
Interpelacje i wnioski zgłoszone 
na XXIX sesji Rady Miasta Hajnówka 

w dniu 28 czerwca 2017 roku

INTERPELACJE

Pan Maciej Borkowski – Radny Rady Miasta Hajnówka
Nr 1. dot. budynku po byłym biurowcu ZM „Hamech”
Interpelacja złożona na piśmie – cyt: 

„Z uwagi na możliwość niegospodarności ze strony obecnego Burmistrza i w oparciu
o odpowiedź, którą otrzymałem o numerze BRM.0003.1.2016 na złożoną interpelację
podczas obrad XIII sesji Rady Miasta Hajnówka w 2016 r. wnoszę o udostępnienie kopii
dokumentów potwierdzających  zawartej  w  piśmie  odpowiedzi  poszukiwania  środków
na modernizację budynku po biurowcu ZM Hamech. 
Przypomnę  jednocześnie  jak  wynika  z  prowadzonej  między  radnym  a  Burmistrzem
Miasta korespondencji budynek ten należy do miasta od 30.09.2011 r. i od tego czasu
mija  6  lat,  budynek  stoi  niezagospodarowany  nawet  niezabezpieczony  przed
szkodliwymi warunkami atmosferycznymi (powybijane niezabezpieczone szyby itp.)”

Radny prosi o odpowiedź na piśmie.

Odpowiedź Pana  Jerzego  Siraka  –  Burmistrza  Miasta  Hajnówka  udzielona  na  sesji  –
W interpelacjach  Pan  radny  Borkowski  podnosił  temat  biurowca  Hamechu.  Myślę,  że  o  tym
rozmawialiśmy dosyć dużo. Potem Pani Kierownik Masalska powie, ile kosztowało przygotowanie
przetargów.

Odpowiedź Pani Agnieszki Masalskiej – Kierownika Referatu Gospodarki Gruntami i Rolnictwa
Urzędu  Miasta  Hajnówka  udzielona  na  sesji  –  Chciałam  poinformować,  ze  nieruchomość
budynkowi obejmująca prawa użytkowania wieczystego gruntów wraz z prawem własności budynku
biurowego,  zlokalizowana  w  Hajnówce  przy  ulicy  Armii  Krajowej  3  na  działce  1410/116  była
wystawiona do przetargu 3 razy, czyli były zorganizowane 3 przetargi, przy czym 3 przetarg został
odwołany jeszcze przed zakończeniem procedury. Całkowity koszt przygotowania tej nieruchomości
do sprzedaży, to jest 3 085 złotych. Całkowity koszt. I ten dokończony, i ten odwołany.

Odpowiedź udzielona na piśmie pod Nr 1

Nr 2. dot. stanu placu zabaw dla dzieci
Interpelacja złożona na piśmie – cyt: 

„W  imieniu  mieszkańców  i  własnym  wnoszę  o  dokonanie  przeglądów  i  napraw
funkcjonujących na terenie miasta palców zabaw dla dzieci, gdyż w mojej ocenie ich
stan wymaga interwencji. 
1. Jednocześnie wnoszę o podanie liczby i lokalizacji placów zabaw podległych miastu.
2.Wnoszę o podanie ilości przeprowadzonych przeglądów placów zabaw z podaniem
adresu
– terminu przeglądu
– wykrytych wad i uszkodzeń oraz podjętych działań
– kosztów  poniesionych  w  wyniku  ich  usunięcia  dla  każdego  z  osobna  od  dnia
01.01.2016 do dnia 16.06.2017 r.                                                                



3.Czy są przewidywane rozbudowy o nowe elementy i modernizacje funkcjonujących już
placów zabaw ?                                                                                        
4.Czy  są  przewidziane  budowy  nowych  placów  zabaw.  Chociażby  na  osiedlu
Chemiczna.”      

Radny prosi o odpowiedź na piśmie.
Radny przedstawił na sesji 5 zdjęć, które znajdują się do wglądu w Biurze Rady Miasta

Odpowiedź Pana Jerzego Siraka – Burmistrza Miasta Hajnówka udzielona na sesji – Jeżeli chodzi
o place zabaw, rzeczywiście no wszyscy wiemy, że tu nie jest najlepiej. Dokonamy, że tak powiem,
sprawdzenia. To, co będzie możliwe do poprawienia w tym roku, natomiast jeżeli chodzi o takie
gruntowny  remont  placu  zabaw  tego  głównego,  to  tutaj  planujemy  to  w  przyszłym  roku,
zaplanowaniu oczywiście odpowiednich środków budżetowych. 

