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Wnioski, zapytania z XXVIII sesji 
Rady Miasta Hajnówka, która odbyła się dnia 26 kwietnia 2017 r.

Do pkt. 5. Informacja o działalności Burmistrza Miasta Hajnówka 
w okresie od dnia 10 marca 2017 r. do 10 kwietnia 2017 r.:

Pan Piotr Mironczuk – Radny Rady Miasta Hajnówka
Nr 1. dot.  możliwości  dokonania  podziału  działki  oznaczonej  nr  geodez.  2320/147  położonej
w Hajnówce przy ul. Małej (przyczyny podziału, ewentualne wykorzystanie działki)

Odpowiedź Pana Jerzego Siraka – Burmistrza Miasta Hajnówka udzielona na sesji –  Natomiast
na ulicy Małej trudno mi w tej chwili odpowiedzieć, Panie radny. Ja to sprawdzę i udzielę Panu
odpowiedzi, dobrze?

Odpowiedź udzielona na piśmie pod Nr 1

Do pkt. 11. Realizacja dalszego etapu wymiany oświetlenia w mieście:

Pan Bogusław Szczepan Łabędzki – Radny Rady Miasta Hajnówka
Nr 2. dot. oświetlenia ul. Łowczej – doświetlić ul. Łowczą (zbyt mało lamp) 

Wnioski, zapytania:

Pan Karol Marek Nieciecki
Nr 3. Panie Burmistrzu, otrzymałem telefon odnośnie ulicy Białowieskiej. Chodzi mi o jakąś taką
modernizację, tak jak mieszkańcy mówią, zasypanie czy załatanie tych dziur, tak zresztą, żebyśmy
sobie tam nóg nie łamali. Ale w związku z tym sygnałem właśnie od mieszkanki, to chciałbym, Panie
Burmistrzu, jeśli można, Pan czy Pan Wiceburmistrz, o taką informację, bo mamy już wiosnę, mamy
okres taki  sprzyjający tej  modernizacji  czy naprawy dróg, o taką informację,  przez ten ostatni,
prawda,  okres  od  sesji  do  następnej  sesji,  gdzie  już  rozpoczęte  są  tego  typu  prace,  czy  będą
prowadzone jakieś  takie? Bardzo bym prosił,  jak  można,  na piśmie.  Byłbym bardzo wdzięczny,
bo tego typu prace są nam potrzebne. Tak jak mówię, szczególnie mieszkanka prosiła, żeby zwrócić
uwagę na ulicę Białowieską, ta Pani, która do mnie dzwoniła.
/do wniosku odniósł się Pan Janusz Puch pod Nr 19/

Odpowiedź Pana Jerzego Siraka – Burmistrza Miasta Hajnówka udzielona na sesji –  Pan radny
Nieciecki zwraca uwagę na potrzebę usunięcia dziur na ulicy Białowieskiej. Nie tylko zresztą Pan
radny Nieciecki, również inni. I oczywiście te dziury na bieżąco postaramy się uniknąć. Natomiast
jeżeli chodzi o jakąś gruntowną modernizację ulicy Białowieskiej, będziemy musieli z tym trochę
poczekać. Informacja o, ja rozumiem, że tak naprawdę to Panu radnemu chodzi o jakąś bieżącą
informację na temat stanu zaawansowania inwestycji w mieście, tak? Dobrze. Dobrze będzie, jeżeli



przygotujemy to na następną sesję jako oddzielną informację? Panie Burmistrzu, proszę zapisać.

Odpowiedź udzielona na piśmie pod Nr 3
Odpowiedź udzielona na piśmie pod Nr 19

Nr 4. Druga rzecz, chciałbym tutaj absolutnie bez podtekstu. Szanowni Państwo, zbliżają się święta
narodowe  i  chciałbym  przypomnieć  naszym  radnym,  że  naszym  obowiązkiem  jest  uczestniczyć
w takich świętach, tak jak i obowiązkiem radnego jest wywiesić flagę państwową. Ale to tylko taka
mała dygresja. Ja do Pana Burmistrza, do Pana Przewodniczącego mam taką małą uwagę i proszę,
jeśli można, prawda, wziąć sobie tą uwagę do serca. Panie Przewodniczący,  Panie Burmistrzu,
jestem prawie na każdym święcie narodowym i zawsze obserwuję, i nie tylko ja, bo mieszkańcy też
to zauważyli, taką jedną uwagę. W imieniu Rady wieniec składa Burmistrz i Wiceburmistrz. Proszę
Państwa, czy nas nie stać na to? No i Przewodniczący, a my radni nie uczestniczymy w tym święcie.
Czy nie moglibyśmy w imieniu Rady złożyć? A w imieniu Urzędu Miasta, wiadomo, Pan Burmistrz
i Wiceburmistrz.  Jeśli  Pani  Przewodnicząca  będzie  miała  problemy  z  doborem,  prawda,  osób
z tamtej strony, to polecam tą stronę i to taka tylko mała uwaga. 

Pan Sławomir Golonko – Rady Rady Miasta Hajnówka
Nr 5. Ulica Odległa tam zapadnięty chodnik jest i duże utrudnienie jeżeli chodzi o poruszanie się. 

Odpowiedź Pana Jerzego Siraka – Burmistrza Miasta Hajnówka udzielona na sesji – Odległa to tak
samo, jak na ulicy Białowieskiej, te dziury połatamy.

Nr 6. Teraz tak, zapytanie mieszkańców ulicy Daniela, jeżeli chodzi o te roboty, o podbudowę. 

