
Protokół Nr XIX/16
z obrad XIX sesji Rady Miasta Hajnówka,

która odbyła się 12 września 2016 r.
w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Hajnówka

w godz. 15:00 – 15:18

stan Rady Miasta – 21
obecnych na sesji – 20

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

Radna nieobecna usprawiedliwiona:
1. Rygorowicz Ewa

/lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu/

Do punktu 1, 2 porządku obrad
Jakub Ostapczuk – Witam Państwa. Otwieram obrady XIX sesji Rady Miasta Hajnówka
zwołaną, sesja jest nadzwyczajna, zwołana na wniosek Burmistrza Miasta. Przedstawiam
porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawach:

a)  intencji Rady Miasta Hajnówka przystąpienia do realizacji inwestycji drogowej
w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata



2016-2019”,
b) intencji Rady Miasta Hajnówka przystąpienia do realizacji inwestycji drogowej
w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata
2016-2019”,
c) intencji Rady Miasta Hajnówka przystąpienia do realizacji inwestycji drogowej
w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata
2016-2019”.

4. Zamknięcie obrad.

Jakub Ostapczuk – Kto jest za przyjęciem powyższego porządku obrad? 

Piotr Mironczuk – Nie, nie, zaraz.

Jakub Ostapczuk – A, przepraszam. Są uwagi do? Proszę, Panie radny.

Piotr Mironczuk – Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Panie Burmistrzu, na podstawie
art. 10 § 10 pkt 2 składam wniosek o zmianę porządku obrad, a w szczególności w projekcie
uchwał w § 1 skreślić z porządku obrad końcową część zdania, cytuję: w tym deklarowany
wkład  własny  gminy  miasta  Hajnówka  na  2017  rok  w  kwocie  nieprzekraczającej  w
pierwszym projekcie  165 000,  ja  będę  czytał  tak,  jak  myśmy  dostali  w tym,  w drugim
projekcie  160 000  i  w  trzecim projekcie,  czyli  powiatowym 2 144 411  złotych.  W §  2
wykreślić...

Jakub  Ostapczuk  –  Ale  Panie  radny,  ja  proponuję  przegłosować.  Przy  każdej  uchwale
będziemy o tym dyskutowali. Każda uchwała będzie oddzielnie rozpatrywana a przyjmiemy
porządek obrad. Jedynie Pan może tutaj wnioskować o wykreśleniu całkowicie z porządku
obrad. A tak będziemy realizowali każdy punkt po kolei. Nie to, że będziemy blokowo, bo
wszystkie uchwały. 

Piotr Mironczuk – Ale tu są punkty zbiorcze, także Panie... 

Jakub Ostapczuk – Nie, nie, będziemy oddzielnie. 

Piotr Mironczuk – No dobra.

Jakub Ostapczuk – No. Tak. I każda uchwała oddzielnie. I przystąpimy do głosowania. Kto
jest  za  przyjęciem porządku  obrad?  Dziękuję.  Kto  jest  przeciwny?  Nie  widzę.  Kto  się
wstrzymał? Nie widzę. Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie. Jeszcze chcę Państwu
powiedzieć.  Następna  sesja  będzie  w  ostatnią  środę  miesiąca,  dlatego  żadnych  tutaj
punktów,  z  Burmistrzem dyskutowaliśmy,  nie  wprowadzamy dodatkowo,  bo  zaraz  za  2
tygodnie będzie sesja, która będzie poświęcona całkowicie na sprawę związane z planem
pracy Rady.

Do punktu 3 porządku obrad
a) I  przechodzimy  do  punktu  3.  Rozparzenie  i  podjęcie  uchwał  w  sprawach.  Punkt
a) intencji Rady Miasta Hajnówka przystąpienia do realizacji inwestycji drogowej w ramach
„Programu  rozwoju  gminnej  i  powiatowej  infrastruktury  drogowej  na  lata  2016-2019”.
W związku z tym, że nie było komisji przed tą sesją i proszę o dokładne przedstawienie



przez wnioskodawcę, Pana Burmistrza Miasta, tej uchwały. Ta uchwała dotyczy Starostwa
Powiatowego Hajnówka. Proszę, Panie Burmistrzu.