Odpowiedź Pana Anatola Łapińskiego – Dyrektora Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej udzielona
na sesji –  Ja jeszcze chciałbym wyjaśnić tutaj sprawę związaną z placem zabaw. Nie chciałbym,
by mieszkańcy, korzystający tutaj z placu zabaw, żyli z taką świadomością, że nikt się tym placem
zabaw nie zajmuje. Otóż tak naprawdę, to tutaj kontrolujemy ten plac zabaw codziennie ze względu
na  to,  że  bardzo  intensywnie  jest  eksploatowany.  Elementy  drewniane,  jak  wiecie  Państwo,
no niestety,  pod  wpływem  warunków  atmosferycznych  murszeją.  Wczoraj  wymieniliśmy  kilka
elementów przez  firmę specjalistyczną,  które  po  prostu  rozsypały  się,  natomiast  stolarz  prawie
że w tygodniu kilka razy wymienia jakieś elementy, co widać zresztą, że są to nowe elementy. Jest
tam  zabawka  ciuchcia,  gdzie  dorobiliśmy  nowy  daszek,  będzie  wyremontowany,  także  tutaj
naprawdę, jeśli chodzi o plac zabaw, jest pod szczególną tutaj opieką naszą, żeby nic się nikomu
złego nie  stało.  Generalnie  oceniają ludzie,  że  jest  bardzo fajny plac zabaw, przyjezdni,  ja  nie
mówię tylko o naszych mieszkańcach i chyba tak jest i...  Tutaj jeszcze z tego miejsca chciałbym
zaapelować do korzystających. Jeżeli zauważą cokolwiek, żeby nie czekali na sesję, tylko zgłaszali
po  prostu  bezpośrednio  do  nas.  Naprzeciwko  jest  biuro  i  jeżeli  tylko  będzie  zgłoszenie,
to automatycznie będziemy reagować i usuwać jakieś tutaj zauważone.

Odpowiedź udzielona na piśmie pod Nr 2
Odpowiedź udzielona na piśmie pod Nr 2a
Odpowiedź udzielona na piśmie pod Nr 2b
Odpowiedź udzielona na piśmie pod Nr 2c
Odpowiedź udzielona na piśmie pod Nr 2d

Informacja o działalności Burmistrza Miasta Hajnówka w okresie 
od dnia 11 kwietnia 2017 r. do 9 czerwca 2017 r.

Pan Piotr Mironczuk – Radny Rady Miasta Hajnówka
Nr 3. dot. umowy użyczenia 
Czy nie posunął się Pan za daleko? Jak wszystkim wiadomo, radni są między innymi po to, aby
na bieżąco monitorować decyzje podejmowane przez Burmistrza. To nie zdarza się pierwszy raz,
że w zarządzaniu miastem pomija Pan radnych i postępuje jak w prywatnym przedsiębiorstwie.
Użycza Pan nieruchomości, która nie jest Pana prywatną własnością. Być może mielibyśmy dla niej
inne   przeznaczenie  a  przy  okazji  proszę  odpowiedzieć,  jaka  rekreacja  odbywa  się  w  klubie
sportowym? Proszę Państwa, chodzi o umowę zawartą pomiędzy gminą miejską a Hajnowskim
Klubem  Sportowym  "Żubr".  W  2007  roku  nieruchomość  została  oddana  klubowi  w  użyczenie
na 10 lat, ale wcześniej Rada podjęła w tej sprawie uchwałę, umowę podpisał Pan osobiście 7 maja
2007 roku jako prezes klubu. Teraz, kiedy Pan jest Burmistrzem, umowę o treści identycznej, ale



zawartej na 5 lat, podpisał Włodzimierz Budka. Pominął Pan jednak obowiązek uzyskania zgody
radnych w postaci uchwały. Czy nie uważa Pan, że jako radni powinniśmy sprawę tego użyczenia
ograniczyć  do  swojej  kadencji?  Może  należało  nas  o  to  zapytać?  Dlaczego  podjęta  decyzja
ma pozbawić następną Radę do samostanowienia? Nie ma Pan umocowań do zawierania tego typu
umów poza Radą, a to, co Pan może, to jedynie cofanie, zbywanie udziałów i akcji do określonej
kwoty. Proponuję, aby do podjęcia uchwały przez Radę uchwały, umowa została anulowana. 

