poproszę pan Tomasz Androsiuk.
Pani Alicja Chaniło. 
Pani Barbara Laszkiewicz. 



Pan Grzegorz Tomaszuk. 
Pan Ireneusz Roman Kiendyś. 
Pan Maciej Borkowski. 
Pan Bogusław Szczepan Łabędzki. 
Pani Maria Szlifarska. 
Pan Adam Czurak. 
Pan Jakub Ostapczuk. 
Pani Krystyna Kośko. 
Pan Sławomir Golonko. 
Pan Jan Giermanowicz. 
Pan Karol Marek Nieciecki. 
Pan Janusz Puch. 
Pan Piotr Mironczuk. 
Pan Piotr Markiewicz. 
Pani Helena Kuklik. 
Pan Jerzy Charytoniuk. 
Pani Ewa Rygorowicz. 
Pan Sławomir Kulik. 
Jeszcze raz gratuluję wszystkim radnym wyboru.

Radni – Dziękujemy.

Do punktu 3 porządku obrad
Radna Alicja  Chaniło  – Zgodnie  z  art.  23a  o samorządzie  gminnym,  przed przystąpieniem do
wykonywania mandatu radni składają ślubowanie.  Ślubowanie odbywa się w ten sposób, że po
odczytaniu  roty  ślubowania  wywołani  kolejni  radni  powstają  i  wypowiadają  słowo  „ślubuję”.
Ślubowanie może być złożone z dodaniem zdania „Tak mi dopomóż Bóg”. Przeczytam w tej chwili
rotę ślubowania i będę wyczytywała kolejno nazwiska radnych, i każdy z nich wstaje i powtarza
„ślubuję”,  z  tym  dodatkiem,  który  powiedziałam  przed  chwilą.  „Wierny  Konstytucji  i  prawu
Rzeczypospolitej  Polskiej,  ślubuję uroczyście  obowiązki  radnego sprawować godnie,  rzetelnie  i
uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy i jej mieszańców.” Pan Androsiuk Tomasz.

Radny Tomasz Androsiuk – Ślubuję.

Radna Alicja Chaniło – Pani Alicja Chaniło. Ślubuję. Pani Laszkiewicz Barbara.

Radna Barbara Laszkiewicz – Ślubuję. Tak mi dopomóż Bóg. 

Radna Alicja Chaniło – Pan Tomaszuk Grzegorz.

Radny Grzegorz Tomaszuk – Ślubuję.

Radna Alicja Chaniło – Pan Kiendyś Ireneusz Roman.

Radny Ireneusz Roman Kiendyś – Ślubuję.

Radna Alicja Chaniło – Pan Borkowski Maciej.

Radny Maciej Borkowski – Ślubuję. Tak mi dopomóż Bóg.

Radna Alicja Chaniło – Pan Łabędzki Bogusław Szczepan.



Radny  Bogusław Szczepan Łabędzki – Ślubuję. Tak mi dopomóż Bóg. 

Radna Alicja Chaniło – Pani Szlifarska Maria.

Radna Maria Szlifarska – Ślubuję.

Radna Alicja Chaniło – Pan Czurak Adam.

Radny Adam Czurak – Ślubuję. Tak mi dopomóż Bóg.

Radna Alicja Chaniło – Pan Ostapczuk Jakub.

Radny Jakub Ostapczuk – Ślubuję.

Radna Alicja Chaniło – Pani Kośko Krystyna.

Radna Krystyna Kośko – Ślubuję.

Radna Alicja Chaniło – Pan Golonko Sławomir.

Radny Sławomir Golonko – Ślubuję.

Radna Alicja Chaniło – Pan Giermanowicz Jan.

Radny Jan Giermanowicz – Ślubuję.

Radna Alicja Chaniło – Pan Nieciecki Karol Marek.

Radny Karol Marek Nieciecki – Ślubuję. Tak mi dopomóż Bóg.

Radna Alicja Chaniło – Pan Puch Janusz.

Radny Janusz Puch – Ślubuję.

Radna Alicja Chaniło – Pan Mironczuk Piotr.

Radny Piotr Mironczuk – Ślubuję.

Radna Alicja Chaniło – Pan Markiewicz Piotr.

Radny Piotr Markiewicz – Ślubuję.

Radna Alicja Chaniło – Pani Kuklik Helena.

Radna Helena Kuklik – Ślubuję.

Radna Alicja Chaniło – Pan Charytoniuk Jerzy.

Radny Jerzy Charytoniuk – Ślubuję. Tak mi dopomóż Bóg.

Radna Alicja Chaniło – Pani Rygorowicz Ewa.



Radna Ewa Rygorowicz – Ślubuję. Tak mi dopomóż Bóg.

Radna Alicja Chaniło – Pan Kulik Sławomir.

Radny Sławomir Kulik – Ślubuję.

Radna  Alicja  Chaniło –  Dziękuję  bardzo.  Gratuluje  i  stwierdzam,  że  radni,  którzy  złożyli
ślubowanie, objęli mandat radnego Rady Miasta Hajnówka. Gratuluję wszystkim jeszcze raz. 

Do punktu 4 porządku obrad
Radna Alicja Chaniło – Poproszę Przewodniczącą Miejskiej Komisji Wyborczej w Hajnówce panią
Marię Jańczuk o wręczenie zaświadczenia nowo wybranemu Burmistrzowi Miasta Hajnówka panu
Jerzemu Sirakowi. 

Pani Maria Jańczuk – Szanowny panie Burmistrzu, z okazji wyboru na urząd Burmistrza Miasta
Hajnówka w imieniu Miejskiej Komisji Wyborczej w Hajnówce pragnę przekazać panu serdeczne
gratulacje  wraz  z  życzeniami  sukcesów w pełnionej  tej  zaszczytnej  i  odpowiedzialnej  funkcji.
Wiem, że objęte przez pana stanowisko to nie  tylko splendor,  ale przede wszystkim niezwykle
odpowiedzialna i  wymagająca ogromnej  pracy funkcja w służbie mieszkańców naszego miasta.
Osiągnięty przez pana tak wysoki wynik jest potwierdzeniem, że pana dorobek, zaangażowanie i
doświadczenie  zostały  przez  pana  wyborców  docenione.  Panie  Burmistrzu,  proszę  jeszcze  raz
przyjąć  życzenia  dobrego  zdrowia,  szczęścia  osobistego  i  by  praca  na  rzecz  miasta  i  jego
mieszkańców była dla pana źródłem zadowolenia i satysfakcji. I gratuluję.

Radna  Alicja  Chaniło  – Dziękuję  bardzo.  Gratuluję  i  stwierdzam,  że  pan  Jerzy Sirak  złożył...
przepraszam.  Proszę  o  powstanie  i  złożenie  ślubowania.  Obejmując  urząd  Burmistrza  Miasta
Hajnówka...

Burmistrz Jerzy Sirak – Obejmując urząd Burmistrza Miasta Hajnówka...

Radna Alicja Chaniło – … uroczyście ślubuję...

Burmistrz Jerzy Sirak – … uroczyście ślubuję...

Radna Alicja Chaniło – … że dochowam wierności prawu...

Burmistrz Jerzy Sirak – … że dochowam wierności prawu...

Radna Alicja Chaniło – … a powierzony mi urząd...

Burmistrz Jerzy Sirak – … a powierzony mi urząd...

Radna Alicja Chaniło – … sprawować będę tylko dla dobra publicznego...

Burmistrz Jerzy Sirak – … sprawować będę tylko dla dobra publicznego...

Radna Alicja Chaniło – … i pomyślności mieszkańców miasta Hajnówka.

Burmistrz Jerzy Sirak – … i pomyślności mieszkańców miasta Hajnówka.

Radna Alicja Chaniło – Ślubowanie może być złożone z dodaniem zdania...



Burmistrz Jerzy Sirak – Tak mi dopomóż Bóg.

Radna Alicja Chaniło – Gratuluję i oddaję głos panu Burmistrzowi.

