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

która odbyła się 30 marca 2016 r.
w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Hajnówka

w godz. 15:00-17:35

Stan Rady Miasta – 21
obecnych na sesji – 19

nieobecnych usprawiedliwionych – 2

Radni obecni na posiedzeniu :
1. Borkowski Maciej
2. Chaniło Alicja 
3. Charytoniuk Jerzy
4. Czurak Adam
5. Giermanowicz Jan 
6. Golonko Sławomir
7. Kiendyś Ireneusz Roman
8. Kośko Krystyna
9. Kuklik Helena
10. Kulik Sławomir
11. Laszkiewicz Barbara
12. Łabędzki Bogusław Szczepan 
13. Mironczuk Piotr
14. Nieciecki Karol Marek
15. Ostapczuk Jakub
16. Puch Janusz
17. Rygorowicz Ewa 
18. Szlifarska Maria
19. Tomaszuk Grzegorz

Radni nieobecni usprawiedliwieni:
1. Androsiuk Tomasz
2. Markiewicz Piotr

/lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu/

Do punktu 1, 2, porządku obrad
Jakub Ostapczuk – Otwieram obrady XIII sesji Rady Miasta w Hajnówce. Na wstępie chcę
powitać  serdecznie  mieszkańców  Hajnówki,  radnych  Sejmiku  Wojewódzkiego,  którzy
przybyli  na  dzisiejszą  sesję,  a  mianowicie  Pana  Henryka  Łukaszewicza  i  Pana
Włodzimierza Pietroczuka, zaproszonych gości, radnych Rady Miasta i Pana Profesora Pana
Dziekana Pana Sławomira Bakiera, który będzie dzisiaj omawiał działalność Politechniki.
Do tej  chwili nie wpłynęły żadne zmiany do porządku obrad. Jeśli  nie ma wniosków o
zmianę porządku obrad, przedstawię porządek obrad dzisiejszej sesji.  Stwierdzam, że na
dzisiejszej sesji jest obecnych 19 radnych, 18, z tego wniosek, że wszystkie podjęte dzisiaj
uchwały są prawomocne. Oto porządek obrad:



1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XII sesji Rady Miasta Hajnówka.
4. Interpelacje.
5. Informacja o działalności Burmistrza Miasta Hajnówka w okresie od dnia 23 stycznia

2016 r. do 8 marca 2016 r.
6. Informacja  o działalności,  funkcjonowaniu i  potrzebach Zamiejscowego Wydziału

Politechniki Białostockiej w Hajnówce.
7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawach:

a/ zmian w budżecie miasta na 2016 rok,
b/ programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności
zwierząt na terenie miasta Hajnówka na 2016 rok,
c/ przedłużenia  czasu  obowiązywania  dotychczasowych  taryf  za  zbiorowe
zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków. 

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

Jakub Ostapczuk – Kto jest za przyjęciem powyższego porządku obrad? Dziękuję. Kto jest
przeciwny? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Za porządkiem obrad głosowało 19
radnych.  W  międzyczasie  doszedł  jeszcze  1  radny.  Porządek  obrad  został  przyjęty
jednogłośnie. 

Do punktu 3 porządku obrad
Jakub Ostapczuk – Przechodzimy do punktu następnego. Przyjęcie protokołu z XII sesji
Rady Miasta Hajnówka. Protokół był wyłożony w Biurze Rady, można było przejrzeć. Czy
są uwagi do protokołu z XII sesji Rady Miasta? Jeśli nie ma, przegłosujemy. Kto jest za
przyjęciem protokołu z XII sesji Rady Miasta Hajnówka? Kto jest za? Dziękuję. Kto jest
przeciwny? Nie widzę. Kto się wstrzymał? 1 radny się wstrzymał. Za protokołem głosowało
18 radnych, przeciwnych nie było, 1 radny się wstrzymał. Protokół został przyjęty.

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

Maciej Borkowski – Panie Burmistrzu, Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, jedną krótką
interpelację.  W  związku  z  obserwacją,  jak  również  wiedzą  zaczerpniętą  z  rozmów  z
mieszkańcami,  zwracam uwagę na problem pustostanów w naszym mieście.  Biorąc pod
uwagę problemy naszych mieszkańców, a jednym z nich jest brak mieszkań, zwracam się z
prośbą  o udzielenie  odpowiedzi  na  następujące pytania:  Ile  obecnie  jest  pustostanów w
mieście Hajnówka i od jakiego czasu stoją puste? Czy wśród pustostanów są ogrzewane na
koszt miasta?  Jeśli  tak,  to jakie to są koszty rocznie i  ile  jest  takich pustostanów? Czy
władze  miasta  opracowały  kompleksowy program zagospodarowania  pustostanów?  Jeśli
tak, to proszę o dołączenie kopii do odpowiedzi. Jaki jest szacowany kwotowo rocznie wg
określonych stawek czynszów i opłat przyjętych przez Radę Miasta zysk utracony z tytułu
prawomocnych  najemców obecnych  pustostanów?  Panie  Burmistrzu,  ta  interpelacja  jest
podyktowana tym, że Pan wielokrotnie obiecywał, że coś Pan zrobi z tymi pustostanami,
które  stoją  i  straszą  nasze  miasto.  Mam nadzieję,  że  po  tej  interpelacji  coś  się  zmieni.



Dziękuję uprzejmie.

Jakub Ostapczuk – Dziękuję. Pan Janusz Puch jeszcze ma interpelację.

Janusz Puch – Tak.  Panie  Przewodniczący,  Panie  Burmistrzu,  Wysoka  Rado,  na  terenie
miasta  Hajnówka  są  działki  i  posesje,  które  od  wielu  lat  nie  są  porządkowane  i  psują
wizerunek naszego miasta, dlatego też składam interpelację dotyczącą podjęcia działań w
celu  poprawy  wyglądu  i  estetyki  miasta  Hajnówka,  a  także  zapewnienie  porządku  i
bezpieczeństwa przeciwpożarowego na terenach działek prywatnych i nie tylko, które od
wielu  lat  nie  są  sprzątane  przez  ich  właścicieli.  Dotyczy  to  między  innymi  terenów
położonych wzdłuż rzeki Leśna przy osiedlu Lipowa w Hajnówce tj. od ulicy Miłkowskiego
do ul. Stefana Batorego a także przy budynku wielorodzinnych na Osiedlu Lipowa nr 81 i
89.  Porastające  obecnie  tam  trawy  i  krzewy  tworzą  tak  zwany  posusz,  który  stwarza
zagrożenie pożarowe i jest miejscem, gdzie tworzą się dzikie wysypiska śmieci. Mieszkańcy
tam wyrzucają różne rzeczy, pojemniki PCV, butelki, opony i inne akcesoria samochodowe,
jak również zużyte meble. Jest to miejsce gdzie mają również schronienie różnego rodzaju
gryzonie  (myszy  i  szczury)  a  także  kleszcze.  Taki  stan  rzeczy  stwarza  zagrożenie  dla
bawiących się tam dzieci z Osiedla Lipowa. W związku z powyższym proszę o podjecie
działań w celu wyeliminowania powstałych zagrożeń, tym bardziej również, że rozpoczyna
się sezon turystyczny i dobrze byłoby, żeby osoby przyjeżdżające do naszego miasta miały
o nim miłe wrażenie. Dziękuję.

Jakub Ostapczuk – Dziękuję. Interpelacji więcej nie ma. Odpowiedzi na interpelacje będą w
punkcie 9.

Do punktu 5 porządku obrad
Jakub Ostapczuk – Przechodzimy do punktu 5. Informacja o działalności Burmistrza Miasta
Hajnówka w okresie od 23 stycznia do 8 marca 2016. Taką informację otrzymali Państwo
na piśmie. Czy są dodatkowe pytania jeszcze do tej informacji? Pan radny Mironczuk. 

Piotr Mironczuk – Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Panie Burmistrzu, na XI sesji w
dniu 12, 16 grudnia 2015 r. Pan Burmistrz zaproponował kupno działki położonej przy ulicy
Filipczuka i poprosił o zadysponowanie w funduszu 300 000 złotych na ten cel. Na moje
pytanie,  dla  jakich  celów  ma  to  służyć,  Pan  Burmistrz  odpowiedział,  że  ma  być
wzmocnienie naszej działki, czyli zwiększenie atrakcyjności naszej działki. Otóż może to
jest i  byłoby dobre tłumaczenie,  jednak dnia 17 grudnia już Pan Burmistrz podpisał akt
notarialny na kupno działki a naszą działkę, nasza działka została wystawiona na przetarg,
gdzie przetarg się odbył 18 grudnia. I z tego, co mi wiadomo, przetarg odbył się skutecznie,
co można było znaleźć w wiadomości na stronach internetowych. Natomiast dalsza jakby,
dalszy los tej działki zostaje niejasny. W związku z tym na razie zostawimy tą działkę, tylko
wrócę  do  działki  tej  kupionej.  To  jest  działka  numer  1/137  i  ostatnio  Pan  Burmistrz
zaproponował podział tej działki. Na co ta działka ma być podzielna czy do jakich celów?
Na ile  tych części  ma ta  działka być podzielona? Bo tam jest  hektarowa działka mniej
więcej gdzieś o tej kubaturze. Do jakich celów ma to służyć, bo na XI, tak, na XI sesji Pan
Burmistrz tego nie wyjaśnił, pomimo mojej prośby. Czy w dalszym ciągu to będzie takie no,
radni  mają  się  domyślać  i  mieszkańcy,  czy  dostaniemy  wyjaśnienie,  które  nas
usatysfakcjonuje, zadowoli? Natomiast jeśli chodzi o działkę miejską, którą Pan Burmistrz
sprzedał, co się dalej dzieje z tą działką? Bo, jak mówię, nie można uzyskać tej informacji.



W końcu miesiąca stycznia, bodajże początek lutego dowiadywałem się i nie było wiadomo.
Nie podpisana jeszcze umowa, nie sfinalizowano tej transakcji. Jak to wygląda? Jeszcze
doszedłem do wniosku takiego, że porównując ceny działki nabytej na przy ulicy Dowgirda
a sprzedanej naszą na Fabryce Chemicznej, to dochodzę do wniosku, że w przeciągu tego
okresu, chyba rok czy 2 lata, potaniało o 100 % działki w Hajnówce, gdzie przy Dowgirda
myśmy płacili za metr działki 50 parę złotych a z tego wynika, co tu żeśmy uzyskali za
sprzedaż, wychodzi niecałe 30 złotych. I jak to Pan Burmistrz to wytłumaczy? Następna
sprawa, Komisja Mieszkaniowa. Panie Burmistrzu, z tej, z tego zapisu nic nie wynika, kto
dostał,  gdzie dostał,  jak porównać do listy,  która otrzymałem na moją  interpelację.  I  tu
przychodziłem  się  dowiadywać  do  Pani  Kierownik.  Poinformowano  mnie,  że  to  jest
tajemnica po prostu tych akt. Dlaczego tych osób, którzy zostali czy dostali mieszkanie, nie
ma wywieszonej listy w Urzędzie Miasta? Jeżeli tajemnica akt osobowych jest, przecież nie
musi  być  tam  wszystko  dane,  tylko  nazwisko  i  imię.  Jeżeli  otrzymałem  listę,  nie
przydziałów, tylko listę  osób zakwalifikowanych do przydziału,  to nie było wtenczas to
problemem, a teraz wychodzi to, że jest problem. Następna sprawa, Panie Burmistrzu, może
Pan trochę szerzej no przybliży nam, wypowie się w temacie spotkania z Ambasadorem
Nadzwyczajnym Pełnomocnym Republiki Białoruś. Czego dotyczyła, jakby to rozszerzył
Pan nam tą wiadomość. No dobra, na razie tyle, dziękuję.

Jakub Ostapczuk – Dziękuję. Pani Kośko.

Krystyna Kośko – Panie Burmistrzu, Wysoka Rado, ja mam pytanie. Tutaj w tej informacji
zawarte, że wydano 4 decyzje przyznające pracodawcy dofinansowanie kosztów kształcenia
młodocianych pracowników na łączną kwotę tą 32 324 złote. Nie wiem, co to jest.

Jakub Ostapczuk – Dziękuję. Pytań nie ma więcej. To proszę Pana Burmistrza w tej kwestii
odnośnie dotyczącej informacji o działalności Burmistrza.

Jerzy  Sirak  –  Panie  Przewodniczący,  Wysoka  Rado,  temat  działki  na  ulicy  Filipczuka.
Pamiętamy, kiedyś była taka sesja jedna wyjazdowa. Byliśmy na tej ulicy i ja wówczas tą
działkę pokazywałem. Wydaje mi się, że wyraźnie wtedy mówiłem, o co chodzi, jaki jest cel
przeznaczenia tej działki i po co robimy tam porządkowanie, uzupełnienie terenu i tak dalej.
Trzeba spojrzeć trochę na mapę. Tak wygląda sytuacja, że ta działka, która była własnością
gminy miejskiej  w Hajnówce,  była  działką bardzo niekształtną.  Generalnie  była to  taka
działka,  na  której  bezpośrednio  praktycznie  niewiele  da  się  zbudować  i  ją  dobrze
wykorzystać.  Oczywiście,  jak  spojrzymy  na  powierzchnię,  tak  jak  Pan  radny  mówił,
wygląda to atrakcyjnie – 90 arów. Ale proszę popatrzeć na geografię tej mapki – wygląda to
już  zupełnie  inaczej.  Stąd  też  potrzeba  zakupienia  sąsiedniej  działki,  która  była  w
użytkowaniu wieczystym Gryfskandu. Zakup jest potrzebny po to, żeby z tych 2 działek,
której właścicielem była gmina a wieczystym użytkowaniem był Gryfskand, na części tej
działki  są  też  budynki  i  urządzenia,  które  powinniśmy  przekazać  dla  Przedsiębiorstwa
Wodociągów i Kanalizacji, ponieważ Przedsiębiorstwo ma tam swoje urządzenia związane
z  funkcjonowaniem  systemu  oczyszczania  ścieków.  W  związku  z  tym  była  potrzeba
zakupienia tej działki od Gryfskandu i rzeczywiście, w końcu grudnia ubiegłego roku taki
akt  notarialny  po  wielu  miesiącach  negocjacji  z  Gryfskandem  został  podpisany.
Zapłaciliśmy  zaliczkę,  pozostałą  kwotę  mamy  zapłacić  do  końca  czerwca.  Pan  radny
poruszył tutaj temat podziałów. Tak, po to, żeby faktycznie i sensownie wykorzystać jedną i
drugą  działkę,  trzeba  dokonać  pewnych  podziałów  i  po  dokonaniu  tych  podziałów



planujemy zamianę z nowym właścicielem działki,  który w wyniku przetargu tą działkę
kupił.  Zostało to  sfinalizowane już aktem notarialnym.  W wyniku tych podziałów,  tych
zmian granic nieruchomości będziemy mieli w mieście dwie funkcjonalne działki. Jedna to
będzie  działka  taka  prostokątna,  która  no  będzie  własnością  tego  Pana,  który,  tego
inwestora, który to kupił. Ma tam określone plany inwestycyjne, produkcyjne. Natomiast
druga  działka  będzie  działką  też  funkcyjną,  funkcjonalną  z  dojazdem  od  strony  ulicy
Filipczuka.  Także tak sprawa wygląda.  Ale wystąpiliśmy również do Pana Wojewody z
wnioskiem  o  umożliwienie  przekształcenia  tej  działki  z  wieczystego  użytkowania  na
własność. Dlaczego? Dlatego, że chcemy, żeby status prawny tych działek był jednakowy,
ponieważ  nasza  działka  była  własnością  gminy,  natomiast  tamta  druga  działka  jest  w
wieczystym użytkowaniu w tej chwili. Mam nadzieję, że Pan Wojewoda wyrazi na to zgodę,
bo wszelkie względy praktyczne i funkcjonalne przemawiają za tym, żeby taka zgoda była. I
po  dokonaniu  tych  zamian,  po  dokonaniu  przekształceń  będziemy  szukali  innego
zainteresowanego. Taki potencjalny inwestor, również hajnowianin, jest zainteresowany na
początek wydzierżawieniem tej działki a wykupieniem jej po wybudowaniu na tej działce
zakładu produkcyjnego. Także jak widzicie Państwo, cel główny jest taki, żeby te działki w
przyszłości  były  takim  miejscem,  gdzie  w  przyszłości  będzie  prowadzona  działalność
produkcyjna a w związku z tym jest szansa na dodatkowe miejsca pracy. Bez takich działań,
bez takich zmian i organizacyjnych i tych zakupów racjonalne i funkcjonalne wykorzystanie
tych nieruchomości  byłoby niemożliwe.  Pan radny  ponownie,  po  raz  kolejny  wraca  do
tematu zakupów działki przy ulicy Doktora Adama Dowgirda. Ja o tym już mówiłem, ale
przypomnę jeszcze raz, w jakich okolicznościach tamte działki zostały zakupione i po co.
Zostały zakupione w ramach realizacji programu przygotowania terenów inwestycyjnych w
mieście,  programu,  na  który  dostaliśmy  znaczące  doinwestowanie,  dofinansowanie  z
Regionalnego Programu Operacyjnego. Dlaczego tam, a nie w innym miejscu? Dlatego, że
w tamtym miejscu gmina miejska Hajnówka posiadała swoje nieruchomości o powierzchni
około  3,5  hektara.  Chcieliśmy  przygotować  tam  atrakcyjne  tereny  inwestycyjne.
Przypomnę,  że  jest  to  nieruchomość  granicząca  bezpośrednio  z  terenem  Lasów
Państwowych.  W wyniku  realizacji  tego  projektu  została  wykonana  droga  dojazdowa,
zostały dociągnięte wszystkie sieci komunalne, to znaczy woda, kanalizacja, jak również
sieć  ciepłownicza.  Jest  przygotowany  teren  inwestycyjny.  Zapłaciliśmy  tyle  w  wyniku
negocjacji. Byliśmy w sytuacji przymuszonej w ten sposób, że to my chcieliśmy kupić, my
chcieliśmy powiększyć swoje tereny o sąsiednie nieruchomości. W tej chwili mamy tam 7
hektarów uzbrojonych terenów, mamy potencjalnego inwestora zainteresowanego bardzo
ciekawymi i interesującymi projektami inwestycyjnymi, ale za wcześnie jest dzisiaj, żeby o
tym mówić.  Komisja  Mieszkaniowa.  No  może  będę  się  powtarzał,  ale  ochrona  danych
osobowych  funkcjonuje  cały  czas.  Ja  przypomnę  tylko,  że  Komisja  Mieszkaniowa  jest
komisją Rady. W tej Komisji Mieszkaniowej zasiadają przedstawiciele wybrani przez Radę
Miasta. I proszę mi wierzyć, nie ma tu żadnych, że tak powiem, tajemnic. Wiadomo, jakie
są  zasady  i  jest  regulamin  funkcjonowania  komisji  i  komisja  pracuje  zgodnie  z  tym
regulaminem. I nie są to moje decyzje, chociaż ja je ostatecznie podpisuję, ale ja jestem
tylko  notariuszem,  który  swoim  podpisem  potwierdza  decyzję  Komisji  Mieszkaniowej.
Spotkanie  z  Ambasadorem Republiki  Białoruś.  Tak,  takie  spotkanie  miało  miejsce  przy
okazji wystawy plastycznej, która była zorganizowana w Muzeum Kultury Białoruskiej w
Hajnówce.  Przy  okazji  tej  wystawy  spotkaliśmy  się  z  Panem  Ambasadorem  i
rozmawialiśmy o szeroko rozumianej współpracy transgranicznej,  ponieważ wszyscy też
wiemy,  my  i  nasi  partnerzy  z  Republiki  Białoruś  przygotowują  się  również  do  nowej
perspektywy budżetowej. Zastanawiamy się wspólnie, co moglibyśmy razem zrobić. Także



tutaj w rozmowie z Panem Ambasadorem, oprócz tego, że rozmawialiśmy o tej współpracy
kulturalnej,  transgranicznej,  też  rozmawialiśmy  o  możliwości  wsparcia  ze  strony  służb
dyplomatycznych Republiki Białoruś przy realizacji tych projektów transgranicznych. W
najbliższym  czasie  w  połowie  kwietnia  w  ramach  Euroregionu  Puszcza  Białowieska
organizujemy posiedzenie Euroregionu po stronie białoruskiej w Prużanach. Tam spotkamy
się z naszymi przedstawicielami i partnerami ze strony białoruskiej z Kamieńca, z Prużan i
Świsłoczy. Z naszej strony będą przedstawiciele wszystkich gmin członków Euroregionu
Puszcza  Białowieska  właśnie  po  to,  żeby  wspólnie  przeanalizować  kryteria  nowej
perspektywy  budżetowej  i  zastanowić  się  nad  tym,  w  jakich  projektach  moglibyśmy
wspólnie z naszymi partnerami z Białorusi starać się ubiegać o pieniądze. Pani Kośko pyta o
dofinansowanie. No to nie jest nic nowego. Jest to stary program, który jest realizowany
przez naszą komórkę oświaty. Związany jest z finansowaniem praktycznej nauki zawodu, a
więc  wtedy,  kiedy  zgodnie  z  zasadami  ta  nauka  zostanie  zrealizowana  zgodnie  z
programem,  wnioskodawca,  czy  przedsiębiorca,  czy  rzemieślnik  występuje  do  nas  z
wnioskiem o  refundację  i  taką  refundację  otrzymuje.  Oczywiście,  są  to  środki  budżetu
państwa,  które  są  przekazywane  pracodawcom  za  pośrednictwem  gminy  miejskiej
Hajnówka. Cóż mogę jeszcze dodać oprócz tych informacji, które były? W międzyczasie
takim dużym wydarzeniem była konferencja organizowana przez Ministra Środowiska Pana
Profesora  Szyszko.  Była  to  dwudniowa  konferencja.  Część  tej  konferencji  była  w
Warszawie, część tutaj w Białowieży. W tej konferencji uczestniczyłem i stanowisko, które
my jako Rada w sprawach Puszczy Białowieskiej mamy od lat niezmienione, tradycyjnie
przedstawiłem.  Dziękuję bardzo.

