
Protokół Nr XII/16
z obrad XII sesji Rady Miasta Hajnówka

która odbyła się 10 lutego 2016 r.
w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Hajnówka

w godz. 15:00-17:20

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
Jakub Ostapczuk –  Otwieram obrady  XII  sesji  Rady  Miasta  w Hajnówce.  Przed przyjęciem
porządku obrad jest dwa wnioski. Jeden złożony u mnie i drugi będzie złożony przez radnego
Bogdana Łabędzkiego.  Pierwszy wniosek radnych Klubu Porozumienie Samorządowe Ziemia
Hajnowska oraz z Klubu Radnych Polskie Stronnictwo Ludowe wnioskują o upamiętnienie 70.
rocznicy  tragicznie  zmarłych  prawosławnych  mieszkańców  ziemi  hajnowskiej  i  bielskiej  i
uczczenie  ich  pamięci  minutą  ciszy  na  XII  Sesji  Rady  Miasta  Hajnówka dnia  10.02.2016 r.
Uzasadnienie.  70  lat  temu na  przełomie  stycznia  i  lutego  oddział  narodowego  Zjednoczenia
Wojskowego  –  pogotowie  Akcji  Specjalnej  pod  dowództwem kpt.  Romualda  Rajsa  dokonał
zabójstwa  furmanów  oraz  pacyfikacji  wsi  zamieszkałych  przez  ludność  wyznania
prawosławnego,  co  skutkowało  tragiczną  śmiercią  79  osób  w  tym  kobiety  i  dzieci.  Jest  to
tragiczna i niechlubna karta w historii podziemia niepodległościowego. W 70. rocznicę tamtych
tragicznych wydarzeń uczcijmy minutą ciszy pamięć ofiar z jednoczesnym wyrażeniem nadziei,
iż  takie tragedie więcej  w naszym różnorodnym kulturowo, etnicznie i  religijnie regionie nie
powtórzą się. To jest wniosek. I proszę Pana radnego Łabędzkiego. Ma drugi wniosek, podobnej
treści.



Bogusław Szczepan Łabędzki – Panie Przewodniczący, Panie Burmistrzu, Wysoka Rado, trudno
jest mówić o podobnej treści.

Jakub Ostapczuk – Nie, przepraszam, no, też o minutę chodzi.

Bogusław Szczepan Łabędzki – Przede wszystkim żałuję, że polityczne założenia nie pozwalają
dzisiaj  uczcić  tej  rocznicy,  która  akurat  dzisiaj  przypada.  10  lutego  obchodzimy  rocznicę
pierwszej,  ale  symbolicznej  deportacji  mieszkańców  naszego  regionu  na  teren  Syberii  i
Kazachstanu. I powiem, Panie Przewodniczący, tak, ten wniosek, ten projekt stanowiska został
nadesłany przez nie polityków, ale rodziny ofiar tamtych deportacji oraz te osoby, które przeżyły
czas II  wojny światowej oraz represje komunistyczne po 44 roku.  I powiem szczerze,  że nie
wiem, czy zaprezentować to stanowisko, bo nie wiem, co Pan z nim zrobi dalej. Bo jeżeli z jednej
strony wniosek polityków a z drugiej  strony wniosek mieszkańców mają być uczczone jedną
minutą ciszy, to że tak powiem, mija się to z celem. Ja w takim wypadku rezygnuję ze złożenia
tego stanowiska, natomiast wnoszę o dołączenie tego stanowiska do protokołu Rady Miasta i
niech tam mieszkańcy zapoznają się z jego treścią.

Jakub Ostapczuk – Którego stanowiska?

Bogusław Szczepan Łabędzki – Stanowiska w sprawie ofiar sowieckich deportacji z 10 lutego.

Jakub Ostapczuk – Aha, dobra.

Bogusław Szczepan Łabędzki –  Ja prześlę je mailowo tak, żeby Pani nie musiała przepisywać go
ze słuchu.

Radny  Bogusław Szczepan Łabędzki  zwrócił  się  z  wnioskiem o  zamieszczenie  treści  projektu
Stanowiska Rady Miasta Hajnówka w sprawie „Uczczenia ofiar sowieckich deportacji”. Cyt.:
         „10 lutego tego roku mija 76 rocznica pierwszej masowej deportacji Polaków na Syberię.
W  wydarzeniach  tych  doświadczonych  zostało  tego  dnia  214  rodzin  z  ówczesnego  Rejonu
Hajnowskiego,  należy  przy  tym  podkreślić,  że  wśród  deportowanych  rodzin  leśników  byli
zarówno katolicy jak i prawosławni.
         Deportacja z rejonu Puszczy Białowieskiej odbywała się w ramach Białowieskiego odcinka
operacyjnego  dowodzonego  przez  naczelnika  Bielskiego  Powiatowego  Oddziału  NKWD  st.
lejtnanta bezpieczeństwa państwowego Manujłowa. Przydzielono mu 278 funkcjonariuszy i 15-
osobową rezerwę wojskową, z  których utworzono 85 grup operacyjnych.  W celu dowiezienia
wysiedlanych  rodzin  przydzielono  422  podwody,  stacjami  załadunkowymi  były:  Hajnówka,
Białowieża  i  Narewka.  Ludzi  załadowanych  do  bydlęcych  wagonów  transportowano  w
koszmarnych warunkach przez wiele tygodni.
         Tragizmu  tym  wydarzeniom  dodaje  fakt,  iż  akcja  wysiedlania  zaliczona  została  przez
okupantów radzieckich do akcji wykonanych wzorcowo i przy współudziale miejscowej ludności -
w  piśmie  sekretarza  brzeskiego  Komitetu  Obwodowego  KP(b)B  do  P.  Ponomarienki
podsumowującym akcję wysiedlenia osadników i leśników w obwodzie brzeskim czytamy „... Za
przykład udanego przeprowadzenia akcji mogą służyć liczne rejony, na przykład rejon hajnowski,
z którego wysiedlono 214 rodzin leśników i osadników zamieszkałych w lasach białowieskich, co
w  trakcie  wysiedlenia  stwarzało  duże  trudności.  Siłami  funkcjonariuszy  operacyjnych,  40
komunistów, 8 komsomolców i 400 ludzi z miejscowego aktywu bezpartyjnego w ciągu jednego
dnia  wysiedlono  i  załadowano  do  wagonów  214  rodzin  osadników  i  leśników”.  Cytat  ten
wymownie  potwierdza  wspomnienia  Sybiraków,  mówiących  o  sąsiadach  pomagających  przy



wywózkach.
         Spośród 214 rodzin deportowanych na Syberię 10 lutego z Hajnówki i okolic jedynie część
powróciła  do Polski,  wielu z  nich  zmarło zarówno w drodze  na miejsce  przesiedlenia,  jak  i
później w czasie wykonywania morderczych prac na rzecz okupantów. 
         Pragniemy podkreślić,  że  późniejsze  wydarzenia  związane  z  tzw.  wyzwalaniem terenów
powiatu przez Armię Czerwoną w żaden sposób nie umniejsza zbrodni okupanta sowieckiego
dokonanych w latach 1939- 1941 na niewinnych cywilach, w tym maleńkich dzieciach, kobietach
i starcach – mieszkańcach Hajnówki i rejonu Puszczy Białowieskiej.
         Radni  miasta  Hajnówka  pragną  podkreślić,  że  łączą  się  w  bólu  z  ofiarami  represji
sowieckich okupantów oraz przyjmują stanowisko, mówiące o tym, że deportowani niczym nie
zawinili,  a  ich  tragiczny  los  był  wynikiem  przynależności  do  grupy  społecznej  i  zawodowej
zagrażającej próbom zniewolenia narodu okupowanego.” 

Jakub Ostapczuk – Dziękuję serdecznie. W takim razie proszę o powstanie radnych. I uczcijmy
minutą ciszy, minutą ciszy tamte wydarzenia 70 lat. 

Minuta ciszy

Jakub Ostapczuk – Dziękuję serdecznie. Proszę usiąść. I przechodzimy do porządku obrad. Do
porządku obrad nie  były  wniesione żadne uwagi.  Czy są z  radnych,  zanim przedstawię cały
porządek,  uwagi  do  porządku  obrad?  Jeszcze  na,  troszkę  zapomniałem,  przepraszam.  Witam
serdecznie mieszkańców Hajnówki na obecnej sesji, wszystkich radnych, pracowników Urzędu. I
przedstawiam porządek obrad

1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z X i XI sesji Rady Miasta Hajnówka.
4. Interpelacje.
5. Informacja o działalności Burmistrza Miasta Hajnówka w okresie od dnia 28 listopada

2015 r. do 22 stycznia 2016 r.
6. Informacja Miejskiej Komisji Wyborczej w Hajnówce w sprawie wyborów do rad osiedli.
7. Sprawozdanie z realizacji budżetu obywatelskiego w 2015 r.
8. Sprawozdanie  z  wysokości  średnich  wynagrodzeń  nauczycieli  na  poszczególnych

stopniach  awansu  zawodowego  w szkołach  prowadzonych  przez  jednostkę  samorządu
terytorialnego.

9. Sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Miasta Hajnówka.
10. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawach:

a) udzielenia pomocy finansowej,
b) zmian w budżecie miasta na 2016 rok,
c) zmiany uchwały Nr V/32/15 Rady Miasta Hajnówka z dnia 25 marca 2015 r. w

sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2015-2021,

d) uchwalenia  Programu  Wspierania  Rodziny  Gminy  Miejskiej  Hajnówka  na  lata
2016-2018,

e) określenia  kryteriów  obowiązujących  w  postępowaniu  rekrutacyjnym  do  klasy
pierwszej  szkół  podstawowych  prowadzonych  przez  miasto  Hajnówka,  dla
kandydatów  zamieszkałych  poza  obwodem  wybranej  szkoły  podstawowej,
określenia  dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania  kryteriów oraz
przyznania liczby punktów każdemu kryterium,

f) określenia  kryteriów  obowiązujących  w  postępowaniu  rekrutacyjnym  do  klasy
pierwszej  publicznych  gimnazjów  prowadzonych  przez  miasto  Hajnówka,  dla



kandydatów  zamieszkałych  poza  obwodem  wybranego  gimnazjum,  określenia
dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania kryteriów oraz przyznania
liczby punktów każdemu kryterium,

g) wyrażenia  zgody  na  wniesienie  wkładu  niepieniężnego  (aportu)  na  rzecz
Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Spółki z o.o. w Hajnówce,

h) wyrażenia  zgody  na  wniesienie  wkładu  niepieniężnego  (aportu)  na  rzecz
Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Spółki z o.o. w Hajnówce,

i) planu pracy Rady Miasta Hajnówka oraz stałych komisji Rady Miasta Hajnówka na
2016 r.,

j) planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Hajnówka na 2016 r.
11.Wolne wnioski, zapytania.
12.Odpowiedzi na interpelacje, wolne wnioski, zapytania.
13.Zamknięcie obrad.

Jakub Ostapczuk – Kto jest za przyjęciem porządku obrad? Dziękuję. Kto jest przeciwny? Nie
widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie. Chciałbym
też poinformować, że w dzisiejszej sesji uczestniczy pełny skład Rady – 21 radnych. Wszystkie
uchwały dzisiaj podjęte mają moc prawną.

Do punktu 3 porządku obrad
Jakub Ostapczuk – Przejdziemy do przyjęcia protokołu z X Sesji Rady Miasta, X i XI, dwóch
sesji. Będziemy głosowali oddzielnie. Protokoły są wyłożone w Biurze Rady. Czy są uwagi do
protokołu  z  X  sesji  Rady  Miasta?  Jeśli  nie  ma,  przystąpimy  do  głosowania.  Kto  jest  za
przyjęciem protokołu  z  X sesji  Rady  Miasta  Hajnówka?  Dziękuję.  Kto  jest  przeciwny?  Nie
widzę.  Kto się  wstrzymał?  Nie  widzę.  Protokół  został  przyjęty jednogłośnie.  Przejdziemy do
protokołu z XI sesji Rady Miasta. Też był wyłożony. Czy są uwagi do protokołu z XI sesji Rady
Miasta? Nie widzę. Przystąpimy do głosowania. Kto jest za przyjęciem protokołu z XI sesji Rady
Miasta Hajnówka? Dziękuję. Kto jest  przeciwny? Nie widzę.  Kto się wstrzymał?  Nie widzę.
Protokół z XI sesji Rady Miasta Hajnówka został przyjęty jednogłośnie.

Do punktu 4 porządku obrad
Jakub Ostapczuk – 4 punkt. interpelacje. Proszę o składanie interpelacji.  Nie widzę. W takim
razie będzie, podejrzewam, więcej pytań.

Do punktu 5 porządku obrad
Jakub Ostapczuk –  Przechodzimy do punktu  5.  Informacja  o  działalności  Burmistrza  Miasta
Hajnówka w okresie od 28 listopada do 22 stycznia 2016 r. Dzisiaj  obecny na sesji jest Zastępca
Burmistrza. Czy są pytania do informacji? Jest jedna. Karol Nieciecki, proszę.

Karol Marek Nieciecki – Ja jeszcze w kwestii formalnej, Panie Przewodniczący. Na początku
jeszcze w kwestii formalnej mam. Mamy na sali radnego Sejmiku Wojewódzkiego. Już tradycją
jest, że zawsze witamy. Być może nie to nazwisko?

Jakub Ostapczuk – Nie, nie, nie. Po prostu Panie Karolu, radny Sejmiku się spóźnił troszkę. Ja
nie...

Karol Marek Nieciecki – Ale bardzo mało, powinien Pan zauważyć. Dobrze.

Jakub Ostapczuk – Ja zawsze radnego wojewódzkiego ja witam.



Andrzej Skiepko – Przywitaj teraz.

Zdzisław Stankowski – Tak tu traktują w Hajnówce.

Jakub Ostapczuk – Ja chcę powitać Pana radnego Henryka Łukaszewicza, którego zawsze witam
serdecznie i...

Karol Marek Nieciecki – Dziękuję bardzo.

Jakub Ostapczuk – I nie ma Janowskiego Mikołaja, szkoda.

Karol Marek Nieciecki – W punkcie 3 informacja o działalności Burmistrza jest coś takiego:
„Szerzenie  i  upowszechnianie  kultury  muzycznej  poprzez  prowadzenie  orkiestry  dętej  oraz
zespołu  mażoretek  w  Hajnówce”.  Ja  bym chciał  wiedzieć,  jaka  jest  właśnie  w  tym zasługa
Burmistrza, bo jak do tej pory, to tak mi się wydaje, że to raczej tutaj więcej ci nasi pracownicy
czy społeczni pracownicy jednak do powiedzenia akurat w tym okresie widzę, że od 28 listopada
do 22 stycznia  szczególnie  był  zaangażowany Burmistrz.  To chciałbym coś  wiedzieć  na  ten
temat.

Jakub Ostapczuk – Dziękuję. Czy są jeszcze pytania?

Zdzisław Stankowski – Mogę jedno zdanie?

Jakub Ostapczuk – W tej, odnośnie informacji Burmistrza?

Zdzisław Stankowski – To jest pytanie tak dużo mieszkańców Hajnówki...

Jakub  Ostapczuk  –  A to  będzie  w  punkcie,  będzie  punkt  na  to  przeznaczony.  Proszę  Pana
Burmistrza o odpowiedź na to pytanie.

Andrzej Skiepko – Oczywiście nie mogę odpowiedzieć w imieniu Pana Burmistrza na to pytanie.
Myślę, że taka informacja zostanie przedłożona na piśmie Panu radnemu.

Karol Marek Nieciecki – Dziękuję bardzo.

Jakub Ostapczuk – Dobra, dziękuję.

Do punktu 6 porządku obrad
Jakub  Ostapczuk  –  Przechodzimy  do  punktu  6.  Informacja  Miejskiej  Komisji  Wyborczej  w
Hajnówce w sprawie wyborów do rad osiedla. I proszę Panią Annę Borowik. Myślę, że to Pani,
tak? Witam Panią serdecznie i proszę o informację, przedstawienie informacji.

Anna Borowik – Dzień dobry.

Jakub Ostapczuk – Dzień dobry.

Anna  Borowik  –  Panie  Przewodniczący,  Panie  Burmistrzu,  Wysoka  Rado,  Anna  Borowik  –
Przewodnicząca  Miejskiej  komisji  Wyborczej  do  spraw  wyborów  Rad  Osiedla.  Otrzymali
Państwo sprawozdanie.  W sprawozdaniu staraliśmy się szczegółowo opisać tryb pracy naszej
jako Komisji. 25 stycznia w drodze obwieszczenia podaliśmy informację o tym, że wybory do



Rad  Osiedli  nie  odbędą  się  z  uwagi  na  to,  że  w  żadnym  z  5  okręgów  wyborczych  nie
zarejestrowaliśmy wymaganej ilości 15 kandydatów potrzebnych do przeprowadzenia wyborów.
W związku  z  powyższym bardzo chętnie  odpowiem na  pytanie,  jeżeli  Państwo macie.  Pana
Przewodniczącego proszę,  aby obecne już nie  używał terminu Przewodniczący Rady Osiedla
bądź Członek Zarządu Rady Osiedla, ponieważ taki termin nie funkcjonuje od dnia 25 stycznia. I
na  koniec  ze  swojej  strony  chciałabym jeszcze  podziękować  wszystkim członkom Miejskiej
Komisji Wyborczej, Pani radnej Chaniło i 4 pracowników Urzędu Miasta, za zgodną współpracę.
Okazali się Państwo pomocni. Praca Komisji przebiegała sprawnie, także za to bardzo dziękuję.

Jakub Ostapczuk – Dziękuję również Pani serdecznie i w imieniu Rady. Czy są pytania do Pani?

Zdzisław Stankowski – Ja mam do Pani pytanie.

Anna Borowik – Proszę bardzo.

Zdzisław Stankowski – Proszę Panią, przez tyle lat w Hajnówce wybieraliśmy Rady Osiedla w
spotkaniu czy to tutaj, czy w szkołach? Dlaczego oni to tak zrobili? Żeby zlikwidować te Rady
Osiedla?  Jeszcze Pani  pokażę.  Widzi  Pani,  ile  mam dokumentów? Tak z  nimi przez tyle  lat
walczyłem, żeby było bezpiecznie w Hajnówce dla mieszkańców, nie tylko z Osiedla Centrum...

Jakub Ostapczuk – Ale...

Zdzisław Stankowski – Ale z całej Hajnówki

Jakub Ostapczuk – Pan już zadał pytanie. Dziękuję. 

Zdzisław Stankowski – ...dziękowali nam.

Jakub Ostapczuk – Panie Stankowski, proszę. Tak.

Anna Borowik – Miejska Komisja Wyborcza działała na podstawie ustawy Kodeks Wyborczy i
na podstawie uchwały VII/56/15 Rady Miasta Hajnówka, przy czym okręgi wyborcze w liczbie 5
sztuk  zostały  uchwalone  przez  Radę  Miasta  oddzielną  uchwałą  i  na  tej  podstawie  Komisja
Wyborcza  działała.  Burmistrz  tak jak  nakazywało  prawo,  zwołał  Komisję  Wyborczą  w dniu,
powołał  Komisję  Wyborczą  w  dniu  14  stycznia,  14  grudnia,  przepraszam,  2015.  Komisja
Wyborcza  pełniła  dyżury,  żeby  przyjmować  zgłoszenia  kandydatów.  Zgłoszenia  kandydatów
mogły  być  dokonane  za  poparciem  20  mieszkańców  danego  osiedla,  przy  czym  każdy
mieszkaniec na liście musiał udostępnić imię, nazwisko, adres zamieszkania i PESEL. Podczas
pracy komisji zgłosiły się tylko 2 osoby, w Okręgu 1 i 3. Także nie mieliśmy podstawy do tego,
aby przeprowadzić wybory do Rad Osiedla. 

Jakub Ostapczuk – Dziękuję Pani. Teraz jeszcze pytanie ma Karol Nieciecki.

Karol Marek Nieciecki – Mogę mikrofon?

Jakub Ostapczuk – Mikrofon proszę Karolowi, proszę tutaj.

Karol  Marek Nieciecki  –  Szanowna Rado,  szanowny Panie  Burmistrzu,  znaczy ja  będę miał
bardziej pytanie może do Pana Burmistrza, niż do Pani Ani, także Panie Burmistrzu, ja poproszę
informację techniczną na piśmie. Dobrze, poproszę informację na piśmie, prawda, ile kosztowały,



kosztowało  nas  to  przedsięwzięcie  począwszy  od  pierwszego  ukazania  się  regulaminu  tych
wyborów, czyli zanim radni zapoznali się, to było gdzieś z pół roku temu, do zakończenia tego,
prawda, przedsięwzięcia. Poproszę po prostu o informację techniczną na piśmie, jakiego rzędu
były to koszty. Dziękuję bardzo. 

