
Protokół Nr III/14
z obrad III sesji Rady Miasta Hajnówka

która odbyła się 30 grudnia 2014 r.
w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Hajnówka

w godz. 13:00- 17:50

Stan Rady Miasta – 21
obecnych na sesji – 21

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 niniejszego protokołu/

Do punktu 1, 2 porządku obrad
Odtworzenie Hymnu Państwowego.
Jakub Ostapczuk – Proszę zająć miejsca. Otwieram obrady III sesji Rady Miasta w Hajnówce. I na
wstępie, zanim przedstawię porządek obrad, chcę Państwu, stwierdzam że w sesji uczestniczy 21
radnych, to znaczy co stanowi 100 % obecnych radnych. Zanim przedstawię Państwu porządek
obrad,  który  Państwo  też  otrzymali  do  siebie,  chcę  wprowadzić,  będę  prosił  Państwa  o
wprowadzenie 2 uchwał dodatkowych. Pierwsza uchwała to dnia 23 grudnia, tuż przed Świętami
zostały, wpłynęły 2 pisma do Biura Rady. Pierwsze pismo chodzi o, tak delikatnie mówiąc, taki
donos na mieszkankę i akurat nie nawet mieszkankę naszego, ale ościennej miejscowości z gminy
wiejskiej Hajnówka. I jest taka procedura, że nie można tej Pani odpisać, że słucha Pani, nie jest to
nasza  kompetencja,  tylko  musimy w formie  uchwały przenieść,  przekazać  to  do odpowiednich
organów. I drugie pismo też w tym dniu zostało złożone do Rady Miasta z prośbą o pomoc w
przyznaniu mieszkania komunalnego. Też nie jesteśmy, nie jest nasza kompetencja i też w formie
uchwały chcę to skierować do realizacji przez Pana Burmistrza Miasta. Czy są uwagi do tych? Pan
radny Łabędzki.

Bogusław Szczepan  Łabędzki –  Państwo Przewodniczący,  Panie  Burmistrzu,  Wysoka  Rado,  po



pierwsze, to jest tak, że myśmy te pisma otrzymali zupełnie przed chwilą. I powiem tak: To, co się
narzuca w pierwszym przypadku, to z pobieżnego przyjrzenia się ja mogę tak, mogę podzielić tutaj
opinię  Pana  Przewodniczącego.  Natomiast  drugie  pismo  jest  skierowane  do  Komisji  Spraw
Społecznych przy Radzie Miasta Hajnówka. Więc ja uważam, że najpierw ono powinno trafić do
Komisji Spraw Społecznych i ta komisja się powinna tym pismem zająć, jego treścią. Ja mówię, ja
nawet, nawet powiem szczerze, nawet jeszcze nie zdążyłem się zapoznać z całością tego pisma.
Natomiast myślę, ze jeżeli ono zostało do Komisji Spraw Społecznych skierowane, to ta komisja
powinna się tym zająć, wypracować wnioski, następnie zdecydować, co z nim dalej.

Jakub Ostapczuk – Chcę poinformować radnego, że komisja nie jest organem. Jedynie Rada jest
organem i  według ustawy kompetencji  Rady nie ma takiego na podstawie art.  18 w ustawie o
samorządzie gminnym nie jest w naszej kompetencji przyznawanie mieszkań. To jest kompetencja
Burmistrza Miasta.

Bogusław Szczepan Łabędzki – W tej chwili Pan wymaga ode mnie tego, żebym zagłosował, nie
znając treści pisma, które wpłynęło. Panie Przewodniczący.

Jakub Ostapczuk – Ale, Panie radny, to jest pismo do Rady, która w sprawie przyznania mieszkania
i to jest wyraźnie napisane, która nie ma, Rada nie ma kompetencji w tej sprawie.

Bogusław Szczepan Łabędzki – Bardzo żałuję, że te pismo na przykład nie trafiło wcześniej do nas
w korespondencji, chociażby do członków Komisji Spraw Społecznych. 

Jakub Ostapczuk – Panie radny, pracowaliśmy nad tym pismem na Wigilię jeszcze. Bo Pan zobaczy
terminy. Jest w ustawie niezwłocznie trzeba ten temat, 7 dni, musimy to załatwić. Dobrze, że akurat
nam sesja ta przypadła. Wtedy Święta były. Nie chciałem gońców czy tego ganiać. 

Bogusław  Szczepan  Łabędzki –  Nawet  i  wczoraj  można  było  jeszcze  przekazać  te  pismo  do
zapoznania się z nim, Panie Przewodniczący.

Jakub  Ostapczuk –  Dobra.  Przystępujemy...  Czy  są  jeszcze  uwagi?  Jeśli  nie  ma,  będziemy
oddzielnie głosować te. Pierwsza uchwała, która będzie umieszczona w pozycji, w punkcie 7 jako j/
jako punkt j/  w sprawie przekazania pisma Pani * dotyczącego zasiłku,  ubezpieczenia z  opieki
społecznej,  podatku  dochodowego,  składki  ZUS.  To  co  mówiłem odnośnie  tej  Pani,  które  nie
dotyczy nawet miasta. Kto jest za wprowadzeniem tej uchwały? Dziękuję. Kto jest przeciwny? 1
radny jest przeciwny. Kto się wstrzymał? 1, 2, 3, 4 radnych się wstrzymało. Za uchwałą głosowało
16 radnych, przeciwny był 1 i wstrzymało się 4. Punkt został przyjęty. I następny punkt. Tak, tak. I
następny punkt w sprawie przyjęcia do porządku obrad w sprawie, uchwała w sprawie przekazania
pisma mieszkańców Hajnówki dotyczące pomocy w przyznaniu mieszkania komunalnego. Kto jest
za tym, żeby ten punkt został wprowadzony do porządku obrad? Dziękuję. Kto jest przeciwny? Nie
widzę.  Kto  się  wstrzymał?  4  radnych  się  wstrzymało.  Za  wnioskiem  głosowało  17  radnych,
przeciwnych nie było, wstrzymało się 4 radnych. I teraz przystąpimy do przedstawienia porządku
obrad. I tak po kolei.

1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z II sesji Rady Miasta Hajnówka.
4. Interpelacje.
5. Informacja o działalności Burmistrza Miasta Hajnówka w okresie od 1 grudnia 2014 do 16

grudnia 2014.
6. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Miejskiej  Hajnówka w roku

szkolonym 2013/2014.



7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawach:
a/ zmiana w budżecie miasta na rok 2014,
b/ zmiana w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Hajnówka na lata 2014-2024,
c/  ustalenie  jednostkowej  stawki  dotacji  przedmiotowej  na  rok  2015  dla  zakładu
budżetowego „Park Wodny” w Hajnówce,
d/  ustalenia  jednostkowej  stawki  dotacji  przedmiotowej  na  rok  2015  dla  Zakładu
Komunikacji Miejskiej w Hajnówce,
e/ uchwalenie budżetu miasta na rok 2015. I tutaj przedstawię procedurę:
-  przedstawienie  stanowiska  Burmistrza  Miasta  do  przedłożonego  projektu  wraz  z
uzasadnieniem,
-  przedstawienie  opinii  Komisji  Spraw  Społecznych  oraz  Komisji  Infrastruktury
Komunalnej i Samorządu Rady Miejskiej Hajnówka,
-  przedstawienie  opinii  w  sprawie  projektu  budżetu  przez  Przewodniczącego  Komisji
Polityki Gospodarczej,
- przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej
oraz prognozie długu,
- dyskusja nad projektem uchwały budżetowej,
- głosowanie nad uchwałą budżetową.
f/ uchwalenie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Hajnówka na lata 2015-2024,
g/  uchwalenie  Miejskiego  Programu  Profilaktyki  i  Rozwiązywania  Problemów
Alkoholowych na rok 2015,
h/  wyrażenie  woli  wstąpienia  Gminy Miejskiej  Hajnówka do Lokalnej  Grupy Działania
„Puszcza Białowieska”,
i/ zaliczenie drogi do kategorii dróg gminnych miasta Hajnówka oraz nadanie nazwy ulicy,
j/ przekazania pisma Pani * dotyczącego zasiłku, ubezpieczenia z opieki społecznej, podatku
dochodowego, składki ZUS z dnia 23 grudnia 2014 według właściwości,
k/  przekazania  pisma  mieszkańców  Hajnówki  *  dotyczącego  pomocy  w  przyznaniu
mieszkania komunalnego z dnia 23 grudnia 2014 według właściwości Burmistrzowi Miasta
Hajnówka.

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

Jakub  Ostapczuk –  Kto  jest  za  przyjęciem  powyższego  porządku  obrad?  Dziękuję.  Kto  jest
przeciwny? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Porząek obrad został przyjęty jednogłosnie.

Do punktu 3 porządku obrad
Jakub  Ostapczuk –  Przechodzimy  do  punktu  3.  Przyjęcie  protokołu  z  II  sesji  Rady  Miasta
Hajnówka.  Protokół  był  wyłożony  w  Biurze  Rady.  Można  było  sprawdzać.  Czy są  uwagi  do
protokołu? Jeśli nie ma, przystąpimy do głosowania. Kto jest za przyjęciem protokołu z II sesji
Rady Miasta Hajnówka? Kto jest za? Dziękuję. Kto jest przeciwny? Nie widzę. Kto się wstrzymał?
Nie widzę. Protokół z II sesji Rady Miasta Hajnówka został przyjęty jednogłośnie.

Do punktu porządku 4 obrad
Jakub Ostapczuk – Punkt 4.  Interpelacje.  Proszę radnych o składanie interpelacji.  Proszę radny
Tomasz Androsiuk.

Tomasz Androsiuk – Panie Burmistrzu, Państwo Przewodniczący, szanowni radni, chciałbym złożyć
interpelację na temat hajnowskich dróg miejskich i może od razu przeczytam treść tej interpelacji.
„Na  podstawie  § 34  Statutu  Miasta  Hajnówka proszę  o  udzielenie  informacji  w następującym
zakresie: Ilości ulic miejskich, które nie posiadają utwardzonej nawierzchni. Ile jest utworzonych na
terenie naszego miasta społecznych komitetów budowy ulic? Na jakiej ulicy zostały już wykonane



dokumentacje  techniczne  oraz  daty  ich  sporządzenia?  I  ile  i  na  jakie  ulice  zostały  wydane
pozwolenia na budowę wraz z datą ich ważności?” Myślę, że taka informacja przydałaby się nam
radnym. Być może Urząd prowadzi takie zestawienie. Na pewno, na pewno ta informacja by się
przydała przy tworzeniu kolejnych budżetów na kolejne lata. Dziękuję.

Jakub Ostapczuk – Dziękuję Panu radnemu. Pan radny Mironczuk.

Piotr Mironczuk – Panie Przewodniczący, wysoka Rado. Szanowny Panie Burmistrzu, ponownie
chciałbym się zwrócić Pańską uwagę na fatalny stan drogi osiedlowej łączące ulicę Grabową i ulicę
Lipową. Stan jezdni zagraża bezpieczeństwu użytkowników oraz może nas narazić na konieczność
wypłaty  odszkodowań  za  uszkodzenia  pojazdów  wynikające  ze  złego  stanu  nawierzchni.
Dochodzący hałas podczas przejazdu przez te wyrwy i dziury szczególnie odczuwają mieszkańcy
bloków 29, 31 i 27. Jednocześnie informuję, że balkon mieszkania nr 12 bloku 29 jest zagrożony
urwaniem przez  przejeżdżające  samochody,  które  omijają  te  wyrwy i  skracają  sobie  drogę.  W
związku  z  powyższym  zwracam  się  z  uprzejmą  prośbą  o  podjęcie  działań,  które  pozwolą  na
zniwelowanie przedstawionego problemu, z którym mieszkańcy osiedla mierzą się od wielu lat.
Zwracam uwagę na brak rozwiązania problemu z ustawieniem pojemników na odpadki komunalne,
które były zgłaszane przez mieszkańców oraz interpelacje radnego. Proszę o informację, kto jest
zobowiązany  do  wykonania  koniecznej  naprawy i  uporządkowania  terenu  oraz  kiedy  zostanie
wykonana. Proszę o odpowiedz ustną. I tutaj chcę dodać, że niejako brak jest interpelacji, co to jest
ulica Grabowa i droga osiedlowa, bo jeżeli chodzi o tłumaczenie pobieżne, to ulica Grabowa jest
łącząca  właściwą  ulicę  Grabową  i  wychodząca  w  kierunku  ulicy  Lipowej.  Natomiast  przy
dokonaniu projektu budowy tej  ulicy,  to ulica Grabowa kończy się tylko na łączniku tym drogi
osiedlowej. W końcu jak to jest? Jakiego mamy używać, jakiej nazwy? Czy to jest ulica Grabowa
czy to jest  ulica osiedlowa? I kto ma to zrobić? Bo jeżeli chodzi o ulicę,  to jedni wysyłają do
Burmistrza, inni natomiast inni odsyłają do Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej, że to jest droga
osiedlowa.  I  tutaj  jest  taki  problem.  W końcu wiele  pieniędzy się  znajduje  na inne  jakieś  tam
sprawy nie dotyczące miasta Hajnówki a na tą nie mamy, nie mamy pieniędzy. Od, jak pamiętamy,
to  od  4  lat.  Z  chwilą  przyjęcia  Pana jako Burmistrza  ten  problem powstał  i  do  tej  pory brak
rozwiązania. W końcu, w końcu, to co, czekamy, aż będzie jakiś wypadek, czy ten balkon urwą? Bo
zapraszam  na  wizję  lokalną  i  zobaczymy  w  jakiej  odległości  te  pojazdy  od  tego  balkonu
przyjeżdżają. Bo jest chyba już dość czasu i powiedzmy te okres 4-letni powinien być zakończony
jakimś rozwiązaniem dla tych ludzi i dla tego osiedla, no bo wiemy, że tam samochody zaczynają
jazdę od godziny 3:00. Gdzie, jak, po co, to my wiemy dokładnie. I Pan Burmistrz wie. Natomiast
ludzie  chcą  troszeczkę  i  wygody,  i  spokoju,  i  jakiegoś  bezpieczeństwa,  bo  to  jest  taka  droga
narażona dość na intensywny ruch. Dziękuję.

Jakub Ostapczuk – Dziękuję Panu radnemu. Teraz prosił o głos Pan radny Łabędzki. 

Bogusław  Szczepan  Łabędzki –  Państwo  Przewodniczący,  wysoka  Rado,  Panie  Burmistrzu,
„Interpelacja  w  sprawie  inwestycji  Przedsiębiorstwa  Energetyki  Cieplnej  w  Hajnówce
zrealizowanej  w roku 2014. Część zadań inwestycyjnych hajnowskiego PEC-u stanowi budowa
przyłączy  ciepłowniczych  wykonywanych  na  podstawie  umowy  z  prywatnymi  odbiorcami.  W
związku z tym, że korzysta z nich coraz więcej mieszkańców naszego miasta, proszę o udzielenie
informacji, które będą zawierały następujące dane: 1. Obowiązujące obecnie wymagania techniczne
i warunki finansowe konieczne do zawarcia umowy z PEC. 2. Wykaz zrealizowanych na terenie
Hajnówki  w  roku  2014  przyłączy  z  wyszczególnieniem:  daty  realizacji,  długości  wykonanego
przyłącza oraz opłaty poniesionej przez klienta z racji wykonania usługi.” Dziękuję. 

Jakub Ostapczuk – Dziękuję radnemu. Teraz. Aha, i jeszcze Pani radna. 

Barbara  Laszkiewicz –  Panie  Burmistrzu,  Państwo  Przewodniczący,  wysoka  Rado,  szanowni



Państwo, w 2012 roku część mieszkańców Hajnówki zadeklarowała chęć uczestnictwa w projekcie
polegającym na zakupie instalacji kolektorów słonecznych na budynkach mieszkalnych, w których
zamieszkują. Projekt był realizowany w 2014 roku gminę miejską Hajnówka, był realizowany w
2014  roku  przez  naszą  gminę  miejską  Hajnówka  i  współfinansowany  w  70  %  ze  środków
finansowych pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Pochodzących. Z
kolei  nasz wkład własny jako mieszkańców wynosił  25 % całkowitej  wartości  indywidualnego
zestawu kolektorów. To była kwota 2 435,90.  Każdy,  który przystąpił  do projektu,  musiał  taką
kwotę uiścić. 5 % natomiast to był wkład gminy miejskiej Hajnówka. Przetarg na instalację i na
serwisowanie kolektorów wygrała firma Solver z Tarnowskich Gór. Najprawdopodobniej na dzień
dzisiejszy firma nie istnieje, nie odbiera telefonów, nie przyjmuje zgłoszeń w celu naprawy usterek i
nie płaci serwisantowi. Serwisant był powołany z naszych mieszkańców, z naszej gminy w celu
naprawienia  wszelkich  usterek.  Kolektory są wadliwe,  wymagają napraw,  a  nie  ma komu tego
dokonać. W związku z powyższym nasuwa się pytanie, kto ponowi winę za taki stan rzeczy? Czy
został źle sporządzony przetarg? Czy może warunki przetargu nie zostały zbyt mocno zaostrzone?
Jakich zabezpieczeń żądał inwestor firmy Solver? Uważam, że nie powinno dojść do tego, że firma,
tak  zwany krzak,  wygrywa przetarg,  zgarnia  ogromne  pieniądze  i  znika.  My jako  mieszkańcy
czujemy się  zaniepokojeni  i  oszukani.  Obiecano nam coś,  czego nie  mamy.  Do kogo na dzień
dzisiejszy mamy się  zgłaszać w celu dokonania napraw, skoro wszystkie  telefony firmy Solver
milczą? Chcę dodać, że kilka dni temu wykonałam 6 telefonów, które posiadałam do firmy Solver.
Żaden telefon nie odebrał mojego, nikt nie odebrał mego zgłoszenia, nikt nie oddzwonił. Oddzwonił
Pan, który stwierdził,  że już w tej firmie nie pracuje, a który był na zebraniu w Domu Kultury
Górnik. Najprawdopodobniej to był Pan Marek. Nazwiska nie znam. Powiedział, że już w tej firmie
nie pracuje od 15 grudnia i to już nie jest jego problem. Chcielibyśmy jako mieszkańcy po prostu
wiedzieć,  jakie  telefony są  aktualne,  do  kogo  możemy się  zgłaszać?  Bo  przecież  te  solary  są
naprawdę wadliwe. Sama z własnego doświadczenia wiem, bo miałam 2 usterki. Jedna usterka to
polegała na tym, że pękł mi zawór, zalało mi całą piwnicę. Żeby to naprawić, to trzeba było po
prostu naprawdę się sprężyc i dokonać tego szybko. To była noc, więc czekaliśmy do następnego
dnia. Musiałam wezwać, po prostu sama, na własną rękę wezwałam hydraulika, bo to była rzecz
niecierpiąca zwłoki. Ale chciałam to zrobić też przez firmę Solver, więc zgłoszenie też poszło. Nikt
na to nie reagował. Dopiero po tygodniu, dzięki pracownikowi Urzędu Miasta była interwencja i
zgłosił się Pan z firmy już hajnowskiej, która miała to obsługiwać. Po prostu no to jest bardzo
sytuacja niepokojąca i tych mieszkańców było naprawdę bardzo dużo, którzy przystąpili do tego
projektu. I proszę wyjaśnić nam, jakiś numer telefonu przedstawić, gdzie my mamy się zgłaszać,
jeśli powstaną jakiekolwiek usterki? Dziękuję bardzo.

Jakub Ostapczuk – Dziękuję. Jeśli nie ma interpelacji więcej, odpowiedzi na interpelacje będą w
punkcie 9. 

Do punktu 5 porządku obrad
Jakub  Ostapczuk –  Przechodzimy  do  punktu  5.  Informacja  o  działalności  Burmistrza  Miasta
Hajnówka w okresie od 1 grudnia 2014 do 16 grudnia 2014. Państwo otrzymali taką informację.
Proszę o zadawanie dodatkowych pytań, jeżeli są. Pan Tomasz Androsiuk prosi o głos. Proszę.

Tomasz Androsiuk  – Panie Burmistrzu,  w informacji  o  działalności  Burmistrza  w okresie  od 1
grudnia  2014  do  16  grudnia  2014  w  pierwszym,  zdaniu  już  czytamy:  „W dniu  5  grudnia  w
Hajnówce odbyło się seminarium pod tytułem „Jak rozpocząć działalność gospodarczą w powiecie
hajnowskim?”  organizowane  przez  Centrum  Wdrażania  Projektów  przy  Białowieskim  Parku
Narodowym.”  Tu  od  razu  nasunęło  mi  się  takie  pytanie.  Ile  w  mieście  jest  podmiotów
prowadzących działalność gospodarczą? Jaka jest tendencja w porównaniu do ostatnich 4 lat? Czy
tych podmiotów przybywa, ubywa? Ile podmiotów na przykład utworzyło na przykład działalność
gospodarczą? Ile zawiesiło? Ile zamknęło? Jeżeli byłby Pan w stanie odpowiedzieć teraz, to bardzo
bym prosił. Jeżeli nie, to na następną sesję na przykład. Dalej czytamy: „W dniu 15 grudnia 2014



odbyło  się  spotkanie  przedstawicieli  samorządów  Puszczy  Białowieskiej  z  Panem  Wiesławem
Krzewiną  Zastępcą  Dyrektora  Generalnego  Lasów Państwowych  do  spraw strategii  organizacji
rozwoju.  Spotkanie  w  siedzibie  Regionalnej  Dyrekcji  Lasów  Państwowych  w  Białymstoku
dotyczyło omówienia bieżących zagadnień związanych z gospodarowaniem na obszarze Puszczy
Białowieskiej.”  Chciałbym,  aby  ten  temat  Pan  Burmistrz  rozwinął,  troszkę  więcej  coś  o  tym
spotkaniu opowiedział i co z tego spotkania wynikło. Dalej w informacji możemy przeczytać, że
„rozstrzygnięto  postępowanie  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  pod  nazwą  „Gospodarka
odpadami komunalnymi”.” Dowiadujemy się, że przetarg wygrała hajnowska firma PUK na dosyć
długi  czas,  bo  do  30  czerwca  2018  mają  świadczyć  nam  swoje  usługi.  I  czy  w  związku  z
rozstrzygnięciem tego przetargu jest szansa na zmniejszenie opłat za odbiór nieczystości? I później
dalej  jeszcze  czytamy z  zakresu Zespół  Oświaty Kultury i  Sportu:  „Podpisano porozumienie  z
Podlaską Federacją Sportu w Białymstoku w sprawie kontynuacji realizacji projektu Multisport w
2015  roku.”  Ja  próbowałem  coś  więcej  w  internecie  znaleźć.  Jakoś  nie  bardzo  mi  się  udało.
Chciałbym  po  prostu  z  ciekawości  wiedzieć,  jakie  to  są  zajęcia  organizowane,  kto  w  nich
uczestniczy? I jeszcze w dniu 4 grudnia uruchomiono Lodowisko Białe Orlik funkcjonujące przy
Zespole Szkół Nr 1 w Hajnówce. I chodzi mi tutaj o godziny otwarcia tego Orlika. Czy w dni
powszednie otwarcie od 16:00 do 19:00 to nie jest za krótko? Czy nie dałoby się trochę dłużej tego
lodowiska otwartego? Wydłużyć godziny otwarcia tego lodowiska. I to chyba tyle. Dziękuję. 

Jakub Ostapczuk – Dziękuję. Jeszcze prosi Pani Alicja Chaniło.

Alicja Chaniło – Panie Burmistrzu,  ja bym chciała uzyskać,  jeszcze tutaj  powracając do pytań,
przez Pana Tomka, zapytać, czy tak jak dotychczas na 1 gospodarstwo indywidualne będzie tylko
bez względu na ilość mieszkańców będzie tak jak do tej pory 1 worek, bo z tego, co wiem, miały
być ilu mieszkańców zamieszkuje dane mieszkanie, to miało być tyle worków. Bo ten 1 worek na 4-
osobową rodzinę  to  jest  stanowczo  za  mało.  Czy już  jest  cokolwiek  w tej  sprawie  wiadomo?
Dziękuję bardzo.

Jakub Ostapczuk – I Pan radny Łabędzki.

Bogusław Szczepan Łabędzki – Państwo Przewodniczący, Wysoka Rado, Panie Burmistrzu, mamy
informację o spotkaniu 10 grudnia 2014 roku, na którym, oprócz wielu różnych innych tematów
bardzo ważnych, był poruszany temat perspektywy gazyfikacji regionu. Bardzo proszę o więcej
informacji na ten temat. Czy faktycznie te perspektywy się zmieniły teraz, czy mamy jakieś nowe
możliwości w tym zakresie? Co do spotkania 15 grudnia w Regionalnej Dyrekcji Lasów, Panie
Burmistrzu,  chciałbym, żeby Pan, oprócz informacji  na temat  tego spotkania,  przedstawił także
swoje własne,  swoje stanowisko, które Pan tam prezentował  na tym spotkaniu.  Natomiast przy
okazji  chcę  złożyć  wniosek,  abyśmy  jako  Rada  Miasta  na  wiosnę  przyszłego  roku  2015
zorganizowali w Hajnówce konferencję poświęconą przyszłości Puszczy Białowieskiej, w której,
oprócz  przedstawicieli  Ministerstwa  Ochrony  Środowiska,  Generalnej  Dyrekcji  Lasów
Państwowych,  wezmą  także  parlamentarzyści  z  Komisji  Sejmowej  czy  też  parlamentarzyści  z
naszego regionu zainteresowani tym tematem. Ja myślę, że szczegóły możemy omówić w ramach
poszczególnych  komisji  branżowych,  jak  taką  konferencję  w  Hajnówce  zorganizować.  Co  do
rozstrzygnięcia  przetargu na  zamówienie  publiczne  „Gospodarka  odpadami”,  Panie  Burmistrzu,
przyjmując liczbę 18 500 mieszkańców Hajnówki, którzy no są jak gdyby w bazie danych, tak,
naszego miasta, wychodzi mi na to, że miesięczna opłata to 6 złotych 11 groszy. Czy w związku z
tym jest planowana obniżka opłat za odbiór nieczystości z naszych gospodarstw? Taka uwaga tylko,
Panie Burmistrzu,  odnośnie tutaj  informacji,  że  1 grudnia odbyło się  walne zebranie członków
Lokalnej Organizacji Turystycznej. To generalnie to nie jest chyba tutaj jakaś istotna informacja z
zakresu  Pana  działalności  i  my  dopiero  dzisiaj  będziemy  rozmawiali  na  temat  ewentualnej
deklaracji,  nawet  nie  przynależności.  I  na  koniec,  Panie  Burmistrzu,  taki  mój  wniosek,  o
przygotowanie informacji na temat ilości niedziałających ozdób świątecznych naszego miasta, na



temat uszkodzonych częściowo ozdób świątecznych na terenie naszego miasta. I chodzi mi jeszcze
o podanie  ogólnej  ilości  tych  ozdób a  także  perspektywy,  plan  działania  na  przyszłość,  jak  te
ozdoby świąteczne będą w przyszłym roku na przykład wyglądały i jakiej tendencji w tym zakresie
możemy oczekiwać? Dziękuję bardzo.

Jakub Ostapczuk – Dziękuję. Jeszcze Janusz Puch radny.

Janusz Puch – Ja chcę się tutaj zapytać Pana Burmistrza, bo tutaj już koledzy radni się pytali, to
dużo  pytań  zapadło,  a  ja  właśnie  tutaj  mam  się  jeszcze  do  odnieść  do  sieci  infrastruktury
komunikacyjnej. Właśnie koło 10 grudnia była mowa w Urzędzie Miasta. O jakiej to sieci były
właśnie  poruszane?  Żeby  zapoznać  mieszkańców.  Jak  również,  tutaj  jeszcze  dodam,  że  na  15
grudnia odbyła się konferencja „Podlasie na eksport”. Tutaj kolega też właśnie pytał o tym. A ja
chcę  się  zapytać,  jakie  to  mają  być  warunki,  czynniki,  żeby  tereny  inwestycyjne  nasze  były
atrakcyjne dla przedsiębiorców? Dziękuję.

Jakub Ostapczuk – Dziękuję. I zaraz zobaczę, czy radni jeszcze są. Czy radni mają jeszcze pytania?
To Pan Zdzisław Stankowski. Do informacji proszę.

Zdzisław  Stankowski  –  Panie  Burmistrzu,  wydano  6  zezwoleń  na  usunięcie  drzew,  krzewów i
decyzję  środowiskową.  Jesteśmy też  tak  bardzo  zaskoczeni,  dlaczego  od 2012 roku nie  mamy
zezwolenia na wycięcie drzew na ulicy Wierobieja i ronda świętej pamięci Jana Pawła II? A przy
Zespole  Szkół  Zawodowych,  gdzie  powstała  nowa  szkoła,  wycięliście  drzewo  i  ścięliście  do
połowy chyba z 5 drzew. To dlaczego tak traktujecie tych mieszkańców, którzy tam pracują i ja z
nimi walczę od 2012 roku? I jeszcze też są zaskoczeni. Zrobiliście remont ulicy Piłsudskiego. Jadą
w stronę Kleszczel i teraz tam tak sporo wyciętych lip. To dlaczego jak się robi remont ulicy i
remont  chodników,  wtedy się  nie  wycina  tego?  Bo  teraz  znowu Urząd  Miasta  wyrzuci  nasze
pieniądze na poprawienie tego chodnika. Czy tak traktować mieszkańców w Hajnówce? Tak się nie
powinno robić. A część mieszkańców jest zadowolonych z tego, bo wtedy też powiedziałem na
sesji: Proszę wyciąć drzewa po prawej stronie, jadąc do Kleszczel i powiększyć parkingi. I są z tego
zadowoleni.  I  też  jeszcze  kilka drzew wyciętych,  jak tutaj  na 3 Maja,  że  już widzimy światło
zielone. To dobrze. I z niektórych ulic też zostały wycięte, że mamy bezpiecznie wyjechać na ulicę
główną. To dlaczego tak się nie robi?

Jakub Ostapczuk – Dziękuję. I jeśli więcej nie ma pytań, poproszę Pana Burmistrza o odpowiedzi.