Odpowiedź Pana Jerzego Siraka – Burmistrza Miasta Hajnówka udzielona na sesji – Jeżeli chodzi
o umowę, o której mówi Pan radny Mironczuk, to nie jest generalnie nic nowego, wszyscy wiemy,
że to nie od 10, ale w zasadzie od kilkudziesięciu już lat Klub Sportowy „Puszcza” a teraz Klub
Sportowy „Żubr”,  akurat  tak się  składa,  że  prowadzony bezpośrednio  na co dzień  przez  Pana
Przewodniczącego Ostapczuka, z tych pomieszczeń korzysta. I tak naprawdę ja nie wprowadzam
tu jakiegoś  nowego,  nie  wiadomo  jakiego  stanu  prawnego.  Jest  to  kontynuacja  na  zasadzie
dotychczasowych warunków a to, że w 2007 roku podpisałem tą umowę jako przewodniczący klubu,
no bo tak się składa, że byłem wtedy społecznie przewodniczącym tego klubu... Jak wszyscy tutaj
wiedzą,  prezesem  tego  klubu,  na  dzień  dzisiejszy  no  nie  należę  do  żadnej  organizacji,  nawet
do Towarzystwa Przyjaciół Hajnówki, z wiadomych względów. Natomiast no Pan radny Mironczuk
może uważać, że ja nie mam prawa takiej umowy podpisać, ale czy to się Panu radnemu podoba,
czy nie, ja taką umowę miałem prawo podpisać, tylko oczywiście mam obowiązek poinformować
Radę o tym fakcie i to w tej informacji stosowna wiedza na ten temat się znalazła. Jaka jest tam
działalność  prowadzona,  wszyscy  o  tym  wiemy.  Tak  jak  wspomniałem,  jest  to  działalność
prowadzona od kilkudziesięciu lat i skoro tak jest, to znaczy, że te kilkadziesiąt lat doświadczenia
jest najlepszym potwierdzeniem tego, że ta działalność jest prowadzona dobrze i  jest  w naszym
mieście potrzebna.

Odpowiedź udzielona na piśmie pod Nr 3

Skarga mieszkanki miasta Hajnówka na Burmistrza Miasta Hajnówka
i     Dyrektora Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej  

– rozpatrzenie i podjęcie uchwały.

Pan Bogusław Szczepan Łabędzki – Radny Rady Miasta Hajnówka
Nr  4.  dot.  działań  systemowych  w  sprawie  problemów  związanych  z  zadłużaniem  się
mieszkańców  z  różnych  powodów  –  budowa  mieszkań   socjalnych,  podejmowanie  dialogów
z lokatorami,  by  ich  zadłużenie  nie  rosło,  analizowanie  sytuacji  i  określenie  sposobu  i  metod
działania by nie dochodziło do takich sytuacji jak w rozpatrywanej skardze.
To jest czas, żeby pomyśleć nad działaniem systemowym, które takie sytuacje będzie niwelowało.
Proszę Państwa, chciałbym poddać taką sugestię,  może faktycznie jakimś sposobem jest  szybka
budowa większej ilości mieszkań socjalnych. Może mamy takich klientów ZGM-u, którym trzeba
by było już teraz, zanim nastąpi eksmisja, proponować zmianę standardu zajmowanego lokalu, tak
żeby był dopasowany do ich możliwości finansowych. Ja do tematu mieszkań socjalnych co jakiś
czas  wracam  i  proszę  zwrócić  uwagę,  że  my  tak  naprawdę  cały  czas  stoimy  w  miejscu.  Jest
oczywiście obietnica, że będzie tam 5 czy 6 lokali w najbliższym czasie, ale tak naprawdę słuchamy
o tym i sytuacja nadal się nie zmienia. Ja poddaję to Panu Przewodniczącemu Rady Miasta przede
wszystkim pod rozwagę, żeby faktycznie na bazie  Rady Miasta w gronie radnych taką sytuację
zacząć na poważnie analizować i wypracowywać sposób działania, który szybko rozwiąże nam taką
kryzysową, bądź co bądź sytuację, niecodzienną w każdym bądź razie.



Pan Piotr Mironczuk – Radny Rady Miasta Hajnówka
Nr  5. dot.  opracowania  regulaminu  w  sprawie  zasad  wynajmowania  lokali  z  zasobów
gminnych
Wracając do sprawy starego regulaminu odnośnie mieszkań, ponownie proszę o rozważenie, czy nie
należałoby  go  przystosować  do  obecnych  warunków  i  czy  jednak  nie  rozdzielić  mieszkań
komunalnych od socjalnych. Widzę taką potrzebę, wręcz pilną potrzebę i będę się domagał, aby
jeszcze w obecnej kadencji taki podział nastąpił.