Anna Borowik – Ja mogę odpowiedzieć.

Jakub Ostapczuk – Ale, ale Panie...

Karol Marek Nieciecki – Ja zadałem do Burmistrza. Ja chcę na piśmie.

Jakub Ostapczuk – Ale  Pani  Przewodnicząca Komisji  chce odpowiedzieć.  To już  czy  to  jest
nieważne?

Karol Marek Nieciecki – Panie Przewodniczący, podtekst tego pytania jest taki, że ja chcę mieć
na piśmie i chcę porównać do poprzednich wyborów sprzed 4 lat i wystąpić na następnej sesji, i
pokazać...

Jakub Ostapczuk – Może Pan zapisać.

Karol Marek Nieciecki – Ja poproszę na piśmie, Panie Burmistrzu, można?

Andrzej Skiepko – Tak. 

Karol Marek Nieciecki – Dziękuję, a jak Pani chce, może odpowiedzieć, ja mimo to poproszę na
piśmie.

Jakub Ostapczuk – Tak.

Anna Borowik – Ja po prostu odpowiem, żeby usłyszeli mieszkańcy, tak? 

Jakub Ostapczuk – Tak, właśnie.

Anna Borowik – Zgodnie  z uchwałą  Rady Miasta  koszty przeprowadzenia  wyborów do Rad
Osiedli ponosił Urząd Miasta Hajnówka. Wybory się nie odbyły, więc kosztów nie było żadnych.
Koszty  były  określone  z  wyłączeniem  kosztów,  które  wynikały  z  prowadzenia  kampanii
wyborczej.  Kampanii  wyborczej  nie  było,  także  kandydaci  na  członków Rad Osiedli  też  nie
ponieśli  kosztów a my jako Miejska Komisja Wyborcza pełniliśmy funkcje społecznie.  Także
kosztów  nie  było.  Osiedlowe  Komisje  Wyborcze,  które  miały  zostać  powołane  w  celu
przeprowadzenia wyborów, również miały pełnić funkcje społeczne i też chętnych do udziału w
tych  komisjach  nie  było  w formie  pisemnej.  Dochodziły  do  na  ustne  takie  informacje,  tutaj
dwóch radnych Klubu Prawa i Sprawiedliwości Pan Piotr Mironczuk i Pan Bogusław Łabędzki
deklarowali,  że  mogą  nas  wesprzeć  w  pracach  społecznej  Osiedlowej  Komisji  Wyborczej,
natomiast innych mieszkańców no nie zanotowaliśmy, tak?

Jakub Ostapczuk – Dziękuję. Czy są pytania jeszcze? Dziękuję Pani serdecznie.

Anna Borowik – Dziękuję bardzo.

Jakub Ostapczuk – Za pracę w imieniu Rady. I w tym punkcie nie ma glosowania. Proszę, chcę



Państwa przeprosić, że troszkę zagalopowałem się. Trzeba przegłosować informację Burmistrza
Miasta. Kto jest za przyjęciem informacji Burmistrza Miasta Hajnówka w okresie od 28 listopada
do 22 stycznia? Kto jest za? Dziękuję. Kto jest przeciwny? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie
widzę. 

Z sali – 1.

Jakub Ostapczuk – 1. O, przepraszam. 1 radny się wstrzymał. 20 radnych głosowało za.
 
Do punktu 7 porządku obrad
Jakub  Ostapczuk  –  Przechodzimy  do  punktu  7.  Sprawozdanie  z  realizacji  budżetu
obywatelskiego  w  2015  r.  To  sprawozdanie  zostało  Państwu  przedstawione.  Czy  są  jeszcze
pytania?  Jeśli  nie  ma,  było  jasne.  Kto  jest  za  przyjęciem sprawozdania  z  realizacji  budżetu
obywatelskiego w roku 2015? Kto jest za? Dziękuję. Kto jest przeciwny? Nie widzę. Kto się
wstrzymał? Nie widzę. Sprawozdanie zostało przyjęte jednogłośnie. 

Do punktu 8 porządku obrad
Jakub  Ostapczuk  –  Następne  sprawozdanie  punkt  8.  Sprawozdanie  z  wysokości  średnich
wynagrodzeń  nauczycieli  na  poszczególnych  stopniach  awansu  zawodowego  w  szkołach
prowadzonych  przez  jednostkę  samorządu  terytorialnego.  Takie  sprawozdanie  zostało
przedstawione  radnym,  było  analizowane  na  komisjach.  Czy  są  jeszcze  pytania  do  tego
sprawozdania?  Jeśli  nie  ma,  przystąpimy do głosowania.  Kto jest  za  przyjęciem powyższego
sprawozdania? Kto jest za? Dziękuję. Kto jest przeciwny? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie
widzę. Sprawozdanie zostało przyjęte jednogłośnie. 

Do punktu 9 porządku obrad
Jakub Ostapczuk – I punkt 9. Sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Miasta Hajnówka. Takie
sprawozdania zawsze są składane raz na pół roku. Też sprawozdanie było złożone, na komisjach
było analizowane. Czy są pytania do sprawozdania z realizacji uchwał? Nie ma, nie widzę pytań.
Przechodzimy do głosowania.  Kto jest  za przyjęciem sprawozdania z realizacji  uchwał  Rady
Miasta Hajnówka? Kto jest za? Dziękuję. Kto jest przeciwny? Nie widzę. Kto się wstrzymał? 2
radnych się  wstrzymało.  Za  sprawozdaniem głosowało  19  radnych,  przeciwnych  nie  było,  2
radnych się wstrzymało. 

Do punktu 10 porządku obrad
Jakub Ostapczuk – Przechodzimy do bloku uchwał. Punkt 10. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w
sprawach.

a/ Jakub  Ostapczuk  –  Udzielenia  pomocy  finansowej.  Ta  uchwała  była  przedstawiona  na
komisjach, radni analizowali. Czy są pytania do tej uchwały?  Radny Łabędzki, proszę.

Bogusław  Szczepan  Łabędzki  –  Państwo  Przewodniczący,  Panie  Burmistrzu,  Wysoka  Rado,
także Panie radny, bo tutaj  jak gdyby nasze kompetencje się łączą dwóch Rad. Będziemy się
wymieniali  pieniędzmi  na  realizację,  które  są  w  zakresie  Sejmiku,  tak?  Ja  niestety  miałem
ostatnio  przyjemność  korespondować  z  Zarządem  Dróg  w  sprawie  rozwiązań  dotyczących
parkingów w ulicy 3 Maja tutaj od ronda Jana Pawła II,  powiedzmy, pod skrzyżowanie przy
Urzędzie Miasta. No i zaproponowałem pewne rozwiązania, które usprawniłyby parkowanie w
tym miejscu. To był wniosek pochodzący od właścicieli sklepów i punktów usługowych na tym
odcinku, którzy narzekają na takie problemy z parkowaniem samochodu, nawet z dostarczaniem
towaru do tych punktów. I wtedy otrzymałem informację z Zarządu Dróg, że właściwie miasto



niech  szuka  swoich  rozwiązań.  Ja  chciałbym,  żebyśmy  głosując,  oczywiście  uważam,  że
potrzebny  tranzyt  pieniędzy  z  naszej  kasy  do  kasy  Sejmiku,  mieli  jednak  na  uwadze  w
przyszłości w rozmowach z Zarządem Dróg, żeby no troszeczkę przychylniej patrzyli na nasze
potrzeby, tak, to my użytkujemy te odcinki dróg, to my wiemy, w których miejscach są jakie
potrzeby. Jeżeli mamy współpracować w przyszłości,  to też niech te poszukiwania rozwiązań
będą wspólne przy użyciu sił z jednej i z drugiej strony, a nie tylko zrzucane, scedowane tylko na
nas, tak? Bo my sobie mamy rozwiązać problemy komunikacyjne w środku miasta. Także ja tutaj
tylko taką uwagę zostawiam i Panu Burmistrzowi, i Panu radnemu, żeby w przyszłości do takich
sytuacji nie dochodziło. Dziękuję bardzo.

Jakub Ostapczuk – Dziękuję radnemu. Czy są jeszcze pytania? Pan radny Tomaszuk.

Grzegorz Tomaszuk – Ja jakby tytułem uzupełnienia wypowiedź Pana radnego. Jeszcze poproszę
Pana Burmistrza, bo jak my się dokładamy do inwestycji tych wojewódzkich, to z doświadczenia
wiem,  że  te  inwestycje  są  realizowane  już  prawda,  już  jak  zima,  prawda,  praktycznie  nas
zaskakuje i bym prosił Pana Burmistrza, żeby no akurat w tym roku jakoś spowodować, żeby te
prace były realizowane no w lepszych po prostu warunkach, letnich warunkach. No na  pewno
kłopoty są jakieś tam z terminarzem, ale może da się zrobić, żeby te prace były realizowane w
miarę wcześnie. 

Jakub Ostapczuk – Dziękuję. I od razu Pan Burmistrz.

Andrzej Skiepko – Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, szanowni Państwo, odnosząc się do
wniosku  Pana  radnego  Łabędzkiego,  chcę  podkreślić  akurat  o  bardzo  dobrej  współpracy  z
Zarządem Dróg Wojewódzkich w Białymstoku. Dlaczego o tym mówię? Gdyż te wnioski, które
składaliśmy nawet  kilkakrotnie,  okazało się,  że  będą realizowane.  I  jeżeli  chodzi  o  pierwszą
sprawę,  przebudowę  dróg,  przebudowę  chodników  na  drogach  wojewódzkich,  myślę,  że
powinniśmy kontynuować na ulicy Piłsudskiego,  aby zakończyć już te  prace właśnie na tym
odcinku. Natomiast po wielu latach w sumie też takich zmagań, aby skrzyżowanie ulicy Armii
Krajowej i 3 Maja przebudować, mogę powiedzieć Państwu, że w końcu się udało. W tej chwili
jest robiona dokumentacja na przebudowę tej drogi, tego skrzyżowania. Również chcemy, aby te
miejsca  parkingowe przy  Zespole  Szkół  Nr  1  były  powiększone,  dlatego pewnie  wejdziemy
bardziej  w  trawnik,  ale  tak  jak  mówię,  na  etapie  projektowania.  Natomiast  również  jest
deklaracja, przebudowa chodników obok kościoła tutaj przy rondzie i taka deklaracja również
padła z Zarządu Dróg Wojewódzkich. Myślę, szanowni Państwo, tam też są jakieś ograniczenia
finansowe, ale na ile my jako miasto możemy również dołożyć 50 % do danego przedsięwzięcia,
tyle i oni dołożą. I myślę ta współpraca jest dobra. Natomiast to, co mówił Pan radny Tomaszuk,
zgadzam  się  jak  najbardziej.  Chcę  przypomnieć,  że  podobna  uchwała  w  tamtym  roku  była
przyjęta dopiero we wrześniu i dlatego bardzo mocno opóźniły się prace ze względu, że przetargi
nie były rozstrzygnięte. Dlatego postanowiliśmy, że na pierwszej sesji, gdy tylko okazało się, że
na  pewno  Zarząd  Województwa  Podlaskiego  również  dołoży  50  %  do  kwoty  przebudowy
chodników, zaproponowaliśmy Państwu radnym, aby tą uchwałę przyjąć właśnie na tej sesji już
dzisiaj  w  marcu  i  jak  najszybciej  podpisać  umowy  z  Zarządem  Dróg  Wojewódzkich  w
Białymstoku.

Jakub Ostapczuk – Dziękuję. Jeszcze odnośnie Pan radny Puch. 

Janusz Puch – Panie Burmistrzu, Pan wspomniał, że będzie realizowany projekt przebudowy tego
skrzyżowania na ulicy 3 Maja i Armii Krajowej. Czy to będzie sygnalizacja świetlna, czy rondo?
Czy to nie jest tajemnicą?



Andrzej Skiepko – Oczywiście, że nie jest tajemnicą. Idziemy ku temu, aby było to rozwiązanie
światłami z tego względu,  że na rondo po prostu będzie za mało miejsca a jak wiemy, dużo
transportu  takiego  ciężkiego  z  drzewami  właśnie  wyjeżdża  gdzieś  z  kierunku  Białowieży  i
pewnie byłoby za mało miejsca. Z takich jakby wstępnych opinii, ale idziemy ku temu, aby to
było skrzyżowanie świetlne. 

Jakub  Ostapczuk  –  Dziękuję  za  dobre  wiadomości.  Więcej  nie  widzę  pytań  do  uchwały.
Przystąpimy do głosowania? Kto jest z radnych za przyjęciem uchwały w sprawie udzielenia
pomocy finansowej? Kto jest za? Dziękuję. Kto jest przeciwny? Nie widzę. Kto się wstrzymał?
Nie widzę. Uchwała została przyjęta jednogłośnie. 

b/ Jakub  Ostapczuk  –    Podpunkt  b/ zmiana  w budżecie  miasta  na  rok  2016.  Była  uchwała
przygotowana  na,  przedstawiona  na  komisjach.  Czy  są  uwagi  do  dodatkowe  jeszcze  do  tej
uchwały? Jeśli nie ma, przystąpimy do głosowania. Kto jest za przyjęciem uchwały zmiana w
budżecie miasta na 2016 rok? 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. Uchwała została przyjęta.

c/ Jakub Ostapczuk – Podpunkt c/ zmiany uchwały Nr V/32/15 Rady Miasta Hajnówka z dnia 25
marca  2015  r.  w  sprawie  uchwalenia  Gminnego  Programu  Przeciwdziałania  Przemocy  w
Rodzinie  oraz  Ochrony  Ofiar  Przemocy  w Rodzinie  na  lata  2015-2021.  Ta  zmiana  była  też
przedstawiana na komisjach. Czy są jeszcze dodatkowe pytania? Jeśli nie ma, przystąpimy do
głosowania.  Kto  jest  za  przyjęciem  powyższej  uchwały?  Kto  jest  za?  Dziękuję.  Kto  jest
przeciwny? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Uchwała została przyjęta jednogłośnie.

d/ Jakub Ostapczuk – Podpunkt d/ uchwalenia Programu Wspierania Rodziny Gminy Miejskiej
Hajnówka na lata 2016-2018. Program ten też był analizowany na komisjach. Czy są dodatkowe
pytania? Mamy dzisiaj na sali Panią Dyrektor Panią Barbarę Wasiluk. Jest pytanie, Pan radny
Łabędzki.

Bogusław Szczepan Łabędzki – Państwo Przewodniczący, Panie Burmistrzu, Wysoka Rado, Pani
Dyrektor, w związku z tym, że nie mieliśmy okazji spotkać się na komisji, ja za pomocą komisji
kierowałem pytanie i tylko je teraz przytoczę: Jakie zaplecze techniczne i finansowe jest nam
potrzebne  do  tego,  żeby  ten  program  zrealizować?  Bo  przyznam się  szczerze,  że  w  Klubie
rozmawialiśmy na ten temat. Jak gdyby przyjmujemy, tak, założenia,  cele,  sposoby realizacji,
tylko żeby nie wyszło tak, że później z tego nic nie będzie oprócz sprawozdania. Dlatego chodzi
mi o skonkretyzowanie oczekiwań w stosunku do miasta, co miasto powinno zabezpieczyć, nie
wiem, zaplecze techniczne, wyposażenie, lokale i jakie finanse będą potrzebne na zrealizowanie
tego? Dziękuję bardzo.

Jakub Ostapczuk – Czy są jeszcze pytania? Jeszcze Pani Przewodnicząca Kuklik.

Helena  Kuklik  –  Pani  Dyrektor,  w II  rozdziale  mamy informację,  że  dysponujemy świetlicą
socjoterapeutyczną  z  20  miejscami  dla  dzieci  z  rodzin  dysfunkcyjnych i  od  wielu  lat  już  te
miejsca funkcjonują. Mam pytanie, czy te miejsca są wykorzystywane w 100 % czy też zachodzi
potrzeba zwiększenia ilości miejsc, bo przez cały czas te 20 miejsc funkcjonują? Dziękuję. 

Jakub Ostapczuk – Dziękuję. Więcej pytań nie ma. Proszę Panią Dyrektor o odpowiedź.



Barbara  Zdzisława  Wasiluk  –  Panie  Przewodniczący  Panie  Burmistrzu,  Wysoka  Rado,
odpowiadając  na  pierwsze  pytanie,  ja  sobie  pozwolę  zauważyć,  że  taką  wstępną  informację
przedłożyłam już do Rady Miasta dotyczącą tego Programu Wspierania Rodziny. I skupiłam się
tam w tej  informacji  właściwie na kwestii  realizowanych programów przez Ośrodek Pomocy
Społecznej,  łącząc je również ze strategią rozwiązywania problemów społecznych, dlatego że
właśnie to są dokumenty, które no obligują nas do tego, żeby one były kompatybilne i wzajemnie
się uzupełniały. Powiem tak, że z mocy przepisów te zadania, które nakładane są na samorząd, to
w tym momencie dalej w przepisach tych nakładających takie obowiązki na samorząd, one są
scedowane  na  Ośrodek Pomocy  Społecznej.  My jako Ośrodek  jesteśmy koordynatorem tych
wszystkich programów, które muszą być obligatoryjnie realizowane. Oczywiście sam Ośrodek
nie realizuje tych programów, dlatego że w tym dokumencie, w Programie Wspierania Rodziny
są  wymienione  podmioty  bezpośrednio,  więc  wszystkie  placówki  oświatowe,  wszystkie  inne
podmioty,  z  którymi  współpracujemy,  czyli  właśnie  Urząd  Miasta,  Miejska  Komisja
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Komenda Policji, Dom Kultury, to są te podmioty,
które  bezpośrednio  też  są  zobligowane  z  mocy  przepisów do  realizowania  tych  programów,
Programu Wspierania Rodziny, jak również Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. I
chcę zauważyć, że właśnie w ostatnim okresie to, że jest to tak rozbudowane, to ta współpraca
pomiędzy  tymi  podmiotami  układa  się  właściwie  i  tutaj  jako  koordynator  tych  wszystkich
programów chciałabym bardzo serdecznie podziękować. Szczególnie placówkom oświatowym,
gdzie  bardzo  często  zwracam się  bezpośrednio,  dlatego  że  no  tak  jest,  że  te  programy  i  te
działania muszą być udokumentowane. Natomiast dokumentem na realizację właśnie tych działań
programowych są informacje przedkładane na piśmie, także to, że musimy zrobić sprawozdania,
no to tak jest, inaczej być nie może. Gdybyśmy tych sprawozdań nie zrobili, to z kolei no znowu
by było też  niewłaściwie,  ale  podkreślam,  że  w moim postrzeganiu naprawdę jestem bardzo
wdzięczna, szczególnie tym osobom, które uczestniczą i w grupach roboczych, i w posiedzeniach
zespołu interdyscyplinarnego. Naprawdę ta współpraca jest na tyle efektywna i na tyle wymierna,
że  efekty  tego  są  widoczne.  Czy  jeszcze  coś  tutaj?  Do tych kosztów.  Koszty.  Zaplecze.  No
zaplecze,  ja  jestem  dumna  ze  swojego  zaplecza,  dlatego  że  no  Miejski  Ośrodek  Pomocy
Społecznej w Hajnówce dysponuje i salą konferencyjną na 80 osób, gdzie w skali naszego całego
województwa śmiem twierdzić, że żaden ośrodek takiego zaplecza no nie ma. Na potrzeby grup
roboczych  też  wydzielone  jest  pomieszczenie  do  tego,  żeby  przeprowadzać  rozmowy  i  ze
sprawcami, i z ofiarami przemocy. Także cały czas, że tak powiem, sama od siebie monitoruję,
gdzie  jeszcze  można  pozyskać  jakieś  dodatkowe  środki,  żeby  ten  stan  tego  wyposażenia
technicznego  naszego  jeszcze  podnosić  i  był  bardziej  zadowalający.  Natomiast  w  przypadku
świetlicy. Więc świetlica socjoterapeutyczna funkcjonuje w oparciu o tą liczbę 20 osób, dlatego
że z założenia było to taka liczba,  że właśnie 20 osób w świetlicy socjoterapeutycznej może
uczestniczyć. Natomiast w ciągu roku przewija się większa liczba dzieci, bo jest tak, że niektóre
dzieci uczestniczą, natomiast później z różnych powodów zaniechają uczestniczenia w zajęciach,
przychodzą  nowe  zajęcia  i  to  jest  taki  proces  naturalny.  Natomiast  w  sprawozdawczości
generalnie  cały  czas  podajemy,  że  ta  liczba  20  uczestników,  to  jest  tą  liczbą,  na  którą  jest
świetlica zaplanowana, dostosowana do wymogów takich, jakie powinny być zabezpieczone, by
te zajęcia socjoterapeutyczne, które się tam odbywają, spełniały standardy, jakie nas obligują.