Jerzy Sirak – Panie Przewodniczący,  Wysoka Rado, spraw poruszono tutaj  dosyć sporo.  Ja nie
zdążyłem zapisać wszystkie,  to postaram się odpowiedzieć.  Na początek przepraszam za swoją
nieobecność na ostatniej sesji Rady Miasta, ponieważ w tym dniu miało spotkanie miejsce z Panem
Dyrektorem  Regionalnych  Lasów  Państwowych  i  Dyrektorem  Krzewiną  z  Ministerstwa
Środowiska. Tylko tutaj w tej informacji no niefortunnie znalazł się zapis, że spotkanie dotyczyło
gospodarowania  na  obszarze  Puszczy  Białowieskiej.  No  w  pewnym  sensie  dotyczyło
gospodarowania,  ale  nie  gospodarowania,  o  jakim myślimy w sensie  eksploatacji  Puszczy jako
źródła  surowca.  Dotyczyło  to  zagospodarowania  regionu  Puszczy  Białowieskiej  w  szerszym
zakresie. Także jeżeli już jestem przy tym, to to spotkanie dotyczyło projektu, który nazywa się
Projekt Zintegrowany Puszcza Białowieska Leśne Dziedzictwo Europy. Taki projekt, który zakłada
szereg bardzo interesujących i ciekawych inwestycji i na terenie naszego miasta, i na terenie całego
rejonu  Puszczy  Białowieskiej,  inwestycji,  które  będą  realizowane  w  znacznej  mierze  z
wykorzystaniem  środków  Funduszu  Leśnego,  ale  jest  szansa  na  połączenie  tych  środków  ze
środkami  samorządowymi,  ze  środkami  unijnymi  i  być  może  ze  środkami  programów
transgranicznych. Taki projekt został już przygotowany, został przedstawiony Ministrowi i zgodnie
z założeniami powinien być parafowany i podpisany w dniu 15 stycznia. Jestem przy głosie, więc
dziękuję  Wysokiej  Radzie  za  decyzję  o  ustaleniu  mojego  wynagrodzenia.  Ja  ze  swojej  strony



zapewniam, że tak jak to miejsce miało do tej pory, zrobię wszystko, żeby reprezentować nasze
miasto najlepiej jak umiem i najlepiej jak potrafię. I jestem przekonany, że wspólnie z Wysoką Radą
zrobimy wszystko, co jest  możliwe, żeby w ciągu tej  kadencji,  w ciągu tych 4 lat wykorzystać
wszystkie  możliwości  i  szanse,  które  stoją  przed  naszym  miastem.  Pan  Androsiuk  prosi  o
informację o drogach. Pan radny zdaje sobie z tego sprawę, że chociaż staram się wiedzieć bardzo
dużo,  nie  jestem w stanie,  żeby tak  od  ręki  Panu powiedzieć,  ile  jest  społecznych  komitetów
budowy,  ile...  Aha, przepraszam. Tak samo jeżeli  chodzi o tą informację dotyczącą działalności
gospodarczej, jest wprawdzie Pan Sekretarz Kierownik Referatu, to może potem odpowie na to,
dobrze?  Pani  Chaniło.  Jeżeli  chodzi  o  przetarg,  no  przetarg  został  przeprowadzony,  został
rozstrzygnięty osobiście  uważam,  że  dobrze,  że  jest  to  dłuższy czas,  ponieważ jest  to  sytuacja
stabilna i  dla  miasta,  i  dla  Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych,  które jest  jednostka  miejską.
Natomiast  jeżeli  chodzi  o  cenę.  Na dzień  dzisiejszy nie  przewidujemy tutaj  obniżenia tej  ceny
Powiem,  z  prostej  przyczyny.  Ładnie,  jak  się  weźmie  kalkulator,  się  policzy,  ile  jest  ludzi,  że
wychodzi 613 groszy. Pierwsza sprawa, że zalecenia instytucji finansowych, nadzorczych są takie,
że ta stawka musi być ustalona w pełnych złotówkach. My tego nie zmienialiśmy do tej pory, bo w
ciągu  roku  nie  chcieliśmy  tego  robić.  W  przyszłym  roku  będziemy  pracowali  nad  zmianą
regulaminu również w tym kierunku, o którym mówi tutaj Pani radna Chaniło, żeby tych worków
było zdecydowanie więcej  i  na pewno tak będzie.  I  wówczas będziemy również dyskutować o
samej cenie. Ale wszyscy wiemy, że jeżeli spojrzymy na tą cenę, porównamy tą cenę do ceny, jakie
są w innych miastach, w innych samorządach, to widzimy, że ta cena jest ceną niską. Multisport. To
potem Pani Inspektor odpowie. Tak samo jeżeli chodzi o Lodowisko Biały Orlik. Zobaczymy. Jeżeli
jest taka potrzeba, to nie widzę powodu, żeby nie wykorzystywać tego lodowiska, jeżeli są chętni i
może ono być wykorzystane lepiej. No jeżeli chodzi o perspektywy gazyfikacji, no ja nie widzę
jakichś  takich  czynników, które  mogłyby radykalnie  wpłynąć  na zmianę  tej  sytuacji.  Z  prostej
przyczyny.  Inwestor,  który  prowadzi  tą  działalność,  prowadzi  przede  wszystkim  działalność
gospodarczą. I tak naprawdę nie ma na naszym terenie dzisiaj odbiorców, którzy zapewnią taki
rozbiór gazu, że ta inwestycja stanie się opłacalna. Co nie znaczy, że no nie będziemy się wspólnie
z  innymi  samorządami  starali  o  to,  żeby kiedyś  tam ten  gaz  do  Hajnówki,  okolic  dotarł.  Ale
wszyscy wiemy,  że tak naprawdę nikt  nie będzie prowadził  działalności charytatywnej.  Dopóty
dopóki prowadzenie tej inwestycji nie będzie się wiązało z zarabianiem, będzie to bardzo trudne.
Sprawa jest o tyle skomplikowana, że jedyną firmą, która na dzień dzisiejszy deklarowała większy
odbiór gazu na naszym terenie, to jest planowana budowa cegielni w Trywieży. Lokalna, to znaczy
Pan  mówił  radny  tutaj  o  dwóch,  ja  rozumiem,  stowarzyszeniach,  organizacjach.  Jedna  to  jest
Lokalna Organizacja Turystyczna a grupa to jest LGD, o której będziemy mówić przy uchwale.
Myślę, że wtedy o tym powiem. Natomiast jeżeli chodzi o LOT, dla nikogo z nas nie jest tajemnicą,
że wszystkim nam zależy na tym, żeby ta oferta turystyczna, która wychodzi z Hajnówki i z całego
naszego regionu,  była  coraz  atrakcyjniejsza,  ale  atrakcyjniejsza  też  będzie  wtedy,  kiedy będzie
lepsza współpraca między tymi wszystkimi, którzy zajmują się turystyką i  tą ofertę turystyczną
przygotowują.  W naszym mieście  też  jest  trochę atrakcji  turystycznych i  nie  wyobrażam sobie
takiej sytuacji, że nasze miasto nie byłoby reprezentowane w Lokalnej Organizacji Turystycznej.
No tak, Panie radny, ja bym powiedział tak: Możliwości techniczne dzisiaj są bardzo duże. Możemy
mieć piękne ozdoby, różne, kolorowe, tylko zawsze jest to sprawa wyboru między wydatkowaniem
środków finansowych. Na ten rok nie zakładaliśmy jakichś większych wydatków na zwiększenie
zakupów, jeżeli chodzi o te iluminacje świetlne. W przyszłym roku te iluminacje będą uzupełnione i
proszę mi wybaczyć,  nie  będziemy prowadzić żadnego dochodzenia i  sprawdzać,  która lampka
świeci, która lampka nie świeci. To, co się da, na bieżąco będziemy naprawiać, żeby w tym okresie
zimowym ta instalacja funkcjonowała na tyle, na ile to możliwe. Natomiast w przyszłym roku ta
instalacja  zostanie  wzbogacona,  uzupełniona,  ale  też  rewelacji  nie  obiecuję,  bo  to  wszystko
kosztuje. Jeżeli Wysoka Rada będzie miała takie życzenie, no można takie konferencje robić, tylko
z doświadczenia wiem, że tych konferencji jest tak dużo, są konferencje, w których uczestniczą
naprawdę  wybitni  specjaliści,  podejmują  różne  stanowiska  kierowane  i  do  Premiera,  i  do
Prezydenta. A skutek jest taki, jaki jest. Ale jeżeli Wysoka Rada zdecyduje, zechce taką konferencję



organizować, to my oczywiście jako administracja udzielimy wszelkiej pomocy. Nie wiem, co Pan
radny  miał  tutaj  na  myśli,  jeżeli...  A,  sieć  infrastruktury  drogowej.  Właśnie  w  ramach
realizowanego  przez  powiat  hajnowski  programu,  tak  zwanej  Platformy  Współpracy,  jest
opracowywany  dokument,  w  zasadzie  został  już  opracowany  dokument,  który  dotyczy
infrastruktury  komunikacyjnej  i  dostępności  komunikacyjnej  miasta  i  powiatu  hajnowskiego.
Celem i istotą tego dokumentu jest jakby przeprowadzenie takiej analizy i stwierdzenie, co jest z
punktu widzenia dostępności komunikacyjnej dla nas najważniejsze. Na ile ten dokument będzie
przydatny,  zobaczymy.  Dobrze,  że  on  będzie,  bo  to,  co  będzie  możliwe do realizacji,  to  i  tak
będziemy się próbowali, próbowali realizować we współpracy z innymi samorządami. Dla nikogo
nie jest tajemnicą, że sprawa dostępności każdego regionu, również naszego miasta, to jest sprawa
dobrych dróg dojazdowych i w naszym wypadku to głównie dróg wojewódzkich, ponieważ dróg
krajowych na terenie naszego powiatu praktycznie prawie nie ma. Ja wierzę, że ten dokument, który
został  wypracowany  w ramach  tej  tej  platformy,  będzie  wsparciem dla  zabiegów  o  uzyskanie
finansowania  dróg  wojewódzkich.  I  tu  mam  na  myśli  przede  wszystkim  drogi  wojewódzkie
Nowosady –  Juszkowy Gród,  ale  również  Nowosady  –  Zabłudów.  Jak  wszyscy  pamiętamy,  z
poprzednich obrad Rady i poprzedniej Rady, działania idą w dobrym kierunku i mamy nadzieję, że
po iluś tam latach doczekamy, że te drogi zostaną zmodernizowane i ta dostępność komunikacyjna
miasta  będzie  lepsza.  Atrakcyjność  terenów  inwestycyjnych  to  jest  przede  wszystkim
przygotowanie  terenów  atrakcyjnych  i  pod  względem  lokalizacji,  ale  również  pod  względem
uzbrojenia. I myślimy tutaj przede wszystkim o tych terenach, które zostały już przygotowane w
ramach środków z Regionalnego Programu Operacyjnego. 7 hektarów w bezpośrednim sąsiedztwie
Puszczy Białowieskiej z drogą dojazdową, z doprowadzoną wodą, kanalizacją i siecią ciepłowniczą.
Poszukujemy inwestora i mam nadzieję, że już w przyszłym roku jakieś jaskółki w tym temacie się
pojawią, choć zdaję sobie z tego sprawę, że poszukiwanie dobrego inwestora,  bądź co bądź, w
trudnej dziedzinie biznesu nie jest łatwe i trochę potrwa. Ale te zamierzenie inwestycyjne wpisuje
się w strategię rozwoju województwa podlaskiego i jest szansa na to, żeby w dłuższej perspektywie
czasowej ten ciekawy, atrakcyjny inwestor się znalazł. Również uzbrojenie terenów inwestycyjnych
to  będzie  przygotowanie  w  ramach  tej  strefy  nieruchomości  prawie  4  hektary  przy  ulicy  11
Listopada i hektarowa działka naprzeciwko Parku Wodnego od strony od strony ulicy 3 Maja. Tam
na  ukończeniu  jest  już  dokumentacja  techniczna.  Chodzi  o  wjazd  główny  z  ulicy  3  Maja  z
podłączeniem wody i kanalizacji. To potem odpowie Pan Sekretarz i Pani Jola. Proszę bardzo, jeżeli
chodzi o działalność gospodarczą, Pan Sekretarz.

Jarosław  Grygoruk –  Od  kilku  lat  już  Burmistrz  Miasta  Hajnówka  nie  prowadzi  ewidencji
działalności gospodarczej. Jest ona, prowadzimy ją w imieniu Ministerstwa Gospodarki.  To jest
centralna ewidencja działalności gospodarczej. Niestety,  nie mamy wglądu do statystyk, jakie ta
ewidencja mogłaby ewentualnie zaoferować. Natomiast myślę, że zwrócimy się tutaj z prośbą do
Ministerstwa, jeżeli Państwo są zainteresowani, o te statystyki. Czy uzyskamy odpowiedź, tego nie
wiem. Tendencja, jeżeli jeszcze była prowadzona ta ewidencja przez Burmistrza, była wzrostowa.
Nieznacznie, ale wzrostowa. Tych podmiotów przybywało i było ich około 1 500. Natomiast jeżeli
chodzi o wykreślenia, zmiany i zawieszenia tej działalności, one też, nie potrafię teraz powiedzieć,
na jakim poziomie się utrzymywało, natomiast utrzymywało się na stałym poziomie. Nie było tutaj
jakichś wielkich zmian, jeżeli chodzi o wykreślenia, czyli jakieś lawinowe wykreślenia podmiotów
gospodarczych na terenie miasta Hajnówka. Dziękuję.

Jakub Ostapczuk – Dziękuję. I proszę Panią Kierownik. Inspektor.

Jolanta  Stefaniuk –  Panie  Przewodniczący,  Panie  Burmistrzu,  Wysoka  Rado,  jeżeli  chodzi  o
program Multisport, jest to jeden z programów propagujących sport wśród młodzieży Ministerstwa
Sportu.  Jest  realizowany  przez  Podlaską  Federację  Sportu  jeżeli  chodzi  o  nasz  rejon.  Jest  on
skierowany do uczniów klas IV, V i VI. Występowaliśmy, kiedy został ogłoszony konkurs przez
Podlaską  Federację  Sportu,  ten  konkurs  został  ogłoszony  w  ubiegłym  roku,  o  przyznanie



pieniążków na zorganizowanie większej liczby grup. Natomiast otrzymaliśmy na 2 grupy i takie
grupy zostały zorganizowane w Zespole Szkół Nr 1 i w Zespole Szkół Nr 3. Jeżeli chodzi o nasz
wkład,  to  my jako miasto  zabezpieczamy jedynie  obiekt,  a  więc  salę  gimnastyczną.  Natomiast
pieniążki na organizację tych zajęć, jest to około 100 spotkań 2-godzinnych, oraz na zakup takiego
drobnego  sprzętu  sportowego,  otrzymujemy  za  pośrednictwem  Podlaskiej  Federacji  Sportu  od
Ministerstwa. Są to zajęcia lekkoatletyczne, takie ogólnorozwojowe. Wybór tych zajęć należy do
nauczyciela prowadzącego te zajęcia. Dziękuję. 

Jakub Ostapczuk – Dziękuję. Informację o działalności...

Jerzy Sirak – Jeszcze ja.

Jakub Ostapczuk – Jeszcze Pan Burmistrz.

Jerzy  Sirak –  Jeszcze  uzupełnienie.  Także,  Panie  Przewodniczący,  Wysoka  Rado,  ostatecznie
zakończono i oddano do użytku drogi, które były realizowane w ciągu roku w ramach schetynówek.
Jest  to  ulica  Łagodna,  Słoneczna,  Międzytory,  Jesionowa,  Wróblewskiego,  odcinek  od  ulicy
Sportowej  do ulicy Tamary Sołoniewicz,  ulica  Hibnera  i  ulica Gruntowa.  Łączna wartość tych
inwestycji zrealizowanych w ramach tego projektu, to jest 2 343 000, w tym 1 107 000 złotych. Są
to środki Skarbu Państwa i zostały nam już w dniu dzisiejszym przekazane, my się rozliczyliśmy z
wykonawcami.  Zakończono  również  modernizację  oświetlenia  ulicznego.  Tą  modernizację
realizowaliśmy z wykorzystaniem środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska w ramach
tak  zwanego  projektu  SOWA.  Zmieniono  470  lamp  na  nowe  lampy  LED-owe  i  59  skrzynek
sterowniczych.  W  wyniku  tego  też  mamy  oszczędniejsze  oświetlenie  i  również  system
inteligentnego sterowania tym oświetleniem w ciągu nocy. Łączna wartość tej  inwestycji to jest
1 560 000  złotych.  Już  na  podstawie  zużycia  energii  elektrycznej  w  ciągu  miesiąca  listopada
widzimy, że zgodnie z założeniem, zgodnie z harmonogramem są oszczędności, które w ciągu 3 lat
pozwolą na całkowite spłacenie pożyczki, bo część tych środków NFOŚ-u to jest dotacja a część
jest pożyczka. Zakończona została również budowa zadaszenia amfiteatru. Została już oddana do
użytku. Także już dzisiaj zapraszam Państwa i Państwa przed telewizorami do wspólnego powitania
Nowego  Roku  2015  właśnie  w  tym  amfiteatrze  z  nowym  zadaszeniem.  Łączna  wartość  tej
inwestycji to 2 348 000 złotych. Został też rozstrzygnięty przetarg na zakup energii elektrycznej.
Przetarg ten był realizowany w ramach grupy zakupowej, również w ramach Związku Regionu
Puszczy Białowieskiej. Są to gminy z powiatu hajnowskiego, bielskiego i siemiatyckiego. Łącznie
w tym przetargu uczestniczyło 21 samorządów. Przetarg został rozstrzygnięty. Wygrała go firma
Tauron Polska. I już w przyszłym roku będziemy korzystali z zakupów trochę tańszej energii, którą
uzyskamy  w  wyniku  tego  właśnie  przetargu.  Także  tyle,  co  ja  miałem  do  dodania,  Panie
Przewodniczący.

Jakub Ostapczuk – Dziękuję Burmistrzowi. I teraz przegłosujemy informację Burmistrza. I kto jest
za przyjęciem informacji o działalności Burmistrza Miasta Hajnówka w okresie od 1 do 16 grudnia
2014? Kto jest za? Dziękuję. Kto jest przeciwny? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Tym
takim  tradycyjnie,  w  tym  momencie  zawsze  proszą  o  głos,  może  i  dzisiaj,  radni  Sejmiku
Wojewódzkiego. Akurat witam serdecznie, Akurat wszyscy nasi 3 radni Sejmiku Wojewódzkiego.
Proszę, Pan Mikołaj Janowski prosi o głos. 

Mikołaj  Janowski –  Panie Przewodniczący,  Panie Burmistrzu,  Panie i  Panowie radni,  szanowni
Państwo,  co  w  Sejmiku  się  dzieje,  no  nie  jest  tak  za  bardzo  różowo.  Jeszcze  żeśmy  się  nie
poukładali, nie wybraliśmy prezydium. Myślę, że to szybko nastąpi. Jest przykro, że mówić, to ja
mówię jakby w imieniu koalicjanta, bo została podpisana umowa koalicyjna Platforma-PSL. No
nasi Marszałkowie trochę nie mogą się dogadać w podziale kompetencji, ale myślę że to zostanie
uporządkowane i ruszymy ostro do roboty. Tutaj chciałem zabrać głos w tematyce przedsiębiorców.



To to, co Tomek Androsiuk poruszył i słuchając odpowiedzi Pana Sekretarza, że nie posiadamy
takich informacji o przedsiębiorcach, ja bym prosił, żeby tą informację zdobyć. Ja rok temu, jako
Kierownik Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, próbowałem zdobyć taką informację
o  przedsiębiorstwach  i  ściągnąłem  dane  z  Ministerstwa  Gospodarki.  Jest  960  podmiotów
gospodarczych na naszym terenie. A było mi to i potrzebne po to, żeby zorganizować szkolenie w
tematyce mikroprzedsiębiorstw, dla tych firm. Ja myślę, że powinniśmy patrzeć teraz w obecnym
czasie, kiedy brakuje miejsc pracy, na przedsiębiorcę z pozycji nie tego, który ściąga podatek z
przedsiębiorcy, ale tego, który wspomaga przedsiębiorcę w tworzeniu miejsc pracy. I dlaczego to
mówię? Gdyż ta baza danych, maile, kontakt szybki, a chcę powiedzieć, że tutaj po części, jak
zbierałem te, tą tworzyłem bazę danych z przedsiębiorców, to jedynie miasto Hajnówka miało część
przedsiębiorców. Żadna inna gmina nie miała tych przedsiębiorców na stanie a miasto Hajnówka
miało taką bazę. Może to ze względu na spotkanie noworoczne z przedsiębiorcami, ale może nie
wszystkimi. Dlaczego to mówię? Otóż będą środki w PROW-ie, będą środki w RPO, inne działania
pomocowe dla przedsiębiorców. I tak jest bardzo ważne, żeby nawet, to ja nie chcę wchodzić w
kompetencje Pana Burmistrza, ale wytworzyła się komórka przy Burmistrzu, która by wspomagała
przedsiębiorców  z  miasta  Hajnówki  w  informowaniu.  Po  prostu  mail  dzisiaj  nie  kosztuje  z
informacją, że takie i takie są środki, tam i tam można złożyć wniosek pomocowy. Wiadomo, że
czasami przedsiębiorcy są dobrzy w interesach, robią dobrą robotę, ale się boją papierów, tak jak
każdy z nas. Tych ogrom papierów, ten złożenie wniosku, później to rozliczenie wniosku przeraża,
ale  są  środki.  I  czy nie  warto byłoby pomyśleć,  żeby wspomóc naszych przedsiębiorców,  taką
wesprzeć informacyjnie. Ja nie mówię już o pomocy przy wypełnianiu wniosku i rozliczeniu, ale
kto, a dlaczego by nie? Coś takiego stworzyć i to byłoby taka współpraca. W pewnych sytuacjach ja
się dowiaduję jako mieszkaniec powiatu hajnowskiego, jako radny, że jest jakaś firma. Jest jakaś
forma, w której nic nie wiem. A czasami biorę, poszukuję, robię zamówienie spoza powiatu, spoza
Hajnówki, z Bielska, z Białegostoku. Ściągam jakiś materiał, ściągam jakąś rzecz, ściągam jakąś
usługę.  A nie  wiem,  że  ta  firma  istnieje  tutaj  w  mieście  Hajnówka,  w  powiecie  hajnowskim.
Należałoby w taki sposób informacyjnie, bezkosztowo, bo dzisiaj mail, komputer nie kosztuje, nie
trzeba znaczka przyklejać. Można taką współpracę zacząć z przedsiębiorcami. Nie traktować ich
jako tych, co płacą tylko podatek i myśleć o jak najwyższym podatku, o ściągnięciu z nich, bo z
nich jakby żyjemy, ale zacząć iść w odwrotną stronę, traktować ich jako partnera i ich wspierać w
każdej  działalności.  W Nowym  Roku  życzę  wszystkiego  najlepszego,  na  Święta  prawosławne
zdrowych pogodnych Świąt jeszcze raz, bo składałem w poprzedniej sesji, także to, to składam. I
powiem także, szanowni Państwo, w Starym Roku, że dzisiaj odbyła się sesja Rady Powiatu, na
której  ja  też,  poniosły,  za  daleko  się  zagalopowałem.  Podniosły  mnie  takie  troszkę  nerwy w
stosunku do radnej powiatu. Myślę, że sobie i nam wszystkim życzę mnie emocji. Więcej spokoju.
Między sesją powiatową a tą miejską przyszedł do mnie mieszkaniec Hajnówki i mówi: Mikołaj, co
my robimy? Co my robimy? Co my robimy na sesjach Rady Miasta? Co my robimy na sesji Rady
Powiatu?  Jak  raz  w  tym  momencie  ja  też  brałem  udział  w  takiej  ostrej  wymianie  zdań,
niepotrzebnej, zdań różniących się między nami. Jest tak nas, taka sytuacja jest trudna. Widzimy na
każdym kroku no to,  co widzimy.  Widzimy jakąś nienawiść.  Starajmy się i  ja to zaczynam od
siebie, i chciałem przeprosić i Panią radną za moje takie ostre wystąpienie, radną powiatu, którą
dzisiaj, dzisiaj powiedziałem, może za dużo, poniosło mnie. I zobowiązuję się w następnym roku
wypowiadać się tylko merytorycznie, nikogo nie oceniać, tylko pracować na rzecz naszego miasta,
na rzecz powiatu, na rzecz naszego województwa. I prosiłbym, żebyśmy się w naszej dyskusji nie
zagalopowali,  tak  jak  ja  dzisiaj  na  Radzie  Powiatu.  Każdy z  nas  –  i  radni,  i  przewodniczący
komitetów, i inni, i mieszkańcy, którzy korzystają tutaj z gościnności Pana Przewodniczącego, bo
Pan Przewodniczący może nie dopuścić do zabrania głosu, ale Pan Przewodniczący pozwala na
zabranie głosu. Bo zaczyna się coś takiego, że Bielsk Podlaski, jak chce oglądać kabaret, to włącza
Telewizję Kablową, kanał na Telewizję Hajnówkę i zaczyna oglądać sesję Rady Miasta, a także
zaczyna oglądać sesję Rady Powiatu. Ja w tym dzisiaj też uczestniczyłem i zrobiłem bardzo, bardzo
źle.  Także  proszę,  żebyśmy  w  Nowym  Roku  rozpoczęli  taką  współpracę  merytoryczną.
Merytoryczną, nikogo nie oskarżali, nie rozliczali, tylko pracowali na rzecz dobra, bo ludzie dosyć



mają kłótni. I w tej kłótni, w którą też ja dzisiaj uczestniczyłem i za to serdecznie przepraszam.
Jeszcze raz na Nowy Rok i na Święta wszystkiego dobrego.

Jakub Ostapczuk – Dziękuję radnemu za dobre słowa. I jeszcze Starosta. Przepraszam, Pan radny
Sejmiku. Już chyba zostanie Starosta.

Włodzimierz Pietroczuk – Dziękuję bardzo za udzielenie głosu. Nawiązując do wypowiedzi tutaj
Pana Mikołaja Janowskiego, chcę powiedzieć, że nad sytuacją w Sejmiku to chyba najlepiej jest
pomilczeć  i  poczekajmy,  może  jednak  wszystko  wyprostuje  się,  wyklaruje  się  i  będziemy,
zaczniemy pracować właśnie merytorycznie. Jak na razie nie mieliśmy takiej możliwości. Ja bardzo
krótko.  Chciałbym  poinformować  Państwa  za  pośrednictwem  Telewizji  również  mieszkańców
Hajnówki, że od 21 stycznia, bo to jest taki pierwszy, pierwsza środa po świętach, rozpoczynam
dyżury  w  Biurze  Poselsko-Senatorskim  w  Muzeum  Kultury  Białoruskiej.  To  jest  jest  Biuro
Poselskie Posła Czykwina i Senatorskie Senatora Cimoszewicza. I gdyby ktoś chciał nawiązać ze
mną tam bezpośredni kontakt, oczywiście najlepiej w sprawach związanych z problemami naszego
regionu, będzie mógł mnie tam zastać w godzinach od 9:00 do 12:00. Chyba że okaże się, że jakieś
ważne rzeczy będą się działy w Sejmiku i będę musiał, ale to wtedy będę starał się informować o
tym  wcześniej.  Po  drugie,  uruchamiam na  początku  roku  stronę  internetową  czy  profil  osoby
publicznej na Facebook-u. To dla tych, którzy korzystają z różnych, z portali społecznościowych.
Będzie możliwość również bezpośredniego kontaktu, pośredniego kontaktu i dyskusji na tematy nas
interesujące poprzez ten portal. Przepraszam, że korzystam właśnie z tej możliwości, ale podam
również numer, nowy numer mojego telefonu komórkowego, to jest 531 155 707. I proszę bardzo,
gdyby ktoś chciał skorzystać z tego środka łączności, zapraszam. I również, nawiązując tutaj do
wypowiedzi  Pana  Janowskiego,  chciałbym,  żebyśmy  i  w  Radzie  Powiatu,  i  w  Sejmiku
Województwa, ale także w Radzie Miasta i we wszystkich samorządach zaczęli pracować w sposób
zupełnie  merytoryczny.  Chciałbym  jednak  tutaj  jakby  nieco  uszczypliwie  policzyć,  że  ta
merytoryczna współpraca to się zaczyna, powinna się zaczynać w pierwszym dniu po ogłoszeniu
wyników  wyborów.  I  jeśli  do  tego  nie  dochodzi,  później  są  niestety  tego  następstwa.  Życzę
wszystkiego najlepszego w Nowym Roku, spełnienia planów, marzeń i tym, którzy, przed którymi
jeszcze  Święta  Bożego  Narodzenia,  życzę  zdrowych,  spokojnych,  rodzinnych  Świąt.  Dziękuję
bardzo. 

Jakub Ostapczuk – I dziękuję. I jeszcze Pan Jan Giermanowicz chce jedno zdanie. Kilka.

Jan  Giermanowicz –  Ja  osobiście  dziękuję  bardzo  za  piękne  życzenia  od  obu  Panów radnych
Sejmiku i  całkiem tak,  że tak  powiem,  uprzejmie,  bardzo uprzejmie Pana radnego Pietroczuka
chciałem  poinformować  w  nawiązaniu  do  artykułu,  który  Pan  napisał,  tam  coś  lewym  okiem
odnośnie  wyborów,  tam  była  wątpliwość  co  do  powstania  wzoru  kart  do  głosowania.  Otóż
informuję  Pana  uprzejmie,  że  wzory  kart  do  głosowania  w  wyborach  samorządowych  były
opublikowane  w  Monitorze  Polskim  Dziennik  Urzędowy Rzeczypospolitej  Polskiej  z  dnia  28
sierpnia 2014 roku, poz. 734. A listy... A listy, a listy zostały rozlosowane 17. Ponieważ albo Pan
celowo tak napisał, albo nierzetelność dziennikarska się wkradła. Dziękuję bardzo.

Jakub Ostapczuk – Dziękuję. Jeszcze Pan Jarosław prosi o głos. A nie, Pan ten, nie Marszałek, Pan
radny wojewódzki.

Henryk Łukaszewicz – Wysoka Rado, Panie Burmistrzu, ja bym chciał tutaj przyłączyć się do tych
wypowiedzi poprzedników moich. Ja myślę współpraca będzie, ale współpraca żeby była, to musi
być współpraca obustronna, a nie tylko jednostronna. Bo 2 osoby muszą brać, dawać i zarówno
brać, a nie tylko dawać. I myślę, że te słowa będę miał na uwadze, że będzie współpraca obustronna
i  myślę,  że  będzie  lepiej.  Tak  samo  w  powiecie,  mam  nadzieję,  tak  samo  będzie  w  mieście
Hajnówka. Bo jak tutaj mieszkańcy widzą, współpracy nie ma obustronnej w mieście Hajnówka.



Zawsze jest jedna strona, która bierze a dawać chcą, żeby wszyscy dawali. Dziękuję. Chciałbym
wszystkim mieszkańcom życzyć wszystkiego dobrego w Nowym Roku i żeby nam więcej przybyło
zdrowia a przede wszystkim i pieniążków w kieszeni. Dziękuję.

Jakub  Ostapczuk –  Dziękuję.  Ale  nie  jeszcze  proszę.  Ale  Panowie,  odbiegamy,  nam sesja  się
skończy. Proszę.

Karol  Marek  Nieciecki –  Panie  Burmistrzu,  szanowna  Rado,  szanowny Panie  Przewodniczący.
Panie  Burmistrzu,  jedno zdanie  odnośnie  Pana.  Chciałbym się  tu  przyczynić  tu  do apelu  Pana
mikołaja Janowskiego odnośnie ewidencji przedsiębiorców. Co roku są takie spotkania i zdarzyło
mi się być na takim jednym spotkaniu. Zdziwiony byłem, że tylko niektórzy przedsiębiorcy tam
przychodzą. Myślałem, że ci, którzy nie przychodzą, to bojkotują te spotykania. Otóż się okazuje,
że ci przedsiębiorcy nie wiedza, czyli są traktowani, nie są zapraszani, są traktowani, są równi i
równiejsi. Panie Burmistrzu, bardzo proszę, to co tu powiedział Pan radny, przyczyniam się do tego,
aby taka  ewidencja  była  i  aby taka  współpraca  była  na  równi  ze  wszystkimi  podmiotami.  Ci
najmniejsi, naprawdę, też dużo mogą wnieść do naszego miasta. Dziękuję.

Jakub Ostapczuk – Dziękuję. I jeszcze ostatnie, Jarosław Grygoruk Sekretarz.

Jarosław Grygoruk – Panie Przewodniczący, Państwo radni, ja dziękuję za cenne uwagi. Niektóre z
nich na pewno wezmę pod uwagę osobiście i przyjmiemy je do realizacji. Ale chciałbym się nie
zgodzić, że traktujemy przedsiębiorców jako tylko tych, którzy płacą podatek. Takie zdanie padło.
Nie zgadzam się  z  tym.  Co do bazy adresowej,  my prowadzimy taką bazę na stronie własnej:
www.hajnowka.pl .  Postaramy  się,  żeby  było  to  lepiej  realizowane,  bo  może  ma  jakichś
niedociągnięć  kilka,  natomiast  ona  jest  dobrowolna.  My nie  możemy tutaj  wpisać  do  tej  bazy
przedsiębiorców  na  siłę.  Każdy z  przedsiębiorców  musi  sam chcieć  i  się  wpisać  do  tej  bazy.
Natomiast  my  współpracujemy,  posiadamy  oczywiście  bazę  mailową,  współpracujemy  z
przedsiębiorcami, ale szczególnie współpracujemy też z Centrum Wspierania Biznesu Podlaskiej
Fundacji  Rozwoju  Przedsiębiorczości,  która  to  ma  swoją  siedzibę  w  Hajnówce.  Także  te
prowadzimy szkolenia, spotkania z przedsiębiorcami. Co do pisania wniosków pomocy, Pan radny
myślę  że  wie,  jak  skomplikowane  są  to  wnioski.  Urzędnik,  myślę  że  nie  może  ponosić
odpowiedzialności  co  do  wniosku,  który  składa  przedsiębiorca,  bo  to  jest  zaciąganie  pewnych
zobowiązań.  Przedsiębiorca  działa  na  własny  rachunek  i  musi  tą  odpowiedzialność  ponosić.
Dziękuję.

Do punktu 6 porządku obrad
Jakub Ostapczuk – Dziękuję. I przechodzimy do punktu 6. Informacja o stanie realizacji  zadań
oświatowych w Gminie Miejska Hajnówka w roku szkolnym 2013/2014. Ta informacja została
przekazana radnym i była analizowana na komisjach. I tak po kolei proszę o. Wszyscy, jeszcze
dodam, że w komisjach pierwszym punktem zawsze był wybór Przewodniczącego Komisji i zostali
wybrani we wszystkich komisjach Przewodniczący Komisji. Dzisiaj ostatnia Komisja Rewizyjna
też wybrała swojego Przewodniczącego. Zaraz przy przedstawianiu opinii będą, poznacie Państwo.
I pierwszą Przewodniczącą, Pani Kośko, proszę o przedstawienie opinii z Komisji Społecznej.

Krystyna Kośko – Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Miejskiej Hajnówka
w  roku  szkolnym  2013/14.  Radni  przyjęli  przedmiotowy  materiał  przy  5  głosach  za,  głosów
przeciw nie było, 1 radny wstrzymał się od głosu. W głosowaniu udział wzięło 6 radnych. Dziękuję.

Jakub  Ostapczuk –  Dziękuję.  Proszę  Przewodniczącego  Komisji  Infrastruktury  Komunalnej  i
Samorządu Pana Janusza Pucha.

Janusz  Puch  –  Komisja  Infrastruktury  Komunalnej  i  Samorządu  Rady  Miasta  Hajnówka,  po
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zapoznaniu  się  z  przedstawionym  materiałem,  w  głosowaniu  jawnym  jednogłośnie  8  głosami
przyjęła przedstawiony materiał. 

Jakub Ostapczuk – Dziękuję.

Janusz Puch – Dziękuję.

Jakub Ostapczuk – I proszę Przewodniczącego Komisji Polityki Gospodarczej Piotra Markiewicza.

Piotr  Markiewicz –  Radni  na  posiedzeniu  Komisji  Polityki  Gospodarczej  jednogłośnie  przyjęli
materiał  dotyczący,  dotyczący  informacji  o  realizacji  zadań  oświatowych  w  Gminie  Miejskiej
Hajnówka w roku szkolnym. Na posiedzeniu uczestniczyło 7 radnych.

Jakub  Ostapczuk –  Dziękuję.  Otwieram  dyskusję  nad  tym  punktem.  Jeśli  dyskusja  została
wyczerpana na komisjach, przystąpimy do głosowania. Kto jest za ... Jeszcze, Pani Przewodnicząca
Kuklik.

Helena Kuklik – Tak. Chciałam zabrać w tej  sprawie głos, ponieważ pytałam na komisji  Panią
Inspektor, jak są realizowane zajęcia pozalekcyjne jeżeli chodzi o przedmioty ścisłe. Bardzo mnie
interesują przedmioty ścisłe, ponieważ młodzież, dzieci i w szkołach podstawowych, i później w
gimnazjach,  i  dalej  w  liceach  mają  problemy  z  przedmiotami  ścisłymi.  Pani  Inspektor
odpowiedziała,  że  jest  dużo tych  przedmiotów ścisłych.  Przeanalizowałam sobie  ten  materiał  i
pozwolę  przytoczyć.  Podliczyłam.  W  szkole  w  Zespole  Szkół  Nr  1  jest  realizowanych,  ze
zdziwieniem to stwierdziłam, bo aż 148 godzin pozalekcyjnych tygodniowo, w tym matematyki 3.
To jest druzgocąco, druzgocąco za mało i bardzo proszę o poprawę w tym zakresie. W Zespole
Szkół Nr 2 razem jest 141 godzin, z matematyki 8. Troszkę lepiej. W Zespole Szkół Nr 3 – 101
godzin  razem,  natomiast  trudno  tutaj  się  doliczyć  matematyki,  ponieważ  jest  tu  zsumowane  z
matematyką,  z  historią  i  z  zajęciami  teologicznymi,  razem  32.  W Szkole  Podstawowej  Nr  3
matematyki jest tylko 3 godziny. Także no nie ma co się dziwić, że później nasza młodzież ma
problemy na egzaminach i w szkołach, szkole podstawowej, i w szkole gimnazjalnej. I później to
się odbija na maturze, i później w życiu zawodowym. Także moja wielka prośba do dyrektorów
szkół, bo myślę, że to dyrektorzy szkół bezpośrednio przydzielają nauczycielom prowadzenie zajęć
pozalekcyjnych.  I  jeżeli  dyrektorzy mogą się  tłumaczyć,  że nie  ma zainteresowania,  że nie  ma
chętnych, no to trudno. To zależy w takim razie od nauczyciela, czy są chętni do nauki matematyki,
bo matematyka też jest fajnym przedmiotem, na którym można się ciekawie i bawić a jednocześnie
uczyć. Dziękuję bardzo.

Jakub Ostapczuk – Dziękuję. I teraz już przystąpimy do głosowania. Kto... Aha, jeszcze proszę,
Pani Inspektor.

Jolanta Stefaniuk – Panie Przewodniczący, Panie Burmistrzu, Wysoka Rado, no przykro mi bardzo,
ale  nie  zgodzę się  z tym,  co powiedziała  Pani radna.  Jeżeli  chodzi  o,  bo Pani  tutaj  operowała
informacją na temat kół matematycznych. Natomiast jeżeli chodzi o zajęcia...

Helena Kuklik – Zajęcia pozalekcyjne.