Jerzy Sirak – Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, ja poprosiłem o tą sesję nadzwyczajną,
ponieważ wynika to z nowego harmonogramu. Ja przypomnę, że ten program, o którym
tutaj dzisiaj mówimy, „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na
lata 2016-2019” jest niejako kontynuacją dotychczasowego wieloletniego programu, który
nazywał się „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych”.  Jest  to nowy program.
Zasady  są  podobne  do  ubiegłorocznego,  z  tym,  że  w przeszłości  terminy  na  składanie
wniosków o dofinansowanie do Wojewody Podlaskiego były ustalone na dzień 30 września,
natomiast  w  tym  roku  ten  termin  jest  ustalony  na  dzień  15  września.  Także  widzicie
Państwo, tutaj nie było innej możliwości, tylko trzeba było jak najszybciej się spotkać, żeby
decyzje stosowne podjąć i umożliwić nam tym samym, ale również innym samorządom,
przygotowanie wniosków i w terminie złożenie ich do Wojewody do 15 września. O jakich
drogach tutaj mówimy? Jeżeli chodzi o pierwszą uchwałę i przebudowę drogi powiatowej
Nr  1623B,  ja  przypomnę  tylko,  że  jest  to  niejako  kontynuacja  realizowanej  od  2  lat
modernizacji  ulicy  Bielskiej,  Targowej  i  ulicy  Dolnej.  Również  przypomnę,  że  w
przeszłości  dokumentacja na modernizację tych dróg została przygotowana przez miasto
Hajnówka i  przekazana powiatowi hajnowskiemu do realizacji.  Możemy powiedzieć,  że
dwa etapy tej inwestycji zostały zrealizowane, W roku ubiegłym część ulicy Bielskiej, w
roku bieżącym druga część ulicy Bielskiej, nie Bielskiej, tylko Prostej, w roku bieżącym
druga część ulicy Prostej i ulicy Targowej. No i aż się prosi, żeby tą inwestycję dokończyć i
zrobić ulicę Poddolną do granic miasta, Dolną. I teraz tak, skąd jest ta kwota 2 144 000
złotych? Otóż powiat warunkuje w ogóle przystąpienie do realizacji inwestycji na drogach
powiatowych,  wszystkich,  nie  tylko  w  Hajnówce,  ale  każdej  gminy,  wsparciem  w
wysokości 50 %. I tutaj jeżeli chodzi o tą ulicę, zgodnie z zasadami, powiat może uzyskać
50 % z budżetu Państwa, od Wojewody, natomiast pozostała kwota 50 % jest niejako do
sfinansowania. 50 % z budżetu powiatowego, 50 % z budżetu miejskiego. Jeżeli chcemy
oczywiście  te  inwestycje,  a  myślę,  że  wszyscy  chcemy,  żeby  tą  inwestycję  w  naszym
mieście zrobić. Tu natomiast kwota jest wyższa. Wynika ona z prostej przyczyny, że my
oczekujemy też dofinansowania wzorem lat ubiegłych ze strony budżetu powiatowego do
budowy naszej drogi, mam tu na ulicy ulicę Nowowarszawską przy Szkole Nr 3, z prostych
względów.  Jeżeli  będziemy  mieli  to  dofinansowanie,  mamy  dodatkowy  punkty  za
współpracę,  za  wsparcie  zewnętrzne.  Bez  tych  dodatkowych  punktów trudno  liczyć  na
uzyskanie dofinansowania. Uważam, że musimy zrobić wszystko, żeby to dofinansowanie
uzyskać. Tym bardziej, że w sensie finansowym nic to tutaj nie zmienia, bo taką kwotę,
którą my przekażemy dla powiatu, powyżej tych 50 %, taką samą kwotę powiat zdeklaruje i
przekaże dla naszego miasta. Jaka będzie ostatecznie kwota, trudno w tej chwili powiedzieć,
ponieważ  to  będzie  ostatecznie  zależało  od wyniku przetargu,  bo ja  zakładam,  że  takie
dofinansowanie z tego „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej”
mamy  szanse  uzyskać.  Droga  powiatowa  dlatego,  że  jest  to  po  prostu  kontynuacja
rozpoczętej  inwestycji,  jej  kolejny trzeci  etap w tym wypadku,  natomiast  jeśli  chodzi  o
naszą drogę, droga łączy drogę wojewódzką i drogę powiatową a poza tym jest to droga
przy  szkole  a  po  drugiej  stronie  skrzyżowania  jest  też  pogotowie.  Nasza  droga,  nasza
inwestycja będzie stosunkowo droga, dlatego że w naszej inwestycji jest również budowa
kanalizacji burzowej w tej  jezdni,  ale również budowa mostu na rzece Leśnej.  Wszyscy
wiemy, że most to już dosyć duże pieniądze, ale też zdajemy sobie z tego sprawę, że bez
dofinansowania z budżetu Państwa nie jesteśmy w stanie tej inwestycji zrealizować. A z



tych naszych inwestycji na drogach miejskich jest to najważniejsza z tych, co nam zostały
do  zrealizowania.  Stąd  też  przygotowany  projekt  uchwały  w  tej  sprawie  i  prośba  do
Wysokiej Rady o jej akceptację.

Jakub  Ostapczuk  –  Dziękuję  za  wyjaśnienie.  I  czy  są  pytania  do  Pana  Burmistrza,
wnioskodawcy? Pan radny Mironczuk.