Jakub  Ostapczuk  –  Dziękuję  za  odpowiedź.  Czy  są  jeszcze?  Pan  radny  Borkowski.  Proszę
mikrofon. 

Maciej  Borkowski  –  Panie  Burmistrzu,  Wysoka  Rado,  Panie  Przewodniczący,  przy  okazji
głosowania  nad  tym  programem  ja  chciałem  się  zapytać,  kiedy  nasze  miasto  doczeka  się
mieszkań chronionych, w jakiej ilości? A być może mamy, o których ja nic nie wiem? Druga
rzecz jest taka, Pani Dyrektor mówi tutaj o swoich zasobach, że dobrze przebiega Pani praca,



między tymi wszystkimi ośrodkami, których my tu mamy wymienionych 16, a ja powiem tak, bo
Program  Przeciwdziałania  Przemocy  w  Rodzinie  jak  gdyby  się  łączy  ze  wspieraniem,  tak,
rodziny. I tutaj jest pięknie wszystko napisane. Są założenia, cele, zasoby, ma Pani narzędzia. W
tym Programie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie jest taki bardzo istotny punkt: „Istotnym
elementem  Programu  Przeciwdziałania  Przemocy  w  rodzinie  jest  koordynacja  działań
podejmowanych  przez  gminę  na  rzecz  osób  doświadczających  przemocy  oraz  sprawców
przemocy. Podejmowane dotychczas działania potwierdzają ich skuteczność zarówno w sferze
udzielania profesjonalnej pomocy, jak również w sferze działań prewencyjnych”. Prewencyjnych,
zapobiegawczych. Moje pytanie jest więc, skąd ta ilość rosnących „Niebieskich Kart” w naszym
mieście? To jest jedno z drugim się jak gdyby nakłada, tak? I wrócę do tego, co mówił Pan radny
Bogdan  Łabędzki.  Ten  program,  nad  którym będziemy dziś  głosować  dzisiaj  głosowali,  jest
dobrym programem. Analizowałem go,  chociaż  nie  jestem ekspertem,  ale  podoba  mi się  ten
program,  tylko  żeby  on  nie  był  czysto  teoretyczny.  To,  co  Pan  Bogdan  pytał,  co  jest  Pani
potrzebne?  Może,  nie  wiem,  większa  współpraca  z  Radą  Miasta,  z  nami  radnymi,  żeby  ten
program wszedł w życie, tak? Żeby naprawdę umiał pomagać ludziom, nie był tylko na papierze.
To moje pytanie takie. Dziękuję uprzejmie. 

Jakub Ostapczuk – Dziękuję. Czy jeszcze są pytania, żeby zamknąć ten? Jeśli nie ma, proszę
Panią Dyrektor. Proszę.

Barbara  Zdzisława  Wasiluk  –  Odnosząc  się  do  kwestii  procedury  „Niebieskiej  Karty”,  chcę
powiedzieć,  że  tak  jak  sobie  przypominam,  ta  liczna  „Niebieskich  Kart”  utrzymuje  się  na
względnie porównywalnym poziomie. Natomiast Panie radny Borkowski, nie jest tak idealnie,
jakbyśmy sobie życzyli. Program ma to do siebie, że on w założeniach musi stanowić wszystko
to, co powinno być. Natomiast i to właśnie te elementy on zwiera te, które Pan przeanalizował.
Natomiast  my  ze  swojej  strony  naprawdę  dokładamy  wiele  starań,  żeby  jak  najwięcej  tych
działań  takich  wspierających  i  prewencyjnych,  przeciwdziałających  przemocy  w  rodzinie  no
miało miejsce. Chcę podkreślić, że przecież nawet, żeby nie być gołosłowną w tym momencie, to
przecież nawet praca Ośrodka w godzinach popołudniowych, kiedy przyjmuje prawnik, kiedy
przyjmuje  psycholog właśnie  w tym obszarze  przeciwdziałania  przemocy w rodzinie,  to  jest
nasza otwartość, to jest nasze dostosowanie się do tego, żeby te osoby ze wszech miar mogły
swobodnie z tego skorzystać. Dlatego że tak, po pierwsze osób pracuje i gdybyśmy te porady i
konsultacje realizowali w godzinach naszego urzędowania, to też ktoś by mógł nam powiedzieć,
że to się mija z celem, że one są niedostępne. Natomiast ustawienie tych godzin właśnie w takich
godzinach  popołudniowych to  też  daje  gwarancję  tą,  że  wtedy  Ośrodek  nie  pracuje,  nie  ma
urzędników.  Więc  te  osoby,  które  tam  przychodzą,  są  osobami  anonimowymi,  czyli  tu  jest
kolejny taki aspekt przełamania niektórych barier. Bo niektórzy ludzie, którzy mają jakieś właśnie
różnego rodzaju problemy, nie zawsze są na tyle otwarci, że swobodnie mogą przekroczyć próg
danej instytucji. Więc to są naprawdę niezbite dowody na to, że z naszej strony wiele działań jest
właśnie w takim kierunku podejmowanych. I one są przemyślane i nie są takie stricto urzędnicze i
normatywne.  Natomiast  co do współpracy radnych,  zapraszam. Co roku staram się przesyłać
informacje, kiedy robimy sprawozdania z realizacji strategii, czy z określonych programów. Jak
najbardziej jesteśmy gotowi i otwarci na współpracę. Zresztą w tym momencie sam fakt tutaj
obecności  Pana  w  Ośrodku,  ja  składam  podziękowanie  za  kolejne  sygnały,  dlatego  że  z
pewnością sygnały płynące od radnych, sygnały płynące w postaci telefonów od mieszkańców,
nie są bagatelizowane przez nas, tylko na każdy taki sygnał od razu jest podejmowane działanie i
staramy się zdiagnozować sytuację i zaradzić tym naprawdę różnym wielkim problemom, gdzie
chcę  podkreślić,  że  naprawdę  ich  nie  brakuje  i  ta  skala  tych  naszych  oddziaływań  no  jest
ogromna. Dziękuję. 



Jakub Ostapczuk – Dziękuję. Jeszcze radny Kulik.

Sławomir Kulik – Znaczy nasunęło mi się pytanie jeszcze, Pani Basiu. W związku z tą tragedią w
Dubiczach.  Pamiętamy  zabójstwo  żony  przez  męża,  który  był  alkoholikiem  i  był  również
przesłuchiwany przez Policję. Potem, bo to bliskie sąsiedztwo akurat u mnie i no udał, że już
wszystko jest OK, a potem zamordował żonę. I w związku z tym ja chciałem takie, Pani Basiu,
ABC dla słuchaczy, którzy oglądają nas, jak się zachować przede wszystkim jak się ma zachować
żona wobec przemocy, kiedy mąż stosuje przemoc.  Bo czasami udzie się ukrywają, prawda?
Takie ABC, co zrobić, co zrobić, żeby temu zaradzić? Dziękuję.

Barbara  Zdzisława Wasiluk  –  Więc  Panie  radny,  to  reguluje  cała  ustawa  o  przeciwdziałaniu
przemocy w rodzinie. Jeżeli są niepokojące jakieś sygnały w domu, które określane są mianem,
nie wiem, awantur domowych, to od razu w tym momencie osoba, która doznaje takiej przemocy
a  przemoc  to  jest  i  psychiczna,  i  fizyczna,  i  ekonomiczna,  i  seksualna,  to  są  te  kategorie
przemocy, sygnalizuje to, dzwoniąc na Policję. Przyjeżdża na interwencję zespół interwencyjny
Policji,  przyjeżdżają funkcjonariusze i  zakładają tak zwaną „Niebieską Kartę”.  Ta „Niebieska
Karta”, kolej rzeczy jest taka, że właśnie przekazywana jest do Ośrodka Pomocy Społecznej i w
Ośrodku Pomocy Społecznej jest sytuacja diagnozowana i powoływana jest grupa robocza. I w
zależności od tego, co się tam zadziało, czy są dzieci w tej rodzinie, bo to też jest właśnie bardzo
ważny element, czy dzieci są świadkami takiego zdarzenia, dobierany jest zespół grupy roboczej i
podejmowane są odpowiednie działania. Oczywiście te działania są cyklicznie monitorowane w
zależności  od tego,  jak jaki  zespół  przyjmie sobie  tok pracy i  wyznaczy kierunki  pracy z  tą
rodziną.

Jakub Ostapczuk – Dobra,  dziękuję.  To jest bardzo szeroki temat,  na pewno na kilka godzin
wykładu. Czy są jeszcze pytania? Jeszcze Pan radny Borkowski.

Maciej Borkowski – Tylko przypomnienie, co z tymi mieszkaniami chronionymi w Hajnówce, w
naszym mieście?

Jakub Ostapczuk – Odnośnie mieszania.

Barbara Zdzisława Wasiluk – To ja pozwolę sobie odpowiedzieć na, jeśli mogę.

Jakub Ostapczuk – Tak.

Barbara Zdzisława Wasiluk – Niestety, nasze zasoby systemu zabezpieczenia społecznego nie
dysponują  mieszkaniami  chronionymi.  Założenie  jest  takie,  że  w  tym  podmiocie,  który  jest
planowany jako nowa inwestycja  na  terenie  miasta,  Zakład Aktywizacji  Zawodowej,  którego
projekty Państwo radni przyjęliście i zabezpieczyliście w ubiegłym roku i środki budżetowe na
ten cel zakłada, że w tym obiekcie właśnie nazwanym Zakładem Aktywizacji Zawodowej mają
się pojawić 3 mieszkania chronione. Natomiast mieszkania chronione to też chcę, tutaj uczulam
Państwa,  że  to  też  jest  sprawa  dyskusyjna,  do  kogo  w  przyszłości  te  mieszkania  mają  być
kierowane czy też adresowane. Bo mogą mieszkania być chronione, kierowane do różnych grup i
podmiotów społecznych. Mogą to być mieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, mogą
być  to  mieszkania  dla  matek  samotnych,  dla  rodzin  niepełnych,  także  że  ten  katalog  osób
niepełnosprawnych, ten katalog tutaj na pewno, kiedy ta sprawa będzie sfinalizowana, to jestem
przekonana, że będzie przedmiotem dyskusji na, przez Państwa radnych i na komisjach, i na sesji.

Jakub Ostapczuk – Dziękuję za odpowiedź. Myślę, że już więcej pytań nie ma. Przystąpimy do



głosowania.  kto  jest  za  przyjęciem uchwały  Programu Wspierania  Rodziny  Gminy Miejskiej
Hajnówka  na  2016-2018?  Kto  jest  za?  Dziękuję  Kto  jest  przeciwny?  Nie  widzę.  Kto  się
wstrzymał? Nie widzę. Uchwała została przyjęta jednogłośnie. 

e/ Jakub Ostapczuk –  Przechodzimy do podpunktu e/ określenia kryteriów obowiązujących w
postępowaniu  rekrutacyjnym  do  klasy  pierwszej  szkół  podstawowych  prowadzonych  przez
miasto Hajnówka, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem wybranej szkoły podstawowej,
określenia  dokumentów  niezbędnych  do  potwierdzenia  spełniania  kryteriów  oraz  przyznania
liczby  punktów każdemu kryterium.  Ta  uchwała  była  też  analizowana  na  komisjach.  Czy są
dodatkowe  pytania  jeszcze?  Była  bardzo  jasna.  Dziękuję.  Nie  ma  pytań.  Przystąpimy  do
głosowania. Kto jest za przyjęciem uchwały? Kto jest za? Dziękuję. Kto jest przeciwny? Nie
widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Ta uchwała została przyjęta jednogłośnie.

f/ Jakub Ostapczuk –  Następna uchwała jest bardzo podobna. Zaznaczam, że tylko jest zmiana
dotycząca klas pierwszych gimnazjum. I określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu
rekrutacyjnym  do  klasy  pierwszej  publicznych  gimnazjów  prowadzonych  przez  miasto
Hajnówka,  dla  kandydatów zamieszkałych poza  obwodem wybranego gimnazjum,  określenia
dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania kryteriów oraz przyznania liczby punktów
każdemu kryterium. Też ta uchwała była analizowana. Czy są pytania? Jeśli nie ma, przystąpimy
do głosowania. Kto jest za przyjęciem powyższego kryterium, powyższej uchwały? Dziękuję.
Kto  jest  przeciwny?  Nie  widzę.  Kto  się  wstrzymał?  Nie  widzę.  Uchwała  została  przyjęta
jednogłośnie.

g/ Jakub  Ostapczuk  –  Przechodzimy  do  punktu  g/ wyrażenia  zgody  na  wniesienie  wkładu
niepieniężnego  (aportu)  na  rzecz  Przedsiębiorstwa  Usług  Komunalnych  Spółka  z  o.o.  w
Hajnówce. Uchwała ta była analizowana na komisjach. I jest tutaj, co w tej uchwale? 

Piotr Markiewicz – Wniosek komisji.

Jakub Ostapczuk – Jest wniosek komisji. Proszę Przewodniczącego Komisji.

Piotr Markiewicz – Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, radni na posiedzeniu Komisji Polityki
Gospodarczej, oceniając projekt przedmiotowej uchwały, wnieśli pod obrady wniosek dotyczący
zmiany treści § 1 przedmiotowej uchwały. Zmiana treści miałaby polegać na dodaniu do treści
§ 1  frazy  o  brzmieniu:  „z  przeznaczeniem  na  zabudowę  mieszkaniową  wielorodzinną”.  W
uzasadnieniu  dotyczącego  tegoż  wniosku  powiem,  że  radni  kierowali  się  tak  zwanym
zabezpieczeniem interesu gminy w zakresie przeznaczenia tegoż aportu. W związku z tym takiż
wniosek został jednogłośnie przez radnych na posiedzeniu komisji przyjęty. I projekt uchwały z
takim wnioskiem też jednogłośnie został przez radnych na komisji zaopiniowany pozytywnie.
Także dziękuję. 

Jakub Ostapczuk – Dziękuję. Jest radny Nieciecki prosi o głos.

Karol Marek Nieciecki – Szanowny Panie Przewodniczący, Panie Burmistrzu, wydaje mi się za
zasadne wytłumaczenie szanownej Radzie troszeczkę szerzej, prawda, na temat tej inwestycji,
tego projektu, bo jak do tej pory, tak, nic nie wiemy o planach, nic nie wiemy o funduszach, nic
nie wiemy, skąd będą brane te fundusze. Nic nie wiemy, jaka rola będzie miasta w tym wszystkim
i tak dalej,  i  same są znaki zapytania.  Ja bym prosił  po prostu Pana Burmistrza,  jeśli  to jest
możliwe, o szerszą taką informację, bo to nie jest bagatela, to jest prawie 300 000 złotych, które
przeznaczamy a później,  prawda, przedsiębiorcy z Hajnówki mogą mieć do nas pretensje,  że



znowu jakaś tam firma czy jakaś tam grupa społeczna jest bardziej uprzywilejowana, która z nimi
konkuruje a jakaś tam następna mniej. Także moje takie wątpliwości są. Więcej informacji.

Jakub Ostapczuk – Dziękuję. Pan Przewodniczący Giermanowicz. Proszę mikrofon.

Jan Giermanowicz – Państwo Przewodniczący, Panie Burmistrzu, Wysoka Rado, czuję się troszkę
odpowiedzialny za to zamieszanie wokół projektu tej uchwały, ponieważ byłem wnioskodawcą
tego  zapisu,  ale  w  międzyczasie  od  posiedzenia  komisji  do  dnia  dzisiejszego  powziąłem
informację,  iż  taki  zapis  będzie  uniemożliwiał  dalsze  procedury  związane  z  przekazaniem
fizycznym  tegoż,  tej  nieruchomości,  albowiem  już  na  bazie,  na  etapie  sporządzania  aktu
notarialnego u notariusza ten zapis zostanie zakwestionowany. W związku z powyższym wnoszę
do Wysokiej  Rady o  nieuwzględnienie  tego wniosku czy  też  powiem wprost,  wycofuję  go i
proszę o przyjęcie uchwały w pierwotnej postaci.  O ile jesteśmy zgodni co do tego, że w ten
sposób możemy jakby tą nieruchomość przekazać z nadzieją, że ona zostanie wykorzystana tylko
i wyłącznie do tego celu, na który chcemy przeznaczyć. Albowiem w tym momencie nie mamy
my jako Rada Miasta, po przekazaniu tej nieruchomości, że nie będziemy mieli żadnego wpływu
na to, w jaki sposób ta nieruchomość zostanie wykorzystana. Dziękuję.

Jakub Ostapczuk – Pani Przewodnicząca Kuklik.

Helena Kuklik – Szanowna Rado, Panie Burmistrzu, ja może już nie do samej treści uchwały
miałabym wątpliwości, tylko do uzasadnienia, bo nawet w uzasadnieniu nie zostało zapisane, na
jakie cele będzie przeznaczone to mieszkanie. Czyli proponowałabym dopisać, co jest z jakim
przeznaczeniem.  Czy  to  mają  być  mieszkania  pod  wynajem,  czy  mają  być  mieszkania  na
sprzedaż? No dla mnie też się wydaje, że to jest jasne, ale nie dla wszystkich jest jasne, niestety.
Wolałabym, żeby przynajmniej w uzasadnieniu było to zapisane, że mieszkania mają być pod
wynajem. Dziękuję.

Jakub Ostapczuk – I radny Łabędzki.

Bogusław  Szczepan  Łabędzki  –  Państwo  Przewodniczący,  Panie  Burmistrzu,  Wysoka  Rado,
projekty uchwał mają to do siebie, że ich integralną, integralnym elementem jest uzasadnienie,
więc jeżeli dopiszemy taką informację w uzasadnieniu, no będzie to pewna forma gwarancji, że
tak właśnie ten teren będzie wykorzystany. Ja proszę Państwa, oprócz no tego, że przekazujemy
grunt spółce miejskiej z drugiej strony powiem szczerze, że się trochę cieszę, dlatego że od wielu
lat prosiłem, proponowałem, abyśmy przy pomocy spółek miejskich łatali potrzeby materialne
naszego miasta. Jest to swego rodzaju forma, tak? Bo jako miasto, niestety nic nie wskazuje na
to, żebyśmy w czasie najbliższym mogli mieszkania komunalne wybudować a mam nadzieję, że
po wybudowaniu mieszkań, jakiegoś zasobu nowego mieszkań komunalnych stworzymy nowy
zasób  mieszkań  socjalnych,  których  jest  nam potrzeba  w  tej  chwili  najbardziej.  Bo  to  tych
mieszkań nam brakuje, to tutaj w zakresie mieszkań socjalnych mamy takie braki, że w tej chwili
mieszkańcy Spółdzielni Mieszkaniowej utrzymują osoby, które powinny tak naprawdę mieszkać
już w lokalach socjalnych, tak? Dlatego jeszcze dzisiaj do tego tematu wrócę, będzie okazja, ale
w związku, że w Strategii rozwoju miasta Hajnówki na lata 2016-25 mamy zapis w punkcie 19.
„budowa 2 budynków wielorodzinnych z lokalami mieszkalnymi na wynajem”. Mamy taki zapis.
To jest oczywiście projekt,  więc jeszcze będziemy go procedowali,  tak? Ale czy ten budynek
będzie wchodził w zakres tego zapisu ze strategii czy też mamy na myśli jeszcze jakieś inne
lokale? I jak rozmieć z tego zapisu określenie wynajem, tak? Czy ma to być wynajem komunalny
czy wynajem komercyjny? Ja myślę, że jest to okazja, żeby ten temat rozwinąć. I myślę, że to
wszystko, tak jak mówię, do mieszkań socjalnych jeszcze za parę punktów wrócę. Dziękuję. 



Jakub Ostapczuk – Pan radny Markiewicz.