Burmistrz  Jerzy  Sirak –  Pani  Przewodnicząca,  Wysoka  Rado,  szanowni  państwo.  Nie  muszę
ukrywać, że jestem tym bardzo wzruszony, tym bardziej, że ten akt potwierdzający wybór wręczyła
mi  pani  Maria,  która  pracowała  w  urzędzie  wtedy,  kiedy  ja  byłem  początkującym,  młodym
wówczas urzędnikiem. Było to wiele, wiele lat temu, w 1983r. I tak naprawdę, kiedy zaczynałem
pracę  w  tym  urzędzie,  nie  wiedziałam,  jaka  będzie  przyszłość  i,  tak  szczerze  mówiąc,  nie
przewidywałem,  że  kiedyś  będę  tutaj  w  takiej  roli  występował.  Kiedy  zmieniałem  pracę  i
przechodziłem z banku do administracji, to wielu ludzi, bankowców, dyrektorów z doświadczeniem
mówiło mi, że kiedyś w przyszłości będzie pan wracał do tego, co było. My życzymy panu, żeby
było jak najlepiej, ale my byśmy chcieli, żeby jednak pan został w banku. Życie zdecydowało i los,
że  jest  inaczej,  że  dzisiaj  tutaj  stoję  przed  państwem  z  woli  mieszkańców  naszego  miasta  i
korzystając z tej okazji jeszcze raz bardzo, bardzo serdecznie dziękuję wszystkim mieszkańcom
naszego miasta i  wyrażam wdzięczność za to,  że przede wszystkim zechcieli  w tych wyborach
uczestniczyć  i  oddali  swój  głos.  Życzę  też  państwu  sukcesów,  gratuluję  wszystkim wybranym
radnym.  Ja  wierzę  w  to,  jestem  przekonany,  że  każdy  kolejny  rok  i  każda  kolejna  kadencja
samorządowa i w Hajnówce, ale nie tylko w Hajnówce, będzie sprawiała, że ta nasza młoda polska
demokracja będzie coraz lepsza i coraz doskonalsza, ale tak naprawdę jaka ona będzie w naszym
wymiarze lokalnym, to zależy od nas samych. Nie mamy tak wielkiego doświadczenia jak Anglia,
gdzie ta demokracja początek swój bierze już od XIII wieku, ale mamy wszelkie warunki, szanse i
możliwości, żeby ta demokracja była coraz doskonalsza. Ja wierzę w to, że tak będzie. Wierzę w to,
że wszyscy razem sprawimy, że te 4 lata, które są przed nami, spowodują, że miasto będzie jeszcze
piękniejsze i wykorzystamy jako mieszkańcy, jako miasto, wszystkie możliwe szanse, które stoją
przed nami i wierzę w to, że ta współpraca w tej Radzie będzie harmonijna i przede wszystkim
merytoryczna. Jeżeli chodzi o nadchodzącą przyszłość. Myślę, że generalnie jako miasto jesteśmy
przygotowani do tego, żeby w przyszłych latach, tej przyszłej 4-letniej kadencji skutecznie zabiegać
o  wszystkie  możliwe  i  dostępne  środki  finansowe,  które  powinny przyczynić  się  znacząco  do
rozwoju naszego miasta. Już w tej chwili mamy przygotowane 3 atrakcyjne tereny inwestycyjne.
Mam tu na myśli tereny pod strefę ekonomiczną, tereny inwestycyjne pod inwestycje o charakterze
szeroko rozumianych usług medyczno-rehabilitacyjnych i również atrakcyjną działkę w centrum
miasta pod ewentualne inwestycje o charakterze hotelarskim. Ja głęboko wierzę w to, że te kolejne
4  lata  są  szansą  na  to,  żeby te  tereny inwestycyjne  zagospodarować.  Trudno  powiedzieć,  czy
zagospodarujemy to już w pełni, czy cykl inwestycyjny w tym czasie się skończy, ale zrobimy
wszystko,  żeby  tak  właśnie  było.  Również  będzie  kontynuowany  już  rozpoczęty  w  pierwszej
kadencji  projekt  dotyczący  budowy  nowych  mieszkań  komunalnych.  Tutaj  dokumentacja
techniczna jest  praktycznie ukończona. Ponowimy wniosek Banku Gospodarstwa Krajowego na
uzyskanie dotacji na realizację tego przedsięwzięcia.  Również pozytywnie już został zaopiniowany
przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska projekt dotyczący instalacji prosumenckich. Chodzi
tutaj  o  małe mikroelektrownie słoneczne w gospodarstwach domowych.  Ponad 40 gospodarstw
domowych z naszego miasta zdecydowało się już do przystąpienia do takiego programu. Projekt
został pozytywnie zaopiniowany w Narodowym Funduszu i  myślę,  że w ciągu przyszłego roku
będzie  zrealizowany.  Oczywiste  jest  dla  nas  wszystkich,  że  również  będzie  i  powinien  być
kontynuowany temat dotyczący modernizacji i przebudowy dróg lokalnych w naszym mieście i tu
mam na myśli wszystkie drogi. Te, które są zarówno drogami gminnymi, których jest najwięcej, ale
również drogi powiatowe i drogi wojewódzkie. Ja już poprzednio na poprzednich sesjach o tym
mówiłem,  ale  dzisiaj  też  o  tym  przypomnę,  że  wniosek  złożony  przez  miasto  Hajnówka  do
Wojewody  Podlaskiego  o  finansowanie  w  ramach  Narodowego  Programu  Przebudowy  Dróg
Lokalnych, powszechnie programu znanego pod hasłem schetynówek, został zaakceptowany, także
w  przyszłym  roku  wszystkie  uliczki  na  osiedlu  Fabryka  Chemiczna  zostaną  w  ramach  tego
programu zrealizowane. Oczywiście, we wcześniejszych latach zostały tam wykonane wszystkie



zadania inwestycyjne polegające na infrastrukturze podziemnej, mam tu na myśli przede wszystkim
wodociągi  i  kanalizację,  i  instalację  burzową,  z  tym,  że  część  tej  instalacji  została,  burzowej
szczególnie,  została  zrealizowana z  oszczędności  w projekcie  transgranicznym Polska-Białoruś-
Ukraina,  który  dotyczy  zagospodarowania  właśnie,  gospodarowania  wodą  i  ściekami  i  jestem
przekonany,  że ten przyszły rok to  będzie rokiem, w którym w końcu,  po wielu,  wielu latach,
osiedle na ulicy Fabryka Chemiczna doczeka się takiego standardu, jaki jest w innych częściach
miasta.  Również pozytywnie został  oceniony i  zaakceptowany do finansowania projekt złożony
przez powiat hajnowski.  Projekt,  w którym partnerem jest  miasto Hajnówka. Dosyć kosztowny
projekt,  jest  to  pierwszy etap  modernizacji  ulicy  Prostej.  Ta  część  mieszkańców  miasta,  która
mieszka w tamtej dzielnicy, bardzo dobrze wie, jak ważna jest to inwestycja, nie tylko ze względu
na samą ulicę Prostą, ale również i na ulice w tej dzielnicy, przylegające do ul. Prostej. Tradycyjnie,
tak jak to było zawsze w latach poprzednich, wszystkie inwestycje w większości, które zostały
przygotowane,  a  więc  tam,  gdzie  są  zrobione  podbudowy,  burzówki,  również  zamierzamy  w
zdecydowanej  większości  w przyszłym roku zrealizować.  Nie  potrafię  powiedzieć  czy będą  to
wszystkie, bo w tej sytuacji, kiedy przeszły dofinansowania schetynówki, to w pierwszym rzędzie
musimy zabezpieczyć środki finansowe na realizację tych inwestycji. Natomiast wszystko inne, co
będzie możliwe, też oczywiście spróbujemy zrobić. Jak i państwo, i wielu mieszkańców Hajnówki
zauważyliście, że już została również rozpoczęta inwestycja Politechniki Białostockiej. Inwestycja,
która  była  możliwa  tak  naprawdę  również  dzięki  wsparciu  i  zaangażowaniu  ze  strony  miasta
Hajnówki  i  wszystko  wskazuje  na  to,  że  w  przyszłym  roku  te  centrum  naukowo-badawcze
Politechniki Białostockiej w Hajnówce również będzie oddane do użytku. Ale niezależnie od tego,
myślę że wszyscy razem będziemy pracowali nad tym, żeby tak jak już wcześniej wspomniałem,
skutecznie zabiegać o inne środki finansowe, które będą możliwe i jestem przekonany, że w ramach
tych środków – i tych unijnych, które są w RPO, ale również z wykorzystaniem środków nowej
perspektywy  budżetowej  programu  transgranicznego  Polska-Białoruś-Ukraina,  będziemy  mogli
zrealizować  projekt  dotyczący  przebudowy naszego  parku  miejskiego,  którą  koncepcję  znamy,
ponieważ  została  ona  przygotowana  w  ramach  obecnie  realizowanego  projektu  wspólnie  z
Kamieńcem  po  stronie  białoruskiej.  Myślę,  że  w  ramach  tej  współpracy  będzie  możliwe  też
pozyskanie środków finansowych na modernizację naszego stadionu OSiR-u, ponieważ wpisuje się
to w te nowe kryteria programowe, ale również jest szansa na to, żeby z tych środków próbować w
przyszłości finansować budowę domu seniora, którą planujemy zrealizować przy ul. Żabia Górka w
bezpośrednim  sąsiedztwie  Miejskiego  Ośrodka  Pomocy  Społecznej  i  Zakładu  Pielęgnacyjno-
Opiekuńczego. W tej chwili już jest końcowy etap opracowania dokumentacji technicznej. Myślę,
że najpóźniej w pierwszym kwartale przyszłego roku już powinniśmy mieć pozwolenie na budowę.
Zakładając, że pierwsze konkursy transgraniczne będą ogłoszone w końcu przyszłego 2015 roku
bądź też w początkach 2016 roku, będziemy właściwie przygotowani od strony formalno-prawnej
do zabiegania o finansowanie. I myślę, że jeżeli wspólnie w ciągu tych 4 lat tej nowej kadencji
zrealizujemy znaczącą część tych strategicznych projektów, to możemy powiedzieć wszyscy razem,
będziemy mogli  powiedzieć  za  4  lata,  że  właściwie  wykonaliśmy swoje  zadanie  i  optymalnie
wykorzystaliśmy ten czas, ale niezależnie też od tego będziemy musieli wszędzie tam, gdzie jest to
możliwe, szukać oszczędności, aby te oszczędności, które uda nam się wygospodarować, po prostu
przeznaczyć na każde działanie inwestycyjne. Ponieważ wszyscy wiemy, że szanse i możliwość
skorzystania  ze  środków  zewnętrznych  unijnych  będą  miały  tylko  te  samorządy,  które  będą
posiadały zdolność kredytową, będą posiadały środki własne. Ja myślę, że do tej pory prowadzona
polityka finansowa przez miasto, wspólnie tu z panią Skarbnik, jest taką polityką bezpieczną, która
z  jednej  strony  pozwala  nam  na  normalne  funkcjonowanie  miasta  z  zapewnieniem  tych  jego
wszystkich  zadań  podstawowych  jak  oświata,  sport,  kultura  i  bieżące  utrzymanie  miasta,  ale
również  da  nam  szanse  na  to,  żeby  wtedy,  kiedy  będzie  trzeba  posiłkować  się  środkami
zewnętrznymi i  wykorzystać wszystkie  możliwe szanse,  które w tej  nowej  kadencji  będą przed
nami. Musimy na to zwrócić szczególną uwagę, ponieważ ta kadencja będzie już tą niejako ostatnią
lub  przedostatnią  kadencją,  w której  będą  możliwe i  dostępne jeszcze  środki  unijne,  ponieważ
wszyscy wiemy, że po tej perspektywie budżetowej 2014-2020 tak naprawdę Polska jako kraj już



będzie inaczej oceniana w ramach Unii Europejskiej i te środki unijne, które do tej pory trafiają i
jeszcze do 2020 roku będą trafiały na rozwój infrastruktury, ale nie tylko, na szeroko rozumiany
rozwój naszego kraju, zapewne będą, ale już to będą zupełnie inne środki, na pewno skromniejsze.
Także, szanowni państwo, jeszcze raz gratuluje państwu wyboru, jeszcze raz dziękuję i wyrażam
wdzięczność  wszystkim  mieszkańcom  Hajnówki,  którzy  zechcieli  iść  uczestniczyć  w  tych
wyborach  i  głosować.  Dziękuję  również  bardzo  tym,  którzy  głosowali  przeciwko  mojej
kandydaturze. Demokracja kieruje się swoimi prawami. Mądre przysłowie mówi, że jeszcze się taki
nie urodził, żeby wszystkim dogodził, ale niezależnie od tego ja będę się starał, aby w ciągu tych 4
lat zrobić jak najwięcej i wierzę w to, że będziemy to robić razem jak najskuteczniej. Także jeszcze
raz dziękuję bardzo i zapraszam do współpracy.

 Do punktu 5 porządku obrad
Radna Alicja Chaniło – Dziękuję bardzo. Przedstawiam państwu teraz porządek obrad. 

1. Otwarcie obrad. - odbyło się.
2. Wręczenie radnym zaświadczeń o wyborze.
3. Złożenie ślubowania przez nowo wybranych radnych gminy.
4. Złożenie ślubowania przez nowo wybranego burmistrza.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Wybór komisji skrutacyjnej do przeprowadzenia wyboru Przewodniczącego Rady.
7. Wybór Przewodniczącego Rady.