Piotr Mironczuk – Dziękuję za wyjaśnienie, Panie Burmistrzu. Być może gdyby to było
załączone przy uchwale, po prostu by było mniej niejasności. Natomiast ja chcę się dopytać,
dlaczego,  na  jakiej  podstawie  jest  deklarowany  wkład  miasta  własny?  Pan  częściowo
wyjaśnił.  Czy  może  Pan  przedstawić  wniosek  złożony  przez  zarządy,  rady  gmin  czy
zarządy, rady powiatów o takie dofinansowanie? I czy jest tam zapewnienie, że to będziemy
mieli przykładowo zwrot w drugą stronę? I być może, gdyby to było, to by było mniej
niejasności, bo tutaj takie suche zapewnienie, no ja to mam, mam takie poczucie, że nie
jesteśmy doinformowani. Dziękuję.

Jakub  Ostapczuk  –  Dziękuję.  To  też,  dlatego  mówiłem,  że  to  jest  nie  było  komisji  i
wszystkie pytania proszę zadawać dzisiaj Burmistrzowi i to będzie wyjaśnione. To nie jest
jakby skomplikowany taki, taka uchwała czy temat. Czy są jeszcze pytania do Burmistrza?
Jeśli nie ma, przystąpimy do...

Jerzy Sirak – To ja odpowiem od razu.

Jakub Ostapczuk – Aha. To proszę, Burmistrzu.

Jerzy Sirak – Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, oczywiście, takie wnioski i uzgodnienia
ze strony Starosty Hajnowskiego, ale również Wójta Gminy Wiejskiej Hajnówka i Wójta
Gminy  Białowieża  były.  Ja  przypomnę,  że  nie  jest  to  nic  nowego,  nie  jest  to  nowa
procedura. Robiliśmy to 2 lata temu, 3 lata temu, 4 lata temu i to nie jest nic nowego.
Natomiast jeżeli chodzi o same kwoty, zostały one uzgodnione w oparciu o przegotowane
kosztorysy, które są załącznikiem do dokumentacji technicznej.

Jakub Ostapczuk – Dziękuję. I przystąpimy do głosowania. Kto jest za przyjęciem uchwały
w sprawie intencji Rady Miasta Hajnówka przystąpienia do realizacji inwestycji drogowej
w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-
2019”? Przypominam, dotyczy to porozumienia ze Starostwem. Kto jest za? Dziękuję. Kto
jest  przeciwny?  Nie  widzę.  Kto  się  wstrzymał?  Nie  widzę.  Uchwała  została  przyjęta
jednogłośnie. 

b) Jakub Ostapczuk – Przechodzimy do podpunktu b) podjęcie uchwały w sprawach intencji
Rady  Miasta  Hajnówka  przystąpienia  do  realizacji  inwestycji  drogowej  w ramach
„Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”. Ta
uchwała dotyczy porozumienia współpracy z Gminą Wiejską Hajnówka. Czy są pytania
jeszcze do tej uchwały? Pan radny Kulik. Jeszcze Burmistrz, przepraszam.

Jerzy Sirak – Nie, nie, nie, proszę bardzo.

Sławomir Kulik – Ja tylko w kwestii formalnej, bo tu dostaliśmy uchwały, które dotyczą,



dwie uchwały 3b i 3c są jednolite, czyli po prostu... A, przepraszam. Przepraszam bardzo...
Dobrze.

Jakub Ostapczuk – Proszę Pana Burmistrza o przedstawienie uchwały.

Jerzy  Sirak  –  Panie  Przewodniczący,  Wysoka  Rado,  no  tak  się  składa,  że  to  zbieg
okoliczności, że te kwoty są takie same, jeżeli chodzi o Gminę Białowieża i Gminę Wiejską
Hajnówka. Takie były oczekiwania ze strony tych gmin. Widocznie takie kwoty wystarczają
do  uzyskania  tego  właściwego  wskaźnika  dofinansowania  zewnętrznego  na  poziomie
powyżej 50 %. Z tym, że oczywiście, tutaj jest zasada wzajemności. My dajemy 160 000 dla
każdej z tych gmin i tamte gminy również 160 000 przekazują dla nas na realizację naszej
inwestycji. Białowieża, a przepraszam, Białowieża 165 000.

Jakub Ostapczuk – Odwrotnie.

Jerzy Sirak – Gmina, tak? Także Gmina Hajnówka 165 000 i Gmina Białowieża 160 000.
Także bardzo proszę również o akceptację tej uchwały.

Jakub Ostapczuk – Pan radny Czurak pyta.

Adam Czurak  –  W związku  z  tym,  Panie  Burmistrzu,  te  kwoty  będą  partycypować  w
kosztach Nowowarszawskiej czy mamy konkretne ulice, jeżeli chodzi o Białowieżę i Gminę
Wiejską Hajnówka? No bo jakby wzajemność tych kwot jakby no...