Piotr Markiewicz – Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, w  uzupełnieniu informacji złożonej
przez radnego Giermanowicza członka Komisji  Polityki  Gospodarczej,  w związku z  tym,  że
rzeczywiście na posiedzeniu Komisji Polityki Gospodarczej wniosek był złożony akurat przez
radnego Giermanowicza, w związku z tym, że w tym momencie na sesji wycofuje ten wniosek,
rozumiem że w tej sposób wycofuje też wniosek do komisji. W związku z tym oceniam w ten
sposób, że komisja, komisja w ten sposób jakby też wycofuje ten wniosek dotyczący rozszerzenia
tego paragrafu w projekcie tej uchwały. Tak to przyjmuję jako Przewodniczący Komisji i w ten
sposób oceniam jakby dalsze procedowanie tejże, tegoż projektu uchwały. Dziękuję.

Jakub Ostapczuk – Dziękuję. A teraz jeszcze do Pani Kierownik. Czy to możemy to dopisać do
uzasadnienia? Bo to tak jest wniosek i Pani... 

Agnieszka Masalska – Do uzasadnienia jak najbardziej.

Jakub Ostapczuk – Nie będzie kolidowało żadnych tych?

Agnieszka Masalska – Nie.

Andrzej Skiepko – Mamy Panią Mecenas...

Jakub Ostapczuk – Nie, nie, moment. Jeszcze Pan radny.

Ireneusz Roman Kiendyś – Wysoka Rado, chciałbym jeszcze tutaj zaznaczyć, że w uzasadnieniu
mamy  wpisane  właśnie,  że  ta  działka  jest  przeznaczona  pod  zabudowę  mieszkaniową
jednorodzinną w planie miejscowym...

Bogusław Szczepan Łabędzki – … ale nie komunalną.

Ireneusz Roman Kiendyś – Rozumiem. Komunalną. A i jeszcze dodam, że miasto otrzymało już
pozwolenie, ma ostateczne pozwolenie na budowę tego budynku wielorodzinnego. Dziękuję. 

Bogusław Szczepan Łabędzki – Ile mieszkań?

Jakub Ostapczuk – 32.

Ireneusz Roman Kiendyś – 32.

Jakub Ostapczuk – Jeszcze Pan, chwileczkę, Pan Mironczuk.

Piotr Mironczuk – Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, w związku z tym, że tu jest wskazane
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych, czy nie wskazane by było zaprosić Pana Dyrektora Kota,
żeby z pozycji, powiedzmy, tego już zarządcy, wykonawcy, przedstawił swoje warunki, problemy
i wskazał,  kiedy to  będzie  mogła  być realizowana,  z  jakich środków,  czy będzie  pozyskiwał
środki.  Chodzi  o  te  sprawy techniczne żeby po prostu Rada miała  szersze  spojrzenie  w tym
temacie. I to myślę, że jako dyrektor po przedyskutowaniu z radą nadzorczą, zarządem wyjaśni
nam dużo, dużo spraw. Dziękuję.



Jakub Ostapczuk – Dziękuję. Ja myślę, że do takiego spotkania wcześniej, czy później dojdzie,
odnośnie działania spółki PUK i też właśnie dużo jest pytań i na pewno zrobimy taką, punkt w
którejś tam sesji. Jeszcze Pan radny Nieciecki.

Karol  Marek  Nieciecki  –  Szanowny  Panie  Przewodniczący,  Szanowny  Panie  Burmistrzu,
szanowna, Wysoka Rado, otóż zadałem sobie trochę trudu i spotkałem się z Panem Prezesem
PUK-u, aby na ten temat porozmawiać. I cóż, spotkanie bardzo było sympatyczne, ale nic z niego
nie wynikało. Pan Prezes był bardzo zaskoczony. Wydaje mi się, że Pan Burmistrz robi tu coś, nie
wiem,  gra  w  ciemno,  nie  powiadamia  swoich,  nie  wiem,  pracowników,  no  może  nie
pracowników, ale współpracujące spółki. Proszę Państwa, bo mówię, spotkanie trwało godzinę,
bo Pan Prezes musiał zapoznać się z tymi uchwałami, z tymi planami i tak dalej. Przykro mi, że
to mówię, może nie powinienem takich rzeczy zdradzać, ale ja uważam, że jest zbyt dużo znaków
zapytania jest. Nawet tutaj jak kolega podpowiedział a ja to powiem głośno. Kto będzie zarządzał
później tymi budynkami? I ja zgłaszam wniosek, żeby przełożyć to, ponieważ jeszcze dyskusja
powinna  trwać,  na  następną  sesję  głosowanie  nad tym,  bo  proszę  Państwa,  nie  możemy tak
pochopnie  podejmować  decyzji  w  sprawach  finansowych.  Naprawdę,  jestem  za  tym,  co
powiedział  Pan radny Łabędzki.  Cieszę się  bardzo,  że  nasze spółki  by  coś  tu  robiły,  ale  nie
podoba mi się tutaj  po prostu rozegranie tego przez Pana Burmistrza.  Przede wszystkim Pan
Prezes powinien być pierwszy powiadomiony o czymś takim. Ja zajeżdżam na spotkanie, prawda,
Pan Prezes jest zdziwiony. No właśnie. Szkoda, że ktoś z Państwa ktoś...

Jakub Ostapczuk – Prezes podlega pod Burmistrza i tutaj nie...

Karol Marek Nieciecki – Ale ja nie podlegam pod Burmistrza i wie Pan, mam prawo się dziwić,
jak jest taka partyzantka robiona...

Jakub Ostapczuk – Nie jest partyzantka, to jest właściwa taktyka.

Karol Marek Nieciecki – Robi się coś bez woli, prawda.

Jakub Ostapczuk – Dziękuję. Proszę Burmistrza o wyjaśnienie. 

Andrzej Skiepko – Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, jesteśmy w bardzo ważnym punkcie
dzisiejszych obrad, bo związane z mieszkaniami, których jest brak w mieście Hajnówka, gdyż
oczekujących na mieszkania i komunalne, i socjalne jest bardzo dużo osób. I chcę powiedzieć
Państwu, że właśnie decyzja Pana Burmistrza wychodzi jakby naprzeciw tym oczekiwaniom,
gdyż  budowa  zespołu  budynków  mieszkalnych  wielorodzinnych  komunalnych,  żeby  była
jasność,  jest  możliwa.  Dlaczego  akurat  przekazanie  do  PUK-u?  Otóż  Bank  Gospodarstwa
Krajowego w swoich programach ma dofinansowanie do takich inwestycji. Taką inwestycję może
prowadzić, ale momencik. Tą inwestycje nie może prowadzić samorząd gminny, jedynie spółka,
która podlega pod samorząd gminny i ze względu, że wnioski trzeba złożyć do 29 lutego, sprawa
jest bardzo ważna i szybkie po prostu zaopiniowane przez Wysoką Radę. Chcę powiedzieć, że
wniosek trzeba złożyć do 29 lutego. Jest to, okres kredytowania jest na 30 lat w wysokości 1 %. I
tak  jak  mówiłem,  jedynie  może  złożyć  to  spółka  miejska  podległa  pod  Urząd  Miasta.  Też
myśleliśmy o tym, żeby ewentualnie ZGM, natomiast ZGM nie jest spółką a zajmuje się akurat
tymi sprawami. Dlatego też zostało powierzone dla PUK-u i się dziwię, Panie radny Nieciecki, że
akurat  Pan  Prezes  nic  nie  wie,  bo  ja  uczestniczyłem  w  tych  rozmowach  razem  z  Panem
Burmistrzem i Panem Prezesem, także nic...

Karol Mark Nieciecki – Może Pan był po mnie.



Andrzej  Skiepko  –  Być  może.  Być  może.  Natomiast  dlaczego  tak  trzeba  szybko  no  to
realizować? Ze względu na termin składania wniosków. Szanowni Państwo, kto pierwszy złoży
wniosek teraz do 29 lutego, jest szansa że znajdzie się na tej liście i będzie sprawa realizowana.
Jeżeli chodzi o ilość mieszkań, to już tutaj było powiedziane, to jest 32 mieszkania, 104 rodziny
do, 104 osoby do zamieszkania. Myślę, że szanowni Państwo, te rodziny, które nie mogły dostać
z przyczyn formalnych mieszkań komunalnych a pracują, będą mogły właśnie takie mieszkania
dostać.  Niektóre  rodziny  zwolnią  mieszkania  komunalne,  można  będzie  je  przekształcić  w
mieszkania socjalne. To co Pan mówił radny Łabędzki, tych mieszkań socjalnych na pewno jest
za mało,  ale  ja  jakby wyprzedzam. Być może będzie  pytanie  od Pana radnego Łabędzkiego.
Również w swoich zamierzeniach mamy budowę takich mieszkań socjalnych. Na pewno bardzo
dobrym miejscem jest  ulica Daleka za ZZO. Prawda,  jak tam jest  jeden z budynków bardzo
starych, który już nadaje się tylko do rozbiórki i w zasadzie budowa taka kontenerowa, gdzie już
jest prąd, niedaleko wodociąg, można w tym kierunku pójść. Myślimy o tym w bardzo bliskiej
przyszłości,  aby  właśnie  mieszkania  socjalne  powstały  w  Hajnówce  i  być  może  właśnie
kontenerowe. Lokalizacja jeszcze jest do uzgodnienia. Myślę jeżeli będą pytania takie bardziej
szczegółowe odnośnie tego programu, bardzo proszę, ale ja proszę Wysoką Radę, aby dzisiaj tą
uchwałę przyjąć, gdyż naprawdę trzeba złożyć wniosek do Banku Gospodarstwa Krajowego i
Panie Radny Nieciecki, ten wniosek składa PUK, nie miasto, tylko PUK, także...

Karol Marek Nieciecki – A jest gwarancja, że dostaniemy?

Jakub Ostapczuk – Jest.

Andrzej Skiepko – Oczywiście, jakaś jest zawsze, prawda. Jeżeli ktoś nie składa, na pewno nie
dostanie a jeżeli złoży, jest możliwość złożenia. 

Jakub Ostapczuk – Teraz, żeby to uporządkować, czy Pan Karol podtrzymuje wniosek o...

Karol Marek Nieciecki – W takim przypadku, jeżeli to trzeba złożyć do 29, to wycofuję.

Jakub Ostapczuk – Dziękuję. I czy możemy dopisać w uzasadnieniu: Zabudowę mieszkaniową
wielorodzinną komunalną? 

Z sali – Komunalną.

Jakub Ostapczuk – Komunalną. Czy możemy dopisać? Tam nie będzie żadnych przeciwwskazań
prawnych? Jeśli nie, to bez myślę wszyscy radni wyrażają zgodę bez głosowania. Dopisujemy
komunalną.

Andrzej Skiepko – W uzasadnieniu, nie w uchwale.

Jakub  Ostapczuk  –  W  uzasadnieniu.  Tak  jest,  w  uzasadnieniu.  Jeśli  więcej  nie  ma  uwag,
przystąpimy do głosowania.  Kto  jest  za  przyjęciem uchwały  wyrażenie  zgody  na  wniesienie
wkładu niepieniężnego aport  na rzecz Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Spółka z o.o.  w
Hajnówce? 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. 

h/ Jakub Ostapczuk – I w brzmieniu identyczna uchwała. Wyrażenie zgody na wniesienie wkładu
niepieniężnego  (aportu)  na  rzecz  Przedsiębiorstwa  Usług  Komunalnych  Spółka  z  o.o.  w



Hajnówce. Tutaj jest, była przedstawiona ta uchwała dokładnie, analizowana na komisjach. Czy
są pytania do powyższej uchwały? Do tej nie ma pytań. Przystąpimy do głosowania. Kto jest za
wyrażeniem  zgody  na  wniesienie  wkładu  niepieniężnego  (aportu)  na  rzecz  Przedsiębiorstwa
Usług Komunalnych Spółka z o.o. w Hajnówce? Kto jest za? Dziękuję. Kto jest przeciwny? Nie
widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Uchwała została przyjęta jednogłośnie.  

i/ Jakub Ostapczuk –  Podpunkt i/ plan pracy Rady Miasta Hajnówka oraz stałych komisji Rady
Miasta Hajnówka na rok 2016. Plan był przedstawiony na komisjach. Czy są uwagi do planu
pracy? Pan radny Łabędzki, proszę.

Bogusław Szczepan Łabędzki – Państwo Przewodniczący, Panie Burmistrzu, Wysoka Rado, ja
pozwolę sobie zgłosić dwa wnioski o rozszerzenie planu. 1 wniosek o rozszerzenie planu pracy
Rady Miasta w I półroczu. Chciałbym, aby się znalazł taki temat: Możliwości budowy mieszkań
socjalnych z uwzględnieniem informacji na temat ewentualnej lokalizacji, sposobu finansowania
oraz kosztów różnych projektów. No to taki wniosek, który zrodził się ostatnio po spotkaniu z
Panem Wiceburmistrzem, ale chciałbym, żebyśmy to mieli zapisane w planie naszej pracy, to
będzie  nas  na  pewno  mobilizowało.  Jeszcze  raz  powtórzę:  Możliwości  budowy  mieszkań
socjalnych z uwzględnieniem...

Jakub Ostapczuk – W I półroczu?

Bogusław  Szczepan  Łabędzki  –  Tak,  w  I  półroczu.  Z  uwzględnieniem  informacji  na  temat
ewentualnej lokalizacji, sposobu finansowania oraz kosztów różnych projektów. I wniosek drugi
dotyczy  planu  pracy  Komisji  Spraw  Społecznych,  również  I  półrocze.  I  byłby  to  wniosek
dotyczący jedynie informacji, informacji, informacji na temat potrzeb oraz możliwości realizacji
budowy mieszkań chronionych. Tak, żebyśmy mogli w ramach Komisji Spraw Społecznych z
Miejskim Ośrodkiem Pomocy porozumieć się na ten temat. Informacja na temat potrzeb oraz
możliwości realizacji budowy mieszkań chronionych. To takie dwa wnioski do obu projektów. 

Jakub  Ostapczuk  –  Dziękuję.  Aha,  i  jeszcze  tutaj  jest  jeden  wniosek.  To  jest  Komisja
Infrastruktury Komunalnej. Proszę Przewodniczącego.

Janusz  Puch  –  Panie  Przewodniczący,  Panie  Burmistrzu,  Wysoka  Rado,  szanowni  Państwo,
Komisja na swoim posiedzeniu na wniosek 1 osoby, to znaczy radnej, proponuje zmienić zapis w
planie pracy Komisji Infrastruktury Komunalnej i Samorządu, to znaczy punkt: Stan rzeki Leśnej
i możliwości zagospodarowania terenu wzdłuż brzegu rzeki Leśnej z II półrocza przenieść na I
półrocze.

Jakub Ostapczuk –  Dziękuję.  Są  trzy  wioski.  Ja  proponuję  Państwu,  że  są  wnioski  zasadne.
Myślę,  że  jeżeli  głosów  przeciwnych  nie  ma,  przyjmujemy  te  wnioski  do  realizacji  bez
głosowania. Dobra. Dziękuję serdecznie. Teraz przystąpimy do głosowania nad całą uchwałą z
tymi wnioskami. Kto jest za przyjęciem planu pracy Rady Miasta Hajnówka oraz stałych komisji
Rady  Miasta  Hajnówka  na  2016  wraz  z  tymi  wnioskami?  Kto  jest  za?  Dziękuję.  Kto  jest
przeciwny? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Plan pracy został przyjęty jednogłośnie. 

j/ Jakub Ostapczuk – I przechodzimy do punktu j/ plan... Jeszcze radny...

Jan Giermanowicz – Nie, do tej.

Jakub Ostapczuk – Aha. Plan pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Hajnówka na rok 2016. To



prosi o głos Pan Przewodniczący Giermanowicz.

Jan Giermanowicz – Państwo Przewodniczący, Panie Burmistrzu, Wysoka Rado,  jeden krótki
wniosek: „Zgodnie ze stanowiskiem Najwyższej Izby Kontroli z dnia 09 grudnia 2015 roku oraz
na  podstawie  art.  18a  pkt  4  Ustawy  z  dnia  8  marca  1990  roku  o  samorządzie  gminnym z
późniejszymi  zmianami  wnoszę  o  zmianę  projektu  uchwały  w sprawie  planu  Pracy  Komisji
Rewizyjnej Rady Miasta Hajnówka na 2016 rok w następujący sposób: w § 1 pkt 1) zamieścić za
literą  a)  zapis  o  treści:  Kontrola  działalności  Burmistrza  Miasta  Hajnówka  w  okresie  od
01.01.2011 do 21.12.2015 w zakresie:  – zasad oraz procedur stosowanych przy sprawowaniu
nadzoru właścicielskiego nad działalnością spółek miejskich, – stosowania kryteriów, sposobu
oraz trybu powoływania członków rad nadzorczych spółek miejskich. Kolejne podpunkty planu
pracy w pkt. 1 otrzymują oznaczenie odpowiednio „b” i „c”” Resztę zostaje bez zmian. Dziękuję.
Proszę o przyjecie tego wniosku w planie pracy komisji.

Jakub Ostapczuk – Teraz czy są jeszcze uwagi do tego, do planu pracy Komisji Rewizyjnej? Jeśli
nie ma, to jest dosyć trudny wniosek. Czy przyjmujemy? 

Karol Marek Nieciecki – Tak samo.

Piotr  Markiewicz  –  Możesz  poddać  pod  głosowanie.  Albo  przez  aklamację,  albo  przez
głosowanie.

Karol Marek Nieciecki – Tak samo.

Bogusław Szczepan Łabędzki – Kontrolowaliśmy już kiedyś spółkę, więc nie ma problemu.

Jakub Ostapczuk –  Jeśli  nie  ma głosów przeciwnych,  a  nie  widzę,  uważam,  że  powinniśmy
przyjąć do planu pracy Komisji Rewizyjnej.

Jan Giermanowicz – Dziękuję bardzo.

Jakub Ostapczuk – I przegłosujemy całą uchwałę. Kto jest za przyjęciem uchwały w sprawie
planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Hajnówka na 2016 rok? Kto jest za? Dziękuję. Kto
jest przeciwny? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Ale 1 radny się wstrzymał.

Helena Kuklik – 2 radnych się wstrzymało.

Jakub Ostapczuk – Których 2? A., dzięki. Za uchwałą głosowało 19 radnych, przeciwnych nie
było, 2 radnych się wstrzymało. 

Do punktu 11 porządku obrad
Jakub Ostapczuk – Przechodzimy do punktu 11. Wolne wnioski, zapytania. Interpelacji nie było,
w takim razie proszę o pytania, zadawanie pytań. Jeśli nie ma... Jest. Po kolei. Pan radny. 

Sławomir  Golonko  –  Szanowny  Burmistrzu,  wysoka  Rado,  pierwszy  wniosek  to  chodzi  o
poprawienie  chodnika  na  ulicy  Wróblewskiego od ronda  Lipowa do ulicy  Jutrzenki.  I  drugi
wniosek to wyrównanie dróg gruntowych na dzielnicy Placówka po tych, po prostu po zimie one
są w tragicznym stanie. To wszystko, dziękuję.  

Jakub Ostapczuk – Dziękuję. Pan Karol Nieciecki następny.



Karol Marek Nieciecki – Szanowny Panie Przewodniczący, Panie Burmistrzu, ja może zacznę od
tego,  mam nadzieję,  że  Pan  Burmistrz  nam dzisiaj  odpowie  na  te  wnioski,  które  zostały  na
komisjach przedstawione i nie przedstawiać ich jeszcze raz, tak? Te wnioski są Panu znane? 

Andrzej Skiepko – Tak.

Karol  Marek  Nieciecki  –  To  będzie  trochę  krócej,  prawda?  Szanowny  Panie  Burmistrzu,  w
imieniu  mieszkańców  miasta  Hajnówki  zwracam  się  z  prośbą  o  poprawę  wjazdu  na  teren
cmentarza  od ulicy Celnej.  Mieszkańcy skarżą  się,  że zbliża się  wiosna,  będą coraz  większe
roztopy i tam jest coraz gorzej, prawda się poruszać, więc z powyższym, a jest to miejsce, gdzie
prędzej czy później każdy tam trafia,  więc bardzo prosimy, prawda, w imieniu mieszkańców,
żeby Pan Burmistrz się tym zajął, prawda? Pierwsza rzecz w moim pierwszym wystąpieniu. A
druga rzecz to taka. Szanowny Panie Burmistrzu, Panie Przewodniczący, chciałbym zapytać Pana
Burmistrza o spotkanie z nowym Komendantem Policji, które odbyło się w ubiegłym tygodniu.
Wydawało mi się,  że zasadne by było,  aby na tym spotkaniu byli  także radni.  Chyba coś w
komunikacji tu zaszwankowało. A jeśli już nie powiadomiono nas radnych o takim spotkaniu, to
zasadne by było, żeby nie dzisiaj, dzisiaj mieliśmy mało do przedyskutowania, więc można by
było  dzisiaj  zaprosić  Pana  nowego Komendanta,  jak  nie  to  na  następną  sesję.  Składam taki
wniosek,  prawda,  by  zaproszono  nowego  Komendanta,  abyśmy mogli,  byśmy się  potem nie
zdziwili tak jak, prawda, z poprzednim Panem Komendantem było, że współpraca się jakoś nie za
bardzo układała.  W związku z  powyższym zacznijmy dobrze  tą  współpracę,  zaprośmy Pana
nowego  Komendanta  Policji,  przywitajmy  i  zobaczmy,  prawda,  co  Komendant  dla  naszych
mieszkańców tu zamierza. Dziękuję. 