Jolanta Stefaniuk – Tak, tak,  tak,  oczywiście,  ja też mam tą tabelę przed sobą.  Jeżeli  chodzi o
zajęcia  również  z  przedmiotów  matematyczno-przyrodniczych  dla  uczniów,  którzy  radzą  sobie
troszkę gorzej, to są zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, korekcyjno-kompensacyjne. I na przykład
w Zespole Szkół Nr 1 takich zajęć jest,  zespołów dydaktyczno-wyrównawczych jest 30 godzin,
zespołów korekcyjno-kompensacyjnych jest 14. I podobnie jest w każdej kolejnej szkole. Natomiast
koła  matematyczne  to  są  stricte  koła  przygotowujące  takich  naprawdę  najlepszych,



najzdolniejszych  uczniów  na  przykład  do  konkursów  przedmiotowych.  Uważam  że,  już  tak
reasumując, że dyrektorzy i nauczyciele doskonale wiedza, ile tych godzin powinni zorganizować i
jakie  jest  zapotrzebowanie,  bo  możliwości  są  nieograniczone.  My  naprawdę,  jako  organ
prowadzący,  zapewniamy  pieniądze  na  bardzo  wiele  godzin.  Około  10  %  ogółu  godzin
realizowanych to są godziny realizowane w ramach zajęć pozalekcyjnych. Także to jest  ogrom
pieniędzy. Robimy to, analizując na bieżąco sytuację chociażby wynagrodzeń nauczycieli, żeby nie
wypłacać takich dodatkowych wynagrodzeń w formie dodatków jednorazowych w zasadzie za nic.
Tylko  żeby  po  prostu  nauczyciele  wypracowywali  to  średnie  wynagrodzenie.  O  średnim
wynagrodzeniu pewnie będziemy rozmawiali na lutowym posiedzeniu komisji. Natomiast uważam,
no jestem pewna, że dyrektorzy organizują tyle zajęć, ile powinno być zorganizowanych i jakie jest
zapotrzebowanie. Dziękuję. 

Jakub Ostapczuk – Dziękuję. Jeszcze Pani Kuklik króciutko.

Helena  Kuklik –  Czy  może  Pani  zatem  powiedzieć,  ile  było  zajęć  z  matematyki  wśród  tych
zespołów dydaktyczno-wyrównawczego i korekcyjno-kompensacyjnego? 

Jolanta Stefaniuk – Taką dokładną informację przygotuję Pani na piśmie, natomiast uważam, że to
było  około  50  %,  40  %  tych  właśnie  zajęć  w  ramach  zespołów.  Bo  wiemy,  że  problemy  z
matematyką ma duża liczba uczniów.

Helena Kuklik – Dziękuję.

Jakub Ostapczuk – Dziękuję.

Jolanta Stefaniuk – Także na piśmie Pani przygotuję taką odpowiedź. Dziękuję.

Jakub Ostapczuk – I, do trzech razy sztuka, kto jest za przyjęciem informacji o stanie realizacji
zadań oświatowych w Gminie Miejskiej Hajnówka w roku 2013/2014? Kto jest za? Dziękuję. Kto
jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Informacja została przyjęta jednogłośnie. 

Do punktu 7 porządku obrad
a/ Jakub Ostapczuk – Przechodzimy do punktu 7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawach.
Podpunkt a/ zmiana w budżecie miasta Hajnówka na rok 2014. Też były realizowane, analizowane
te zmiany na komisjach. Tak proszę po kolei też Przewodniczących Komisji. Pani Kośko.

Krystyna Kośko – Na Komisji Spraw Społecznych – radni zdecydują na sesji.

Jakub Ostapczuk – Dziękuję. Proszę Pan Piotr Markiewicz Przewodniczący Komisji.

Piotr Markiewicz – Radni na posiedzeniu Komisji Polityki Gospodarczej zaopiniowali pozytywnie
projekt  uchwały 6  głosami  za  przy wstrzymaniu  się  1  głosem.  W głosowaniu  udział  wzięło  7
radnych. Dziękuję.

Jakub Ostapczuk – Dziękuję. I Pan Przewodniczący Janusz Puch.

Janusz Puch – Komisja Infrastruktury Komunalnej i Samorządy Rady Miasta Hajnówka również
zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.  6 radnych było za,  2 wstrzymało się,  w głosowaniu
udział wzięło 8 radnych. Dziękuję.

Jakub Ostapczuk – Dziękuję. Rozpoczniemy dyskusję nad tym punktem. Widzę, że nie ma. Proszę,
Pan Przewodniczący Giermanowicz.



Jan Giermanowicz – Panie Przewodniczący, Panie Burmistrzu, Szanowna Rado, ja tylko mam taką
prośbę, ewentualnie jeśli się pojawią jakiekolwiek wnioski z podmiotu, na którym nam współpracy
zależy i leży to w szeroko rozumianym interesie społecznym, żeby takie wnioski były dla wysokiej
Rady przedstawiane przy okazji przydzielania jakichś kwot w roku budżetowym. Mam tu na myśli
wniosek  Samodzielnego  Publicznego  Zakładu  Opieki  Zdrowotnej,  który  wpłynął  do  Pana
Burmistrza w miesiącu wrześniu. I na odpowiedź trzeba było czekać teraz do grudnia i właśnie tą
uchwałą  dzisiejszą  w  zmianach  mamy  72  000  złotych  przeznaczonych  na  remont  oddziału
rehabilitacji,  który  już  się  dokonał.  Jest  to  nieduża  kwota  w  stosunku  do  tego,  co  zostało
zainwestowane. Niemniej jednak, myślę że każda cegiełka się liczy i to jest szczytny cel 72 000 to
stanowi niecałe chyba 3 % całej inwestycji, która przekroczyła 2 500 000 złotych. Ja myślę, że taka
informacja  przed  podjęciem  decyzji  czy  na  dyskusje  na  komisje  powinien  ten  wniosek  być
dołączony. Ja myślę, że taka praktyka będzie stosowana. Dziękuję bardzo.

Jakub  Ostapczuk –  Dziękuję.  Jeśli  nie  ma  więcej  uwag,  przystąpimy...  O i  jeszcze  Pan  radny
Łabędzki.

Bogusław Szczepan Łabędzki  – Państwo Przewodniczący, Panie Burmistrzu, Wysoka Rado, my w
Komisji Spraw Społecznych mieliśmy o tyle utrudnioną sytuację, że nie było ani Pana Burmistrza,
ani Pani Skarbnik. Nie mogliśmy zadawać merytorycznych pytań, nie mogliśmy dowiedzieć się
chociażby  o  takim  wniosku  na  dofinansowanie.  Ale  w  związku  z  tym,  że  te  materiały  są
ogólnodostępne i mieszkańcy od jakiegoś czasu zaczynają je faktycznie przeglądać, otrzymałem w
związku z tym dofinansowaniem, przeciwko któremu jako radny miejski nie mam nic przeciwko,
ale otrzymałem taką informację, że Pan Dyrektor też mógłby partycypować we wsparciu takiego
szczytnego  zadania,  jak  remont,  rozbudowa  oddziału,  chociażby  rezygnując  ze  swoich
kilometrówek,  których ma Pan 300 miesięcznie  na dojazdy do pracy.  Panie  Dyrektorze,  ja  nie
byłem tego świadomy, że na Pana wniosek przy wynagrodzeniu 14 200 złotych miesięcznie jeszcze
otrzymuje  Pan  kilometrówki  na  dojazdy do  pracy swoim prywatnym samochodem.  Ja  już  nie
pytam, ile ich jest, jakiej miesięcznie to jest kwoty dofinansowanie. Pewnie niektóre z pracownic
Pana szpitala też chciałyby mieć dofinansowanie do pracy na dojazdy do pracy. Nawet i zwrot za
bilet miesięczny może na autobus, nie tylko na 300 kilometrów miesięcznie. Panie Dyrektorze, ja to
tak poddaję jako taką refleksję. Ja wiem, że Pan mi zaraz oczywiście jakoś ładnie to uargumentuje,
że  Panu  się  należy i  tak  dalej.  Ale  umówmy się,  przy takim wynagrodzeniu  można  do pracy
dojechać nawet i na własny koszt. Niekoniecznie na koszt podatnika. A jeżeli troszczy się Pan o
finanse szpitala, no to tym bardziej taki powinien być tego wyraz. Panie Burmistrzu, ja natomiast
chcę dopytać. W związku z tym, że zadanie rozpoczęte w tym roku nie znalazło swojej kontynuacji
w roku przyszłym, chodzi mi o ulicę Żeromskiego, chciałem zapytać, czy w ramach podbudowy
została wymieniona też instalacja wodociągowa na takim dłuższym odcinku niż tamte 2 czworaki
od ulicy Reja? Ponieważ tam jest instalacja wodociągowa faktycznie stara. Myśmy już od paru lat z
mieszkańcami tam wnosili o tą zmianę tej instalacji, podłączenia. Chcę wiedzieć, czy w ramach
przygotowywania  podbudowy  pod  wymianę  nawierzchni  została  zmieniona  instalacja
wodociągowa w tej ulicy? Mówimy też o dokumentacji na ścieżkę rowerową od Rakowieckiego do
ulicy Lipowej. Ja chciałbym się zapytać czy jest dokumentacja przygotowywana, czy brana pod
uwagę, czy jednak się bierze pod uwagę dostosowanie tego, co obecnie udaje ścieżkę rowerową w
ulicy Armii Krajowej i Rakowieckiego do standardów europejskich? Ja wiem, że te wylewki takie z
tego uklepanego butem asfaltu no mają udawać przejazd, ale bardzo proszę wziąć pod uwagę, że w
jakiejś perspektywie czasu nas to czeka, tym bardziej że pas tej ścieżki rowerowej jest znaczony
słupami na ulicy Armii Krajowej. Dalsze pytanie, Panie Burmistrzu, na jakim etapie jest obecnie
opracowanie  dokumentacji?  Na  jakim  etapie  jest  inwestycja  dojścia  na  działki  w  ogródkach
działkowych  od  ulicy  Elektrycznej?  No  i  co  się  kryje  pod  numerem  16  w  załączniku
inwestycyjnym: nabycie gruntów na cele związane z modernizacją bądź budową dróg miejskich
oraz powiększenie zasobów gruntów miejskich? W tym punkcie, bo taki punkt pojawia się także w



projekcie uchwały budżetowej, więc też będę o to dopytywał. Dziękuję bardzo. 

Jakub Ostapczuk – Dziękuję Panu radnemu. Prosi o głos Pan Grzegorz Tomaszuk radny. 

Grzegorz Tomaszuk  – To znaczy, Panie Przewodniczący, Panie Burmistrzu, wysoka Rado, ja nie
będę  się  tłumaczył  przed  Panem  radnym  odnośnie  kilometrówek.  To  jest  jakby  sprawa  mego
pracodawcy – Zarządu Powiatu w Hajnówce. Nieprawdą, że kilometrówki, jak Pan to nazwał, czyli
ryczałt  na dojazdy do po drogach lokalnych służą  mi  na dojeżdżanie  do pracy.  To jest  szpital
powiatowy. Szpital powiatowy, w związku z tym szpital powiatowy współpracuje ze wszystkimi
gminami, z wszystkimi wójtami. I tak sto parę złotych wychodzi dosłownie. No ale to, oczywiście,
że  można  się  tego  też  czepnąć.  Także  tyle,  jeżeli  chodzi  na  ten  temat.  Ja  chcę,  wprawdzie
głosowania nie było, chcę podziękować Wysokiej Radzie i Panu Burmistrzowi, że jest taki właśnie
projekt uchwały. Ja cały czas no powtarzam, że występujemy z wnioskiem czy do gmin, czy do
powiatu,  czy  do  wysokiej  Rady,  do  Pana  Burmistrza,  żeby  wspomóc  naszych  po  prostu  no
pacjentów.  Tak  jak  Pan  Przewodniczący  Giermanowicz  powiedział,  to  jest  inwestycja  nie
2 500 000, 3 000 000 złotych. Większości, prawda, sfinansowana kredytem. Ale każde wsparcie jest
bardzo istotne.  No moim zdaniem powstał bardzo piękny oddział  rehabilitacji  ogólnoustrojowej
neurologicznej i to jest najważniejsze. I najważniejsze, że po prostu, że pacjenci tutaj mocno na tym
skorzystają. A że prosimy gmin, prawda, no i miasta, no jest taki jakby mój obowiązek, bo ten
szpital publiczny to jest taki szpital, dobro wspólne wszystkich nas i tak dalej. No my jesteśmy w
innych sytuacjach szpitala powiatowe. W innej sytuacji są szpitale wojewódzkie, gdzie w budżecie,
w projekcie budżetu, ten budżet nie został jeszcze przyjęty, ale gdzie zaplanowana na inwestycje
60 000 000 złotych. No niestety powiaty nie mają środków na finansowanie zadań inwestycyjnych
w szpitalach. Musimy to we własnym zakresie, prawda, wygospodarować te pieniążki. No dodam,
że  jeżeli  chodzi  o  szpital  w  Hajnówce,  to  jest  zdecydowanie  największym  szpitalem  w
województwie podlaskim jeżeli chodzi o budżet. No to, to, to prawda, jest to budżet porównywalny
z  budżetem  miasta,  nie  tylko  w  Hajnówce,  ale  dyrektor  samodzielnie,  prawda,  jakby  jest
odpowiedzialny za wydawanie tych pieniędzy, czyli jednoosobowo również odpowiada za losy tego
szpitala. Dziękuję bardzo.

Jakub Ostapczuk – Dziękuję. Jeszcze prosi o głos Pan Burmistrz.

Jerzy  Sirak –  Panie  Przewodniczący,  Wysoka  Rado,  Pan  Przewodniczący  Giermanowicz  pyta,
dlaczego  było  mało  dyskusji,  dlaczego  tak  późno,  praktycznie  w  ostatnim  dniu  roku  o  tych
pieniądzach rozmawiamy? Ja przypomnę, że w poprzednim roku też robiliśmy tak samo. Ja nie
mówię,  że  to  jest  dobre.  Ja  też  bym  wolał,  żeby  te  decyzje  były  podejmowane  wcześniej.
Prowadzenie szpitala powiatowego nie jest zadaniem własnym gminy Hajnówka, ale dla nikogo nie
jest też tajemnicą, że dla wszystkich nas zleży na tym, żeby nasz szpital w Hajnówce funkcjonował
bardo dobrze. Obok tego, że jest to szpital, który się cieszy bardzo dobrą opinią, jest to pierwszy
szpital w województwie w swojej kategorii, 27 w kraju. I tak naprawdę powinniśmy się wszyscy
razem z tego cieszyć i zastanawiać się, jak tą pracę wspierać. I wszyscy chcemy, żeby nadal tak
było.  Szpital,  jeżeli  nie  będzie  inwestował,  nie  będzie  myślał  o  przyszłości,  nie  będzie  mógł
utrzymać  takiej  pozycji,  i  co  za  tym  idzie,  nie  będzie  miał  szans  na  wysokie  kontrakty  a
jednocześnie  na  zatrudnienie  na  dotychczasowym poziomie.  A wszyscy  wiemy,  że  jest  to  tak
naprawdę  największy pracodawca  w naszym mieście.  Przedstawiamy wysokiej  Radzie  dopiero
dzisiaj propozycję przedstawienia przekazania szpitalowi tych środków w kwocie 72 000. Nawet
widzicie Państwo po kwocie, jakaś dziwna. Nie 70 000, nie 80 000, nie 100 000, dlatego że dopiero
w tej chwili, pod koniec roku możemy policzyć wszystkie środki, które mamy i możemy realnie
powiedzieć. Tak, 72 000 możemy przekazać na wsparcie tego szpitala. Pan Dyrektor zdąży jutro
jeszcze  dokonać  stosownych  przelewów,  żeby  w  ciągu  tego  roku  właściwie  te  pieniądze  na
zrealizowaną  inwestycję  wydać.  Ale  biorąc  pod  uwagę  to,  co  tutaj  Pan  radny  mówi,  ja  się
zastanawiam,  że  czy w przyszłym roku do tego  podejść  i  w jaki  sposób.  A może uzależnimy



wysokość  wsparcia  dla  szpitala  od  tego,  jak  wysokiego  wsparcia  dla  szpitala  udzieli  organ
założycielski,  organ prowadzący.  Ja taki wniosek z tego wyciągam na przyszłość.  Teraz bardzo
proszę... Także bardzo proszę o przyjęcie tego projektu uchwały. Tutaj któryś z radnych pytał o
środki na drogi. Pani Skarbnik, ja proszę o wyjaśnienie, na to uzupełnienie.

Halina  Nowik –  Panie  Przewodniczący,  szanowni  radni,  jeżeli  chodzi  o  pytanie  w pozycji  16,
chodzi o nabycie, jakie to nabycie gruntów na cele związane z modernizacją bądź budową dróg
miejskich. Tutaj dotyczy wykop gruntów na ulicę Jesionową. W tym roku zrobiliśmy tą ulicą i tam
trzeba było, tak powiem prosto, wyprostować tą ulicę. I część gruntów na ulicy Granicznej. Tam też
jest, część właśnie należało wykupić od osoby fizycznej na właśnie na realizację tej inwestycji.
Jeżeli już jestem przy głosie, to myślę, że radni otrzymali autopoprawkę jeszcze do tych zmian w
projekcie budżetu a chodzi tutaj o pozycję w rozdziale 616 pozycja, w załączniku inwestycyjnym,
pozycja 1 i pozycja 7. Z pozycji 7 zabrać, zmniejszyć 45 000, zwiększając pozycję 1 w załączniku
inwestycyjnym o kwotę 45 000. Chodzi tutaj o tą część ulic, przebudowę ulic, o której wspominał
Pan  Burmistrz  w  swojej  informacji.  Tutaj  część  uzyskaliśmy  dofinansowanie,  ale  wcześniej
rozpoczęliśmy  robotę  własnymi  pracownikami  interwencyjnymi  i  część  kosztów  stanowi,  są
kosztami niekwalifikowalnymi i  tutaj  też  stąd wniosek taki  o  zwiększenie tej  kwoty o 45 000.
Bardzo proszę o przyjęcie projektu.

Jakub Ostapczuk – Dziękuję. I jeszcze Burmistrz.

Jerzy  Sirak  –  Nie  na  wszystko  odpowiedziałem.  Także,  Panie  Przewodniczący,  wysoka  Rado,
pytanie  w  nawiązaniu  do  wypowiedzi  Pani  Skarbik  odnośnie  ulicy  Granicznej.  Cześć  tam
wykupiliśmy, ale jeszcze nie wszystko. W przyszłym roku będziemy negocjować, ale no, jak się
robi, to zawsze różne sytuacje wychodzą, że czasami tego metra czy 2 brakuje i trzeba dokonać
podziałów, i trzeba tą nieruchomość odkupić. Jeżeli chodzi o drogę dojazdową do działem od ulicy
Elektrycznej, tam właściciel prywatny dokonał już podziału. W tej chwili prowadzimy negocjacje z
właścicielem. Mam nadzieję, że w ciągu przyszłych 2-3 miesięcy się porozumiemy i najpóźniej do
wiosny ta nieruchomość, droga umożliwiająca dojście od ulicy Elektrycznej do tych działek, będzie
już wykupiona. Natomiast jeżeli chodzi o ścieżkę rowerową, ja przy okazji nawiąże do pytania Pana
radnego Niecieckiego z poprzedniej sesji. Ci z was, starsi radni, starzy w Radzie pamiętają, jak była
budowana ulica Rakowieckiego. Jaki tam jest teren gruntowy, to my wszyscy bardzo dobrze wiemy.
Gdyby miasto chciało robić tamtą drogę zgodnie z pełną sztuką, to by to kosztowało bardzo dużo.
Latami,  wykorzystując,  nie  wiem,  rezerwy,  różne  odpadki  materiałów,  gruzów  i  tak  dalej,
przygotowywano podbudowę. I na tej podbudowie niejako w części systemem gospodarczym ta
droga została wybudowana. Jak kapitalne ma znaczenie to z punktu komunikacji  w mieście,  to
widzimy  to  najlepiej  dzisiaj.  Rzeczywiście,  no  niefortunnie  materiał,  który  został  użyty  do
budowania tej ścieżki rowerowej, no nie był dobrany prawidłowo. Powinien być tam polbruk tak
zwany bezfaskowy,  żeby ta  droga  byłą  równa.  Natomiast  te  krawężniki  zostały zbudowane no
wbudowane zgodnie ze standardami. Nie wiem, jak tam było z trwałością projektu. Mam nadzieję,
że  ona  już  się  skończyła.  Jeżeli  nie  skończyła,  to  się  skończy w przyszłym roku.  I  po  prostu
zastanowimy się nad przebudowaniem i obniżeniem krawężników w miejscu, w którym jest ścieżka
rowerowa. To wszystko?

Jakub Ostapczuk – Dziękuję. Tak. I jeszcze Grzegorz Tomaszuk.

Grzegorz  Tomaszuk –  Gwoli  uzupełnienia,  Panie  Przewodniczący.  Ja  tylko  informacyjnie
oczywiście powiem, że szpital płaci podatek od nieruchomości do, czyli wzbogaca, wspomaga kasę
miejską. I rocznie ta opłata wynosi 222 000 złotych. To żeby jakby wysoka Rada się orientowała, że
takie wpływy każdego roku szpital wnosi do kasy miejskiej. Dziękuję bardzo.

Jakub Ostapczuk – Dziękuję. I przystąpimy do przegłosowania uchwały. Kto jest za przyjęciem



uchwały zmiana w budżecie na 2014? Dziękuję. Kto jest przeciwny? Nie widzę. Kto się wstrzymał?
Nie widzę. Zmiana w budżecie miasta została na rok 2014 została przyjęta jednogłośnie.

b/ Jakub Ostapczuk – Podpunkt b/ zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Hajnówka
na 2014-2024. I tak też po kolei Pani Krystyna Kośko.

Krystyna Kośko – Radni zdecydują na sesji w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Miasta Hajnówka na lata 2014-2024. 

Jakub Ostapczuk – Dziękuję. Pan Przewodniczący Piotr Markiewicz.

Piotr Markiewicz – Radni na posiedzeniu Komisji Polityki Gospodarczej jednogłośnie zaopiniowali
pozytywnie projekt uchwały. Uczestniczyło 7 radnych w posiedzeniu komisji.

Jakub Ostapczuk – Dziękuję. I Pan Przewodniczący Janusz Puch.

Janusz  Puch –  Komisja  Infrastruktury  Komunalnej  i  Samorządu  Rady  Miasta  zaopiniowała
pozytywnie projekt  uchwały.  6  radnych było za,  1  przeciw,  1 wstrzymał,  w głosowaniu  udział
wzięło 8 radnych. Dziękuję.

Jakub  Ostapczuk –  Otwieram dyskusję.  Jeśli  nie  ma,  przystąpimy do  przegłosowania  projektu
uchwały.  Kto jest  za zmianą Wieloletniej  Prognozy Finansowej Miasta Hajnówka na lata 2014-
2014? Kto jest za? Dziękuję. Kto jest przeciwny? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Za
uchwałą głosowało... 1, 1, przepraszam. Za projektem uchwały głosowało 20 radnych, przeciwnych
nie było, 1 radny się wstrzymał.

c/ Jakub  Ostapczuk –  Przechodzimy  do  podpunktu  c/  ustalenia  jednostkowej  stawki  dotacji
przedmiotowej na rok 2015 dla zakładu budżetowego „Park Wodny” w Hajnówce. I też po kolei
poproszę Przewodniczących.

Krystyna Kośko – To komisja, po zapoznaniu się, zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały. Za
głosowało 6 radnych, przeciw 0, wstrzymało się 0, w głosowaniu udział wzięło 6 członków komisji.

Jakub Ostapczuk – Dziękuję. Przewodniczący Janusz Puch. Proszę o przedstawienie opinii komisji. 

Janusz Puch – Komisja Infrastruktury Komunalnej i Samorządu zaopiniowała również pozytywnie.
7 radnych było za, 1 się wstrzymał, 8 radnych wzięło udział w głosowaniu. Dziękuję.

Jakub Ostapczuk – I Przewodniczący Piotr Markiewicz.

Piotr  Markiewicz –  Komisja  Polityki  Gospodarczej  zaopiniowała  projekt  uchwały  pozytywnie
jednogłośnie. Uczestniczyło 7 radnych w posiedzeniu komisji. Dziękuję.

Jakub Ostapczuk – Dziękuję.  Otwieram dyskusję nad tym punktem. Proszę Karol,  radny Karol
Nieciecki. Proszę mikrofon.  

Karol Marek Nieciecki – Szanowna Rado, Panie Burmistrzu, Panie Przewodniczący, korzystając z
okazji, że mamy tu na spotkaniu Pana Dyrektora Parku, pozwolę sobie Panu Dyrektorowi jeszcze
zadać 2 pytania, które niestety, nie mogłem zadać na komisji, gdyż te pytania też mieszkańcy mi
zadali właśnie w ostatniej chwili, więc pozwolę sobie przekazać. Jedno z pytań, jeden z problemów
to jeżeli my dotujemy Park Wodny, a skąd bierze pieniążki Park Wodny, dotując imprezy miejskie,
prawda, które często się słyszy, że mieszkańcy słyszą, prawda, jednym ze sponsorów takiej imprezy



jest Park Wodny? I tutaj proszę o wyjaśnienie, gdyż mieszkańcy są no czymś takim oburzeni. Druga
rzecz  to  odnośnie  sekcji  pływackiej.  Co  to  znaczy  w  ogóle  pojęcie  sekcja  pływacka?  Ile  jest
członków sekcji pływackiej? Bo z tego, co wiem, w moim pojęciu, jeśli są sekcje sportowe, ściśle
powinni do nich należeć sportowcy, wyczynowcy, którzy mają jakieś sukcesy. Jeszcze raz powiem,
moja wiedza nie  do końca jest  pełna,  więc być  może Pan mi wyjaśni.  Prawdopodobnie sekcja
pływacka w Hajnówce liczy, albo Pan Burmistrz, 130 osób i bilety członkowie sekcji mają po 3
złote. I z tego, co wiem, przychodzą tam także ci, którzy chcą się uczyć pływać. Być może basen
mógłby zarabiać na tym, zakładając szkółki pływackie, prawda, i te osoby, które przychodziłyby na
naukę pływania, też dofinansowywałyby w jakiś sposób, prawda, basen. To tyle, dziękuję.

Jakub Ostapczuk – Dziękuję. Czy są jeszcze pytania do Dyrektora? Pan radny Łabędzki.

Bogusław Szczepan Łabędzki –  Dziękuję za udzielenie  głosu.  Myśmy z Panem Dyrektorem na
Komisji  Spraw  Społecznych  dosyć,  dosyć  poważnie  porozmawiali  na  temat  sytuacji  Parku
Wodnego. Ale wykorzystując sytuację, że jest także tutaj obecny i Pan Burmistrz, ja kilkoma takimi
refleksjami chciałbym się podzielić. Jednocześnie może wychodząc naprzeciw tych pytań, tak, jak
ten Park Wodny jest finansowany. Ja Państwu chcę powiedzieć, że kiedy zaczynaliśmy właściwie
budowę tego Parku Wodnego 8 lat temu, ponad 8 lat temu, dyskusje dotyczyły tego, czym ten Park
Wodny ma być, jakie ma spełniać w przyszłości zadania, co musimy nawet na etapie planowania
spełnić,  jakie  wymogi,  żeby później  ten obiekt,  no wiadomo, że on nie  będzie na siebie  nigdy
zarabiał. Umówmy się, to nie jest tego typu działalność, ale żeby się wpisał jakoś trwale i mocno w
naszą,  w  nasz  miejski  krajobraz.  Wtedy  zachęcające  było  to,  że  faktycznie  na  tym  obiekcie
będziemy mogli organizować duże imprezy sportowe, które przyciągną tutaj ludzi nie tylko z kraju,
tak? Że będziemy mogli wykorzystać ten obiekt także do zawodów międzynarodowych. Wiemy o
tym, że w tej chwili z powodu błędów budowlanych ten obiekt w pełni wykorzystany być nie może.
Rozmawialiśmy z Panem Dyrektorem na temat tego, że Polski Związek Pływacki przygotowuje
określone zmiany, by obiekty nietypowe, niespełniające do końca standardów jednak w jakiś sposób
w przyszłości wykorzystywać. Ja w międzyczasie też przeprowadziłem rozmowy z pracownikami
Polskiego Związku Pływackiego, prosząc ich o wyjaśnienie, na jakim etapie są te różne procedury,
więc tutaj specjalnie na zbyt wiele zmian oczekiwać nie możemy, bo jednak obostrzenia Federacji
Międzynarodowej są takie, jakie są, tak? Bo, nie daj Boże, tak jak mi tłumaczą działacze PZPŁ, no
nie daj Boże, dojdzie do pobicia rekordu świata na waszym obiekcie i co wtedy, tak? Ale wcale nie
mówią, że to nie jest, że to nie jest sprawa już do końca przegrana. Ja chciałbym i Pana Burmistrza,
i  Pana Dyrektora zachęcić do tego, żeby być jednak w stałym kontakcie z Polskim Związkiem
Pływackim, ponieważ chociażby na 2015, dzisiaj  jeszcze w kalendarzu widnieją  takie  imprezy,
które Związek chce przeprowadzić, a jeszcze nie ma ustalonego miejsca. Co do finansowania tych
imprez, to są duże imprezy. Też nie patrzmy na to, jako na jakoś dopust Boży, który nie wiadomo,
ile nas będzie kosztował. Bo faktycznie Polski Związek Pływacki ma doświadczenie w zdobywaniu
także i funduszy na to. Więc może warto pokusić się o takie plany na przyszłość. To jest ta rzecz,
która dotyczy, dotyczy wykorzystania tego obiektu. Natomiast druga rzecz, Panie Burmistrzu, Park
Wodny ponosi pewne koszty związane z, koszty na rzecz naszych spółek miejskich. Jest tutaj  i
PEC, i PWiK, i PUK. To o czym mówiłem i przy okazji Biblioteki Publicznej niejednokrotnie, czy
przynajmniej część tych pożytków, które Park Wodny płaci na rzecz tych spółek miejskich,  nie
może potem do niego wrócić w ramach sponsoringu? Ja wiem, że złota zasada brzmi, że spółka
musi  zarobić  na  siebie.  Ostatnio  odnotowujemy dosyć  dobre  notowania  tych  spółek.  Czy  nie
możemy pomyśleć, żeby w pewnej perspektywie, ja tutaj o szczegółach może też nie będę mówił,
tak, no ale tam rodzi się wiele różnych możliwości, żeby wziąć to pod uwagę, tak, żeby ten Park
Wodny  zafunkcjonował  także  przy  wsparciu  tych  właśnie  naszych  spółek  miejskich.  One  są
powołane do tego, żeby wspierać mieszkańców, a nie tylko na nich zarabiać. Więc tu byłby taki
element, kiedy te spółki brałyby udział w wspieraniu społeczności lokalnej. Dziękuję bardzo.

Jakub Ostapczuk – Dziękuję. Jeśli więcej nie ma pytań, poproszę Pana Dyrektora o zabranie głosu.



Proszę mikrofon.

Mirosław Chilimoniuk – Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Panie Burmistrzu. Tak może kolejno
spróbuję odpowiedzieć na te  pytania,  jeżeli  wszystkie  zdołałem zapisać.  Pan radny Nieciecki –
sprawa sponsorowania imprez. Otóż Park Wodny w imprezach, jakie są organizowane na terenie
miasta, uczestniczy i powiem, że będzie uczestniczył jako pomoc w organizacji. I to sponsorowanie
imprez,  jeśli  padło  takie  stwierdzenie,  w  żadnym  wypadku  nie  jest  związane  z  finansowym
sponsorowaniem tych imprez. My wspieramy wszelkie tego typu imprezy i będziemy wspierać. To
wsparcie jest różnorakie. Pracownicy w ramach swoich wolnych godzin pomagają w obsłudze tych
imprez. Uczestnicy imprez w ramach nagród otrzymują bilety, za które przy wejściu na basen my
od  organizatora  głównego  otrzymujemy  jakieś  pewne  gratyfikacje,  a  więc  jeszcze  dodatkowo
osiągamy przychody. A wymieniani jesteśmy jako sponsor, jako współorganizator, jako instytucja
pomocowa, pomocna w organizacji tych imprez. I to jest tylko i wyłącznie na takiej płaszczyźnie
się odbywa. Odnośnie sekcji pływackiej. Park Wodny w swojej działalności statutowej nie ma i
chyba żaden Park Wodny w Polsce nie ma prowadzenia sekcji pływackiej jako sportowej sekcji
pływackiej,  której  członkami są licencjonowani  zawodnicy,  w tym przypadku pływacy.  A więc
wszelkie  pytania  odnośnie  liczby  zawodników,  odnośnie  ich  zajęć,  ich  harmonogramów  zajęć
należy  kierować  do  Klubu  Sportowego  Puszcza  w  Hajnówce,  bo  tam  jest  przypisana  sekcja
pływacka. W kwestii nauki pływania. My w swojej działalności mamy różne szkółki pływackie, jak
padło  tutaj  takie  stwierdzenie.  Organizujemy  grup  pływackie  od  najmniejszych,  od
kilkumiesięcznych  dzieciaczków  po  osoby  dorosłe.  Organizujemy  to  w  grupy.  Są  na  to
harmonogramy. Wszyscy chętni, którzy chcą uczyć się pływać lub doskonalić swoje umiejętności
pływackie, zapraszam, mogą się zapisywać i takie zajęcia prowadziliśmy od samego początku i
prowadzimy. Jeżeli natomiast sekcja pływacka również prowadzi takie zajęcia, to nie są to moje
jakby kompetencje Oczywiście, mógłbym próbować rozmawiać co do zakresu tych zajęć, natomiast
myślę że to są sprawy sekcji pływackiej i ja w te kompetencje wchodzić nie chcę. Sprawa kolejna
dużych imprez. Szanowni Państwo, należy się mocno zastanowić co do organizacji dużych imprez
pod kątem ich ilości, liczby i tak dalej. Żadne zawody rangi mistrzostw świata no możemy, możemy
myślę, snuć to jako piękne marzenia, natomiast na pewno w tym mieście nie zaistnieją. Natomiast
duże  imprezy,  jakie  obsługiwał  Park Wodny,  to  chciałbym wymienić  chociażby 2.  Mistrzostwa
Polski Poczty Polskiej, które się odbywały w roku 2010 na naszym obiekcie. To były Mistrzostwa
Polski  w wielu  dyscyplinach sportowych.  Jedną z  tych  dyscyplin  było  pływanie  i  to  pływanie
odbyło się na naszym obiekcie. I w roku 2012 Mistrzostwa Polski Służb Mundurowych, które się
odbyły  na  naszym obiekcie.  Teraz  są  robione  przygotowania,  aby  w  roku  2015  taka  impreza
powtórnie również się odbyła na naszym obiekcie. To są duże imprezy. Natomiast tutaj Pan radny
Łabędzki poruszył sprawę błędów konstrukcyjnych kontaktem z Polskim  Związkiem Pływackim.
Myślę że, znaczy ja nie jestem władny rozpatrywać, czy to były jakieś błędy konstrukcyjne, błędy
budowlane tego obiektu, natomiast rozmowy z Polskim Związkiem Pływackim są prowadzone w
celu  zmiany tej  homologacji  i  myślę,  że  zawody pewnej  rangi  będą  organizowane  na  naszym
obiekcie przy udziale mat pomiarowych. Takie pierwsze zawody, jakie chcemy przeprowadzić, to
16  lutego  2015  roku  Półfinały  Województwa  Szkolnego  Związku  Sportowego  w  Pływaniu.
Serdecznie Państwa zapraszam na tą imprezę. Będą maty pomiarowe. Będzie można na bieżąco
zobaczyć, jak takie zawody się odbywają. Natomiast to, co mówiłem na komisjach. Zawody pod
patronatem Polskiego Związku Pływackiego to są zawody, które wiążą się z kosztami. Tak, Polski
Związek Pływacki pewnie również ma swoich sponsorów, od których takie pieniądze zdobywa.
Natomiast podział tych pieniędzy jest bardzo różny i ile wpływa do gospodarza obiektu, czyli do
naszego Parku Wodnego ewentualnie by wpłynęło, o tym można byłoby, myślę, rozmawiać, ale
chyba no ja nie potrafię tego odpowiedzieć, natomiast na pewno te pieniądze są na inne cele też
przeznaczane. To tyle miałbym. Dziękuję.