Odpowiedź Pana Jerzego Siraka – Burmistrza Miasta Hajnówka udzielona na sesji –  Natomiast
jeżeli chodzi o ulicę Kniewskiego i Daniela, wiemy co mamy w tym roku w projekcie budżetu. Mamy
też przyjętą uchwałę o pewnej kolejności realizacji poszczególnych inwestycji. Ja w tej chwili Panu
radnemu nie odpowiem, ale jeżeli będzie jakakolwiek szansa, żeby w tegorocznym budżecie, nawet
i później w drugim półroczu na tej ulicy Danielej przynajmniej coś zrobić, to na pewno to zrobimy,
także będziemy w kontakcie. Oczywiście za zgodą wysokiej Rady.

Nr 7. I  tak,  ulica  Kniewskiego,  ten  krótki  odcinek.  On  był  tam  zapisany  i  zapytanie  też
mieszkańców, kiedy po prostu uda się to już ruszyć z tą robotą? 

Odpowiedź Pana Jerzego Siraka – Burmistrza Miasta Hajnówka udzielona na sesji pod Nr 6

Nr 8. No i jeszcze jedna sprawa. To studzienki tam Pan Burmistrz obiecał mi, że te studzienki już
w maju będą zrobione na tej ulicy Miłkowskiego.

Pani Barbara Laszkiewicz – Radna Rady Miasta Hajnówka
Nr 9. Panie  Burmistrzu,  wysoka  Rado,  chciałam  zapytać,  czy  jest  możliwość  w  przypadku
remontowania chodnika przy ulicy Bielskiej, wykonania wzdłuż tej ulicy ścieżki rowerowej? Chcę
nadmienić, iż nasi mieszkańcy, a zwłaszcza rowerzyści, naprawdę nie czują się tam bezpiecznie.



Często dochodzi tam do licznych kolizji i  wypadków z udziałem rowerzystów. Ulica Bielska jest
drogą o dużym natężeniu ruchu i wykonanie tej ścieżki naprawdę ułatwiłoby poruszanie się po tej
drodze rowerzystom. Także bardzo bym prosiła o wybudowanie tej drogi.

Odpowiedź Pana Jerzego Siraka – Burmistrza Miasta Hajnówka udzielona na sesji – Pani radna
Laszkiewicz, ulica Bielska droga wojewódzka. Jak już mówiłem, w tym roku, wspólnie z Podlaskim
Zarządem  Dróg  Wojewódzkich  realizujemy  tą  modernizację  chodnika  przy  ulicy  3  Maja.
W kolejnych  latach  też  będziemy  mówić  o  ulicy  Bielskiej  i  ulicy  Białostockiej.  Jeżeli  chodzi
o ścieżkę rowerową, mamy już z Podlaskim Zarządem Dróg Wojewódzkich, uzgodniono wstępnie
lokalizację ścieżki rowerowej przy ulicy Białostockiej. Jest tam szeroki pas drogowy i bez problemu
ta  droga  rowerowa się  zmieści.  Jeżeli  natomiast  chodzi  o  ulicę  Bielską,  musimy  to  po  prostu
sprawdzić.  Jeżeli  szerokość  pasa  geodezyjnego,  drogowego  będzie  na  to  pozwalała,
to niewykluczone,  że  z  jednej  strony  będzie  można pomyśleć o tym,  żeby ciąg pieszo-rowerowy
w przyszłości. 

Odpowiedź udzielona na piśmie pod Nr 9
Odpowiedź udzielona na piśmie pod Nr 9a

Pan Maciej Borkowski – Radny Rady Miasta Hajnówka
Nr 10. Radny odniósł się do odpowiedzi uzyskanej na wniosek dot. siłowni w plenerze złożonego
na XXVII sesji Rady Miasta Hajnówka w dniu 29 marca 2017 r.
Zacznę  może  od  wniosku,  który  składałem  poprzednio  w  imieniu  mieszkańców.  Chodzi
o tą siłownię, Panie Burmistrzu, w plenerze przy placu zabaw z ponad 80 podpisami mieszkańców
i odpis,  jaki  dostałem.  „Umieszczenie  siłowni  na  terenie  byłego  miasteczka  ruchu  rowerowego
wynika  z  projektu  zagospodarowania  parku  miejskiego,  jak  również  w  wyniku  zrealizowanego
w ramach budżetu obywatelskiego w 2016 roku. Osoby korzystające z urządzeń siłowni wyrażają
pozytywne  opinie  odnośnie  lokalizacji  siłowni  w  tym  miejscu.”  Panie  Burmistrzu,  nie  wiem,
o co chodzi.  Trochę  zdębiałem,  czytając  Pana  odpis.  Akurat  podpisał  się  pod  tym  Pan
Wiceburmistrz. Skoro mieszkańcy składają prośbę o przeniesienie w ilości tam podpisów ponad 80,
Pan  odpisuje,  że  mieszkańcy  są  zadowoleni.  Ja  bym  prosił  o  wyjaśnienie  tej  sytuacji,  bo  nie
rozumiem tego. To jest pierwsza rzecz.

Odpowiedź Pana Jerzego Siraka – Burmistrza Miasta  Hajnówka udzielona na sesji  –  Ta moja
odpowiedź  odnośnie  siłowni,  placu  zabaw  no  wynika  z  tej  aktualnej  sytuacji,  która  jest.
Wspominaliśmy  o  tym,  że  w  ramach  Lokalnej  Grupy  Działania  Puszcza  Białowieska
przygotowujemy pewne tematy inwestycyjne i również ta cześć dotycząca i placu zabaw, i tego, tych
ścieżek  rowerowych  dla  nauki  jazdy  rowerem  przez  dzieci,  jest  w  jakiś  sposób  związana
z tą siłownią na otwartym powietrzu. Proszę zatem zrozumieć, że w tej chwili nie będziemy tego
ruszać do czasu kompleksowego rozwiązania. Być może w innym miejscu dostawimy jeszcze inne
urządzenia treningowe. To też jest związane z tym wcześniej opracowanym w ramach programu
współpracy transgranicznej, programem rewitalizacji parku. Ja tylko przypomnę, że ten program
rewitalizacji  był  dosyć  kosztowny.  Od  razu  mówiliśmy,  że  za  swoje  pieniądze  miejskie  tego
programu realizować nie będziemy. Dlatego też składamy fiszki  między innymi do nowej edycji
programu współpracy transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina  wspólnie z naszymi partnerami
ze  strony  białoruskiej.  Po  wstępnej  ocenie  część  z  tych  projektów  utrzymała  się  i  będziemy
procedować dalej. I jest szansa w przyszłości na realizację, łącznie z tą piękną, zaplanowaną przez
Pana Jarosława Perszko, fontanną w parku. Pan mówi,  że park jest  brzydki.  Niektórzy mówią,
że ulice są brzydkie, brudne. Ja może przypomnę słowa mojej nieżyjącej już mamy, która często
mówiła tak: Słuchaj synku, nie to złoto, co się świci, ino co żeś komu widzi. Panu się nie podoba
park, czasami Panu się nie podobają ulice. Ja natomiast bardzo często spotykam się z opiniami