Jakub Ostapczuk – Dziękuję. Tak po kolei. Pan radny Borkowski.

Maciej  Borkowski  –  Panie  Burmistrzu,  Wysoka  Rado,  Panie  Przewodniczący,  ja  zacznę  od
krótkiego przypomnienia. Na poprzedniej sesji Pan radny Karol Nieciecki prosił o poprawienie
chodnika przy Armii..., przy 3 Maja 56. Pan Burmistrz się deklarował, że będzie to poprawione.
Nic nie zostało zrobione. Jakby Pan mógł, Panie Burmistrzu, po raz kolejny. Ma Pan jakiś tam
wpływ, to proszę o załatwienie tematu. Chciałem nawiązać również do stron internetowych na
BIP-ie i zapytać, dlaczego są martwe? Dlaczego są nieaktualizowane? Nasze wnioski, zapytania,
interpelacje, przytoczę Państwu, z czerwca 2015 pojawiły się dopiero 15 stycznia tego roku. Skąd
takie  opóźnienia?  Jak  również  informacje  o  mieście.  Możemy  przeczytać  o  jako  atrakcja
turystyczna  Bar u Wołodzi,  którego już  dawno nie  ma.  Nie  wiem,  skąd to  się  bierze,  Panie
Burmistrzu. Zima rozpoczyna się 22 grudnia kalendarzowa, Akcja Zima na stronie, gdzie można,
mieszkańcy mogli się zapoznać, chociaż śniegu było niewiele,  ale były problemy, 18 styczeń
została podana do informacji. Nie wiem, skąd to się bierze takie opóźnienie. Czy w Urzędzie
Miasta, nie wiem, panuje takie prawo Parkinsona? To znaczy takie prawo, które mówi: Im dłużej,
im więcej pracownik dostaje czasu na wykonanie danego zadania, tym bardziej mu tego czasu
brakuje. Panie Burmistrzu, niech Pan coś z tym zrobi, bo, przy okazji, przy okazji tych opóźnień
chciałem złożyć taki wniosek, aby usprawnić pracę Rady Miasta,  idąc tropem troszkę innych
gmin,  chciałem  zaproponować,  aby  wszystkie  wnioski,  składane  interpelacje  na  sesji  Rady
Miasta  oraz  między  sesjami,  trafiały  w  formie  elektronicznej  do  każdego  z  radnych.  Czyli
żebyśmy mieli komunikację między sobą, aby się nasze wnioski, interpelacje nie dublowały. Że
ja muszę podejść do kolegi, żeby on coś mi tam powiedział, może on kiedyś to złożył. Usprawni
nam to pracę. Myślę, że to taki wniosek jest zasadny. Kolejne pytanie, Panie Burmistrzu, moje
dotyczy  ulicy  Celnej.  Kiedy  ta  droga  zostanie  przekazana  w  całości  miastu.  Tam  jakieś
informacje  do  mnie  strzępkowe docierają,  ale  chciałbym to  usłyszeć.  Tutaj  ta  droga,  zresztą



słusznie  Pan  to  kiedyś  zauważył  w  naszych  korespondencjach,  że  wymaga  naprawy  i  ta
informacja  jest  bardzo  potrzebna  dla  mnie,  jak  również  mieszkańcom,  dla  Pana.  Myślę,  że
przydałoby się tą drogę odremontować. Niejako nie tylko mieszkańcy z tego skorzystają, prawda,
bo tam jest święte miejsce Krynoczka dorocznych pielgrzymek. Pamiętajmy też o tym, że to nie
tylko  dla  mieszkańców,  którzy  tam mieszkają.  To proszę o taką  informację.  I  chyba na tym
skończę.  A  i  jeszcze  jedno,  Panie  Burmistrzu,  chciałbym  tak  przypomnieć  również  nad
wnioskiem, który był składany w ubiegłym roku odnośnie zaczepów na flagi przy blokach, na
blokach, nie tylko na blokach, żeby potem przy świętach państwowych ktoś nie powiedział, że
zapomniał czy nie zdążył. Dziękuję uprzejmie. 

Jakub Ostapczuk – Dziękuję. Tak po kolei. Pan radny Łabędzki.

Bogusław Szczepan Łabędzki – Państwo Przewodniczący, Panie Burmistrzu, Wysoka Rado, ja
chciałbym na początku podziękować bardzo mieszkańcom Hajnówki a zarazem pracownikom
PSS Społem w Hajnówce,  że  17  stycznia  byli  taką  bardzo  dużą  grupą,  liczną  grupą,  która
reprezentowała nasze interesy dotyczące przywrócenia czynnej ochrony Puszczy Białowieskiej.
Poświęcili swój wolny czas w niedzielę, zorganizowali się i dojechali do Warszawy, żeby w tej
manifestacji wziąć udział. Naprawdę, chylę czoła przed tym, jak mocno czują się odpowiedzialni
za nasz obszar. Panie Burmistrzu, składałem w ubiegłym roku wniosek o udzielenie informacji na
temat przydzielonych, ilości przydzielonych mieszkań komunalnych w ubiegłym roku. Prosiłem,
żeby  po  zakończeniu  roku  kalendarzowego  taką  informację  stworzyć.  Znaczy  ja  nie
przyspieszam,  tak,  tylko  przypominam,  że  czekam na taką  informację.  Tam chodzi  mi  też  o
wyszczególnienie  ilości  osób,  którym  komisja  mieszkaniowa  przyznała  mieszkania  i  ilość
faktycznie przyznanych mieszkań z uzasadnieniem dla korekty, która w międzyczasie była, tak?
Czyli  jeżeli  było  mniej,  to  dlaczego,  jeżeli  było  więcej,  to  dlaczego?  Mój  wniosek,  Panie
Burmistrzu,  kolejny dotyczy potrzeby zlikwidowania takiej  fikcji  w mieście.  No ja wiem,  że
niektóre  osoby  w świecie  miały  dar  bilokacji,  ale  my  w tej  chwili  płacimy  przynajmniej  2
osobom w mieście za to, że takiego daru nie posiadają. Jest niemożliwe, żeby 2 panie księgowe
pracowały  w tym samym miejscu,  w tym samym czasie  za  nie  te  same  pieniądze,  czyli  za
wynagrodzenie za 1,5 etatu czy za etat z prawie połową drugiego. Chodzi o placówki oświatowe.
Ja  wnoszę,  żebyśmy  od  1  września  wprowadzili  taką  formę  zatrudnienia  księgowych  w
placówkach oświatowych, żeby te, które nie mają etatów a mamy takie, otrzymały etat, a te, które
mają 1,5 etatu, pracowały faktycznie na 1 etacie, no bo od 8:00 do 16:00, 5 dni w tygodniu no to
tylko w 1 placówce jest jakby to możliwe, tak? Drugie moje pytanie jest to częściowo w planie
pracy na obecny rok,  tak,  ale  chodzi mi,  chodzi mi o zwrócenie uwagi  na  to,  że  w Bielsku
Podlaskim studenci Politechniki Białostockiej  zafundowali  miastu za darmo w ramach swojej
pracy projekty rewitalizacji parku miejskiego. Jak czytamy na stronie Bielska Podlaskiego, to nie
jest ani pierwsze takie działanie, ani pierwszy przejaw, taki przejaw współpracy pomiędzy szkołą
wyższą a miastem. No my nie ukrywamy, tak, tego że trochę w tą uczelnię zainwestowaliśmy też
jako miasto i  też  mielibyśmy takie  oczekiwania,  tak,  żeby,  żebyśmy na przykład nie musieli
płacić za jeden projekt rewitalizacji. A jak czytamy w Strategii rozwoju miasta Hajnówka, tych
projektów na rewitalizację tego i tamtego i owego mamy dosyć dużo, więc może udałoby się w
taki  sposób na tym przyoszczędzić.  Również,  Panie Burmistrzu,  w  Strategii  rozwoju miasta
Hajnówka mamy zapisane 2 punkty pod punktem 4 projekt budowy transgranicznego centrum
sportowego w Hajnówce i tutaj  to wszystko,  co ma się zmienić na OSiR-ze oraz punkt 11,2
rozbudowa budynku Hajnowskiego Domu Kultury. I ja no nie będę dyskutował na ten temat, czy
jest  to  inwestycja  uzasadniona  rozbudowa  Domu  Kultury,  ale  nawet  w  czasie  posiedzenia
Komisji Rewizyjnej w OSiR-ze przyszło nam do głowy takie rozwiązanie, żeby, ja nie mówię, że
organizacyjnie  połączyć,  bo  już  dyskutowaliśmy  na  ten  temat,  są  różne  opcje  i  wtedy  nie
wypracowaliśmy  żadnego  porozumienia,  ale  czy  na  przykład  budynkowo  by  się  nie  udało



połączyć  tych  inwestycji?  One  mają  być  realizowane  w  podobnym  czasie.  Jedna  ma  nas
kosztować  7 500 000,  druga  4 000 000.  Znaczy  ja  nie  wiem,  jak  jest  w  tej  chwili  na  etapie
projektowym,  tak,  ale  przecież  gdybyśmy  stworzyli  tam,  bo  chodzi  o  jakąś  bazę  miejsc
noclegowych, chociaż Pan Przewodniczący ma inne zdanie na ten temat, ja wiem, ale gdyby się
udało to połączyć, to może by te miejsca noclegowe były wykorzystywane i przez jedną, i przez
drugą instytucję, tak? Jeżeli mamy, mówię, ten budynek rozbudowywać, to może w taki sposób,
żeby służył jednej i drugiej instytucji. I to by było na tyle. Dziękuję bardzo.

Jakub Ostapczuk – Dziękuję. I tak po kolei. Pan, po kolei, Janusz Puch.

Janusz Puch – Panie Przewodniczący, Panie Burmistrzu, Wysoka Rado, ja odczytam wniosek,
który został zgłoszony na Komisji Infrastruktury. Dotyczy on wyegzekwowania od wykonawców,
wszystkich wykonawców różnych robót ziemnych lub remontowych na terenie miasta Hajnówka.
Chodzi  o  to,  że  są  firmy,  które  robią,  że  tak  powiem,  różne  prace  remontowe,  jak
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji czy inne i po prostu po ich pracy zostają,  że tak
powiem pozapadane chodniki, miejsca na osiedlach i tak dalej. W związku z tym komisja podjęła
taki wniosek i tutaj, jak już zwrócił się radny Borkowski, dotyczy to bloku przy ulicy 3 Maja 56,
ulica Pszczela, wcześniej ulica Orzeszkowa. Jak również tutaj było zgłoszone, żeby na osiedlu
Lipowa  przy  budynku,  przy  kotłowni  w okolicach  bloków 31,  33  PEC uporządkował  płyty
betonowe zalegające tam. One były tam bardziej porozrzucane. Kiedyś zgłaszałem wniosek, one
zostały złożone, jednak mieszkańcy uważają, że tam dzieci, które tam po tych płytach biegają,
mogą  sobie  zrobić  krzywdę,  dlatego tutaj  jest  taka  prośba.  Jednocześnie  tutaj  pragnę  złożyć
wnioski do Pana Burmistrza o zgłoszenie do Zarządu Dróg Powiatowych w Hajnówce wniosku o
dokonanie naprawy nawierzchni chodnika przy ulicy Lipowej położonego przy budynkach nr 59
oraz  67  i  87  przy  hydrantach.  Powodem  zgłoszonego  wniosku  są  zapadające  się  płytki
chodnikowe, które tworzą doły a wskutek opadów deszczu czy topniejącego śniegu powstają
kałuże wodne utrudniające przejście dla pieszych. To jest trzy miejsca, tam w dwóch miejscach
przy hydrancie zapadły się płytki i tam przy 59 tam coś też chyba było robione i się zapadało.
Następny wniosek. Wnioskuję o spowodowanie wyrównania lub naprawy nawierzchni ścieżki
rowerowej  na odcinku od ulicy Doktora  Rakowieckiego w kierunku ulicy Celnej.  W okresie
zimowym powstały tam doły i przełomy błotne, które utrudniają przejazd rowerzystom. Powiem
też Państwu, że ta ścieżka jest oznakowana jako ścieżka rowerowa. W związku ze zbliżającym się
sezonem  prosiłbym  o  naprawienie,  tym  bardziej,  że  korzystają  też  i  mieszkańcy,  i  osoby
przyjezdne. Już ostatni wniosek. Chodzi mi tutaj wniosek, właśnie szedłem dzisiaj i spotkałem, że
tak powiem, mieszkańców, którzy zwrócili mi uwagę, że przy Galerii tutaj Hajnówka dobrze by
było wykonanie przejścia dla pieszych wzdłuż drogi dojazdowej do Galerii po prawej stronie. O
co chodzi? Po prostu mieszkańcy w tej chwili tutaj od ulicy 3 Maja robią sobie deptak przez
trawnik. Wykonanie takiego chodnika przyczyniłoby się do zwiększenia bezpieczeństwa i lepszej
komunikacji,  jak  również  poprawiłoby  estetykę  tego  miejsca.  A także  jeszcze  prosiłbym się
pochylić tutaj nad problemem drzew rosnących tutaj właśnie na tym odcinku 3 Maja aż do ulicy
11 Listopada, na której się gnieżdżą, że tak powiem, wrony, gawrony no i mieszkańcy, którzy
chodzą w tym miejscu, nieraz mają problem, bo coś spada im na ubranie, na głowę na czapkę, a
zresztą to widać po chodniku, że tam są zanieczyszczenia.

Jakub Ostapczuk – Bez szczegółów. Dziękuję.

Janusz Puch – Dziękuję bardzo.

Jakub Ostapczuk – Czy radni? Pani radna Kuklik.



Helena  Kuklik  –  Szanowni  radni,  Panie  Burmistrzu,  mam poważne  plany i  poważny zamiar
zagospodarowania naszej rzeczki Leśnej Prawej. Właśnie dzisiaj przyjęliśmy do projektu to do
planu  pracy  Komisji  Infrastruktury  prace  nad  zagospodarowaniem  tej  rzeczki.  W  ogóle
zainicjował  temat  rzeki  kolega  radny  Giermanowicz,  tu  jeszcze  raz  się  nisko  kłaniam.
Spowodował między innymi, że zostało rozpoczęte jakby czyszczenie dna rzeki. Ja w związku z
tym, że planujemy pracę,  postanowiłam na gruncie  sprawdzić,  co dałoby się  zrobić,  jakie są
problemy z  tym związane.  I  co się  okazało?  Kiedy tam zajechałam parę  dni  temu,  ujrzałam
niesamowity obraz. Wydawało mi się, nie sądziłam, że coś takiego tam może się dziać, ponieważ
w zeszłym roku wnioskowałam o koszenie brzegu rzeki. Brzeg rzeki został wykoszony. Z daleka
widziałam, że jest wszystko OK, ale kiedy wczoraj, parę dni wcześniej zobaczyłam, co tam się
dzieje,  postanowiłam się  tym z  Państwem podzielić.  I  pokażę  może  tutaj  fotografie.  Proszę
bardzo. Otóż z dna rzeki zostały wyjęte różne przedmioty, które pływały poprzednio w tej rzece.
Są również  przedmioty, które prawdopodobnie tam wynieśli mieszkańcy z sąsiednich bloków a
po wykoszeniu traw i chwastów te śmieci ujrzały światło dzienne. Są tam, począwszy od drzwi
do pokoju, wersalki,  kanapy, opon, butelek, gruzu i  szkła,  no po prostu niestworzone rzeczy.
Czyli musimy zacząć od sprzątania tego terenu. Zawsze jeżeli dzieje się coś takiego, to mam
wrażenie, że jest tam nieustalony jakby zarząd nad tym terenem. Tak mam wrażenie, bo gdyby to
było chyba tylko i wyłącznie nasze miejskie, to może któryś pracownik naszego Urzędu Miasta
poczułby się w obowiązku bynajmniej zgłosić swojemu przełożonemu, że tam się dzieją takie
rzeczy. Tym czasem po koszeniu podejrzewam, że pracownik przyjmował, odbierał roboty i nic
takiego się nie wydarzyło. Nadmieniam tylko, że ten teren, który w tej chwili oglądacie, jest to 20
– 30 metrów od Szkoły Podstawowej przy ulicy Nowowarszawskiej i 20 – 30 metrów od bloków
na osiedlu Mazury. Takie rzeczy tam się dzieją. Także no na szczęście troszeczkę emocje mnie
dopadły, jakieś pewnego rodzaju zniechęcenie, ale w związku z tym, że nadchodzi wiosna a jest
nawet bardzo ładnie, czyli nie musimy czekać do marca, kwietnia, czy maja, żeby zabrać się po
prostu  za  sprzątanie.  Można  by  to  zrobić  w  ramach  Akcji  Sprzątanie  Świata  z  udziałem
młodzieży...

Bogusław Szczepan Łabędzki – Radnych.

Helena Kuklik – … mieszkańców...

Jakub Ostapczuk – Radnych.

Helena Kuklik – … radnych, jak najbardziej radnych. I miejskich...

Jakub Ostapczuk – Do planu pracy Rady było zgłosić.

Helena Kuklik – Ale nie wiedziałam jeszcze. Ja to zobaczyłam parę dni temu dosłownie.

Bogusław Szczepan Łabędzki  –  Przypominam swój  wniosek sprzed kilku lat.  Jeszcze wtedy
Przewodniczącym był Pan Kulwanowski a teraz Pan Jakub Ostapczuk. W okolicach pierwszego
dnia wiosny zorganizuje nas i pójdziemy sprzątać. 

Helena  Kuklik  –  I  właśnie  mamy możliwość  zrehabilitować  się,  czyli  przygotować  program
zagospodarowania  tego  terenu  wzdłuż  rzeki  Leśnej  Prawej,  co  pozwoli  nam i  mieszkańcom
zapomnieć, że kiedyś wzdłuż rzeki było po prostu wysypisko śmieci. Dziękuję bardzo.

Jakub Ostapczuk – Dziękuję. Pan radny Giermanowicz.



Jan Giermanowicz – Państwo Przewodniczący, Panie Burmistrzu, Wysoka Rado, tak kontynuując
wątek Pani Przewodniczącej, no przecież drzwi nie spłynęły z pól. Ktoś je tam musiał przynieść.
Drodzy Państwo, tu się kłania edukacja naszej społeczności lokalnej. Drodzy Państwo, apelujmy
o to, żeby nie zaśmiecać środowiska naturalnego a w żadnym wypadku nie wynosić nic do rzeki
Leśnej.  Drodzy  Państwo,  ja  tylko  informacyjnie  z  Panem Przewodniczącym winni  jesteśmy
Państwu informację, albowiem wczoraj odbyło się spotkanie robocze odnośnie Strategii rozwoju
miasta na lata 2016 – 2025 i tutaj dosyć szeroko na ten temat mówił Pan radny Łabędzki. I tam
padło  bardzo  zasadne  sformułowanie  dotyczące  tych  zasobów  ewentualnie  powstałych
mieszkaniowych. Czy one są uwzględnione w tym planie strategii? Drodzy Państwo, wszyscy
mamy czas  jeszcze do  19 lutego,  także  zostało dosłownie  9  dni  do  tego,  żeby mieć jeszcze
jakikolwiek wpływ na to, jak ta strategia, jeśli chodzi o nasze plany, ma wyglądać, ponieważ na
samą Rade już będzie przedstawiona gotowa koncepcja tylko zatwierdzenie, do zatwierdzenia.
Nie wiemy, kiedy to się stanie, bo się okazuje, że do tej strategii trzeba opracować jeszcze taki
twór,  to  się  nazywa  oddziaływanie  na  środowisko,  także  to  trochę  jeszcze  potrwa,  niemniej
jednak jest tam bardzo dużo różnych zapisów i naprawdę wszystkie zgłoszenia mieszkańców a
Państwa radnych również zachęcam do tego, żeby zgłaszać wszelkie uwagi i jakieś koncepcje,
chociażby takie jak Pan radny Łabędzki, bo są analizowane i uwzględniane najzwyczajniej w
świecie. Także zapraszam serdecznie do współpracy. Jeszcze do 19 lutego mamy czas.