I  teraz  czy  radni  mają  uwagi  do  przedstawionego  porządku  obrad?  Proszę  bardzo,  pan  radny
Tomaszuk. 

Radny Grzegorz Tomaszuk – Pani Przewodnicząca, Wysoka Rado, szanowni państwo. Niniejszym
wnoszę  poprawkę  do  porządku  obrad,  a  mianowicie  proponuję,  żeby  na  tej  sesji  wybrać
Wiceprzewodniczących Rady i ustalić wynagrodzenie Burmistrzowi Miasta Hajnówka, dlatego że
pan Burmistrz złożył dzisiaj ślubowanie. Od dzisiaj należy nawiązać stosunek pracy, w związku z
tym musi być znane wynagrodzenie. I w związku z tym proponuję, żeby porządek obrad wyglądał
następująco:
6.Wybór  komisji  skrutacyjnej  do  przeprowadzenia  wyboru  Przewodniczącego  i
Wiceprzewodniczących Rady. 
7. Wybór Przewodniczącego Rady. 
8. Wybór Wiceprzewodniczących Rady. 
9. Ustalenie wynagrodzenia Burmistrzowi Miasta Hajnówka.
Dziękuję bardzo.

Radna Alicja Chaniło – Proszę bardzo, pan radny Łabędzki.

Radny Bogusław Szczepan Łabędzki – Pani Przewodnicząca, panie Burmistrzu, Wysoka Rado. Ja
składam wniosek również o uzupełnienie porządku obrad, ale o jeden punkt. Punkt 8 – Zamknięcie
obrad I sesji Rady Miasta. Pan Tomaszuk, jako wieloletni radny, zdaje sobie sprawę z tego, że tak
naprawdę w porządku obrad każdej sesji powinny się znaleźć na pewno dwa punkty – otwarcie i
zakończenie. Dopóki nie będzie tutaj tego 8 punktu, będziemy musieli tą sesję kontynuować do
zakończenia kadencji, więc wnioskuję o to, żeby nie rozszerzać o żadne inne punkty wymagające
podjęcia uchwał, ponieważ my nie otrzymaliśmy, panie Grzegorzu, projektów tych uchwał. Ja nie
wyobrażam sobie, abyśmy mogli do tego dodatkowego punktu o wynagrodzeniu pana Burmistrza
podejść z  biegu.  Przedkłada projekt  takiej  uchwały Przewodniczący.  Przewodniczącego dopiero
dzisiaj wybierzemy. Przewodniczący, nic się nie będzie działo formalnie. Proszę tego też tak nie
przedstawiać mieszkańcom. Sytuacja prawnie jest jasna. Możemy poczekać z podjęciem kolejnych
uchwał  do  zwołania  sesji  w  normalnym  trybie  z  przygotowaniem  projektów  uchwał,  z
przygotowaniem się także do dyskusji merytorycznej chociażby i na temat wynagrodzenia. Dlatego
ja wnioskuję tylko jedynie o wprowadzenie tego punktu 8 – zamknięcie  sesji.  Natomiast,  pani



Przewodnicząca,  mam pytanie dotyczące otwarcia sesji,  ponieważ zgodnie z regulaminem Rady
Miasta §1 pkt 2 czytamy, że pierwszą sesję otwiera uroczyste odtworzenie Hymnu Państwowego.
Nie doczekaliśmy tego punktu. Ważnym wydarzeniem społeczności, także lokalnych, towarzyszą
symbole narodowe.  Mamy w regulaminie jasno określony sposób otwarcia  sesji.  Zabrakło tego
punktu.  Ja  chciałbym,  żeby  pani  Przewodnicząca  wyjaśniła  tam teraz,  po  pierwsze,  z  jakiego
powodu  tego  Hymnu  zabrakło,  a  po  drugie,  w  jaki  sposób  zamierza  pani  ten  brak  nadrobić.
Dziękuję bardzo.

Radna  Alicja  Chaniło  –  Dziękuję  bardzo.  Panie  radny  Łabędzki,  ponieważ  otrzymałam  taki
porządek  obrad,  po  prostu  to  umknęło  z  mojej  uwagi  i  ja  myślę,  że  na  następnej  sesji,  która
odbędzie się jeszcze w grudniu, powrócimy do Hymnu i myślę, że nic się nie stanie absolutnie,
jeżeli ten Hymn będzie otworzy następną sesję Rady Miasta. Teraz może najpierw przegłosujemy
wniosek  pana  radnego  Tomaszuka.  Kto  jest  za  tym,  żeby  rozszerzyć  sesję  o  wybór
Przewodniczącego  Rady  Miasta,  Wiceprzewodniczących  Rady  Miasta  i  o  pobory  Burmistrza?
Proszę bardzo. 

Radny Grzegorz Tomaszuk – Znaczy ja dla formalności,  chociaż uważam, że nie jest to bardzo
istotne dlatego, że ja wnoszę poprawkę, prawda, natomiast pani Przewodnicząca, ustalając porządek
obrad, by wspomniała o tym zakończeniu obrad, natomiast jeżeli panu radnemu, prawda, zależy na
tym, że punkt zakończenie obrad, to wnoszę jednocześnie do tych dodatkowych punktów na koniec
zakończenie obrad. Dziękuję.

Radna Alicja Chaniło – Prosimy teraz o głosowanie nad wnioskami pana Tomaszuka. Kto jest za?
Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw? 3 osoby. Kto się wstrzymał? 18 radnych było za przyjęciem
wniosku pana Tomaszuka, 3 wstrzymało się. Dziękuję bardzo.

Radni – Przeciw.

Radna Alicja  Chaniło –  3  przeciw,  przepraszam bardzo.  Teraz  głosujemy nad wnioskiem pana
radnego Łabędzkiego. Kto jest za? Zakończenie. Chodzi o zakończenie. Dziękuję bardzo. Kto jest
przeciw? Kto się wstrzymał? 1 osoba. 20 radnych głosowało za wprowadzeniem punktu ostatniego i
1 osoba wstrzymała się od głosu. Dziękuję bardzo. Teraz cały porządek obrad po zmianach. Więc:

1. Otwarcie obrad.
2. Wręczenie radnym zaświadczeń o wyborze.
3. Złożenie ślubowania przez nowo wybranych radnych gminy.
4. Złożenie ślubowania przez nowo wybranego burmistrza.
5. Przyjęcie porządku obrad (z głosowaniem wniosku pana radnego Tomaszuka).
6. Wybór  komisji  skrutacyjnej  do  przeprowadzenia  wyboru  Przewodniczącego  Rady  i

Wiceprzewodniczących.
7. Wybór Przewodniczącego Rady.

Kto jest za? 

Radny Grzegorz Tomaszuk – Ustalenie wynagrodzenia. 

Radny Jakub Ostapczuk – Jeszcze wybór Wiceprzewodniczącego.

Radna Alicja Chaniło – Wybór Wiceprzewodniczącego

Radny Bogusław Szczepan Łabędzki – Ale to ma być jako punkt 8, 9? Proszę sobie zapisać.

Radna Alicja Chaniło – To jest, to jest punkt 8.



Radny Jakub Ostapczuk – I ustalenie wynagrodzenia.

Radna Alicja Chaniło – I ustalenie wynagrodzenia.

Radny Bogusław Szczepan Łabędzki – Jako punkt 9?

Radna Alicja Chaniło – Tak.

Radny Bogusław Szczepan Łabędzki – Tak?

Radna Alicja Chaniło – Tak, jako punkt 9. I 10 to jest zakończenie, zamknięcie obrad. Kto jest za?
Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuje bardzo. 19 było za. Porządek obrad został przyjęty,
dziękuję bardzo. 

Do punktu 6 porządku obrad
Radna Alicja Chaniło – I teraz proszę o wybór komisji skrutacyjnej do przeprowadzenia wyboru
Przewodniczącego Rady i Wiceprzewodniczących. Poproszę o zgłaszanie kandydatów. Proszę.

Radny Jan Giermanowicz – Do komisji skrutacyjnej zgłaszam radną Barbarę Laszkiewicz.

Radna Alicja Chaniło – Czy pani wyraża zgodę?

Radna Barbara Laszkiewicz – Tak, wyrażam zgodę. 

Radna Alicja Chaniło – Dziękuję. Proszę.

Radny Grzegorz Tomaszuk – Zgłaszam pana Janusza Pucha.

Radna Alicja Chaniło – Czy pan Janusz Puch wyraża zgodę? 

Radny Janusz Puch – Wyrażam.

Radna Alicja Chaniło – Dziękuję. Jeszcze jedną osobę proszę. Proszę.

Radny Bogusław Szczepan Łabędzki – Zgłaszam pana Piotra Mironczuka.

Radna Alicja Chaniło – Czy pan Mironczuk wyraża zgodę?

Radny Piotr Mironczuk – Tak. 

Radna Alicja Chaniło – Dziękuję bardzo. Wobec tego komisja skrutacyjna... O przyjęcie poproszę.
Kto jest za wybranymi osobami? Dziękuję. Kto jest przeciw? Dziękuję. Kto się wstrzymał? 1 osoba
się wstrzymała, 20 radnych było za. 

Do punktu 7  porządku obrad
Radna Alicja Chaniło – I teraz przechodzimy do punktu 7. Do punktu 8. Proszę komisję skrutacyjną
o ukonstytuowanie się. I ogłaszam 5-minutową... O przepraszam, zgłaszam jeszcze, proszę zgłosić
kandydaturę na Przewodniczącego Rady Miasta. Proszę. 

Radny Jerzy Charytoniuk – Panie Burmistrzu, panie i panowie radni. Przede wszystkim powtórzę
słowa, które dzisiaj już padły kilkukrotnie. Dziękuję wszystkim mieszkańcom Hajnówki za udział
w wyborach,  za  oddanie  głosu.  W szczególności  dziękuję  tym wszystkim,  którzy głosowali  na



mnie. Dołożę wszelkich starań, aby ten głos nie został zmarnowany i myślę, że spełnię pokładane w
was  nadzieje.  Jako  przedstawiciel,  w  imieniu,  w  zasadzie  w  imieniu  Komitetu  Wyborczego
Wyborców  Porozumienie  Samorządowe  Ziemia  Hajnowska  chciałbym  zgłosić  na
Przewodniczącego Rady Miasta radnego Jakuba Ostapczuka. Radny Jakub Ostapczuk pracuje już
od kilkunastu lat w Radzie Miasta. Przez ten okres czasu dał się poznać jako dobry samorządowiec.
Był radnym, pełnił funkcję Wiceprzewodniczącego, jak również funkcję Przewodniczącego Rady
Miasta Hajnówka. Społeczności Hajnówki chyba bardziej  jest  znany,  a może również tak samo
znany, jako dobry samorządowiec, ale jako trener i założyciel sekcji judo w Hajnowskim Klubie
Sportowym „Żubr”, z którą to osiąga i osiągał bardzo wiele sukcesów. Mam nadzieję, że jeżeli
państwo radni poprą mój wniosek, to podobne sukcesy osiągnie jako Przewodniczący Rady Miasta
Hajnówka w bieżącej kadencji. Dziękuję.