Informacja Komendanta Powiatowego 
Państwowej Straży Pożarnej za 2016 rok

Pan Adam Czurak – Radny Rady Miasta Hajnówka
Nr 6. dot. niedziałającej sygnalizacji świetlnej
Prośba dotyczy sygnalizacji świetlnej wyjazdu wozów bojowych przy Komendzie Powiatowej Straży
Pożarnej. Nie wiem, kto jest administratorem tej sygnalizacji, jednak tak z mojego doświadczenia,
innych osób wymaga interwencji albo modernizacji, bo są wybite światła, tam powiedzmy zielone,
czerwone  i  tak  dalej  albo  usunięcie  po  prostu.  Nie  jestem  pewny,  czy  to  jest  w  gestii  Straży
Pożarnej, czy to jest w gestii zarządcy drogi w tym momencie.

Odpowiedź Pana  Grzegorza  Bajko  –  Zastępcy  Komendanta  Powiatowego  Państwowej  Straży
Pożarnej w Hajnówce udzielona na sesji –  Odnosząc się do pierwszego pytania, to tak jak Pan
radny zauważył, to jest jednak w kwestii  zarządcy drogi,  my nie jesteśmy administratorem tego
sygnalizatora. Tak, to prawda, on już od dłuższego czasu po prostu nie działa, także tutaj jakby
należałoby się zwrócić do zarządcy drogi.

Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego 
Miejskiej Biblioteki Publicznej za 2016 rok

Pan Bogusław  Szczepan  Łabędzki – Radny Rady Miasta Hajnówka
Nr 7. w związku z przekazaniem radnym protokołem z kontroli problemowj w MBP przez p.o
Audytora Wewnętrznego Urzędu Miasta Hajnówka radny prosi o przekazanie radnym (a na
pewno  przekazanie  do  rąk  członków  komisji  rewizyjnej)  wymienionych  w  protokole
załaczników Nr 5, 6 dot. spotkań kierownictwa bilioteki z pracownikami
Niedawno odbył się audyt w Miejskiej Bibliotece Publicznej. Ja materiał z tego audytu w postaci
protokołu otrzymałem dzisiaj przed samą sesją. Nie jestem w stanie odnieść się dokładnie do tego
materiału. Nie wiem, kiedy Państwo radni otrzymali ten protokół. Jeżeli ktoś otrzymał go wcześniej,
zapoznał się z nim, to ma jak gdyby inne możliwości w głosowaniu. Ja takiej możliwości dzisiaj
na tym etapie  nie  widzę.  Dodatkowo jeszcze  Komisja  Rewizyjna  prowadzi  tam także  czynności
kontrolne. One prawdopodobnie jeszcze trochę potrwają a pewnie będą sformułowane dodatkowe
pytania, będą wyjaśnienia do tych pytań i sprawa jak gdyby no nie jest na tym etapie zamknięta.
Dodatkowo jeszcze będę wnosił, aby tę moją wiedzę z protokołu po dokonanym audycie wzbogacił
Pan  Burmistrz  przekazaniem,  no  nie  tylko  mi,  mam  taką  nadzieję,  ale  także  innym  radnym,
dodatkowych materiałów. Otóż zależy mi na tym, żeby do rąk radnych, a na pewno do rąk członków
Komisji Rewizyjnej, trafiły wypomniane w tym protokole załączniki nr 5, załącznik nr 6 dotyczący



spotkań  kierownictwa  Biblioteki  z  pracownikami.  Zależy  mi  też  na  szczegółowym  wyjaśnieniu
na podstawie  list  obecności  problemu,  który  tutaj  tak  jest  określony,  ja  cytuję:  „problemu
potęgowanego  ciągłą  absencją  chorobową”.  Tutaj  Pan audytor  odnosi  się  tak  do  istniejącego
konfliktu  na  terenie  Miejskiej  Biblioteki  Publicznej,  który  jest  potęgowany  ciągłą  absencją
chorobową, więc chciałbym, żebyśmy to na podstawie list obecności ustalili, czy tak faktycznie jest.
Chciałbym  także,  żeby  Pan  audytor  wyjaśnił  nam,  co  rozumie  we  wniosku  9  pod  określeniem
„wszelkiego rodzaju donosów”, co jak gdyby mieści się w zakresie znaczeniowym Pana audytora,
kiedy używa tego określenia „wszelkiego rodzaju donosy”, bo ja nie wiem, czy rozumie to, czy jest
to  w  znaczeniu  słownikowym,  czy  ludowym,  czy  popularnym,  nie  wiem.  Chciałbym,  żebyśmy
to, żebyśmy dowiedzieli się. I chciałbym, żebyśmy też otrzymali załącznik nr 7, o którym wspomina
Pan audytor, ponieważ on te wnioski pokontrolne sformułował, one są zbieżne z oświadczeniem
złożonym przez kierownika jednostki. Także jeżeli audytorowi kierownik jednostki podsuwa wnioski
kontrolne, to... Znaczy ja mówię, ja tu jestem jak gdyby w tej chwili otwarty po prostu na dyskusję.
Kontrola  Komisji  Rewizyjnej  trwa.  Myślę,  że  na  tym  etapie  to,  co  możemy  dzisiaj  zrobić,
to wstrzymać się od głosu nad tym projektem uchwały a te załączniki,  o których wspomniałem,
bardzo proszę, żeby dotarły, albo mówię, albo do całego grona radnych, albo tylko do radnych
z Komisji Rewizyjnej. 