Jakub Ostapczuk – Dziękuję. Pan jeszcze.

Piotr Mironczuk – Jeszcze, Panie Burmistrzu, dziękuję za informację i myślę, gdyby to się
ukazało na piśmie, byśmy szybciej byśmy się porozumieli, natomiast stale powtarzam się i
proszę o większą informację w stosunku do tematów podjętych, jako działalności Pana. I
jeszcze wracam do tej działki, którą sprzedaliśmy. Pod jaką pozycją została zaksięgowana,
czyli przychód mamy to z tej działki...

Jerzy Sirak – To są dochody...

Piotr Mironczuk – ...zarachowane.

Jerzy Sirak – Dochody majątkowe no ze sprzedaży nieruchomości stanowiących własność
Gminy Miejskiej Hajnówka.

Piotr Mironczuk – I pod którą to pozycją można znaleźć?

Jerzy Sirak – To Pani Skarbnik niech odpowie.

Piotr Mironczuk – Bo jak patrzałem, to tego nie znalazłem w tej naszej informacji.

Jerzy Sirak – Nie, ale proszę Pana, to jeszcze w sprawozdaniu nie będzie, bo przecież ten
akt notarialny został zawarty może, nie wiem, 2 tygodnie temu czy 3, nie wiem dokładnie
no. Przetarg był wcześniej, ale sam akt notarialny był już w tym roku podpisany i w tym
roku jest wpływ. 



Piotr  Mironczuk –  To się  potem dopytamy.  Natomiast  jeszcze w sprawie mieszkań.  To
znaczy co, Panie Burmistrzu? Że to jest tajemnica? Nikt nie może porównać, jaka była lista
przydziałów a kto dostał teraz? Nie rozumiem tego. Jednak mimo wszystko to poproszę o
wyjaśnienie. Coś tu, coś tu chyba.

Jerzy Sirak – No ale w jakim sensie? Panie radny, ja wydaje się mówię wyraźnie, że jeżeli
chodzi o decyzje, decyzje są podejmowane na podstawie czynności podejmowanych przez
Społeczną  Komisję  Mieszkaniową i  to  ta  Komisja  rekomenduje  przydzielenie  mieszkań
komunalnych,  czy  socjalnych  Ja,  powiem  szczerze,  nie  ingeruję  tutaj  w  decyzje  tejże
komisji. Komisja robi to zgodnie z regulaminem i zgodnie z prawem.

Jakub Ostapczuk – Dobra, dziękuję.

Piotr Mironczuk – Tak, tylko ja nawiązuję do tej, do tego wykazu, co na swoją interpelację
dostałem od Państwa, od Urzędu. I tam było wykazane 18 osób, które są zakwalifikowane
do przydziału. Natomiast teraz jakby to porównać? Czy są z listy, czy są spoza listy? O to
właśnie się rozchodzi, bo tutaj...

Jerzy Sirak – Ale Panie radny, nie mogą być osoby spoza listy, która została ustalona przez
Komisję Mieszkaniową no.

Piotr Mironczuk – A na jakiej podstawie to można Panu wierzyć? Po prostu.

Jerzy Sirak – Panie radny, jeżeli Pan uważa, że ja mówię nieprawdę, że ja kłamię, no to nie
wiem, no to proszę mnie do sądu podać no.

Jakub Ostapczuk – Dobra, Panie radny, proszę...

Piotr Mironczuk – Ja, Panie Burmistrzu, niech Pan mnie tak nie traktuje i Rady, tak nie
traktuje. Ja Pana nie uważam, tylko chcę być... Jeżeli informacja jest przede mną, żebym ja
to zobaczył. Natomiast, natomiast takie...

Jerzy Sirak – No ale szanowni Państwo, zrozumcie, komisja ma swój regulamin, obraduje,
analizuje  wszystkie  wnioski  i  finalnie  komisja  przygotuje  pewną  listę,  rekomendacje  z
imienia,  nazwiska  tych  osób,  które  kwalifikują  się  do  przydziału  lokalu  socjalnego czy
przydziału lokalu komunalnego.  W ciągu roku,  wtedy kiedy się  lokale zwalniają,  są do
dyspozycji miasta w zależności od tego, jak duże są lokale, jakie są rodziny oczekujące na
mieszkanie, ile jest dzieci, proponujemy. Jeżeli rodzina z tej listy ustalonej przez Społeczną
Komisję Mieszkaniową akceptuje, chce te mieszanie, wówczas dopiero ten przydział do tej
rodziny trafia.

Jakub Ostapczuk – Jeszcze Pani Marta chce, może rozwiąże ten problem.

Piotr Mironczuk – Ja wrócę, jeżeli ja dostałem wykaz osób lista najmu lokali komunalnych
na rok 2015, dlaczego nie mamy teraz porównania? To tylko tyle.

Jakub Ostapczuk – To jeszcze Pani Marta,  Pani  Marta  Trochimczyk odpowie coś w tej



kwestii.

Marta Wilson-Trochimczyk – Pismo, z którym Pan do nas się zwrócił, było odpowiedzią na
wniosek, który był sformułowany: Ile osób fizycznie dostało mieszkanie? I taką odpowiedź
Pan  otrzymał.  Pytanie  było  o  liczbę  i  liczbę  Pan  otrzymał.  Natomiast  jeżeli  chodzi  o
wymienienie i sporządzenie wykazu osób, które w ciągu 2015 roku otrzymały mieszkanie,
czyli dostały klucze i przeprowadziły się do nowego lokalu, nazwiska te są objęte ochroną
danych osobowych. Aby sporządzić taki wykaz, Urząd ma obowiązek zapytać się każdej
osoby, czy udostępni swoje dane osobowe do dalszego przetwarzania. Ponieważ tylko lista
przydziału jest ogólnie dostępna. Taka została podjęta uchwała Rady, że to jest oficjalnie
wywieszane są te nazwiska. Natomiast już jeżeli chodzi o fizyczny przydział, czyli wzięcie
lokalu,  musimy prosić  o  wyrażenie  zgody  tej  osoby.  Jeżeli  taką  listę  chce  Pan  od  nas
uzyskać od Urzędu, proszę wystąpić o uzyskanie dostępu do informacji publicznej. Wtedy
zaczniemy nasze postępowanie, czyli pytanie o wyrażenie zgody i sporządzenie stosownej
listy. Myślę, że to chyba o to chodziło, tak, Panie radny?

Jakub  Ostapczuk  –  Tak.  Dobra,  dziękuję.  To  chyba  jaśniej  nie  można  wytłumaczyć.  I
jeszcze, i jeszcze... Ale to już temat, uważam, zamknięty. Przechodzimy do głosowania. Kto
jest za przyjęciem informacji od działalności...

Karol Marek Nieciecki – Jeszcze jeden punkt, jeszcze jedna interpelacja była zgłoszona.

Jakub Ostapczuk – To nie interpelacje. To są informacje. 

Karol Marek Nieciecki – Borkowskiego.

Jakub Ostapczuk – Ale to nie są, Panie Karolu, odpowiedzi na interpelacje są w puncie 9.
Proszę zrozumieć.

Karol Marek Nieciecki – Teraz też.

Jakub  Ostapczuk  –  Jakie?  To  nie  żadne,  to  informacja,  odpowiedź  na  informację
Burmistrza. Kto jest za przyjęciem informacji o działalności Burmistrza Miasta Hajnówka
w okresie od 23 stycznia do 8 marca 2016? Kto jest za? Dziękuję. Kto jet przeciwny? 1
radny. Kto się wstrzymał? 2 radnych. Za informacją głosowało 16 radnych, 1 był przeciwny,
2 radnych się wstrzymało. Informacja została przyjęta.

Do punktu 6 porządku obrad
Jakub Ostapczuk – Przechodzimy do punktu 6. Informacja o działalności, funkcjonowaniu i
potrzebach Zamiejscowego Wydziału Politechniki Białostockiej w Hajnówce. Na dzisiejszą
sesję zaprosiliśmy Dziekana Wydziału Leśnego Zamiejscowego Wydziału Pana Profesora
Sławomira  Bakiera.  Informację  na  piśmie  Państwo  otrzymali.  Jeszcze  poproszę  Pana
Dziekana o parę zdań i będziemy mogli zadawać pytania. Jeszcze chciałem poinformować,
że obecnie są opracowywane Strategia Rozwoju Miasta Hajnówka i Pan Dziekan bardzo
aktywnie uczestniczy w tych wszystkich strategiach, marka Hajnówka opracowana jest i
Pan Dziekan bardzo aktywnie uczestniczy w tych naszych działaniach, bardzo dużo nam
pomaga. Dziękuję.



Sławomir  Bakier  –  Panie  Przewodniczący,  Panie  Burmistrzu,  szanowni radni,  ja  bardzo
dziękuję za zaproszenie na dzisiejsze posiedzenie. Tak się składa, że w czerwcu dobiega
okres  6-letni,  kiedy  zarządzam  Wydziałem.  W  związku  z  powyższym  chciałbym
przedstawić dzisiaj takie główne efekty, które są, wynikają z działalności Wydziału i które
są  w  ciągu  tego  okresu  czasu  po  stronie  sukcesów.  Ale  i  również  zwrócę  uwagę  na
problemy,  z  którymi  borykamy  się.  A  więc  krótka  informacja  na  temat  działalności
Zamiejscowego Wydziału Leśnego. Proszę Państwa, może nie zdajecie sobie z tego sprawy,
ale Wydział już istnieje 15 lat. Decyzja o założeniu zapadła 21 grudnia 2000 roku. Kiedy
otwieraliśmy Centrum Naukowo-Badawcze Zamiejscowego Wydziału Leśnego 10 listopada
2015  roku,  to  było  praktycznie  15-lecie.  W  tym  okresie  przeszliśmy  szereg  różnych
procedur  związanych  z  funkcjonowaniem.  Dla  mnie  2  podstawowe  dokumenty,  które
warunkują  działalność  Wydziału,  to  decyzja  z  11  października  2012  roku  w  sprawie
akredytacji kierunku leśnictwo, która była bardzo pozytywna. I druga decyzja z roku 2013,
również  z  października,  która  przyznaje  Wydziałowi  kategorię  B,  a  w  związku  z
powyższym umożliwia prowadzenie badań naukowych na Wydziale Leśnym. Największą
inwestycją  i  przedsięwzięciem,  które  było  wyzwaniem  i  dla  kadry,  ale  i  również  dla
pracowników  Politechniki,  była  budowa  Centrum  Naukowo-Badawczego  Wydziału
Leśnego, budynku, który macie Państwo dzisiaj już w pełnej okazałości. Myślę, że jest to i
ciekawy architektonicznie, i ciekawy również pod względem rozwiązań technicznych, jako
że  posiłkujemy  się  nowymi  rozwiązaniami  energetycznymi  w  zakresie  wykorzystania
geotermii płytkiej. Dopiero przy ujemnej temperaturze włączają się konwencjonalne źródła
zasilania. Proszę Państwa, w ramach laboratorium stworzyliśmy 6 pracowni – laboratorium
fotodetekcji  komputerowej  i  analizy  obrazu,  laboratorium  entomologii,  ubocznych
produktów leśnych,  ekstrakcji  nadkrytycznej.  O  właśnie,  to  jest  laboratorium ekstrakcji
nadkrytycznej.  Pozwolę  sobie  zwrócić  uwagę,  że  jest  to  jedno  z  nielicznych  kilku
laboratoriów w Polsce.  Mamy najnowszy  sprzęt,  ekstraktor  do  ekstrakcji  nadkrytycznej
dwutlenku  węgla,  który  został  wyprodukowany  w  Stanach  Zjednoczonych  w  końcu
ubiegłego roku i w tej chwili już pracuje praktycznie na pełnych obrotach. Innym sprzętem,
tak  nawiasem  mówiąc,  który  jest  dzisiaj  podstawą  współpracy  z  zakładem  IKEA w
Koszkach,  jest  reometr  do  badania  właściwości  reologicznych  płynów,  ale  my  na  nim
głównie badamy właściwości reologiczne klejów, które są wykorzystywane w firmie IKEA.
Wszystko  wskazuje,  że  będziemy  mieli  dłuższą  współpracę.  Dogadujemy  się  teraz  w
kwestiach  umowy  związanej  z  wykorzystaniem.  Kolejny  sprzęt  dotyczący  monitoringu
środowiska  leśnego  to  chromotograf  jonowy,  który  umożliwia  badanie  czystości  a  w
zasadzie składu chemicznego wód gruntowych, głównie na terenie Puszczy Białowieskiej.
Proszę Państwa, wypada podsumować tą działalność 15-letnią. My w tej chwili mamy 557
absolwentów,  którzy  ukończyli  Wydział  Leśny  w  Hajnówce,  z  czego  255  ukończyło
leśnictwo,  302  ukończyło  Wydział  jeszcze  jak  się  nazywał  Zarządzanie  Ochroną
Środowiskiem. Był to kierunek ochrona środowiska. W tej chwili na wydziale przebywa 11
studentów z zagranicy – 8 studentów z Rosji i 3 studentów z Turcji – którzy w ramach
wymiany  Erasmus  odbywają  normalne,  regularne  zajęcia.  Pracowników  dydaktycznych
mamy 14,5,  co nie  znaczy,  że  0,5 pracownika pracuje,  ale  po prostu mamy 14,5 etatu.
Wszystkich pracowników etatowych 26, aczkolwiek etatów, jakbyśmy policzyli, to by było
24,5 etatów. Wartość laboratoriów i sprzętów, który jest zgromadzony na Wydziale – około
12 000 000  złotych.  Proszę  Państwa,  kilka  charakterystycznych  efektów działalności  to,
proszę  Państwa,  o  to  zdjęcie  bardzo  charakterystyczne,  to  jest  Priuralie,  kolej
transsyberyjska i nasi studenci. Kolejne, które miały miejsce w Kamieniukach w roku 2014
i ten ostatni w Kriwen w 2015 po stronie niemieckiej. Była to wymiana polsko-niemiecko-



białoruska.  W  tej  chwili  realizujemy  projekt  3-letni  dotyczący  badania  specyficznych
interakcji  w  unikalnym  ekosystemie  Puszcza  Białowieska  z  Amerykanami.  Tutaj,  jak
Państwo widzicie, już po twarzach można zwrócić uwagę, że nie są to Polacy. Są to studenci
i doktoranci z Uniwersytetu Missisipi w Stanach Zjednoczonych. W tym roku również do
nas  przyjeżdżają,  będą  w  połowie  czerwca,  już  podejmiemy  badania.  Jeżeli  chodzi  o
polskich  partnerów,  z  którymi  współpracujemy,  to  zwróciłbym  uwagę  na  Uniwersytet
Medyczny, który dołączył do tego spisu, firmę IKEA i szereg tutaj miejscowych organizacji,
ale  takim  bardzo  istotnym  jest  również  współpraca  z  Instytutem  Nowych  Syntez
Chemicznych, ale związany jest głównie z pozyskaniem produktów, surowców pochodzenia
roślinnego, z grzybów, roślin naczyniowych Puszczy Białowieskiej. Jeżeli chodzi natomiast
o  partnerów  zagranicznych,  to  tenże  Uniwersytet  Missisipi,  z  którym  współpracujemy,
Białoruski Państwowy Uniwersytet Technologiczny w Mińsku, bardzo ciekawa jednostka.
Tutaj Pan Burmistrz spotkał się z przedstawicielem służb Republiki Białoruskiej. My w tej
chwili przygotowujemy bardzo ciekawą propozycję, o której powiem później, która wyszła
właśnie z Uniwersytetu Technologicznego w Mińsku.  Dalej  Wyższa Szkoła  Zarządzania
Środowiskiem w Eberswalde, właśnie Uniwersytet w Permie, Studenci, którzy są u nas, są
właśnie z tegoż Uniwersytetu, a dodatkowo Uniwersytet w Houston, z którym być może w
przyszłym tygodniu,  przepraszam,  w przyszłym roku,  rozpędziłem się,  będzie  wymiana
studencka. Zwykle jak ktoś mówił Zamiejscowy Wydział Leśny, to ma na myśli studentów,
którzy studiują z Hajnówki. Nic bardziej mylnego, proszę zobaczyć, tutaj jest struktura i
województwa, z których wywodzą się nasi studenci. Aczkolwiek jest to sprzed kilku lat. W
tej chwili jest też bardzo podobnie. Proszę zwrócić uwagę, praktycznie z całej Polski są
studenci. Działalność naukowo-badawcza Zamiejscowego Wydziału Leśnego. To jest druga
forma  aktywności,  która  związana  jest  z  prowadzeniem  badań  naukowych.  Myśmy
zidentyfikowali bardzo charakterystyczną niszę, którą się nikt nie zajmuje i jeżeli chodzi o
Puszczę Białowieską,  a  mianowicie badanie składu chemicznego metabolitów wtórnych,
które  występują  głównie  w  roślinach  naczyniowych  i  grzybach  Puszczy  Białowieskiej.
Badamy różnego rodzaju rośliny, również drzewiaste, bardzo ciekawą jest brzoza omszona,
brzoza brodawkowata, ale i grzyby a to jest główne bogactwo Puszczy Białowieskiej, które
rosną głównie na martwym drewnie. To są tak zwane grzyby poliporoidalne. Wykazują one
bardzo ciekawą aktywność biologiczną i tutaj aktywność biologiczną i mikrobową, czyli w
stosunku do mikroorganizmów, do grzybów, ale i również do tkanki rakowej w problemach
onkologicznych.  W tej  chwili  wspólnie  z Zakładem Farmakologii  Akademii  Medycznej,
Uniwersytetu Medycznego, najmocniej przepraszam, to takie przyzwyczajenie, prowadzimy
w  tym  zakresie  badania.  Zwracamy  uwagę  na  możliwość  wykorzystania  preparatów
ziołowych tak w medycynie, w weterynarii,  w farmacji, rolnictwie. Zwracamy uwagę na
uboczne produkty leśne,  ale jak gdyby dopełnieniem tej  głównej  formy aktywności  jest
turystyka  przyrodnicza  i  ochrona  przyrody  na  terenie  Puszczy  Białowieskiej.  Zresztą
uczestniczyliśmy tutaj  w tym wyjazdowym posiedzeniu Komisji  Sejmowej  i  to jest  taki
kierunek,  który  związany  jest  z  nową  inicjatywą,  za  chwilę  to  rozszerzę,  związaną  z
organizacją  konferencji  naukowej  cyklicznej  na  ten  temat.  Badanie  składu chemicznego
wód powierzchniowych Puszczy Białowieskiej i  Puszczy Knyszyńskiej. No my jesteśmy
zobligowani  do  tego,  żeby  publikować,  patentować.  W  tej  chwili  już  mamy  szereg
publikacji. To jest co najmniej kilkanaście a dodatkowo kilka wniosków patentowych, które
zostały złożone. Mam nadzieje, że uda nam się to drążyć rozwiązania w praktyce. Tutaj
kilka prac badawczych, zdjęcie z mikroskopu skaningowego po ekstrakcji nadkrytycznej
ziaren  pyłku  kwiatowego,  jedna  z  publikacji.  No  właśnie,  zostały  przeprowadzone  2
konferencje międzynarodowe dotyczące turystyki na obszarach przyrodniczo cennych. W