Radna Alicja Chaniło – Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, pan Łabędzki. 

Radny Bogusław Szczepan Łabędzki – Pani Przewodnicząca, panie Burmistrzu, Wysoka Rado. Ja
może  mniej  laurkowo.  Klasyfikowanie  ludzi  w  kategoriach  większy,  mniejszy  jest  cechą
charakterystyczną różnych poglądów rasistowskich. Nie boję się użyć tego określenia. Tak jak panu
Jakubowi Ostapczukowi na przedostatniej sesji Rady Miasta poprzedniej kadencji nie przyszło z
jakimś wielkim trudem określenie mieszkańca Hajnówki takim właśnie terminem: „Jest pan dla
mnie za mały”. Ja dziwię się tylko, że Klub czy Komitet Wyborczy Ziemi Hajnowskiej tak łatwo
zapomina  o  istotnej  deklaracji  osoby,  którą  dzisiaj  wystawia  się  jako  kandydata  na
Przewodniczącego Rady Miasta, więc Przewodniczącego tej jednostki organizacyjnej, czy tej formy
prawnej,  która  ma  bronić  interesów mieszkańców,  która  ma  działać  dla  dobra  funkcjonowania
mieszkańców. Ja sprzeciwiam się tej kandydaturze i poddaję pod rozwagę wszystkich osób, bo już
kandydatura została zgłoszona, poddaję pod rozwagę wszystkich osób, które będą brały za chwilę
udział  w  głosowaniu,  stosunek  pana  Jakuba  Ostapczuka  do  mieszkańców  Hajnówki  wyrażony
właśnie wtedy na przedostatniej sesji Rady Miasta. Dziękuję bardzo.

Radna Alicja Chaniło – Dziękuje bardzo. Czy są jeszcze inne kandydatury? Będą zgłaszane na
Przewodniczącego Rady Miasta? Proszę bardzo, pan Giermanowicz.

Radny Jan Giermanowicz – Pani Przewodnicząca, szanowni radni, pozwolą państwo, że zgłoszę na
Przewodniczącego kandydaturę pana Ireneusza Kiendysia. 

Radna Alicja Chaniło – Dziękuję bardzo. Czy pan Ostapczuk wyraża zgodę?

Radny Jakub Ostapczuk – Wyrażam zgodę i chciałem jedno zdanie powiedzieć odnośnie zarzutów
pana Bogdana. Nie jestem rasistą, ponieważ my jesteśmy ta sama rasa. Tu nie ma powodów, żeby
kogoś  po  tego,  ale  w moim środowisku jest  zawsze  mówione  nie  po  wielkości,  o  wieku.  Nie
powiedziałem, że jesteś za młody, tylko powiedziałem za mały. W moim środowisku się mówi „no
mały jesteś”, że za młody, to jest w tym sensie. Proszę o, nie wiem, w jaki sposób inny mam to
wyrazić.  Nigdy nie  miałem zamiaru  i  nigdy w życiu,  żebym miał  takie  poglądy,  to  nigdy nie
osiągnąłbym takich sukcesów sportowych. U mnie człowiek jest najważniejszy, ja nigdy nie patrzę
na jego pochodzenie. Ma robić robotę. I jak widzicie, mam mistrzów Polski różnego, może... ja
mówię, rasa ta sama, ale różnej przynależności czy religijnej, czy narodowościowej, mnie ten temat
nie dotyczy. Ja wychowałem się 9 lat w Warszawie w środowisku bardzo no ciekawym, fajnym i też
Warszawa mnie ocenia jako wielkiego, uczciwego człowieka, liberała, który tam nie ma żadnych
poglądów, a mam przyjaciół bardzo dużo – i Japończyków i …, no nie będę używał innych tych, bo
jeszcze kogoś też niechcący obrażę, i Chińczyków, i bardzo dużo Rosjan itd. Po prostu jeżeli ktoś to
zrozumiał w ten sposób, jak pan Bogdan, to ja bardzo serdecznie przepraszam. I mówienie mały to
jest młody, po prostu pan Maciej Borkowski był kiedyś moim też zawodnikiem i po prostu traktuję
go jako młodego zawodnika, ale on też już podrósł i to już będzie, już nigdy nie użyję tego słowa. 



Radny Bogusław Szczepan Łabędzki – Już nie jest za mały.

Radny Jakub Ostapczuk – Dobra, dziękuję.

Radna Alicja Chaniło – Dziękuję bardzo. Czy pan Ireneusz Kiendyś wyraża zgodę?

Radny Ireneusz Roman Kiendyś – Nie, dziękuję. Nie wyrażam zgody.

Radna Alicja Chaniło – Dziękuję bardzo. Teraz proszę bardzo.

Radny Bogusław Szczepan Łabędzki – Cały czas obracamy się wokół retoryki sportowej. Ja chcę
państwu  radnym  przypomnieć,  że  my  mamy  zdecydować  o  wyborze  człowieka,  który  ma
prowadzić, organizować pracę Rady Miasta, a nie prowadzić klub sportowy. Ja nie uzurpuję sobie
prawa  do  oceniania  od  tej  strony pana  kandydata,  natomiast  bardzo  proszę  o  to,  żeby jednak
Komitet Wyborczy Ziemi Hajnowskiej zweryfikował swoją kandydaturę wystawioną w tej chwili
do głosowania. Dziękuję bardzo.

Radny Jakub Ostapczuk – Jeszcze, jak można, do tego się odniosę. Byłem Przewodniczącym Rady
8,5 roku i za kadencji przy pani, jak była pani Burmistrzem, pani Jadwiga Patejuk, nieżyjąca już i
później  za  kadencji  Ochryciuka,  i  teraz.  Pokazałem,  udowodniłem,  że  jestem chętny do pracy,
wykorzystuję wszystkie swoje możliwości i ja jestem nie tylko trenerem. Akurat tu pracuję, jestem
z wykształcenia mgr inż. technolog drewna, skończyłem SGGW w Warszawie, wydział dzienny,
jednej  z  uznawanych  uczelni  w  świecie.  Tak  samo  jak  ostatnio  zostało  zarzucone  dla  Moniki
Olejnik,  która  ze  mną  studiowała,  że  też  jak  ona  mogła  być  dziennikarką,  a  jest  po  SGGW.
Udowodniła, że ma dwa fakultety. Dziękuje serdecznie. 

Radna Alicja Chaniło – Dziękuję bardzo. Teraz poproszę komisję skrutacyjną o ukonstytuowanie
się i o przygotowanie kart do głosowania. Ogłaszam 10-minutową przerwę. Dziękuję bardzo.

PRZERWA

Radna Alicja Chaniło – Wznawiamy po przerwie obrady I sesji Rady Miasta. Ponieważ w tej chwili
odbędzie się głosowanie, bardzo proszę o opuszczenie sali wszystkich. Zostają w czasie głosowania
tylko radni. Dziękuję bardzo. Proszę Komisję Skrutacyjną, Przewodniczącego przeczytać proszę,
kto jest członkiem, kto Przewodniczącym. Dziękuję.

Radny Janusz Puch – Pani Przewodnicząca,  szanowni radni.  Komisja Skrutacyjna Rady Miasta
Hajnówka w dniu 1 grudnia 2014r. zgłoszona w składzie: Barbara Laszkiewicz, Janusz Puch, Piotr
Mironczuk ukonstytuowała się na swoim pierwszym posiedzeniu oraz wybrała Przewodniczącego
Komisji.  Skład  Komisji  przedstawia  się  następująco:  Janusz  Puch  –  Przewodniczący  Komisji,
Barbara Laszkiewicz – Członek Komisji, Piotr Mironczuk – Członek Komisji. Komisja Skrutacyjna
opracowała  Zasady  Wyboru  Przewodniczącego  Rady  Miasta  Hajnówka,  na  tym  protokół
zakończono.  Teraz  przeczytam  państwu  Zasady  Wyboru  Przewodniczącego  Rady  Miasta
Hajnówka. 1. Zgodnie z art. 19 ust. 1 z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym Rady wybiera
się ze swojego grona Przewodniczącego bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej
połowy ustawowego składu Rady,  w głosowaniu tajnym. 2.  Zgodnie z §29 zał.  nr 2 do statutu
miasta Hajnówka Uchwała Nr X/47/07 Rady Miasta Hajnówka z dnia 27 września 2007r. w sprawie
uchwalenia statutu miasta Hajnówka, tajne głosowanie przeprowadza Komisja Skrutacyjna wybrana
na  sesji  spośród  radnych.  Komisja  Skrutacyjna  wybiera  Przewodniczącego.  3.  W głosowaniu
tajnym  radni  głosują  kartami  do  głosowania  opatrzonymi  pieczęcią  Rady  Miasta  zgodnie  z
procedurą podaną przez Przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej i przyjętą przez Radę. 4. Zgodnie



z §30 ust. 2 zał. nr 2 do statutu miasta Hajnówka uchwała jw. Rady Miasta Hajnówka z dnia 27
września  2007r.  w  sprawie  uchwalenia,  za  rozstrzygnięciem  przez  osoby,  przepraszam,
bezwzględną  większością  głosów  ma  miejsce  wówczas,  gdy  za  rozstrzygnięciem  przez  osoby
biorące udział w głosowaniu, oddana została liczba głosów co najmniej o jeden głos większa od
sumy  pozostałych  ważnych  oddanych  głosów  przeciwnych  i  wstrzymujących  się.  5.  Karta  do
głosowania w wyborach Przewodniczącego Rady Miasta  Hajnówka drukowana jest  na papierze
koloru białego, jednakowym rodzajem i wielkością czcionki dla wszystkich kandydatów. 6. Karta
do głosowania jest zadrukowana jednostronnie i ma format A4. 7. Karta do głosowania w górnej
części  z  lewej  strony  jest  opatrzona  oznaczeniem  „Wybory  Przewodniczącego  Rady  Miasta
Hajnówka”, a w środku w górnej  części karty jest  umieszczony napis „Karta do głosowania w
wyborach Przewodniczącego Rady Miasta Hajnówka w dniu 1 grudnia 2014r.”, a poniżej kandydaci
na Przewodniczącego Rady Miasta Hajnówka. 8. Nazwiska i imiona kandydatów umieszczone są
na  karcie  do  głosowania  w  kolejności  alfabetycznej.  Przed  nazwiskiem  i  imionami  każdego
kandydata  umieszczona  jest  w  kolejności  liczba  porządkowa,  a  poniżej  karta  przeznaczona  na
oddanie głosu „Jestem za”, „Jestem przeciw”, „Wstrzymuję się”. 9. Na karcie do głosowania w
jednej  dolnej  części  jest  umieszczona informacja o sposobie głosowania  i  warunkach ważności
głosu oraz po prawej  stronie pieczęć Rady Miasta  Hajnówka. 10.  Komisja Skrutacyjna rozdaje
każdemu  radnemu  obecnemu  na  sesji  kartę  do  głosowania.  11.  Komisja  Skrutacyjna  sprawuje
pieczę nad urną, do której każdy radny wrzuca kartę do głosowania. 12. Podczas głosowania na sali
znajduje się parawan umożliwiający radnym dokonanie wyboru kandydata na karcie do głosowania.
13.  Po  przeprowadzeniu  głosowania  Komisja  ustala  wyniki  głosowania  i  sporządza  protokół.
Wyniki  wyborów ogłasza  Przewodniczący Komisji  Skrutacyjnej  przez  odczytanie  na  sesji.  14.
Głosuje się poprzez postawienie znaku „X” w odpowiedniej kratce zgodnie z informacją zawartą na
karcie do głosowania, których wzory stanowią załącznik do niniejszych zasad. I teraz poproszę...