mieszkańców  Hajnówki,  ale  również  gośćmi  odwiedzającymi  Hajnówkę,  którzy  mają  opinię
zupełnie odmienną od Pana, ale żyjemy w wolnym kraju. Każdy ma prawo mieć swoje opinie. 

Odpowiedź udzielona na piśmie pod Nr 10

Nr 11.  Radny odniósł się do kwestii  projektu pn. „Nasze zasady, Wasze bezpieczeństwo” którą
poruszał na posiedzeniu Komisji Infrastruktury Komunalnej i Samorządu w dniu 20 grudnia 2016 r.
oraz na XXIV sesji  Rady Miasta Hajnówka w dniu 28 grudnia 2016 r.  przy okazji  uchwalenia
Programu Przeciwdziałania Narkomanii Miasta Hajnówka na lata 2017-2019
Druga  rzecz,  którą  chciałbym  poruszyć,  drodzy  Państwo,  w  grudniu  bodajże  rozmawialiśmy,
bo dzisiaj się też ten temat przetoczył, narkotyki i tak dalej,  i problemy, jakie generuje problem
narkotykowy. W grudniu bodajże mówiłem o takich fundacjach, które chodzą z pieskami. Hasło tej
fundacji  to  „Nasze  zasady,  Wasze  bezpieczeństwo”.  Udało  mi  się  nawiązać  taki  fajny  kontakt
z fundacją, która jest skora tu przyjechać, zrobić prezentację w szkołach, jak to wszystko przebiega.
I apeluję o to do dyrektorów szkół, aby się nie bali. Po prostu jest to bezpieczny projekt, nic się
nikomu nie dzieje. Psy są na tyle wyszkolone, że oprócz przewodnika, nie dadzą nikomu sygnału,
kto przy sobie ma lub kto się znajdował w okolicach narkotyków, gdzieś się otarł i tak dalej. Jest
to bardzo  fajna  rzecz.  Uważam,  że  powinniśmy  z  tego  skorzystać.  Nakłaniam,  wiem  również,
że 2 dyrektorów szkół wyraziło zgodę na to. Termin jest do 10 maja. Ta fundacja wtedy może do nas
tu przyjechać, zagościć. Nakłaniam tu bardzo dyrektora Zespołu Szkół Nr 6 na Nowowarszawskiej,
aby również się zgodziła skorzystać, Panie Burmistrzu, Myślę na to, że Pan stanie na wysokości
zadania  i  przekona  Panią  Dyrektor,  aby  w  jak  najszerszym  gronie  to  zrobić.  Myślę,
że bezpieczeństwo naszych dzieci jest  najważniejsze,  żeby tych narkotyków w szkołach nie było.
Żeby ten program nie tylko był tak, jak dzisiaj uchwalany, ale żeby on działał, tak, żebyśmy nie tylko
papierowe,  ale  i  działania  również  innego  typu  dokonywali,  dlatego  bardzo  zachęcam,  Panie
Burmistrzu, do skorzystania z tego. 

Odpowiedź Pana Jerzego Siraka – Burmistrza Miasta Hajnówka udzielona na sesji – Jeżeli chodzi
o  program  dotyczący  współpracy  ze  szkołami,  Pan  Burmistrz  Skiepko  poinformuje  wszystkich
dyrektorów  naszych  szkół  i  spróbuje  zainteresować  realizacją  tego  programu,  bo  zgodzę  się
z Panem,  że  młode  pokolenie  dzieci  trzeba  chronić  przed  wszystkimi  zagrożeniami  związanymi
z nałogami, również i tymi narkotykowymi. 

Nr 12. Oglądając niedawno telewizję, była poruszona taka sprawa starszych osób mieszkających
w blokach  wielopiętrowych  i  przydałoby  się  do  administracji  jednej  czy  drugiej  wysłać  takie
pismo o  ławeczki  na  półpiętrach,  aby  te  osoby  mieszkające  na  III  piętrze,  gdzie  idą,  muszą
odpocząć, w trakcie na półpiętrze podpierają się o tą poręcz, jest im ciężko, aby takie ławeczki
składane się znalazły. Myślę, że koszt jest niewielki i dobrze byłoby to zrobić. 

Odpowiedź Pana  Jerzego  Siraka  –  Burmistrza  Miasta  Hajnówka  udzielona  na  sesji  –  Ławki
na półpiętrze. Wystąpimy z wnioskiem i do ZGM-u, i do Spółdzielni Mieszkaniowej, chociaż ja nie
wiem,  czy  ze  względów  bezpieczeństwa  przeciwpożarowego  i  innego  można  stawiać  ławki
na półpiętrach. To trzeba będzie sprawdzić. 