tym  roku  będziemy  również  kontynuować  to  działanie.  Ja  chcę  bardzo  podziękować
Starostwu Powiatowemu w Hajnówce, bo włączyło się w tą aktywność. Myślę że też to jest
taka  działalność,  która  związana  i  z  charakterystycznym  miejscem  a  zarazem  jest
bezpośrednio w obszarze aktywności Zamiejscowego Wydziału Leśnego. Proszę Państwa,
przygotowujemy  różnego  rodzaju  wnioski,  wnioski  projektowe.  Tutaj  jest  przykład
formularza, który został złożony w ramach programu Biostrateg na niebagatelną sumę w
ubiegłym  roku  prawie  14 000 000  złotych  wspólnie  z  Regionalną  Dyrekcją  Lasów
Państwowych  w  Białymstoku,  Szkołą  Główną  Gospodarstwa  Wiejskiego,  Instytutem
Badawczym Leśnictwa. Zabrakło nam tylko 1,4 punktu, żeby dostać to finansowanie. W
tym  roku  będziemy  kontynuować  próby  uzyskania  dofinansowania  na  ten  cel.  Proszę
Państwa, zwracałem uwagę na współpracę ze stroną Białoruską. My w tej chwili pracujemy
nad uruchomieniem II stopnia na kierunku leśnictwo, przy czym ciekawą kwestią jest to, że
w  tej  inicjatywie  nie  możemy  znaleźć  żadnego  wsparcia  po  stronie  polskiej.  Jesteśmy
traktowani jako konkurent na rynku polskim jeżeli chodzi o kształcenie leśników. Okazało
się, że partnerem, który chce nas wesprzeć i kadrowo tutaj przede wszystkim, jest właśnie,
jest Uniwersytet Technologiczny w Mińsku. Ja rozmawiałem w lutym z Rektorem Żarskim
tegoż uniwersytetu. W tej chwili jest dopracowywana umowa o współpracy. Między innymi
do  tego  celu  pozyskamy  3  profesorów z  Białorusi.  Opracowujemy  program,  będziemy
składać  do  Ministerstwa.  I  jest  to  niezależnie  od  uwarunkowań  związanych  z
dofinansowaniem  z  innych  źródeł.  Natomiast  zupełnie  nową  inicjatywą  jest  próba
skorzystania w ramach Programu POWER, to jest Program Operacyjny Wiedza Edukacja
Rozwój, który jest w tej chwili ogłoszony. Nabór wniosków będzie chyba od 5 maja do 6
czerwca.  Chcemy  uruchomić  zupełnie  nowy  kierunek  –  meblarstwo,  ale  jako  kierunek
międzywydziałowy, między Zamiejscowym Wydziałem Leśnym w Hajnówce a Wydziałem
Architektury  w  Białymstoku,  Wydziałem  Architektury  Politechniki  Białostockiej.  W tej
chwili w Polsce istnieją tylko 2 takie kierunki – jeden jest na SGGW, przy czym bardzo
dokładnie przestudiowaliśmy, przestudiowaliśmy program tego kierunku i tam jest takim
elementem  newralgicznym  aspekt  artystyczny.  Natomiast  Politechnika  ma  Wydział
Architektury.  Zresztą  Pan,  Profesor  Jarosław  Perszko,  jesteśmy  z  nim  w  kontakcie,
opracowujemy  program  tak,  żeby  był  to  kierunek  inżyniersko-artystyczny  i  próbujemy
uzyskać  dofinansowanie  właśnie  z  Programu  POWER.  Mam  nadzieje,  że  nam  to  się
powiedzie. Zresztą Rektor jest bardzo dużym zwolennikiem. Uzgodniliśmy, że nie będzie
przeciwstawiał  żadnych,  stawiał  żadnych  problemów,  jeżeli  chodzi  o  wyasygnowanie
pewnego limitu przyjęć. Uczelnia w tej chwili nie może więcej przyjąć studentów jak 2 %
więcej, jak w poprzednim roku. Proszę Państwa, dlaczego właśnie meblarstwo? My w tej
chwili już współpracujemy z IKEA, wszystko wskazuje na to, że będziemy współpracować
z  Zakładem  FORTE.  Zakłady  te  posiłkują  się  kadrą  głównie  z  Warszawy  z  Wydziału
Technologii Drewna, to są nauki leśne, przy czym wiem, że poszukują kadry stabilnej  i
wszystko wskazuje, że kształcąc w tym zakresie, jesteśmy w stanie zapewnić im również
stabilność  kadry.  Będzie  w  ramach  tego,  najprawdopodobniej  będą  uruchomione  2
specjalności – projektowanie mebli i inżynieria meblarstwa. Łączę z tym duże nadzieje, że
dzięki temu działaniu uda nam się stworzyć dosyć stabilną sytuację Wydziału, aczkolwiek
jako tako sobie radzimy, chociaż znajdujemy się w totalnym dołku jeżeli chodzi o liczbę
studentów podejmujących studia. Proszę Państwa, podsumowując, w chwili obecnej mamy
stabilną pozycję Zamiejscowego Wydziału Leśnego. Kształcimy ponad 200 studentów na
studiach dziennych i  zaocznych,  ale tylko I stopnia na kierunku leśnictwo.  Tutaj  muszę
powiedzieć,  że  bardzo  cenne  jest  wsparcie  Rektora  urzędującego,  ale  i  wybranego  na
ponowną kadencję, Pana Profesora Lecha Dzienisa. Mam nadzieję, że ta współpraca równie



będzie owocna i  tak dobra merytoryczna, jak dotychczas.  I  wydaje mi się,  że głównym
atutem Zamiejscowego Wydziału Leśnego w tej chwili już są bardzo dobre wyposażone,
bardzo  dobrze  wyposażone  laboratoria,  co  dotychczas  było  jednym  z  największych
mankamentów i mieliśmy problemy z prowadzeniem badań naukowych. W tej chwili sprzęt
jest,  można  go  wykorzystywać  w szerokim zakresie.  No  i  zaplecze  w postaci  Puszczy
Białowieskiej, co dla innych Wydziałów Leśnych jest problemem. My to mamy wszystko
na miejscu. Proszę Państwa, słabe strony to przede wszystkim brak miejsc noclegowych dla
studentów i studiów stacjonarnych, i studiów niestacjonarnych. Ci wymagają jakby ciągłego
pomieszkiwania,  natomiast  niestacjonarni  przyjeżdżają  tutaj  na  weekendy i  jest  to  duży
problem.  Wydaje  się  konieczność  zagospodarowania  tej  formy  również,  bo  to  trzeba
pomyśleć  o  wykorzystaniu  i  uruchomieniu  działań,  które  umożliwią  działalność
gospodarczą dla ludzi, którzy chcieliby to zapewnić. W zakresie niezbędnym potrzebne są
również kwestie dotyczące budynku przy ulicy Piłsudskiego 1, który jest w stosunkowo
trudnym  stanie  technicznym,  szczególnie  w  kontraście  do  nowego  budynku  Centrum
Naukowo-Badawczego.  Pokrycie  dachowe,  orynnowanie,  również  docieplenie  czy  też
elewacja zewnętrzna, która jest chyba takim mankamentem tego budynku podstawowym.
Proszę Państwa, nie ukrywam, że nie uporaliśmy się do końca z problemami kadrowymi. W
tym zakresie staram się pozyskać, gdzie to jest możliwe, kadrę i wszystko wskazuje na to,
że  będziemy  chyba  kadrę  pozyskiwać  za  granicą  albo  z  Białorusi.  Ostatnio  miałem
zgłoszenie leśnika z Serbii, który chce w Polsce osiąść i pracować na uczelni. Zwracam
uwagę, problemy z kadrą wynikają z kilku uwarunkowań. W tej chwili Instytut Badawczy
Leśnictwa  jest  obłożony  pracą,  w  związku  z  powyższym  pracownicy  są  w  pełni
wykorzystani do granic możliwości a z innych uczelni leśnych jest dosyć duży kłopot z
pozyskaniem pracowników w funkcji, w stopniu doktora. Ja bardzo Państwu dziękuję za
uwagę. Jeżeli będą jakieś pytania, z przyjemnością odpowiem i postaram się doprecyzować
dane, które dosyć pobieżnie przedstawiłem. Dziękuję bardzo.

Jakub Ostapczuk – Dziękuję Dziekanowi.  Czy są pytania?  Czy wypowiedź,  ten wykład
wręcz, był wystarczający? Pan Karol Nieciecki. 

Karol Marek Nieciecki – Panie Profesorze, chciałbym zapytać, jak układa się współpraca z
naszymi  hajnowskimi  przedsiębiorstwami,  na  przykład  wodociągi  Hajnówka  czy
mleczarnia, prawda, czy zlecają badania, które są, wiem, im potrzebne, a nie są w stanie
sami zrobić? Czy...

Sławomir Bakier – Ja chcę Panu podziękować za to pytanie, bo przyznam się szczerze, sam
jestem postawiony  w  trudnej  sytuacji.  Mianowicie  realizując  wskaźniki  projektu,  które
musimy  uzyskać,  ażeby  dofinansowanie  nie  zostało  cofnięte,  my  mamy  pewien
harmonogram podpisywania na rok, zwykle to są 3-4 umowy związane ze współpracą w
ramach  wykorzystania  aparatury  technicznej,  którą  mamy,  aparatury  badawczej.  I  tutaj
muszę  powiedzieć,  nie  jest  źle,  aczkolwiek z  wielką  przyjemnością  nawiązałbym nową
współpracę.  Pewnego  rodzaju  ograniczeniem jest  liczba  pracowników,  którzy  w sposób
zaangażowany prowadzą badania z tego powodu,  że liczbę pracowników kształtuje nam
głównie pensum dydaktyczne wiecie, a jak Państwo wiecie, nigdy nie nabraliśmy tylu, ilu
byśmy chcieli studentów, więc nie jest ono najwyższe, ale z drugiej strony również to jest
kwestia odpowiedzi na potrzeby różnych firm. Przykład IKEA pokazuje, że jest możliwość
współpracy w różnych zakresach. Bardzo chętnie odpowiem na każdą formę współpracy i
poskreślam, mi również zależy na tym, żeby wypełniać wskaźniki, które są w projekcie a



jednym  z  takich  wskaźników  są  właśnie  umowy  i  prace  zrealizowane  z  instytucjami
przedsiębiorstwami, firmami, które tutaj na terenie czy powiatu hajnowskiego czy na terenie
miasta Hajnówka funkcjonują. Jestem otwarty do współpracy i czasami wydawałoby się, że
to jest niemożliwa współpraca a rzeczywistości możemy wiele rzeczy pomóc zrealizować.

Karol Marek Nieciecki – Może jeszcze jedno, dobrze, jedno pytanie? Może drugie pytanie z
innej  strony.  A jaka  jest  możliwość  pozyskiwania  grantów na  przykład  z  Ministerstwa
Szkolnictwa Wyższego? Czy my spełniamy takie warunki jako uczelnia tutaj hajnowska,
aby ubiegać się o tego typu granty i czy są takie szanse?

Sławomir Bakier – No cóż. My w tym roku już 1 grant żeśmy złożyli. Udział Wydziału to
jest około 1 700 000 złotych. Grant został złożony wspólnie z Centrum Komputerowych
Sieci Rozległych na Politechnice Białostockiej – jest to jednostka niezależna – i Instytutem
Biologii Ssaków w Białowieży. Instytut Biologii Ssaków jest jednostką, jest liderem tegoż
projektu. To został złożony w ramach Projektu Polska Cyfrowa i dotyczy cyfryzacji danych
związanych  z  Puszczą  Białowieską,  ale  nie  tylko,  również  obszaru  przyrody,  ochrony
przyrody na terenie województwa podlaskiego. W ubiegłym roku ja pokazywałem Państwu
ten  największy  projekt,  który  składaliśmy,  bo  składane  były  2,  dotyczący  Biostratega.
Konkurs  został  ogłoszony  w  Narodowym  Centrum  Badań  i  Rozwoju  w  Warszawie.
Złożyliśmy, tak się składa, że ja pełniłem funkcję kierownika naukowego tego projektu, a
podkreślam,  byli  tam  również  naukowcy  Szkoły  Głównej  Gospodarstwa  Wielskiego,
Instytutu Badawczego Leśnictwa. Zabrakło nam 1,4 punktu dokładnie. Mam nadzieję, że w
tym roku uda nam się przygotować lepszy projekt, aczkolwiek jakoś tak zawsze się składa,
że albo punkt albo pół punktu, albo 2 punkty braknie do tego, żeby znaleźć się na tej liście
projektów, które zostały zakwalifikowane. I tutaj natomiast bardzo ciekawą formułą, którą
można,  w ramach której  można  uzyskać  dofinansowanie,  to  są  projekty  z  Narodowego
Centrum Badań i Rozwoju, które są głównie dedykowane dla przedsiębiorstw. I tutaj jest
również możliwość współpracy. Ja jako jednostka, podkreślam, mogę być tutaj pewnego
rodzaju transferem kontaktu z innymi jednostkami Politechniki Białostockiej jako jednostka
podstawowa Politechniki Białostockiej, czy z Wydziałem Elektrycznym czy Mechanicznym
czy Informatyki,  czy też możemy wspólnie składać takie projekty i  to jest najłatwiejsza
formuła zdobycia projektów, natomiast Narodowym Centrum Nauki wszystko wskazuje, że
zdobyć te pieniądze będzie bardzo trudno. Jesteśmy za małą jednostką, żeby wykazać się
odpowiednim potencjałem i to jest niestety minus w pozyskiwaniu środków i w związku z
powyższym tam, nie wiem, czy będziemy składać, chociaż pewnie też będziemy próbować
w ramach może SONATA czy kolejnej edycji Programu OPUS, chyba w jest chwili już 11.

Jakub Ostapczuk – No jeszcze Pani Przewodnicząca pytanie.

Helena Kuklik – Panie Dziekanie, nie pytanie, tylko niski ukłon w kierunku Pana Dziekana
Bakiera oraz Rektora Dzienisa za to, że wasze działania dotyczące oczywiście zwiększania
możliwości  Wydziału  Politechniki  Białostockiej  podwyższają  rangę  naszego  miasta
Hajnówka, na czym nam bardzo, bardzo zależy. No i jeszcze raz chcę podziękować za to, że
taki trafny wniosek, bo również ja się nad tym zastanawiałam. Nie sądziłam, jak, czy nam
wystarczy  funduszy,  ale  ten  wniosek  Pana  zawarty  na  końcu,  dotyczący  konieczności
remontu budynku po szkole podstawowej jest bardzo istotny, ponieważ ten budynek jest
chyba  najszpetniejszy  w  Hajnówce,  w  centrum  Hajnówki,  nie  licząc  restauracji  tej
furnelowskiej, tylko że na to nie mamy akurat wpływu. A jeżeli na szkołę mamy wpływ,



także  od  razu  składam wniosek do Pana  Burmistrza  o  ujęcie  funduszy  na  remont  tego
budynku w przyszłym roku.

Jakub Ostapczuk – Ale to nie ten budynek.  To nie ten budynek.  To przeciwnej  stronie.
Komitet partii.

Sławomir Bakier – Nie, nie.

Helena Kuklik – Chodzi mi o szkołę podstawową.

Sławomir Bakier – Komitet partii jest wyremontowany i jest, wszystko jest w porządku,
natomiast szkoła podstawowa ta była, rzeczywiście i pokrycie, i elewacja. Jest to budynek,
który już podlega pod Konserwatora Zabytków, natomiast zastanawiam się, kto wpadł na
pomysł, żeby właśnie sidingiem taki stary, piękny budynek pokryć. Jest pewien problem,
proszę  Państwa,  bo  my  nie  jesteśmy  właścicielem  tego  budynku.  Właścicielem,  ja
przepraszam, przerwałem, właścicielem jest miasto i w zasadzie nie możemy aplikować o
żaden projekt, który mógłby dofinansować a to jest naprawdę, myśmy już zresztą z Panem
Burmistrzem w ubiegłym roku szacowali, ile by zmiana orynnowania kosztowała. To było
to ponad 50 000 złotych, więc samo orynnowanie, podkreślam, bez pokrycia. Są to bardzo
wysokie koszty a ono jest w niektórych wypadkach rzeczywiście w bardzo kiepskim stanie.
Ze  swej  strony  będziemy  tutaj  starali  się  wesprzeć,  jeżeli  Państwo  podejmiecie  taką
inicjatywę, a chyba te efekty, które są, pokazują, że jest to dosyć istotne. Proszę Państwa,
niewiele jest miast powiatowych, które mają uczelnie wyższe. Bielsk na przykład Podlaski
cieszy się bardzo wysoką renomą jeżeli chodzi o działalność gospodarczą, natomiast uczelni
wyższej nie ma. Ja tutaj też doceniam Pana Profesora Lecha Dzienisa, ale jeszcze wcześniej
Pana Rektora Profesora Tadeusza Citko,  który zgodził  się  na  inwestycję  w Hajnówce z
świadomością  tego,  że  to  bogactwo  Puszczy  Białowieskiej  to  obecne,  obecna  sytuacja
Puszczy Białowieskiej pokazuje, że to będzie się dalej rozwijać i rzeczywiście mamy nad
czym  pracować,  że  jest  to  taki  potencjał,  podkreślam,  to  jest  pierwsza  uczelnia  z
Białegostoku,  która zwróciła na to uwagę. Teraz do tego dołącza również i  Uniwersytet
Medyczny  w  Białymstoku.  Mam  nadzieje,  bo  bardzo  ciekawe  efekty  mamy  dotyczące
badania aktywności przeciwrakowej niektórych wyciągów z grzybów poliporoidalnych. Kto
wie, być może już niedługo uda nam się i wnioski patentowe, i przygotowujemy publikację
na ten temat. A więc potencjał jest naprawdę duży. Przyczynek został czy pierwszy decyzja
o wejściu na stałe do Hajnówki, został poczyniony, zaplecze jest bardzo merytorycznie i
również funkcjonalnie bardzo ciekawie przygotowane, więc mam nadzieję, że tutaj uda się
nam zrealizować mnóstwo różnych tematów, oby tylko siły wystarczyło. I podkreślam, ja
cały  czas  borykam się  z  problemem,  że  jestem  traktowany  jako  konkurent  dla  innych
wydziałów leśnych, że my wprowadziliśmy konkurencję, ale konkurencja jest niezbędna do
tego, żeby we współczesnym świecie funkcjonować, więc mam nadzieję, że uda nam się
udowodnić, że zasługujemy do tego, żeby nosić nazwę Wydziału Leśnego.

Jakub Ostapczuk – Dziękuję. Jeszcze Pan radny Łabędzki. 