Jerzy Sirak – Oczywiście, tutaj jeżeli tutaj się mówi, my mówimy o dofinansowaniu, chodzi
o dofinansowanie tej  naszej inwestycji głównej,  tak? Bo tak samo jak gmina jedna, czy
druga,  czy  powiat  musi  wykazać  się  tym wsparciem ze  strony  innych  samorządów na
poziomie powyżej 50 %, tak samo i my. A tak jak już mówiłem, wartość jest tutaj dosyć
duża. Z tym, że tutaj nie ma jakiegoś problemu czy ryzyka, gdyby któraś z tych gmin nie
dostała dofinansowania na ten projekt, chociaż ja wierzę, że wszystkie dostaną, bo każda
gmina coś robi. Także w takiej sytuacji, gdyby tak się złożyło, że któraś gmina nie dostanie,
to robi inne drogi, po prostu nasze pieniądze będą przeznaczone w tym wypadku na jakąś
inną inwestycję drogową w gminie.

Jakub Ostapczuk – Jeśli  więcej  nie ma pytań,  przystąpimy do przegłosowania uchwały.
Podjecie uchwały w sprawach intencji Rady Miasta Hajnówka przystąpienia do realizacji
inwestycji  drogowej  w ramach  „Programu rozwoju  gminnej  i  powiatowej  infrastruktury
drogowej  na  lata  2016-2019”.  Dotyczy  tutaj  drogi  powiatowej,  gminy  wiejskiej,
przepraszam. Kto jest za przyjęciem uchwały? Dziękuję. Kto jest przeciwny? Nie widzę.
Kto się wstrzymał? Nie widzę. Uchwała została przyjęta jednogłośnie. 

c) Jakub  Ostapczuk  –  I  przechodzimy  do  podpunktu  c)  podjęcie  uchwały  w  sprawach
intencji Rady Miasta Hajnówka przystąpienia do realizacji inwestycji drogowej w ramach
„Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”. Też
proszę  Pana  Burmistrza,  co  prawda  już  Burmistrz  mówił,  ale  żeby  stało  się  formalnie.
Dotyczy to Gminy Białowieża.

Jerzy Sirak – Tak jak Pan Przewodniczący wspomina, już o tym mówiłem, także proszę o



akceptację tego projektu uchwały i akceptację dla przekazania tej kwoty 160 000 złotych na
rzecz Gminy Białowieża, oczywiście z wzajemnością. Dziękuję bardzo.

Jakub Ostapczuk – Czy są pytania do tej uchwały? Nie widzę. Jeśli nie ma, przystąpimy do
głosowania. Kto jest za przyjęciem uchwały intencji Rady Miasta Hajnówka przystąpienia
do  realizacji  inwestycji  drogowej  w ramach  „Programu  rozwoju  gminnej  i  powiatowej
infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”? Przypominam, dotyczy to Gminy Białowieża.
Kto jest za przyjęciem? Dziękuję. Kto jest przeciwny? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie
widzę. Uchwała została przyjęta jednogłośnie.

Do punktu 4 porządku obrad
Jakub Ostapczuk – Przechodzimy do punktu 4. Zamknięcie obrad. Zamykam obrady XIX
sesji Rady Miasta Hajnówka. Dziękuję Państwu za przybycie. 

Jerzy Sirak – Ja też dziękuję bardzo. 

     prot.

     Starszy Specjalista                                                                        Przewodniczący Rady

      Halina Stepaniuk                                                                              Jakub Ostapczuk



Załączniki do Protokołu Nr XIX/16:
1. Lista obecności Radnych Rady Miasta Hajnówka.
2. Uchwała  Nr  XIX/130/16  Rady  Miasta  Hajnówka  z  dnia  12  września  2016  r.

w sprawie  intencji  Rady  Miasta  Hajnówka  przystąpienia  do  realizacji  inwestycji
drogowej  w ramach  „Programu  rozwoju  gminnej  i  powiatowej  infrastruktury
drogowej na lata 2016-2019”,

3. Uchwała  Nr  XIX/131/16  Rady  Miasta  Hajnówka  z  dnia  12  września  2016  r.  w
sprawie  intencji  Rady  Miasta  Hajnówka  przystąpienia  do  realizacji  inwestycji
drogowej  w ramach  „Programu  rozwoju  gminnej  i  powiatowej  infrastruktury
drogowej na lata 2016-2019”,

4. Uchwała  Nr  XIX/132/16  Rady  Miasta  Hajnówka  z  dnia  12  września  2016  r.  w
sprawie  intencji  Rady  Miasta  Hajnówka  przystąpienia  do  realizacji  inwestycji
drogowej  w ramach  „Programu  rozwoju  gminnej  i  powiatowej  infrastruktury
drogowej na lata 2016-2019”.