Odpowiedź udzielona na piśmie pod Nr 12
Odpowiedź udzielona na piśmie pod Nr 12a
Odpowiedź udzielona na piśmie pod Nr 12b
Odpowiedź udzielona na piśmie pod Nr 12c



Nr  13. Radny  odniósł  się  do  odpowiedzi  uzyskanej  na  wniosek  dot.  syntetycznego  budżetu
złożonego na XVI sesji Rady Miasta Hajnówka w dniu 29 czerwca 2016 r. oraz na XXV sesji Rady
Miasta Hajnówka w dniu 22 lutego 2017 r.
Panie Burmistrzu,  w czerwcu ubiegłego roku składałem o taki,  to  nie  informator,  ja  to inaczej
ująłem, ale taki budżet syntetyczny. Pozytywnie żeście się Państwo odnieśli do tego, no ale żeście
to zmarnowali. Panie Burmistrzu, co tu jest ujęte tak naprawdę? Naprawdę niewiele. Mało tego,
dałem Panu ściągę, gdzie wszystko było wyszczególnione. Kopiuj – wklej, cyfry zmienić i potem
macie.  Chodzi  tutaj  o  to,  drodzy  mieszkańcy,  abyście  wiedzieli,  skąd  się  biorą  podatki,
na co są wydawane podatki. Na takiej kartce jest to wszystko tutaj u nas w Hajnówce określone,
tak, i macie się z tego dowiedzieć, na co idą pieniądze w naszym mieście i skąd się one biorą. Inne
miasta zrobiły to z głową i naprawdę wygląda to pięknie. U nas, jak zwykle, po łebkach. Najlepsze
jest, Panie Burmistrzu, na koniec taka, tutaj Pana pismo, Pan się pod tym podpisał. „Informator
przedstawia  najważniejsze  zagadnienia  związane  z  finansami  publicznymi  miasta  Hajnówka.
Przybliża i wyjaśnia specyfikację tworzenia, zatwierdzania i realizacji najważniejszego dokumentu
finansowego  miasta.  Serdecznie  zachęcam  wszystkich  Państwa  do  zapoznania  się  z  treścią
informatora.  Zwracam  się  również  z  prośbą  o  wszelkie  uwagi  i  wnioski  wynikające
z przedstawionych informacji.” Nie wiem, jak to ubrać w słowa, żeby tu nikogo nie urazić. Może
przemilczę.  Ale  tak,  jak  powiedziałem,  dałem  wam  ściągę,  gdzie  krok  po  kroku  jest  wszystko
wyszczególnione, skąd się biorą pieniądze, na co. Proszę spojrzeć teraz na ten informator odnośnie
budżetu, pierwszy lepszy z internetu. „Budżet musi się równoważyć.” Wygląda to tak. Struktura
dochodów – i wszystko jest opisane. Krok po kroku. 11 stron. Nie jest tego wiele. Proszę spojrzeć,
planowane  wydatki,  procentowo opisane,  na  co,  skąd.  Oświata,  edukacja,  szkoły  podstawowe,
gimnazja – wszystko w sumach, kwoty. Pomoc społeczna i rodzinna, świadczenia rodzinne – ile
to wszystko kosztuje – zasiłki stałe. Wszystko mamy tu czarne na białym. To się nazywa informator,
Panie Burmistrzu, a nie ten kwitek. Kultura fizyczna, dotacje do klubów sportowych – interesujący
temat  dla  mieszkańców miasta.  Utrzymanie  obiektów,  imprezy  sportowe,  zadania  inwestycyjne,
gospodarka komunalna, wszystko w kwotach pięknie, graficznie. Da się to zrobić? Da. I nie jest
to jakiś  wielki  koszt  a  mieszkańcy  tego  miasta  wiedzieliby  wszystko  dokładnie,  co  się  dzieje
z naszym budżetem i na co on jest wydawany. I nie byłoby pewnie moich niektórych interpelacji czy
wniosków dociekających, na co Pan przeznaczył pieniądze, na co one idą. Panie Burmistrzu, proszę
nie pisać do mieszkańców – ja nie potrafię, tak to ujmę – takich bzdur, że serdecznie Pan zachęca
wszystkich do zapoznania się z treścią informatora. Zwraca się również Pan z prośbą o wszelkie
uwagi. Niech Pan tego nie pisze, bo uwagi Pan dostał. Dostał Pan wszystko na kartce i zepsuł Pan
to. Ja proszę o rozszerzenie tego na rok 2018 w oparciu o jakąkolwiek pierwszą, inną, normalną
gminę  w  naszym mieście,  która  potrafi  to  zrobić  z  głową,  a  nie  po  łebkach,  żeby  mieszkańcy
naszego miasta wszystko dokładnie wiedzieli, skąd się biorą pieniądze, chyba, Panie Burmistrzu,
że coś Pan ukrywa. 
Rzeczywiście  w  czerwcu  ja  zacząłem  ten  temat  ubiegłego  roku  i  Panie  Adamie,  jeżeli  Pana
zaspokaja,  Pana ciekawość  coś  takiego,  to  ja  gratuluję.  Jest  Pan nieciekawy świata.  Ja  mam,
proszę  spojrzeć,  proszę  spojrzeć  na  to  i  to,  o  czym,  co  przedstawiałem  na  poprzedniej  sesji,
zawierało, czerwcowej ubiegłego roku, dużo więcej informacji,  gdzie było napisane, ile kosztuje
100  metrów załatania  dziur,  ile  kosztuje  oświetlenie  w  mieście  i  dużo  innych  informacji  –  ile
kosztuje administracja, ile kosztuje kultura fizyczna. Jeżeli Panu nie jest to potrzebne, oczywiście,
że nie,  bo Pan jako radny ma Pan do tego dostęp na co dzień,  ale mieszkańcy powinni o tym
wiedzieć. Po to wprowadzono coś takiego, w Polsce jest to powszechne, żeby mieszkańcy wiedzieli,
na czym to się wszystko opiera. Jeden z przykładów. „Wykonane będą zadania w zakresie budżetu
obywatelskiego: kurtyna wodna, budowa siłowni zewnętrznej na osiedlu Mazury oraz wodny tor
przeszkód w Parku wodnym. Wartość zadań określonych na kwotę 66 000. To jest wartość zadań.
A skąd mieszkańcy mogą wiedzieć,  ile pieniążków ma być przeznaczonych? Trzeba było wpisać
120 000 jest całość a tyle zostało. Pani radna, może w Pani okręgu nie interesują się tym ludzie, ale
z mojego okręgu się interesują, bo to są pieniądze i skąd są brane. Więc dlatego mówię, ja nawet
nie chcę tego krytykować, bo dla mnie to jest, no to jest moja uwaga. No krytyka. Konstruktywna