Bogusław Szczepan Łabędzki – Panie Dziekanie, ja chciałbym zapytać, jakie są faktycznie
możliwości  finansowe  tego,  żeby  to  Politechnika  przyjęła  na  siebie  zadanie
wyremontowania tego budynku zabytkowego, jak Pan słusznie zauważa, przy Piłsudskiego
1.  A z  kolei  do  Pana  Burmistrza  mam  taką  prośbę,  żeby  przeanalizować  możliwości



przekazania  tego  majątku  na  rzecz  Politechniki.  To  nie  będzie  pierwszy  taki  transfer.
Wcześniej  była  to  działka.  Skoro  chcemy  się  przywiązać  w  mieście  do  Politechniki  a
Politechnikę chcemy przywiązać do miasta, to myślę, że będzie to uzasadnione działanie i
tutaj  myślę,  że  tylko  opracowanie  metod  technicznych  czy  ekonomicznych  zostaje.
Natomiast do Pana Dziekana mam pytania dotyczące tego, co niektóre uczelnie prowadzą w
swoim  zakresie  już  w  jakimś  stopniu  mają,  chodzi  mi  o  prowadzenie  kształcenia  na
poziomie ponadgimnazjalnym. Jest to ze strony uczelni podyktowane tym, żeby pozyskać
już na tym etapie przyszłych studentów. Wiem, że z różnym skutkiem to się udaje, ale my
też mamy taki problem hajnowski czy powiatu hajnowskiego, tak, bo no nie ukrywajmy, 50
% dzieciaków do szkół średnich ucieka z Hajnówki, czy z powiatu hajnowskiego poza nasz
powiat do Białegostoku, do Bielska, do innych miejscowości. Czy istnieje ze strony szkół
średnich jakaś propozycja wykorzystania chociażby bazy laboratoryjnej Wydziału? Czy są
prowadzone zajęcia dla szkół średnich? Czy, nie wiem, czy są opracowane jakieś programy
edukacyjne, tak, w tym zakresie i czy są na przykład też, to mnie ciekawi w związku z
propozycją,  że  mamy  do  Hajnówki  przywrócić  meblarstwo.  Przypomnijmy  sobie,
Hajnówka kiedyś stała na meblarstwie, tak, pierwszy taki przemysł drzewny to był z tym
związany. Czy jest  na przykład,  czy są rozmowy ze szkołą średnią naszą hajnowską na
temat przywrócenia kierunku drzewnego w szkole średniej tak, żeby później na przykład ci
uczniowie mogli swoją naukę kontynuować na Państwa uczelni? Dziękuję.

Sławomir  Bakier  –  Ja  spróbuję  odpowiedzieć  po  kolei.  Pierwsza  kwestia  dotycząca
możliwości  zainwestowania  Politechniki  w  remont.  W  tej  chwili  nie  mamy  żadnych
podstaw  do  tego,  żeby,  ani  prawa  własności,  ani  uwarunkowań  związanych  z  prawem
wystąpienia  o  projekty  związane  z  dofinansowaniem.  Taki  jest  stan  aktualny.  Czy
Politechnika  przyjęłaby  taką  darowiznę?  Nie  umiem Panu  odpowiedzieć  na  to  pytanie.
Przyznam się szczerze, że jak prowadziliśmy boje w ramach budowy tego budynku, który
został wybudowany, to służby uczelni nie są zachwycone tym, że muszą przyjeżdżać aż
sobie tutaj  wojaże do Hajnówki urządzać.  Logistycznie,  dokładnie,  ale później  to dosyć
dobrze poszło. Ja nie umiem tego, do tego się ustosunkować. Zwrócę tylko uwagę, że o
takich decyzjach to podejmuje, ja jestem osobą powołaną do zarządzania Wydziałem, ja
mogę się ustosunkować, zaproponować, zaopiniować Rektorowi taką decyzję. Podejmuje
rektor. Bardzo często, jeżeli to jest jakiś pułap finansowy, przekracza inwestycję, to Senat
decyduje o podjęciu lub nie inwestycji. W związku z powyższym to jest jak gdyby poza
moją jurysdykcją, więc nie chciałbym się do tego ustosunkowywać. Natomiast jeżeli chodzi
o drugą część, to muszę powiedzieć,  że mam bardzo dobrą informację,  bo w tej  chwili
Politechnika  Białostocka  uruchomiła,  uruchamia,  przepraszam,  od  1  września  Liceum
Ogólnokształcące o profilu technicznym i będzie, nie wiem, czy jedna, czy dwie klasy będą
przygotowywane do studiowania na Politechnice Białostockiej. W związku z powyższym
jeżeli  wiem,  że  z  Hajnówki  jest  bardzo  zdolna  młodzież,  tylko  ona  bardzo  często  nie
pozostaje nawet w Białymstoku a wędruje do Warszawy i to jest problem, więc wydaje mi
się, że my po to też jesteśmy a zresztą wystąpiłem do Rektora, żeby w ramach tych klas,
które  będą  uruchomione,  wprowadzić  też  jakieś  aspekty  związane  z  leśnictwem.  Jak
wygląda współpraca ze szkołami hajnowskimi? Prowadzimy taką współpracę, tylko wiecie
Państwo,  my  zwykle  organizujemy  spotkania,  które  mają  taki  charakter  okresowy,
cykliczny.  Zwracamy  uwagę,  że  najzdolniejsza  młodzież  może  razem ze  studentami  w
ramach kół naukowych zdobywać wiedzę czy uczestniczyć również z naszych laboratoriów,
korzystać z laboratoriów, współpracować z kadrą. Natomiast proszę zwrócić uwagę, że ja
dysponuję w tej chwili kadrą 14,5 nauczycieli,  więc dosyć ciężko prowadzić dydaktykę,



robić  badania  naukowe  i  jeszcze  w  zadowalający  czy  w  bardzo  dobry  sposób
współpracować  w  zakresie  dydaktycznym.  Tutaj  chciałbym zwrócić  uwagę,  że  my  nie
jesteśmy  po  to,  żeby  zastępować  szkoły  średnie,  my  jesteśmy  po  to,  żeby  rozwijać
zainteresowania  konkretne,  które  są  w  zakresie  naszej  działalności.  I  tutaj  z  tym  się
polecam, podkreślam, i z samorządem studenckim rozmawialiśmy. Zresztą w tej chwili jest
w trakcie podpisywania umowa z Technikum Leśnym w Białowieży, gdzie chcemy, ażeby
ich  uczniowie  również  w  ramach  studenckich  kół  naukowych  pracowali.  Mamy  dosyć
aktywnych  studentów  i  mam  nadzieję,  że  to  przynajmniej  w  zadowalający  sposób  się
odbywa.

Jakub Ostapczuk – Dziękuję. I jeszcze radny Kulik. Już, aha.

Sławomir Kulik – Wykorzystali moje pytanie.

Sławomir  Baker  –  Także  podkreślam,  współpracujemy  na  ile  to  jest  możliwe.  Mam
nadzieję,  że jest to zauważalne. Jeżeli Państwo uważacie,  że coś mamy zmienić,  bardzo
chętnie  dostosujemy  się  do  tego.  Zresztą  w  ubiegłym roku  takie  porozumienie  zostało
podpisane ze szkołami ponadgimnazjalnymi. Ale i robimy również dla szkół gimnazjalnych
spotkania, gdzie uczniowie przychodzą, zapoznają się z referatami. Robimy też takie zjazdy.
W  tej  chwili  w  kwietniu  będzie  chyba  11  kwietnia,  przyjeżdża  do  nas  II  Liceum
Ogólnokształcące  z Białegostoku, szczególnie o tym profilu biologiczno-chemicznym. I
chcemy pokazać nasze zaplecze, bo jest to takie trochę niedowierzanie, czy w Hajnówce
naprawdę można studiować. Przecież to jest prawie w lesie. Przepraszam za to słowo.

Jakub Ostapczuk – A już zamknięta lista. No jeszcze jedno. No, Janusz. Tylko konkretne.

Janusz  Puch  –  Panie  Profesorze,  ja  mam  takie  pytanie.  Czy  właśnie  brak  miejsc
noclegowych  dla  studentów  powoduje,  wpływa  na  ilość  studentów  studiujących  na
wydziale?

Sławomir Bakier – Proszę Państwa, na pewno tak. Gdybyśmy mieli lepsze zaplecze, bo
jedno z podstawowych pytań to jest takie, czy macie hotel asystenta czy hotel, przepraszam,
studenta? To jest jedno z podstawowych pytań. Na pewno byłoby więcej. Jednak prywatna
stancja, aczkolwiek myślę, że mieszkańcy Hajnówki są zadowoleni, bo myśmy wprowadzili
praktycznie rynek tych stancji. To już nie da się za 200 złotych wynająć pokoju, bo wiem,
że  studenci  nawet  płacą  po  500.  By  my  pośredniczymy.  To  jest  potrzeba  jak  gdyby
warunkuje kwestię związaną z pełnieniem tej potrzeby a studenci stacjonarni są tutaj na
całość. My w tej chwili na przykład mamy 11 tak znanych Erasmusów, 8 studentów – tam
był błąd w prezentacji – z Rosji. Oni mieszkają w Białymstoku i tutaj dojeżdżają. I to jest
zwykle 1 dzień w tygodniu. Gdybym ja miał tutaj gdzie ich, to proszę zobaczyć, to jest 11
zakwaterować, to jest 11, którzy przez pół roku tutaj mieszkają. To jest bardzo konkretny
przykład, ale tak samo jest w kwestiach dotyczących naszych studentów. Podkreślam, my
nie  kształcimy tylko tutaj  z  rejonu Puszczy Białowieskiej  czy  rejonu wschodniego.  My
mamy studentów aż po Olsztyn, szczególnie zaocznych, którzy do nas przyjeżdżają, i aż po
Lublin, często po Siedlce. Więc naprawdę jest to dosyć duża powierzchnia, skąd rekrutuje
się jak gdyby studentów i staramy się być aktywni w tym i uczestniczymy, podkreślam, moi
pracownicy  są  prawie  we  wszystkich  imprezach  związanych  z  promocją  Wydziału,
związanych  z  naborem  a  jak  ciężko  zrekrutować  studentów,  to  pokazuje  obecność



chociażby u nas na targach powiatowych w Hajnówce obecności Wyższej Szkoły Morskiej
z Gdyni. Proszę Państwa, to o czymś świadczy. W tej chwili mamy totalny dołek. Jeżeli
przetrwamy najbliższe 4 lata, to wszystko wskazuje, że bez większego problemu będziemy
dalej funkcjonować. Bo 4 lata najbliższe będą najtrudniejsze. Wiem od nauczycieli Liceów
Ogólnokształcących, że już się poprawia w I klasie, więc mam nadzieję, że za 4 lata będzie
znacznie lepiej, a nawet za 3.

Jakub Ostapczuk – Dziękuję Profesorowi bardzo serdecznie.

Sławomir Bakier  –  Bardzo dziękuję,  Panie Przewodniczący,  ja  również bardzo dziękuję
Państwu.  Ja  przepraszam,  dzisiaj  mam  drugi  dzień  kataru  i  stąd  ta  chusteczka.  Mam
nadzieję, że ta współpraca również będzie się dobrze układała. Życzę Państwu owocnych
obrad.

Jakub Ostapczuk – Dziękuję, dziękuję. To już później. To w sprawach różnych, Jeszcze Pan
Burmistrz.

Jerzy Sirak – Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Panie Dziekanie, przecież to jest też
okazja dobra, żeby Panu Dziekanowi i Politechnice, i  kadrze podziękować za wspaniałą
współpracę.  Bo my wiemy, że  gdyby nie  osobiste  zaangażowanie  Pana Dziekana,  Pana
Rektora Dzienisa, to tego Wydziału Zamiejscowego w Hajnówce by dzisiaj nie było. Ten
dzisiaj Wydział ma nową jakość i te plany perspektywiczne, o których mówił Pan Dziekan,
wskazują na to, że jest szansa, że ta oferta kształceniowa Wydziału Zamiejscowego będzie
w przyszłości  ciekawsza.  Oczywiście,  gdyby Politechnika Białostocka  zechciała  przyjąć
taki prezent od miasta Hajnówka, jak te budynki po szkole podstawowej, my dawno byśmy
to już przekazali. Ale ja sobie zdaję z tego sprawę, Pan Dziekan zresztą o tym wspomniał,
nie  zawsze  ten  klimat  w Białymstoku  jest  przychylny  dla  inwestycji  w  Hajnówce,  ale
wydaje mi się, że nie będzie problemu z przekazaniem i przejęciem przez Politechnikę tych
obiektów wtedy,  kiedy już one będą wyremontowane.  A ja przypomnę,  że w tej  chwili
mamy złożone wnioski na termomodernizację wszystkich budynków Szkoły Podstawowej
Nr 2, 2 budynków komunalnych przy ulicy Białowieskiej i musimy się najpierw uporać, że
tak powiem, z tamtymi inwestycjami, ale temat na przyszłość jest otwarty, Wyjaśnię też, że
podjąłem już rozmowy z firmą Forte na temat odkupienia czy przejęcia przez miasto części
budynku biurowca przy ulicy 3 Maja obok stołówki tartacznej. I z chwilą pozyskania tych
budynków  w  przyszłości,  oczywiście,  one  będą  wymagały  dużych  nakładów,  dużego
przejęcia, ale jest szansa, żeby myśleć o takim mądrym, racjonalnym wykorzystaniu tych
budynków, niewykluczone, że również na potrzeby lokalowe Politechniki Białostockiej. W
tej chwili pracujemy nad programem rewitalizacji, który będzie dawał szanse na pozyskanie
funduszy  na  tego rodzaju  inwestycje.  A korzystając  też  z  okazji,  dziękuję  bardzo Panu
Profesorowi i Dziekanowi za zaangażowanie w pracach, w pracach zespołu, któremu Pan
Dziekan przewodniczy, Zespołu Strategii Rozwoju Miasta i również zespołu, w którym Pan
Dziekan  pracuje,  dotyczący  marki  naszego  miasta.  Także  jeszcze  raz,  Panie  Dziekanie,
proszę  przyjąć  podziękowania  i  życzenia  sukcesów na  przyszłość,  bo  sukces  Wydziału,
sukces Pana Dziekana...

Sławomir Bakier – To sukces Hajnówki.

Jerzy Sirak – To sukces miasta.



Sławomir Bakier – Dokładnie. Ja dziękuję za te ciepłe słowa i rzeczywiście, tutaj z Panem
Rektorem angażujemy się możliwie w taki sposób, żeby to przynosiło efekty i dla miasta,
ale i również dla uczelni. To jest jakaś nowa formuła. Nie każdy to dostrzegał. Też decyzja o
zgodzie na budowę centrum też została, rodziła się w bólach, ale wszystko pokazuje, że
chyba idziemy w dobrym kierunku i mam nadzieję, że w przyszłości uda nam się pochwalić
większymi osiągnięciami jak przedstawiałem to dzisiaj. Bardzo Państwu dziękuję.

Z sali – Dziękujemy.

Jakub Ostapczuk – Dziękuję. Jeszcze raz dziękuję serdecznie.

Do punktu 7 porządku obrad.
a/ Jakub Ostapczuk – Przechodzimy do punktu 7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał. Podpunkt
a/  zmiana  w  budżecie  miasta  na  rok  2016.  Jest,  ta  uchwała  była,  projekt  uchwały
analizowany  na  komisjach.  Wszystkie  komisje  zaopiniowały  pozytywnie.  Wszystkie
komisje, dokładnie ten punkt omawiała Pani Skarbnik. Czy są pytania do tego? Pan radny
Mironczuk. Proszę.

Piotr Mironczuk – Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, w wyjaśnieniach w punkcie 2 jest
zapis. Rozdział 7001 dokonano zmiany zapisu dotyczącego dotacji celowej przyznanej na
2016  rok  w  wysokości  100 000  dla  Zakładu  Gospodarki  Mieszkaniowej  w  sposób
następujący:  Dotację  przeznacza  się  na  wykonanie  przyłączy  kanalizacji  deszczowej,
oświetlenia  w osiedlach  administrowanych przez Zakład  oraz  remonty  i  podziały  lokali
mieszkaniowych w budynkach komunalnych. Natomiast w zadaniach inwestycyjnych to nie
zostało ujęte. Gdzie to, do czego to się odnosi? Bo po prostu nie mogę to znaleźć. Następna
sprawa, w zadaniach inwestycyjnych liczba porządkowa 10 dział 700 rozdział 70005 jest
taki zapis: nabycie gruntów na cele związane z modernizacją bądź budową dróg miejskich
oraz  powiększenie  zasobów  gruntów  miejskich.  Otóż,  Panie  Burmistrzu,  wystąpiłem  z
interpelacją  do Urzędu Miasta  i  dostałem odpowiedź od Urzędu Miasta  i  od Dyrektora
Zakładu Gospodarki Komunalnej. I ani miasto, ani Dyrektor Gospodarki Komunalnej nie
potwierdza, że będzie coś takiego robione w roku 2016. W związku z tym pytam się: Po co
jest  ten  zapis  dalej  ujęty  w  tych  zadaniach  inwestycyjnych?  I  teraz  następna  sprawa,
modernizacja Górnika. To będzie służyć tylko dla Górnika, czy będą również tam docelowo
pracownicy i wprowadzone pracownicy OSiR-u? Czy tylko dotyczy to jednej firmy, czy
będziemy  mieli  rozwiązany  problem  z  OSiR-em?  Następna  sprawa,  jest  ujęte  dotacje
wieczyste użytkowanie. Za jakie nieruchomości płacimy? Gdzie to jest? Dziękuję.

Jakub Ostapczuk – Dobra,  dziękuję.  Czy są jeszcze pytania?  Później  Pani Skarbnik czy
Burmistrz odpowiedzą. Nie ma pytań. Proszę o odpowiedź, Panie Burmistrzu.

Jerzy  Sirak  –  Panie  Przewodniczący,  Wysoka  Rado,  Pan  radny  Mironczuk  mnie  tutaj
uprzedził.  Ja  chciałem  uzupełnić  tą  informację,  chociaż  o  wszystkim  była  mowa  na
komisjach.  Z tych oszczędności,  które  mamy po rozstrzygnięciu  przetargu na  realizację
schetynówki,  a więc ulicy Armii Krajowej i  ulicy Zajęczej,  proponujemy wprowadzenie
zmian  tytułów  inwestycyjnych.  Ja  tradycyjnie,  jak  mówiłem,  każda  możliwa  złotówka
oszczędności zostaje przeznaczona na działania inwestycyjne. W zasadzie nie proponujemy
żadnych nowych tytułów inwestycyjnych. W tym załączniku inwestycyjnym, który był, te



ulice mieliśmy wpisane. Z tym, że mieliśmy wpisane ulice w zakresie ograniczonym do
realizacji,  natomiast w tej  zmianie proponujemy, żeby dodatkowo dokończyć całkowicie
inwestycje  z  utwardzeniem  powierzchni  na  ulicy  Grabowej,  Niedźwiedziej  i  Sokolej.
Natomiast  jeżeli  chodzi  o  dokumentację,  o  którą  pyta  Pan radny Mironczuk,  tutaj  są  2
pozycje  dotyczące  dokumentacji.  Jedna  dokumentacja  to  dokumentacja  techniczna  na
adaptację  budynku  gospodarczego  przy  MOPS-ie  na  potrzeby  zlokalizowania  tam bazy
lokalowej  w  postaci  mieszkań  chronionych,  noclegowni  i  tak  dalej.  I  tutaj  robimy  tą
dokumentację  ze  względu  na  możliwości  finansowania.  I  tu  mamy  w  jakiś  sposób
zarezerwowane,  zakontraktowane  środki  w  ramach  Lokalnej  Grupy  Działania  Puszcza
Białowieska i z tamtego funduszu zamierzamy tą inwestycję zrealizować. Ale po to, żeby
się  do  niej  przygotować,  trzeba  przygotować  dokumentację  techniczną  i  jest  to  jakaś
racjonalna  możliwość  zagospodarowania  tego  budynku,  który  tam  stoi  i  jest
wykorzystywany, ale tak naprawdę tylko i wyłącznie jako pewne zaplecze magazynowe a
można go wykorzystać lepiej. Natomiast jeżeli chodzi o dokumentację przy Hajnowskim
Domu Kultury, jak Państwo tam czasami bywacie, to widzicie, że z jednej strony została
dobudowana pewna część, chcemy wykonać dokumentację techniczną na dobudowanie z
drugiej  strony  tego  budynku  pewnej  powierzchni  kubaturowej.  Dolna  część  zostanie
wykorzystana na potrzeby działalności Hajnowskiego Domu Kultury, natomiast w części
tego  pierwszego  piętra  przygotowujemy  różne  pomieszczenia  biurowe.  Mogą  być  one
również  w  przyszłości  wykorzystane  na  potrzeby  Ośrodka  Sportu  i  Rekreacji,  bo  jak
wszyscy  wiemy,  stan  techniczny  tych  budynków,  które  są,  jest  taki,  że  generalnie
kwalifikuje  się  to  do  rozbiórki.  Proponujemy  takie  rozwiązanie,  opracowanie  tej
dokumentacji  nie  bez  powodu,  dlatego  że  widzimy  różne  możliwości  finansowania.
Również  nie  wykluczamy  tutaj  ubiegania  się  o  środki  finansowe  z  programów
transgranicznych  Współpracy  Polska  –  Białoruś  –  Ukraina,  ale  musimy  się  do  tego
przygotować  od  strony  formalno-prawnej.  Natomiast  ogólnie  jeżeli  chodzi  o  budżet,  w
liczbach bezwzględnych tu się nic nie zmienia. Zmiana, która jest, wynika tylko i wyłącznie
z tego, że i po stronie dochodów, i po stronie dodatków dochodzą nam te dodatkowe środki
związane z realizacją rządowego Programu 500+. Także nie ma to generalnie większego
wpływu na podstawowe wskaźniki,  chociaż jakieś minimalne może mieć. Pani Skarbnik
jeszcze chce uzupełnić. Proszę bardzo, Panie Przewodniczący. 