Jakub Ostapczuk – Dziękuję za wyjaśnienie. Jeśli nie ma więcej... 



Karol Marek Nieciecki – Ja może...

Jakub Ostapczuk – Jeszcze...

Karol Marek Nieciecki – Ja chcę. Panie Dyrektorze rzeczywiście, przepraszam Pana, to pytanie to
nie  powinno  być  drugie  skierowane  do  Pana.  Na  pierwsze  pytanie  –  dziękuję,  przyjąłem  do
wiadomości. Natomiast do Pana Burmistrza, Pana Przewodniczącego, żeby skierować do Dyrektora
Klubu Sportowego o wyjaśnienie właśnie, ilu członków liczy sekcja i jakie zadania są sekcji, jeśli
rzeczywiście,  tak  jak  ja  wiem,  ponad  100  członków  sekcja  pływacka  liczy.  Na  przykład  w
przypadku sekcji czy boksu czy, nie wiem, piłki nożnej to trochę inaczej wygląda. Tam się rekrutuje
tych,  którzy,  prawda,  naprawdę  coś  wnoszą  poprzez  swoje  zdolności  sportowe.  Chciałbym po
prostu krótką odpowiedź. Dziękuję. 

Jakub Ostapczuk – Dziękuję. I kto to ma odpowiedzieć? Pan Dyrektor?

Karol Marek Nieciecki – Tak, może Dyrektor albo rzeczywiście klubu sportowego, może...

Jakub Ostapczuk – Nie, klub to jest autonomiczna jednostka. 

Karol Marek Nieciecki – Ale my dotujemy, prawda? Miasto dotuje.

Jakub Ostapczuk – No to zapytamy się później jak tego. Dobra dziękuję. Jeśli nie ma więcej uwag,
przystąpimy  do  przegłosowania  projektu  uchwały.  Kto  jest  za  przyjęciem  uchwały  ustalenie
jednostkowej  stawki dotacji  przedmiotowej  na rok 2015 dla  zakładu budżetowego Park Wodny
Hajnówka? Kto jest za? Dziękuję. Kto jest przeciwny? Nie widzę. Kto się wstrzymał? 1 radny się
wstrzymał. Za uchwałą głosowało 20 radnych, przeciwnych nie było, 1 radny się wstrzymał.

d/ Jakub  Ostapczuk –  Przechodzimy  do  podpunktu  d/  ustalenie  jednostkowej  stawki  dotacji
przedmiotowej  na  rok  2015  dla  Zakładu  Komunikacji  Miejskiej  w  Hajnówce.  I  też  poproszę
Przewodniczących Komisji o przedstawienie opinii.

Krystyna  Kośko –  Komisja,  po  zapoznaniu  się,  zaopiniowała  pozytywnie  projekt  uchwały  dla
zakładu budżetowego Komunikacji Miejskiej w Hajnówce. Za głosowało 6 osób, przeciw było 0,
wstrzymało się 0 i w głosowaniu wzięło udział 6 członków komisji.

Jakub Ostapczuk – Dziękuję. Proszę, Przewodniczący Piotr Markiewicz. 

Piotr  Markiewicz –  Radni  na  posiedzeniu  Komisji  Polityki  Gospodarczej,  po zapoznaniu  się  z
materiałami, zaopiniowali pozytywnie jednogłośnie projekt uchwały. 

Jakub Ostapczuk – I Przewodniczący Janusz Puch.

Janusz  Puch –  Komisja  Infrastruktury  Komunalnej  i  Samorządu  Rady  Miasta  Hajnówka,  po
zapoznaniu się z przedstawionymi materiałami,  jak również po rozmowie z Panem Dyrektorem
Sawickim,  jednogłośnie  zaopiniowała  pozytywnie  projekt  uchwały.  8  radnych  wzięło  udział  w
głosowaniu. Dziękuję.

Jakub Ostapczuk – Dziękuję. Rozpoczniemy dyskusję nad tym punktem. Było dużo dyskusji na
komisjach. Nie widzę. Jeśli nie ma, przystąpimy do przegłosowania tego projektu uchwały. Kto jest
za przyjęciem projektu uchwały ustalenie jednostkowej stawki dotacji przedmiotowej na 2015 rok
dla Zakładu Komunikacji Miejskiej? Kto jest za? Dziękuję. Kto jest przeciwny? Nie widzę? Kto się
wstrzymał? Nie widzę. Uchwała została przyjęta jednogłośnie. I tutaj z prezydium ustaliliśmy, że



ogłaszam 5-minutową przerwę. 

Przerwa w obradach

e/ Jakub Ostapczuk – Wznawiamy obrady po przerwie. Przechodzimy do podpunktu e/ uchwalenie
budżetu  miasta  na  rok  2015.  I  taki  podpunkt  przedstawienie  stanowiska  Burmistrza  Miasta  do
przedłożonego projektu wraz z uzasadnieniem. Proszę Burmistrza Miasta.

Jerzy Sirak – Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, ja przedstawię no główne tezy tego budżetu na
2015 rok a potem Pani Skarbnik przedstawi w wersji graficznej obraz i dochodów, i wydatków
budżetowych przyszłego roku. Ale chciałbym przeprosić za nasza nieobecność na komisji. Bo w
tym czasie, kiedy była komisja, wspólnie z Panią Skarbnik podpisywaliśmy właśnie w Urzędzie
Wojewódzkim umowę o dofinansowanie schetynówek i niestety termin musieliśmy dostosować do
terminu  określonego  przez  Urząd  Wojewódzki.  I  tak  się  nieszczęśliwie  złożyło,  że  były  to  te
godziny, w których obradowała komisja. Zwykle nie nie ma żadnego problemu. W każdej chwili
Pani Skarbnik i ja jesteśmy do dyspozycji każdej komisji. Jeżeli chodzi o przyszły rok, planujemy
że dochody budżetowe przyszłego roku zamkną się kwotą 63 380 394 złotych, natomiast wydatki
kwotą 59 200 841 złotych. Generalnie możemy powiedzieć, że propozycja budżetu na ten przyszły
rok  jest  propozycją  budżetu  stabilnego,  budżetu  który  zapewnia  normalne  funkcjonowanie
wszystkich  jednostek  organizacyjnych  miasta  i  normalne  funkcjonowanie  miasta.  I  przy  tym
budżecie na inwestycje przeznaczamy ponad prawie 8 500 000 złotych, co stanowi ponad 14 %
planowanych wydatków. Same zadania inwestycyjne określone w załączniku to jest kwota ponad
7 000 000, ale oczywiście nie jest to wszystko, ponieważ również jako wydatek inwestycyjny trzeba
traktować nasze dofinansowanie do realizacji drogi powiatowej i jej pierwszego etapu, to znaczy
ulicy Prostej.  Te największe inwestycje,  które w przyszłym roku zamierzamy realizować,  jeżeli
chodzi  o  inwestycje  drogowe,  są  to  tak  zwane  schetynówki.  Wystąpiliśmy  z  wnioskiem  do
Wojewody  Podlaskiego  o  finansowanie  w  przyszłym  roku  przebudowy  ulic.  No  Fabryka
Chemiczna. Wszyscy wiemy, o jaką część miasta chodzi. Jest to ta część, ta dzielnica, która można
powiedzieć,  od  samego  początku  czekała  na  tą  inwestycję.  W  bieżącym  roku,  korzystając  z
oszczędności z programu transgranicznego Polska-Białoruś-Ukraina wykonaliśmy tam burzówki,
łącznie z separatorem przy rzece. I dzięki temu możemy realnie myśleć o tym, żeby w przyszłym
roku tą całą inwestycję zrealizować. Będzie to inwestycja bardzo droga. Będzie nas kosztowała
ponad 2 000 000 złotych, 2 600 000 złotych. Wniosek nasz został przez komisję, która została
powołana  przez  Pana  Wojewodę,  oceniony  bardzo  wysoko.  Dzięki  temu  to  dofinansowanie
uzyskamy i problem, na którego rozwiązanie my i przede wszystkim mieszkańcy ulicy Chemicznej,
ulic Fabryka Chemiczna czekają od dziesiątków lat, zostanie rozwiązana. Druga schetynówka to
jest ta,  która na nasz wniosek będzie realizowana. Wystąpiliśmy z wnioskiem do Pana Starosty
ówczesnego  Pana  Włodzimierza  Pietroczuka  i  tamtego  Zarządu  o  to,  żeby  Zarząd  wystąpił  z
wnioskiem o realizację pierwszego etapu ulicy prostej. Jest to bardzo droga dokumentacja, bardzo
droga ulica w realizacji. Ja przypomnę tylko, że w przeszłości miasto opracowywało dokumentację
i wraz z pozwoleniem na budowę przekazało powiatowi hajnowskiemu. I tutaj ze strony miasta
będzie dofinansowanie do tej  inwestycji  na poziomie ponad 900 000 złotych,  natomiast  łączna
wartość tego pierwszego etapu będzie kosztowała ponad 3 000 000 złotych. Także będą to, jeżeli
chodzi o drogi, no najdroższe i najważniejsze inwestycje. Ale nie tylko. Będzie również zrobiona
przebudowa ulicy Granicznej, Metalowej i Miedzianej. Tam na tych ulicach w tym roku zrobiliśmy
podbudowy, zrobiliśmy burzówkę. Będzie również dokończona przebudowa ulica Stara Judzianka.
Chodzi tu generalnie o odcinek między drogą wojewódzką a wcześniej kilka lat temu zrealizowaną
przebudową ulicy Stara Judzianka ta główna. Nie był  zrobiony ten odcinek, ponieważ ci  radni,
którzy byli radnymi w tamtej kadencji, pamiętają że odcinek między drogą wojewódzką a granicą
ulicy Stara Judzianka,  tą właściwą, przebiega przez obszar Natury 2000. Te procedury były tak
utrudnione, że dopiero w tym roku uporaliśmy się z pozwoleniami na budowę i w przyszłym roku
w końcu temat załatwimy ostatecznie. Również zostanie zakończona budowa ulicy Orzechowej i w



tym  roku  została  wykonana  podbudowa.  Tak  samo  ulica  Wilgi  i  Rutkowskiego.  W  procesie
opracowania dokumentacji czasami tak się dzieje, że z przyczyn no niezawinionych nawet przez
opracowujących dokumentację, te terminy się trochę przedłużają. Dlatego też widzicie tu Państwo
pozycje, które niejako z tego roku zostały przełożone na przyszły rok. Chodzi tu o dokumentacje
dotyczące dróg różnych, między innymi ulicy Grabowej, o której mówił Pan radny Mironczuk, ale
również dokumentacji na ten budynek komunalny i inne inwestycje. Tak naprawdę przyszłoroczny
deficyt, a więc te pieniądze, których nam będzie brakowało do zbilansowania budżetu, to jest kwota
417 000 i  11 groszy.  I  tutaj  ten deficyt  zostanie pokryty ze środków obligacji,  które zgodnie z
harmonogramem zostaną w przyszłym roku uruchomione. Oczywiście w przeszłości przetarg już
został na emisję tych obligacji rozstrzygnięty. Zostały one, ta emisja podzielona na kolejne lata i ten
budżet  w  pełni  współgra  z  tym  programem.  Oprocentowanie  tych  obligacji  będzie  wynosiło
wskaźnik  WIBOR  6-miesięczny  plus  marża  1,28  %.  Także  generalnie  jest  to  stosunkowo
korzystnie,  wskaźnik  na  poziomie  nieco  powyżej  3  %.  Ja  tylko  tu  wyjaśnię,  że  bardzo  często
pożyczki, które są udzielane przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska, a przyjmuje się, że to
są pożyczki i oprocentowanie preferencyjne, są na poziomie 3 %. Wniosek ostateczny z tego jest
taki, że na dzień dzisiejszy na koniec tego roku nasze łączne zadłużenie wynosi 24 765 000 złotych,
natomiast na koniec grudnia 2015 to zadłużenie będzie o ponad 4 000 000 niższe. Przyszły rok, jak
wszyscy wiemy, jest rokiem, w którym tak naprawdę jeszcze nie zostaną uruchomione żadne istotne
programy pomocowe – i te bezpośrednie z RPO, i te z programów transgranicznych. I wydaje mi
się, że spokojnie przygotujemy się do ogłoszenia tych konkursów, których realizacja zapewne nie
będzie wcześniej niż w latach 2016, 17 i później. Oczywiście, projekt budżetu uzyskał pozytywną
opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej. Wskaźnik, który w tej chwili jest no najważniejszy dla
każdego projektu budżetu,  to znaczy wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do
dochodów,  który  jest  indywidualnie  ustalany dla  każdego  samorządu,  u  nas  wynosi  3,53  % a
dopuszczalny pułap to jest 4,41 %, a więc mamy jeszcze ten 1 % rezerwy. Dlatego też mówię, że
jest to budżet stabilny,  jest  to budżet odpowiedzialny,  który jednocześnie pozwala na realizację
dosyć  dużej  ilości  inwestycji.  Oczywiście,  nie  jest  to  tyle,  ile  byśmy chcieli  zrobić,  bo dzisiaj
możliwości technicznych jest dużo. Jedyne i główne ograniczenie, które jest, to jest ograniczenie
wynikające z możliwości finansowych. W przyszłym roku też planujemy realizować taki projekt
skierowany do mieszkańców z dofinansowaniem Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska. I
chociaż po tych doświadczeniach z solarami, o których mówiła Pani radna Laszkiewicz, no wielu
kolegów  samorządowców  mi  mówi:  A tobie  jeszcze  mało  tej  innowacji?  Bo  jak  się  okazuje,
najprawdopodobniej jako jedyne miasto z województwa podlaskiego staramy się o te środki. 41
gospodarstw domowych w Hajnówce do tego projektu przystąpiło i czekamy już na podpisanie
umowy z  Narodowym  Funduszem Ochrony  Środowiska.  Wartość  tego  projektu  łączna  to  jest
1 500 000 złotych. I bez większych obaw do tego projektu przystępujemy, dlatego też że ostatnia
nowelizacja  ustawy o  zamówieniach  publicznych pozwala  na  to,  żeby zwrócić  większą  uwagę
przede wszystkim na jakość. Dlaczego tak się w przeszłości, działo, że firma, o której Pani radna
wspomniała, Solver, wygrała ten przetarg? Wygrała, ponieważ złożyła najkorzystniejszą ofertę. Tak
samo było w Białowieży, różnych innych gminach. Jest to firma, która miała bardzo duży udział w
rynku w skali całego kraju. Ja zdaję sobie z tego sprawę, że są w tej chwili pewne problemy. Ja też
mam taką samą instalację. Jesteśmy, można powiedzieć, już w sporze sądowym z firmą. Ale już po
15 stycznia będziemy prowadzić spotkanie przetargowe. Jako miasto wybierzemy własną firmę.
Niewykluczone, że będzie to ta sama firma, która świadczyła usługi na rzecz Solvera, jeżeli złoży
korzystną  ofertę.  I  uruchomimy  środki  z  tej  premii  niejako  gwarancyjnej,  które  są  w  naszej
dyspozycji. I mam nadzieję, że do okresu wiosennego, wtedy kiedy tak naprawdę możliwe będzie
ponowne wykorzystanie energii  słonecznej,  uporamy się z tymi najtrudniejszymi przypadkami i
wierzę w to,  że w ciągu tego roku poradzimy sobie ze wszystkim i  te instalacje  będą działały
prawidłowo. Oczywiście, tam gdzie będzie to potrzebne i będą jakieś korekty czy zmiany zgodnie z
opiniami specjalistów, to zrobimy. Natomiast ustawa, która znowelizowała ustawę o zamówieniach
publicznych, pozwoli nam na to, żeby przy ogłaszaniu przetargu na montaż tych małych mikro-
elektrowni, wprowadzić przede wszystkim no najwyższe wymagania jakościowe. I wierzę, że tym



razem od samego początku będzie lepiej. Przykładem takim bardzo pozytywnym, jest zrealizowana
modernizacja  oświetlenia  ulicznego. Bo tutaj  i  fachowcy z Zakładu Energetycznego oceniają tą
inwestycję jako bardzo dobrze wykonaną pod względem technicznym, jakościowym i wierzę, że
również  z  fotowoltaiką  tak  samo  będzie.  Bardzo  proszę  Panią  Skarbnik,  żeby  przedstawiła
graficznie ten budżet na przyszły rok po stronie zarówno dochodów, jak i wydatków. 

Halina Nowik – Może nie będę tutaj tak długo Państwa zanudzać tymi cyferkami, bo Państwo radni
mają  ten  materiał  przed  sobą,  ale  może trochę  przybliżę  ten  budżet  dla  mieszkańców naszego
miasta. Tak jak Pan Burmistrz powiedział, nasze dochody to ponad 63 000 000. Dzielą się zgodnie z
ustawą  o  finansach  publicznych,  stosowane  są  różne  podziały.  Tutaj  mam  według  źródeł
pochodzenia. Podział dochody majątkowe, własne, dotacje celowe na zadania zlecone i dochody
pozyskane  od  innych  samorządów.  Jest  to  kwota  11  601  000  dochody  majątkowe  i  18,3  %.
Dochody własne ponad 45 000 000. 71 % stanowi dochodów ogółem. Dotacja celowa na zadania
zlecone ponad 6 000 000. Stanowi to 9,8 %. Oraz dochody pozyskane od innych samorządów. Jest
to kwota 100 000 złotych – niecałe 0,2 % Z kolei drugi taki podział dochodów, to taką grupę może
znaczącą w naszym budżecie, są to właśnie dochody własne. Spośród tych dochodów własnych
największy  udział  to,  jak  widzimy  tutaj  na  tym,  na  wykresie,  stanowi  subwencja  ogólna  –
oświatowa, wyrównawcza i równoważąca. Jest to ponad 31 %. Drugą grupą są to udziały w podatku
dochodowym osób fizycznych i prawnych, tak zwany PIT i CIT – prawie 30 %. Kolejną grupą to są
podatki od nieruchomości osób fizycznych i prawnych – ponad 21 % dochodów własnych. Kolejną
grupą dochodów własnych jest to dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne. Bo tam
wcześniej w pierwszym podziale to sygnalizowałam, dotacja celowa na zdania zlecone, które to
wynika podział z art. 237 ustawy o finansach publicznych. Tutaj z kolei są dotacja celowa z budżetu
państwa na zadania własne. Jest to 7 % dochodów własnych ogółem. Kolejną grupą to są środki
transportowe, to jest nieduża kwota, oraz pozostałe dochody. W pozostawszy dochodach to tutaj jest
opłata skarbowa, opłaty za odpady, za gospodarowanie, opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów
alkoholowych, wieczyste użytkowanie czy też podatki pobierane należące do budżetu gminy, ale
pobierane bezpośrednio przez Urzędu Skarbowe. Są podatek od czynności cywilnoprawnych, od
spadków i darowizn czy też karta podatkowa. Ta grupa stanowi ponad 8 % dochodów własnych.
Tak, jeżeli chodzi o wydatki budżetowe, to jest to kwota 59 200 000 bieżące i majątkowe. I tutaj
też,  tak  jak  i  dochody,  dochody  budżetowe,  można  te  wydatki  też  dokonać  podziału  według
kierunków działalności. Spośród tych działów, no największy, tak jak tutaj widać, stanowi oświata i
wychowanie. Jest to kwota 22 000 000 ponad. Ponad 43 % wydatków ogółem. Kolejną grupą jest to
pomoc  społeczna  –  12  000  000  –  24  %.  Gospodarka  komunalna,  tutaj  mówię  o  wydatkach
budżetowych  ogółem,  zarówno  majątkowych,  jak  i  bieżących  w  tym  podziale.  Ponad  prawie
4 000 000 to  jest  7  %.  Administracja  publiczna  – 4 300 000 – ponad 8  %.  Kultura  i  ochrona
dziedzictwa narodowego – 2 000 000, to 4 %. Kultura fizyczna – 2 300 000 – 4 %. Transport i
łączność oraz pozostałe działy ponad niewiele ponad 4,5 %. Jeżeli chodzi o tą grupę wydatków w
dziale  oświata  i  wychowanie,  to  też  tutaj  przygotowałam  taki  podział  graficzny  z
wyszczególnieniem  na  szkoły,  gimnazja,  przedszkola,  przedszkole  niepubliczne,  dowożenie
uczniów, dokształcanie  nauczycieli  oraz  pozostałe  działy też  tutaj  to  wygląda.  Szkoły – ponad
10 000 000, co jedynie pokrywa, tam może wcześniej odniosę się do dochodów z tytułu subwencji,
subwencji mamy oświatowej 10 854 000, tutaj wydatki na szkołę 10 490 000, to jedynie subwencja
pokrywa wydatki na szkoły. Gimnazja – 3 866 000, przedszkola finansowane z budżetu miasta to
jest kwota 6 471 000. Przedszkola niepubliczne mamy, w tym roku dofinansujemy 2 przedszkola
niepubliczne,  w  przyszłym  jeszcze  dochodzi  dla  nas  do  finansowania  żłobek.  Na  przedszkola
niepubliczne – 650 000 i  147 000 do żłobka prywatnego. Tam kolejne to  dowożenie,  mamy 2
zawarte umowy. Rodzice dowożą dzieci niepełnosprawne do szkół podstawowych. Dokształcanie
nauczycieli zaplanowany został od nie mniej jak 0,5 % planowanego funduszu płac nauczycieli na
dokształcanie.  I  pozostałe.  W pozostałych  rozdziałach  to  znajdują  się  tutaj  przede  wszystkim
fundusz socjalny nauczycieli emerytów, stypendia Burmistrza, czy też sfinansowanie prac komisji
egzaminacyjnej  nauczycieli  przytupujących  właśnie  do  egzaminu  o  stopień,  o  awans,  stopień



awansu  nauczycielskiego.  Jeżeli  chodzi  o  pomoc  społeczną,  to  też  tutaj  dwojaka  forma
finansowania – z dotacji i ze środków własnych. Ponad 10 000 000 to stanowią środki dotacji –
zarówno z dotacji celowej na zadania własne, jak i zlecone i te 3 800 000 są to środki własne.
Pomoc społeczna to, jak sama nazwa wskazuje, dofinansowanie wszelkich działań realizowanych
przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, różnego rodzaju zasiłki stałe, okresowe, celowe czy też
dożywianie,  jak również koszty funkcjonowania Ośrodka. Kolejną grupą podziału wydatków to
stanowią  wynagrodzenie  wraz  z  pochodnymi,  to  jest  ponad  42  %.  Jak  gdyby odnoszę  się  do
ogólnego budżetu miasta. Dotacja na zadania bieżące kwota 5 090 000. I tutaj może zatrzymam się
chwilkę przy tych dotacjach na zadania bieżące. Spośród tych dotacji rozróżniamy, można podzielić
na  dotacje  przedmiotowe,  podmiotowe i  celowe.  Do dotacji  przedmiotowych,  to  tak  jak  przed
chwilą uchwalaliśmy, Rada podjęła 2 uchwały – zarówno dopłata do wozokilometra do Zakładu
Komunikacji Miejskiej, jak i dopłata do cen biletów Parku Wodnego. Dotacje podmiotowe to są
dotacje instytucji kultury – HDK i biblioteka oraz pozostałe to są dotacje celowe. Tak jak wcześniej
wspomniałam,  to  są  przedszkola  niepubliczne,  żłobki,  na  zadania  realizowane  na  podstawie
złożonych konkursów, ogłaszanych konkursów, ofert. Kolejną grupą wydatków według rodzajów są
to świadczenia na rzecz osób fizycznych ponad 10 000 000. To tutaj właśnie w tej grupie znajdują
się  właśnie  dodatki  mieszkaniowe  oraz  wszelkiego  rodzaju  świadczenie  uzyskiwane  przede
wszystkim z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej z tych dotacji celowych. Wydatki majątkowe
stanowią ponad 8 000 000. Tak jak Pan Burmistrz wspomniał, tutaj w załączniku inwestycyjnym
uwzględnione zostało 7 000 000 ponad na zadania nasze a pozostałe będą przekazane w formie
dotacji  celowej  907  200  na  ulicę  Prostą,  300  000  na  zakup  autobusu  komunikacji  miejskiej  i
100 000  do  Zakładu  Gospodarki  Mieszkaniowej  na  zadania  termomodernizacyjne.  Na  obsługę
długu zaplanowana jest  kwota 700 000. Jest  to niewiele  1 %. Realizacja zadań statutowych to
znaczy pozostałe takie działania, które tutaj nie są wymienione, to ponad 9 000 000. Oraz wydatki z
udziałem środków unijnych. Jest to kwota 327 000, ale tutaj chodzi o wydatki na zadania bieżące.
W tym roku rozpoczęliśmy realizowanie może takich 3, 4, 3 projektów z wydatków bieżących. Jako
miasto realizuje projekt przy współpracy Polska-Białoruś-Ukraina. To jest „Kamieniec. Poznajemy,
promujemy”,  coś  w  tym  rodzaju,  realizowany  przez  Urząd  Miasta,  Zespół  Szkół  Nr  1  też
kontynuacja  projektu  „Różni  a  tacy  sami”  oraz  Ośrodek  Sportu  i  Rekreacji  też  spotkania
przygraniczne  to  też  jak  gdyby  jest  kontynuacja  tych  projektów.  To  tak  wygląda  pokrótce
prezentacja i może, jeżeli już jestem przy głosie, to może odniosę się tutaj do akurat projektu. No w
projekcie uchwały zostały zawarte obligatoryjne zapisy wynikające z zapisów ustawowych ustawy
o  finansach  publicznych,  takie  jak  rezerwa  ogólna,  celowa,  celowa  jak  gdyby  2  rodzaje  tych
rezerwy  celowej  –  na  wydatki  w  oświacie,  których  na  etapie  planowania  nie  można  było
przewidzieć podziału klasyfikacji budżetowej oraz wydatki na zarządzanie kryzysowe, które musi
być zaplanowana obligatoryjna rezerwa w kwocie nie mniejszej jak 0,5 % wydatków bieżących
pomniejszonych  o,  wydatków budżetu  pomniejszone  o  wydatki  inwestycyjne,  obsługę  długu.  I
może ja tutaj już od razu przedstawię może opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej. Nie?

Jakub Ostapczuk – Nie to jeszcze po kolei. Musi być procedura.

Halina Nowik – To dziękuję.

Jakub Ostapczuk – Proszę nie odchodzić tutaj. I teraz następny podpunkt. Przedstawienie opinii
Komisji Spraw Społecznych. Proszę, Pani Przewodnicząca.

Krystyna Kośko – To radni zdecydują na sesji.

Jakub Ostapczuk – Dziękuję. Opinia Komisji Infrastruktury Komunalnej i Samorządu. Proszę, Pan
Janusz Puch.

Janusz  Puch –  Komisja  Infrastruktury  Komunalnej  i  Samorządu  Rady  Miasta  Hajnówka,  po



zapoznaniu  się  z  przedstawionymi  materiałami,  jak  również  opinią  Regionalnej  Izby
Obrachunkowej w Białymstoku i  złożonymi wyjaśnieniami przez Panią Skarbnik,  zaopiniowała
pozytywnie  projekt  uchwały.  5  radnych  głosowało  za,  1  się  wstrzymał,  1  był  przeciw,  2  się
wstrzymało, w głosowaniu udział wzięło 8 radnych. Dziękuję.

Jakub Ostapczuk – Dziękuję. I teraz poproszę Przewodniczącego Komisji Polityki Gospodarczej
Pana Piotra Markiewicza.

Piotr Markiewicz – Radni na posiedzeniu Komisji Polityki Gospodarczej, po dosyć różnorakich
zapytaniach, po dosyć długiej dyskusji, zaopiniowali projekt budżetu pozytywnie 4 głosami za i 3
głosami przeciw. Informacyjnie informuję, że w trakcie dyskusji, co prawda, pojawiały się różne,
nazwijmy to, może nie wnioski, ale sugestie. Niemniej wniosków komisja z pozostałych komisji
stałych  nie  otrzymała.  Na  naszej,  na  posiedzeniu  naszej  komisji  też  nie  pojawiły  się  wnioski
okołobudżetowe. Niemniej, powiedzmy, jeżeli te wnioski się nie pojawiały, to jeszcze nie znaczy że
nie było uwag. Owszem, pojawiały się uwagi, ale uważam że one się pojawiały w formie, nazwijmy
to,  sugestii.  Jedną  z  takich  sugestii  radnych  była  jakby prośba,  żeby w  takich  uzasadnieniach
projektu, czy to w uzasadnieniach bezpośrednio przyprojektowych, czy w uzasadnieniach innych
wynikających  może  z  okresu  realizacji  poszczególnych  punktów.  Ale  chodzi  o  informowanie
radnych w materii tak zwanych założeń inwestycyjnych do nowych projektów realizowanych przez
miasto. I tutaj odnosimy się jak gdyby do, szczególnie do opracowań dokumentacji technicznych
poszczególnych punktów w założeniach inwestycyjnych, w załączniku inwestycyjnym. Dlatego że,
owszem, są tutaj  przeznaczone sumy na opracowanie projektów, natomiast tak do końca nie za
bardzo wiemy, o jakie założenia, o jakie założenia projektowe chodzi do przy wykonywaniu tej
dokumentacji.  Dobrze  by  byłoby,  gdyby  radni  takie  informacje  –  czy  w  okresie  powiedzmy
dyskusji nad projektem budżetowym, czy w czasie realizacji tego projektu budżetowych, żeby takie
informacje otrzymali. To by w jakiś sposób by przybliżyłoby temat i projekt tych inwestycji. Jeżeli
chodzi o sam projekt budżetu. Ja tutaj nie będę się powtarzał za Panem Burmistrzem. Owszem,
budżet jest budżetem dosyć stabilnym, dlatego że wypełnia w zasadzie podstawowe założenia, czyli
pozwala na funkcjonowanie miasta bez jakichś tam obaw, że na pewne zadania może zabraknąć
pieniędzy.  Budżet  ten  posiada  też  pewne  założenia  do  inwestycji,  pewne  środki  finansowe  do
inwestycji.  Czyli  sumarycznie  budżet  ma  inwestycyjny  program  inwestycyjny,  inwestycyjne
punkty. Ja bym tutaj powiedział, jeżeli chodzi o inwestycje, ten załącznik inwestycyjny pokazuje,
że  te  inwestycje  są  w  zasadzie  nastawione  tak  dosyć  perspektywicznie  na,  są  rozwojowo
nastawione, dlatego że ten załącznik zawiera w sobie dosyć dużo tych opracowań dokumentacji a
opracowania  dokumentacji,  wiadomo,  że  są  potrzebne,  żeby później  realizować też  te  zadania,
wykorzystując  możliwe,  może  okazyjnie  nawet,  jakieś  dostępne  środki  nie  tylko  własne,  ale
zewnętrzne – czy to unijne, czy państwowe. W związku z tym budżet jest, w mojej ocenie, mi się
wydaje, że w ocenie też komisji, zrealizowany dosyć, zaproponowany dosyć właściwie, dlatego że
może i wniosku nie było. Budżet też w zasadzie jest konstruowany w ten sposób, że tak zwany ten
indywidualny wskaźnik zadłużenia mieści się w odpowiednich granicach, mieści się i daje jeszcze
możliwości na późniejsze na dobrą sprawę zaciąganie kredytów i realizowanie inwestycji. Także
jeszcze  raz  powtórzę,  że  komisja  4  głosami  za,  przy  3  głosach  przeciw  projekt  budżetu
zaopiniowała pozytywnie. Dziękuję. 

Jakub  Ostapczuk –  Dziękuję  Przewodniczącemu.  Przechodzimy  do  następnego  podpunktu.
Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej. Proszę, Pani Skarbnik. Mikrofon proszę.

Halina Nowik – Dziękuję. Nie wiem, czy mam odczytywać całość uchwały, czy tylko po prostu
przedstawić najważniejsze elementy i zapisy tej uchwały?

Jakub Ostapczuk – Najważniejsze.



Halina Nowik – Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku z
dnia 11 grudnia w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały budżetowej miasta Hajnówka na
2015 rok oraz możliwości  sfinansowania przewidzianego w nim deficytu.  Przewodniczący oraz
Skład orzekający na czele z Przewodniczącym opiniują pozytywnie projekt uchwały budżetowej
miasta na 2015 rok wraz uzasadnieniem, jednocześnie wskazując na występujące w tym projekcie
naruszenie art. 212 ustawy o finansach publicznych. Ja może tutaj od razu odniosę się. § 7 naszego
projektu  uchwały,  gdzie  są  wskazane  limity  w  tym  w  obecnym  kształcie  Państwo,  co  macie
uchwałę, znajdują się dwa punkty: limity na sfinansowanie przejściowego deficytu określone są i
sfinansowanie  planowanego  deficytu.  Nie  uwzględniono  trzeciego  punktu:  limitu  na  spłatę
wcześniej  zaciągniętych  kredytów  i  pożyczek  w  kwocie  1  535  709  złotych.  Co  jest  jak  tutaj
wskazane właśnie w tym uzasadnieniu, w tej opinii. A drugie takie uchybienie to jest na stronie 43
opisowego projektu uchwały,  drugi wiersz.  Jest  kwota 3 862 000 jako refundacja poniesionych
wydatków.  Powinna  być  kwota  3  942  000.  I  pozytywnie  również  Skład  Orzekający  opiniuje
możliwość finansowania deficytu przewidzianego w projekcie budżetu miasta Hajnówka na 2015
rok. Jeżeli chodzi o tą poprawkę w tym § 7 z dopiskiem punktu 3, to jednocześnie należałoby też
uzupełnić zapis w § 11 naszego projektu uchwały. Upoważnienia Burmistrza miasta do zaciągania
kredytów, pożyczek jest podpunkt a i b, również podpunkt c, na spłatę zaciągniętych wcześniej
zobowiązań  z  tytułów  kredytów  i  pożyczek  w  kwocie  1  535  709,  co  jest  ta  kwota  zgodna  z
załącznikiem  nr  4  do  projektu  uchwały.  Jeżeli  chodzi  o  dalsze  uzasadnienie,  to  tutaj  Skład
Orzekający opisuje po prostu nasze dochody, wydatki i te właśnie, co przed chwilą przedstawiłam
zmiany, które proszę uwzględnić właśnie przy głosowaniu. Dziękuję.