Radna Alicja Chaniło – Dziękuję bardzo. Bardzo proszę o opuszczenie panów salę również, bo
będzie w tej  chwili odbędzie się głosowanie.  Kto jest za przyjęciem zasad głosowania jeszcze?
Przepraszam. Dziękuję bardzo, kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? 21 radnych głosowało, zostało
przegłosowane. Dziękuję bardzo.    

PRZERWA – GŁOSOWANIE TAJNE

Radna  Alicja  Chaniło –  Wznawiam  obrady  po  przerwie  i  proszę  Przewodniczącego  Komisji
Skrutacyjnej o odczytanie wyników wyborów. Dziękuję.

Radny Janusz  Puch –  Protokół  Komisji  Skrutacyjnej  Rady Miasta  Hajnówka z  dnia  1 grudnia
2014r.  w  sprawie  wyboru  Przewodniczącego  Rady  Miasta  Hajnówka.  Komisja  Skrutacyjna  w
składzie: Janusz Puch – Przewodniczący Komisji, Barbara Laszkiewicz – Członek Komisji, Piotr
Mironczuk – Członek Komisji.  Na ogólny stan osobowy Rady Miasta  Hajnówka – 21,  w sesji
uczestniczyło 21 radnych. W głosowaniu udział wzięło 21 radnych. Głosów ważnych oddano 21,
głosów nieważnych 0. Kandydat otrzymał 16 głosów za, 4 głosy przeciw, 1 głos wstrzymujący się.
W związku z powyższym Komisja stwierdza, że Przewodniczącym Rady Miasta Hajnówka został
pan Jakub Ostapczuk,  który otrzymał 16 głosów za.  Na tym protokół zakończono i  podpisano.
Karty z przeprowadzonego głosowania stanowią załącznik do niniejszego protokołu.  Podpisane,
opisane. Dziękujemy.

Radna Alicja Chaniło – Dziękuje bardzo.

Radny  Janusz  Puch –  Gratulujemy  panu  Przewodniczącemu  panu  Jakubowi  Ostapczukowi  i
życzymy miłej współpracy.

Radna  Alicja  Chaniło –  Dziękuję  bardzo.  Zanim  pogratuluję  jeszcze  nowo  wybranemu



Przewodniczącemu Rady Miasta, chciałabym odczytać Uchwałę Nr I/1/14 Rady Miasta Hajnówka z
dnia 1 grudnia 2014r. w sprawie stwierdzenia wyboru Przewodniczącego Rady Miasta Hajnówka. 
„Na podstawie art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013r.
poz. 594, poz. 645 i poz. 1318, z 2014r. poz. 379 i poz. 1072) oraz w oparciu o protokół Komisji
Skrutacyjnej Rada Miasta Hajnówka uchwala, co następuje: §1. Stwierdza się wybór Pana Jakuba
Ostapczuka na Przewodniczącego Rady Miasta Hajnówka. §2. Uchwała wchodzi w życie z dniem
powzięcia.” 
Dziękuję bardzo serdecznie. Kto jest za uchwałą? Proszę podnieść ręce. Dziękuję bardzo. Kto się
wstrzymał?  Kto  przeciw?  19  radnych  głosowało...  Kto  się  wstrzymał?  Nie  było  nikogo
wstrzymującego się. 19 radnych było za,  przeciw 2. Dziękuje bardzo. Gratuluję,  panie Jakubie.
Myślę, że tak jak do tej pory solidnie będzie się układała współpraca i wszystkie decyzje, jakie
będziemy podejmować i uchwały będą zgodne z prawem. Gratuluję jeszcze raz. I proszę o dalsze
prowadzenie sesji.

Przewodniczący Jakub Ostapczuk – Ja bardzo serdecznie dziękuję. Widzę wynik tajny był gorszy
od przyjęcia uchwały i na wstępie chcę też powiedzieć, że myślę, że takich moich przejęzyczeń,
jakie  były,  co  rozmawialiśmy na  temat,  nie  będzie  więcej  na  sesji.  Będę  wszystkich  radnych
traktował równo i poważnie, z szacunkiem. Uczynię wszystko, żeby prace były sprawne. Planuję
troszkę zmienić regulamin Rady, ponieważ żeby sesje były myślę, że krótsze, bardziej przejrzyste
no i tyle. Jeszcze raz dziękuję bardzo za wybranie. No i teraz do, jak to mówią, do pracy, do roboty. 

Do punktu 8 porządku obrad
Przewodniczący  Jakub Ostapczuk –  Przechodzimy do punktu  8.  Wybór  Wiceprzewodniczących
Rady Miasta. Proszę o składanie kandydatów  na Wiceprzewodniczących Rady Miasta.

Ktoś z sali – A ilu ma być?

Przewodniczący Jakub Ostapczuk – Jest w regulaminie w statucie 2 Wiceprzewodniczących Rady
Miasta. Można zgłaszać więcej. Przy wyborach wyłonimy 2. Proszę. Pan radny.

Radny  Tomasz  Androsiuk –  Na  Wiceprzewodniczącego  Rady  Miasta  zgłaszam  radnego  Jana
Giermanowicza. 

Przewodniczący Jakub Ostapczuk – Dziękuję. Czy Jan Giermanowicz wyraża zgodę?

Radny Jan Giermanowicz – Tak, panie Przewodniczący, wyrażam zgodę. 

Przewodniczący Jakub Ostapczuk – Dziękuję. Proszę pani radna Chaniło.

Radna Alicja Chaniło – Ja zgłaszam kandydaturę pani Heleny Kuklik. W poprzedniej sesji była
bardzo  aktywną  Przewodniczącą  Rady  Osiedla,  poza  tym  jest  od  2008r.  członkiem  Platformy
Obywatelskiej,  obecnie  w  Platformie  Obywatelskiej  jest  Wiceprzewodniczącą  Rady Powiatu  w
Hajnówce. Zawodowo wykonuje funkcje zawiadowcy w Polskich Liniach Kolejowych. Dziękuję
bardzo.

Przewodniczący Jakub Ostapczuk – Dziękuję. Czy pani radna wyraża zgodę?

Radna Helena Kuklik – Tak, wyrażam zgodę.

Przewodniczący Jakub Ostapczuk – Dziękuję. Proszę o składanie kandydatów. Proszę, pan Maciek
Borkowski. Radny Maciek Borkowski.



Radny Maciej Borkowski – Ja składam kandydaturę pana Bogdana Łabędzkiego. Jako, że jest radny
3 kadencję jest zawsze merytorycznie przygotowany do sesji i to jest moja kandydatura.

Przewodniczący Jakub Ostapczuk – Dziękuję. Czy pan radny Łabędzki wyraża zgodę?

Radny Bogusław Szczepan Łabędzki – Tak, wyrażam zgodę.

Przewodniczący Jakub Ostapczuk – Dziękuję. Czy są jeszcze chętni? Nie ma. Dziękuję, zamykam
listę.  I  tak,  kandydatem  na  Wiceprzewodniczącego  jest  pan  Jan  Giermanowicz,  w  kolejności
zgłaszania, pani Kuklik i pan Bogdan Łabędzki. Proszę Przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej o
przygotowanie list do głosowania. Ogłaszam 5-minutową przerwę. 

PRZERWA

Przewodniczący Jakub Ostapczuk – Wznawiamy obrady po przerwie.  Proszę Przewodniczącego
Komisji Skrutacyjnej o przedstawienie zasad wyboru.