Odpowiedź Pana Jerzego Siraka – Burmistrza Miasta  Hajnówka udzielona na sesji  –  Ja może
wyjaśnię,  skąd  jest  ten  audyt.  Komisja  Rewizyjna  ma  swój  plan  pracy  i  go  realizuje.
No rzeczywiście,  swego  czasu  ze  strony  pracownic  Biblioteki  wpłynęła  swego  rodzaju  skarga,
przede wszystkim na Panią Dyrektor.  Ja nie  jestem od tego,  żeby organizować prace Miejskiej
Biblioteki Publicznej. Od tego jest  Pani Dyrektor. Dla mnie najważniejsza jest  sprawa, czy jest
prawidłowo  prowadzona  gospodarka  finansowa  Biblioteki  i  czy  jest  prawidłowo  prowadzona
działalność merytoryczna tej jednostki. Stąd też moja decyzja o wysłaniu audytora, który tą kontrolę
przeprowadził,  i  kontrola  potwierdziła,  tylko  że  ta  gospodarka  finansowa  prowadzona  jest
prawidłowo a odzwierciedleniem tego chociażby może być sprawozdanie. Poprosiłem też Książnicę
Podlaską,  która  od  wielu  już  lat  współpracuje  z  Miejską  Biblioteką  Publiczną  w  Hajnówce
i uważam,  że  tylko  ona  może  prawidłowo,  merytorycznie  ocenić  funkcjonowanie  i  działalność
naszej Biblioteki. Poza tym też powiem tutaj Państwu i publicznie wszystkim, którzy w mieście nas
oglądają, ja do tej pory ze strony mieszkańców nigdy nie spotkałem się z jakąkolwiek krytyką, poza
tym,  że  ciągle spotykałem się  ze  słowami uznania,  podziękowania  i  szacunku dla załogi,  która
pracuje  w  Bibliotece  Publicznej  w  Hajnówce.  Myślę,  że  to  jest  dla  nas  wszystkich  powód
do radości.  A  jeżeli  komisja  czy  Komisja  Rewizyjna,  czy  komisja  inna  merytoryczna  zechce
dodatkowo się  tymi sprawami zajmować,  proszę bardzo,  ja  natomiast nie  jestem od tego,  żeby
oceniać  funkcjonowanie  pod  kątem  no  nie  wiem,  prawa  pracy  czy  innych  przepisów.  Jeżeli
pracownicy uważają, że coś jest nie tak, są określone organy, mogą tą sprawę badać. Z naszego
punktu widzenia prawidłowości funkcjonowania jednostki, ja tutaj żadnych nieprawidłowości nie
widzę  a  dodatkowo  prześlę  wszystkim  radnym  kopię  opinii,  którą  otrzymałem  od  Dyrektora
Książnicy  Podlaskiej.  Powiem szczerze,  jest  tom wspaniała  laurka dla naszej  Biblioteki,  ja  się
z tego osobiście bardzo cieszę i myślę, że my jako mieszkańcy też.
Ja spotkałem się z załogą, można powiedzieć, zdecydowaną większością załogi biblioteki publicznej
i  jestem  zbudowany  postawą  tej  załogi.  Są  to  młodzi  ludzie,  którzy  rozumieją,  jak  powinna
pracować współczesna biblioteka, że to nie jest klasyczna wypożyczalnia książek, ale tak naprawdę
musi  być  to  nowoczesna  placówka  kultury  i  dla  mnie  to  jest  po  prostu  najważniejsze.
Ja po rozmowie  z  tymi  ludźmi,  z  tą  załogą  nie  mam  wątpliwości,  że  ci  ludzie  rozumieją  sens
istnienia biblioteki i  bez problemu sobie poradzą z jej prawidłowym funkcjonowaniem i dzisiaj,
i w przyszłości. A że może nie wszystkim  się to podoba, to w każdej załodze się znajdą różni ludzie.
Odpowiedź została przekazana członkom Komisji Rewizyjnej



Pan Maciej Borkowski – Radny Rady Miasta Hajnówka
Nr 8. oczekuje odpowiedzi na pytania które wpłynęly na ręce Pana Przewodniczącego Komisji
Rewizyjnej.
Ja również oczekuję na odpowiedź. Na ręce Pana Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej wpłynęło
9 pytań. Chciałbym na nie uzyskać odpowiedź. Pan Przewodniczący mówi o czymś takim, że to jest
plan finansowy jest czystą matematyką. Zgadzam się, ale te pytania, które są tutaj zawarte między
innymi, do tego nawiązują. Plan finansowy, godziny rozpoczęcia pracy biblioteki i tak dalej, i tak
dalej. 