Jakub Ostapczuk  – Dziękuję. I przechodzimy do następnego podpunktu: dyskusja nad projektem
uchwały budżetowej.  Proszę  radnych o zabranie głosu w dyskusji.  Jeśli...A.  Proszę,  Pan radny
Giermanowicz. 
 
Jan  Giermanowicz  –  To  znaczy,  Panie  Przewodniczący,  Panie  Burmistrzu,  szanowna  Rado.
Burmistrz  opracował  nam  projekt  budżetu  na  poziomie  takim  mniej  więcej  takim,  jak  był
dotychczas przez 4 lata nam proponowany. Niemniej jednak, bardzo pozytywnym zaskoczeniem,
uważam,  jest  deficyt,  który  jest  mniejszy  od  tego,  który  był  przewidziany  na  14  rok.  Jeśli
weźmiemy pod uwagę, że budżet to jest sukno, które wszyscy ciągną w różne strony i każdy ma
być zadowolony,  no to to będzie nie do zrealizowania takie coś, ponieważ każdy będzie chciał
zrealizować swoje plany i zamierzenia a to nie jest możliwe. Powstał tylko taki jeden dysonans,
uważam, w kontekście tego, co mówił Pan Burmistrz na swoim ekspoze, nazwijmy to, zaraz po
złożeniu ślubowania, że będą budowane drogi miejskie i tak dalej. Natomiast jeśli patrzymy na ten
faktycznie załącznik inwestycyjny, no to po prostu tam kilku ulic brakuje. I stąd ta niezgodność, że
tak powiem, zjawisk. Ja spróbuję może zinterpretować sam. Może Burmistrz się ze mną zgodzi lub
nie, po prostu nie da się wszystkiego naraz zrobić, bo jest zaplanowanych, powiedzmy, tam 8 ulic.
Niektóre z nich są priorytetowe, ponieważ są zaliczane do tak zwanej kategorii finansowania w
ramach schetynówek. Niemniej jednak, dobrze by było w tym momencie mieszkańców uspokoić,
że te ulice, które się nie znalazły na ten rok, będą w latach kolejnych. Z tym, że tu się kłania ten
problem, o którym swojego czasu na jednej z sesji mówił Pan radny Łabędzki, że my nie mamy
tutaj ustalonego harmonogramu, nie mamy hierarchii, które ulice po kolei będą realizowane i być
może tak się zdarzyć, że te ulice, które są odłożone gdzieś na bok, mogą być wykonane albo w
przyszłym roku albo za 2, albo za 3 lata. Także tu takich wątpliwości troszeczkę jest. Natomiast
generalnie jeśli chodzi o wydatki, to ja największe zastrzeżenia już zgłaszałem przy okazji różnych
tam uchwał okołobudżetowych i tak sobie pozwoliłem po prostu wynotować kilka wydatków. To
chodzi  o  przede  wszystkim takie  rozdziały,  gdzie  dotyczą  one  promocji  miasta,  działalności  w
zakresie kultury fizycznej czy też działalności pozostałej, które być może część z Państwa podziela,
że  właśnie  w  ten  sposób  trzeba  to  wydatkować,  ale  ja  myślę,  że  będzie  też  kilka  opinii
podzielających mój pogląd, że troszkę tym, że tak powiem, groszem szastamy na lewo, prawo. Bo
ja policzyłem, że w ramach takich 3 rozdziałów to jest ponad 509 000 złotych wydajemy między



innymi na promocję miasta, o której wspomniałem, finansowanie różnych imprez typu Półmaraton,
typu Dwunastka Hajnowska i tak dalej. Ja myślałem do tej pory, że to OSiR organizuje, no ale też
część  kosztów  okazuje  się,  że  my  ponosimy.  Oczywiście,  miałem  zastrzeżenia  jeśli  chodzi  o
Program  współdziałania  z  organizacjami  pozarządowymi  w  wiadomej  kwestii.  No  i  z  tego
wszystkiego wynika, no że niestety, ale trzeba będzie w moim przypadku osobiście zagłosować
przeciwko temu budżetowi. Dziękuje bardzo.

Jakub  Ostapczuk –  Dziękuję.  Czy  są  jeszcze  uwagi  do  budżetu?  Pan  radny Łabędzki.  Proszę
mikrofon podać.

Bogusław Szczepan Łabędzki – Państwo Przewodniczący, Panie Burmistrzu, Wysoka Rado. Panie
Burmistrzu, ja za chwilę ocenię budżet jako całość. Od razu uprzedzam, że to nie będzie jakaś tam
druzgocąca ocena. Proszę się nie spodziewać. Natomiast to, co mnie przy dzisiejszych obradach,
przy  materiałach  na  dzisiejszą  sesję  jednak  bardzo  głęboko  poruszyło,  to  ciągłe  podkreślanie
wydatków  oświatowych  jako  jakiejś  takiej  głównej  przyczyny,  nie  wiem,  zmartwień  Pana
Burmistrza. Mieliśmy dzisiaj sprawozdanie z realizacji zadań oświatowych, w których podkreślono,
że  tą  największą  działką,  na  którą  wydajemy pieniądze,  to  są  wynagrodzenia  tych  nauczycieli
niedobrych,  którzy tak  dużo zarabiają.  W uzasadnieniu  do uchwały budżetowej  czytamy,  że  w
zakresie  zadań  oświatowych  będą  musiały  następować  zmiany  organizacyjne  i  mentalne  z
optymalizacji wydatków do ograniczenia ich niezbędności. Część nauczycieli, jak to przeczytało, to
od razu zaczęło zastanawiać się, czy już dzisiaj mają wyjeżdżać z Hajnówki, czy jeszcze chwilę
poczekać i zobaczyć, co te zdanie oznacza. Ja się pokusiłem tak, żeby mniej więcej przeliczać, jak
ta  oświata  faktycznie nas  kosztuje.  Subwencja oświatowa,  jaką otrzymujemy w całości,  to  jest
ponad  14  000  000  i  tyle  mniej  więcej  wydajemy  na  wynagrodzenia  nauczycieli.  Jakby  Pani
Skarbnik wzięła te wszystkie subwencje tam, tak? Ale nawet licząc, Pani Skarbnik, po Pani myśli,
ja przyjmę te 10 000 000 do swoich obliczeń, to czy Pani wie, że my z budżetu miasta, ze swojego
budżetu miasta, ja nie mówię o subwencji, o tym, co otrzymujemy. Średnio licząc na 350 etatów
osób zatrudnionych w szkołach – nauczyciele, obsługa, administracja – wydajemy w granicach do
29 000 na osobę rocznie. Natomiast gdyby Państwo, licząc tak samo nasze wydatki budżetowe z
naszego budżetu, na przykład na Miejską Bibliotekę Publiczną i na bodajże 12 tam etatów, obliczyli
sobie, to wyjdzie, że tam wydajemy 1 taki etat kosztuje nas 58 000 i nikt nie bije na alarm. W Domu
Kultury na 17 etatów to jest 60 000 złotych i nikt nie bije na alarm. A proszę zwrócić uwagę, że
oprócz tego, że oświata to jest zatrudnienie na pewnym poziomie te 350 osób, 345 czy 347, to
jeszcze  do  tego  9  dużych  budynków,  które  też  trzeba  utrzymać.  To  jest  kubatura,  to  jest
infrastruktura dookoła tych szkół.  Więc może nie  patrzmy i  to  jest,  proszę Państwa, codzienna
obsługa ponad 2 000 naszych małych klientów i ich rodzin, tak? Bo mamy ponad 2 000 dzieciaków
w naszych placówkach oświatowych.  Proszę  więc  w taki  sposób nie  patrzeć.  Ja  nie  wiem,  ilu
pracowników zatrudnia Urząd Miasta przy budżecie ponad 3 000 000 tam, ile tutaj by wyszło na 1
etat osób zatrudnionych w Urzędzie Miasta. Ja tego nie mówię po to, żebyśmy zaraz dokonali cięć
w tych instytucjach, które wspomniałem, ale chcę pokazać, że ta oświata tak podkreślana, wytykana
to  nie  jest  wcale  ten najgorszy element  tego naszego budżetu.  I  tutaj  będę  stawał  w obronie  i
oświaty, i nauczycieli. Te nasze dzieci, których mamy i tak z roku na rok mniej, potrzebują dobrej
opieki i tutaj opieka nad dziećmi niech nie będzie związana z ciągłymi jakimiś oszczędnościami
tylko. Tych oszczędności możemy szukać faktycznie no gdzie indziej, tak? Przechodząc jednak już
do  samej  uchwały  budżetowej.  Panie  Burmistrzu,  jedna  z  najstarszych  ulic  Hajnówki  –  ulica
Żeromskiego. Wstrzymana w inwestowaniu.  To już o tym wspominałem wcześniej.  Faktycznie,
byłem 2 kadencje temu i w poprzedniej kadencji zwolennikiem tego, żeby Komisja Infrastruktury
opracowała wreszcie dla Hajnówki plan realizacji inwestycji drogowych. Mielibyśmy wtedy jakiś
jasny ogląd, dlaczego ta ulica w tym roku a nie tamta? Dlaczego tu można a tam nie należy? Tego
nie mamy i z tego się musimy tłumaczyć. Ulica Żeromskiego po zmianie podbudowy wcale nie jest
lepiej  w tej  chwili przejezdna czy przechodnia,  niż była przed tą wymianą gruntu. Mieszkańcy,
mówię, jednej z najstarszych ulic w mieście nadal czekają na jej realizację. Panie Burmistrzu, na



stronie  39  projektu  uchwały  mamy zaplanowaną  sprzedaż  nieruchomości  pod  Suwalską  Strefę
Ekonomiczną  na  11  Listopada  i  ulicę  3  Maja  oraz  sprzedaż  terenów inwestycyjnych  od  ulicy
Rakowieckiego. Ja myślałem, że Pan ma tak naprawdę więcej optymizmu, że nam w tym roku uda
się to spieniężyć, ale widzę, że no ten to jak gdyby taki sygnał, tak, że ten budżet jest zachowawczy,
bo  takiej  pewności  nie  mamy.  Ale,  Panie  Burmistrzu,  ja  tutaj  składam  wniosek  o  to,  żeby
przygotował  Pan  Radzie  Miasta  zestawienie  całkowitych  nakładów  finansowych,  jakie  miasto
poniosło już w związku z pozyskaniem tych terenów, z ich przygotowaniem, także z działalnością
planistyczną, przygotowaniem dokumentów i tak dalej. Taki komplet w podziale na te 2 obszary,
tak, czyli 11 Listopada i 3 Maja oddzielnie i ulica Rakowieckiego oddzielnie, żebyśmy wiedzieli, ile
to nas już do tej  pory kosztowało jako miasto. Następne pytanie,  to pytanie, Panie Burmistrzu,
mieszkańców Hajnówki. Na stronie 45 w gospodarce mieszkaniowej dział 700 jest taki w punkcie 3
podpunkt b) ogłoszenia prasowe, opłaty notarialne i sądowe, to jak rozumiem są te wszystkie opłaty
dotyczące działalności ZGM-u i jego dłużników. Każdy administrator czy każdy właściciel swojego
domu,  majątku  sam  musi  znajdować  pieniądze  na  to,  żeby  swoich  dłużników  pociągać  do
odpowiedzialności. My tutaj ze wspólnej kasy miejskiej takie działania utrzymujemy. Ja rozumiem,
że gdyby to szło jeszcze w parze, że gdyby zasoby ZGM-owskie były faktycznie stosunkowo jakoś
bardzo dużo tańsze dla użytkowników, niż Spółdzielni Mieszkaniowej czy prywatne, to wtedy tak,
no ale to się jakoś nie chce przekładać. Znajduje się też zapis o dofinansowanie niepublicznych
przedszkoli  w  kwocie  650  złotych  na  osobę.  Z  tego  co  pamiętam,  to  w  uchwale,  którą
podejmowaliśmy 29 października, ta stawka miała wynosić 645 złotych. Uchwały tej nie mogłem
sprawdzić, ponieważ ona jeszcze jest nieopublikowana na BIP-ie.

Jakub Ostapczuk – To żłobki. To do żłobków.

Bogusław Szczepan Łabędzki – Żłobek, żłobek. Tak, tak, tak, 

Halina  Nowik –  To  tam  650,  ja  wejdę  słowo,  przepraszam  bardzo.  650  tysięcy  to  jest  na
niepubliczne przedszkola w rozdziale  na stronie 48 a z kolei jeżeli chodzi o żłobek, to jest na
stronie 49 rozdział 801 106 jest kwota 147 000 w kwocie 645 złotych na dziecko...

Bogusław Szczepan Łabędzki – A, jest tutaj. Tak, tak, tak, tak. No widzi Pani, gdyby była Pani
obecna na  komisji,  to  już  bym tego pytania  nie  zadawał.  Dziękuję  ślicznie.  Dziękuję  ślicznie.
Natomiast stawiam też 2 wnioski o wprowadzenie zmiany w budżecie. Dotacje dla jednostek spoza
sektora finansów publicznych...

Jakub Ostapczuk – Nie można już.

Bogusław Szczepan Łabędzki – Nie można?

Jakub Ostapczuk – Bo już było. Program był ustalony, uchwalony.

Bogusław Szczepan Łabędzki – Nie możemy tutaj wprowadzić zmian teraz?

Jan Giermanowicz – Już jest realizowane.

Jakub Ostapczuk – Ogłoszone wszystkie konkursy.

Bogusław Szczepan Łabędzki  – Mhm. Panie Burmistrz, więc w takim razie na przyszłość bardzo
proszę,  żebyśmy wzięli  pod uwagę rozwój  naszej  orkiestry dętej,  która przyciąga  coraz więcej
dzieciaków  do  swojego  grona.  I  żeby  w  przyszłości  ta  kwota  25  000  wzrosła.  Natomiast  co
przychodzi mi jeszcze do głowy? Rozwija nam się sekcja boksu w Hajnówce, która działając 3 lata
już,  zorganizowała  2  duże  imprezy.  W  związku  z  tym,  że  tutaj  nie  można  już  tych  zmian



wprowadzić, to w przeciągu roku powinniśmy pomyśleć o zmianie finansowania, żeby to się nie
okazało tak,  że kolejna szansa na rozwój dużych przedsięwzięć sportowych przejdzie nam koło
nosa, tak jak się to stało kiedyś z piłką siatkową, która dobrze rokowała, ale została sprowadzona do
stanu niższego. Czy też żeby nie stało się tak, jak z naszymi nadziejami na rozwój Parku czy imprez
związanych z Parkiem Wodnym. No jak gdyby tutaj, tutaj, tutaj bardzo proszę, żeby mieć to na
uwadze. Dziękuję bardzo.

Jakub Ostapczuk – Dziękuję. Czy jeszcze są głosy? Proszę, Pani Przewodnicząca. Proszę mikrofon.

Helena  Kuklik –  Panie  Burmistrzu,  szanowna  Rado,  dotychczas  funkcjonowałam  jako
Przewodnicząca Rady Osiedla Paszki. Teraz jestem radną miasta również wybraną na Paszkach,
dlatego bardzo bliska jest mi sprawa infrastruktury i mieszkańców z tego terenu. W związku z tym
chcę zabrać głos w sprawach dotyczących tego osiedla. Dlatego zwracam się z prośbą do radnych
miasta – tych po prawej stronie i tych po lewej stronie – o pozytywne zaopiniowanie budżetu miasta
w  kwestiach  dotyczących  inwestycji  na  terenie  Paszek.  I  po  pierwsze,  to  pięknie  proszę  o
pozytywne zaopiniowanie oczywiście projektów, które zwyciężyły w 2014 roku, zdobyły najwięcej
głosów w projekcie do budżetu obywatelskiego, czyli  rodzinny plac zabaw przy ulicy Długiej i
osiedlowy plac zabaw przy ulicy Marmurowej. I tutaj przy okazji zwracam się do Pana Burmistrza
z prośbą,  aby dołożył  wszelkiej  staranności,  aby te place zabaw mogły powstać przed okresem
wakacyjnym. Tak, aby młodzież, która skończy szkołę, w czerwcu mogła, w lipcu, mogłaby w lipcu
rozpocząć zabawy na tym placu, korzystając z radością z placów zabaw i z nowej infrastruktury.
Druga sprawa również dotyczy osiedla Paszki. Również zwracam się z prośbą do radnych miasta
Hajnówka  o  pozytywne  zaopiniowanie  i  zagłosowanie  za  przedsięwzięciami,  które  mają  być
realizowane na Paszkach, czyli dokończenie przebudowy ulicy Granicznej, Metalowej i Miedzianej.
Zaplanowano również dofinansowanie ulicy Prostej w wysokości 907 000 złotych. Również bardzo
jest potrzebna inwestycja, bo myślę zasługujemy na to, aby na Paszkach żyło się przyzwoicie. A
niestety ta ulica nam w tym nie pozwalała. I trzecia sprawa to pytanie już do Pana Burmistrza,
dlaczego w projekcie na 2015 rok nie znalazła się ulica Pszeniczna i ulica Urodzajna, pomimo że
sporządzone zostały na to dokumentacje na przebudowę tych ulic? Dziękuję. 

Jakub Ostapczuk – Dziękuję Pani radnej. I jeszcze Pan radny Tomaszuk. 

Grzegorz Tomaszuk – Pani Przewodnicząca apelowała do Rady Miasta, ja zaapeluję do radnych
województwa. Powiem to w ten sposób, bo przy budżecie, no moim zdaniem, najistotniejszy jest
załącznik  inwestycyjny.  Żeby  miasto  się  rozwijało,  jakiś  procent  w  budżecie  musi  być
przeznaczony  na  inwestycje.  Ja  chcę  powiedzieć  o  drogach.  W Hajnówce  są  drogi  nie  tylko
miejskie,  powiatowe,  ale  są  wojewódzkie.  I  proszę  zauważyć  przez  ostatnią  kadencję  z  jakim
mozołem miasto budowało te właśnie drogi, to nie miasto, ale przy pewnych warunkach po prostu
realizował to Zarząd Dróg Wojewódzkich. Ale był warunek, czyli zrobimy wam jakiś tam odcinek,
ale musicie dołożyć 50 %. Wspomnę tutaj, kilka lat temu ulica Piłsudskiego vis-a-vis osiedla Reja,
jedna  strona  powstała,  później  druga  strona  powstała  w  następnym roku,  w  roku  czy  w  roku
bieżącym  malutki  odcinek  ulicy  Bielskiej  a  jakie  są  ogromne  potrzeby.  Proszę  zobaczyć,  jak
wyglądają chodniki od ulicy Białowieskiej do drugich torów. To są katastrofalne. Tam nogi można
połamać. Podobna sytuacja jest na ulicy Bielskiej. I tutaj apel, prośba do radnych wojewódzkich,
żeby Zarząd Dróg Wojewódzkich nie stawiał takich warunków. Żeby Zarząd Dróg Wojewódzkich
zrealizował te inwestycje w 100 %. Bo mi się wydaje, 2 poprzednie kadencje, to były pompowane
pieniądze w Białystok, stolicę województwa. Teraz czas, mówi się, że i Zarząd Województwa, jest
odpowiedni, pochodzi prawda, z powiatu, i jest teraz czas, żeby wspomóc właśnie powiaty. Ja już
nie  będę  mówił  o  drogach  miejskich,  tak  jak  Pani  Przewodnicząca  powiedziała,  o  tej  ulicy
Pszenicznej.  Ja  nie  będę  składał  wniosku,  ale  będę  apelował  do  Pana  Burmistrza,  żeby  w
przyszłości znalazł środki finansowe na ulicę Kochanowskiego, na ulicę Mickiewicza,  Tuwima,
cały komplet ulic, które gdzie ludzie mieszkają w bardzo trudnych, prawda, warunkach. Możliwe,



że te ulice kwalifikują się do tak zwanych schetynówek. Serdecznie dziękuję za uwagę.

Jaku Ostapczuk – Dziękuję. I Pan Mironczuk prosił o głos.

Piotr Mironczuk – Panie Przewodniczący, wysoka Rado, Panie Burmistrzu, ja chcę wrócić do tych
opracowań  dokumentacji  technicznej  na  proponowane  obiekty  przez  Pana  Burmistrza.  Czy już
wiemy, jakie będziemy co budować, jak to ma być wyglądać i w którym, no w którym to miejscu,
to wiemy. Chodzi mi o OSiR, chodzi następnie dokumentacja budynku aktywizacji zawodowej i
opracowanie dokumentacji technicznej na budynek komunalny wielorodzinny. I czy wiemy, jak to
ma wyglądać i nad czym to będzie pracowane? Bo nie tak dawno, chyba w ubiegłej kadencji, Pan
Burmistrz mówił, że jeśli chodzi o OSiR, to będą spotykać się pracownicy z Dyrektorem, z Radą
Doradczą i będą coś radzili, proponowali. Czy już wiadomo, jak to ma wyglądać? Czy będzie? I co
się dzieje z poprzednią dokumentacją na opracowanie zabudowy czy budowy na OSiR-ze? I w
który roku możemy się  spodziewać tej  budowy budynku wielorodzinnego? Gdzie,  gdzie  by po
prostu ta dokumentacja przygotowywana byłaby pomocna w budowie? W którym to roku możemy
się spodziewać tej inwestycji?

Jakub Ostapczuk – Dziękuję. Czy ktoś jeszcze z radnych? Chwileczkę, najpierw radni. Czy ktoś z
radnych jeszcze chce zabrać? Jeśli nie, był pierwszy Darek Pieśluk. 

Dariusz Pieśluk – Chciałbym tylko w kilku słowach powiedzieć. Nazywam się Dariusz Pieśluk.
Jestem trenerem boksu  właśnie  tu  w  Hajnówce.  Od  3  lat  działamy w  Hajnówce  i  chciałbym
podkreślić, że reprezentujemy to miasto. Ten klub nie nazywa się Będkowski Pieśluk, tylko Unia
Hajnówka. Nawiązałem do dawnych tradycji. Służę lekturą. Tu jest opisane, że w latach 30. była
taka sekcja przysposobienie obronne leśników. Później w latach 50. był trener, który nazywał się
Szpakowicz. Tak dziwnie się składa, że ja po nim otrzymałem mieszkanie. Nie wiem, to może tak
już musi być.

Jakub Ostapczuk – No to dobrze.

Dariusz Pieśluk – Ale, ale po prostu apeluję do Państwa, żebyście po prostu na tą sekcję bardziej
spojrzeli łaskawie. Dostajemy w tej chwili 3 000 złotych dotacji.  Nie mówię, że to, jest bardzo
dobrze, no nie ma sprawy, ale nam to wystarcza na opłacanie tylko sali gimnastycznej w szkole w
liceum polskim. 500 złotych nam zostaje. Jeździmy na turnieje. Na turniejach pożyczamy rękawice
i kaski, bo trzeba rękawice i kaski mieć z atestem. Pożyczamy z innych klubów. No niekiedy to
jesteśmy jak dziady, jak dziady. Na buciki nie stać, jeżdżą chłopaki w swoich jakichś adidasach. No
i po prostu jakoś to klecimy. Chcemy, żeby to.  A w tym, a w tym roku roku nie powiem, Pan
Burmistrz, ile razy się zwracaliśmy, jak trzeba było, ten turniej zorganizować, no to zawsze jakieś
tam pieniądze dał, no bo w większości no to Urząd Marszałkowski nam wspomaga, chociaż w tym
roku większość pieniędzy wyłożył Pan Bedkowski ze swojej własnej kieszeni. No i w tym roku
planujemy w ogóle taki turniej zrobić w czerwcu w amfiteatrze. Już żeśmy z Panem Dyrektorem
Doku  Kultury  rozmawiali  nad  ogłoszeniem  terminu.  Myślę,  że  to  będzie  taka  dość  ciekawa
impreza, bo chcemy to zrobić razem przy występie orkiestr dętych, bo takie mają być. No i mówiąc
szczerze, w tej sekcji są młodzicy, kadeci, juniorzy. A wiadomo, ile kosztuje 1 wyjazd, nawet z 2
zawodnikami, gdzie każdy z nas wie, ile jest, jaki jest koszt poniesienia no kosztów w hotelu. Także
prosiłbym bardzo o bardziej jakieś. Nie chcę tutaj mówić o jakichś sekcjach innych w Hajnówce, bo
ja tego nie ruszam, to już nie moja sprawa. Tylko chciałbym, żebyście Państwo zwrócili uwagę, że
te  pieniądze  są  no  po  prostu  małe.  Ja  jestem trenerem pracującym.  Ja  dojeżdżam do  Bielska
Podlaskiego, przyjeżdżam z Bielska z firmy, przychodzę na trening i razem z tą młodzieżą pracuję.
Dziękuję.

Jakub Ostapczuk – Dziękuję. I ten prosił o głos Pan Zdzisław Stankowski.



Zdzisław Stankowski – Panie Przewodniczący, Panie Burmistrzu, jeżeli wy planujecie sprzedawać
nieruchomości  u  nas  w  Hajnówce,  to  trzeba  to  konkretnie  myśleć.  Bo  tak  mieszkańcy  są
zaskoczeni.  Nieruchomość po przeciwko Zespołu  Szkół  Zawodowych została  już tyle  lat  temu
sprzedana. I dlaczego wtedy tak dużo tam lasu wycięto, drzew? I dlaczego przez tyle lat nic tam się
nie robi? Mieszkańcy są tak zaskoczeni, dlaczego ten nasz Urząd Miasta tak wyrzuca pieniądze? Bo
jeżeli się sprzedaje nieruchomość, to panie mi mówili, napisać w umowie: W ciągu 3 lat ma być
zrobiona inwestycja, a jak nie, zwracajcie nam działkę i jeszcze odsetki nam zapłaćcie. A nie wy o
to nie dbacie w Hajnówce. Przez tyle lat ta Hajnówka się nie rozwija, tylko ona niszczy. Bo koledzy
przyjeżdżają i  też mówią: Synowie przyjechali  z Norwegii,  córka jest  we Francji.  I  mówi: Nie
przyjeżdża tu. A z Norwegii przyjechał, mówi: Jak to ta Hajnówka wygląda? Nawet po 22:00 nie
można do żadnej restauracji wejść? Ja mówię: Ja nie chodzę, to nie wiem. Ale jeszcze wtedy jak
właśnie tam były sklepy i był taki bar, że tam można było kupić sobie mleczne jedzenie, wszystko
fajne. Bo jak ja w 77 czy 6 roku kończyłem technikum mechaniczne, to nas tam w klasie było
wtedy 45 osób.  I  wtedy chodziliśmy,  nawet  jeszcze  tam jedliśmy sobie.  A teraz  czemu tak  w
Hajnówce nie ma? Młodzież, która się uczy w Zespole Szkół Zawodowych, gdzie ona może pójść
zjeść? Nigdzie. 

Jakub Ostapczuk – Dobra, dziękuję. I jeszcze Pan radny wojewódzki Henryk Łukaszewicz.

Henryk Łukaszewicz – Panie Przewodniczący, wysoka Rado, Panie Burmistrzu, tutaj jeśli chodzi o
sport hajnowski, szczególnie wśród młodzieży, ja mam wrażenie, że radni, w większości radni nie
wiedzą w ogóle, jaki sport jest w Hajnówce i na jakim etapie działają, jakie osiągnięcia mają. Ja tu
całkowicie popieram tutaj Pana Darka Pieśluka, bo to, co on robi, on robi za własny czas, za własne
środki. Niejednokrotnie robi razem z Panem Bedkowskim. Ale też oprócz tego boksu, zobaczcie
Państwo, jest, mamy sekcję lekkiej atletyki, która po prostu bardzo znikome pieniążki mają. Mamy,
trener tej sekcji Romek Sacharczuk jest asystentem trenera kadry narodowej został już i on to działa
ta  sekcja  przy współudziale  Zarządu Wojewódzkiego,  tak samo tutaj  przy wsparciu u nas.  My
natomiast  jako  tutaj  mieszkańcy,  jako  wy,  jako  radni  nie  wspieracie  tych  maluchów,  tych
dzieciaków w ogóle. Bo za 3 000 czy za 5 000 tego się nie zrobi w ogóle. Oprócz tego, na naszym
terenie rozwija się sekcja siatkówki wśród dzieciaków klas IV, gdzie prowadzi to społecznie Pan
Marek  Antoniuk.  O  tym,  o  czym też  Państwo  radni,  też  o  tym nie  wiecie.  I  takich  sekcji  w
Hajnówce dużo powstaje. I dobrze byłoby ich wspierać po to, żeby to się rozwijało, a żeby nie
znikało. Dziękuję.

Jakub Ostapczuk – Dziękuję. I jeszcze radny wojewódzki Pan Mikołaj Janowski. 

Mikołaj  Janowski –  Panie  Przewodniczący,  szanowni Państwo,  odpowiadając dla  Pana radnego
Tomaszuka,  ja  dziękuję  za  tą  inicjatywę,  za  temat.  Myślę,  Panie  radny,  zostawmy  to  nasze
dofinansowanie, bo tak jest w całym województwie przyjęte i takim argumentem jest czasami w
walce o te środki to dofinansowanie.  Pewne rzeczy zostały zrobione.  Myślę,  że tutaj  będziemy
razem pracować,  żeby inne rzeczy zrobić,  chodniki.  Może tutaj  pociągnąć  ścieżkę  rowerową z
Dubin do Kolejek, nie wiem, jak ta ulica się nazywa.

Jakub Ostapczuk – Kolejki Leśne.

Mikołaj Janowski – Kolejki Leśne. Bo przydałoby się tam ścieżkę rowerową wspólnie zrobić, bo
ciąg, bo w Dubinach jest, w Nowosadach jest a tam pociągnąć do do tej drogi. Natomiast trochę się
nie zgodzę, że powiat hajnowski, teren nasz nie jest finansowany w drogach, bo żeby usłyszeli to
radni wojewódzcy z innych okolic województwa, no to powiedzieli: Mikołaj, czego ty chcesz, o
czym ty mówisz?  Bo w powiecie  hajnowskim na  naszym terenie  są  drogi  robione,  są  robione
projekty i droga Nowosady – Zabłudów, jest robiony projekt, do końca czerwca ma być zrobiony



projekt na ta drogę z obwodnicą. Miejmy nadzieję, że wszystkie decyzje środowiskowe zapadną i
powstanie obwodnica Narwi i Trześcianki. Koszt projektu tego wynosi 1 200 000 złotych. I jest to
ze środków unijnych, co gwarantuje nam te środki na projekt ze środków unijnych, gwarantuje
nam, jest  takim wekslem zabezpieczającym pozyskanie środków innych unijnych,  bo jeżeli  nie
będzie  realizowana  ta  droga  Nowosady –  Zabłudów,  to  Urząd  Marszałkowski  musi  wrócić  do
budżetu unijnego 1 200 000. Także to jest jakby gwarancja,  że ta droga będzie robiona. Droga
Nowosady – Juszkowy Gród – Narewka. Projekt ma być zrobiony do końca września przyszłego 15
roku. I tutaj są problemy. Tutaj są problemy. Trzeba zawalczyć o środki ministerialne, centralne, bo
w Urzędzie Marszałkowskim to się nie znajdzie. Natomiast te takie sprawy, czasami 200-300-500
metrów chodnika czy kilometr ścieżki rowerowej w mieście przy drodze wojewódzkiej jest bardzo
ważny. I takimi skokami róbmy to. Nie odkładajmy, mimo że to jest obciążenie dla budżetu miasta,
ale to jest argument dla nasze trójki walki o środki w Urzędzie Marszałkowskim. Mówię: walki
ośrodki. Bo dzisiaj nie ma nic, że ktoś tam daje i Pan Dyrektor, Pan radny Tomaszuk jako Dyrektor
Szpitala wie, że trzeba, trzeba, trzeba zabiegać, chodzić. Jako jedyny chyba z obietnic poprzednich
ekipy dostał środki na z obiecanych środków na lotnisko dla śmigłowców wychodził to. Wychodził.
Bo wychodził. Inni nie potrafili wychodzić. Także niech te drobne kwoty będą, ale więcej takich
wniosków,  więcej  tematów,  więcej  naszych  wspólnych  spraw.  Co  dwójka,  to  nie  trójka.  Tak
żartujemy, że jak tak dalej pójdzie w sejmiku, to założymy klub radnych Puszcza Białowieska czy
jak zwał i będziemy, któryś z nas pójdzie do zarządu. Najlepiej Heniek żeby poszedł i tutaj byłoby
dobrze.

Jakub Ostapczuk – Dziękuję. Jeszcze radny Maciek Borkowski. 

Maciej Borkowski – Panie Burmistrzu, Panie Przewodniczący, szanowna Rado, tutaj nawiązał się
temat sportu. Mnie również rażą tutaj te kwoty. I chciałbym poprosić o wytłumaczenie, skąd te
dysproporcje  między  takimi  sekcjami,  jak  trening  umysłu  szachy,  prowadzenie  sportu
lekkoatletyka,  prowadzenie zajęć karate  oraz sekcji  boksu. Te wszystkie 4 sekcje to  jest  kwota
12 000. A sekcja judo, pomijam kulturystykę,  bo to tam, wynosi 80 000 złotych. I  skąd aż tak
wielkie dysproporcje, skoro Pan od boksu mówi, że da się wyjeżdżać za mniejsze pieniążki, tam
dokłada,  kombinuje,  a  tu  80 000 taka  kwota?  I  jeszcze  jedno pytanie.  Czy w działach  można
przesuwać pieniążki? Dziękuję.

Jakub Ostapczuk – Dziękuję. I jeszcze Janusz Puch.

Janusz Puch – Panie Burmistrzu, dobrze się stało, że znalazło się w opracowaniu planu windy w
Urzędzie Miasta, bo to było już zabiegane od szeregu lat i fajnie jest w tej chwili, że osoby starsze i
niepełnosprawne  będą  miały,  jeżeli  to  zostanie  zrealizowane,  swobodny dostęp  do  komórek  w
Urzędzie Miasta, Starostwie i Urzędzie Gminy. Ale ja mówię w tym tekście, że czy w sumie ta
kwota,  która jest  tu przeznaczona na wykonanie projektu,  będzie pokrywana z kosztów Urzędu
Miasta,  rozumiem  tutaj,  tak?  Bo  w  tej  chwili,  jak  wiemy,  w  tym  budynku  jest  i  Starostwo
Powiatowe, i Urząd Gminy. Ja myślę, że powinni partycypować w tych kosztach również. Dziękuję.

Jakub Ostapczuk – Dziękuję. Burmistrzu, zabierzesz głos? 

Jerzy Sirak – Dobrze.

Jakub Ostapczuk – Jeśli nie ma pytań, prosimy o Burmistrza o odpowiedź.