Halina  Nowik –  Panie  Przewodniczący,  szanowni  radni,  ja  tutaj  gwoli  uzupełnienia  tej
informacji  dotyczącej  rozdziału  701.  Dotacja  do  Zakładu  Gospodarki  Mieszkaniowej
została przyjęta uchwałą budżetową na 2016 rok w wysokości 100 000 złotych z takim
zapisem, że przeznacza się na wykonanie przyłączy kanalizacji deszczowej oświetlenia w
osiedlach  administrowanych  przez  Zakład.  W  dniu  dzisiejszym  proponowane  jest
rozszerzenie zakresu wykonania zadań przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej poprzez
remonty,  dopisaniem  poprzez  remonty  i  podział  lokali  mieszkalnych  w  budynkach
komunalnych.  Wielkość  dotacji  nie  ulega  zmianie,  tylko  zapisy.  Jeżeli  chodzi  o  zapis
nabycie  gruntów,  co  tutaj  Pan  wspomniał,  w  tej  pozycji  10,  jest  to  zapis  z  uchwały
budżetowej wynika. Na pewno Zakład Gospodarki Mieszkaniowej żadnych gruntów, ulic
nie buduje i działania Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej nie znajdują odzwierciedlenia w
załączniku  inwestycyjnym.  Załącznik  inwestycyjny,  zadania  ujęte  w  załączniku
inwestycyjnym  są  realizowane  bezpośrednio  przez  Urząd  Miasta  bądź  nasze  jednostki
organizacyjne. Dla zakładów budżetowych przyznawana jest dotacja, uchwalana jest dotacja
inwestycyjna, która nie występuje w załączniku inwestycyjnym. Ta kwota 300 000, co tutaj
my się  posługujemy od początku uchwalenia  budżetu,  to  jest  kwota  między  innymi  na



pokrycie  wydatków  związanych  z  tą  nieruchomością,  co  Pan  wcześniej  tutaj  Pana
Burmistrza pytał przy ulicy Filipczuka. Ta kwota, co mamy uregulować. A jeżeli chodzi o
zapis wieczyste użytkowanie, to też jak Pan Burmistrz w informacji o swojej działalności
wspominał,  że  ta  działka  nasza  jest  w  wieczystym  użytkowaniu  na  dzień  dzisiejszy  i
musimy do Skarbu Państwa płacić właśnie tą opłatę za wieczyste użytkowanie. I stąd ta
pozycja w budżecie. Dziękuję.

Jakub Ostapczuk – Dziękuję za wyjaśnienie. A jeszcze Pan dopytać chce? Proszę, Panie
radny.

Piotr Mironczuk – Czyli, Panie Burmistrzu, po wyjaśnieniach Pani Skarbnik dochodzimy,
doszłem do wniosku, że uchwaliliśmy bubel, bo niezgodny z tym tłumaczeniem, co Pani
Skarbnik teraz tłumaczy. Jeżeli w  zapisie i w odpowiedzi Urząd Miasta pisze mi i z Panem
Dyrektorem,  że  nie  będzie  prowadził  budowy dróg ani  wykupu,  czy  ten zapis  staje  się
nieaktualny. To albo go trzeba zmienić,  albo,  wie Pan,  albo zlikwidować. Jeżeli  chodzi,
chodzi tylko o stan gotówki, no to rozumiem, ale właściwe byłoby, żeby był zapis zgodny z
intencją. Także tutaj nie wiem, dlaczego taki jest zapis. Jeżeli utrzymujemy czy utrzymuje
Dyrektor i miasto, nie ma potrzeby tego w ogóle zapisu uwzględnić. Dziękuję.

Jakub Ostapczuk – Jeszcze Pani Skarbnik.

Halina Nowik – Ja jeszcze może, może...

Jerzy Sirak – Ale Panie Przewodniczący, Panie radny, proszę nie prowadzać tu w błąd ani
Rady, ani słuchaczy. Przecież chyba rozmawiamy i wyraźnie wiemy, o czym mówimy. Pani
Skarbnik powiedziała wyraźnie, że 100 000 w naszym budżecie jest to pozycja dotacji dla
Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w swoich planach
finansowych  te  zadania  budżetowe,  zadania  inwestycyjne  określi  i  będzie  się  z  nich
rozliczał.  Natomiast  jeżeli  chodzi  o  inne  wydatki  dotyczące  czy  wykupienia  pasa
drogowego, czy zakupu tych nieruchomości, ja myślę, że rozmawiamy o tym tak dużo i w
miarę wyraźnie, że nie powinniśmy mieć wątpliwości, na co te pieniądze zostały w budżecie
miasta roku 2016 przeznaczone.

Piotr Mironczuk – Tylko jeżeli mamy być wiarygodni, to wierzymy słowu pisanemu. I tu
jest  napisane.  Co prawda,  podpisał  tylko z Urzędu Pan Zastępca Burmistrza, ale jednak
podpisane, tak? I Dyrektor Łapiński wytłumaczył, że nie będziemy prowadzić. Dziękuję.

Jakub Ostapczuk – Dziękuje. Pani Skarbnik jedno zdanie.

Halina  Nowik –  Ja  jeszcze  może  odniosę  się.  Jeżeli  Pan Dyrektor  Zakładu Gospodarki
Mieszkaniowej napisał, że nie będzie prowadził, dokonywał wykupu gruntów, to na pewno
on nie będzie, tak jak tutaj napisane, że te wykupy są dokonywane przez miasto. Dziękuję.

Jakub  Ostapczuk  –  Dobra,  dziękuję.  Jeśli  więcej  nie  ma  uwag  do  zmian  w  budżecie,
przystąpimy do przegłosowania projektu uchwały. Kto jest za przyjęciem uchwały zmiana
w budżecie miasta na rok 2016? Kto jest za? Dziękuję. Kto jest przeciwny? Nie widzę. Kto
się wstrzymał? 2 radnych się wstrzymało. Za uchwałą głosowało 17 radnych, przeciwnych
nie było, 2 radnych się wstrzymało. Uchwała została przyjęta.



b/ Jakub Ostapczuk – Podpunkt b/ rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawach programu
opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie
miasta Hajnówka na 2016 rok. Taki program jest zawsze opracowywany i na komisjach,
wszystkie  komisje  analizowały  ten projekt  uchwały.  Nie  było  wniosków.  Czy są  uwagi
jeszcze do uchwały? Pan radny Mironczuk.

Piotr Mironczuk – Przepraszam, że często, ale...

Jakub Ostapczuk – Bo Pan nie był na komisjach, chcę usprawiedliwić Pana.

Piotr  Mironczuk  –  Oczywiście.  W  rozdziale  4  w  punkcie  3  jest  zapis:  Odławianie
bezdomnych  zwierząt  będzie  prowadzone  za  pomocą  specjalistycznego  sprzętu
niestwarzającego zagrożenia życia i zdrowia zwierząt oraz niepowodującego cierpienia. I tu
jest, ja bym być może, żeby to było wskazane, jaki to sprzęt. Natomiast po konsultacji z
pracownikami  Ciapka  zostałem poinformowany,  że  Ciapek  posiada  tylko  klatki,  klatki-
pułapki i  jaką pastę taką no po prostu dodawana do karmy, która znieczula i  powoduje.
Natomiast inny sprzęt specjalistyczny nie ma. Po pierwsze, ten sprzęt jest drogi i nie każde
schronisko będzie na to stać, a szczególnie nasze, gdzie tych psów jest dużo a wiadomo, że
dotacje,  czy  dochody  no,  zasoby  pieniężne  są  malutkie  i  czy  tu  by  było,  nie  byłoby
wskazane zastąpić – za pomocą posiadanych sprzętów. I to by było zgodnie z prawdą i
zgodnie z sytuacją aktualną. Dziękuję. 

Jakub Ostapczuk – Dziękuję. Zanim to na to pytanie odpowiemy, czy są jeszcze pytania?
Jeśli nie ma, proszę, a Pani radna jeszcze.

Helena  Kuklik  –  Panie  Burmistrzu,  szanowna  Rado,  ja  na  komisji  zadałam pytanie  w
sprawie  schroniska  dla  psów i  nie  otrzymałam odpowiedzi.  Myślę,  że  Pani  Kierownik
dzisiaj  się  do  tego  ustosunkuje,  tak?  Bo  również  w  informacji  tutaj  otrzymanej
korespondencją pocztową również nie było odpowiedzi. Czyli ile psów było adoptowanych
spośród naszych psów  tych złapanych w mieście a ile psów znalazło swoich poprzednich,
dotychczasowych właścicieli? Dziękuję.

Jakub Ostapczuk – Dziękuję. I poproszę. Jeszcze Pan radny Kulik.

Sławomir  Kulik  –  Mam  pytanie  na  punkt  5,  czyli  ostatni.  Zapewnienie  opieki  w
gospodarstwie  rolnym  zwierzętom  gospodarskim,  600  złotych.  I  chciałem  zapytać  o
historię.  Czy w poprzednich latach były takie przypadku? Chodzi tu chyba o zwierzynę
dużą, czyli konie, krowy i świnie, mam na myśli, tak? Dobrze to rozumiem?

Jakub Ostapczuk – Tak.

Jerzy Sirak – Bardzo dobrze.

Jakub Ostapczuk – I proszę Panią Kierownik, jak może, o odpowiedź na te pytania. 

Marta Wilson-Trochimczyk – Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Pani Przewodnicząca,
na komisji były zadawane pytania i ja zrozumiałam, że jednoznacznie umówiliśmy się, że



odpowiadać będę na sesji, dlatego już Pani nie dawałam na piśmie odpowiedzi. Pytania były
następujące. Pan radny Borkowski: Udzielić na piśmie – i taką odpowiedź Pan, Panie radny,
dostanie w momencie, kiedy spłyną wszystkie odpowiedzi z gabinetów weterynaryjnych.
Chcę powtórzyć, odpowiedź na Pana pytanie: Gdzie ma się zwrócić mieszkaniec w sytuacji,
gdy posiada zwłoki  zwierzęce,  szczególnie  w weekend? Radny Janusz Puch oraz  Karol
Nieciecki  zaproponowali,  by  zamieścić  taką  informację  na  stronie  internetowej  Urzędu
Miasta oraz Telewizji Kablowej. Odpowiadam. Na terenie Hajnówki gabinet weterynaryjny
ulica Lipowa 135 świadczy takie usługi, odpłatnie oczywiście, w godzinach urzędowania
swojego gabinetu i w sobotę. Na stronie internetowej zaktualizujemy informacje dotyczące
ochrony zwierząt.  Umieścimy tak,  jak na stronie powiatu,  adresy i  kontakty  wszystkich
gabinetów. Chcę jeszcze dodać, że na terenie województwa podlaskiego w Rzędzianach, to
jest  niedaleko  Tykocina,  znajduje  się  cmentarz  dla  zwierząt  i  tam  właściciel  może
kontaktować  się  i  dostarczyć  bądź  od  niego  odbiorą  zwłoki  zwierząt,  domowych
oczywiście.  Pytanie drugie:  Zainstalować na osiedlu Mazury kosze na psie nieczystości.
Zainstalować  na  terenie  miasta  tabliczki  informujące  właścicieli  psów  o  obowiązku
sprzątania po swoich psach. Wniosek poparł Pan Karol Nieciecki. Zwrócić się z prośbą do
administratorów  zasobów  mieszkaniowych,  by  umieścili  na  tablicach  ogłoszeń  ulotki
informujące  o  obowiązku  sprzątania  po  swoich  psach.  Wystąpiono  do  administratorów
zasobów wielolokalowych. Pani Helena Kuklik: Ile psów zostało odebranych ze schroniska
Ciapek przez  swoich  dotychczasowych właścicieli?  To  jest  11  sztuk.  Były,  te  psy  były
odebrane przez właścicieli, którzy się sami zgłaszali, jak również pracownicy odszukiwali
tych właścicieli na terenie miasta. Ile psów przebywających w schronisku Ciapek zostało
adoptowanych przez nowych właścicieli?  Jest  to  109 psów.  Również na tej  komisji,  co
prawda już nie dotyczyło bezpośrednio programu przeciwdziałania bezdomności,  ale też
działania naszego referatu, chodziło o naprawienie chodnika na 3 Maja i nieinformowania
przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Urzędu o występowaniu awarii.  Jeżeli
mogę  poprosić  Pana,  Panie  Sekretarzu,  Panom radnym oddanie  odpowiedzi  na  piśmie.
Chodnik na ulicy 3 Maja taki krótki przy parkingu został naprawiony. Jaka była przyczyna
tego, że pierwszy raz po naprawianiu przez wodociągi po awarii zostało to zniszczone i tam
były, jak Pan określił, ruchome płytki i błoto... 

Jakub Ostapczuk – Ale to nie dotyczy tego punktu. 

Marta Wilson-Trochimczyk – Dobrze. No to te 2 zostawię na potem. Jaki sprzęt? Proszę
Pana,  można rozszerzyć ten zapis,  że o posiadany sprzęt  specjalistyczny,  ale  klatka tak
zwana samołapka czy poskrom, to są właśnie sprzęty specjalistyczne. Ten projekt programu
był opiniowany przez różne środowiska, między innymi przez Polskie Towarzystwo Opieki
nad Zwierzętami Oddział w Białymstoku i do tej formy zapisu nikt nie wniósł zastrzeżeń.
Jeżeli  Państwo  uznacie,  że  rozszerzyć  ten  zapis  o  posiadany  sprzęt  specjalistyczny,  to
zasadniczo no nie zmieni samej istoty tego zapisu. W sprawie rolnika. Ustawa o ochronie
zwierząt nakłada obowiązek na gminy posiadania umowy z gospodarstwem rolnym, które w
ciągu roku będzie gotowe, będzie w stanie przyjąć bezdomne zwierzę gospodarskie, czyli
krowa, koza, koń. W ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat nie było takiego przypadku, żeby na
terenie  miasta  zwierzę  gospodarskie,  pojawiło  się  zabłąkane  zwierzę  gospodarskie,  ale
niemniej musimy być na taką sytuację przygotowani i taki zapis, i umowa z rolnikiem musi
być zawarta.

Jakub Ostapczuk – Dobra, dziękuję. Jeszcze radna jedno pytanie.



Helena Kuklik – Pani Kierownik, jeszcze, jak można. Ile psów w takim razie przebywało w
schronisku w 2015 roku, naszych psów miejskich? W ciągu roku.

Marta  Wilson-Trochimczyk  –  Proszę  Pani,  tak  jak  podawałam  na  komisji,  na  stan  31
grudnia w schronisku było 130 psów. W ciągu roku z odłowów i w wyniku interwencji
pracowników  Urzędu,  Policji,  innych  służb  komunalnych  było  75  psów.  I  jeszcze
przepraszam miałam co dookreślić?

Jakub Ostapczuk – Starczy.

Helena Kuklik – To wszystko, dziękuję.

Jakub Ostapczuk –  Dziękuję.  Czy są  jeszcze  uwagi  do  projektu  uchwały?  Jeśli  nie  ma
przystąpimy do przegłosowania. Kto jest za przyjęciem powyższej uchwały? Dziękuję. Kto
jest  przeciwny?  Nie  widzę.  Kto  się  wstrzymał?  Nie  widzę.  Uchwała  została  przyjęta
jednogłośnie.

c/ Jakub Ostapczuk – Przechodzimy do podpunktu c/ rozpatrzenie i podjecie uchwały w
sprawie  przedłużenia  czasu  obowiązywania  dotychczasowych  taryf  na  zbiorowe
zaopatrzenie  w  wodę  i  zbiorowe  odprowadzenie  ścieków.  Projekt  uchwały  był
przedstawiony na komisjach. Wszystkie komisje zaopiniowały pozytywnie. Czy są pytania?
Jeśli  nie  ma,  przystąpimy do głosowania.  Kto  jest  za  przyjęciem uchwały  przedłużenie
czasu obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe
odprowadzenie ścieków. Kto jest  za?  Dziękuję.  Kto jest  przeciwny? Nie widzę.  Kto się
wstrzymał? Nie widzę. Uchwała została przyjęta jednogłośnie.

Do punktu 8 porządku obrad
Jakub Ostapczuk – Przechodzimy do punktu 8.  Wolne wnioski  i  zapytania.  Na wstępie
chciałbym poprosić, troszkę się wyłamię z naszego umówionego systemu zadawania pytań
radnych, chcę poprosić radnych Sejmiku Wojewódzkiego, czy mają jakieś nam informacje z
Sejmiku, czy dodatkowe? Najbardziej to myślę mieszkańców interesuje droga Nowosady –
Zabłudów, bo jest coraz gorsza. Jeśli nie ma, to... Nie, Pan, Pan radny Łukaszewicz, proszę.

Henryk  Łukaszewicz  –  Panie  Przewodniczący,  Wysoka  Rado,  już  o  tym  była  mowa
kilkakrotnie. W tej chwili jest rozpatrywany projekt, znaczy projekt, składany jest wniosek
na  drogę  z  Programu Polska  Wschodnia  na  odcinek Zabłudów – Zwierki,  Zabłudów –
Żywkowo. Następnie z RPO będzie dalszy odcinek drogi robiony będzie i to wszystko, jak
dobrze  pójdzie,  to  nie  wcześniej,  jak  dopiero  w  lipcu  będą  wyniki,  czy  otrzymamy
pieniążki, czy nie. Dziękuję. 

Jakub Ostapczuk – Dziękuję radny. I teraz proszę o zapytania radnych. Pani, wolne wnioski,
Pani radna Chaniło, po kolei będziemy. Mikrofon proszę. 

Alicja  Chaniło  –  Panie  Burmistrzu,  Wysoka  Rado,  chciałabym  złożyć  wniosek  o
zwiększenie miejsc parkingowych dla niepełnosprawnych przy szpitalu, bo dlatego, że tam
dosyć dużo jest pacjentów niepełnosprawnych no i dosyć trudno tam poruszać się, także
bardzo bym prosiła. No i o zwiększenie jeszcze 2-3 ławek. Zbliża się okres wiosenno-letni,



także  tam...  Dobrze,  dziękuję.  Teraz  następna  sprawa  to  jest  nieszczęsny  przystanek,  o
którym tu dosyć głośno chyba tu w Urzędzie Miasta było, bo mieszkańcy zebrali podpisy.
Chodzi o przystanek przy mleczarni. Tam z drugiej strony koło cerkwi ten przystanek jest,
ale  tu  składali  mieszkańcy  ulicy  Leśnej.  Zostały  zebrane  podpisy  przez,  wśród
poszczególnych zakładów pracy, które tam się znajdują. I co się okazało? Przystanek został
postawiony, owszem, ale przy ulicy Wrzosowej, gdzie jest przystanek jeden koło drugiego.
Jeden  to  jest  przy  Motelu  Żubr,  następny  o  kilkadziesiąt  metrów  dalej  jest  na  ulicy
Wrzosowej i ten przystanek, który został teraz postawiony, jest zbędny, bo dlatego, że ci
mieszkańcy, którzy tam mieszkają przy ulicy Leśnej i tak mają daleko, jak mieli do tej pory,
także no nie wiem, jak ten problem rozwiązać, ale trzeba go po prostu rozwiązać, żeby już
przestało się o tym mówić. Następna sprawa to mamy piękny wiadukt,  który nie wiem,
kiedy już dawno był odnawiany. Ta balustrada jest okropna a jednak ten wiadukt też jakąś
wizytówką miasta jest. Także chciałabym się dowiedzieć, kto jest odpowiedzialny, żeby po
prostu to zrobić. To wszystko, dziękuję. 