krytyka. Panie Burmistrzu, Panu do ręki dałem tą ściągę i proszę, żeby Pan naprawdę oszczędził
sobie wstydu, bo tylko wystarczyło kopiuj – wklej, zamienić to wszystko, cyfry i byłoby wszystko, jak
należy, naprawdę.

Odpowiedź Pana  Jerzego  Siraka  –  Burmistrza  Miasta  Hajnówka  udzielona  na  sesji  –  Ulotka
budżetowa. Oczywiście wie Pan, można krytykować wszystko.  Nam zależało na tym, żeby w tej
ulotce  budżetowej,  żeby  ona  nie  była  zbyt  obszerna,  żeby  mieszkaniec  Hajnówki,  który  bierze
tą ulotkę do ręki, nie przestraszył się, że tego materiału do czytania jest za dużo. Chodziło nam
o to, żeby ta informacja była przede wszystkim syntetyczna i dotarła do jak największej grupy ludzi.
Kogo interesują szczegóły, może sięgnąć do Biuletynu Informacji Publicznej i szczegółowo budżet
przebadać. To, że dzisiaj ta ulotka wygląda tak, to wcale nie znaczy, że za rok nie może być inna,
tylko ja nie mam pewności, czy jakaś obszerna broszura będzie lepszym rozwiązaniem. Nie chodzi
już  tylko  o  pieniądze,  no  ale  również  samą  przejrzystość  i  chęć  zapoznania  się  z  materiałem
i przeczytania.  Bo  tak,  jak  ja  mówiłem,  zależy  nam,  żeby  mieszkańcy  Hajnówki  wszystkie
najważniejsze informacje dotyczące budżetu mogli z tej ulotki wyczytać. A co do tego, że można
to zrobić, ja nie mam najmniejszych wątpliwości. Ale w przyszłości pomyślimy, jak zrobić to lepiej.

Nr 14. Osiedle Paszki i zapytanie mieszkańców, co z oświetleniem na ulicy Miedziana. 

Odpowiedź Pana Jerzego Siraka – Burmistrza Miasta Hajnówka udzielona na sesji – Paszki, ulica
Miedziana oświetlenie.  Pan Burmistrz Skiepko zapisze.  Tu chodzi o  to,  że tam jest  niesprawne
oświetlenie?  Nie  ma  w  ogóle.  To  ja  wolałbym  poczekać,  aż  do  czasu,  kiedy  będziemy  robić
modernizację i wtedy postawić już nowe słupy z nowym oświetleniem. Zobaczymy. Jeżeli w każdym
bądź razie będziemy stawiać, to będziemy stawiać z oświetleniem LED-owym.

Odpowiedź udzielona na piśmie pod Nr 14

Pan Bogusław Szczepan Łabędzki – Radny Rady Miasta Hajnówka
Nr 15. Wniosek mieszkańców, klientów Urzędu Miasta, Starostwa Powiatowego i Urzędu Gminy. To
jest taki wielogłos, który mówi, związany jest z prośbą, by utrzymać pewną pulę miejsc postojowych
czy parkingowych przez budynkiem Urzędu Miasta dla klientów, którzy przyjeżdżają, nie mają gdzie
zaparkować. Myślę, że można by było na podstawie jakiejś umowy z wszystkimi użytkownikami,
uzgodnić, że ten ten pas na przykład od budynku te dwa takie pola parkingowe, tak, czy postojowe,
żeby one były  zarezerwowane tylko i  wyłącznie dla klientów,  którzy przychodzą tutaj  załatwiać
różne sprawy. Bo ja wiem, że mamy w ogóle w Hajnówce z miejscami parkingowymi. Wiem, że już
ten temat gdzieś tam znalazł odzwierciedlenie w przemyśleniach, także mam taką nadzieję, że uda
nam się jakoś to w niedługim czasie wyprowadzić na prostą. Ale mówię, te miejsca parkingowe,
przynajmniej w tym pasie takim przy budynku, żeby one były przeznaczone tylko i wyłącznie dla
klientów Urzędu Miasta, Starostwa Powiatowego i Urzędu Gminy. 

Odpowiedź Pana Jerzego Siraka – Burmistrza Miasta Hajnówka udzielona na sesji –  Pan radny
Łabędzki,  ma  Pan  rację,  problem  z  parkowaniem  jest.  Porozmawiamy  na  ten  temat  tutaj
ze współwłaścicielami  obiektu.  Albo  te  miejsca  w  jakiś  sposób  trzeba  będzie  wyznaczyć,  albo
postawić znak zakaz parkowania na okres tam, nie wiem, dłuższy niż pół godziny. Nie, 15 minut
to mało. Na pół godziny i dla interesantów urzędów. 