Jerzy Sirak – Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, tych spraw i pytań jest bardzo dużo. Ja bym się
cieszył, gdybym w tym projekcie budżetu mógł wpisać wszystkie ulice – te, na które mamy gotową
dokumentację,  te,  o  których  mówi  Pani  Przewodnicząca  Kuklik,  ale  no  krawiec  tak  kraje,  jak
materii staje. Ja to wcale tego nie ukrywam. Zrobimy to, co jest możliwe, ale musimy robić to



bezpiecznie i trzeba być wyjątkowo nieobiektywnym, żeby nie widzieć, jak dużo w ramach tego
budżetu możemy w przyszłym roku zrobić. Ale oczywiście, zdaję sobie z tego sprawę, że nigdy
wszyscy nie będą zadowoleni. Dobrze byłoby, żeby na wszystkie działalności, również te sportowe,
tych pieniędzy było więcej. Jest tyle, ile jest. My w projekcie do budżetu no sugerowaliśmy się tymi
dotychczasowymi wydatkami i chociaż oczywiście nie jest tak, że jeżeli będzie taka sytuacja, że w
szczególnych no wypadkach trzeba będzie, oczywiście w sposób zgodny z prawem finansowym,
wesprzeć jakąś działalność, no to zawsze w ciągu roku jesteśmy w kontakcie z organizatorami tego
życia sportowego i tak jak możemy, to wspieramy. Teraz tak, bardzo przykro jest słuchać tego, co
Pan Łabędzki  mówi,  że  my nie  pamiętamy o orkiestrze  dętej.  A tak  naprawdę dzięki  komu ta
orkiestra dęta głównie funkcjonuje? Pani Jolu, ile pieniędzy zyskaliśmy na instrumenty?

Jolanta Stefaniuk – Najpierw dostaliśmy 20 000 z Ministerstwa Dziedzictwa...

Jerzy Sirak – I swoje plus

Jolanta Stefaniuk – I … dołożyliśmy z budżetu miejskiego.

Jerzy Sirak – Plus jeszcze zwykła dotacja, która, która jest. Inna sprawa, że orkiestra dęta powinna
się  trochę bardziej  aktywizować,  próbować występować w terenie,  w gminach i  też dodatkowe
pieniądze  z  tego  względu  pozyskać.  W  tym  roku,  jak  wiecie,  w  ramach  tego  projektu
obywatelskiego  też  będzie  realizowana  bardzo  ładna  impreza.  Jako  miasto  mamy  już  pewne
tradycje, bo w przeszłości kilka razy razy taki przegląd orkiestr dętych był organizowany. Będzie
również  w tym roku z  udziałem orkiestr  z  Polski,  ale  również  orkiestr  z  Niemiec  i  z  Czech.
Oczywiście, i dla orkiestry, i dla wszystkich byłoby lepiej, żeby to nie było, ile tam, 25 000, tak,
tylko 50 000. No ale żeby dać,  to  trzeba gdzieś zabrać.  Ja no wiem, że oczywiście Pan radny
Łabędzki jest specjalistą od wszystkiego, zna się na wszystkim, ale proszę nie mieszać subwencji
oświatowej  z  subwencją wyrównawczą no.  Nie jesteśmy tutaj  wyjątkiem w skali  całego kraju,
Niestety, subwencja oświatowa nie wystarcza na sfinansowanie funkcjonowania światy. Te wnioski
proszę kierować do Ministra Oświaty. A to, że będziemy szukać oszczędności, będziemy pilnować
dyscypliny finansowej we wszystkich jednostkach, również oświatowych, to jest chyba oczywiste.
Ja nie biorę pod uwagę innego rozwiązania. Ale w taki sposób, żeby nie było żadnego zagrożenia
dla normalnego funkcjonowania wszystkich naszych placówek. I proszę nie sugerować tutaj,  że
mamy  jakieś  szczególne  wydatki  na  utrzymania  administracji.  Ja  tylko  przypomnę,  że  koszty
utrzymania administracji w naszym mieście, według rankingu „Wspólnoty”, jest to 2 pozycja w
skali kraju jeżeli chodzi o oszczędność. I to są fakty. I nie mamy się tutaj czego wstydzić, bo to, co
możemy robić, staramy się realizować jak najlepiej i jak najoszczędniej. Jeżeli chodzi natomiast o
te wydatki związane z postępowaniem administracyjnym, podziałami geodezyjnymi, o których Pan
mówił, one nie dotyczą zarządu gospodarki mieszkaniowej, one dotyczą wydatków gminy. Bo w
ciągu roku takie pozycje były, są i będą. Tam, gdzie jest jakikolwiek, nie wiem, ruch nieruchomości,
jakiekolwiek  działanie  inwestycyjne,  również  takie  pieniądze  na  podziały  geodezyjne,  na  akty
notarialne muszą być. Pan Mironczuk pyta o dokumentację techniczną. Budynek komunalny jest w
trakcie zakończenia tej dokumentacji. Nasze wcześniejsze zamierzenia tutaj nie wypaliły, ponieważ
jeszcze zabrakło dokumentacji na odprowadzenie wód, w związku z tym Pan Kierownik Kiendyś
nie mógł wysłać, wydać pozwolenia na budowę, ale my z tego nie rezygnujemy. Dokumentacja ma
być skończona w styczniu. Będziemy ponawiać wniosek do Banku Gospodarstwa Krajowego i w
harmonogramie założymy, że realizacja tej inwestycji no rozpocznie się najwcześniej w 2016 roku.
Drugi budynek Zakładu Aktywizacji Zawodowej. Przygotowujemy tą dokumentację niejako pod
kątem przyszłych środków unijnych z tak zwanych programów transgranicznych. Żeby wspólnie z
naszymi partnerami, nie powiem dzisiaj, czy to będzie z Kamieńca, z Próżan, czy ze Świsłoczy,
pokusić  się  o  wybudowanie  domu  seniora.  I  wstępny  projekt,  koncepcja  jest  już  gotowa.
Dokumentacja będzie skończona, raczej do końca stycznia powinna być.  Jeżeli  chodzi o OSiR,
chodzi tutaj  głównie o stadion, o modernizację stadionu i  tego małego budynku, który jest tam



wykorzystywany  na  potrzeby  stadionu  z  takim  założeniem,  żeby  go  w  koniecznym,  ale
minimalnym zakresie rozbudować na potrzeby administracji OSiR-u, bo budynki stare, które są, w
zasadzie  są  do  wyburzenia  Natomiast  ta  dokumentacja,  która  była  w  przeszłości  zrobiona,  w
realizacji  jest  tak kosztowna,  ja powtórzę to,  co mówiłem wcześniej.  Ja nigdy nie  zaproponuję
wysokiej Radzie, żebyśmy brali 15 000 000 kredytu tylko po to, żeby wybudować ten budynek. Bo
mamy o wiele ważniejsze wydatki, o wiele ważniejsze potrzeby.

Piotr Mironczuk – Odnośnie budynku komunalnego.

Jerzy  Sirak –  Tam jest  30  mieszkań  chyba,  tak  Panie  Sekretarzu?  30.  30  mieszkań  o  różnym
metrażu, Są tam i mniejsze, ale generalnie nie są to duże mieszkania z takim założeniem, że każde
mieszkanie będzie miało oddzielne opomiarowanie, zarówno jeśli chodzi o wodę i ogrzewanie.

Jakub Ostapczuk – Dziękuję za wyjaśnienia. Przechodzimy... Jeszcze radny Łabędzki.

Bogusław Szczepan Łabędzki – Bardzo dziękuję za udzielenie mi głosu. Panie Burmistrzu, ja bardzo
sobie cenię Pana ocenę mojej osoby. Dziękuję, że Pan w taki sposób patrzy na mnie, bardzo mi
miło.  Nie  uzurpuję  sobie  oczywiście  prawa do tego,  że  wszystko  wiem.  Natomiast  staram się
stawiać  pytania  po  prostu,  tak?  Panie  Burmistrzu,  mówi  Pan  o  racjonalizacji  wydatków
oświatowych. Proszę sobie przypomnieć parę miesięcy temu, kiedy rozmawialiśmy na temat Pana
decyzji personalnych dotyczących zatrudnienia w jednej ze szkół. Tłumaczył Pan to wtedy, że tam
nie można kogoś zwolnic,  tak? Że...  No chodzi o Szkołę nr 6.  przecież i  tak,  i  tak sprawa się
znalazła w sądzie, tak? Polityka personalna Pana prowadzona wobec chociażby i dyrektorów szkół,
jest  polityką  finansową oświaty.  To,  że  my też bardzo,  bardzo wielu  utrzymujemy nauczycieli,
którzy mają już uprawnienia emerytalne,  też pokazuje,  że ta polityka personalna finansowa jest
prowadzona wadliwie, tak, delikatnie ujmując. Co do orkiestry, nie powiedziałem, że zapominamy
o  nich.  Wspomniałem  tylko  o  tym,  że  stan  liczebny  tam  dzieciaków  uczestniczących  w  tej
orkiestrze wzrasta bodajże w ostatnim okresie o 100 %, tak, wzrosła ilość dzieci zainteresowanych.
To jest podobno gromada ponad 40 dzieci. Można to stwierdzić też tak, że jest zainteresowanie.
Bądźmy elastyczni na tyle, żeby wspierać takie działania, tak? Może w związku z tym, że mażoretki
i tak, i tak ćwiczą w Domu Kultury, instruktorka jest opłacana z pieniędzy Domu Kultury, może je
po prostu  w tym roku budżetowym oddzielić?  I  to  chciałem proponować po prostu.  Żeby one
finansowo przeszły pod Dom Kultury,  tak?  To by była,  byłby wniosek dotyczący działu.  Pani
Skarbnik, rozumiem że wewnątrz działu można wprowadzać dzisiaj zmiany?

Halina Nowik – Oczywiście. Rada może i między działami wprowadzać.

Bogusław Szczepan Łabędzki – No, no więc proszę mnie nie wprowadzać w błąd. Dlatego stawiam
wniosek o zmianę,  o wprowadzenie zmiany w dziale 92 605. 92 605. I proszę o zmianę, która
będzie brzmiała, myślnik pierwszy: Prowadzenie zajęć w sekcji judo, kulturystyki...

Jakub Ostapczuk – Jest program. Jeszcze radny Giermanowicz proszę. Mikrofon.

Bogusław Szczepan Łabędzki – W ramach działu.

Jan Giermanowicz – Panie Przewodniczący, Panie Burmistrzu, szanowna Rado, szanowny kolego
radny Łabędzki, otóż te problem, to dyskusja, którą prowadziłem między innymi w 13 roku i teraz
w  14,  to  odbywa  się  w  październiku,  kiedy  uchwalamy  uchwałę  dotyczącą  programu
współdziałania  z  organizacjami  pozarządowymi.  I  w  tym  momencie  należało  uchwalić
poszczególne  kwoty w poszczególnych  pozycjach  w rozbiciu  na  zadania.  Tego nie  zrobiliśmy.
Przyjęliśmy ten program tak, jak został zaproponowany. I w tej chwili już w miesiącu listopadzie i
miesiącu grudniu zostały, już są rekrutowane wnioski na poszczególne zadania. I teraz jest jakby za



późno na te, natomiast...

Bogusław  Szczepan  Łabędzki –  A  kolega  radny  zapoznał  się  z  regulaminem  konkursów
ogłoszonych i z informacją, że kiedy Rada Miasta zdecyduje inaczej, to sumy podane w ofercie
konkursowej mogą ulec zmianie?

Jan Giermanowicz – No ale konkursy zostały ogłoszone w tym...

Bogusław Szczepan Łabędzki –  Ale  rozumiem,  ale  rozumiem,  że  koledze  się  optyka  zmieniła.
Dziękuję bardzo.

Jan Giermanowicz – Nie, nie, nie proszę mi optyki nie wypominać, tylko ja chcę po prostu, żeby to
było  zgodnie  z  prawem no.  W takim wypadku trzeba by było  unieważnić  uchwałę  z  miesiąca
października okołobudżetową i na nowo uchwalić program współdziałania. Tak ja to rozumiem, ale
mogę się mylić. 

Jakub  Ostapczuk –  Dziękuję.  I  teraz  przechodzimy  do  podpunktu  ostatniego  głosowanie  nad
uchwałą budżetową. Kto jest za przyjęciem budżetu miasta na 2015? Kto jest za?

Ktoś z sali – Ja przepraszam, ale proszę Sekretarza się spytać, czy jest taka możliwość w dziale...

Jakub Ostapczuk – Ale nie, proszę nie przerywać. My głosujemy. Kto jest za?

Ktoś z sali – Ale ja wiem...

Jakub Ostapczuk – Kto jest za budżetem? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Kto jest przeciw? 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Uchwała budżetowa została przyjęta. Za budżetem
głosowało 13 radnych, przeciwnych było 8, nikt się nie wstrzymał. Przechodzimy do punktu f/...

Jerzy Sirak – 2 zdania.

Jakub Ostapczuk – Jeszcze 2 zdania Pan Burmistrz.

Jerzy Sirak – Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, ja chciałbym podziękować wysokiej Radzie a
tak  naprawdę  dla  Klubu  Radnych  Ziemia  Hajnowska  z  przyjęcie  tego  projektu  budżetu.  No  i
zapewniam  tutaj  Radę  i  mieszkańców,  którzy  nas  oglądają,  że  ten  budżet  zrealizujemy.
Zrealizujemy,  zrobimy wszystko,  żeby i  w przyszłym roku,  i  w kolejnych latach budżety były
bezpieczne i żeby było zrealizowane to, co w mieście jest możliwe. Widzimy natomiast wyraźnie,
że mamy sytuację w Radzie klarowną. Z jednej strony jest Klub Radnych Ziemia Hajnowska, z
drugiej  strony jest  koalicja  opozycyjna  PSL-PiS.  Także  dziękuję  bardzo  za  to.  A jeszcze  mam
wyjaśnienie do wypowiedzi Pana radnego Łabędzkiego. No proszę nie wprowadzać ludzi w błąd,
że można nauczycieli i pracowników, tylko dlatego, że mają już uprawnienia emerytalne, pozbawić
pracy. Bo nasze prawo na dzień dzisiejszy na to nie pozwala.

Bogusław Szczepan Łabędzki – Dobrze, wrócimy do tego tematu.

Jakub Ostapczuk – Dziękuję. 

f/ Jakub Ostapczuk – Przechodzimy do punktu następnego f/ uchwalenie Wieloletniej  Prognozy
Finansowej miasta  Hajnówki na lata 2015-2024. I  też proszę po kolei  Przewodniczącą Komisji
Społecznej.



Krystyna Kośko – Radni zdecydują na sesji.

Jakub Ostapczuk – Dziękuję. Pan Przewodniczący Janusz Puch.

Janusz Puch – Wieloletnia Prognoza Finansowa miasta Hajnówki na lata 2015-2024 – Komisja
Infrastruktury  zaopiniowała  pozytywnie.  Za  projektem  uchwały  głosowało  6  radnych,  2  się
wstrzymało, 8 obecnych było radnych na komisji. Dziękuję.

Jakub Ostapczuk – Dziękuję. I przewodniczący Piotr Markiewicz.

Piotr Markiewicz – Radni na posiedzeniu Komisji Polityki Gospodarczej zaopiniowali pozytywnie
projekt uchwały. 

Jakub Ostapczuk – Dziękuję. Przechodzimy do dyskusji. Aha, opinia RIO. Proszę, Pani Skarbnik,
do prognozy. Mikrofon proszę.

Halina  Nowik –  Przedstawię  Państwu  opinię  Regionalnej  Izby  Obrachunkowej  w  sprawie
wyrażenia  opinii,  przedstawię  w  sprawie  wyrażenia  opinii  o  projekcie  uchwały  w  sprawie
Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Hajnówka na lata 2015-2024. Skład Orzekający opiniuje
pozytywnie projekt uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej. W uzasadnieniu, biorąc pod... W
uzasadnieniu przyjęte zostały kwoty zarówno projektu budżetu przedłożone zarządzeniem, jak i
również projekt WPF-u na lata 2015-2024. Opinia, projekt uchwały spełnia przepisy określone w
ustawie o finansach publicznych. Wielkości zawarte są zgodne z projektem uchwały budżetowej.
Tutaj są określone indywidualne wskaźniki spłaty zobowiązań oraz też tutaj jest odniesienie co do
sprzedaży majątku. Tu że jest planowany jest wzrost, tak jak i w projekcie uchwały w opisówce
było uwzględnione, ta sprzedaż tego majątku, tych naszych terenów inwestycyjnych. W roku 15 na
te 2 375 000 i w 16 – 2 000 000. I w projekcie WPF-u nie występują przedsięwzięcia, których okres
realizacji wykracza rok budżetowy i 2 kolejne. Dziękuję.

Jakub Ostapczuk – Dziękuję. Przystąpimy do dyskusji. Jeśli nie ma, przystąpimy do głosowania.
Kto jest za przyjęciem uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Hajnówki na lata 2015-
2024? Kto jest za? Dziękuję. Kto jest przeciwny? 1 głos przeciwny. Kto się wstrzymał? 3 radnych
się  wstrzymało.  Za  uchwałą  głosowało  17  radnych,  przeciwny  był  1  radny  i  3  radnych  się
wstrzymało. Uchwała została przyjęta.

g/ Jakub Ostapczuk – Przechodzimy do następnego podpunktu g/ uchwalenie Miejskiego Programu
Profilaktyki  i  Rozwiązywania  Programów Alkoholowych na  rok  2015.  I  też  poproszę  po  kolei
Przewodniczących Komisji. Pani Przewodnicząca Kośko.

Krystyna Kośko –  Uchwalenie  Miejskiego Programu Profilaktyki  i  Rozwiązywania  Programów
Alkoholowych  na  rok  2015.  Komisja,  po  zapoznaniu,  zaopiniowała  projekt  pozytywnie.  Za  5
głosowało osób, 0 się wstrzymało i głosów przeciwnych nie było. W głosowaniu wzięło udział 6
członków komisji.

Jakub Ostapczuk – Dziękuję. Przewodniczący Markiewicz.

Piotr Markiewicz – Komisja Polityki Gospodarczej pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Jakub Ostapczuk – Dziękuję. I Przewodniczący Janusz Puch.

Janusz Puch – Komisja Infrastruktury Komunalnej i Samorządu Rady Miasta również pozytywnie
zaopiniowała projekt uchwały. 8 radnych było za. Dziękuję.



Jakub Ostapczuk – Dziękuję. Przechodzimy do dyskusji nad projektem uchwały. Dokładnie była
omawiana na komisjach. Czy są uwagi? Jeśli... A, radny Łabędzki. Proszę.

Bogusław Szczepan Łabędzki – Państwo Przewodniczący, Panie Burmistrzu, Panie Sekretarzu, bo
chyba do Pana będę kierował pytania. Preliminarz wydatków i prośba o uzasadnienie, dlaczego w
porównaniu z poprzednim rokiem brakuje punktu 4 diagnoza problemów społecznych, wdrażanie i
realizacja  strategii  rozwiązywania  problemów społecznych,  współpraca  MOPS, MKRPA, PCPR
KPP i  inne  instytucje  5  000  złotych.  Oraz  brakuje  teraz  w  punkcie  7  podpunkt  f/  realizacja
pozalekcyjnych zajęć jako element oddziaływań profilaktycznych. To to, to 2 pytania dotyczące
braków w porównaniu z rokiem poprzednim. Natomiast wyjaśnienie, prośba o wyjaśnienie dotyczy
punktu  1  powierzenie  realizacji  zadań  organizacji  pozarządowej  z  25  000  na  39  720  Czym
podyktowana jest ta podwyżka? W paginacji zabrakło oznaczenia wsparcie zajęć sportowych za
2015  rok,  przynajmniej  w  moim,  ale  to  myślę,  że  trzeba  zmienić,  tak,  zanim przyjmiemy  w
głosowaniu.  Natomiast  2  zadania  ze  sobą  połączono.  I  tutaj  realizacja  autorskiego  programu
„Zachowaj  trzeźwy umysł”  i  „Wdrażanie realizacji  efektywnych rekomendowanych programów
profilaktycznych”.  I  to  mnie  trochę,  znaczy trochę,  nawet  wykrzyknik  postawiłem tutaj  dosyć
wyraźny. Bo do tej pory na te 2 zadania w rozbiciu przeznaczaliśmy 25 700 złotych a teraz na oba
razem 10 642. Finansowanie opinii wydawanych przez zespół biegłych. Było 15 000, jest 8 000.
Wynagrodzenie wraz z pochodnymi koordynatora się zmniejszyło. To też chciałbym wiedzieć, no z
jakiego powodu uległo zmniejszeniu. Utrzymanie placówki wsparcia dziennego dla dzieci wzrosło.
Tam jest 30 dzieci, tak? Około 30 dzieci. No i działania tutaj związane ze zwalczaniem narkomanii
wzrosły. To z tego, że wzrosły, to się należy cieszyć. Proszę odpowiedzieć na te pytania. Dziękuję. 

Jakub Ostapczuk – Czy są jeszcze pytania, bo będziemy kompleksowo? Pani Przewodnicząca. I
proszę mikrofon.

Helena Kuklik –  Panie  Sekretarzu,  ja  mam taką  prośbę,  w zasadzie  wiosek,  aby w następnym
sprawozdaniu  z  realizacji  Miejskiego  Programu  Profilaktyki  i  Rozwiązywania  Problemów
Alkoholowych znalazły się takie informacje dotyczące w zasadzie tej drugiej części tego programu,
czyli rozwiązywania problemów alkoholowych. Ile takich problemów alkoholowych uda nam się
rozwiązać, to jedna sprawa. Ale może trudniej będzie odpowiedzieć na to pytanie. Po prostu ile
osób, czy ile rodzin zgłosi się z problemami? Chodzi mi o już, tak jak mówię, o rozwiązywanie
problemów  alkoholowych  a  nie  o  program  profilaktyki,  chociaż  sama  profilaktyka  też  jest
oczywiście bardzo ważna. Z tym, że chodzi mi o jakieś bardziej szczegółowe dane na koniec roku
czy w sprawozdaniu, żeby w sprawozdaniu były ujęte. Dziękuję bardzo.

Jakub Ostapczuk – Dziękuję. Czy są jeszcze pytania? Jeśli nie ma, proszę o odpowiedź. Nie wiem,
Burmistrzu, koto tam ma odpowiedzieć.

Jerzy Sirak – Pan Sekretarz.

Jakub Ostapczuk – Pan Sekretarz.

Jarosław Grygoruk – Panie Przewodniczący, Panie Burmistrzu, Wysoka Rado, czy Pan Burmistrz i
Pani Skarbnik są na komisji? Albo ich nie ma albo czy Pan Sekretarz jest na komisji, to Pan radny
nie  zadał  tych  pytań.  Postaramy się  teraz odpowiedzieć.  Ja  oczywiście  przekażę  głos  swojemu
pracownikowi  też,  ale  na  niektóre  rzeczy  postaramy  się  odpowiedzieć  wyczerpująco,  na  te
wszystkie zadane pytania. Program jest, preliminarz, i program jest tworzony co roku. W oparciu o
doświadczenia lat ubiegłych i o planowane, to to są planowane środki. Nie wiemy czy takie będą,
zakładamy że będą, bo na czymś musimy się opierać. Jeżeli chodzi o te kwoty,  to przesunięcia
między nimi nie wynikają z sufitologii czy jakiegoś wyimaginowanego naszego myślenia tylko z, z



doświadczeń lat ubiegłych. Jeżeli chodzi o, dziękuję za zwrócenie uwagi oczywiście na te tirety, to
oczywiście  tu  zgłaszam  taką  poprawkę,  żeby  to  naprawić,  żeby  było  formalnie  w  porządku.
Natomiast punkt 1 powierzenie zadań realizacji organizacji pozarządowej, już może nie będę czytał.
Tutaj ta kwota jest zapisana całościowo. 25 000 to jest przeznaczone na ofertę, natomiast reszta w
tym paragrafie jest zawarta pieniędzy na utrzymanie lokalu, głównie opłatę czynszu, mediów i tym
podobnych. Także tu się kwota jakby na powierzenie zadania w sumie nie zmieniła. Realizacja
podpunkt,  który będzie teraz tiret  f/  realizacja programów autorskich.  Udało nam się, udaje się
może młodzieży hajnowskiej osiągać wielskie sukcesy w tym. I nie wydaliśmy tyle środków, jakie
zaplanowaliśmy w tym roku, więc tutaj stąd ta kwota proponowana. Tak samo wydawanie punkt 7
finansowanie opinii. Wydaliśmy ich w tym roku, może tutaj Pani Joanna Wróbel powie, 13 opinii,
więc  też  zakładamy,  że  będzie  ich  na  tym  samym  poziomie  i  to  jest  ta  kwota  mniejsza.
Wynagrodzenia  wraz  z  pochodnymi  koordynatorami  Miejskiego Programu Profilaktyki  powiem
szczerze, że tutaj to nie odpowiem, bo nawet nie pamiętam, jaka była to kwota w tamtym roku.
Utrzymanie placówki wsparcia,  punkt 15, dziennego dla dzieci z rodzin patologicznych, w tym
świetlicy socjoterapeutycznej, Następują korekty wynagrodzeń też pracowników pracujących przy
tym i to są jakby z tego powodu zwiększone te kwoty. Tutaj nie zakładamy też nic więcej. W tym są
nie tylko też wynagrodzenia, o czym mówiłem na komisjach, ale też jest utrzymanie tej świetlicy.
Nie wiem, czy to już wszystkie, czy jakieś były jeszcze do któregoś punktu.

Bogusław Szczepan Łabędzki – Jeszcze brakuje mi odpowiedź na pytanie, dlaczego ta diagnoza
problemów społecznych.

Jarosław  Grygoruk  –  A,  przepraszam.  Tu  nie,  nie  zapisałem.  Ta  diagnoza  była  w  tym  roku
bieżącym opracowywana. Ona została opracowana na kolejne lata i nie ma potrzeby w tym roku
opracowywania jej na, co roku jakby. Jeżeli zajdzie taka potrzeba aktualizacji, to oczywiście tutaj
zwrócimy się do wysokiej Rady o jakieś dedykowanie pieniędzy na ten problem. I oddam jeszcze
głos Pani Joannie Wróbel.

Joanna Jolanta Wróbel-Siemiacka – Szanowny Panie Burmistrzu, wysoka Rado, znaczy ja powiem
tak, że odnośnie tego punktu o diagnozie to było szykowane pd strategię i na ten czas było to
potrzebne. Jest strategia,  jest dokument stworzony w MOPS-ie, także można mieć wgląd,  także
były te pieniądze wydatkowane. Odnośnie sprawozdania, o którym tu mówiła Pani radna, ja staram
się na bieżąco wszystko, co jest realizowane, wpisywać. Także co ja tam robię z rodzinami, ile jest
tych osób uzależnionych, to wpisuję. Także postaram się, by sprawozdanie było zrobione no tak
rzeczowo, na ten temat uwagę zwrócę szczególnie. Nie wiem, co jeszcze mogę powiedzieć.

Przepraszam, strategia...

Joanna Jolanta Wróbel-Siemiacka – Znaczy to jest coś takiego, co opracowuje i powiat. Znaczy
nie, może województwo i miasto. Jest to taki dokument, który się zajmuje obszarem problemów
społecznych w naszym jakby lokalnym mieście. I tutaj jest kilka osób z takich ekspertów, które się
zajmują jakby takimi różnymi obszarami, tak – czy to uzależnieniami, czy to promocją zdrowia, czy
to młodzieżą, także to jest takie, ten dokument jest do wglądu. Można się z nim zapoznać.

Jakub  Ostapczuk –  Dziękuję  za  wyjaśnienie.  Jeśli  więcej  nie  ma  uwag,  przystąpimy  do
przegłosowania uchwały. Kto jest za przyjęciem powyższej uchwały? Kto jest za? Dziękuję. Kto
jest przeciwny? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Uchwała została przyjęta jednogłośnie.

h/ Jakub  Ostapczuk –  Przechodzimy do punktu  h/  wyrażenie  woli  wstąpienia  gminy miejskiej
Hajnówka  do  Lokalnej  Grupy  Działania  Puszcza  Białowieska.  Tak  po  kolei  też  poproszę
Przewodniczących Komisji. Pani Przewodnicząca Kośko.



Krystyna  Kośko –  W  trakcie  głosowania  nad  wyrażeniem  woli  wstąpienia  gminy  miejskiej
Hajnówka  do  Lokalnej  Grupy  Działania  Puszcza  Białowieska  Komisja,  po  zapoznaniu  się,
zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały. Za głosowało 6 osób, przeciw było 0, wstrzymało się 0.
Łącznie w głosowaniu wzięło udział 6 osób.

Jakub Ostapczuk – Dziękuję. Proszę Przewodniczącego Markiewicza.  

Piotr Markiewicz – Radni na posiedzeniu Komisji Polityki Gospodarczej zagłosowali jednogłośnie
za przyjęciem projektu uchwały. Uczestniczyło 7 radnych.

Jakub Ostapczuk – Dziękuję. I Pan Przewodniczący Janusz Puch.

Janusz Puch – Komisja Infrastruktury Komunalnej i Samorządu Rady Miasta również pozytywnie
zaopiniowała projekt uchwały. I w głosowaniu radnych jednogłośnie podjęła uchwałę. Dziękuję.

Jakub Ostapczuk – Dziękuję. Otwieram dyskusję nad tym punktem. Widzę wszystko wyjaśnione na
komisjach. Przystąpimy do głosowania. Kto jest za przyjęciem powyższej uchwały? 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.

i/ Jakub Ostapczuk –  Przechodzimy do punktu  i/  zaliczenie  drogi  do kategorii  dróg gminnych
miasta Hajnówka oraz nadanie nazwy ulicy. I też były przedstawiona ta uchwała, projekt uchwały
na komisjach. Proszę po kolei z tamtej strony. Janusz Puch. Proszę o opinię komisji. To chodzi o
ulicę Doktora Dowgirda.

Janusz  Puch –  Komisja  Infrastruktury  Komunalnej  i  Samorządu,  po  zapoznaniu  się  z  treścią
uchwały,  zaopiniowała  pozytywnie.  6  radnych  było  za,  2  się  wstrzymało,  8  było  obecnych.
Dziękuję. 

Jakub Ostapczuk – Radny Markiewicz Przewodniczący Komisji.

Piotr  Markiewicz –  Komisja  Polityki  Gospodarczej  też  jednogłośnie  zaopiniowała  ten  projekt
uchwały.

Jakub Ostapczuk – Dziękuję. I proszę, Pani Przewodnicząca Kośko.

Krystyna Kośko – Komisja Spraw Społecznych również projekt uchwały zaopiniowała pozytywnie.
6 osób głosowało za. Nie było głosów wstrzymujących przy liczbie 6. 

Jakub Ostapczuk – W dyskusji nad tą uchwałą proszę Burmistrza o zabranie głosu.

Jerzy  Sirak –  Panie  Przewodniczący,  wysoka  Rado,  wprawdzie  mieliście  w  dokumentach  w
projekcie uchwały uzasadnienie, ale ja chciałbym krótko jeszcze przywołać, w części przynajmniej,
tekst tego uzasadnienia. Otóż świętej pamięci Docent Adam Dowgird to przykład takiego tytana
pracy organicznej. Człowiek, który wtedy, kiedy trzeba – to się uczył, studiował, kiedy ojczyzna w
potrzebie – walczył w obronie niepodległości a kiedy przyszedł czas na budowanie i tworzenie – to
niezwłocznie do takiego budowania i tworzenia przystąpił. I właśnie miało to miejsce w Hajnówce.
Zaraz po 45 roku Pan Doktor Adam Dowgird razem z innymi, którzy organizowali służbę zdrowia
w Hajnówce,  po  zakończeniu  II  wojny światowej,  angażując  no  wszystkie  możliwe siły,  które
wówczas w mieście były a wybudował szpital, który tak naprawdę mieszkańcom Hajnówki, całego
powiatu hajnowskiego służył aż do czasu oddania nowego szpitala przy ulicy Lipowej. Rodzina, w
której imieniu syn Maciej wyraził zgodę na uhonorowanie pamięci Doktora Adama Dowgirda w



Hajnówce  właśnie  nazwą  ulicy,  tej  ulicy,  przy  której  stoi  szpital  hajnowski  imienia  Doktora
Mantiuka.  I  będzie  ta  ulica  dochodziła  do  granicy  miasta  Hajnówki.  Mam  nadzieję,  że  w
przyszłości obiekt, który powstanie na przygotowanych terenach inwestycyjnych, również będzie
zlokalizowany i jego adres będzie przy ulicy Adama Dowgirda. Wspólnie tu z Panem Dyrektorem i
ze szpitalem planujemy, że no w I kwartale czy wiosną przyszłego roku zamierzamy zorganizować
wspólnie konferencję, która przypomni postać no tego wspaniałego kiedyś mieszkańca Hajnówki i
budowniczego tego szpitala, który przez wiele, wiele lat służył mieszkańcom Hajnówki i powiatu.
Bardzo proszę o akceptację tego projektu uchwały. 

Jakub  Ostapczuk –  Dziękuję.  Czy  są  jeszcze  głosy  w  tej  sprawie?  Proszę,  Pan  Jakub,
Przewodniczący Rady Osiedla.

Jakub  Kośko –  Przewodniczący Rady Osiedla  Majdan-Czworaki.  Ja  tylko  w formalnej  kwestii
dotyczącej tej ulicy. Chodzi mi jej odcinek. Ona ma iść od Lipowej aż do końca lasów?

Jerzy Sirak – Tak, tak, tak. 

Jakub Kośko – Ale ja wczoraj się przyjrzałem, tu od Lipowej, skręcając do szpitala, jest tablica z
nazwą ulicy Doktora Rakowieckiego. 

Jerzy Sirak – No tak. 

Jakub Kośko – No to a tu trzeba pierw znieść, mi się wydaje, że trzeba pierw znieść ten odcinek
Rakowieckiego  do  skrzyżowania  tutaj  przed  tym,  a  później  dopiero  uchwalać  tą...  Nie,  to  ja
rozumiem. Rakowieckiego ona zostanie,  tylko ona zostanie  skrócona do skrzyżowania tego,  co
idzie w prawo i tu na Lipową. Bo tak nie powinno. Bo ona już ma nazwę. Ten odcinek, cześć
odcinka, mówię, do skrzyżowania tylko. To tylko tyle. Dziękuję.

Jakub Ostapczuk – Dziękuję. Pan radny Tomasz Androsiuk.

Tomasz Androsiuk – Ja w kwestii wyjaśnienia właśnie tego odcinka. Na komisji też zwróciłem na to
uwagę, zadałem pytanie. Okazuje się, że ten znak po prostu jest błędnie postawiony a ten odcinek
od ulicy Lipowej do skrzyżowania był do tej pory po prostu bez nazwy. To tyle, dziękuję.