Jakub Ostapczuk – Czy są jeszcze pytania? Tak, po kolei Pan radny Nieciecki.

Karol Nieciecki – Szanowny Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Panie Burmistrzu, na
poprzedniej  sesji  pytałem o  drogę,  przepraszam,  o  wjazd  na  cmentarz  od  ulicy  Celnej,
prawda? Do 16 marca, dostałem taką odpowiedź, że do 16 marca będzie naprawione. Ja
widziałem, że tam ktoś na pewno coś robił, że tam na pewno jakaś ekipa rozsypała piasek,
prawda, troszeczkę utwardziła przy płocie, że tak powiem, ogrodzeniu cmentarza na całej
rozciągłości, natomiast chodziło mi też głównie o wjazd, że jeżeli się skręca z drogi Celnej
na cmentarz, prawda, to ten wjazd zapada się w błoto po prostu i tam jest taki, prawda,
fragment,  gdzie  trzeba  naprawdę  było,  jako  mieszkańcy  i  jako,  myślę,  że  miasto,
powinniśmy zadbać. Jest to przybytek, który dotyczy, prawda, nas wszystkich. Następne
pytanie, z którym chciałbym się zwrócić, jest okres, prawda, wiosenny, okres remontów.
Stan techniczny chodnika przy ulicy Reja i  to na całej  rozciągłości,  zwłaszcza vis-a-vis
cerkwi tutaj, prawda, można połamać nogi, naprawdę. Natomiast, ale chodnik ten po drugiej
stronie  właśnie.  Cerkiew  dotyczy,  myślę  że  cały  powinien  być  przejrzany,  prawda,
poprawiony, żeby mieszkańcy tam nie łamali nóg. Na razie tyle. 

Jakub Ostapczuk – Dziękuję. Pan radny Mironczuk.

Piotr Mironczuk – Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, w imieniu mieszkańców Fabryka
Chemiczna chciałem zaprosić pracowników Referatu do wizyty lokalnej. Otóż chodzi o to,
że  tam  jest  problem  z  mieszkaniem,  czyli  szczególnie  porą  popołudniową  nie  można
spokojnie  mieszkać  i  żyć  przez  ptaki,  które  nie  dają  po  prostu  spokoju.  Nowo oddane
chodniki,  ulice,  po  prostu  nie  można  z  tego korzystać,  bo  wszystko jest  ograniczone  i
oznakowane  odchodami.  Gdzie,  którędy  można  chodzić?  I  ci  ludzie  to,  co  mówili,  że
zgłaszali się tu i prosili, i po prostu już chcą tylko, żeby administracja przyszła i zobaczyła, i
ewentualnie  coś  zaradziła,  i  pomogła  w tym temacie,  bo  naprawdę,  tu  od  strony  ulicy
Filipczuka jest bardzo, bardzo nieestetycznie. I druga sprawa, Panie Burmistrzu, w ramach
naprawy ulicy Piłsudskiego czy nie można by było poprawić chodnik tu na wysokości parku
naszego?  Tu ten odcinek w zasadzie  to  jest  chyba 50 metrów i  w ramach tej  poprawy
chodnika przez całą ulicę można by było zrobić tu. I ewentualnie może Pan Burmistrz by
pomyślał coś zrobić z placem przed pomnikiem? Bo szybko mija lato i znowu 11 listopada
przyjdzie, będziemy składać kwiaty a nasze maluchy, czyli zuchy itp., będą stali w wodzie.



No my to starsi znajdziemy miejsce a tu znowu oni będą tam, jak to ostatnio miało miejsce
w tamtym roku. Dziękuję. 

Jakub Ostapczuk – Dziękuję. Po kolei jeszcze tam czy, Pan radny Borkowski.

Maciej  Borkowski  –  Panie  Burmistrzu,  Wysoka  Rado,  Panie  Przewodniczący,  jeden
wniosek. Proszę o udzielenie informacji na temat monitoringów w podległych placówkach
oświatowych na terenie miasta Hajnówka. I proszę tak, o ilość kamer zamontowanych w
poszczególnych  placówkach,  dane  techniczne  kamer  z  podziałem  na  placówki,  data
założenia  monitoringu  oraz  koszty  poniesione  z  tego  tytułu,  roczny  koszt  utrzymania
monitoringu w poszczególnych placówkach. Na dzień dzisiejszy nie będę się odnosił do
tego wniosku, dlaczego go napisałem. Poczekam na odpis i na rozwój dalszych wydarzeń.
Chciałem jeszcze prosić o poprawę chodnika, drogi na Piłsudskiego 4 D wzdłuż bloków.
Tam jest strasznie. Dziura na dziurze, Panie Burmistrzu. Jeśli można by było coś z tym
zrobić. Kolejna rzecz, o którą chciałem prosić, prosiłem w Referacie Ochrony Środowiska,
bezskutecznie. Może dałoby się coś zrobić dla pracowników interwencyjnych, którzy, gdy
pada deszcz, muszą pracować. Jak ja słyszę, to ci pracownicy są zabierani, tak, z ulic na
czas deszczu, ale to nie zawsze się sprawdza, nie zawsze nadąża ten samochód, tak? Może
jakieś płaszcze przeciwdeszczowe przynajmniej, Panie Burmistrzu, dałoby się zakupić dla
tych pracowników? Koszt niewielki. Myślę, że jest to do zrobienia. I taka prośba jeszcze,
Panie Burmistrzu, do Pana moja osobista, aby przestał Pan tak emocjonalnie podchodzić do
sesji, pouczać radnych. Ja wiem, że Ziemia Hajnowska tak Panu na to pozwala, ale Rada to
jest Rada, tak, radny to jest organ kontrolny i zachowujmy się jakoś przyzwoicie. Dziękuję
Panu uprzejmie.

Jakub Ostapczuk – Dziękuję. Pan radny Łabędzki. Tak po kolei, proszę Państwa, będziemy
szli. 

Bogusław Szczepan Łabędzki – Państwo Przewodniczący, Panie Burmistrzu, Wysoka Rado,
na początek mam wniosek, który chciałbym, żeby Pan Burmistrz przekazał do Starostwa
Powiatowego.  Myślę,  że  na  Dzień  Edukacji  Narodowej  w  roku  obecnym  moglibyśmy
poprzeć wniosek o nagrodę dla Pani Marzanny Janik-Lipczyńskiej, która przygotowuje z
młodzieżą  różne  akcje  teatralne.  Jak  było  widać  ostatnio,  kiedy  było  przedstawienie
„Moralność  Pani  Dulskiej”,  zainteresowanie  mieszkańców  Hajnówki  taką  aktywnością
artystyczną jest bardzo duże. Młodzież pod kierunkiem tej Pani wychodzi naprzeciw tym
oczekiwaniom,  tym potrzebom. My oczywiście  nie  możemy nagradzać osoby,  która  nie
pracuje w naszej szkole, ale możemy wnioskować o to, żeby Pan Starosta w Dniu Edukacji
Narodowej  o takiej  nagrodzie  dla  Pani  Marzanny nie zapomniał.  Jest  to wniosek,  który
powstał  w  oczekiwaniu  w  kolejce  na  odbiór  ubrań  po  spektaklu  i  tutaj  myślę,  że
mieszkańców trzeba by było w tej mierze posłuchać. Otrzymałem w międzyczasie między
sesjami list od mieszkańców z ulicy Długiej, ale taka sama sytuacja no w takim samym
rozmiarze, czy tak samo jaskrawo występuje na pewno na ulicy Miłkowskiego. Ja o tej ulicy
Miłkowskiego już mówiłem wcześniej  parokrotnie.  Tutaj  radny też wspierał  mnie  w tej
mierze. Ostatnio mieszkańcy ulicy Długiej skarżą się na jedne studzienki, które są za nisko i
na  te,  które  są  za  wysoko  ponad  poziom  drogi  asfaltowej.  Myślę,  że  czas  byłoby
uporządkować. To jest mienie miejskie. Wszelkie szkody, które ewentualnie mogą powstać
w wyniku tego, że nie potrafimy dbać o nasze mienie, będą obciążały później budżet miasta,
więc warto by było. Ja składam taki wniosek, abyśmy w mieście zrobili przegląd na ulicach,



gdzie nasze instalacje wodociągowe i kanalizacyjne nie spełniają wymogów takich czysto
myślę  praktycznych,  tak.  Myślę,  że  takie  łatanie,  uklepywanie  asfaltu  gdzieś  tam  w
niektórych miejscach no niestety nie przynosi rezultatu i czas tutaj profesjonalnie tą sprawę
załatwić, żeby studzienki nie wystawały i nie zapadały się pod powierzchnię drogi. Na ulicy
Długiej jest jeszcze takie wybrzuszenie w poprzek jezdni. Pomalowane wskazuje na to, że
może  potraktowano  to  jako  tak  zwany  spowalniacz,  ale  to  w  tej  chwili  już  nie  jest
spowalniacz, tylko wysokość jest tak duża, że to jest zatrzymywacz wręcz samochodów,
więc myślę, że przy tym przepuście trzeba by było zrobić porządek, bo on już nawet w
wysokich  samochodach sięga  niestety  do  podwozia.  Panie  Burmistrzu,  był  ten  wniosek
składany  parę  lat  tamu.  Obecna  sytuacja  w  naszych  szkołach  czy  w  ogóle  sytuacja
edukacyjna w mieście wskazuje na to, że powinniśmy do tego pomysłu wrócić. Chodzi o
stworzenie  klas  integracyjnych,  czyli  skierowanych  także  do  młodzieży  o  potrzebach
specjalnych,  edukacyjnych,  klas  integracyjnych,  ale  na  poziomie  szkoły  średniej.  Tutaj
Starostwo jak gdyby nie przychyla się przez ostatnie lata do tego pomysłu. Ta młodzież,
która  wymaga  takich  właśnie  specjalnych  warunków  edukacyjnych,  musi  szukać  sobie
miejsca poza naszym powiatem. Skoro więc nie może tego swojego zadania spełnić powiat,
może  my  sięgniemy  po  te  subwencje,  które  są  zapisane.  Na  pewno  pomoże  to  nam
rozładować też politykę kadrową w naszych szkołach. Panie Burmistrzu, Zarządzenie Nr
19/16, to jest zarządzenie w sprawie działalności lobbingowej. Od momentu, kiedy się to
zarządzenie  pojawiło,  będziemy  mieli  w  lutym  przyszłego  roku  informację  o  tym,  jak
działania lobbingowe przebiegały w naszym mieście czy w naszym Urzędzie.  To z taką
sytuacją spotkamy się za rok, natomiast ja chciałbym, żeby Pan powiedział coś na ten temat,
jak to obecnie wygląda, tak, jak jeszcze przed wprowadzeniem tego, przed ogłoszeniem
tego zarządzenia sytuacja lobbingowa w naszym mieście wyglądała, jak była opisywana, jak
wyglądała statystycznie.  Dobrze Gieniu, zaraz będziesz mógł sam opowiedzieć o tym. I
Panie Burmistrzu, drugie Zarządzenie to jest 18/16 z 8 marca 2016 r. o wprowadzeniu zasad
polityki  antykorupcyjnej  w Urzędzie  Miasta  Hajnówka.  W punkcie  1  tego  zarządzenia,
załącznika  właściwie,  mamy  informację  o  kodeksie  etyki  pracowników  Urzędu  Miasta
Hajnówka. To jest kodeks, który powstał 28 lutego 2011 roku. On funkcjonuje na BIP-ie,
ale jest w tej zakładce w zarządzeniach. 2011 rok to taka odległa data. Mieszkańcy proszą o
to, żeby ten kodeks etyki pracowników Urzędu Miasta umieścić jako zakładkę na BIP-ie,
tak,  żeby  był  szybko  do  odczytania,  zweryfikowania  jego  zapisów.  Dalej  w  tym
zarządzeniu, czy w załączniku, Panie Burmistrzu, razi trochę użyte określenie petent. Petent
to  jest  określenie  pochodzące  z  łaciny  dotyczące  osoby,  która  przychodzi  z  prośbą,
przychodzi  po  łaskę.  No  nasi  mieszkańcy  proszą,  żeby  w  zarządzeniu  tym zmienić  tą
formułę na stronę, mieszkaniec, niektórzy sugerują obywatel. Tak, żebyśmy no nie stawiali
naszych mieszkańców właśnie od razu na starcie przy wejściu do Urzędu w pozycji osoby
ubiegającej się o łaskę. I na koniec, Panie Burmistrzu, mój wniosek o to, by zorganizować
spotkanie z nowym zarządem Suwalskiej Strefy Ekonomicznej. Myślę, że nowy zarząd już
się ukonstytuował. Pewnie myśli o nowych możliwościach swojego działania. Mamy ten
kawałek Strefy Ekonomicznej. Ona, jak dzisiaj byśmy weszli na stronę strefową, to no nie
jest  informacją  wyeksponowaną.  Może  udałoby  się  z  zarządem  ustalić  jakiś  wspólny,
wspólną  strategię  działania,  żebyśmy  tą  swoją  działkę  mogli  przez  jakiegoś  inwestora
zapełnić. Dziękuję bardzo.

Jakub Ostapczuk – Dziękuję. I tutaj po kolei Pan Kulik.

Sławomir Kulik – Zbliża się okres rowerowy. Ja chciałbym zapytać, czy miasto opracowuje



taki kompleksowy program ścieżek rowerowych i chciałbym zaapelować szczególnie tutaj
do  przejrzałem  stojaki  dla  rowerów  i  chciałbym  zaapelować  szczególnie  do  sklepów
wielkopowierzchniowych,  żeby  troszeczkę  te  stojaki  poprawić,  bo  one  są  tak  małe,  że
czasami z kół robią się ósemki. Po prostu stojak musi mieć odpowiednią wysokość, także
jeżeli to możliwe, proszę o zmianę tych właścicieli sklepów wielkopowierzchniowych no i
oczywiście miasto też mogłoby się dołożyć, na przykład koło biblioteki jakiś ładny stojak
czy w innych miejscach, to już do uzgodnienia, prawda? Dziękuję bardzo.

Jakub  Ostapczuk  –  Dziękuję.  Zmiany  stojaków,  nie  właścicieli  sklepów.  Proszę  Janusz
Puch. 

Janusz Puch – Panie Burmistrzu, ja chciałem zgłosić wniosek o naprawienie chodnika na
ulicy 3 Maja tutaj vis-a-vis skweru przy wejściu na plac przy pomniku z krzyżem. Tam jest
jeden rząd płytek na długości gdzieś 6-7 metrów, który się już rozpadł i niedługo tych w
ogóle nie będzie. I tam trzeba, żeby Zarząd, bo to chyba pod Zarząd Dróg Wojewódzkich
podlega,  do  nich  zgłosić,  żeby  oni  to  naprawili,  tam  potrzeba  parę,  5  obrzeży  i  to
umocować. Jak również o naprawienie schodów na 3 Maja obok przystanku PKS-u w stronę
kościoła, tam na wejście na budynki na osiedle Centrum. Mniejsza część jest w dobrym
stanie,  natomiast  ta  większa  to  po  prostu  się  rozsypuje.  Zbliża  się  właśnie  ten  sezon
turystyczny, osoby będą przyjeżdżać, więc dobrze by było, żeby to było zrobione i można
było bezpiecznie chodzić. Dziękuję.

Jakub Ostapczuk – Pani radna Szlifarska, proszę.

Maria Szlifarska – Panie  Burmistrzu,  Wysoka Rado,  Panie  Przewodniczący,  mieszkańcy
Osiedla Mazury i ulicy Małej zwracają się z prośbą o naprawienie nawierzchni ulicy Małej.
Rzeczywiście, tam jest mnóstwo dziur. One są nieduże, ale są bardzo głębokie. I chciałabym
prosić o naprawienie tej nawierzchni. Dziękuję.

Jakub Ostapczuk – Dziękuję. Pan radny Kiendyś.

Ireneusz  Kiendyś – Państwo Przewodniczący,  Wysoka  Rado,  Panie  Burmistrzu,  tutaj  są
zgłoszone różne chodniki w ulicach. Ja chcę zwrócić jeszcze uwagę na jeden chodnik w
ulicy Armii Krajowej. Ta część w parku będzie robiona w tym roku a tam pozostał na Armii
Krajowej od Piłsudskiego do 3 Maja chodnik wyremontowany z lewej strony a z prawej też
zostały zrobione nowe parkingi i też jest wyremontowany na pewnym odcinku. Pozostało
tam raptem 60 metrów chodnika niewyremontowanego i żeby to się udało jeszcze przełożyć
jak najszybciej. Dziękuję bardzo. 

Jakub Ostapczuk – Dziękuję. I Pani radna Kuklik. Po kolei. 

Helena Kuklik – Szanowna Rado, Panie Burmistrzu, ja w zasadzie za pośrednictwem Pana
Burmistrza chciałam się zwrócić do naszego Zakładu Gospodarki Komunalnej, czy może
raczej... 

Jakub Ostapczuk – Mieszkaniowej.

Helena Kuklik – Zakładu Gospodarki Komunalnej.



Jakub Ostapczuk – PUK

Helena  Kuklik  –  PUK,  do  PUK-u,  Przedsiębiorstwa  Usług  Komunalnych.  Do
Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych, a w zasadzie do sklepu Fachowiec. Dobrze by było,
gdyby zaopatrzył sklep w nalepki typu na przykład „Proszę nie wrzucać ulotek”, w które
mogliby  się  zaopatrywać  nasi  mieszkańcy,  ponieważ  zgłosili  mi  problem,  że  nie  chcą
niektórzy otrzymywać ulotek i sądzę, że chociaż są mniejszością w naszym mieście, to mają
do tego prawo, mogą tego żądać. Oni podejmowali już pewnego rodzaju kroki, rozmawiali,
kontaktowali  się  z  koordynatorem  do  spraw  kolportażu  ulotek  w  naszym  mieście,
otrzymywali  pewnego  rodzaju  zapewnienia,  które  niestety,  były  później  nie  do  końca
realizowane.  Ja  to  oczywiście  rozumiem.  Mieszkańcy  po  części  też  rozumieją,  bo
roznosiciele ulotek się zmieniają albo zapominają o tych adresach. I dobrze by było, żeby na
skrzynkach  pocztowych  można  było  przykleić  jednakowego  rodzaju  nalepki,  które  by
wpadały  w oko roznosicielom ulotek  i  wtedy  można  by było  od  nich  żądać,  ponieważ
podstawy  prawnej  jako  tako  nie  ma  do  tego,  żeby  ich  zobligować  do  tego,  żeby  nie
wrzucali. Jest to ich jakby dobra wola. Ale te nalepki dużo by im pomogły. A myślę, ze są
zagrożeniem  pewnego  rodzaju  dla  mieszkańców,  ponieważ  wskazują  dla  osób
niepożądanych, że w tym mieszkaniu od dawna nikt nie przebywa. Być może wyjechał na
urlop. W każdym bądź razie mieszkańcy po prostu mają do tego prawo a dla nas to też
poprawiłoby  znacznie  wizerunek  miasta,  ponieważ  te  ulotki  często  zalegają  na  ulicach.
Dziękuję.

Jakub Ostapczuk – Ale jak wybory, to dobrze są, nie? Pani radna Laszkiewicz.

Barbara  Laszkiewicz  –  Panie  Burmistrzu,  Wysoka  Rado,  ja  chciałam  poruszyć  jeden
problem, bo zależy nam chyba wszystkim na wizerunku naszego miasta i na estetyce. Ja tą
sprawę poruszałam, wspomniałam na komisjach, jakie się odbyły i chcę powiedzieć, że za
Hamechem  jest  bardzo  obskurny  budynek,  który  szpeci  nasze  miasto.  Jak  Pan  Prezes
Przedsiębiorstwa  Wodociągów  mnie  poinformował,  bo  ja  byłam  przekonana,  że  ten
budynek  należy  do  Przedsiębiorstwa  Wodociągów,  ale  niestety  nie,  to  jest  budynek
Nadleśnictwa.  I  chciałam  prosić,  czy  można  by  było  skierować  taką  prośbę  do
Nadleśnictwa,  żeby  troszeczkę  elewację  tego  budynku  poprawić?  Dlatego,  że  to  jest
obwodówka, wszyscy tam jadą i bardzo brzydko wygląda. Ewentualnie, jeśli tego nie chcą,
to  Pan  Prezes  poinformował,  że  bardzo  chętnie  przejmie  tą  przepompownię,  tylko
najprawdopodobniej ma bardzo małe szanse. Także dziękuję bardzo. 