Odpowiedź udzielona na piśmie pod Nr 15
Odpowiedź udzielona na piśmie pod Nr 15a



Pan Jan Giermanowicz – Radny Rady Miasta Hajnówka
Nr 16. Radny odniósł  się  do odpowiedzi  na interpelację  dot.  możliwości  wdrożenia na terenie
miasta  programu pn.  „Koperta  Życia” złożony na XXVII sesji  Rady Miasta  Hajnówka w dniu
29 marca 2017 r.
Pozwolę  sobie  wrócić  do  tematu  Koperty  Życia.  Dostałem  Pana  Burmistrza  odpowiedź
na tą interpelację.  „W odpowiedzi  na  Pana  interpelację  złożoną  na  XXVII  sesji  Rady  Miasta
Hajnówka  w  dniu  29  marca  2017  r.  dot.  możliwości  wdrażania  na  terenie  miasta  programu
pn. „Koperta Życia”, informuję iż w związku z ograniczonymi i rozdysponowanymi już środkami
finansowymi na rok 2017 nie jest możliwe przystąpienie do powyższego programu w roku bieżącym.
Natomiast  chciałbym  poinformować  Pana,  że  propozycja  sfinansowania  zakupu  zostanie
uwzględniona na etapie planowania wydatków do budżetu miasta Hajnówka na rok 2018. Decyzja
o przystąpieniu do programu powinna być poprzedzona określeniem grupy docelowej i przedziału
wiekowego osób, które należałoby objąć programem, na przykład osoby starsze, samotne. Według
danych  Referatu  Ewidencji  Ludności  Urzędu  Miasta  Hajnówka  w mieście  mieszka  3 620 osób
w przedziale wiekowym 66 – 100 lat. Pakiet 500 sztuk kopert to wydatek 2 004,90 złotych brutto
(1 630 netto). Roczny koszt zakupu kopert to kwota około to kwota ponad 14 000 złotych.” Panie
Burmistrzu,  jak  przeczytałem  pierwszy  raz,  miałem  bardzo  mieszane  uczucia  i  jakoś
z niedowierzaniem  patrzyłem  na  tą  treść,  ale  Pan  Burmistrz  nie  redagował  tego  pisma,  tylko
podpisał, ale mam nadzieję, że chociaż przeczytał przed podpisaniem. Ja znowu wrócę do ustawy
o samorządzie gminnym, w tym art. 7 też jest napisane, że do zakresu obowiązków gminy należy też
ochrona zdrowia. Ja to rozumuję właśnie w tej kategorii, że to jest ta ochrona zdrowia. Ile jest
warte życie albo zdrowie ludzi? Jak Pan myśli? Można to przeliczyć na pieniądze? A co się stanie,
jeśli przez to, że nie zadziałamy, nie zrobimy, nie kupimy tych Kopert Życia do 2018 roku, ktoś
z tego świata zejdzie, a być może ta koperta by go uratowała? Hipotetycznie zakładam. Czy my
możemy takie rzeczy lekceważyć? Panie Burmistrzu, no oczywiście, ja rozumiem Panią Skarbnik,
bo zawsze, jeśli wydatkować pieniądze, one są, to skąd wziąć, żeby komuś dać, żeby to zakupić, tak?
To  zapytam,  bo  powiem  szczerze,  że  mam  podobne  odczucia,  jak  Pan  Maciej  Borkowski.  Ile
to kosztowało? Ja  mam tu ofertę,  Panie  Burmistrzu,  że  1 000 sztuk  Kopert  Życia  można kupić
za 2 460 złotych. Ja proponuję na początek 1 000 sztuk. Ja nie mówię o 2 000 czy 3 000, żeby dla
każdego  obowiązkowo  dać,  bo  być  może  ludzie  nie  zechcą  z  tej  oferty  naszej  skorzystać.  Ale
na początek, tak, że tak powiem, pilotażowo mieć 1 000 kopert za 2 000 paręset złotych, tak, w tym
budżecie, o którym dyskutujemy. Jest 220 000 na promocję miasta. Półmaraton Hajnowski, Nordic
Walking, jakieś tam jeszcze, ta Dwunastka Hajnowska i tak dalej. Ile przejemy na tych imprezach
pieniędzy? Nie znajdziemy na to, na 1 000 sztuk Kopert Życia 2 500 czy nawet 3 500, żeby jeszcze
naklejka była? Bo mam taki pomysł, że na przykład naklejkę można wydrukować z logiem miasta
jako  promocję  miasta.  Koperta  Życia  Gmina  Hajnówka,  żeby  na  lodówce  przypiąć.  Proszę
Państwa,  te  koperty  są  za  darmo  przez  różne  pisma,  przez  Gazety  Wyborcze,  w  gazetach
umieszczane.  To  nie  jest  jakiś  problem.  Tylko  chyba  dobrej  woli  brakuje.  Komuś  wyobraźni
zabrakło  w tym referacie,  który  te  pismo dla  Pana sporządzał  a  w ogóle  ciekawe odpowiedzi
dostaję od Pana. 

Odpowiedź Pana  Jerzego Siraka  – Burmistrza  Miasta  Hajnówka udzielona  na  sesji  –  Koperta
Życia. Panie radny Giermanowicz, no nie bardzo my możemy traktować to wybiórczo, bo jeżeli
mamy określoną kategorię mieszkańców, do których ta koperta życia powinna trafić, to ja nie mogę
przyjąć założenia, że dla 500 osób my Kopertę kupimy i wyślemy a dla pozostałych nie. Chociaż
do zastanowienia  jest  też  fakt,  czy  nie  próbować  zacząć  tego  projektu  wcześniej  w  mniejszym
zakresie. Rozważymy to. 