Jakub Ostapczuk – Pani Barbara Laszkiewicz.

Barbara Laszkiewicz – Państwo Przewodniczący, Panie Burmistrzu, Wysoka Rado, ja chciałam
jeszcze  ponownie  prosić  o  naprawę  zatoki  wjazdowej  przy  sklepie  Arhelan.  Co  prawda  w
zadaniach inwestycyjnych na 2016 rok jest ujęta przebudowa ulicy Armii Krajowej, ale po prostu
tam są tak duże ubytki, że dobrze by było jednak naszym mieszkańcom trochę pomóc znacznie
wcześniej, niż dojdzie do tej przebudowy ulicy. Dziękuję bardzo.

Jakub Ostapczuk – Dziękuję. Jeszcze radni mają? Jeśli radni nie mają więcej pytań, jeszcze ja
mam. Chcę zadać pytanie dla radnego Sejmiku Wojewódzkiego jak zechce odpowiedzieć. Jak
tam droga do Zabłudowa? Ma szanse być realizowana?

Andrzej Skiepko – Juszkowego Grodu.

Jan Giermanowicz – Co komu.

Jakub  Ostapczuk  –  Do  Zabłudowa  i  Juszkowego  Grodu.  Ale  to  będzie  w  odpowiedziach.
Dziękuję, nie, jeszcze... Albo dobra, może Pan radny teraz.

Henryk  Łukaszewicz  –  Panie  Przewodniczący,  w  tej  chwili  ta  droga  dostała  wszystkie
pozwolenia już środowiskowe na Zabłudów. Czekamy tylko na uruchomienie środków unijnych
kiedy przetargi będą ogłaszane na dzień dzisiejszy. A na za z tego co mi do mnie doszło, jeśli
chodzi o drogę na Juszkowy Gród, to tam jeszcze nie ma pozwolenia z RDOŚ-u jeszcze nie ma.

Andrzej Skiepko – Tak jest. 

Jakub Ostapczuk – Dziękuję za dobre wiadomości i proszę.

Zdzisław Stankowski – Oj, Panie Przewodniczący.

Jakub Ostapczuk – Ale chwileczkę, ja muszę przedstawić. Pan Stankowski.



Andrzej Skiepko – Może ja odpowiem.

Jakub Ostapczuk – A nie, zaraz.

Zdzisław Stankowski – I teraz dziękuję Komendantowi Policji i milicjantom, którzy tak szybko
przyjechali...

Jakub Ostapczuk – Policjantom.

Zdzisław Stankowski – ...na moje...

Jakub Ostapczuk – Policja.

Zdzisław Stankowski – ...zadzwonienie do nich. Przyjechali tutaj na ulicę 3 Maja, bo tam szła
Pani i  szczęście,  że się nie połamała. I policjanci tak szybko przyjechali,  i  czekaliśmy ponad
godzinę,  żeby  przyszedł  ktoś  z  Urzędu  Miasta,  i  nikt  nie  przyszedł.  I  przyjechali  wtedy  z
Kablówki.  Ta kratka to jest  Kablówki i  Kablówka tak była zaskoczona.  Dlaczego myśmy tu
zostali zaproszeni? Przecież to nie jest Kablówki kratka. I z Urzędu Miasta nikt nie przyszedł. A
druga sprawa. Na drugi dzień też przyszłem i ci, co przyjechali z Białegostoku, zaczęli robić i
mówią:  To  szczęście,  że  tam  nikt  nie  wpadł,  bo  tam  mógłby  być  trup.  I  jeszcze  dla  nich
powiedziałem: Od 2013 roku ten Sirak nie chce zrobić remontu tego chodnika. Ja to mam na
piśmie. I też mówią: To jak on was tu potraktował? O. I teraz też wczoraj Panie, które opiekują
się dziećmi, które są w przedszkolu i  też szły tutaj  przy bloku 45 tam, gdzie Orbis był i  też
szczęście,  że  nie  upadło  dziecko.  I  też  od  razu  na  Policję  zadzwoniłem  i  Policja  zara  też
przyjechała. I też powiedziałem: Od kwietnia 2015 roku nie robią poprawy zejścia schodów przy
tym Orbisie. I tacy zaskoczeni byli. I wtedy pracownik Urzędu Miasta przyszedł. O, tak to jest?
To mówi: Czemu od kwietnia tego roku nie robicie? Ale kolega radny wie, że to tyle miesięcy
jest.  A teraz  jeszcze  też  spotkali  się  ze  mną  prawnik  i   kolega,  który  tankuje  paliwo,  i  też
powiedział na sesji: Powiedz na sesji jeszcze. Bo to już moje ostatnie tutaj przybycie na tą sesję.
To  dlaczego  Burmistrz  Sirak,  Zastępca  Skiepko  i  Przewodniczący  Rady  Miasta  Hajnówki
Ostapczuk nie zrobili  nam Nowego Roku w Hajnówce? Tak dużo mieszkańców powiedziało:
Czemu w tej Hajnówce nie mieliśmy Nowego Roku? To co my hajnowianie pojechaliśmy do
Białowieży, do Narewki,  do Narwi, do Białegostoku? To dlaczego oni tak traktują? Bo ja im
powiedziałem: To są nie hajnowianie i dlatego tak jest. I tak mieszkańcy zaskoczeni byli. I teraz
też. I też mieszkańcy prosili. Już dawno Pan to na sesji poruszał. Dlaczego oni nam nie chcą
zrobić  ulicy  Prostej?  Idziemy  czy  do  przedszkola,  czy  też  idziemy  się  modlić  do  świątyni
prawosławnej czy katolickiej i przecież wychodzimy o 7:00 rano.

Andrzej Skiepko – Ale Prostej? 

Zdzisław Stankowski – I tam jest... Prostej.

Andrzej Skiepko – Zrobiona.

Z sali – Jest zrobiona.

Zdzisław Stankowski – A nie, Piaskowej, przepraszam. Piaskowej. Piaskowej. O od lat nie robią
Piaskowej. I Zaułek Targowy. 



Z sali – To Piaski.

Zdzisław Stankowski – Dlaczego? I tam jeszcze kolega powiedział: Zabezpieczyłem sobie, żeby
mi ta woda na nieruchomość nie spływała.  I  dlaczego tyle lat  nie chcą zrobić?  I  też jeszcze
mieszkańcy mówią: Na Millenium też wtedy jak walczyłeś o to, żeby był dobry wjazd zrobiony
do Przedszkola Nr 1 i dlaczego oni tak zrobili? I teraz jeszcze kolega jechał, to mówi: Szczęście,
że dzieci nie szły, bo ja wyjeżdżałem i tak szybko wjechał samochodem, że tam nie mogą dwa
samochody  wjechać.  I  dlaczego  jeszcze  nie  założyli  tam  progu  zwalniającego?  Tam  próg
zwalniający powinien być założony. I jeszcze też tak dużo moich znajomych, którzy mieszkają na
tej ulicy, koło ulicy czy to Elektryczna, Długa i mówią tak: Wtedy też był Starosta, był Burmistrz
i dlaczego oni nie zaznaczyli tam przejść na tę ulicę? Czy to jest Nowa, Złota i Stalowa. Bo
mówi: Dzieci jak idą jeszcze jak jadą samochody ulicą tą Prostą, to tak, a jak wyjeżdżają, to jest
takie niebezpieczeństwo. I dlaczego oni nie dbają o bezpieczeństwo dzieci? Bo ja jeszcze też jak
syn jest na służbie, to wtedy jadę i odbieram wnuczkę, już wtedy tylko Elektryczną jadę i tą
Prostą, bo przez tą, te tory to nie ma co jechać, bo tam nieraz dzieci idą na piechotę i rowerami
jadą,  i  nie  dadzą  rady  podjechać.  I  dlaczego  tyle  lat  się  nie  robi?  A o  tych  mieszkaniach
komunalnych, co wy mówicie, to już ja składałem na tamtej sesji Rady Miasta, żebyście ustalili
uchwałę wykupowania mieszkań komunalnych od tych ludzi, co sprzedają. Bo tak dużo mieszkań
u nas i stoi na Millenium dużo pustych mieszkań. A jak mówicie, że to będzie 32 mieszkania, to
wiecie,  ile  to  będzie  kosztowało  pobudować  takich?  A  tak  jeszcze  ci  mieszkańcy  tylko
sprzedawali  po  80 000,  po  100 000.  To  dlaczego  nie  wykupywać  tego?  O.  A jeszcze  też
mieszkańcy bloku 2 są tak zaskoczeni. Dlaczego ta firma, co robiła i powiedzieli: Dlaczego nie
podłączacie nam spływu wody z dachu do burzówki? Oni mówi: To zakład komunalny powinien
podłączyć. I oni powiedzieli: Nie, nie będziemy podłączać. A blok nr 1 został podłączony. To jak
tak jest traktowane? I mówią: Teraz mamy też jeszcze smrody w domu. To może już ta woda leci
do piwnicy nie wiadomo z czym? A jeszcze też mi koleżanka mówi: Już Pan tak walczy z nimi,
żeby te chodniki, ławki stały iść na Parkowej, bo moja teściowa a męża żona ponad 80 lat i idzie
z  dwoma  laskami.  To  dlaczego  nie  ma  ławek?  A jeszcze  też  mówili,  że  prosili  Zastępcy
Burmistrza,  bo wychodzili  wtedy z Muzeum Białoruskiego,  żeby na tutaj  przy tym ryneczku
postawili ławki. I mówi: Czego oni tyle czasu nie stawiają? A jeszcze też mieli zrobić ten chodnik
w 2014 roku. Oni tylko obiecują i nic nie robią. Tak tu jest. A jeszcze też jeżeli hajnowianie
oglądacie, to teraz wam pokażę. Tyle dokumentów mam i tak walczyłem z nimi przez te 4 lata,
żeby w całym naszym mieście było bezpieczeństwo, nie tylko dla centrum Hajnówki, ale dla
wszystkich mieszkańców Hajnówki. Tu mam jeszcze tak kłamliwych odpowiedzi.

Jakub  Ostapczuk  –  Dziękuję  bardzo.  Czy  są  jeszcze  pytania?  Spoza  Rady  jeszcze.  Zaraz,
chwileczkę, Panie Karolu. Jeśli nie ma, jeszcze Karol dodatkowe, proszę.

Karol Marek Nieciecki – Tak jak mówiłem, będzie jeszcze następne wystąpienie, więc pierwsze
pytanie, Wysoka Rado, Szanowny Panie Burmistrzu, gdzie się podział ten nasz słynny żubr za
17 000, o którego się dopominałem jeszcze?

Jan Giermanowicz – 15 000. 15 000.

Karol marek Nieciecki – Ja pamiętam jako radny, znaczy jako radny Rady Osiedla dopominałem
się, poinformowano mnie, że kosztował 17 000, dlatego tych faktów się trzymam a zresztą przez
te  kilka  lat  mógł  zdrożeć,  prawda?  Więc  to  pierwsze pytanie.  I  w zasadzie  to  poczekam na
odpowiedź.

Jakub Ostapczuk – Dziękuję. W takim razie przechodzimy, zamykam punkt 11 wolne wnioski,



zapytania...

Andrzej Skiepko – Jeszcze Pani jest.

Jakub Ostapczuk – A, Pani, tak? Nie widziałem. Proszę. Nazwisko Pani?

Olga Szwarc – Ja bez tego...

Jakub Ostapczuk – Nie, ale trzeba, bo w telewizji nie będzie słychać.

Bogusław Szczepan Łabędzki – Ale nie będzie słychać.

Olga Szwarc – Szwarc Olga.

Jakub Ostapczuk – Szwarc Olga.

Olga Szwarc – Będzie, ja głośniej mówię, ja...

Z sali – Nie będzie, nie będzie.

Olga Szwarc – Będzie.

Z sali – Nie będzie.

Z sali – Potrzymaj.

Jakub Ostapczuk – Potrzymaj.

Olga  Szwarc  –  Panie  Burmistrzu,  szanowni  radni,  ja  chciałam się  zwrócić  do  radnego Pana
Tomaszuka w sprawie lecznictwa. 2 lutego włączyłam przypadkowo telewizor. Oglądałam, jak
Pan Dyrektor otrzymywał,  wręczali  mu nagrodę.  Za co? Bardzo jestem ciekawa,  za co? I  tu
powiem parę słów na temat lecznictwa, na temat Pana lekarzy, co Pan ma pierwsze miejsce w
powiecie podlaskim, pierwsze miejsce w lecznictwie.

Jakub Ostapczuk – Ale słucha Pani, to jest...

Olga Szwarc – Dobrze, ale niech posłucha, bo dlaczego...

Jakub Ostapczuk – Bo to nie,  bo to nie jest temat Rady Miasta,  to jest,  na sesji  powiatowej
można. No dobra, chwileczkę.

Grzegorz Tomaszuk – Niech Pani mówi, niech mówi.

Jakub Ostapczuk – No to Pan Dyrektor mówi.

Olga Szwarc – Dlaczego Pan kryje? Że tak o posiedzi sobie? 

Jakub Ostapczuk – Nie no...

Olga Szwarc – 11 stycznia chciałam się zarejestrować do kardiologa. Miałam wyznaczoną na luty



termin  przez kardiologa.  W rejestracji  nie  chcieli  zarejestrować  Zaszłam do Pana  Dyrektora,
który przyszedł, od której pracuje? Od 8:00. Przyszedł 8:30. Zapytałam się: Panie Dyrektorze, jak
to jest  z rejestracją?  Że nie chcą zarejestrować? Dopiero na czerwiec a ja mam wyznaczoną
termin na luty. Co Pan Dyrektor dla mnie odpowiedział? Teraz Pan powie.  Proszę jechać do
Bielska. Tak się traktuje. Ja 20 lat przepracowałam w Pana ZOZ-ie, ja straciłam zdrowie. Nie
mam u kogo w Hajnówce się leczyć. A gdzie ja pojadę? To już się skończyła komuna. Mamy
Polskę  wolną.  Ale  Pan  mnie  nie  będzie  dyktował,  gdzie  ja  mam  jechać.  Ja  Panu  co
powiedziałam? Daj Pan mi pieniądze. Ja dużo nie chcę. Tylko daj Pan mi o to jedną dietę co Pan
o posiedzi sobie, podrzemie o tu siedząc. Bo widzę, bo oglądam wszystkie sesje wasze. Tu teraz.
Mam syna schorowanego. 7 grudnia 13 roku w nocy chłopak dostał krwotok z nosa. Krwotok, nie
krwawienie,  krwotok. Karetka szybko przyjechała. Jak u Pana wspaniałe lekarze dali pomoc?
Żadnej.  Czekali  na  laryngologa.  Laryngolog  o  11:00,  11:30  nie  ma,  12:00  przyszedł.  Córka
przyjechała, dzwoni, nie powiem, gdzie, bo Pan będzie mnie wysyłał tam, dzwoni do lekarza,
mówi: Kuba, słuchaj, tak i tak, tak i tak z Piotrkiem się dzieje, nic nie dają. Krew leci, chłopak
wycieńczony, już ledwo siedzi. Pana lekarz przyszedł, powiedział: Położyć się płasko. On się
położył, mu skrzepy tu go dławili, dusili. On tak sadzał palce, wyciągał skrzepy z buzi. Ja mówię:
Piotruś,  usiądź.  Dopiero  12:00  godzina  przyszła  laryngolog.  Córka  rozmawiając  z  Polski  z
lekarzem, on mówi, co trzeba zrobić, córka tłumaczy dla Pana Doktor. Dopiero godzina gdzieś po
12:00 odwieźli do Białegostoku tam na założenie tamponady od tyłu balonowej. Teraz drugie, w
grudniu,  20 grudnia czy którego poszły mu te,  wiązadła kolan. Prosiłam, któremu serdecznie
bardzo dziękuję, Doktor Kiryluk bardzo wyrozumiały lekarz. Bo tylko go postawili a chłopak 180
wzrostu, postawili na nogi. Co drugi dzień karetka przyjeżdża na dializy. Trzeba wyjść na klatkę.
Ja go nie postawię w pionie, nie wyprowadzę. Wypisują do domu. Doktor zrozumiał, zostawił. Ja
mówię:  Trzeba  go  nauczyć  parę  kroków,  żeby  on  dał  rady,  pomógł  dla  mnie,  bo  ja  go  nie
postawię w pionie. Poleżał do piątku, w piątek o godzinie 14:00 dostał z powrotem krwotok z
nosa na oddziale u Pana, na ortopedii. Ja nie będę mówić nazwiska. Pan sprawdzi, najmłodszy
ortopeda, to Pan wie, kto. Miał dyżur. Błąd zrobiliśmy, że nie ściągnęliśmy telewizji. Bo jeszcze
się rzucił do mnie. Bo w nocy mieli przywieźć chłopaka po dializie. Nic nie zrobili, leżał chłopak
na oddziale, nic nie zrobili mu. On ligninę kręcił, dali ligniny, i tak trzyma i do woreczka kręci,
trzyma  i  do  woreczka,  nie  nadąża.  Wzięli  na  dializę.  Doktor  na  dializie  jak  mógł,  tak
zabezpieczył. Mu podają lek na rozszerzenie tych żył, tak? I w nocy mieli przywieźć. Transport
załatwiony, przywieziemy. W nocy dzwoni chłopak: Mamo, nie przywiozą, bo nie ma transportu.
I z tym krwawieniem przywieźli mi chłopaka do domu, wypisali. To jest leczenie? Pan pierwsze
miejsce  ma?  Pan nagrody otrzymuje? Za co?  Bo ludzie głupie w Hajnówce,  przepraszam za
wyraz, boją się gdzie co powiedzieć, gdzie co napisać. Bo ja jeszczeż pójdę do lekarza. A co to
lekarz ... wojnę ... w Hajnówce?

Jakub Ostapczuk – Dobra, dziękuję Pani. 

Olga Szwarc – Zaraz, chwileczkę. 

Jakub Ostapczuk – Ale słucha Pani, to jest sprawa bardzo indywidualna. Nie możemy tak na sesji
spraw indywidualnych...

Olga Szwarc – Rano przybiegłam, to jeszcze rzucił się do mnie, rzucił się do mnie ten lekarz.
Światełko się pali, był na dializach, mówią: Odwieźliśmy na ortopedię. Zachodzę, światełko nad
drzwiami się pali.  Pielęgniarki  tam siedzą,  tu stoi  lekarz.  Ja  go ominęłam.  Siostro,  jest  jakiś
lekarz? A o, ja się odwróciłam, mówię: Doktorze, macie litość nad tymi chorymi? A on do mnie:
Co do mnie krzyczy Pani? Ja mówię: W tej chwili to Pan do mnie krzyczy a ja zaraz będę do
Pana z podniesionym głosem mówić. I mówię do niego: Żeby ja psa tak potraktowała jak wy



moje dziecko, to ja byłaby ukarana a na was nie ma kary. Pan Dyrektor wie, kto jest najmłodszy
ortopeda.

Jakub Ostapczuk – Dziękuję, Proszę Pani, naprawdę dziękuję. 

Olga Szwarc – Pan Dyrektor wie, kto jest najmłodszy. Pan nie broni. 

Jakub Ostapczuk – Ja nie bronię, ja po prostu pilnuję porządku.

Olga Szwarc – Pan nie broni, bo może i Panu, daj Boże Panu tak się przyszło.

Jakub Ostapczuk – Słucha Pani, ja...

Olga Szwarc –  Ja nie życzę najgorszemu wrogowi. 

Jakub Ostapczuk – No ale naprawdę to jest Rada, to są, spraw indywidualnych się nie porusza. 

Olga Szwarc – Dobrze. Niech radni posłuchają. Nagrody dostają. Od kogo te nagrody dostają? Za
co? 

Jakub Ostapczuk – No to już Pani, dziękuję bardzo. 

Olga Szwarc – No. 

Jakub Ostapczuk – Dobra, dziękuję. Teraz...

Zdzisław Stankowski  –  Jeszcze  ja  zabiorę  głos.  I  tutaj  Burmistrz  mówi,  że  będzie  zrobione
światło,  to  wtedy  ten  C.,  co  ma  ten  dom  pogrzebowy,  chciał  postawić,  to  tam  nie  będzie
możliwości wjechać. A ja jeszcze jak wracałem od szpitala, to czekałem 10 minut, żeby można
było skręcić na ulicę 3 Maja. I ten C. prosił ten Urząd Miasta, żeby ten wjazd był zrobiony od
ulicy 3 Maja. 