Jakub Ostapczuk – Dziękuję. I teraz przechodzimy do pytań. Może pytania są ze strony
publiczności? Ale ja, zanim pozwolę, podam głos, chciałem bardzo mocno zaapelować. Po
ostatniej sesji bardzo dużo do mnie mieli pretensji, którzy zostali obrażeni i nie było ich
tutaj na sesji, nie mogli zabrać w swojej obronie zdania. I przykro mi było słuchać, oni byli
wręcz zbulwersowani tym, że ktoś ich na całym mieście, w telewizji obraża a oni nie mogą
zabrać w swojej obronie. Nawet sprawdziłem, osoby, które były obrażane, nie były tymi, co
powinni być obrażeni. Ja ich przeprosiłem w imieniu Rady i dzisiaj naprawdę nie pozwolę
nikomu zabieranie głosu w sprawach indywidualnych. Sprawy zbiorowe – drogi, chodniki,
oświetlenie i tak dalej – tak, ale indywidualne sprawy Burmistrz przyjmuje, sprawdziłem, w
poniedziałki, ewentualnie odnośnie innych jednostek organizacyjnych jak szpital to jest nie
nasza kompetencja, to jest powiat. I tutaj naprawdę nie będę pozwalał no na wypowiedzi.



Prześledziłem  dokładnie,  pomimo  że  Rada  to  jest  taki  mały  sejm,  malutki,  mikro,
popatrzyłem,  jak  jest  prowadzony  ten  duży  Sejm.  Właśnie  będę  dokładnie  tak  samo
traktować przy obecnie panującej władzy. Dziękuję. Proszę, czy z zewnątrz są? Proszę. 

Grzegorz Golnik – Panie Burmistrzu, Wysoka Rado, Panie Przewodniczący, ja mam parę
pytań w sprawie tego naszego parku. Chyba lat już minęło 2, jak to, akurat to oglądałem na
programie Telewizji Kablowej, pokazywano, mówiono o planach rozbudowy tego parku,
odnowienia, plany pokazywano, fontanny i tak dalej. No zrobiono tylko jedno zadaszenie,
które wygląda jak nieskończone, no ale trudno, jest, jest, jakie jest. I teraz ja się, ja mam
takie pytanie, czy ta rozbudowa parku będzie prowadzona, czy będzie zrobione to, czy tylko
były  wydane darmowo pieniążki  na  te  plany?  No bo za  te  plany ktoś  musiał  zapłacić,
prawda? To jest sprawa jedna. Sprawa druga,  jeśli  chodzi o park.  Wiem, że to nie była
inwestycja Urzędu Miasta, bo to, zdaje się, tam było z Unii. Chodzi o tą taką budkę. Jak to
się ona nazywa? Miejsce obsługi rowerowej, prawda? Jakoś tak się nazywa. Takie tam stoi
koło Komendy za płotem. Ni to pies, ni to wydra. Odkąd ja pamiętam to postawiono, nie
widziałem tam żadnego rowerzysty a chodzę tamtędy bardzo często, bo do biblioteki, po
zakupy, także bardzo często chodzę. Jedynie to, a miejsce to jest bardzo dobre, ale dla kogo?
Jak pada deszcz, to dla takich drobnych pijaczków, żeby sobie jakiegoś tam bełta wypić, dla
uczniów,  żeby sobie  marychę popalić  albo pozaczepiać  ludzi  o  2 złote,  o  złotówkę,  bo
dostaniesz w mordę, jak będziesz podskakiwał. Przepraszam za wyrażenie, ale to jest, to
jest, to jest taka. Tym bardziej, że to bo miejsce obsługi rowerów a postawione dla przy
chodniku dla pieszych. Sprawa następna, byłem w lutym na Radzie i tutaj Pana Burmistrza
nie było, i prosiłem, w zasadzie to chyba sprawa nie jest mocno finansowa. Idąc do MOPS-
u tutaj  od tych baraków,  tam jest  taki  kawałek chodniczka szerokości  1,5 płytek czy 2
małych,  tylko  że  pieszy  tym  chodniczkiem  nie  może  przejść.  Raz,  że  tam  by  sobie
powykręcał  nogi,  bo  to  wygląda,  jak  leje  po  wojnie,  a  drugie,  że  stoją  samochody.
Naprzeciwko parking, olbrzymi parking jest pusty. Czy nie można by wyremontować? Bo
tam no różni chodzą ludzie.  Tego tam jest,  ja liczyłem krokami, to jest 25 kroków tego
chodniczka. I tak od tej byłej bramy 15 kroków. No to no 40 do 50 kroków. Zależy, kto jakie
ma.  Czy  nie  można  by  było  tego  wyremontować  i  postawić  tam  znaku  no  „zakaz
parkowania”? Bo samochody stoją na tym chodniczku a ten chodniczek to jest taki. No i
sprawa jeszcze jedna. No dużo ludzi ma samochody, samochodami jeżdżą, ja na przykład
jeżdżę bardzo dużo MPK-iem. I MPK-i to są, jak tyle co ja wiem, to są spółką Urzędu
Miasta, prawda?

Jerzy Sirak – Zakładem budżetowym.

Grzegorz Golnik – I teraz tak, z tych starych MPK-ów, tych dużych, jedziesz, to normalnie
smród spalin,  smród spalin,  naprawdę smród spalin.  A z tych jednych MPK-ów, z  tych
małych żółtych, specjalnie patrzyłem, i to kilka razy, MPK o numerze bocznym 04, 04, jest
taki MKP 04. Kierowca może i dobry, tylko że nie na kierowcę MPK-u. Bo jak raz, że jak
on  jedzie,  jak  jest  trochę  przypchany,  jak  hamuje  czy  rusza,  to  ludzie  stojący,  tak  jak
wahadło,  któryś  sobie  kiedyś kark  skręci.  A do tego nie  wiem,  kto  tym MPK-om robi
przeglądy, bo w niektórych to tak silnik pracuje i tak się pasażer czuje w tym MPK-u jakby
leciał  helikopterem,  tylko  bez  nauszników.  I  to,  ja  nie  wiem,  niech  tam Pan  czy  Pan
dyrektor, czy kierownik niech zarządzi normalny, prawdziwy przegląd tych MPK-ów, a nie
ot, podpisane, o może jeździć dalej. To wszystko, dziękuję.



Mieszaniec Miasta – Ja dodam jeszcze.

Jakub Ostapczuk – Dziękuję. Jeszcze Pan. Króciutko.

Mieszkaniec Miasta – Ja chciałem powiedzieć o tych, o zwierzynie, co to mówił ten Pan.

Jakub Ostapczuk – Rektor. Dziekan.

Mieszkaniec Miasta – Proszę? Koło mnie tutaj, przecież ja mieszkam prawie w lesie no, 20
metrów od lasu. To tam u mnie się żubry i dziki chodzą. To co oni przeszkadzają no?

Jakub Ostapczuk – No właśnie?

Jerzy Sirak – Chodzą no.

Mieszkaniec Miasta – Ja je dokarmiam nawet. Dziękuję.

Jakub Ostapczuk – Dziękuję. 

Do punktu 9 porządku obrad
Jakub Ostapczuk – Jeśli  więcej  pytań nie ma,  przechodzimy do odpowiedzi na pytania.
Przechodzimy do punktu 9. Odpowiedzi na interpelacje, wolne wnioski, zapytania.

Jerzy  Sirak  –  Panie  Przewodniczący,  Wysoka  Rado,  Pan  radny  Borkowski  pyta  o
pustostany. Jeżeli są jakieś okresy przerwy, to tylko są, które te no wynikają z konieczności,
bo  świadomie  nikt  pustostanów nie  trzyma.  Ja  mówię  o  pustostanach,  o  mieszkaniach,
których właścicielem jest gmina. Jeżeli tylko jest mieszkanie do dyspozycji, to znaczy, że
nie ma tam żadnego przydziału, możemy je przydzielić i  osoby z tej listy, którą ustaliła
komisja,  wyrażają  zgodę  na  przyjęcie  takiego  mieszkania,  decyzja  w  tej  sprawie  jest
niezwłocznie  wydawana.  Nie  wiem,  o  jakich  Pan  pustostanach  myśli,  bo  jeżeli  są  to
mieszkania, których właścicielami są prywatne osoby, no to my za to nie odpowiadamy.
Może się zdarzyć tak,  że czasami ten okres jest  trochę dłuższy,  z  różnych względów –
mieszkanie zostało pozostawione,  wymaga jakiegoś remontu dłuższego,  wtedy to trochę
trwa. Ale takiego bezpodstawnego przetrzymywania mieszkań z naszej strony nie ma. Pan
Janusz  Puch  mówi  o  nieuporządkowanej  nieruchomości.  Te  nieuporządkowane
nieruchomości  zwykle  są  to  nieruchomości,  których  jest  nieuporządkowany  stan
własnościowy.  Bardzo  często  jest  tak,  tych  współwłaścicieli,  spadkobierców  jest  kliku,
kilkunastu, nawet kilkudziesięciu i  kiedy podejmujemy nawet próby uporządkowania od
strony  prawnej,  my  niejako  z  Urzędu,  to  bardzo  często  spotykamy  się  z  zarzutami,  z
korespondencją z różnych części Polski, kto i dlaczego podejmuje takie działania. No bo te
działania  podejmujemy  właśnie  z  tych  względów,  żeby  spróbować  ustalić  właścicieli
odpowiedzialnych.  Nie  chodzi  tu  tylko  i  wyłącznie  o  zobowiązanie  podatkowe,  ale
właścicieli,  w  stosunku  do  których  można  byłoby  próbować  egzekwować  obowiązek
uporządkowania  nieruchomości.  Ja  nie  muszę  mówić,  o  tym,  że  przy  naszym  stanie
prawnym  bardzo  często  jest  to  niemożliwe.  I  Państwo  niejednokrotnie  widzicie  takie
nieruchomości, które w różnych częściach miasta są, są opuszczone, zaniedbane, wyglądają
jak wyglądają. Gdyby istniał jakiś mechanizm prawny, który by umożliwiał w sposób prosty
przejęcie  na  rzecz  miasta  takich  nieruchomości,  oczywiście  zabezpieczenie  w  formie



akredytywy  czy  jakiegoś  depozytu  bankowego  środków  finansowych  równoważących
wartość nieruchomości, sprawa byłaby zupełnie inna, ale wiemy, dzisiaj takich możliwości
prawnych  nie  mamy  i  tam,  gdzie  to  możliwe,  próbujemy  do  tych  właścicieli  dotrzeć,
próbować  ustalić  tych  właścicieli  no  i  próbować  zobowiązać  ich  do  uporządkowania.
Czasami to się udaje, ale przykro, trzeba powiedzieć z przykrością, że częściej się nie udaje.
Wszyscy wiemy,  że  tam,  gdzie  jest  jakiś  porządek w rodzinach,  zwykle  nie  ma takich
problemów. Ten stan własnościowy jest jasny, jest właściciel, który dba i pilnuje. Zwykle
problemy są tam, gdzie te sprawy własnościowe w rodzinach nie zostały w porę i tak jak
trzeba uporządkowane. Pani Chaniło podnosi temat przystanku, Pani Alicjo, to nie jest nasza
zła czy dobra wola,  bo droga,  o której  mówimy i  miejsce,  w którym mieszkańcy ulicy
Leśnej by ten przystanek widzieli, jest drogą wojewódzką. I na dzień dzisiejszy absolutnie
nie  ma zgody,  nie ma możliwości żadnych,  żeby w tym miejscu ten przystanek zrobić,
ponieważ tych kilkadziesiąt  metrów tam dalej  za skrzyżowaniem z ulicą  Wrzosową ten
przystanek jest. Zrobiliśmy ten dodatkowy przystanek przy ulicy Wrzosowej na wniosek
Dyrektora  Komunikacji  Miejskiej,  ponieważ  to  było  możliwe,  nie  stanowi  żadnych
problemów a może dla niektórych mieszkańców ulicy Leśnej wydać się korzystniejszy i
może stamtąd będzie trochę bliżej. Jeżeli chodzi o parkingi przy SP ZOZ-ie, to rozumiem,
odpowie  na  ten  wniosek  Pan  Dyrektor,  Pan  radny  Tomaszuk.  Wiadukt  jest  własnością
Gryfskandu, my już niejednokrotnie...

Jakub Ostapczuk – Nie, kolei.

Z sali – Kolei.

Jerzy Sirak – Nie. Nie. Proszę mi wierzyć, ja, mówimy o tym wiadukcie nad ulicą Bielską.

Alicja Chaniło – Nie.

Jerzy Sirak – Tak?

Alicja Chaniło – Nie, nie, nie. Przy PKP.

Jery Sirak – A to mówimy o kładce a nie... No.

Alicja Chaniło – Tak, to jest kładka. Ja myślałam, że to jest wiadukt.

Jerzy Sirak – No dobrze, to w takim razie, to znaczy wystąpimy do PKP i do Gryfskandu
też, bo tam do Gryfskandu też trzeba ponowić to wystąpienie. Pan Nieciecki podnosi temat
wjazdu  na  cmentarz  przy  ulicy  Celnej.  Ja  rozumiem,  że  na  bieżąco  w  tej  chwili
uporządkowaliśmy to, co było możliwe, ale niewykluczone, że po prostu tam trzeba zrobić
utwardzony wjazd z polbruku i tak dalej. Pan Burmistrz Skiepko to zapisze. Ja nie powiem,
że na pewno to zrobimy w tym roku, ale zobaczymy. Zwykle staramy się zrobić dużo. Jeżeli
tylko czas pozwoli i starczy nam pieniędzy na materiały i jest to w pasie drogowym ten
wjazd, a wierzę, że tak jest, no to postaramy się to zrobić. Tak samo chodnik przy ulicy
Reja.  Nie  powiem,  że  przebudujemy  chodnik,  ale  sprawdzimy  to.  Tam,  gdzie  trzeba
wyrównać płytki  i  poprawić,  to  to  poprawimy. No nie  wiem,  co tu  odpowiedzieć Panu
Mironczukowi na temat ptaków no. Żadnego odstrzału, straszenia ptaków organizować nie
będziemy.  Zobaczymy,  jak  tam,  bo  ja  rozumiem,  że  ta  obecność  ptaków jest  związana



głównie pewnie z dużymi drzewami. Zobaczymy, czy gdzieś tam się nie da podciąć trochę
gałęzi, żeby tych ptaków nad chodnikami fizycznie bezpośrednio było mniej. Mówi Pan o
chodniku przy ulicy Piłsudskiego. O które to miejsce chodzi? 

Z sali – Przy pomniku. 

Piotr Mironczuk – Przy tym.

Jerzy Sirak – A, to w parku.

Z sali – Na skwerku przy pomniku. 

Z sali – Na skwerku naprzeciw pomnika.

Piotr Mironczuk – Na skwerku. Naprzeciw pomnika.

Jakub Ostapczuk – Z której strony?

Jerzy Sirak – A, tutaj, rozumiem. Na skrzyżowaniu, na skrzyżowaniu. Droga wojewódzka.

Piotr Mironczuk – Ale robimy drogę tamtą, no to...

Jerzy  Sirak  –  No  to  zobaczymy.  Jeżeli  przy  okazji  robienia  tamtego  chodnika  uda  się
wygospodarować trochę oszczędności, porozmawiamy, może uda się to zrobić w tym roku.
Jeżeli  nie,  to  trzeba będzie  już  pomyśleć  na przyszłość.  Przed pomnikiem to po prostu
trzeba  byłoby  utwardzić,  poszerzyć  tą  utwardzoną  cześć.  Nie  odpowiem  w  tej  chwili.
Musimy popatrzeć, policzyć, ile by to kosztowało i zobaczymy. 

Piotr Mironczuk – No po prostu wyrównać to.

Jerzy Sirak – No nie, samo wyrównanie. Jeżeli o to chodzi, nikt nas nie zapewni że 3 Maja
zawsze będzie ładna pogoda, nie, bo...

Jakub Ostapczuk – 11 listopada.

Piotr Mironczuk – 11 listopada.

Jerzy Sirak – A, tutaj. To zobaczymy, też mówię, to trzeba policzyć. Monitoring w szkołach.
My przekażemy informację pisemną, bo ja w tej chwili nie odpowiem. Ten monitoring był
robiony głównie z wykorzystaniem we współpracy z radami rodziców w tych wszystkich
szkołach. 4D. Panie radny, w tej chwili nie będziemy tam podejmować jakichś istotnych
działań, ponieważ 4D to jest ten ostatni rząd przed parkiem, tak? Nie, bo, ten ze sklepem.
Bo planujemy tam wspólnie z Zakładem Gospodarki Mieszkaniowej i Przedsiębiorstwem
Wodociągów i Kanalizacji duże roboty, łącznie z przebudową burzówki, z przebudową, z
budową burzówki, z przebudową kanalizacji i całkowitą przebudową chodników, parkingów
i tak dalej. Czekamy tutaj na decyzje ze Starostwa Powiatowego pozwalające na wycięcie
niektórych drzew, które trochę przeszkadzają w realizacji tego przedsięwzięcia, ale taki jest
zamiar na rok bieżący. I oczywiście nie w całości, bo w całości to jest bardzo duży zakres



robót,  ale  przynajmniej  w  znaczącej  części.  No  pracownicy  interwencyjni,  no  nikt  nic
wcześniej tego nie zgłaszał. Pani Kierownik jest, proszę bardzo, Pani Marta.

Marta  Trochimczyk  –  Jeżeli  mogę  odpowiedzieć,  pracodawca  nie  jest  obowiązany  do
wydawania  dodatkowych  ubrań.  Chcę  zaznaczyć  wyraźnie,  że  jeżeli  pracownicy  są
rozstawieni  na  terenie  miasta  i  są  opady deszczu znaczne,  duże,  samochód ich zawozi.
Ludzie, którzy pracują na terenie miasta, są świadomi, że muszą się zabezpieczyć w taki
sposób, aby również na wypadek deszczu, mieć ubranie, które zapewni im ochronę przez
pół  godziny,  godzinę,  ponieważ  są  zwożeni  i  w  swoim  pomieszczeniu  mają  czas  na
zjedzenie kanapki, wypicie herbaty, więc to nie jest tak, że oni 8 godzin pracują w ulewnym
deszczu. Dziękuję bardzo.

Jakub Ostapczuk – Dziękuję. Dalej, Burmistrzu.

Jerzy Sirak – Pan radny Łabędzki wnosi o wyróżnienie Pani Lipczyńskiej. Tak jak słusznie
radny zauważył, jest to pracownik szkoły prowadzonej przez powiat hajnowski. Drugi temat
też dotyczy jakby zadania powiatowego, także no tutaj rozważymy wystąpienie w jednej i w
drugiej sprawie do Starosty. Natomiast jeżeli chodzi o lobbing, kodeks etyki pracowniczej,
ja to po prostu sprawdzimy i udzielimy odpowiedzi. Natomiast jeśli chodzi o słownictwo,
na  pewno w kodeksie  etyki  pracowniczej  jest  używane  słownictwo,  które  występuje  w
pragmatyce samorządowej i w kodeksie postępowania administracyjnego, ale oczywiście ja
nie widzę żadnych przeszkód, żeby wyrażenie petent zastąpić innym.

Bogusław Szczepan Łabędzki – Dziękuję bardzo. 

Jerzy Sirak – Zarząd Suwalskiej Strefy...

Bogusław Szczepan Łabędzki – A ta druga jeszcze.