Nr 17. Wspomnę jeszcze, regulaminy naszych przedsiębiorstw, działalności. No to co miał odpisać
mi Prezes PUK-u? Napisał, że sam robi te regulaminy i sam je zatwierdza. Ja pytam drugi raz.
Wtedy był Burmistrz Skiepko. Czy obowiązuje nas ustawa o gospodarce komunalnej w zakresie
przedsiębiorstw  art.  13,  gdzie  jest  napisane,  że  te  przedsiębiorstwa  robią  regulaminy,  ustalają
a Pan Burmistrz je zatwierdza? To ja dostaję odpowiedź, że dostanę odpowiedź w tym piśmie od
PUK-u.  No  to  nie  wiem,  jeśli  w  ten  sposób  mamy udzielać  sobie  odpowiedzi  i  w  ten  sposób
rozmawiać, ja się wcale nie dziwię, że takie wrażenie Pan M. odnosi. No bo jeśli w ten sposób
radnych się traktuje, no to wypada, żeby w ogóle nie zadawać żadnych pytań. I w dalszym ciągu
podtrzymuję   pytanie.  Czy  artykuł  13  ustawy  o  gospodarce  komunalnej  obowiązuje  naszych
przedsiębiorców?  Ja  wiem,  że  ustawa  o  zaopatrzeniu  zbiorowym  w  wodę  Przedsiębiorstwo
Wodociągów i Kanalizacji zobowiązuje, żeby regulamin miał moc Uchwały Rady Miasta i to było
zrobione,  rzeczywiście. Są dalej idące przepisy, niż ten gospodarki komunalnej.  Ale jeśli chodzi
o PUK, to dalej regulaminy są zatwierdzone przez Prezesów. 

Pani Helena Kuklik – Wiceprzewodnicząca Rady Miasta Hajnówka
Nr  18. Z okazji  Dnia  Ziemi  razem  z  młodzieżą  ze  Szkoły  Zespołu  Szkół  Nr  3  z  ulicy
Nowowarszawskiej  z  uczniami  klasy  IV obchodziliśmy  ten  Dzień  Ziemi,  sprzątając  świat,  czyli
sprzątając  nasz  mały  świat,  czyli  osiedle  Mazury.  I  byliśmy  nawet  mile  zaskoczeni,  ponieważ
na osiedlu Mazury nie było aż tyle śmiecia, co poprzednim razem przy rzeczce Leśnej Prawej. Tym
razem mogliśmy sobie w zupełności przy pomocy dzieci i niewielkich naszych środków wysprzątać
osiedle Mazury. Naprawdę, było jakby wszystko w porządku, dopóki nie trafiliśmy na skraj tego
osiedla,  czyli  na  teren  zarządzany  przez  PEC,  gdzie  znajdują  się  garaże.  Nie  wiem,  czyje
są to garaże, czy PEC dzierżawi teren pod garażami, czy to są garaże pracowników, czy też innych
mieszkańców. W każdym bądź razie obok garaży jest brud, Sodoma i Gomora, czyli pełno różnego
rodzaju śmiecia, butelek, puszek i innego rodzaju wyrzucanych niepotrzebnych rzeczy. Dzieci nie
były w stanie tego wszystkiego wysprzątać. Byliśmy mocno zdegustowani. Nie wiedziałam jeszcze
wtedy,  czyj  to  jest  teren,  ale  później  ustaliłam,  że  właśnie  zarządcą  jest  PEC  i  jak  już  się
uspokoiłam,  to  przemyślałam  sprawę  i  pomyślałam  sobie,  że  to  jest  sprawa  taka,  nad  którą
my powinniśmy pracować i usystematyzować w jakiś sposób ten problem, ponieważ rzeczywiście,
garaże są dosyć oddalone od osiedla. Nie ma tam żadnego kosza, więc taki użytkownik garażu,
kiedy ma coś do wyrzucenia, no to po prostu wyrzuca gdzieś tam obok garażu. Obok garażu jest
rów, są krzaki, więc no fajnie tam się rzuca prawdopodobnie, nie ma komu natomiast zbierać. Więc
pomyślałam  sobie,  że  dobrym  rozwiązaniem  byłoby,  gdyby  zobowiązać  w  jakiś  sposób  tych
użytkowników. No rozumiem, że problem nie jest łatwy, bo każdy powie obecnie, że to nie są jego
butelki, że to nie są jego śmiecie, tak? Ale problem jest szerszy, myślę że nie tylko na tym osiedlu
Mazury, ale w innych miejscach jest, gdzie są ulokowane garaże, ludzie mają podobny problem.
I każdy  sobie  nie  będzie  kupować  kosza.  Może  po  prostu  wydzierżawiając,  mówię  oczywiście
o gruntach tylko i  wyłącznie miejskich,  wydzierżawiając te grunty,  w umowie zawrzeć klauzulę,
że my  będziemy  dostarczać  kosz  a  użytkownicy  będą  pokrywać  koszty,  koszty  postawienia
i opróżniania tych koszy. I myślę, że to będzie właściwe rozwiązanie, które pomoże nam uporać się
ostatecznie z problemem śmieci. Bo wyobrażam sobie, że ludzie, jak nie mają gdzie wyrzucać, jeżeli
nie wyrzucą tuż obok garażu, to być może wrzucą do reklamówki i wyrzucą gdzieś dalej w rowie
albo w krzakach. No niestety, tak jeżeli nie ma innych możliwości radzenia sobie z problemami,
to ludzie idą po najłatwiejszej linii oporu a my skoro mamy radzić sobie z problemami miejskimi,
powinniśmy się nad tym problemem pochylić. To jest tylko moja propozycja. Być może Burmistrz,
Zastępca Burmistrza mają lepszą propozycję i w jakiś inny sposób to rozwiążą.

Odpowiedź Pana Jerzego Siraka – Burmistrza Miasta Hajnówka udzielona na sesji –  Śmieci nad
ulicą Leśną. Tak jak Pani mówiła, są garaże, są właściciele czy użytkownicy tych garaży. Śmieci
tam z nieba nie spadają. Jeżeli chcemy mieć czysto, to nie będzie innego wyjścia, Panie Burmistrzu,



tylko wysłać pracowników naszych i posprzątać, bo niezależnie od tego, kto śmieci...  Możemy...
No trudno, będę się najwyżej tłumaczył przed Regionalna Izbą Obrachunkową za to, że wydaliśmy
pieniądze na sprzątanie cudzych śmieci.