Odpowiedź została przekazana członkom Komisji Rewizyjnej

Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie   zmian 
w budżecie miasta na 2017 rok

Pan Ireneusz Roman Kiendyś – Radny Rady Miasta Hajnówka
Nr  9.  zwrócił  uwagę  na  potrzebę  wykonania  remontu  dachu  w  Zespole  Szkoł  Nr  1
w Hajnówce.
Bardzo się cieszę, że tutaj w planie wydatków widzę kwoty 60 000 na remont Szkoły Podstawowej
Nr  1  budynku.  Czytamy  tu  w  informacji,  że  będą  to  prace  wewnątrz  budynku,  remont  klatek
schodowych, jak również placu przed szkołą, ale ja zwracam tu uwagę, że przede wszystkim w tej
szkole  należy  wykonać  remont  dachu.  Z  informacji  uzyskanych  tam  od  dzieci  słyszałem
wielokrotnie,  że  spadał  tynk  podczas  lekcji  ze  stropodachu,  jak  również  przy  dużych  ulewach
w rejonie radiowęzła powstawały kałuże i też jak byliśmy z komisją w tamtym roku w tej szkole,
to rzeczywiście, posadzka ta na drugim piętrze była odnowiona, ale była pofalowana ze względu
na pogodę.

Odpowiedź Pana Jerzego Siraka – Burmistrza Miasta Hajnówka udzielona na sesji – To że w szkole
Nr 1 trzeba dużo pieniędzy wydać na remonty,  to  my o tym wiemy,  o tym rozmawialiśmy.  Jak
popatrzymy na to, ile wydajemy w szkole Nr 1 w stosunku do innych szkół, to będzie to pozycja
najwyższa i te remonty będziemy kontynuowali. Ja nie mogę obiecać dzisiaj gruntownego remontu
dachu w Szkole Nr 1, ale na pewno remont zostanie dodatkowo wykonany w taki sposób, że będzie
no ten dach na pewno dobrze zabezpieczony do gruntownego remontu a do gruntownego być może
przystąpimy w przyszłym roku. 

Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie 
wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty

Pan Bogusław Szczepan Łabędzki – Radny Rady Miasta Hajnówka
Nr 10. Radny wnosi o przekazanie radnym operatu szacunkowego  ustalonego przez rzeczoznawcę
majątkowego,  przy sprzedaży nieruchomości  gruntowej  stanowiącej  własność  Gminy Miejskiej
Hajnówka  położonej  w  Hajnówce  obręb  1,  oznaczonej  numerem  geodezyjnym  1516/52
o powierzchni  0,0459  ha,  (księga  wieczysta  BI2P/00022579/8)  i  nieruchomości  gruntowej
położonej  w  Hajnówce  obręb  1,  oznaczonej  numerem  geodezyjnym  1516/51  o  powierzchni
0,1217 ha, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Hajnówka (księga wieczysta BI2P/00022579/8).

Odpowiedź udzielona na piśmie pod Nr 10



WOLNE WNIOSKI

Pan Jan Giermanowicz – Radny Rady Miasta Hajnówka
Nr 11. dot. Koperty Życia 
Chciałbym się  dowiedzieć,  czy  w końcu  przekonał  się  Pan  (  Burmistrz  Miasta  )  do  programu
Koperta Życia i w tym roku uda nam się wdrożyć?

Odpowiedź Jerzego  Siraka  –  Burmistrza  Miasta  Hajnówka  udzielona  na  sesji  –  Pan  radny
Giermanowicz  –  Koperta  Życia.  No  wtedy,  jak  rozmawialiśmy  na  ten  temat,  to  myśleliśmy
o realizacji tego w stosunku do pewnej kategorii wszystkich starszych osób, ale no zastanowię się
nad tym. Być może tytułem próby trzeba byłoby pilotażowo trochę tych kopert przygotować.

Odpowiedź udzielona na piśmie pod Nr 11

Nr 12. dot. monitoringu miejskiego – jaki jest stan zaawansowania nad tym systemem?
Sprawy, które już są jakby w naszym zakresie zainteresowań od kilku lat,  czyli  ten nieszczęsny
monitoring miejski, dzisiaj sygnalizowany przy innych punktach, jaki jest stan zaawansowania prac
nad tym systemem?