Radny  Janusz  Puch –  Panie  Przewodniczący,  Wysoka  Rado,  szanowni  państwo,  przedstawiam
państwu Zasady Wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Hajnówka. 1. Zgodnie z art. 19 ust. 1
z  dnia  8  marca  1990r.  o  samorządzie  gminnym  Rady  wybiera  się  ze  swojego  grona
Wiceprzewodniczącego  bezwzględną  większością  głosów  w  obecności  co  najmniej  połowy
ustawowego  składu  Rady,  w  głosowaniu  tajnym.  Ponadto  zgodnie  z  §11  ust.  3  załącznika  do
Uchwały nr  X/47/07 Rady Miasta Hajnówka z dnia 27 września 2007r. w sprawie uchwalenia
statutu  miasta  Hajnówka,  Rada  Miasta  określa  liczbę  2  Wiceprzewodniczących.  -  będziemy
wybierać 2 Wiceprzewodniczących. 2. Zgodnie z §29 zał. nr 2 do statutu miasta Hajnówka Uchwała
nr  jw.  sprawie  uchwalenia  statutu  miasta  Hajnówka,  tajne  głosowanie  przeprowadza  Komisja
Skrutacyjna wybrana na sesji spośród radnych. Komisja Skrutacyjna wybiera Przewodniczącego. 3.
W głosowaniu tajnym radni glosują kartami do głosowania opatrzonymi pieczęcią Rady Miasta
zgodnie z procedurą podaną przez Przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej i przyjętą przez Radę. 4.
Zgodnie z §30 ust. 2 zał. nr 2 do statutu miasta Hajnówka Uchwała jw. w sprawie uchwalenia
statutu  miasta  Hajnówka,  „bezwzględna  większość  głosów”  ma  miejsce  wówczas,  gdy  za
rozstrzygnięciem  przez  osoby  biorące  udział  w  głosowaniu,  oddana  została  liczba  głosów  co
najmniej  o  jeden  głos  większa  od  sumy  pozostałych  ważnie  oddanych  głosów  przeciw  i
wstrzymujących  się.  5.  Karta  do  głosowania  w wyborach Wiceprzewodniczącego  Rady Miasta
Hajnówka drukowana jest na papierze koloru białego, jednakowym rodzajem i wielkością czcionki
dla wszystkich kandydatów. 6. Karta do głosowania jest zadrukowana jednostronnie i ma format
A4. 7. Karta do głosowania w górnej części z lewej strony jest opatrzona oznaczeniem „Wybory
Wiceprzewodniczącego  Rady  Miasta  Hajnówka”,  a  w  środku  w  górnej  części  karty  jest
umieszczony  napis  „Karta  do  głosowania  w  wyborach  Wiceprzewodniczącego  Rady  Miasta
Hajnówka w dniu 1 grudnia 2014r.”, a poniżej kandydaci na Wiceprzewodniczącego Rady Miasta
Hajnówka. 8. Nazwiska i imiona kandydatów umieszczone są na karcie do głosowania w kolejności
alfabetycznej.  Przed  nazwiskiem i  imionami  każdego kandydata  umieszczona jest  w kolejności
liczba porządkowa, a poniżej kratka przeznaczona na oddanie głosu „Jestem za”, „Jestem przeciw”,
„Wstrzymuję  się”.  9.  Na karcie  do  głosowania  w dolnej  części  jest  umieszczona  informacja  o
sposobie  głosowania  i  warunkach ważności  głosu  oraz  po prawej  stronie  pieczęć  Rady Miasta
Hajnówka.  10.  Komisja  Skrutacyjna  rozdaje  każdemu  radnemu  obecnemu  na  sesji  kartę  do
głosowania. 11. Komisja Skrutacyjna sprawuje pieczę nad urną, do której każdy radny wrzuca kartę
do glosowania. 12. Podczas głosowania na sali znajduje się parawan umożliwiający radnym tajne
dokonanie  wyboru  kandydata  na  karcie  do  głosowania.  13.  Po  przeprowadzeniu  głosowania
Komisja ustala wyniki głosowania i sporządza protokół. Wyniki wyborów ogłasza Przewodniczący
Komisji Skrutacyjnej przez odczytanie na sesji. 14. Głosuje się poprzez postawienie znaku „X” w
odpowiedniej  kratce  zgodnie  z  informacją  zawartą  na  karcie  do  głosowania,  których  wzory



stanowią załącznik do niniejszych zasad.” 
I  teraz  przeczytam  państwu  załącznik,  czyli  kartę  do  głosowania.  Na  karcie  do  głosowania
przedstawieni  są  alfabetycznie,  więc  na  Wiceprzewodniczącego  Rady  Miasta  Hajnówka  Jan
Giermanowicz, Helena Kuklik i pan Bogusław Szczepan Łabędzki. I tutaj w tej chwili informacja.
Głosuje się poprzez postawienie znaku „X” na kartce tylko obok jednego z wybranych wariantów
zapisów: „Jestem za”, „Jestem przeciw”, „Wstrzymuję się”. Głos ważny jest wówczas, gdy postawi
się znak „X” w kratce przy wybranej opcji na jednego lub dwóch kandydatów, bo z tej karty do
głosowania głosujemy tylko na dwóch. Wtedy będą głosy ważne. I głosy nieważne, kiedy są. Głos
nieważny – pozostawienie znaku „X” przy większej niż jednej opcji, tzn. tu opcje są  „Jestem za”,
„Jestem przeciw”, „Wstrzymuję się” przy jednym kandydacie lub pozostawienie niezakreślonych
kratek lub oddanie głosu „Jestem za” na więcej niż dwóch kandydatów. Dziękuję. Jeżeli są jakieś
pytania, to proszę. 

Przewodniczący Jakub Ostapczuk – Dziękuję Przewodniczącemu. Jeżeli nie ma pytań, to kto jest za
przyjęciem regulaminu głosowania? Kto jest za? Dziękuję. Kto jest przeciwny? Nie widzę. Kto się
wstrzymał? Nie widzę. Regulamin został przyjęty jednogłośnie. 

Radny Janusz Puch – Teraz poproszę o rozdanie kart.

Przewodniczący  Jakub  Ostapczuk –  Proszę  o  rozdanie  kart  do  głosowania  i  osoby  niebędące
radnymi, proszę o krótki spacerek po korytarzu.

PRZERWA – GŁOSOWANIE TAJNE 

Przewodniczący Jakub Ostapczuk – Wznawiamy obrady po przerwie.  Proszę Przewodniczącego
Komisji Skrutacyjnej przedstawić wyniki głosowania. 

Radny Janusz Puch – Komisja Skrutacyjna Rady Miasta Hajnówka po zebraniu przeliczyła głosy.
Głosów nieważnych nie było. Teraz odczytam protokół. Komisja Skrutacyjna w składzie: Janusz
Puch  –  Przewodniczący Komisji,  Barbara  Laszkiewicz  –  Członek  Komisji,  Piotr  Mironczuk  –
Członek  Komisji.  Na  ogólny  stan  osobowy  Rady  Miasta  Hajnówka  –  21  radnych,  w  sesji
uczestniczyło 21. W głosowaniu udział wzięło 21 radnych. Głosów ważnych oddano 21, głosów
nieważnych 0. Poszczególni kandydaci otrzymali: Jan Giermanowicz 19 głosów za, głosów przeciw
nie było, głosów wstrzymujących się też nie było. Pani Helena Kuklik – 14 głosów za, 2 głosy
przeciw,  1  głos  wstrzymujący się.  Pan  Bogusław  Szczepan  Łabędzki  –  5  głosów  za,  4  głosy
przeciw,  0  głosów  wstrzymujących  się.  W  związku  z  powyższym  Komisja  stwierdza,  że
Wiceprzewodniczącymi Rady Miasta Hajnówka zostali pan Jan Giermanowicz, który otrzymał 19
głosów  za,  oraz  pani  Helena  Kuklik,  która  otrzymała  14  głosów  za.  Chciałem  pogratulować
wybranym  Wiceprzewodniczącym,  jak  również  podziękować  członkom  Komisji  za
przeprowadzenie głosowań, jak również radnym za wzięcie udziału. Dziękuję bardzo.

Przewodniczący  Jakub  Ostapczuk –  Ja  też  chciałem  podziękować  Przewodniczącemu  Komisji
Skrutacyjnej  za  dobre,  szybkie  przeprowadzenie  głosowania  i  jeszcze  przedstawię  uchwałę  w
sprawie stwierdzenia wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Hajnówka i stwierdza się wybór
pani Heleny Kuklik i Jana Giermanowicza na Wiceprzewodniczących Rady Miasta Hajnówka. Kto
jest za przyjęciem uchwały? Dziękuję. Kto jest  przeciwny? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie
widzę. Uchwała została przyjęta jednogłośnie.  I teraz Pan Jan Giermanowicz.

Radny Jan Giermanowicz – Panie Przewodniczący,  panie Burmistrzu,  szanowna Rado, ja  tylko
chwilkę chciałem zająć, a mianowicie chciałem serdecznie podziękować za ten wynik głosowania,
który dla  mnie jest, powiem  szczerze,  zaskakujący i  widzę w stosunku do tego okresu sprzed 4 lat



progres,  i  odbieram to jako mandat  wspólnego działania  na rzecz dobra naszej  małej  ojczyzny
Hajnówki i jej mieszkańców. Postaramy się zrobić wszystko, żeby dążyć do tego, żeby następował
również postęp w rozwoju naszego miasta i poziomu życia naszych mieszkańców. Dziękuję bardzo.

Przewodniczący Jakub Ostapczuk – Dziękuję. I teraz, żeby tak było już jak powinno być, proszę
pana radnego Giermanowicza i panią Helenę o zajęcie miejsca przy Przewodniczącym. Proszę, pani
Heleno z tej strony. I od tego momentu będziemy tak. 

Do punktu 9 porządku obrad
Przewodniczący  Jakub Ostapczuk –  Przechodzimy do punktu  8...  a  9.  przepraszam,  w sprawie
wynagrodzenia Burmistrza Miasta Hajnówka. Burmistrz chce nas zostawić. I tak, wynagrodzenie
Burmistrza Miasta Hajnówka proponuje Przewodniczący Rady. To jest taka funkcja, takie zadanie
Przewodniczącego.  I  chciałem  zaproponować  Burmistrzowi  następujące  wynagrodzenie.
Wynagrodzenie zasadnicze Burmistrza od 1 grudnia 2014r. proponuję 6000zł. Dodatek funkcyjny w
wysokości 2100. Dodatek specjalny w wysokości 40% łącznie od wynagrodzenia zasadniczego i
dodatku funkcyjnego w sumie 3240. Dodatek za wysługę lat w wysokości 20% od wynagrodzenia
zasadniczego tj. 1200zł. To jest wynagrodzenie brutto zaznaczam. I w sumie wynagrodzenie brutto
wynosić proponuję 12 540zł. Wynagrodzenie brutto do tej pory Burmistrza wnosiło 11 600zł. Czyli
jest  wzrost  o  940zł.  Uzasadniam,  dlaczego  proponuję  takie  stawki.  To  jest  wynagrodzenie
Burmistrza nie nowego po prostu. Znamy pracę Burmistrza już 4 lata. Burmistrz nasz bardzo dużo
zrobił  dla  miasta,  co  mówił  sam  osobiście,  co  my  zauważaliśmy,  chodzi  o  drogi,  tereny
inwestycyjne,  bardzo  aktywnie  uczestniczył  w  rozbudowie,  czy  wręcz  rozpoczęciu  budowy
obiektów laboratoryjnych Politechniki Białostockiej. Bardzo pracował przez ostatnie 2 lata sam,
bez zastępcy, co też bardzo Burmistrza obciążało. Praca Burmistrza nie polega na pracy 8 godzin. Ja
bardzo rzadko widywałem Burmistrza, żeby wracał o 15:30. Swego czasu zastępowałem go 4 dni,
jak akurat Burmistrza nie było w takich różnych uroczystościach i stwierdziłem, że to jest nie dla
mnie praca, ponieważ to praca się kończyła o 24:00, to były 4 dni wyrwane, ciężkie od rana do
wieczora.  I  sobota  i  niedziela,  akurat  się  złożyło  i  Rockowisko,  i  powitanie  gości  z  Litwy,  i
pochówek  żołnierzy,  i  to  było  bardzo  ciężkie.  Jednocześnie  chcę  też  zaznaczyć,  że  ta  stawka
11600zł Burmistrza była od 4 lat nie była podwyższona. Po prostu nie było, podwyżek Burmistrz
nie miał. Po tym czasie inflacja, nie za duża była, ale suma summarum była ponad 10%, co w
zasadzie ta stawka 12 540 jest jakby taka jak poprzednio na początku. No co więcej? Burmistrz
przedstawił, co planuje zrobić i myślę, że w naszym systemie płaci się za pracę. Nie jest podział
równościowy, nie jest bardzo spłaszczony i jest, płaci się za pracę. To, co Burmistrz w swoim takim
małym może exposé przedstawił,  to jest  ciężka praca i musimy za tą pracę panu Burmistrzowi
godnie zapłacić. To jest tyle. Czy ktoś ma uwagę do? Pan radny Giermanowicz.