Jakub Ostapczuk – Dziękuję za wyjaśnienie. Czy są jeszcze uwagi do tej uchwały? Jeśli nie ma,
przystąpimy do głosowania. Kto jest za przyjęciem tej uchwały? Kto jest za? Dziękuję. Kto jest
przeciwny?  Nie  widzę.  Kto  się  wstrzymał?  1  radny  się  wstrzymał.  Za  uchwałą  głosowało  19
radnych, nikt nie był przeciwny, 1 się wstrzymał. 

j/ Jakub Ostapczuk – I przechodzimy do podpunktu j/. Te 2 uchwały, które zostały dzisiaj dodane.
Otrzymali  Państwo  te  materiały  dzisiaj  na  początku  sesji.  I  pierwsza  uchwała  j/  w  sprawie
przekazania  pisma  Pani  *  dotyczącego  zasiłku  i  ubezpieczenia  z  opieki  społecznej,  podatku
dochodowego, składek ZUS z dnia 23 grudnia 2014 roku według właściwej kompetencji. Jak na
początku informowałem, że dostaliśmy taki list, który informował, że pewna mieszkanka i akurat
nie  jest  mieszkanką  naszej  Hajnówki,  naszego  miasta,  tylko  ościennej  miejscowości,  nie  jest
uczciwa wobec prawa. I w takiej sytuacji ja osobiście proponowałem, żeby z powrotem jej odesłać
to pismo i  wskazać adres inny,  ale  procedury są inne.  I  teraz przygotowaliśmy uchwałę.  „§ 1.
Uznaje się Radę Miasta Hajnówka za organ niewłaściwy do rozpatrzenia sprawy zawartej w piśmie
Pani  *”,  Pani,  dlatego że nie  możemy posługiwać się  nazwiskiem, „które wpłynęło do Urzędu
Miasta  Hajnówka  dnia  23  grudnia  2014  r.  I  przekazuje  się  organom  właściwym:  Gminnemu
Ośrodkowi  Pomocy  Społecznej  w  Hajnówce,  Urzędowi  Skarbowemu  w  Hajnówce,  Zakładowi
Ubezpieczeń Społecznych Inspektorat w Hajnówce.” I to jest taka uchwała. Czy są jakieś uwagi do



tej  uchwały.  Jeśli  nie  ma,  przystępujemy  do  głosowania.  Kto  jest  za  przyjęciem  powyższej
uchwały? Dziękuję. Kto jest przeciwny? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Uchwała została
przyjęta jednogłośnie.

k/ Jakub Ostapczuk –  I przechodzimy do następnej uchwały, to podpunkt k/ w sprawie przekazania
pisma mieszkańców Hajnówki * dotyczącego pomocy w przyznaniu mieszkania komunalnego z
dnia 23 grudnia 2014 według właściwości Burmistrzowi Miasta Hajnówka. I chcę poinformować,
że  mieszkańcy  Hajnówki,  też  będę  operował  tym  terminem,  ponieważ  nie  mamy  zgody  na
przetwarzanie danych osobowych, wystąpili z pismem do Komisji Spraw Społecznych o zajęcie się
tą sprawą. Po przeanalizowaniu stwierdziliśmy, że sprawami nie może się zajmować Rada, nie jest
w kompetencji zgodnie tutaj w uzasadnieniu z art. 18 ustawy o samorządzie gminnym Rada Miasta
nie  jest  właściwa  w  sprawie  przyznawania  mieszkań  komunalnych,  dlatego  też  przedmiotowe
pismo zostanie przekazane Burmistrzowi Miasta  jako organowi właściwemu zgodnie z  art.  243
kodeksu postępowania administracyjnego. I tutaj Państwu też przygotowałem tą uchwałę. I tutaj
właśnie  w  tej  uchwale  jest  w  paragrafie  jeszcze  dopisek,  przed  chwilą  przekazali,  organem
właściwym – Burmistrzowi Miasta Hajnówka. Proszę radnych o zajęcie stanowiska w tej kwestii.
Jeśli... Pan radny Łabędzki prosi o głos.

Bogusław  Szczepan  Łabędzki –  Państwo  Przewodniczący,  Panie  Burmistrzu,  Wysoka  Rado,  ja
wnoszę, aby efekt pracy organu właściwego, czyli Pana Burmistrza, został przedstawiony Komisji
Spraw Społecznych jako adresatowi tego pisma. Nie ustaliliśmy z nadawcami, czy wyrażają taką
zgodę. Jako Komisja Spraw Społecznych mamy prawo wiedzieć, jak te pismo zostało zrealizowane.

Jakub Ostapczuk – Jak zrealizowane?

Bogusław Szczepan Łabędzki – Ale jak będzie przez Pana Burmistrza zrealizowane? Wnoszę po
prostu, żeby odpowiedź została także przekazana Komisji Spraw Społecznych w ciągu 30 dni, jak
rozumiem, tak, bo tutaj...

Jakub Ostapczuk – Po rozpatrzeniu sprawy.

Bogusław Szczepan Łabędzki – No właśnie. Dziękuję.

Jakub Ostapczuk – Tak Burmistrzu? Burmistrz myślę nie...

Bogusław Szczepan Łabędzki – Tak, dokładnie.

Jakub Ostapczuk – Przekaże, nie?

Jerzy Sirak – Tak, tak.

Jakub  Ostapczuk –  Burmistrz,  nie  trzeba  tego  wniosku  głosować,  Burmistrz  przekaże  taką
informację.  I  proszę  radnych  o  przegłosowanie  powyższej  uchwały.  Kto  jest  za  przyjęciem tej
uchwały? Dziękuję. Kto jest przeciwny? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Uchwała została
przyjęta jednogłośnie 20 głosami.

Do punktu 8 porządku obrad
Jakub Ostapczuk – I  przechodzimy do punktu 8.  Wolne wnioski i  zapytania.  Proszę radnych o
składanie zapytań. Pan Karol Nieciecki. 

Karol Marek Nieciecki – Panie Burmistrzu, Państwo Przewodniczący, Wysoka Rado, pozwolicie
Państwo, że wrócę jeszcze do głosowania nad budżetem, gdyż nie zdążyłem zabrać głosu. Więc Pan



Burmistrz dokonał tu świetnej analizy. Jest koalicja Ziemia Hajnowska i jest reszta. A ja może pójdę
trochę  dalej.  Może  w  jednym  tylko  punkcie  zapytam  Pana  trenera  Dariusza  P.,  nie  używam
nazwiska, bo ochrona danych. Panie Darku, ile godzin tygodniowo Pan poświęca na treningi i na
pracę z młodzieżą? 

Dariusz Pieśluk – Znaczy nas ćwiczy dwóch. 

Karol Marek Nieciecki – Tak?

Dariusz Pieśluk – Jeszcze z takim B. T. ćwiczy. No i ćwiczymy w godzinach od 16:00 do 19:00.

Karol Marek Nieciecki – Czyli 3 godziny, prawda, i codziennie, tak?

Dariusz Pieśluk – Nie, to ćwiczymy poniedziałek, środa i piątek. 

Karol Marek Nieciecki – Dobrze. Jakie wynagrodzenie Pan otrzymuje z tej? Żadne. I może teraz
zapytam Pana trenera sekcji judo, Jakuba Ostapczuka. Panie Jakubie Ostapczuk, ile godzin Pan
pracuje, jakie wynagrodzenie Pan otrzymuje? Nie trzeba odpowiadać, bo pewnie wszyscy wiedzą.
Bo Pan powie zaraz, że możemy se zobaczyć Pana wynagrodzenie, prawda, w tym. I teraz, Panie
Burmistrzu, widzi Pan, dlaczego jest taki podział? Są równi i równiejsi. Jest ten Pan, który jest tutaj
w Koalicji Ziemi Hajnowskiej, więc ten Pan i jego sekcja dostaje, prawda, dotacje. Jeszcze zapytam
o osiągnięcia. Panie Dariuszu, jakie osiągnięcia przez 2 lata Pana sekcja ma? 

Dariusz Pieśluk – … przez 2 lata... (nie słychać).

Jakub Ostapczuk – Przesłuchanie.

Dariusz Pieśluk –  Ostatnio, ostatnio...

Jakub Ostapczuk – Proszę, Panie Karolu...

Karol Marek Nieciecki – To jest pytanie!

Jakub Ostapczuk – ...o pytanie, bo Pan robi przesłuchanie.

Karol Marek Nieciecki – Tak. Wie Pan co? Bo...

Jakub Ostapczuk – Panie Karolu, proszę...

Karol Marek Nieciecki – Są równi i  równiejsi.  Mieszkańcy Hajnówki twierdzą tak:  Tworzy się
klika. Tworzy się klika. Mówi: Was jest kilku.  Brońcie nas – mówi – róbcie coś z tym. A Pan
Burmistrz  powiedział  wyraźnie:  Ziemia  Hajnowska  i  jesteście  wy,  którzy  nie  macie  nic  do
powiedzenia. Co z tego, że ktoś przestawia paragrafy? Co z tego, że ktoś podaje na I sesji, że źle,
prawda, jest wyliczona, wyliczone są pobory Pana Burmistrza? To i tak jest przegłosowane na tak.
Czyli co? Są ci, którzy myślą i są bierni, ale wierni. Dziękuję.

Jakub Ostapczuk – Dziękuję. Czy są jeszcze pytania? Pani radna Chaniło. 

Alicja Chaniło – Dziękuję bardzo. Panie Burmistrzu, ja na poprzedniej sesji poruszyłam problem
przystanku  przy  II  Poryjewie  przy  ulicy  Kleszczelowskiej.  Czy  zostało  cokolwiek  z  tym  już
zrobione?  Bo tam zatrzymuje  się  Voyager.  To jedno.  Po drugie,  chciałabym bardzo  serdecznie
podziękować  Panu  Dyrektorowi  Sawickiemu  za  umożliwienie  korzystania  z  linii  MPK.



Przynajmniej mieszkańcom na I Poryjewie, bo tam z II to różnie bywa. No mają akurat ten Voyager.
Także wiem, że będą 2 MPK-i rano kursowały ze względu na to, że dzieci do szkoły i 2, bo do tej
pory 1. Także bardzo serdecznie dziękuję za taką współpracę. Dziękuję bardzo.

Jakub Ostapczuk – Dziękuję. Pan Tomasz Androsiuk. 

Tomasz Androsiuk – Panie Burmistrzu, Państwo Przewodniczący, szanowni radni, chciałbym zadać
kilka pytań,  takich wniosków. Może zacznę od takich dwóch spraw troszkę porządkowych.  Na
stronie  BIP Hajnówka w zakładce  Rada Miasta  Hajnówka chciałbym prosić  o dodanie takiego
punktu interpelacje radnych i odpowiedzi na interpelacje, w którym można by było zamieszczać
interpelacje  nasze i  tak samo te  odpowiedzi,  i  również  żeby tam znalazła  się  data  złożenia  tej
interpelacji,  data  udzielenia  odpowiedzi.  Druga  rzecz,  czy  protokoły  z  sesji  można  by  było
umieszczać troszkę szybciej? Wiem, że to jest bardzo dużo pisania, to jest czasochłonne, jednak czy
nie byłoby takiej możliwości, żeby między sesjami te protokoły na stronie Hajnówki się pojawiały?

Halina Stepaniuk – Do momentu przyjęcia to nie jest protokół.

Jerzy Sirak – To jest projekt. 

Jakub Ostapczuk – Po przyjęciu dopiero.

Tomasz Androsiuk –  Dobrze,  rozumiem. W takim razie,  mimo wszystko,  jeżeli  można by było
prosić troszkę o szybsze umieszczanie, bo...

Jakub Ostapczuk – Po sesji musi być.

Tomasz Androsiuk – No dobrze, ale mamy ostatni protokół w tej chwili z 29 października. Także 2
sesje już za nami są. 

Jakub Ostapczuk – Dobrze.

Tomasz Androsiuk – Sprawa kolejna. Przy okazji uchwały budżetowej dużo mówiliśmy o sporcie
hajnowskim. Mnie nurtuje tutaj już jedna taka rzecz. Mianowicie chodzi mi o hajnowskie biegi,
które są organizowane przez Ośrodek Sportu i Rekreacji i tak samo przez miasto Hajnówka. Chodzi
mi  tutaj  głównie  o  opłaty  za  te  biegi.  I  ja  tutaj  sobie  sporządziłem  takie  zestawienie  innych
podlaskich biegów, jak to się kształtuje, jakie są opłaty, jakie są zniżki dla mieszkańców i dla ludzi
starszych. I tak na przykład II Bieg Konopielki w Juchnowcu Dolnym to jest opłata 30 złotych.
Mieszkańcy gminy Juchnowiec Kościelny mają  zniżkę  – płacą  20 złotych.  Półmaraton Bielski.
Pierwszy raz w 2014 roku został taki półmaraton organizowany w Bielsku. Tam opłaty wahają się
w granicach od 35 do 60 złotych dla wszystkich uczestników, mieszkańcy Bielska 0 złotych. 35-60
złotych to  różnica tutaj,  rozbieżność wynika z  tego, w jakim terminie następuje zgłoszenie.  Im
później,  tym  opłata  ta  wzrasta,  Mielnicka  Dycha  na  przykład  30-40  złotych,  60-latkowie  są
zwolnieni z opłaty i starsi oczywiście. Dalej Półmaraton Korycin Mleczny, Półmaraton Mleczny w
Korycinie 40-50 złotych, kobiety powyżej 60 roku życia, mężczyźni powyżej 65 są zwolnieni. Tu
może  kilka  tych  biegów  pominę.  Jeszcze  jest  taki  bieg  w  Giełczynie.  Tam jest  seria  biegów
organizowana. Ja wziąłem tam pierwszy lepszy, II  Leśny Półmaraton w Giełczynie.  Opłata jest
dosyć  wysoka  70-100  złotych.  Mieszkańcy  Giełczyna  0  złotych.  Czy  jako  organizatorzy  nie
moglibyśmy wyjść naprzeciw mieszkańcom Hajnówki i troszkę ulżyć tym hajnowskim biegaczom?
Nie mówię, żeby już od razu koniecznie robić te biegi darmowe, ale niech, czy nie mogłoby to być
pół  ceny,  załóżmy? Bo Półmaraton Hajnowski  opłata  startowa to jest  95 złotych.  Tutaj  jest  co
prawda zniżka dla kobiet powyżej 60 roku życia i mężczyzn 65 roku życia są zwolnieni z opłaty.
Ale na przykład Hajnowska Dwunastka 45 złotych płacą wszyscy bez wyjątku. Także moja prośba,



czy nie można by było troszkę tutaj tych cen zmniejszyć dla mieszkańców Hajnówki, ewentualnie
dla członków Klubu RKB Hajnówka, czyli Rekreacyjnego Klubu Biegacza? To na temat opłat tyle.
I jeszcze chciałbym też nawiązać do jednej kwestii, która się pojawia już na którejś sesji z kolei. Na
I sesji Pan Łabędzki tutaj  nas radnych z komitetu Polskiego Stronnictwa Ludowego zaliczył do
koalicji z Ziemią Hajnowską. Dzisiaj Pan Burmistrz nas zalicza do koalicji z PiS-em. Ja chciałbym
powiedzieć  jako  Przewodniczący  Klubu  Radnych  Polskiego  Stronnictwa  Ludowego,  że  żadnej
koalicji z nikim nie podpisywaliśmy. Jeżeli chodzi oczywiście o Radę Miasta Hajnówka. I to tyle.
Dziękuję. 

Jakub Ostapczuk – Dziękuję. Pan radny Mironczuk prosi o głos.

Piotr Mironczuk – Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Panie Burmistrzu, w związku z szeroką
dyskusją prowadzoną czy to przed Pańskim biurem, czy na ostatnich obradach Rady Miasta, na
temat  podziału  mieszkań  socjalnych,  spraw rozdziału  środków  przez  MOPS,  jak  i  organizację
wypoczynku  przez  OSiR  Hajnówka,  jak  również  duże  zainteresowanie  się  tym  tematem
mieszkańców Hajnówka, czy mogę prosić o przedstawienie w najbliższej sesji, czy informacji na
najbliższej sesji, informacji z działalności Komisji Mieszkaniowej za rok 2014, w szczególności
przydziału mieszkań socjalnych i komunalnych? Ponoć mamy swego przedstawiciela, a jak myślę,
Wysoka Rada na ten temat nic albo mało wie, na temat podziału tych czy przydziału mieszkań.
Następnie podziału przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w 2013 roku środków pieniężnych,
zapomogi, jak również rozdziału poparcia oraz innych form pomocy dla swoich podopiecznych w
zestawieniu  kwartalnym.  Tu  też  myślę  nie  będzie  problemu.  Bo  mamy w swoich  szeregach  i
pracowników MOPS-u, i byłoby to wszystko podane do wiadomości Wysokiej Rady. Następnie,
czy można prosić o działalność OSiR Hajnówka w realizacji wypoczynku i organizacji rekreacji dla
mieszkańców Hajnówki,  naszego miasta,  oraz wykorzystania  tych obiektów, które w godzinach
popołudniowych, jak i w wolne soboty i święta są w większości niewykorzystywane, a po prostu
zamykane na tak zwane 4 spusty? I czy by nie byłoby wskazane, Panie Burmistrzu, wprowadzić
cokwartalnej sprawozdawczości z tego działania? Czy to przez komisje podziału mieszkań, czy
MOPS-u,  czy  nawet  Dyrekcji  OSiR-u?  Nie  wiem,  czy  to  by,  może  by  wpłynęło  na  bardziej
pozytywną opinię tych podmiotów? Dziękuję. 

Jakub Ostapczuk – Dziękuję. Pan Giermanowicz prosi o głos. 

Jan Giermanowicz – Panie Przewodniczący, Panie Burmistrzu, szanowna Rado, ja jeszcze nawiążę
do tej dyskusji okołobudżetowej. I chcę kolegę Łabędzkiego uspokoić, że jeśli chodzi o te kwoty
wyasygnowane już w naszym budżecie 713 000 na współdziałanie z organizacjami pozarządowymi,
były dyskutowane w miesiącu październiku. Uchwała została podjęta. I jest co prawda 2 drogi w
przypadku zmiany uchwały.  Jeśli  uchwała została podjęta w czasie trwania sesji,  to się nazywa
reemisja. Natomiast jeśli sesja została zakończona, tak jak to już miało miejsce w przypadku tej
uchwały, to ta uchwała musi być uchylona, żeby mogły być tam dokonane zmiany. To tylko tak w
kwestii  formalnej  pod  względem  prawnym.  Natomiast  ja  jestem  winny  wszystkim  Państwu,
albowiem obiecałem przy okazji złożonej interpelacji odnośnie rzeki Leśnej Prawej. Co prawda
okres świąteczny przeszkodził dla Pana Burmistrza, to zrozumiałe, udzielić odpowiedzi, niemniej
jednak w międzyczasie się wydarzyło kilka rzeczy, które jakby otrzymałem odpowiedź na zadane
pytania. Otóż udzielono pozwolenia na użytkowanie nowych obiektów wybudowanych na terenie
Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji, mamy tu na myśli oczyszczalnię. I wiem też, że jeśli
chodzi  o  konserwację rzeki  Leśnej  Prawej,  to  partycypuje 6  podmiotów.  6  podmiotów,  w tym
miasto Hajnówka, Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji, Areszt Śledczy, OSM Hajnówka i
jeszcze 2 podmioty, które niestety nie ustaliłem. Jeśli chodzi o koszt przeprowadzenia tych prac
polegających  na  oczyszczeniu,  wydobyciu  urobku  na  głębokość  30  centymetrów,  wywozu  na
odległości, na długości 5 280 metrów, czyli w granicach naszego miasta, to przewidywany koszt
90 000 złotych. Licząc w zaokrągleniu, być może jeśli no przewidywania zamawiającego się nie



sprawdzą, 100 000 złotych będzie nas to kosztować, to wiadomo, z obliczeń wynika, że miasto i
Przedsiębiorstwo mają połowę zobowiązań, czyli 50 %. To by było 50 000 złotych. W związku z
powyższym, Panie Burmistrzu, składam wniosek, żeby podjąć działania zmierzające do tego, żeby
doprowadzić  do  partycypacji  w  roku  budżetowym,  ponieważ  w  tym  właśnie  15  roku  Zarząd
Melioracji i Urządzeń Wodnych planuje tą konserwację przeprowadzić i zrobić wszystko, żeby te
działania doszły do skutku. Dziękuję bardzo.

Jakub Ostapczuk – Dziękuję. Pan radny Maciej Borkowski prosi.

Maciej Borkowski – Panie Burmistrzu, wysoka Rado, Panie Przewodniczący, ja mam 1, chciałbym
złożyć  1  wniosek.  W  imieniu  mieszkańców  zwracam  się  z  prośbą  o  zainstalowanie  latarni
oświetleniowych przy budynkach mieszkalnych na ulicy Armii Krajowej 46 i 56. Oświetlenie to
poprawi  znacząco  bezpieczeństwo  tych  mieszkańców.  Tam są  2  parkingi.  Nie  wiem,  dlaczego
zostały  tam  latarnie  pominięte.  Jak  i  komfort  w  codziennym  użytkowaniu  tych  mieszkań  i
parkingów. I Panie Burmistrzu, tu wracając do tych koalicji, które tutaj Pan tak zauważa, ja z tego
miejsca chciałbym Panu życzyć w przyszłym roku wszystkiego najlepszego, ale nie tego, żeby cała
Rada Miasta  składała  się  z  Ziemi  Hajnowskiej.  Tego Panu życzyć po prostu nie  mogę.  To po
pierwsze. Po drugie, chciałabym się zapytać, Panie Burmistrzu, składałem na poprzedniej sesji 2
interpelacje. Minęło już 14 dni. Odpowiedzi nie dostałem. I jeszcze jedno ostatnie takie pytanie
kończące.  Chciałem zapytać  Pana  Przewodniczącego,  który  na  I  sesji,  obstając  tak  bardzo  za
podwyżką Pana, stwierdził że przez okres 2 dni zastępował Pana Burmistrza.

Jakub Ostapczuk – 4.

Maciej Borkowski – Czy 4. Chciałbym zapytać, na jakich to było zasadach? Jakoś nie mogłem tam
się  doszukać,  żeby  Pan  Przewodniczący mógł  zastępować  Pana  Burmistrza.  Być  może  jestem
młodym radnym, więc oczekuję na rzeczową odpowiedź. To tyle. Dziękuję. 

Karol Marek Nieciecki – Jeszcze jedno.

Jakub Ostapczuk – Czy jeszcze Pan Janusz Puch? Proszę mikrofon. A, przepraszam, Pan Bogdan
Łabędzki.

Bogusław  Szczepan  Łabędzki –  Państwo  Przewodniczący,  Panie  Burmistrzu,  Wysoka  Rado,
chciałbym  złożyć  wniosek,  Panie  Burmistrzu,  o  udostępnienie  informacji  zawierającej  listę
klientów, gmin klientów Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych w ramach programu gospodarki
odpadami, znaczy ile gmin hajnowskie Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych obsługuje, tak jak
naszą gminę, przy odbiorze odpadów, nieczystości? Chciałbym, żeby to był komplet gmin. Drugi
wniosek,  o którym mówiłem już przy uchwale budżetowej.  Przypominam go tylko.  Chciałbym
uzyskać  tę  informację o nakładach finansowych już poniesionych przez  miasto  Hajnówka przy
pozyskaniu  obszarów inwestycyjnych  oraz  przy przygotowaniu  ich  do  zbycia.  I  trzecie,  to  już
pytanie. Chodzi mi o miejsce po fontannie na skrzyżowaniu ulicy 3 Maja i Wierobieja. Teraz, kiedy
faktycznie tam miejsce zostało troszeczkę odsłonione wizualnie, mieszkańcy pytają, czy jest jakiś
plan zagospodarowania tego terenu, czy są możliwości zagospodarowania miejsca? Tam jest taka
niecka  po  tej  fontannie  teraz  tylko.  Czy jest,  czy  byłoby  możliwe  opracowanie  koncepcji  też
jakiejś? Bo to jest miejsce szkoły, 2 właściwie szkół, więc może tak zw względu na możliwości
wykorzystania przez młodzież? Dziękuję bardzo. 

Jakub Ostapczuk – Dziękuję bardzo. Jeszcze Pani. Mikrofon.

Krystyna Kośko – Nie wiem, jak mam to zaprezentować, ale w trakcie posiedzenia Komisji Spraw
Społecznych padła propozycja, wniosek, aby sesje odbywały się no w środę, dzień ten sam, tylko w



godzinie późniejszej – o 15:00. To tyle.

Jakub Ostapczuk – Dziękuję. Proszę jeszcze Janusz. To już Karol, Pan Nieciecki, w następnej turze.
Pan Karol, ten, Pan Janusz. 

Janusz  Puch –  Panie  Przewodniczący,  Panie  Burmistrzu,  Wysoka  Rado,  składam  wniosek  o
podjęcie działań w celu zapewnienia, że tak powiem, jakiejś higieny i czystości na ulicach 3 Maja i
Stefana Batorego. A już mówię, o co chodzi. Chodzi, to jest ulica wojewódzka, a szkoda że radnych
wojewódzkich nie ma, znaczy bo akurat rosnące tam lipki, one są piękne w okresie letnim, ale
jesienią stwarzają, że tak powiem, potężne niebezpieczeństwo i niesmak dla mieszkańców miasta
Hajnówki.  Po prostu mieszkańcy chodząc ulicą 3 Maja i  Batorego, muszą uważać przechodzić,
żeby nie zostać, że tak powiem, pobrudzeni przez nieczystości, które spadają z drzew. Tak samo na
parkingach samochody są brudzone i to powoduje taki dyskomfort i dla miasta, i dla mieszkańców.
Dlatego prosiłbym o podcięcie tych drzew na taką wysokość, żeby te ptaszki, które tam siadają, nie
mogły usiąść, a w szczególności tu chodzi o przystanek, bo tam się znajduje przystanek autobusu
PKS-u i ci ludzie, którzy tam stoją, to się muszą chować, wchodzić pod aż na dół, żeby nie zostać
ubrudzonym. To samo przy Batorego, tutaj przy Kauflandzie. To jest jeden wniosek. Jeszcze mam
taką prośbę, może nie wniosek, a prośbę, żeby na naszej sesji tutaj znalazł się trzeci mikrofon. Po
prostu poprawiło to by, że tak powiem, przebieg naszej sesji, no bo tutaj, jak widzimy, wszyscy
biegają  z  tym  mikrofonem.  Szczególnie  tu  radni  mają  2  i  osoby,  które  siedzą,  zaproszeni
mieszkańcy,  trzeba,  przepraszam,  donosić.  Jeżeli  można,  to  jeszcze  chciałem  tu  podziękować
Burmistrzowi  w  imieniu  mieszkańców,  już  było  to  wspominane  dzisiaj  te  ulice,  Jesionowej,
Hibnera, jak również Wróblewskiego za modernizację, wykonanie nowych nawierzchni, które po
prostu teraz ci mieszkańcy mogą bezpiecznie dojechać do swoich posesji, jak również poprawiło
wygląd, estetykę tych ulic. Jeżeli Państwo pozwolą, również w imieniu mieszkańców chciałbym
podziękować Zakładowi Gospodarki Mieszkaniowej w Hajnówce za wykonanie nowych parkingów
i ciągów pieszych przy budynkach przy ulicy 3 Maja 33, 37 i 45. Dziękuję.

Jakub Ostapczuk – Dziękuję. Pani Helena Kuklik.

Helena  Kuklik –  Zwracam  się  z  prośbą,  z  wnioskiem  do  Pana  Burmistrza  oraz  o  opinię  do
szanownej Rady. Dla mnie, jak i również dla wielu innych osób, z którym rozmawiałam, bardzo
zależy  na  tym,  aby  administracja  miasta  Hajnówka  stawała  się  coraz  to  bardziej  przyjazna
mieszkańcom. W związku z tym... Coraz to bardziej przyjazna. Że jest przyjazna, ale żeby coraz to
bardziej  przyjazna.  W  związku  z  tym  proponuję  ogłoszenie  w  przyszłym  roku  konkursu  na
najbardziej przyjaznego urzędnika roku. Konkurs miałby się rozpocząć po opracowaniu regulaminu
a  kończyłby  się  pod  koniec  roku,  uwieńczając  najlepszych  urzędników  nagrodami.  Oceniać
oczywiście  mieliby  wszyscy petenci  oraz  mieszkańcy miasta  Hajnówka,  którzy przychodzą  do
Urzędu Miasta, załatwiają sprawy. Wychodząc, mogliby ocenić, mogliby ocenić urzędników czy są
zadowoleni,  czy są mało zadowoleni,  czy są bardzo zadowoleni.  Myślę,  że to  bardzo będzie z
korzyścią dla nas wszystkich. Także proszę Pana Burmistrza o podjęcie takiego wyzwania, które
powinno skutkować coraz lepszą pracą, solidniejszą pracą urzędników. Będzie to z korzyścią dla
nas  wszystkich,  dla  Burmistrza,  dla  Rady,  dla  urzędników  również,  a  przede  wszystkim  dla
mieszkańców. Dziękuję bardzo.

Jakub Ostapczuk – Dziękuję. Teraz prosi o głos Karol Nieciecki. Proszę mikrofon. Tutaj proszę
podać.

Karol Marek Nieciecki – Szanowny Panie Przewodniczący, Panie Burmistrzu, szanowna Rado, ja
odnośnie, tu dzisiaj na początek, prawda, był apel odnośnie pożaru, poszkodowanych, prawda. Ja
bym chciał nawiązać do tego tematu. Otóż chciałbym, Panie Burmistrzu, zapytać, ile w naszym



mieście mamy czynnych hydrantów i jaki jest stan tych hydrantów? Czy są one zabezpieczone? Jak
one wyglądają? Ja może tylko powiem, że w okolicy osiedla, prawda, tu gdzie mieszkam, przy
wyjeździe na Białowieżę, hydranty są niezabezpieczone,w środku są butelki, papier, liście, co tylko,
prawda, może być, to tam w środku  w tych hydrantach się znajduje. Kto za to odpowiada? Proszę
Państwa, ja rozmawiałem, tak, ja rozmawiałem z jedną z osób, które były, prawda, które miały do
czynienia z pożarem i majątek im się spalił, i tak dalej. Podczas pożaru tego, który wtedy był, z
ulicy Białowieskiej,  gdzie był pożar, na Chemiczną, prawda, jeżdżono po wodę. Więc a są tam
chyba 2 czy 3 hydranty, które są nieczynne. Albo inaczej, brakuje ciśnienia takiego, jakie powinno
być. Proszę Państwa, jest to też temat bardzo ważny i musimy zwrócić na to uwagę, gdyż no te
pożary są niestety.

Jakub Ostapczuk –  Dziękuję.  Czy radni  już  wyczerpali?  Teraz  osoby spoza  Rady.  Proszę,  Pan
Zdzisław Stankowski. Przewodniczący Rady Osiedla. 

Zdzisław Stankowski – Panie Przewodniczący, Panie Burmistrzu, na następnej sesji Rady Miasta
poruszyłem i dlaczego wy tam nic nie robicie? Na skrzyżowaniu Białowieskiej i Armii Krajowej nie
poprawiony jest chodnik.  A na tablicach, czy nawet chyba już na kablówce, jest informacja, że
organizujecie Nowy Rok w amfiteatrze. To jak tam mieszkańcy mogą iść? Pan Dyrektor dobrze
powiedział też, że takie dziury na tej Białowieskiej są, że ludzie mogą upaść. To dlaczego wy tyle
czasu tam nic nie robicie? A jeszcze były radny też mi powiedział. Porusz też na sesji, dlaczego na
ulicy Armii Krajowej, idąc do wiaduktu po lewej stronie, takie dziury są w chodnikach? Mówi:
Dobrze, ja tam szłem, tylko mam szeroką, szerokie buty, to nie upadłem. I tyle czasu nic się tam
chodników nie robi. I dlaczego tego się nie robi? Powiedział mi: Bo to ulica powiatowa. I nie będą
robić. Ja mówię: Tak kolego? Mówi: Taaak. I to jest prawda, bo jeszcze jak ja byłem w policji, nie
w policji,  tylko w milicji  obywatelskiej,  to my tam takie wąskie chodniczki  na tej  ulicy Armii
Krajowej układaliśmy. I do tej  pory one są. O. I też jeszcze dalej.  Mieszkańcy mówią też: Jest
dotacja do komunalnej, robią remonty bloków komunalnych na Millenium czy gdzie indziej. I też
mi powiedzieli: W Bielsku, w Białymstoku, jak robią remont kapitalny, to z poddasza takiego jak tu
na Millenium, robią mieszkania. I mówi: Powinni porozmawiać z nami. I mówię: To jest racja. Bo
teraz, jak przeliczyłem, to byłoby na Millenium 43 mieszkania.  Bo tam teraz te poddasza stoją
puste. Tam z tego nikt nie korzysta. Bo kiedyś mieliśmy pralnie. Nie było automatycznych pralek i
tam wszystko suszyliśmy, i takie mieliśmy pralki, wanny zrobione, że takie rurki były i się tak prało
tam. Bo ja jeszcze też rodzicom pomagałem tam prać. To dlaczego tak się wyrzuca pieniądze?

Jakub Ostapczuk – Wolne wnioski, zapytania.

Zdzisław Stankowski – I tak jeszcze zrobili w bloku nr 3 zadaszenie, przedtem brał Dyrektor po
3 000. I teraz zrobione jest inne zadaszenie. To dlaczego tak wyrzucamy z naszego budżetu miasta
pieniądze? Tak się nie powinno wyrzucać. A jeszcze też koledzy mówią: Dlaczego Urząd Miasta nie
wykupił jednostki mieszkalnej Nowy Dwór? Nowy Bór, bo tam takie ładne były bloki. 

Jakub Ostapczuk – Nieznany Bór.