Olga Szwarc – To Pana Dyrektora, Pan poczyta. Wspaniały doktor...

Zdzisław Stankowski – To czemu tego oni  nie wyrazili zgody?

Olga Szwarc – Który dla mnie robiła? Nie kiwaj Pan głową.

Jakub Ostapczuk – Proszę, proszę zająć miejsce.

Olga Szwarc – A to jest, dobrze.

Jakub Ostapczuk – Do protokołu tutaj daj.

Olga Szwarc – Dobrze. A to jest innej doktor

Zdzisław Stankowski – Ta nieruchomość i tak ponad 10 metrów długości zrobili...

Olga Szwarc – Te samo badanie.



Zdzisław Stankowski – ...wjazd na tą nieruchomość. To teraz jak będziecie stawiać światła, to od
razu mu pozwolić...

Olga Szwarc – Pan powiedział, jak ja Panu kiedyś pokazywałam...

Zdzisław Stankowski – ...wjazd od ulicy 3 Maja.

Jakub Ostapczuk – Dobrze, dziękuję Pani.

Olga Szwarc – Ja salową pracowałam, ja się znam, że tu. Proszę.

Jakub Ostapczuk – Dziękuję.

Piotr Markiewicz – No tak, ale to jest nie czas.

Olga Szwarc – Dobrze.

Jakub Ostapczuk – Proszę Pani tutaj no.

Piotr Markiewicz – To nie czas na takie rzeczy.

Jakub Ostapczuk – Przechodzimy, przechodzimy do punktu 11...

Olga Szwarc – Bo to Pan nieruszalny.

Do punktu 12 porządku obrad
Jakub Ostapczuk – Przechodzimy do punktu 12.  Odpowiedzi na interpelacje,  wolne wnioski,
zapytania. Proszę Pana Burmistrza.

Olga Szwarc – Że przyjdzie na sesje i podrzemie sobie. 

Andrzej Skiepko – Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, szanowni Państwo, mam nadzieję, że
poradzę z tym ogromem wniosków i odpowiem na pytania.  Jeżeli na niektóre nie uda mi się
odpowiedzieć, prześlemy to na piśmie. 

Olga Szwarc – Ręce załamie i podrzemie...

Andrzej  Skiepko –  I  korzystając,  a  już  nie  ma niestety  Pana  Łukaszewicza  Henia,  chciałem
podziękować właśnie dla radnych Sejmiku Województwa Podlaskiego, dla Henia i tych, którzy są
może akurat przy telewizorach, za dobrą współpracę i myślę, że to, ta przebudowa skrzyżowania
ulicy Armii Krajowej – 3 Maja to właśnie ich determinacja w tym, aby ta inwestycja, nieduża
inwestycja została zrealizowana. Ale tak jak mówiliśmy, walczyliśmy o tą inwestycje kilka lat i
dziwię się dzisiaj dla Pana Stankowskiego, że raz podnosi temat bezpieczeństwa i poprawy tam, i
walczył nieraz o światła a tu nagle dzisiaj mówi, że te światła będą przeszkadzały. Jeżeli chodzi o
wjazd do Pana Ł., on jest w ogóle...

Jakub Ostapczuk – H.

Andrzej Skiepko – Przepraszam, Ł.



Jakub Ostapczuk – H.

Andrzej Skiepko – H., w ogóle z samej krzyżówki. Ja nie wiem, czy legalnie, czy nielegalny,
natomiast wszystko trzeba zrobić, aby ten wjazd był od 3 Maja czy też od Armii Krajowej, tak jak
już będzie   pasowało. Natomiast na pewno nie ze środka skrzyżowania, bo faktycznie to zagraża
bezpieczeństwu w tej chwili również teraz. Póki odniosę się do wolnych wniosków, Pan Bogdan
Łabędzki  właśnie  mówił  o  mieszkaniach  socjalnych.  Szanowni  Państwo,  my chcemy  podjąć
budowy tych mieszkań socjalnych i z niecierpliwością oczekujemy na programy, które gdzieś tam
krążą już w eterze od wielu lat. Natomiast na pewno jako miasto nas zadowalałby taki projekt,
gdzie  materiały można byłoby zakupić  właśnie  z  tych projektów a  pracowników pozyskać z
powiatowych  Urzędów  Pracy  jako  interwencyjnych  i  właśnie  takimi  siłami  budować  te
mieszkania.  Mam nadzieję, że to co, mówię, krąży od kliku lat, taka koncepcja budowy tych
mieszkań wejdzie  w życie  i  na pewno się podejmiemy tych działań.  Pan Sławomir Golonko
mówił o poprawie dróg, nawierzchni. Szanowni Państwo, kalendarzowa zima jeszcze trwa. Na
pewno jest w tej chwili w ogóle taki okres,  gdzie bardzo trudno utrzymać te drogi szutrowe,
nazwijmy, dlatego że są rozmokłe, musi podeschnąć, aby i dowieźć trochę żwiru, i wyrównać.
Natomiast chcę Państwu powiedzieć, że te prace będziemy wykonywać na wszystkich drogach,
ale też prosimy bezpośrednio do mnie czy do referatu o sygnały, żeby na bieżąco te sprawy
realizować. Tylko tak, jak mówię, to można zrobić, gdy troszkę obeschnie. Pan Karol Nieciecki –
poprawa wjazdu na cmentarz od ulicy Celnej. Oczywiście, to zrobimy i uporządkujemy tak jak,
jak trzeba.  Spotkanie z naszym Komendantem Policji.  Szanowni Państwo,  to było spotkanie,
które organizowała Komenda Powiatowa Policji w Hajnówce. To było wywieszone, oczywiście
było w internecie i taką informację było można uzyskać. Chcę Państwu powiedzieć, ja ze swojej
strony swoich kierowników referatów poprosiłem na to spotkanie.  Chodzi o stworzenie siatki
zagrożeń w Hajnówce.  I  to  było  pierwsze  takie  spotkanie  może,  nazwijmy,  z  kierownikami,
natomiast takich spotkań będzie więcej na osiedlach poszczególnych i będą powiadomienia  do
poszczególnych  radnych.  W takich  spotkaniach  można  uczestniczyć  nie  raz  tylko  na  swoim
osiedlu, ale kilkakrotnie. Myślę bardzo dobra inicjatywa, z którą wychodzi Pan Minister poprzez
Komendy  Powiatowe  Policji.  Pan  Borkowski  Maciej.  Panie  Macieju,  będziemy sukcesywnie
naprawiać chodniki. Szanowni Państwo w połowie kwietnia będziemy zatrudniać z Urzędu Pracy
również pracowników, którzy tym się zajmowali w ubiegłym roku i sukcesywnie te naprawy
będziemy realizować.  Pomimo,  że  temperatura  jest  taka,  a  nie  inna,  ale  podłoże jeszcze  jest
niestety zmarznięte, woda w niektórych miejscach zalega, także czasami tu naprawy nie można
zrobić,  ale  odnosząc  się  w ogóle  do  napraw chodników,  to  co  było  zgłaszane  i  przez  Pana
Stankowskiego,  w  wielu  miejscach  to  są  chodniki  w  pasie  drogi  wojewódzkiej,  dlatego  też
prosimy bardzo często Zarząd Dróg Wojewódzkich a mamy tutaj też delegaturę w Hajnówce, aby
te  bieżące  naprawy  były  w  miarę  możliwości  szybko  robione.  Informacje  na  BIP-ie  są
nieaktualne albo z opóźnieniem. Sprawdzę dokładnie i  wszystko zrobię,  aby taka sytuacja po
prostu nie miała miejsca, bo tak jak Pan powiedział, 18 stycznia ukazała się informacja o Akcji
Zima.  W zasadzie 18 już można powiedzieć było prawie że po zimie.  Także tutaj  jest  racja.
Wnioski w formie elektronicznej do radnych. Myślę, że to żaden problem. Tutaj do Biura Rady
przekażemy informację, aby takie wnioski były przesyłane wszystkim radnym. Panie Macieju,
jeżeli chodzi o ulicę Celną, połączenie z ulicą Dowgirda, czy tylko w obrębie?

Maciej Borkowski – Chodzi mi o całą ulicę Celną, przekazanie drogi od Nadleśnictwa do ulicy
Celnej. Jak wiem, 700 metrów jest nasze...

Andrzej Skiepko – Tak. Jeżeli chodzi o samą procedurę przekazania drogi od Nadleśnictwa do
nas, niestety droga jest wydłużona. Tutaj akurat jest Pani Masalska, ale to, co się orientowałem,
musi to przejąć gmina wiejska Hajnówka, tak Pani Agnieszko? Jak jestem w błędzie, to bardzo



proszę.

Agnieszka Masalska – Jeżeli chodzi o ten odcinek drogi Celnej, który znajduje się na terenie
miasta Hajnówki, to te kawałki drogi, które były w zarządzie i w gestii Nadleśnictwa, zostały już
przekazane  dla  Urzędu  Miasta,  także  cała  ulica  Celna,  która  przebiega  przez  teren  Gminy
Miejskiej Hajnówka, jest drogą miejską. Natomiast jeżeli chodzi o połączenie ulicy Celnej z ulicą
Dowgirda, to cześć, częściowo to będzie musiało przejść przez teren gminy wiejskiej Hajnówka i
tam będzie musiała być przeprowadzona procedura na podstawie specustawy drogowej,  czyli
ustawy o szczególnych zasadach przygotowywania i realizacji.

Andrzej  Skiepko  –  Czyli  przekazania  na  rzecz  gminy  wiejskiej  Hajnówka  i  później  gmina
wiejska Hajnówka...

Agnieszka Masalska – Jeżeli chodzi o tą specustawę, to to jest taki tryb jakby wywłaszczenia za
odszkodowaniem oczywiście. Mieliśmy taką sytuację już raz przeprowadzoną na terenie gminy w
Obrębie Wierzchowskie, tam od Szosy Kleszczelowskiej do drogi Stara, do ulicy Stara Judzianka.
Tam  też  częściowo  przechodziła  droga  po  terenie  wiejskim  w  cudzysłowie.  I  właśnie  na
podstawie  tych  przepisów,  które  pozwalają  na  takie  działanie,  na  podstawie  specustawy  za
odszkodowaniem  gmina  zapłaciła  dla  Nadleśnictwa  odszkodowanie  dla  poprzedniego
właściciela. Stała się ta droga gminna, czyli mamy jakoby grunt miejski na terenie wiejskim. I tak
samo też  tutaj.  Tylko to  oczywiście  procedury  są  kilkuletnie,  długie,  decyzje  środowiskowe,
wszystkie  uzgodnienia  naprawdę  no  trwają  długo  i  ale  oczywiście  da  się  takie  coś  zrobić.
Natomiast to, co było możliwe z naszego tutaj lokalnego podwórka, zrobione zostało, na dzień
dzisiejszy mamy sprawozdanie. Dziękuję.

Andrzej Skiepko – Czyli pozostaje tylko utrzymać w należytym porządku tą drogę. Zaczepy na
flagi  przy blokach.  Oczywiście  to  było zgłoszone przy blokach oczywiście komunalnych.  To
zerkniemy, ale jeszcze przypomnimy, żeby na święta  państwowe były flagi wywieszane.  Pan
Bogdan  Łabędzki  odnośnie  wyjazdu  na  manifestację.  W  tej  manifestacji  miałem  również
możliwość uczestniczenia i  chcę serdecznie podziękować wszystkim mieszkańcom Hajnówki,
którzy właśnie w ten mroźny poranek zmobilizowali się i pojechali do Warszawy na manifestację.
Myślę  każda  forma  jakiegoś  odzewu  tutaj  właśnie  od  nas  odnośnie  Puszczy  Białowieskiej,
odnośnie przede wszystkim, nam chodzi przede wszystkim o sprzątanie tego, co jest po prostu
związane z ogromnym zanieczyszczeniem Puszczy Białowieskiej. A chodzi o te świerki stojące
uschnięte, które niestety, nie można jak na razie ruszyć, ale mamy nadzieję, że poprzez takie
wspólne działanie i samorządowców, i leśników, i organizacji pozarządowych jednak ten efekt
końcowy będzie dobry, bo w tej chwili mamy sprzyjające też jakby możliwości w Warszawie.
Przydzielone mieszkania za 2015 rok.  Oczywiście taka informacja będzie na piśmie złożona.
Jeżeli chodzi o zatrudniania księgowych. ale nie tylko, przypomnę tylko że ustawa o systemie
oświatowym mówi, że dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy i on zatrudnia pracowników. Są
wyroki sądowe, gdzie samorząd gdzieś tam na siłę może chciał te sprawy uporządkować, niestety
to było oddalane, dlatego też dyrektor podejmuje wszystkie działania związane z zatrudnieniem
pracowników.

Bogusław Szczepan Łabędzki – Ale samorząd ma kreować politykę kadrową, zatrudnienia na
terenie gminy miejskiej. Można zasugerować.

Andrzej Skiepko – Zdecydowanie tak, nie tylko w tym aspekcie, ale też w wielu, wielu innych.
Współpraca z Politechniką Białostocką. Szanowni Państwo, być może nie wszyscy wiedzą, ale na
początku  ubiegłego  roku  odbyliśmy  spotkanie  z  dyrektorami  szkół  i  przedstawicielami



Politechniki  Białostockiej,  razem z  Dziekanem Bakierem na  czele.  Wywiązała  się  wspaniała
współpraca  między  szkołami  podstawowymi  i  gimnazjalnymi  z  Politechniką  Białostocką.
Odbywają się ćwiczenia poszczególnych grup, również, nazwijmy w cudzysłowie, wypady do
Puszczy Białowieskiej, aby poznać faktycznie bliżej te zagadnienia związane z akurat Wydziałem
Leśnym. Także ta współpraca jest.  Również korzystamy i czasami też nieodpłatnie z różnych
jakby podpowiedzi ze strony Politechniki Białostockiej. Ostatnio nawet odnośnie fotowoltaiki,
gdzie eksperci również tutaj nam w pewien sposób doradzali. Także ta współpraca jest i bardzo
się  cieszymy,  że  w ogóle  jedyny Wydział  pozamiejscowy jest  akurat  w Hajnówce  i  musimy
wszystko  zrobić,  aby  wspólnie  wszystko  zrobić,  aby  ta  Politechnika  Białostocka  miała  swój
Zamiejscowy  Wydział  właśnie  dalej  w  Hajnówce.  Pan  Bogdan  również  mówił  o  Strategii
rozwoju. Szanowni Państwo, bo były  wspomniane też te projekty sportowe czy też związane z
rozbudową Domu Kultury.  Tam są  zapisane,  bo chcieliśmy zapisać  wszystkie jakby pobożne
nasze życzenia. Dlaczego? Nie wiemy, jakie będą procedowania w tych konkursach, jakie będą
priorytety.  Dlatego  też  to,  co  było  wspomniane,  tam  zapisane,  projekt  transgraniczny  z
rozbudową obiektów sportowych. Szanowni Państwo, w połowie marca pewnie się rozstrzygnie
sprawa,  czy  w  ogóle  obiekty  sportowe  będą  mogły  być  realizowane  z  transgranicznych
projektów. Są inne priorytety Unii Europejskiej i być może to wypadnie, dlatego...

Bogusław Szczepan Łabędzki – Dlatego mówię o połączeniu z domami kultury.

Andrzej Skiepko – Dlatego... Ja nie. 

Bogusław Szczepan Łabędzki – Dlaczego nie?

Zdzisław Stankowski – Jeszcze jak ja w Areszcie pracowałem, to oni mieli to połączyć. Jeszcze
dawałem im pracowników do połączenia. Widzisz, jak oni tu kłamią nam w Hajnówce?

Bogusław Szczepan Łabędzki – Dobrze, Zdzisiu.

Andrzej Skiepko – Ale, ale...

Zdzisław Stankowski – Z ręką na sercu!... Matko Boska, Jezusie Chrystusie! Ja nie kłamię! To są
kłamcy!

Andrzej Skiepko – Ale Pan Bogdan właśnie za tym, aby połączyć. Natomiast jeżeli chodzi o...

Bogusław Szczepan Łabędzki – Budynki...

Andrzej Skiepko – Jeżeli chodzi o rozbudowę, ewentualną rozbudowę Domu Kultury, ja również
to samo zdanie mam.

Bogusław Szczepan Łabędzki – Wtedy być może pojawi się taki sposób na łatwiejsze otrzymanie
funduszy.

Andrzej  Skiepko – Zdecydowanie  tak.  Wykorzystać  ewentualnie  salę,  ewentualnie  narad  czy
konferencyjną na dole a biuro chociażby i OSiR-u na górze. Ale to są rozwiązania, które czekają
nas  przed,  w  przyszłości.  Oczywiście,  będąc  Dyrektorem  Domu  Kultury,  pracowali  u  mnie
więźniowie.  Chcę  powiedzieć,  że  cała  modernizacja  budynku  tego  starego  odbyła  się  dzięki
więźniom.  Trafiło  się  kilku  bardzo  dobrych pracowników i  za  to  tylko  podziękowania  dla  i
dzisiejszych,  i  ówczesnych  władz  więzienia,  z  których  po  prostu  mogliśmy  skorzystać  i



racjonalnie ich po prostu wykorzystać. Pan Janusz Puch – większy nadzór nad pracami, które
wykonują czy spółki, czy inni wykonawcy. Myślę, że to jest wniosek na piśmie, Panie Januszu
sformułowany,  prawda,  i  to  też  przekażemy tym wszystkim wykonawcom,  nie  tylko  naszym
spółkom, ale tym, którzy ewentualnie  będą wykonywać pewne prace czy na drogach,  czy w
chodnikach, czy w innych miejscach. Zwrócimy się do Zarządu Dróg Powiatowych o naprawę
chodnika na ulicy Lipowej przy wskazanych blokach. Również to, co już wcześniej mówiłem,
przy  zatrudnianiu  pracowników  interwencyjnych.  W kwietniu  również  przymierzymy  się  do
naprawy ścieżki rowerowej w kierunku ulicy Celnej. Chcę powiedzieć, że odcinek od Hemaklesu
w kierunku szpitala został  w tamtym roku naprawiony.  Niestety, akurat  ten teren jest  bardzo
mocno podmoknięty, przesiąknięty wodą i widać zapadnięcia, ale po to są pracownicy, żeby to
naprawiać. 

Janusz Puch – Panie Burmistrzu, mi chodziło w kierunku Celnej. 

Andrzej Skiepko – Nie, nie, to ja mówiłem o Celnej to, co zrobiliśmy, a Celna w tym roku. No za
czytelnie to nie pisałem, ale... Wykonanie chodnika i przejścia do Galerii. Zastanowimy się nad
tym. Szanowni Państwo, nowa ustawa o ochronie przyrody pozwala jedynie drzewa zrobić, no
niedużo wycięcie tych gałęzi, których jest może za dużo czy uschniętych. Nie można w tej chwili
ściąć równo z końcówką pnia wystającego.  Także tak jak to było wcześniej,  że gałęzie były
przycinane  całkowicie,  one  odrastały,  to  wyglądało  i  estetycznie,  i  przede  wszystkim  ze
względów właśnie tych takich higienicznych nie były one obsadzane przez ptaki, wiadomo co z
tym  się  wiąże,  ale  niestety,  niektórych  spraw  nie  możemy  przeskoczyć.  Chcę  powiedzieć
gdziekolwiek coś tam próbujemy manipulować z drzewem, bardzo szybko są oczywiście ci, co
nas podglądają, także tutaj musimy wszystko robić według prawa. Pani Helena Kuklik odnośnie
czystości  w obrzeżu rzeki Leśnej.  Ja myślę,  że mówiliśmy też o tym czynie społecznym, do
których my też się przyłączymy, jeżeli taki czyn zostanie zorganizowany. Pan Jan Giermanowicz
przypomniał jeszcze, że właśnie o wnioskach, które można składać do strategii. Na pewno bardzo
ważne sprawy, tam myślę, że najważniejsze sprawy tam zostały ujęte.

Jan Giermanowicz – Tak.

Andrzej Skiepko – Ale jak tam się mówi...

Jan Giermanowicz – Kosmetyka.