Radny Jan Giermanowicz – Panie Przewodniczący, szanowni radni, szanowni państwo. Ja myślę, że
tu, jeśli chodzi o argumentację uzasadnienie, dlaczego taka kwota, to każdy z państwa, każdy ze
słuchających  z  nas  będzie  miał  swój  pogląd  na  ten  temat.  Myślę,  że  odzwierciedleniem  tego
poglądu w skali naszego miasta jest wynik wyborczy i tu możemy się spierać na argumenty co
zrobił,  czego  nie  zrobił.  Niemniej  jednak,  zabrakło  mi  tutaj  szczegółowego  wyjaśnienia  dla
wszystkich, ja myślę, że radni też może nie wszyscy wiedzą, jakie są składowe tego uposażenia, bo
kwota 6000 to trzeba powiedzieć jasno, że jeśli chodzi o kwotę zasadniczą wynagrodzenia, to jest
górna kwota, bo waha się w widełkach 4500-6000zł. Dodatek funkcyjny również jest powiedziane,
że  do  2100.  Także  tutaj  takie  wyjaśnienia  myślę,  że  dla  wszystkich  słuchających  wypadałoby
właśnie udzielić. Natomiast jeśli chodzi o dodatek specjalny, no to też 40% to nie jest jakaś kwota
ot tak sobie, tylko ona jest wysokością górną, bo tam jest powiedziane, że dodatek specjalny jest od
20-40%. Mnie tylko zastanawia, nie wiem jak tu z punktu widzenia prawnego. Musimy się trzymać
jednej  podstawowej  wielkości,  jest  to  kwota  tzw.  bazowa dla  pracowników administracji.  Ona
została zamrożona w tym roku na poziomie roku 2008 i wynosi 1766,46zł, który to razy 7 nie
możemy przekroczyć. Z tego co ja wyliczyłem, to 1766,46 x 7 daje kwotę 12 365,22zł. Czy my w



tym przypadku w uchwale nie mamy błędu formalnego i ta kwota 12 540zł po prostu tą kwotę
górną progową przekracza? Jeśli państwo mają jakieś refleksje i że tak powiem zastanawiają się nad
tym, jak tą uchwałę prawidłowo, że tak powiem, uchwalić, to proszę jeszcze o jakieś inne opinie.
Dziękuję bardzo.

Przewodniczący Jakub Ostapczuk – Radny Łabędzki, proszę o głos. 

Radny  Bogusław  Szczepan  Łabędzki –  Państwo  Przewodniczący,  szanowna  Rado,  ja  składam
wniosek o to, żebyśmy zdjęli dzisiaj z porządku obrad ten punkt, chociażby i z tego powodu, że ja
rozumiem, że od 1 grudnia pan Burmistrz powinien dostać nową pensję. Ja rozumiem, że koalicja
SLD, PSL, Platforma Obywatelska już się zawiązała i tu właściwie machinacje prawne można na
wszelkie sposoby możliwe przeprowadzać. Ale, proszę państwa, zaczęliśmy I sesję od wielkiego
uchybienia prawnego. Poddaje nam się pod głosowanie uchwałę, której wcześniej projektu nam nie
przedstawiono. Wstaje pan Wiceprzewodniczący Giermanowicz i nam teraz mówi tak, że być może
istnieją  jakieś  uchybienia.  Oczywiście,  główne jest  takie,  że  my nie  mogliśmy się  zapoznać  z
propozycją Przewodniczącego dotyczącą tego wynagrodzenia wcześniej. Proszę państwa, oglądają
nas mieszkańcy Hajnówki, dla których 900zł podwyżki pana Burmistrza, to jest często renta czy
emerytura, wynagrodzenie miesięczne, za które muszą się utrzymać. Ja wiem, że łatwo jest mówić
tak, no to podwyższmy tam o 900. Tu się okazuje, że może nie o 900, może o 700, tak? Bo tam
prawo może  nam da,  może  nie  da,  ale  wynika  ten  problem z  tego,  że  nie  została  zachowana
podstawowa  procedura.  Jeżeli  pierwsza  sesja  ma  zapowiadać  w  przyszłości  kolejne  tego  typu
uchybienia,  że pan Przewodniczący z rękawa wyciągnie nam na brudno napisane jakieś sumy i
powie: Przegłosujcie, to przegłosujecie? Wyjdziecie zaraz na ulicę i co powiecie mieszkańcom? Że
dla was 900zł miesięcznie dla Burmistrza to tak sobie? No przecież nawet nikt wam nie daje szansy
na to, żeby przemyśleć tą decyzję. Ile jeszcze będzie takich? Ja rozumiem, że czujecie się silni, tak?
Wygraliście  wybory,  zawiązaliście  koalicję,  co  tam  te  3  czy  4  głosy  przeciwko  wam.  Dla
mieszkańców 900zł to jest bardzo dużo w Hajnówce. Ja byłem przeciwny wynagrodzeniu, które
uchwaliliśmy 4  lata  temu dla  Burmistrza.  Mówiłem wtedy:  Dajmy szansę czymś się  wykazać.
Proszę państwa, ja przypomnę tylko. Burmistrz bardzo rzadko dochowuje 14-dniowego terminu
odpowiedzi  na  interpelacje  radnego.  Bardzo  rzadko.  Odsyłam do  swojej  dokumentacji,  proszę
sprawdzić, kiedy się to zdarzyło. To, że nie ma od jakiegoś czasu swojego zastępcy, ja nie wiem czy
to jest dla niego jakaś chwała, czy dla nas ułomność systemu. Jeżeli mamy miasto skonstruowane w
taki  sposób,  że  wymaga ono stanowiska  wiceburmistrza,  to  te  stanowisko powinno być.  Może
opóźnienia w korespondencji  z  tego wynikają? Może zły nadzór  nad Gospodarką Komunalną i
Mieszkaniową z tego wynika, że nie ma zastępcy? Przecież proszę zwrócić uwagę, ile jest od tego
czasu skarg na właśnie tą działkę, która wcześniej podlegała zastępcy. Słuchajcie, nie zaczynajmy
posiedzenia  pierwszego,  czy nie  zaczynajmy tej  kadencji  od  tego,  że  po  pierwsze,  uchybiamy
prawu. Ja nie mówię, że łamiemy, ale uchybiamy bo nie mieliśmy przygotowanego projektu tej
uchwały, a po drugie, jak spojrzeć ludziom w oczy? Jak spojrzeć ludziom w oczy? Już w kuluarach
dzisiaj  są rozmowy,  tak,  że podwyżki za ciepło.  Ile razy przypominałem panu Burmistrzowi w
poprzedniej  kadencji  –  zróbmy  porządek  z  energetyką  cieplną  w  mieście?  Proszę  sobie
przypomnieć. Nie było reakcji. Następna podwyżka energii cieplnej czeka państwa już od końca
marca.  Czy państwo wiedzą od Burmistrza o tym, że został  przez PEC złożony wniosek już o
podwyżkę? A ile jeszcze takich ciekawostek nas czeka? A kiedy nas czeka wyrównanie podatku od
nieruchomości, który był wstrzymany w ostatnich latach ze względu na kampanię wyborczą? A
kiedy  czekają  nas  podwyżki  inne  wynikające  z  tego,  że  powstrzymano  je  na  czas  kampanii
wyborczej? Wytłumaczycie się z tego ludziom? Ile razy, kiedy zachodziliście w czasie kampanii do
ludzi do mieszkań, słyszeliście skargi na to? Jeszcze raz ponawiam, składam wniosek o przełożenie
tego głosowania na następną sesję i przygotowania tej uchwały w taki sposób, w jaki ona powinna
być przygotowana. Jestem za zmianą porządku obrad. 

Przewodniczący Jakub Ostapczuk – To jest kolejny wniosek o zmianę porządku obrad. Już ja wiem,



o co chodzi tylko, że już był składany. Było głosowanie nad tym tematem, co prawda możemy
powtórzyć. Radny Tomaszuk.

Radny Grzegorz Tomaszuk – I tak musimy to wynagrodzenie ustalić. Jeżeli to przełożymy np. na
następną sesję,  to  i  tak pan radny będzie głosował  przeciw.  100% daję gwarancję,  albo szukał
takiego punktu zaczepienia, żebyśmy nie uchwalili po prostu, prawda, tego wynagrodzenia. Chcę
powiedzieć też, że nie ma tu żadnej koalicji, nie ma tutaj klubu SLD. Są ludzie po prostu radni,
którzy chcą pracować i są też radni, którzy chcą zakłócić pracę radnych. Znaczy pan radny też na
koniec  kadencji  mówił  o  tych  problemach  miasta,  prawda,  podwyżkach.  Mieszkańcy w czasie
wyborów nie uwzględnili tego. Nie uwzględnili tego. Poszli gremialnie na wybory i pan Burmistrz
dostał bardzo dobry wynik. O czymś to dowodzi. Ja też podkreślam, że Burmistrz jest człowiekiem
bardzo pracowitym, chociażby dlatego, że no nie ma zastępcy. Nie ma zastępcy, czyli najwygodniej
byłoby, żeby mieć zastępcę. Wtedy wówczas byłoby łatwiej na pewno, natomiast podejrzewam, że
kieruje się również oszczędnościami, czyli oszczędza. Czyli przez całą kadencję również nie miał
żadnej podwyżki i teraz musimy ustalać. Przedłużenie o jedną sesję niczego nowego nie wniesie.
Dziękuję bardzo.

Przewodniczący Jakub Ostapczuk – Dziękuję.

Radny Bogusław Szczepan Łabędzki – Jeszcze ad vocem.

Przewodniczący Jakub Ostapczuk – Ad vocem proszę, radny Łabędzki.

Radny  Bogusław  Szczepan  Łabędzki –  Panie  Grzegorzu,  chciałbym,  żeby  pan  teraz  wykazał
mieszkańcom, w którym momencie zakłóciłem przebieg sesji. Chcę żeby to, jak pan wykaże, w
którym momencie moje zachowanie zakłóciło przebieg sesji, żeby było odnotowane w protokole i
żeby pan Przewodniczący pociągnął mnie do odpowiedzialności, skoro zakłócam przebieg sesji.
Przyzna pan, że pierwszą osobą, która dzisiaj wpłynęła na porządek obrad, był pan, a nie ja. 

Radny Grzegorz Tomaszuk – Zgadza się.