Zdzisław Stankowski – 1 duży postawili. Za 2 500 000 tylko zostało sprzedane. I z Urzędu Miasta
wyrazili zgodę na pociągnięcie tam wody. I tyle lat już się tam nic nie robi. A my jeszcze o z kolegą
Jankiem  też  tam byliśmy  na  sylwestrze.  I  tak  ładnie  tam  było.  Nawet  dzieci  swoich  później
woziliśmy, żeby tam się bawili. Mieli ładny plac zabaw, ognisko im można było zrobić. A teraz
czemu tak? I wy mówicie, że tak się powiat hajnowski, Hajnówka się rozwija? To jest niszczenie
Hajnówki i powiatu hajnowskiego. Bo dlaczego ten facet teraz już sprzedaje za 11 000 000 to? To
dlaczego nic nie robił? I jeszcze koledzy powiedzieli, że na tym naszym placu tamtym mieszkalnym
wszystkie garaże zostały rozwalone. I raz patrzę w tamtą stronę, tyle gruzu wiozą. A jeszcze też
mieszkańcy mówią: Przecież tam mogłyby być domy, dom starców, a nawet można byłoby zrobić



sanatorium. Tak jak jest zrobione w Augustowie. W Puszczy. To trzeba o tym myśleć, co w tej
Hajnówce trzeba zrobić, a nie wyrzucać tylko to wszystko. A następna sprawa jeszcze. Też dlaczego
komunalna nie może wymienić drzwi na tych, co mówiłem na tamtej sesji, Piaskach? Bo mówią:
Takich drzwi się nie wymieni. To jest 1916 rok tych budynków. To są zabytki. I jeszcze dlaczego
nie robi się ulicy? Burmistrz powiedział: Tyle się będzie robiło. A czemu się nie robi ulicy Piaski?
Tam ludzie mówią: My nawet jak samochodami wyjeżdżamy, to się boimy. Bo tyle wody stoi. To
wy przez tyle lat nie widzicie, że tam trzeba to zrobić? Albo Zaułek Targowy? I jeszcze wtedy
mieszkańcy Osiedla  Millenium powiedzieli:  Zablokujcie  tutaj  przy przedszkolu,  bo  oni  zawsze
wyjeżdżali z Piasek przy przedszkolu i to zostało zablokowane. A tam mieszkają starsze Panie i też
ludzie niepełnosprawni, którzy jeżdżą wózkami. To jak mają wyjeżdżać z tych Piasek? Dlaczego o
tym  wy  nie  myślicie?  Bo  to  jest  centrum  Hajnówki.  Dlaczego  was  centrum  Hajnówki  nie
interesuje? I  też jeszcze mieszkańcy są zaskoczeni.  Dlaczego,  kto tak zatwierdził,  że  w Galerii
Hajnowskiej można wyjechać tylko w prawą stronę? A czemu nie możemy skręcić w lewo? Kto
zatwierdził taki znak? I teraz już my na Millenium mówimy, mówią mieszkańcy: Mamy dość tych
samochodów. Bo oni zjeżdżają na Jagiełły i między Millenium wyjeżdżają sobie, bo skręcają w
lewo. Kto tak stawia znaki? A na Millenium też już jest trochę małych dzieci. To co, jak oni mają
biegać po tym Millenium? A jeszcze też mieszkańcy, potem byłem na mszy o godzinie 24:00 w
Hajnówce, powiedzieli: Jak bardzo ładnie jest zrobiona ta ulica do Puszczy? Ale dlaczego ona tak
dobrze jest oświetlona i całymi nocami się pali światło? Dużo stoi słupów oświetlających a tam nikt
tam nie  chodzi  i  nikt  tam nie  mieszka.  To dlaczego  Urząd  Miasta  wyrzuca  tyle  pieniędzy na
oświetlenie tej ulicy? I mieszkańcy mają rację. Bo jak tak tutaj w naszym mieście na uliczkach tam,
gdzie  mieszkają,  mają  domki  jednorodzinne,  to  niektóre  mamy  mówią:  Co  drugi  słup  mamy
dopiero światło. To jak wy traktujecie tych ludzi, co tam mieszkają? A jeszcze też przecież było
obiecane przez byłą Panią Przewodniczącą Rady Miasta, że ulica Nowa w 2014 roku będzie miała
mieć ułożony chodnik. I mówią: Dlaczego nie ma? Dlaczego tak się okłamuje nas mieszkańców? A
jeszcze przegłosowane było, tak będzie to robione. I nie ma. I też jeszcze szłem tutaj do Urzędu
Miasta. I to Pani ta mówi: Ja też byłam w Urzędzie. I mówiła tak: Dlaczego płaciliśmy wam po 600
złotych za remont naszej ulicy? No i tak, remont zrobili ulicy, ale położyli tylko asfalt. I nie zrobili
nam ani wjazdów, ani wejść na posesje nasze indywidualne To mówią: Dlaczego tak oni robią? I
mówią: Już ten asfalt pęka? To dlaczego tak się robi? Jak się robi, to się robi konkretnie. Tak wtedy
mówiłem, jak robili parking przy ulicy Jagiełły przy przedszkolu. Powiedziałem: To trzeba wybrać
ponad pół metra tej ziemi i konkretnie ubić. Żeby to nie siadało. I tak robili, i byli zdziwieni, że ja
przychodzę i codziennie patrzę, jak oni to robią. O. I jeszcze tylko to nie podłączyli odpływu wody
do burzówki, tak jak Janusz mówi. Brakuje wody na ulicy, znaczy na rzece Leśnej, bo u nas na
Millenium tak dużo bloków jest odłączonych od spływu wody do burzówek. To mamy w piwnicy tą
wodę. I w mojej piwnicy było 20 centymetrów. I jeszcze radnego Pucha też wtedy poszłem do tego,
i on był u mnie, i zobaczył jak u mnie już tynk w piwnicy spada a cały róg już się zawala w bloku.
Dziękuję.

Jakub Ostapczuk – Dziękuję. Jeszcze Pani prosi. Proszę.

Mieszkanka miasta – Ja poproszę.

Jakub Ostapczuk – Ale króciutko. 

Mieszkanka Miasta – Wysoka Rado...

Jakub Ostapczuk – Proszę zająć miejsce.

Mieszkanka miasta – Dobrze.

Jakub Ostapczuk – Jedno pytanie proszę. Do mikrofonu. 



Mieszkanka miasta – Nie.

Jakub Ostapczuk – Nie to przez mikrofon trzeba, bo tam nagrywają.

Mieszkanka miasta  – Wysoka Rado i  Panie  Burmistrzu,  i  Panowie  radni.  Dostałam eksmisję  z
domu.  Przez  sąd.  Proszę  sprawdzić.  Radni,  proszę  sprawdzić  ściągnąć  akta  z  gospodarki
komunalnej, gdzie poszły moje wpłaty i dodatek mieszkaniowy. Że ja mam eksmisję z domu? To
śmiechu warte. A pobierali pieniądze dodatkowe jeszcze z ZUS-u. Gdzie te pieniądze są? Gdzie te
pieniądze poszli? Jak ja mam dodatek mieszkaniowy, zaraz podam radnym, skserowany, i tam jest
ponad 70 000 pieniędzy. Gdzie te pieniądze są? To moja praca.

Jakub Ostapczuk – Dobra, dziękuję. Burmistrz zapisał.

Mieszkanka miasta – Tak, zaraz ja podam wam.

Jakub Ostapczuk – Czy są jeszcze pytania, wolne wnioski? Jeśli nie, jeszcze proszę Pan. Króciutko.

Mieszkanka miasta – Proszę ściągnąć akta z gospodarki komunalnej i żeby wszyscy radni mogli
przejrzeć.

Jakub Ostapczuk – Proszę już, już.

Mieszkaniec miasta – Proszę Państwa, Panie Przewodniczący, Państwo Przewodniczący, Wysoka
Rado, Panie Burmistrzu, co prawda rozpoczął się nam maraton świąteczny. Troszeczkę wcześniej
mieliśmy taki maraton wyborczy. Wielu wyborców poszło do urn. No wynik tego mamy. Nie wiem,
czy się cieszyć,  czy płakać. Są 2 rogi w stole, 2 takie ciągi. Po jednym stoją, siedzą ci,  którzy
próbują coś w tej Hajnówce zrobić. Po drugiej stronie siedzą ci, którzy też no próbują coś w tej
Hajnówce zrobić, ale w sumie, no nie wiem, ja jako taki najczęściej w telewizji to oglądam, tak też
takimi urywkami, ale widać jakiś taki no niedosyt. Nie wiem, czy wyborcy troszeczkę nie tak trafili
z  tymi  wyborami,  czy  po  prostu  po  wyborach,  po  wytypowaniu  tych  osób  troszeczkę  się  ta
mentalność zmienia, bo zupełnie jest inny oddźwięk przed wyborami, troszeczkę inaczej to wygląda
po wyborach a jest inaczej właśnie tutaj na tej sali. No tak samo no ten podział, bo tu i tu. Nie
wiem, czy to ustawienie tego stołu jest kwadratowe czy prostokątne nie bardzo wpływa na to, żeby
się te obie połówki ze sobą dogadały, bo w sumie chodzi nam tylko o jedno miasto, o jedno miejsce,
gdzie niektórzy tutaj od swoich narodzin mieszkają, niektórzy tam przybyli troszeczkę później, już
nie w tym rzecz. No ale chwalimy, chwalimy wszystkich, chwalimy tych, którzy gdzieś tam albo
zajmują jakieś stanowiska, albo gdzieś tam coś robią. Na poprzedniej Radzie padło takie pytanie, no
nie pytanie, stwierdzenie, że pracownik, który ma złe wynagrodzenie, nie może dobrze pracować.
Dzisiaj dowiedzieliśmy się, że Sekcja Boksu za psie pieniądze, że tak powiem, coś robią. Inni też
coś robią wcale nie za duże pieniądze. Nie każdy ma znajomych, Panie Przewodniczący, i swoich
jakichś tam kumpli w Chinach, w Japonii. Ale są tacy, którzy mieszkają w Hajnówce, chodzą do
pracy,  rano  wstają,  chodzą  do  pracy,  po  południu  przychodzą.  Panią  Wiceprzewodniczącą
zapraszam ze swoimi osobami, które głosowały na tych Paszkach. Niech staną przy naszym żubrze,
niech  popatrzą  na  ten  nasz  budynek,  jak  on wygląda,  jak on  jest  oświetlony.  Tu nie  chodzi  o
wytykanie  błędów,  bo  wiadomo,  ten  błędów nie  robi,  kto  nic  nie  robi,  Mamy oszczędności  z
oświetlenia. Ale jeżeli od kilku lat wisi oświetlenie na budynku, w którym my się znajdujemy i tak
jest piątek, sobota, niedziela, środa się nie świeci i tak dalej, i tak dalej. Można sobie tak jak na
cymbałkach grać, bo tu wiszą farfocle oświetlone, tam wiszą nieoświetlone. No w sumie to jest
drobiazg. To jest takie, nie wiem, może niedopatrzenie, bo w sumie na to za wiele, wiele tych
pieniążków nie trzeba. No była mowa o tym oświetleniu. No cieszymy się no. Najbardziej się cieszą
ci, którzy mają tą drogę oświetloną, no ale no wiadomo, trudności są ze wszystkim i wszędzie. Nie



zawsze każdemu można dogodzić. Nie zawsze się uda znaleźć jakieś takie miejsce. Ale mówię,
żeby tak połączyć te siły tych obu warstw – prawej i lewej, i lewej, i prawej, i tych, co jest na
przodzie i zacząć myśleć w sposób taki w miarę, miarę logiczny i gospodarczy, żeby coś w tej
Hajnówce wspólnego zrobić, razem. A żeby nie było tak, że no wszyscy narzekamy tutaj na Pana
Łabędzkiego. No ale gdyby nie Pan Łabędzki, no co by tutaj było? Tylko tak, albo cisza, albo tak,
albo tak. No i jeszcze, jeszcze wiele, wiele takich no nie wiem no. Są osoby, które coś do tej Rady
wnoszą. No większość jest przeciwna temu, że coś się w ogóle próbuje zrobić w tej Radzie. Każde
pytanie albo zapytanie, no nie będę używał słów Pani Beger, co ja widzę w oczach niektórych tutaj
ludzi, ale każdy uważa to za jakiś taki, nie wiem, dziwadło, coś, coś, co nie powinno w ogóle mieć
miejsca w tej Radzie. Także no nie wiem, albo się zastanówmy my jako tutaj wszyscy siedzący,
jako telewidzowie, którzy nas obserwują i przyszli wyborcy, no bo taka, taka, taka rzecz, jaka jest w
tej chwili, to jest naprawdę no, no nie jest do zaakceptowania. Po to zostaliście wybrani, żebyście
rządzili,  żebyście  kierowali  i  nami,  i  miastem,  i  okolicą.  Mowa jest  o  turystyce,  mowa jest  o
Puszczy. Latem był taki protest społeczny. No nie wiem, może 2-3 osoby były z poprzedniej Rady.
Reszta nikogo nie interesuje. Mamy piękne Święta mówiące o Ojczyźnie, msze w jednym kościele,
msze w drugim kościele. Mamy katechetów, którzy uczą. Wchodzimy do jednego kościoła – nie
można się  wepchać.  Do drugiego –  nie  można ludzi  zaobserwować.  Ktoś  tą  robotę  robi.  Ktoś
powinien uczyć młodzież. Młodzież poszła przejść się, to po prostu musiała później się tłumaczyć
na policji. Coś coś, coś, nie wiem, w tym mieście naszym chyba nie gra. Także ja bym proponował
beż żadnych tam aluzji, bez jakichś tam wytyczeń, żeby się po prostu jakoś tak zmobilizować i żeby
na następną Radę jakieś takie znaleźć, nie wiem, albo wspólne rozwiązanie, albo po prostu niech
każdy powie  to,  co  ma  na  myśli  bez  wytykania  –  a  to  prawa  strona,  a  to  lewa,  a  to  Ziemia
Hajnowska, a to  jeszcze gdzieś jakieś tam inne ugrupowanie.  Także ja miałbym tyle.  Dziękuję
bardzo.

Jakub Ostapczuk – Dziękuję. 

Do punktu 9 porządku obrad
Jakub Ostapczuk – Przechodzimy... Już dziękuję bardzo. Przechodzimy do punktu 9. Odpowiedzi
na interpelacje, wolne wnioski i zapytania. Proszę Pana Burmistrza.

Jerzy  Sirak –  Panie  Przewodniczący,  wysoka  Rado,  Pan  radny  Androsiuk  prosi  o  informację,
wnioskuje o informacje dotyczące tego, ile mamy gotowych dokumentacji, ile mamy społecznych
komitetów  budowy dróg.  To  informację  przygotujemy,  przekażemy Panu  radnemu.  Pan  radny
Mironczuk pyta o ulicę Grabową. Dokumentacja już jest, że tak powiem, w stadium końcowym i w
przyszłym roku będzie zrobiona, łącznie z pozwoleniem na budowę.

Piotr Mironczuk – Nieporozumienie, Panie Burmistrzu.

Jakub Ostapczuk – Proszę nie przerywać. 

Jerzy Sirak – No jak nieporozumienie?

Jakub Ostapczuk – Tutaj Burmistrz odpowiada. 

Jerzy Sirak – Jeżeli Pan myśli, nie wiem, o jaki odcinku Pan myśli, ja mówię o ulicy Grabowej.
Ulica Grabowa jest związana z koniecznością też budowy i tak dalej.

Piotr Mironczuk – … Grabowej z ulicą Lipową.

Jerzy Sirak – Tam, jak już warunki pogodowe pozwolą, to po prostu uzupełnimy brakującą trylinkę
i  wyrównamy,  żeby tam lepiej  się  jeździło.  No  nic  nie  mogę  powiedzieć  na  temat  ustawienia



pojemników, no bo to trzeba być na miejscu i trzeba zobaczyć. Ja tam Dyrektorowi Łapińskiemu
powiem, żeby... Był i widział, tak? No to coś wie na ten temat. Pan radny Łabędzki pyta o przyłącza
do domów prywatnych. Ja mówię, Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej ma za zadanie poszukiwać
jak największej odbiorców. To nie ma znaczenia, czy to będą odbiorcy prywatni, czy to będą jakieś
budynki  większe.  I  co  roku  stara  się  te  dodatkowe  przyłącza  robić.  Ma  określone  zasady
dokonywania  tych  przyłączeń.  Pewnie  różnie  to  wygląda.  Czasami  pewnie  konieczne  są
indywidualne negocjacje. Ale ostatnie przyłącza, które zostały wykonane przy ulicy no równoległej
do ulicy Białowieskiej, tak naprawdę były związane z tym, że chcieliśmy doprowadzić przyłącze
ciepłownicze do 2 budynków komunalnych przy ulicy Piłsudskiego i ulicy Białowieskiej. I przy
okazji no kilka domów zostało podłączonych, żeby zmniejszyć koszty tego przyłącza a przy okazji
też zwiększyć sprzedaż ciepła. Jak widzimy, ostatnie zimy nie sprzyjają, są dosyć łagodne i zbyt
dużo tego ciepła  PEC sprzedawać nie  sprzedaje.  Myślę że na pytanie Pani  radnej  Laszkiewicz
odnośnie kolektorów słonecznych to odpowiedziałem. Wolne wnioski. Pani radna Chaniło pyta o
przystanek  na  Poryjewie.  Nie  ma  żadnych  przeszkód  technicznych,  żeby  przewoźnicy  z  tych
przystanków korzystali.  Ale  muszą  z  zarządcą  drogi,  z  administratorem po prostu  uzgodnić  to
korzystanie i chcieć z tego korzystać. … Nie, po prostu przewoźnik, który świadczy usługi, musi to
zrobić. My ze swojej strony takie wystąpienia do ich skierowaliśmy. Pan Androsiuk wnioskuje o
umieszczanie interpelacji i protokołów na... Nie wiem, Pani Inspektor.

Halina Stepaniuk – Ja mogę odpowiedzieć.

Jerzy Sirak – Proszę bardzo.

Halina  Stepaniuk –  Dopóki  protokół  nie  jest  przyjęty  przez  Radę,  to  co  wcześniej  z  Panem
Tomaszem mówiliśmy, jest to tylko projekt protokółu. Staramy się zamieszczać w miarę szybko,
aczkolwiek, proszę Państwa, to Państwo tworzycie prawo i prawo miejscowe też. I my mamy 7 dni,
żeby to przekazać pilnie. Zanim to się sprawdzi, to też mija czas. Byłoby dużo prościej, gdybyście
Państwo, tu  część radnych taką praktykę  stosuje,  przekazywali  wnioski,  interpelacje  na piśmie,
wtedy możemy skanować i  one szybko się pojawią.  Natomiast opisanie tego i  wybranie,  czego
dotyczy  wniosek,  interpelacja  czy  wolna  myśl,  naprawdę  stwarza  nam dość  poważne  kłopoty.
Dlatego piszemy wszystko dosłownie, co jest, żeby nikt nie uraził się, że ja miałem na myśli to,
natomiast ja jako osoba pisząca protokół, myślę że to dotyczy na przykład jakiejś sprawy dziury w
mieście na przykład. Natomiast to całkiem Państwo jak rozszerzacie ten temat, wychodzi inaczej.
Poza  tym,  czasami  trudno nam się,  że  tak  powiem,  dopytać,  czego  wniosek dotyczy.  Państwo
operujecie jakimiś rzeczami, historiami, natomiast my o tym nie wiemy. Więc ja bym prosiła, dużo
prościej by było, gdybyście Państwo swoje wnioski, interpelacje, ja wiem, że część wstępna jest
potrzebna, ale żebyście zawierali zwięźle, krótko i wszyscy mielibyśmy jasność. Mieszkańcom też.
Podam przykład.  Mieszkańcy przychodzą  do  Biura  i  gdzieś  tam próbują  to  zinterpretować.  Ja
mówię, że nie, radny dosłownie mówił to, to to. Jeżeli tak, to te wnioski, Panie Tomaszu, szybko
będą.

Tomasz Androsiuk – Znaczy ja tutaj miałem na myśli interpelacje tylko radnych, nie wnioski, bo
przecież nie ma sensu umieszczać wniosków na temat...

Halina Stepaniuk – Dobra. Dobra. Przyjmujemy. 

Jakub Ostapczuk – Dalej Burmistrzu.

Jerzy Sirak – Sprawa odpłatności za uczestnictwo w maratonach, półmaratonach i tych biegach
organizowanych przez OSiR. No to tak naprawdę pytanie skierowane bezpośrednio do Dyrektora
OSiR-u. Ale to że opłaty są wyższe wynika z tego, że zależy nam na tym, żeby oprawa Półmaratonu
Hajnowskiego  była  właściwa,  żeby  ten  bieg  miał  w  Polsce  odpowiednią  renomę  i  tak  jest.



Zainteresowanie uczestnictwem w biegu w Półmaratonie Hajnowskim w skali  kraju jest  bardzo
duże.  I  zrobimy  wszystko,  żeby  w  przyszłości  na  tyle,  na  ile  możliwości  pozwolą,  liczba
uczestników była coraz większa. Natomiast jeżeli chodzi o uczestnictwo mieszkańców z Hajnówki,
no zastanowimy się nad tym z Dyrektorem OSiR-u. Pan Mironczuk podnosi temat informacji z
działalności  komisji  mieszkaniowej.  Informacja  z  działalności  takiej  komisji  mieszkaniowej  w
zasadzie ma sens tylko wtedy, kiedy to będzie informacja roczna. I nie ma problemu żadnego, żeby
taką informację przygotować i przedstawić. Informacja o pracy MOPS-u. No co roku taki raport,
taką informację MOPS przygotowuje i my tą informację przyjmujemy. Również informacja o tym,
co  robi  Ośrodek  Sportu  i  Rekreacji  może  być  przygotowana.  Rozumiem,  że  ze  zwiększeniem
udziału, nacisku na działania o charakterze rekreacyjnym. Pan radny Giermanowicz podnosi temat
oczyszczenia rzeki Leśnej. Panie Przewodniczący, powiem tak, gdyby kiedykolwiek zarządca tej
rzeki zwrócił się do nas z taką propozycją: Dajcie nie wiem 10 000 – 20 000 na czyszczenie tej
rzeki,  dawno  byśmy to  zrobili.  I  jeżeli  tylko  taka  inicjatywa  będzie,  bo  my ze  swojej  strony
propozycje współpracy oczyszczenia tej rzeki składaliśmy, na pewno zrobimy wszystko, żeby w
ciągu  roku  ten  konieczny  udział  finansowy  ze  strony  miasta  wygospodarować.  Pan  radny
Borkowski zwraca uwagę na brak oświetlenia  przy bloku 46 i  56.  Ja nie  potrafię  w tej  chwili
odpowiedzieć. Trzeba sprawdzić, jakie są możliwości techniczne. Jeżeli nie ma żadnych przeszkód,
nie widzę też przeszkód, żeby w ciągu przyszłego roku ...

Mieszkanka miasta – Gdzie pieniądze poszli?...

Jerzy Sirak – ...taką tablicę, takie oświetlenie ustawić. 

Jakub Ostapczuk – Proszę o zajęcie miejsca.

Jerzy Sirak – Pan radny Łabędzki wnosi o informację odnośnie gmin, które są obsługiwane przez
PUK. Taka informacja, która nie będzie stanowiła naruszenia tajemnicy handlowej PUK-u, może
być udostępniona.  Nakłady na  obszary inwestycyjne.  Ja  w tej  chwili  nie  odpowiem,  bo trzeba
sięgnąć  do  dokumentów  finansowych  i  tak  dalej.  Jest  rzeczą  oczywistą,  że  jeżeli  chcemy
przygotować atrakcyjne tereny inwestycyjne,  musimy je przygotować.  Nie jest  tajemnicą,  że te
tereny  inwestycyjne,  które  zostały  przygotowane  w  bezpośrednim  sąsiedztwie  Puszczy  i  obok
szpitala,  zostały  uzbrojone  i  przygotowane  z  wykorzystaniem  znaczącej  liczby  środków  z
Regionalnego  Programu  Operacyjnego.  Ale  mówię,  taką  informację  przygotujemy.  No  sprawa
fontanny, starej  fontanny przy ulicy księdza Wierobieja. No zobaczymy,  co można z tym robić.
Rozumiem, że jest jakiś pomysł czy sugestia, żeby w tym miejscu no jakieś ławeczki ładne ustawić,
zagospodarować plac.  Nie widzę też żadnego problemu w tym. Pan radny Puch podnosi  temat
przycięcia drzew przy ulicy 3 Maja i Batorego, rozumiem, tak?

Janusz Puch – Tak.

Jerzy Sirak – Wystąpimy z wnioskiem do zarządcy drogi, no wiec w wypadku ulicy 3 Maja do
Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich, natomiast w wypadku ulicy Batorego do Zarządu Dróg
Powiatowych. Panie Sekretarzu, pamiętać o mikrofonach i przynajmniej 2 mikrofony powinniśmy
jak najszybciej zakupić. No Pani Przewodnicząca Kuklik ma taki dosyć ciekawy pomysł. Nie wiem,
jak do tego podejść od strony prawnej, bo pragmatyka urzędnicza jest określona. To jakby był jakiś
konkurs, nie wiem, na najsympatyczniejszego urzędnika czy...

Jakub Ostapczuk – Na najładniejszego może.

Jerzy Sirak – Coś w tym stylu no. Zobaczymy. No kwestia oceny no. Ale nawet taka ocena, jak
będzie wybór najsympatyczniejszego urzędnika czy urzędniczki,  to też ciekawa inicjatywa.  Pan
radny Nieciecki  podnosi  temat  hydrantów. Te hydranty to  jest  problem od lat.  Chociaż  one są



systematycznie  kontrolowane,  bo  wynika  też  to  i  z  takich  zadań  związanych  z  działaniami
kryzysowymi.  No  niestety,  ktoś  je  systematycznie  dewastuje  i  niszczy.  Pomimo  tego,  że  są
sprawdzane, są naprawiane, to ciągle nie możemy się z tym problemem uporać. Ja po prostu to
sprawdzę.  Udzielimy  Panu  informacji  i  Panu  radnemu,  jak  to  wygląda  na  dzisiaj,  ile  takich
hydrantów jest po prostu nie...

Karol Nieciecki – Też o ciśnienie chodzi...

Jerzy Sirak – No ciśnienie to jest, to już jest trochę inna sprawa, nie. Ale związana oczywiście...
Wystąpiliśmy.  Będzie  odpowiedź,  przekażemy  do  wiadomości  Panu  radnemu.  Pan  radny,  Pan
Przewodniczący Stankowski, no rzeczywiście, to jest bardzo mądra sugestia, że to światło w tamtej
chwili nie powinno się świecić. Bo nie ma takiej potrzeby. Przyjdzie czas – będzie się świecić. Ono
musiało być zrobione, sprawdzone i tak dalej, ale też nie wydaje mi się, że musiałoby w tej chwili
świecić. Rozumiem, że Pan Antipow to się podzielił swoimi odczuciami. Także dziękuję bardzo.

Jakub  Ostapczuk –  Dziękuję  Burmistrzowi.  Jeszcze  ja  zabiorę  głos,  ponieważ  zadane  mi,
chwileczkę, zadane mi zostało pytanie, a teraz jest odpowiedzi na interpelacje, zapytania. Chodzi o
zastępowanie  Burmistrza.  To  może  tak  wyglądało.  Po  prostu  w  czasie,  gdy  Burmistrz  był  w
szpitalu, reprezentowałem Radę. Akurat byłem wtedy Przewodniczącym Rady na, z Sekretarzem na
różnych  spotkaniach,  imprezach  i  to  jest  bardzo ciężka  praca.  Jednocześnie  chcę  powiedzieć  i
obecnie  też  mam zaproszenie  no  Biskupa  Drohiczyńskiego,  myślę  noworoczne  zaproszenie  do
Metropolity  Sawy,  na  różne  spotkania,  otwarcia.  Po  prostu  bardzo  dużo  tego  jest  i  kto  mnie
zaprasza, staram się być i reprezentować Radę na zewnątrz. Przykro mi troszkę słuchać, jak Karol
Nieciecki, którego córka, radny Nieciecki, którego córka też kiedyś u mnie trenowała, z Bielska
dojeżdżała, bo Bielsk, ja zawsze mówię, że jest lepszy od, znaczy Hajnówka lepsza od Bielska, bo
judo tam nie ma, przykro mi słuchać, że akurat porównuje mnie akurat z innymi dyscyplinami.
Jeżeli  ma  być  to  fachowo zrobione,  to  proszę  porównywać z  innymi  dyscyplinami.  Poza  judo
jeszcze jest piłka nożna, jest siatkówka i tak dalej. Wtedy nie ma jakiejś dyskryminacji. Powiem,
powiem,  chwileczkę.  Powiem Panu,  jest  tak,  też  mieliśmy 5  000  –  3  000  na  początku  w  85
zaczęliśmy. Teraz mamy więcej, a to dlatego, że w tym czasie z naszej sekcji wyszło 4 mistrzów
Polski,  dzisiaj  judo,  dzisiaj,  miesiąc  temu  został  mistrzem  Polski  w  kulturystyce  zawodnik  z
Hajnówki Sosnowski Rafał. Jedzie na mistrzostwa Europy do Lizbony. I takie po prostu to robimy,
staramy się robić profesjonalnie, utrzymujemy swój duży budynek, który bardzo dużo nas kosztuje
utrzymanie.  I  tyle.  I  teraz  odnośnie,  odnośnie,  proszę  1  zdanie  tylko,  bo  już  to  jest  punkt
odpowiedzi na interpelacje.

Piotr  Mironczuk –  Panie  Burmistrzu,  Panie  Burmistrzu,  moja  interpelacja  dotyczyła  łącznika
między ulicą Grabową a Lipową. Nie ulicy Grabowej, bo odnośnie ulicy Grabowej to już Pan mi
starał się wyjaśnić 4 lata. I ostatnio, chyba przed końcówką kadencji, doszliśmy do wniosku czy
Pan wyjaśnił, że: Grabowa to jest Grabowa, natomiast już w kierunku ulicy Lipowej to nie jest ulica
Grabowa, tylko Lipowa. I moje pytanie było, dotyczyło właśnie część ulicy osiedlowej od ulicy
Grabowej do Lipowej. I natomiast jeszcze nie doczekałem się odpowiedzi na swoją interpelację z
poprzedniej  sesji,  gdzie  się  pytałem o rewitalizację terenu na osiedlu Millenium. Po prostu nie
wiem, czy Pan nie dostał tej interpelacji mojej, czy Pan pominął, czy zapomniał o tym. Chciałbym
jeszcze, żeby Pan się odniósł do tej interpelacji również. Dziękuję. 

Jerzy Sirak – Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, niczego nie pominąłem, przepraszam, ale tutaj
mi  jest  potrzebna  informacja  z  Gospodarki  Mieszkaniowej.  Kiedy  taka  będzie,  na  pewno
niezwłocznie Pan radny odpowiedź dostanie.

Piotr  Mironczuk –  To znaczy,  to  znaczy wygląda  sprawa tak,  Panie  Burmistrzu.  Pan Dyrektor
Łapiński  odsyła  do  Burmistrza,  Burmistrz  teraz  odsyła  do  Łapińskiego,  do  Dyrektora  do



Łapińskiego.

Jerzy  Sirak –  Ale  proszę  zrozumieć,  przecież  bezpośrednio  na  co  dzień  sprawami  Osiedla
Millenium nie ja się zajmuję, nie pracownicy referatu, ale Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej no.

Piotr Mironczuk – Ja rozumiem...

Jakub Ostapczuk –  Zamykam punkt...

Piotr Mironczuk – ...ale ja proszę o powagę trochę sytuacji, bo to...

Jakub Ostapczuk – Zamykam punkt...

Jerzy Sirak – Obiecuję, że otrzyma Pan odpowiedź. 

Jakub Ostapczuk – ...9. Zamykam punkt 9.

Do punktu 10 porządku obrad
Jakub  Ostapczuk –  Zanim zamknę  obrady,  chciałem tak  wszystkim  mieszkańcom,  którzy  nas
oglądają,  radnym,  proszę  nie  przerywać,  radnym,  zaproszonym  gościom  chciałbym  złożyć
wszystkiego dobrego, Wesołych Świąt dla tych, co obchodzą Święta prawosławne oraz wszystkiego
dobrego dla  wszystkich w 2015 roku,  żebyśmy nasza tutaj  sytuacja  się  poprawiła,  żebyśmy te
uchwały podejmowali  tak,  jak  niektóre  dzisiaj  –  jednogłośnie,  bez  żadnych  sporów.  Zamykam
obrady III sesji Rady Miejskiej w Hajnówce.

Mieszkanka  Miasta –  Tak  najlepiej  zamknąć  obrady,  ale  sprawa  moja  na  przykład  nie  została
rozpatrzona. To nic, ja napiszę skargę.

Jakub Ostapczuk – Dobrze.

prot.                                                                                                       Przewodniczący Rady

st. spec. Halina Stepaniuk                                                                        Jakub Ostapczuk



Załączniki do Protokołu Nr III/15:
1. Lista obecności Radnych Miasta Hajnówka – Załącznik Nr  1.
2. Lista obecności Przewodniczących Rad Osiedli – Załącznik Nr 2.
3. Informacja o działalności Burmistrza Miasta Hajnówka – Załącznik Nr 3.
4. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Miejskiej Hajnówka w roku

szkolnym 2013/2014 – Załącznik Nr 4.
5. Uchwała Nr III/8/14 Rady Miasta Hajnówka z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zmian w

budżecie miasta na 2014 rok – Załącznik Nr 5.
6. Uchwała  Nr  III/9/14  Rady  Miasta  Hajnówka  z  dnia  30  grudnia  2014  r.  w  sprawie  w

Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Hajnówka 2014 – 2024 – Załącznik Nr 6.
7. Uchwała Nr III/10/14 Rady Miasta Hajnówka z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia

jednostkowej stawki dotacji przedmiotowej na 2015 rok dla zakładu budżetowego „Park
Wodny” w Hajnówce – Załącznik Nr 7.

8. Uchwała Nr III/11/14 Rady Miasta Hajnówka z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia
jednostkowej stawki dotacji przedmiotowej na 2015 rok dla Zakładu komunikacji Miejskiej
w Hajnówce – Załącznik Nr 8.

9. Uchwała  Nr  III/12/14  Rady  Miasta  Hajnówka  z  dnia  30  grudnia  2014  r.  w  sprawie
uchwalenia budżetu miasta Hajnówka na rok 2015 – Załącznik Nr 9.

10. Uchwała  Nr  III/13/14  Rady  Miasta  Hajnówka  z  dnia  30  grudnia  2014  r.  w  sprawie
uchwalenia  Wieloletniej  Prognozy Finansowej  Miasta  Hajnówka na lata  2015 – 2024 –
Załącznik Nr 10.

11. Uchwała  Nr  III/14/14  Rady  Miasta  Hajnówka  z  dnia  30  grudnia  2014  r.  w  sprawie
Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów alkoholowych na rok 2015
– Załącznik Nr 11.

12. Uchwała  Nr  III/15/14  Rady  Miasta  Hajnówka  z  dnia  30  grudnia  2014  r.  w  sprawie
wyrażenia  woli  wstąpienia  Gminy  Miejskiej  Hajnówka  do  Lokalnej  Grupy  Działania
„Puszcza Białowieska” – Załącznik Nr 12.

13. Uchwała  Nr  III/16/14  Rady  Miasta  Hajnówka  z  dnia  30  grudnia  2014  r.  w  sprawie
zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych miasta Hajnówka oraz nadania nazwy ulicy –
Załącznik Nr 13.

14. Uchwała  Nr  III/17/14  Rady Miasta  Hajnówka  z  dnia  30  grudnia  2014  r.  w  sprawie  –
Załącznik Nr

15. Uchwała  Nr  III/18/14  Rady  Miasta  Hajnówka  z  dnia  30  grudnia  2014  r.  w  sprawie
przekazania  pisma  mieszkańców  Hajnówki  *  dotyczącego  pomocy  w  przyznaniu
mieszkania  komunalnego  z  dnia  23  grudnia  2014  r.  według  właściwości  Burmistrzowi
Miasta Hajnówka – Załącznik Nr 15.

16. Interpelacje, wolne wnioski, zapytania z obrad III sesji Rady Miasta Hajnówka z dnia 30
grudnia 2014 r.  – Załącznik Nr 16. W tym:
- radny Tomasz Androsiuk: interpelacja dot. ulic miejskich 
-  radny Piotr  Mironczuk:  interpelacja  2/12/14 dot.  stanu drogi  osiedlowej  łączącej  ulicę
Grabową i ulicę Lipową
-  radny  Bogusław  Szczepan  Łabędzki:  interpelacja  dot.  inwestycji  Przedsiębiorstwa
Energetyki Cieplnej w Hajnówce zrealizowanych w roku 2014
- radny Piotr  Mironczuk:  interpelacja  3/12/14 dot.  podziału mieszkań socjalnych,  spraw
rozdziału środków przez MOPS oraz organizacji wypoczynku przez OSiR
- radny Maciej Borkowski:  wniosek dot. zainstalowania latarni oświetleniowych przy ul.
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