Odpowiedź Pana Jerzego Siraka – Burmistrza Miasta Hajnówka udzielona na sesji –  Monitoring
miejski.  Odpowiemy pisemnie, bo szczegółowo zajmuje się tym Sekretarz Grygoruk a jego w tej
chwili nie ma.

Nr 13. dot. ścieżek rowerowych
Ścieżki rowerowe jako rozwiązanie systemowe dla miasta, bo wiem, że Pan Burmistrz podjął już
działania w tym kierunku.

Odpowiedź Pana  Jerzego  Siraka  –  Burmistrza  Miasta  Hajnówka  udzielona  na  sesji  –  Ścieżki
rowerowe,  przypominam,  że  koncepcję  mamy  zrobioną.  No  tam  przy  opracowywaniu  nowych
dokumentacji wszędzie tam, gdzie jest to możliwe, te ścieżki są robione.

Odpowiedź udzielona na pismie pod Nr 13

Nr 14. dot. podstrefy SSE
Jakie  jest  zainteresowanie  Podstrefą  Suwalskiej  Strefy  Ekonomicznej  jeśli  chodzi  o  inwestorów
potencjalnych, albowiem też już blisko będzie niedługo jesienią 2 lata, jak ta Strefa funkcjonuje.
jakie jest zainteresowanie podstrefą Suwalskiej Strefy Ekonomicznej jeśli chodzi o potencjalnych
inwestorów?

Odpowiedź Pana Jerzego Siraka – Burmistrza Miasta Hajnówka udzielona na sesji – Jeżeli chodzi
o  tereny  inwestycyjne  w  Strefie,  no  jesteśmy  w  kontakcie  z  zarządzającymi  Suwalską  Strefą
Ekonomiczną, no od czasu do czasu są pytania. Ten nasz główny inwestor jeszcze nie zrezygnował.
Czeka na, że tak powiem, na decyzję z banków. Także miejmy nadzieję, że w końcu ta pozytywna
decyzja i dla niego, i dla nas będzie. Na temat terminu sesji to ja się nie będę wypowiadał. 



Odpowiedź udzielona na piśmie pod Nr 14

Pan Karol Marek Nieciecki – Radny Rady Miasta Hajnówka
Nr 15. dot. godzin odbywania sesji
Panie Przewodniczący, konsultowałem dzisiaj i wczoraj telefonicznie z kilkoma radnymi a także
z pracownikami Urzędu Miasta, tu też z Telewizją Kablową i chciałbym złożyć wniosek, aby sesje
Rady Miasta odbywały się w godzinach przedpołudniowych,  tak jak to jest  w innych miastach,
godzina 10:00, prawda, czy 9:00, dlatego że powiem zaraz, czym to uzasadniam. O tej godzinie
radni troszeczkę są mniej wydajni, prawda? Ja, jeżeli chodzi o mnie i wiem, że wiele osób i tak i tak
musimy brać urlop, prawda, i ten dzień przed południem jakoś tam spędzić. Natomiast moglibyśmy
o godzinie 10:000 zacząć,  o godzinie  15:00 mieć czas wolny.  Natomiast ta  motywacja,  że ktoś
no nie może, nie chce wziąć urlopu, no, proszę Państwa, gdy się decydowało zostać radnym, też się
powinno decydować na pewne poświęcenia. Dlatego składam taki wniosek i proszę, jeśli nawet był
głosowany,  nie  pamiętam,  proszę  o  ponowne rozpatrzenie,  gdyż  myślę,  że  dla  wielu  nas  byłby
on z korzyścią.
/do wniosku odniósł się radny Maciej Borkowski pod Nr 17
oraz radny Bogusław Szczepan Łabędzki pod Nr 22/

Głosowanie nad wnioskiem
Pan Jakub Ostapczuk – Przewodniczący Rady Miasta Hajnówka – Jest wiosek, żeby sesje odbywały
się o 10:00 godzinie. I przegłosujemy to. (...) Kto jest z radnych za tym, żeby sesje były o godzinie
10:00? Kto jest za? 1. Dziękuję. Kto jest przeciw? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kto się wstrzymał? 1, 2, 3,
4,  5,  6.  6  osób.  Niestety,  wniosek  nie  został  przegłosowany.  Dalej  będą  sesje  odbywały  się
o godzinie 15:00.