Odpowiedź udzielona na piśmie pod Nr 18

Pan Janusz Puch – Radny Rady Miasta Hajnówka
Nr 19. W imieniu mieszkańców miasta korzystających z ulicy Białowieskiej i  Łowczej, tutaj już
kolega  Karol  o  tym  mówił,  ale  doprecyzuję  bardziej  tą  sprawę,  na  odcinku  od  ulicy  Józefa
Piłsudskiego  do  przejazdu  kolejowego  PKP  kierunek  Białowieża  –  Hajnówka,  wnioskuję
o wyrównanie nawierzchni wyżej wymienionych ulic, to jest powstałych dołów i dziur w asfalcie
w okresie zimowym, które obecnie utrudniają poruszanie się dla kierowców i pieszych a po opadach
deszczu są wypełnione wodą i  stwarzają zagrożenie dla poruszających się aut i  osób pieszych.
Odcinek  żwirowy  tej  ulicy,  tam  przedłużenia  Łowczej,  co  prawda  był  wyrównany  niedawno
wyrównarką,  ale  w  niektórych  miejscach  należałoby  zrobić  podsypkę  żwirem,  żeby  zasypać
te powstałe doły i nierówności, bo tam po prostu trudno przejechać i osoby, które korzystają z  tej
drogi, po prostu zwróciły się z taką prośbą do mnie, żeby to przekazać.

Odpowiedź Pana  Jerzego  Siraka  –  Burmistrza  Miasta  Hajnówka  udzielona  na  sesji  –  Ulica
Białowieska, o jaki kawałek ulicy żwirowej tu chodzi, Panie radny? Nawierzchnia bitumiczna się
kończy  tam  za  PUK-iem...  Za  bramą  PUK-u...  O  ten  kawałek  chodzi?...  Dobrze...  Burmistrz
Skiepko. Czy to już teren gminy już?... No to poprosimy gminę, żeby to zrobiła.

Odpowiedź udzielona na piśmie pod Nr 19

Nr 20. dot.  wniosku  najemców  lokalu  przy  ul.  Batorego  34  dot.  na  wykonanie  przejścia  dla
pieszych 
Interpelacja złożona na piśmie – cyt: 

„Do Burmistrza i Rady Miasta Hajnówka
Podanie
Zwracamy się z uprzejmą prośbą do w/w władz o zgodę na wykonanie przejścia dla
pieszych przy ul. Batorego 34. 
W tym bloku  na  dole  mieszczą  się  lokale  użytkowe,  parkingi  zaś  są  po  przeciwnej
stronie.  Najbliższe przejścia znajdują się  w znacznej  odległości  od budynku. Klienci
często zmuszeni są do przechodzenia w niedozwolonym miejscu i z tego powodu karani
są mandatami. 
Chcielibyśmy  na  przyszłość  uniknąć  przykrych  sytuacji,  jak  również  w  trosce
o bezpieczeństwo naszych klientów, bardzo gorąco prosimy o pozytywne rozpatrzenie
naszej prośby.”

Odpowiedź udzielona na piśmie pod Nr 20
Odpowiedź udzielona na piśmie pod Nr 20a

Pan Sławomir Kulik – Radny Rady Miasta Hajnówka
Nr 21. Radny ponowił wniosek dot. ulicy Małej zgłoszony na XXVII sesji Rady Miasta Hajnówka
w dniu 29 marca 2017 r.
Chciałbym  tylko  przypomnieć.  Na  poprzedniej  sesji  zgłaszałem  ulicę  Małą  i  dalej  ona  jest



niezrobiona,  może  dlatego,  że  jest  zimno,  ale  w  tej  chwili  jest  tam  zwiększony  troszkę  ruch
w związku z przebudową ulicy Nowowarszawskiej i proszę jak najszybciej, jak się rozpogodzi, żeby
cokolwiek ta ulica troszkę była poprawiona. Dzisiaj jechałem i są straszne dziury.

Odpowiedź Pana Jerzego Siraka – Burmistrza Miasta Hajnówka udzielona na sesji –  Pan radny
Kulik mówi o ulicy Małej. Te dziury, które są, naprawimy, ale ja przy okazji dodam, że realizując
inwestycję na ulicy Nowowarszawskiej, chcemy od razu zrobić pewien remont, małą modernizację
ulicy  Małej.  To  znaczy  odwodnienie,  tam  nie  jest  taki  duży  problem,  bo  niedaleko  jest  rów,
do którego można z powodzeniem to zrobić, także przedsiębiorstwo wodociągów i kanalizacji, które
jest  podwykonawcą na ulicy Nowowarszawskiej,  od razu tą  instalację  burzową na ulicy  Małej
wykona.  Już  rozmawialiśmy  z  Maxbudem,  firmą,  która  wygrała  przetarg  i  realizuje  ulicę
Nowowarszawską, aby w tych cenach przetargowych położyła nam w przyszłości nakładkę na ulicy
Małej,  natomiast  pracownicy  interwencyjni  dokonają  tam  wymiany  krawężników  i  myślę,
że do końca sierpnia uda nam się to zrobić i problem ulicy Małej rozwiążemy na wiele, wiele lat.
A z tego, co wiem, bo też sugerowaliśmy Panu Prezesowi Spółdzielni Mieszkaniowej, żeby przy tej
okazji te najtrudniejsze odcinki na osiedlu mieszkaniowym również zregenerował i poremontował.
Także  mam  nadzieję,  że  po  zakończeniu  całości  prac  modernizacyjnych  w  tej  części  miasta,
wszystko, co najważniejsze, będzie tam na drogach zrobione. 
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