Andrzej  Skiepko  –  Tak,  jakiś  tam te  szczegóły  trzeba  po  prostu  dopracować.  Pani  Barbara
Laszkiewicz – naprawa zatoki przy Arhelanie. Przekażemy to do Spółdzielni Mieszkaniowej, bo
ten teren akurat należy do zasobów Spółdzielni Mieszkaniowej. Również jestem po rozmowach z
Panem Prezesem Mordaniem, aby przy modernizacji tej drogi w ramach schetynówki właśnie
ulicy Armii Krajowej również tę zatoczkę Spółdzielnia Mieszkaniowa wyremontowała, bo myślę,
że jak jedną się zrobi, to nie będzie zbyt ładnie, jak zostanie po prostu taka zatoczka po prostu
tak, jak w tej chwili ona wygląda. I Pan Zdzisław Stankowski. Większość to była chodników przy
ulicy  3  Maja.  Ponowimy  jeszcze  raz  wniosek  do  Zarządu  Dróg  Wojewódzkich,  ale  tak  jak
mówiłem, tutaj jest ta siedziba też Zarządu Dróg w Hajnówce. Wspólnie wszystko zrobimy, aby
te  chodniki  poprawić  również  w  pasie  drogi  wojewódzkiej.  Brak  Sylwestra,  bo  wszyscy
przyjezdni.  Chcę  powiedzieć,  ja  jako  przyjezdny  Dyrektor  Domu  Kultury  w  Hajnówce
rozpocząłem te Sylwestry nie tylko w parku, ale wcześniej  przed Domem Kultury, w samym
Domu  Kultury.  Myślę,  że  po  prostu  powrócimy.  Zainteresowanie  było  może  nie  zawsze
największe,  ale  jeżeli  będzie  taka  potrzeba,  na  pewno  do  tego  wrócimy,  ale  myślę,  że  dla
społeczeństwa  w jakiś  sposób  zrekompensowaliśmy  występami  bardzo  fajnych  koncertów  w



styczniu.  To był  koncert  Czesław Śpiewa taki  młodzieżowy i  nazwijmy,  w naszym średnim
wieku. I koncert Pana Michała Skiepko z jego gośćmi z Grodzieńską Orkiestrą Symfoniczną.
Wracamy jak bumerang do progu zwalniającego na ulicy Jagiełły. Szanowni Państwo, te progi
nawet mamy, tylko jeszcze raz powtarzam, z przyczyn proceduralnych, z przepisów nie można
tego progu ustawić. 

Zdzisław Stankowski – Były Komendant mi powiedział, ja go zawiozłem. To dlaczego oni nie
chcieli założyć? 

Karol Marek Nieciecki – To dlatego jest były.

Zdzisław Stankowski – No.

Jakub Ostapczuk – Dlatego były już. 

Zdzisław Stankowski – Nie dbają o bezpieczeństwo mieszkańców. Bo jeszcze od 2015 roku nie
pozwoliliście znaku 30 na godzinę!

Andrzej Skiepko – Szanowni Państwo, w takich pracach

Zdzisław Stankowski – … idą do przedszkola.

Andrzej Skiepko – W takich pracach, takich pracach uczestniczy pracownik...

Zdzisław Stankowski – Nie ma co tu przychodzić.

Andrzej Skiepko – … pracownik Urzędu Miasta. 

Zdzisław Stankowski – Nie ma co z wami rozmawiać.

Andrzej Skiepko – Oczywiście Naczelnik Policji z drogówki, tu akurat reprezentuje zawsze szef
drogówki Pan Michał Leoniewski. Z naszej strony Pan Lech Michalak. Mało ławek – dorobimy
ławki.  I  Pan  Nieciecki  po  raz  drugi  –  słynny  żubr.  Ja  myślę,  że  został  zdjęty,  żeby  jego
podreperować, bo tam były ubytki. Natomiast on typowo jest letnim żubrem, bo zimowy stoi
przez  cały  czas.  Natomiast  tak  naprawdę  to  się  zorientuję.  A jaki  był  koszt,  również  Pana
poinformuję. I to, szanowni Państwo, byłoby na tyle. Jak coś ominąłem, to bardzo proszę. 

Jakub Ostapczuk – Jeszcze dodatkowo Pan radny Borkowski. 

Maciej Borkowski – Panie Burmistrzu, Wysoka Rado, Panie Przewodniczący, ja jedno krótkie
takie zdanie pod adresem Pana Przewodniczącego, który się chyba zapomina,  zabierając głos
mieszkańcom naszego miasta. Akurat ta Pani nie przyszła tutaj mówić o, nie wiem, o uchodźcach
w  Niemczech,  tak,  tylko  tutaj  zgłasza  poważny  problem  jaki  ma.  Jest  zdeterminowana.  I
przypomnę również, że w 2015 roku przekazywaliśmy 90 000 na szpital, tak? Między innymi z
podatków tej Pani. Także Panie Przewodniczący, jak będzie Pan następnym razem zabierał głos,
to proszę przemyśleć. Dziękuję uprzejmie.

Jakub Ostapczuk – Ja to doskonale, ja doskonale to rozumiem, Panie radny, tylko proszę też mnie
zrozumieć,  że  sprawy  indywidualne,  jest  punkt  przyjmowania  przez  Burmistrza,  spraw
indywidualnych, w poniedziałki i tam można składać. 



Jan Giermanowicz – Przewodniczący we wtorki.

Jakub  Ostapczuk  –  Jeżeli  jest,  jeżeli  jest...  Przewodniczący  we  wtorek.  Jeżeli  problem
indywidualny.  A wyobraźcie  sobie,  Pan  radny,  wyobraźcie  sobie,  że  przyjdzie  30  osób  ze
sprawami a każdy ma inny problem w mieście. Będzie sparaliżowana totalnie Rada. Dlatego ja
proszę i dlatego prosiłem Panią, żeby krótko i tego. To jest sprawa naprawdę indywidualna. Jeżeli
jest naruszone prawo, to są odpowiednie instytucje do tego, żeby to sprawdzić, wyegzekwować
to. Ja rozumiem doskonale tą Panią. Zawsze patrzę na starsze osoby, bo też mam mamę w takim
wieku,  że  szanuję  bardzo  tę  osobę.  Ale  mówię,  będzie  taka  sytuacja,  że  Rada  może  być
sparaliżowana całkowicie i  wtedy będziemy siedzieli  do 24:00 albo i do 4:00 jak niektóre są
Urzędy. 

Maciej Borkowski –  … zdeterminowanych  na tyle, to znaczy, że coś w tym mieście nie działa,
Panie Przewodniczący.

Jakub  Ostapczuk  –  Ale  Panie  radny,  to  jest  tak,  występuje  jedna  osoba,  jedna,  nie  znamy
dokładnie drugiej strony. To jest naprawdę, to takie bardzo trudne te sprawy. Tutaj jedna osoba
może naprawdę bardzo dużo powiedzieć, nawet może za dużo, druga strona nie ma szans obrony,
bo jest tylko Pan Dyrektor, ale to dotyczy pracowników tej jednostki. I też trzeba znać umiar z
tym wszystkim, żeby naprawdę nie przeholować. 

Maciej Borkowski – Dobrze. Ja jeszcze raz przypominam.

JakuB Ostapczuk – Pan radny Tomaszuk jeszcze.

Grzegorz Tomaszuk – Ja się w kilku słowach odniosę do tej wypowiedzi, bo muszę uważać na
słowa, żeby nie sprowokować. My się z Panią dobrze znamy, tu tak Pani powiedziała, pracuje,
Pani  u  nas pracowała.  Natomiast  ja  oczywiście,  Pan Przewodniczący prowadzi obrady Rady,
natomiast ja chętnie chcę rozmawiać na temat poszanowania w ogóle ochrony zdrowia, na temat
poszanowania szpitala. To jest, uważam, nasze wspólne dobro. Natomiast no nie będę się odnosił
do indywidualnych spraw na temat skuteczności po prostu leczenia. Jeżeli chodzi o leczenie, to
jak Państwo wiecie, na temat no lekarzy poszczególnych no są różne opinie. Kilka kwestii tutaj
może tutaj Pani podniosła, że kierowałem do Bielska. To znaczy jakby taka informacja potrzebna
może wszystkim, że lekarz POZ-u kieruje do specjalisty, natomiast pacjent ma prawo wyboru,
czyli  może  wybrać  naszych  na  przykład  kardiologów,  może  skorzystać  w  Bielsku,  czy  w
Siemiatyczach w tym sensie jakby prawda, jeżeli w danym szpitalu jest kolejka, to na stronie
internetowej  są  informacje,  gdzie  ta  kolejka  jest  krótsza.  Odnośnie  naszych  certyfikatów
oczywiście to nie ja zdobyłem te certyfikaty, tylko mam szczęście, że pracuję w takim szpitalu,
gdzie  pracownicy  jakby  i  sam  Zakład  zdobywają  te  certyfikaty  a  to  certyfikat  zdobywa
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej. Także tyle na ten temat.

Jakub Ostapczuk – Dziękuję.

Olga Szwarc – Chciałam tylko dwa słowa jeszcze.

Jakub Ostapczuk – No proszę, dwa słowa. 

Olga Szwarc – Na wypowiedź...



Jakub Ostapczuk – Tak.

Olga Szwarc – Pana Dyrektora. 

Jakub Ostapczuk – Ale tylko dwa, bo już my...

Olga Szwarc – Tak. Ładnie pięknie winni się tłumaczą. Syn dostał krwawienia w grudniu dwa
razy, nie krwawienia a krwotok. Żadnej pomocy było nieudzielone. 20...

Jakub Ostapczuk – Ale słucha Pani, dwa zdania. To my słyszeliśmy o tym.

Olga Szwarc – 20 grudnia 13 roku co poszły te wiązadła. 

Jakub Ostapczuk – No, to Pani mówiła.

Olga Szwarc – W piątek.  Mówiłam. Tłumaczy się Pan.  Pan wie,  kto dyżurował,  najmłodszy
ortopeda.

Jakub Ostapczuk – Ale słucha Pani, naprawdę nie można tak zarzucać indywidualnie.

Olga Szwarc – Gdy chłopak dostał  krwotok.  I  dla mnie w nocy,  żeby był transport,  w nocy
przywieźliby chłopaka z krwotokiem do domu.

Jakub Ostapczuk – Słucha Pani, naprawdę nie jest...

Olga Szwarc – Po leczeniu Pana lekarza...

Jakub Ostapczuk – Nie jest, dobra, dziękuję Pani bardzo, dziękuję. Jeszcze Pan radny Łabędzki
prosi o.

Bogusław Szczepan Łabędzki – Ja tylko krótko się odniosę a mam przy okazji  wniosek też.
Zawsze,  kiedy  Pan  Dyrektor  zwraca  się  do  nas  o  dofinansowanie  jego  Zakładu  to,  a  to
przypominam, a przypominam że nie jest to nasz Zakład, tak, tylko organem prowadzącym jest
Starostwo Powiatowe, zawsze są te argumenty, że chociażby po to, żeby nasi mieszkańcy nie
musieli wyjeżdżać do specjalistów, szukać leczenia specjalistycznego w innych miejscowościach.
Więc  bardzo  duży  dysonans  pomiędzy  tym,  co  Pan  mówi  nam  tutaj,  prosząc  nas  o
dofinansowanie  a  to,  co  usłyszała  od  Pana  Pani,  co  mogliśmy  też  z  jej  ust  usłyszeć,  tak,
skierowanie jej do Bielska. Po to, Panie Dyrektorze, bierzemy udział w finansowaniu ZOZ-u,
żeby nasi mieszkańcy nie musieli jeździć do Bielska. Ta Pani zapłaciła już, tak jak mówił kolega
Maciej, za to, żeby nie musiała do Bielska jechać. I bardzo proszę nie używać takich argumentów
w  stosunku  do  Pana  pacjentów,  tak?  Natomiast,  Panie  Przewodniczący,  ja  mam  wniosek
konkretny. Następnym razem kiedy pojawi się projekt przekazania pieniędzy na hajnowski ZOZ,
bardzo proszę jako Przewodniczący wystąpić do Starostwa Powiatowego o opinię, ile skarg na
działanie ZOZ-u wpłynęło od mieszkańców Hajnówki. I na bazie tego będziemy wtedy oceniali,
czy my to dofinansowanie powinniśmy przekazywać, czy nie. Dziękuję bardzo.

Jakub Ostapczuk – Dziękuję. W związku z tym, a jeszcze Pan Dyrektor. Ostatnie zdanie.

Grzegorz Tomaszuk – Ja się odniosę, jak mój sąsiad mi podpowiada, ad vocem, dlatego że Pan,
mi się wydaje, że ja tu dosyć wyraźnie powiedziałem, że ja tej Pani nie kierowałem, ja nikogo nie



kieruję do Bielska. Naszym obowiązkiem jest informowanie jest pacjentów, że pacjent ma prawo
wyboru lekarza. Nie wszyscy o tym wiedzą. To nic, że nas lekarz POZ-u na przykład z Hajnówki
kieruje do kardiologa, ale pacjent może jechać z tym skierowaniem i musi być przyjęty w Zabrzu,
w Warszawie, we Wrocławiu...  Dobrze,  dobrze, dobrze...  Jeżeli  ten pacjent trafia do nas. Ale
zdaję sprawę, zdaję sprawę z tego, że różnie pacjenci reagują po prostu. I oczywiście lekarze,
szpital zdrowia nie zwróci po prostu. Musimy sami po prostu dbać o swoje zdrowie, prowadzić
zdrowy tryb życia, dbać o profilaktykę, natomiast no część pacjentów oczekuje, że po trafieniu do
specjalisty czy do lekarza oczywiście jakby ten szpital przywróci w 100 % zdrowie. Tak nie jest.
No chcielibyśmy to zrobić, ale tak żaden szpital tego nie. Natomiast ja będę się zwracał po prostu
zawsze do Wysokiej Rady o dofinansowanie, dlatego że to jest taka cząstka po prostu miasta,
wkład  naszego szpitala.  To jest  chcę  powiedzieć,  że  szpital  jest  największym pracodawcą  w
Hajnówce a drugim w powiecie. I dlatego mi się wydaje, że wszystkim nam zależy na tym, żeby
no  ten  szpital,  ten  zakład  pracy,  który  zatrudnia  tyle  ludzi,  prawda,  tyle  pracowników,  żeby
dobrze no funkcjonował. I ta symboliczna, że tak powiem, dotacja Rady Miasta też jest istotna,
też jest istotna, dlatego że to jest symboliczna, dlatego że  jest, dlatego że miasto widzi takie
potrzeby  ochrony  zdrowia.  Natomiast  odnośnie  skarg,  odnośnie  skarg  takie  wie  Pan,  no  bo
największym miernikiem jest, to jest Centrum Monitorowania Jakości Ochrony Zdrowia, które
ocenia szpitale,  który też analizuje również skargi.  Można zajrzeć na stronę internetową tego
Centrum  Monitorowania  jakości.  To  jest  agenda  Ministerstwa  Zdrowia.  To  nie  jest  żaden
ranking  ...  i  tak  dalej.  I  tam  jest  informacja,  o  jakości  świadczonych  usług,  prawda,  przez
hajnowski szpital. Ja wiem, że to nie wszystkim, prawda, może się dzisiaj podobać, jak w życiu
jest, także inni są zadowoleni, drudzy niezadowoleni. I dla jednych to paliwo, że tak powiem,
prawda,  tak  wypowiedź  Pani  również  takiej  sprawy  indywidualnej,  że  któryś  tam  lekarz,
prawda...

Olga Szwarc – Bo ludzie boją się co powiedzieć.

Grzegorz Tomaszuk – ...no nie pomógł, także, także. No tyle, tyle. Dziękuję bardzo.

Jakub Ostapczuk – Dziękuję. W związku z powyższym...

Olga Szwarc – Ale ja...

Jakub Ostapczuk – Cisza. Już koniec... 

Bogusław Szczepan Łabędzki – Podtrzymuję swój wniosek, Panie Przewodniczący. 

Jakub Ostapczuk – Dziękuję. Dziękuję bardzo. Jest...

Do punktu 13 porządku obrad
Jakub Ostapczuk – To ostatni punkt. Dziękuję Państwu za przybycie. Zamykam obrady XII sesji
Rady Miasta Hajnówka. Dziękuję serdecznie.

prot.     Elżbieta Filipowicz                                                   Przewodniczący Rady

                                                                                                   Jakub Ostapczuk



Załączniki do Protokołu Nr XII/16:
1. Lista obecności Radnych Rady Miasta Hajnówka.
2. Wniosek Radnych z Klubu Radnych Porozumienie Samorządowe Zmienia hajnowska oraz

z Klubu Radnych Polskie Stronnictwo Ludowe o upamiętnienie 70. rocznicy tragicznie
zmarłych  prawosławnych  mieszkańców  ziemi  hajnowskiej  i  bielskiej  i  uczczenie  ich
minutą ciszy.
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Miasta Hajnówka w sprawie uczczenia ofiar sowieckich deportacji” do protokołu.

4. Informacja o działalności Burmistrza Miasta Hajnówka w okresie od dnia 28 listopada
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5. Informacja Miejskiej Komisji Wyborczej w Hajnówce w sprawie wyborów do rad osiedli.
6. Sprawozdanie z realizacji budżetu obywatelskiego w 2015 r.
7. Sprawozdanie  z  wysokości  średnich  wynagrodzeń  nauczycieli  na  poszczególnych

stopniach  awansu  zawodowego  w szkołach  prowadzonych  przez  jednostkę  samorządu
terytorialnego.

8. Sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Miasta Hajnówka.
9. Uchwała  Nr  XII/95/16  Rady  Miasta  Hajnówka  z  dnia  10  lutego  2016  r.  w  sprawie

udzielenia pomocy finansowej.
10. Uchwała Nr XII/96/16 Rady Miasta Hajnówka z dnia 10 lutego 2016 r. w sprawie zmian w

budżecie miasta na 2016 rok.
11. Uchwała Nr XII/97/16 Rady Miasta Hajnówka z dnia 10 lutego 2016 r w sprawie zmiany

uchwały  Nr  V/32/15  Rady  Miasta  Hajnówka  z  dnia  25  marca  2015  r.  w  sprawie
uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony
Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2015-2021.

12. Uchwała  Nr  XII/98/16  Rady  Miasta  Hajnówka  z  dnia  10  lutego  2016  r.  w  sprawie
uchwalenia Programu Wspierania Rodziny Gminy Miejskiej Hajnówka na lata 2016-2018.

13. Uchwała  Nr  XII/99/16  Rady  Miasta  Hajnówka  z  dnia  10  lutego  2016  r.  w  sprawie
określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy pierwszej
szkół  podstawowych  prowadzonych  przez  miasto  Hajnówka,  dla  kandydatów
zamieszkałych  poza  obwodem  wybranej  szkoły  podstawowej,  określenia  dokumentów
niezbędnych  do  potwierdzenia  spełniania  kryteriów  oraz  przyznania  liczby  punktów
każdemu kryterium.

14. Uchwała  Nr  XII/100/16  Rady  Miasta  Hajnówka  z  dnia  10  lutego  2016  r.  w  sprawie
określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy pierwszej
publicznych  gimnazjów  prowadzonych  przez  miasto  Hajnówka,  dla  kandydatów
zamieszkałych  poza  obwodem  wybranego  gimnazjum,  określenia  dokumentów
niezbędnych  do  potwierdzenia  spełniania  kryteriów  oraz  przyznania  liczby  punktów
każdemu kryterium.

15. Uchwała  Nr  XII/101/16  Rady  Miasta  Hajnówka  z  dnia  10  lutego  2016  r.  w  sprawie
wyrażenia zgody na wniesienie wkładu niepieniężnego (aportu) na rzecz Przedsiębiorstwa
Usług Komunalnych Spółki z o.o. w Hajnówce.

16. Uchwała  Nr  XII/102/16  Rady  Miasta  Hajnówka  z  dnia  10  lutego  2016  r.  w  sprawie
wyrażenia zgody na wniesienie wkładu niepieniężnego (aportu) na rzecz Przedsiębiorstwa
Usług Komunalnych Spółki z o.o. w Hajnówce.

17. Uchwała Nr XII/103/16 Rady Miasta Hajnówka z dnia 10 lutego 2016 r. w sprawie planu
pracy Rady Miasta Hajnówka oraz stałych komisji Rady Miasta Hajnówka na 2016 r.

18. Wniosek radnego Jana Giermanowicza o zmianę projektu uchwały w sprawie planu pracy
Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Hajnówka na 2016 rok.



19. Uchwała Nr XII/104/16 Rady Miasta Hajnówka z dnia 10 lutego 2016 r. w sprawie planu
pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Hajnówka na 2016 r.

20. Wolne wnioski,  zapytania z XII sesji  rady Miasta Hajnówka, która odbyła się dnia 10
lutego 2016 r.