Jerzy Sirak – Zaraz. Zarząd Suwalskiej  Strefy Ekonomicznej.  My już się spotkaliśmy z
nowym  zarządem  Suwalskiej  Strefy  Ekonomicznej,  także  jesteśmy  tu  w  bezpośrednim
kontakcie.  Zostały  już  uzgodnione warunki  brzegowe ogłoszenia  przetargu na sprzedaż.
Czekamy tylko na potwierdzenie deklaracji ze strony pochodzącego z Hajnówki inwestora.
Rzeczywiście, jeżeli chodzi o ulice Długa i Miłkowskiego, nie tylko Długa i Miłkowskiego,
no są to roboty, które trzeba zrobić, ale które będą dużo kosztowały. Ja powiem tak, po
rozstrzygnięciu wszystkich przetargów, które są zaplanowane w tych inwestycjach na ten
rok, zobaczymy. Jeżeli będzie można pewne środki przesunąć na bieżące utrzymanie dróg,
to bez konieczności zmian zapisów tutaj, bo nie są to działania inwestycyjne. Będziemy
mogli przynajmniej te najbardziej newralgiczne miejsca na tych drogach poprawić. Bo to
nie dotyczy tylko ulicy Długiej czy Miłkowskiego, ale również kilku innych. No wiemy,
zdajemy sobie z tego sprawę, jakie to przyczyny, gdzie te rzeczy się dzieją. Zwykle na tych
terenach, które są w mieście najniżej położone. Wynika to z tego, że te instalacje komunalne
położone niżej w czasie zimy, mróz swoje robi i to każdej zimy trochę to wypycha do góry,
tutaj jest ta przyczyna, ale ja tak jak już wspomniałem, spróbujemy te najtrudniejsze miejsca
w tym roku poprawić.  Pan Kulik radny Kulik pyta o ścieżkę rowerową. Ja tu poproszę
Zastępcę Pana Andrzeja Skiepko,  bo on się tym tematem szczegółowo zajmuje.  Ścieżki
rowerowe. W mieście. 



Andrzej Skiepko – Chcę powiedzieć, że spotkał się zespół pracowników Urzędu Miasta
odnośnie ewentualnej lokalizacji ścieżek rowerowych tak typowo na roboczo. Natomiast w
tej chwili mamy jakby możliwość spotkania się z firmą, która opracowuje takie koncepcje
ścieżek  rowerowych  w Lublinie  i  w  innych  miastach.  Mam nadzieję,  że  w  najbliższej
przyszłości doprowadzimy do tego spotkania i wdrożymy koncepcję ścieżek rowerowych w
mieście tak, aby te rozwiązania były jak najlepsze.

Jakub Ostapczuk – Dziękuję. Dalej Jurek, dalej Burmistrzu.

Jerzy  Sirak  –  Pan  radny  Puch  mówi  o  chodniku  przy  ulicy  3  Maja.  3  Maja  to  droga
wojewódzka. Nie wiem dokładnie, o które miejsca tutaj chodzi, ale uszczegółowimy to i...

Janusz Puch – Za przystankiem...

Jerzy Sirak – Jeżeli to tam w okolicy kościoła, to już uzgodnienia między parafią a zarządcą
dróg wojewódzkich są i...

Janusz Puch – Nie, nie, mi chodzi przy skwerze tutaj. 

Jerzy Sirak – To ten chodnik o którym tu była mowa, tak? Z drugiej strony, tak? 

Janusz  Puch  –  To  Piłsudskiego  a  tutaj  jest  3  Maja.  Tutaj  zaraz  za  przystankiem
autobusowym, za tą zieloną tablicą jest właśnie...

Jerzy Sirak – No tak, ale i to jest droga wojewódzka, i to jest droga wojewódzka. No nie
wiem, czy nam w tym roku starczy tych pieniędzy na to wszystko, bo gdyby się dało zrobić,
to byłoby najlepiej. A to rozumiem. Także to razem będziemy ten temat omawiać. Zejście na
Osiedle Centrum. Panie Andrzeju,  proszę to  zapisać.  To jest  też droga wojewódzka,  ale
może być już, nie wiem, albo to będzie na terenie Spółdzielni Mieszkaniowej, albo będzie to
gdzieś  teren  miejski.  Musimy  fizycznie  popatrzeć,  gdzie  to  jest  i  ustalimy.  Jeżeli
Spółdzielnia Mieszkaniowa,  to poprosimy Prezesa,  żeby te schody poprawił.  Pani radna
Szlifarska mówi o ulicy Małej.  No będziemy w tej  chwili  już intensywnie te  wszystkie
ubytki  w  drogach  usuwać.  Jest  już  taka  pogoda,  że  jakby  nie  szkoda  wydawania  tych
pieniędzy na masę, żeby to naprawiać, ale jeżeli chodzi o ulicę Małą, docelowo mamy tam
taki trochę inny plan. W tej chwili jest w fazie końcowej opracowanie dokumentacji na ulicę
Nowowarszawską. Chcemy w tym roku we wrześniu, kiedy będzie ogłoszony konkurs w
ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych, tak zwanych schetynówek,
wystąpić z wnioskiem do Wojewody o sfinansowanie modernizacji tej ulicy. I myślę, że
tutaj  droga  powinna  uzyskać  akceptację,  ponieważ  jest  dużo  takich  punktów  dobrze
ocenianych. Mam tu na myśli szkołę, sąsiedztwo bezpośrednie drogi wyższej kategorii, tak
też pogotowia ratunkowego. I wtedy, kiedy będziemy robić tamtą drogę, to fizycznie byłoby
to realne w 2017 roku, zechcemy tam wymienić krawężniki i  po prostu na całości ulicy
Małej położyć nową nakładkę i dopiero to rozwiąże docelowo najlepiej tamte problemy. Ale
w tym roku niezwłocznie te  dziury usuniemy. Pan radny Kiendyś – chodnik przy ulicy
Armii Krajowej. W tym roku ten chodnik jest zaplanowany, będzie zrobiony. Mówimy tu o
odcinku od wjazdu na osiedle do skrzyżowania Armii Krajowej i Piłsudskiego. Dokładnie
nie rozumiem, o co Pani Przewodniczącej chodzi. Żeby zabronić rozkładania ulotek? No my
możemy  zabronić  rozkładania  ulotek  dla  PUK-u,  ale  oprócz  ulotek  PUK-u  są  ulotki



Kauflandów, różnych innych sklepów.

Z sali – Żeby mógł sobie mieszaniec kupić i nakleić, żeby tych ulotek...

Jakub Ostapczuk – Kupić. Żeby PUK sprzedawał.

Helena Kuklik – Może powtórzyć?

Jakub Ostapczuk – Nie, nie. Już on rozumie.

Jerzy Sirak – Dobrze, dobrze, no to zwrócimy uwagę. Jeżeli...

Helena Kuklik – Nie, to nie zwrócić uwagę, tylko chciałam, żeby mieszkańcy usłyszeli, że
mogą zaopatrzyć się w takie ulotki w sklepie takim a takim.

Jakub Ostapczuk – Ale to nie można. To monopol, to reklama jednego sklepu. Nie można
tak.

Jerzy Sirak – Mówiliśmy przed chwilą  o,  że  tak powiem,  korupcji  i  lobbingu no.  Pani
Przewodnicząca, nie wolno nam takich rzeczy robić publicznie no. Możemy tylko doradzić,
zachęcić jednostkę, żeby sprzedawała taki produkt.

Jakub Ostapczuk – Pomysł dać taki.

Helena Kuklik – Żeby takie ulotki jednakowe ukazały się w mieście. Może to być inny
sklep, tylko że ja nie mogę prosić innego sklepu.

Jerzy Sirak – Proszę, Pani Przewodnicząca, ja jeszcze raz mówię, proszę zwracać uwagę, o
czym Pani mówi i do czego Pani apeluje. Pewnych rzeczy nam po prostu nie wolno robić
no. Pani Laszkiewicz mówi o budynku. Ma Pani rację. Ja ten budynek też widzę od dawna i
proszę  mi  wierzyć,  ja  i  obecny  tutaj  Pan  Prezes  Aleksiejuk  z  Lasami  Państwowymi  o
przekazaniu tego budynku rozmawiamy już od, jak dobrze pamiętam, od początku tamtej
kadencji. Jak wygląda sprawa przekazania nieruchomości z Lasów Państwowych, to ja nie
chcę teraz mówić, jest to bardzo trudne, bardzo żmudne. Wystarczy, że temat przekazania
ulicy Celnej dopiero zakończyliśmy w ubiegłym roku a trwał on też ładnych kilka lat. Ale w
pełni  podzielam  pogląd,  że  trzeba  podjąć  działania  i  spróbować  ten  budynek  przejąć,
chociaż tak naprawdę ten budynek, ta przepompownia była budowana tak dawno, że na
dzień dzisiejszy już nie ma takiej potrzeby. Trzeba byłoby tą przepompownię całkowicie
zlikwidować, budynek też rozebrać, bo stan techniczny jego jest taki, jaki jest i zapewne tu
Pan Prezes mnie upewnił  w tym, że dzisiaj  można robić przepompownie nieduże, które
można  zakopać  w  ziemi,  których  nie  widać,  a  które  swoją  rolę  spełniają,  tak?...  Ale
wrócimy do tematu. Pan Golnik poruszył temat parku. Ja przypomnę, ta koncepcja, którą
tutaj prezentowaliśmy i Radzie, i obecnym tutaj mieszkańcom miasta, była zrealizowana w
ramach  realizowanego  programu  transgranicznego.  Była  niejako  ona  takim  miękkim
elementem projektu inwestycyjnego,  jakim było wykonanie  zadaszenia  w amfiteatrze  w
Hajnówce  i  modernizacja,  i  pewne  prace  zabezpieczające  zabytkowej  bramy  w  parku
Potockich w Wysokim. Czy w Kamieńcu? W Wysokim, w Wysokim, tak. I powiem tak, my
nie rezygnujemy absolutnie z tego, realizacji tej koncepcji. Przymierzamy się do tego, żeby



właśnie w nowej perspektywie budżetowej wspólnie – albo z Prużanami, albo ze Świsłoczą
– przygotować kolejny projekt na kontynuację. Oni też mają ciekawy projekt dotyczący
parku Tyszkiewiczów w Świsłoczy. Albo, mówię, albo z jednym, albo z drugim miastem
taką  współpracę  podejmiemy i  spróbujemy sięgnąć  po  te  środki.  Powiem tak,  że  jeżeli
dostaniemy dofinansowanie w ramach tych środków transgranicznych, to zrealizujemy ten
projekt taki szeroki, całościowy. Jeżeli natomiast nie, to będziemy ten projekt realizowali,
ale skromnie i  według własnych środków. Pewnym elementem i realizacją tej  koncepcji
będzie wykonanie już w tym roku w ramach tak zwanego budżetu obywatelskiego siłowni
na świeżym powietrzu, która będzie zlokalizowana tutaj w bezpośrednim sąsiedztwie placu
zabaw. Chodnik przy MOPS-ie. No tak jakby, tak jakby Pan dzisiaj z rana nas podglądał,
Panie Golnik, bo dzisiaj z samego rana to wspólnie z Zastępcą i z Panem Kierownikiem
Kicelem  tam  właśnie  byliśmy,  bo  już  od  pewnego  czasu  przygotowujemy  się  do
rozwiązania tego problemu. Ten chodnik z lewej strony zostanie całkowicie zlikwidowany,
ta  droga zostanie  przesunięta  o ten  1,20  m w stronę  sosen,  natomiast  chodnik  zostanie
zrobiony z tej strony od budynku, w którym jest tam siedziba ODR-u. Także planujemy tu
ten chodnik zrobić od nowa tak, żeby był dobry i bezpieczny, natomiast przynajmniej na
tym odcinku głównym zrobić  nową nakładkę  i  chcemy to  zrobić  przy  okazji,  jak będą
robione nawierzchnie bitumiczne na naszych drogach. Tam, gdzie najbliżej.

Grzegorz Golnik – Co jest jak idąc od baraków do tej jakby starej bramy. Tam też taki, tam
chodnik...

Jerzy Sirak – No, ja myślę, że chyba staram się mówić wyraźnie. Ten chodnik, jak idziemy
od strony ulicy  Żabia  Górka,  ten chodnik z lewej  strony będzie  przeniesiony na prawą
stronę, będzie całkowicie nowy, natomiast o szerokość tego chodnika będzie poszerzona
droga i będą nowe krawężniki i nowa nakładka. 

Grzegorz Golnik – Znak „zakaz parkowania” wstawić.

Jerzy Sirak – Tam zakaz parkowania jest, Panie Golnik. Zakaz parkowania jest z tamtej
strony... A, to już zupełnie inna sprawa no. Wystąpienie, no słuchajcie, samochody mamy
takie,  jakie mamy. Na tyle,  na ile nam budżet pozwala, bo pamiętacie,  w przeszłości te
samochody kupowaliśmy. Jeszcze, no niestety, jeszcze ten najstarszy Autosan, czy jak on się
tam nazywa, został. Mam nadzieję, że w przyszłości jego też nie będzie. Natomiast jeżeli
chodzi o technikę jazdy kierowców, no zwrócimy na to uwagę Panu Dyrektorowi.

Grzegorz Golnik – To jest autobus o numerze bocznym 04.

Jakub Ostapczuk – Ale tam różni kierowcy jeżdżą.

Jerzy Sirak – No wie Pan, my dochodzenia nie będziemy prowadzić tak naprawdę. Ostrożna
jazda jest wskazana dla wszystkich kierowców MPK-ów.

Grzegorz Golnik – Ale tam jeden i ten sam kierowca.

Jerzy Sirak – To wszystko?

Jakub Ostapczuk – Tomaszuk jeszcze.



Jerzy Sirak – A, proszę bardzo.

Jakub Ostapczuk – Pan jeszcze Dyrektor Tomaszuk. Odnośnie parkingów.

Grzegorz  Tomaszuk – Odnośnie  ławek to z  Panią  radną  rozmawialiśmy jesienią  na  ten
temat. No oczywiście na zimę nie wystawialiśmy tych ławek, ale już jest piękna wiosna,
także  myślę  jedna  ławka  przed  oddziałem  obserwacyjno-zakaźnym  tutaj  zostanie
postawiona. Natomiast jeżeli chodzi o miejsca parkingowe i dla osób niepełnosprawnych, są
wyznaczone  4  miejsca,  z  tym,  że  mamy  problem,  że  nie  wszyscy  użytkownicy  tych
parkingów przestrzegają, prawda, tej informacji, że są 4 miejsca. No chcę powiedzieć, że
Policja  nie  bardzo chce  interweniować,  bo to  nie  jest  droga publiczna,  a  z  drugiej  też,
prawda,  strony,  nie  bardzo  prosimy  Policję,  bo  to  w sumie  nasi  pacjenci,  nasi  klienci.
Natomiast przymierzamy się w tym roku wyrównać te nawierzchnie na parkingach chociaż
częściowo.  Na  pewno  w  tym  miejscu,  gdzie  są  wyznaczone  miejsca  dla  osób
niepełnosprawnych. I wówczas narysujemy koperty. Jak koperty narysujemy, 4 te koperty,
to wówczas te miejsca będą bardzo wyraźne, oznakowane i myślę, że użytkownicy będą
wówczas przestrzegać tych oznakowań. Dziękuję.

Jakub Ostapczuk – Dziękuję za odpowiedzi. Przechodzimy do punktu 10...

Z sali – Ale jeszcze...

Jakub Ostapczuk – Ale to już były odpowiedzi na. Czy to do tych pytań zadanych? No to
proszę.

Piotr Mironczuk – Panie Burmistrzu, z uwagi na zbliżający się okres lęgowy, czy może już
to dotyczy?

Jakub Ostapczuk – Już.

Piotr Mironczuk – Żeby... Już? Ch* . No te krzewy, o te drzewa, żeby to...

Jakub Ostapczuk – O, nie można.

Piotr Mironczuk – … w jak najszybszym czasie skierować.

Jakub Ostapczuk – Do jesieni trzeba czekać. Zamykam... A jeszcze radny Borkowski. No
ale...

Maciej  Borkowski  –  Panie  Burmistrzu,  Panie  Przewodniczący,  ja  jeszcze w sprawie tej
interpelacji odnośnie pustostanów. Częściowo się z Panem zgadzam, jak najbardziej, ale nie
wiem, jak Pan zakwalifikuje ten budynek przy Armii Krajowej przy Hamechu, na który ja
muszę przez wiele lat patrzeć. Czy to pustostan, czy jak to tam nazwać? Też również w tej
interpelacji chciałbym, aby zostało to ujęte. Jedna sprawa, tu jeszcze mówiłem o tych, o
tych ochronnych, tak, płaszczach. Ja rozumiem, obowiązek obowiązkiem, ale tak z czystego
serca czy by dało się takie płaszcze zorganizować dla tych pracowników? To byłoby miło.
Życzyłbym sobie, Panie Burmistrzu, jeszcze jedną rzecz na zakończenie powiem, aby Pan



wszystkim  radnym  z  takim  uśmiechem  na  twarzy  odpowiadał,  jak  dla  Pani  Basi
Laszkiewicz. Będzie naprawdę milej na tej sesji. Dziękuję uprzejmie. 

Jakub Ostapczuk – Jeszcze Burmistrz jedno zdanie.

Jakub Ostapczuk – Pan jak pyta o pustostany ja myślałem przede wszystkim o pustostanach
mieszkaniowych.  Rzeczywiście,  ten budynek jest  swojego rodzaju pustostanem.  No Pan
radny no ma prawo nie  wiedzieć,  bo  nie  był  Pan radnym poprzedniej  kadencji,  że  my
przygotowywaliśmy się  do  tego,  żeby pozyskać  finansowanie,  bo  nie  jest  sztuką  wziąć
kredyt i zadłużyć bardziej miasto, i wyremontować ten budynek, tak? Szukamy pieniędzy
zewnętrznych.  W związku z tym, że był składany jeden projekt właśnie na szkołę nr 2
razem z tym budynkiem tak naprawdę nie mogliśmy dostać finansowania na szkołę nr 2 i
musimy szukać innego sposobu na modernizację tego budynku,  ponieważ tam w żaden
sposób  nie  wykażemy  tak  zwanego  efektu  ekologicznego,  ponieważ  budynek  ten  jest
nieogrzewany,  na  dzień  dzisiejszy  nie  ma  żadnego  zanieczyszczenia  środowiska
dwutlenkiem węgla. Co wcale nie znaczy, że nie zastanawiam się ja i urzędnicy, jak ten
problem rozwiązać i  mam nadzieję,  że  najpóźniej  w przyszłym roku znajdzie  on swoje
rozwiązanie. Także w tym sensie to tutaj ma Pan rację, Panie radny. O tym pustostanie,
odpowiadając Panu, nie myślałem. Myślałem o mieszkaniach.

Jakub Ostapczuk – I Burmistrz uśmiechał się, uśmiechał się cały czas.

Jerzy Sirak – Nie słuchajcie no. Ja mogę ja... 

Jakub Ostapczuk – Dziękuję. 

Jerzy  Sirak  –  No nie,  ale  Panie,  Panie  Borkowski,  ja  jestem normalnym człowiekiem,
normalnym mężczyzną. Proszę się nie dziwić, że.. No. A że może, może czasami no każdy z
nas ma lepszy i gorszy dzień, wszyscy podlegamy pewnym emocjom. Także jeżeli czasami
no jest nie tak, jakbyście sobie Państwo, Panowie życzyli, no to ja przepraszam, postaram
się, żeby zawsze było dobrze.

Do punktu 10 porządku obrad
Jakub Ostapczuk – Tą miłą atmosferą przechodzimy do punktu 10. Zamykam obrady XIII
sesji Rady Miasta. Dziękuję za przybycie. Dziękuję.

Z sali – Uśmiechaj się.

Jakub Ostapczuk – Uśmiech.

prot.

Starszy Specjalista                                                                    Przewodniczący Rady

 Halina Stepaniuk                                                                          Jakub Ostapczuk



Załączniki do Protokołu Nr XIII/16:
1. Lista obecności Radnych Rady Miasta Hajnówka.
2. Informacja  o działalności  Burmistrza  Miasta Hajnówka w okresie  od 23 stycznia

2016 roku do 8 marca 2016 roku.
3. Informacja  i  działalności,  funkcjonowaniu  i  potrzebach Zamiejscowego Wydziału

leśnego Politechniki Białostockiej w Hajnówce.
4. Uchwała Nr XIII/105/16 Rady Miasta Hajnówka z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie

zmian w budżecie miasta na 2016 rok.
5. Uchwała Nr XIII/106/16 Rady Miasta Hajnówka z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie

programu  opieki  nad  zwierzętami  bezdomnymi  oraz  zapobiegania  bezdomności
zwierząt na terenie miasta Hajnówka na 2016 rok.

6. Uchwała Nr XIII/107/16 Rady Miasta Hajnówka z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie
przedłużenia czasu obwiązywania dotychczasowych taryf na zbiorowe zaopatrzenie
w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.

7. Interpelacje, wolne wnioski, zapytania z XIII sesji Rady Miasta Hajnówka.