Radny Bogusław Szczepan Łabędzki – No właśnie. Ja rozumiem, że radni wcześniej pana Klubu czy
pana Komitetu Wyborczego zostali poinformowani o tym, jaka będzie propozycja wynagrodzenia
dla Burmistrza. Ja nie zostałem. Natomiast jeszcze kilka godzin, parę godzin temu ślubowaliśmy, że
będziemy tutaj  dbali  o  dobro  mieszkańców.  Chcę  po  prostu  dobrze  wypełniać  swoją  funkcję,
dlatego proszę o przełożenie głosowania nad tą  uchwałą do czasu,  kiedy ja  też będę mógł  się
przygotować, kiedy ja też będę mógł posiąść pana wiedzę na temat proponowanego wynagrodzenia.
I tutaj proszę na przyszłość z jakimiś oskarżeniami uważać. Dziękuję bardzo.

Przewodniczący Jakub Ostapczuk – Dziękuję. Jeszcze pan radny Giermanowicz. Ja dam po kolei.

Radny Jan Giermanowicz – Pan Bogdan, kolega radny Łabędzki myślę, że wysunął tu daleko idące
insynuacje, niemniej jednak ja w dalszym ciągu dążę do tego, żeby ustalić czy te uchybienia, które
kolega wykazał, a mianowicie, że nie było przedłożonego projektu uchwały na dzisiejszą sesję i
druga sprawa – ta kwota bazowa razy 7 – czy te dwa elementy wykluczają, że w ogóle możemy
dzisiaj dyskutować na temat tej uchwały i podejmować jakiekolwiek decyzje? Ja bym chciał tutaj
opinię prawną na ten temat.

Przewodniczący Jakub Ostapczuk – Dobra proszę, pani Radca Prawny.

Radca Prawny Eugenia Ostapczuk – Ustawa kominowa dotyczy ogranicznika przy ewentualnej
odprawie dla Burmistrza kończącego kadencję, natomiast tutaj te wynagrodzenie jest ustalane w



oparciu o przepisy, rozporządzenia Rady Ministrów, które ustalają takie, a nie inne stawki, więc
tutaj  możemy  się  poruszać  w  granicach  tych  maksymalnych  stawek,  które  są  ustalone  w
rozporządzeniu. Jeżeli chodzi o zmianę porządku obrad tej sesji. Ustawa o samorządzie gminnym
przewiduje,  że można zmienić  porządek obrad.  Tutaj  wniosek o zmianę porządku obrad został
złożony przez trzech radnych wraz z projektami uchwał, czyli w sposób formalny jest to zgodne z
prawem. Państwo przegłosowaliście zmianę porządku obrad bezwzględną większością ustawowego
składu  Rady.  W takiej  formie  to  ma  się  odbywać,  czyli  w  sposób  zgodny  z  prawem  został
zmieniony porządek obrad i nad tymi projektami uchwał można było pracować. 

Przewodniczący Jakub Ostapczuk – Dziękuję. Jeszcze przed głosowaniem wniosku pana radnego
Łabędzkiego, jeszcze Karol Nieciecki chciał zabrać, czy już...

Radny  Karol  Marek  Nieciecki –  Ja  dokładnie  to  samo  chciałem  zapytać,  co  pan
Wiceprzewodniczący  właśnie  Giermanowicz,  także  uzyskałem  odpowiedź,  ale  skoro  już  mnie
wywołano. Szanowna Rado, panie Przewodniczący, no niestety, chcę powiedzieć, że muszę w kilku
punktach zgodzić się z panem Łabędzkim, bo tak samo jak i pan Łabędzki, prawda, jak wielu z was
też chodziłem, prawda, po domach w czasie tej kampanii wyborczej. Mieszkam wśród ludzi, którzy
ledwie łączą koniec z końcem i powiem tak. Wykażmy jakąś dobrą wolę, że nie zaczynajmy po
prostu początku naszej pracy od razu od liczenia jak największych pieniędzy. Naprawdę państwo
wiecie o tym, że macie tą większość i możecie to przegłosować, więc wykażmy dobrą wolę wobec
wniosku pana Łabędzkiego, wobec wniosku, który ja też w tej  chwili składam i odłóżmy to na
następną sesję, a wtedy my naprawdę się nad tym zastanowimy i wtedy myślę, że społeczeństwo też
to  doceni,  że  mieliśmy  czas,  prawda,  na  to,  by  zagłosować  tak,  czy  inaczej.  Pan  Tomaszuk
powiedział, że pan Łabędzki będzie i tak, i tak głosował na nie. Będzie czas na to, by przekonać
pana Łabędzkiego, by nie głosował na nie, a i odwrotnie pan Łabędzki będzie miał czas też, by
przekonać innych, prawda, także. Dajmy sobie czas. Dajmy sobie czas,  to naprawdę nie będzie
miało  aż  tak  dużego chyba znaczenia,  a  jednak społeczeństwo,  które  nas  ogląda,  zrozumie,  że
wykazaliśmy dobrą wolę i tak nie lecimy od razu, prawda, z kasą, której tak naprawdę nie ma.
Proszę państwa, jeszcze nie mamy budżetu chyba uchwalonego, z tego co mi wiadomo, na 2015
rok, a już na ten rok, prawda, zaczynamy szastać pieniędzmi. Tak jak tu pan Łabędzki powiedział,
ja nie chcę tu własnych przykładów podawać, ludzie żyją za 900zł i  takie pieniądze np. wielu,
wielu,  wielu  mieszkańcom,  które  byśmy teraz  dodali  do  tego,  to  by  były  ogromne  pieniądze.
Dziękuję bardzo.

Przewodniczący Jakub Ostapczuk – Dziękuję. Jeszcze przed głosowaniem wniosku jeszcze zdanie
Tomaszuk, Grzegorza Tomaszuka.

Radny Grzegorz Tomaszuk – To znaczy ja tak to interpretuję. Społeczeństwo, mieszkańcy Hajnówki
zatrudnili pana Burmistrza na to stanowisko. Jakby są pracodawcą pana Burmistrza. Natomiast rolą
Wysokiej  Rady  jest  ustalenie  wynagrodzenia.  Jeżeli  zatrudniamy  pracownika  np.,  to  nie
zatrudniamy bez pieniędzy. Dzień dzisiejszy po ślubowaniu to jest taki jakby obowiązek Wysokiej
Rady, żeby ustalić wynagrodzenie. Chcę powiedzieć, że to, co pan radny powiedział Nieciecki, że
mamy teraz pracować nad budżetem. Mamy teraz pracować nad budżetem. Grudzień to jest budżet
na przyszły rok, czyli  musimy jak najwięcej spraw takich formalnych pozałatwiać dzisiaj,  czyli
wybraliśmy Wiceprzewodniczących, ustalamy wynagrodzenie, żeby właśnie w grudniu zająć się
merytorycznie budżetem, bo nam przeniesienie o jeden miesiąc nic to nie da. Nic to nie da, bo nam
mieszkańcy po prostu kazali to zrobić i to zróbmy po prostu. Dziękuję.

Przewodniczący  Jakub  Ostapczuk –  Dziękuję.  Przed  przystąpieniem  do  głosowania  wniosku
radnego  Łabędzkiego  chciałem  też  powiedzieć,  że  ta  uchwała,  że  mówią  państwo,  że  trzeba
zastanowić się.  Po prostu  są  to  suche  cyfry.  To jest  się  doda,  po prostu podwyżka Burmistrza
wynosi  940zł  i  tutaj  nie  ma  analizy,  jak  przy planie  zagospodarowania,  czy to  zaszkodzi,  czy



zaszkodzi. Ale jest wniosek formalny pana radnego Łabędzkiego. Kto jest za wycofaniem uchwały
w sprawie wynagrodzenia Burmistrza. Kto jest za? 4 jest za. Kto jest przeciwny? Dziękuję. Kto się
wstrzymał?  3  radnych  się  wstrzymało.  Za  uchwałą  glosowało  14  radnych.  Za  wnioskiem  o
odrzucenie  wniosku radnego Łabędzkiego głosowało  14 radnych i  wniosek został  odrzucony.  I
teraz, jeśli nie ma więcej pytań, przystąpimy do głosowania uchwały w sprawie wynagrodzenia
Burmistrza Miasta Hajnówki i przeczytam. 
§ 1. Ustala się wynagrodzenie miesięczne Burmistrza Miasta Hajnówka Jerzego Siraka od dnia 1
grudnia 2014r. : 1. Wynagrodzenie zasadnicze w wysokości – 6000 zł. 2. Dodatek funkcyjny w
wysokości  –  2100  zł.  3.  Dodatek  specjalny  w  wysokości  40%  łącznie  od  wynagrodzenia
zasadniczego i dodatku funkcyjnego – 3240 zł. 4. Dodatek za wysługę lat w wysokości 20% od
wynagrodzenia zasadniczego – 1200 zł. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Kto jest za przyjęciem uchwały?

Radny Bogusław Szczepan Łabędzki – Przepraszam, ja chciałbym tylko...

Przewodniczący Jakub Ostapczuk – Ale już w trakcie głosowania proszę radny był czas na tego.
Naprawdę ja.

Radny  Bogusław Szczepan  Łabędzki –  Ale  ja,  panie  Przewodniczący,  chciałbym poznać  nr  tej
uchwały, datę podjęcia. Bardzo proszę podać mi takie informacje przed głosowaniem. Chcę znać
numer uchwały.

Przewodniczący Jakub Ostapczuk – Numer uchwały jest Nr 3

Radny Bogusław Szczepan Łabędzki – Na pewno?

Przewodniczący  Jakub  Ostapczuk –  Łamane  na  14.  I  dnia  powzięcia  jest  1  grudzień  2014r.  i
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, tzn. z dniem dzisiejszym. I przystąpimy do głosowania.
Kto jest za przyjęciem powyższej uchwały? Kto jest za? Dziękuję. Kto jest przeciwny? 3 radnych
jest przeciwnych. Kto się wstrzymał? 4 radnych się wstrzymało. Za uchwałą głosowało 14 radnych,
3 radnych było przeciwnych, 4 radnych się wstrzymało. Uchwała została przyjęta. 

Do punktu 10 porządku obrad
Przewodniczący Jakub Ostapczuk – I zgodnie z porządkiem obrad punkt zamykam obrady I sesji
Rady  Miasta  Hajnówka.  Dziękuję  państwu  za  przybycie.  Tak  też  tak  organizacyjnie  już  po
zamknięciu proszę składać deklaracje o przynależności do komisji. Komisje zwołamy przed sesją,
żebyśmy mogli wcześniej obradować i przewiduję, że jeżeli nie zajdą żadne zmiany, następna sesja
będzie 30 grudnia. 

Prot.                                                                                                         Przewodniczący Rady

Elżbieta Filipowicz                                                                                      Jakub Ostapczuk
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