Nr 16. dot. Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej (budynek ul. Białowieska 34)
To  może,  skoro  już  jestem  przy  głosie,  to  następne  dwie  sprawy,  następne  dwie  sprawy  Już
wcześniej troszeczkę jedną sprawę zasygnalizowałem. Dotyczy Zakładu Gospodarki Komunalnej.
Otóż,  szanowny  Panie  Przewodniczący,  Panie  Burmistrzu,  zwracaj  się  z  informacją  dotyczącą
pracy  Pana Dyrektora Zarządu Gospodarki  Mieszkaniowej  Pana Anatola  Łapińskiego i  całego
zespołu.  Rzecz  dotyczy  bloku  na  ulicy  Białowieskiej  34.  Otóż,  szanowna  Rado,  nie  widziałem
jeszcze tak zaniedbanej posiadłości. Blok przy ulicy Białowieskiej 34 jest wyjątkowo zaniedbany.
Pierwsze koszenie trawy odbyło się tam, proszę Państwa, w maju,  gdy trawa osobom dorosłym
sięgała do pasa a dzieci we włosach przynosiły kleszcze. Tak było, proszę Państwa. Ktoś, Panie
Burmistrzu, ktoś, kto zarządza zasobami ludzkimi powinien być szczególnie uczulony na krzywdę
ludzi i  w związku z powyższym zwracać,  nieważne,  że może to są ludzie  w tej  chwili,  prawda,
w trochę sytuacji materialnej gorszej od średniej krajowej, ale to szczególnie tym bardziej zwracać
na tych ludzi uwagę. W bloku tym zamieszkuje 5 rodzin. Tak jak mówiłem  różnych, różnej sytuacji
materialnej,  niektórzy  powiem nawet  są  zadłużeni,  prawda,  gdzieś  tam troszeczkę,  ale  trudno,
powiem dalej, trudno przy takich kosztach, jakie ponoszą, nie być zadłużonym. Gdy pracownicy,
gdy  mieszkańcy  tych  bloków  zwracają  się  do  Zakładu  Gospodarki  Komunalnej  o  na  przykład
o koszenie,  bo  zwracali  się  często  bardzo,  żeby  ta  trawę  wykosić,  usłyszeli  taką  odpowiedź:
Mieszkacie  na  zadupiu.  I  tak  was  tam  nikt  nie  widzi.  Więc  może  i  tak,  może  to  tak  należy
podchodzić. A co to znaczy, proszę Państwa, to zadupie? Już mówię, brak ogrodzenia posesji lub,
można  powiedzieć,  ogrodzenie  fatalnym stanie,  ale  to  tak  samo,  jakby  brak.  Brak  właściwego
miejsca na kontenery na śmieci. Kontenery stoją przy drodze, proszę Państwa, i każdy, kto idzie,
to może ten kontener otworzyć, stuknąć, prawda, tą metalową klapą, ludzi o 4:00, o 3:00 zbudzić,
no bo przecież to jest zadupie, można robić, może go wywrócić i ten śmietnik fruwa po całym tym.
Proszę Państwa, dobry zarządca powinien zrobić miejsce, kątek, w jakiś sposób to ogrodzić i tam



postawić te kontenery. Wiem, że dla PUK-u jest wygodnie, żeby z drogi zabrać te śmiecie bo, ale
no proszę Państwa, to nie o to chodzi. Jest tyle placu tam, tyle miejsca, że można te kontenery
umieścić w różnych, prawda, miejscach. Ja bardzo proszę, żeby Panie posłuchały chwilę, dobrze,
bo może też akurat dotyczy to w pewnym sensie waszych mieszkańców z waszego terenu, tak? Brak
placu zabaw dla  dzieci,  proszę  Państwa,  no  brak placu zabaw.  Tak jak  Maciek  dzisiaj  mówił,
pokazywał te place zabaw, to naprawdę, żałuję, że nie wpadłem na ten pomysł i gratulacje dla Pana
Borkowskiego,  że  właśnie tam to nam tak zwizualizował,  ja  natomiast  mogę na następną sesję
pokazać  pewne  rzeczy,  bo  mam  zdjęcia,  tylko  że  no  nie  wpadłem  na  ten  pomysł,  jak
to zwizualizować. Brak boiska dla dzieci. Wiecie,  proszę Państwa, o co chodzi? Mieszkańcy się
dobijają o dwa słupki, już siatkę sami kupią, żeby grać w siatkówkę, żeby dzieci mogły, starsze
dzieci  mogły grać w siatkówkę,  o dwa słupki,  postawienie dwóch słupków, prawda, czy to  jest
problem i  zrobienie boiska siatkowego? Dla mnie,  uważam, że  to  nie  jest  problem.  I  wreszcie,
proszę Państwa, wysokie czynsze. Wiecie, że tam czynsze sięgają do 800 złotych? 800 złotych ludzie
płacą za takie mieszkanie, jakie tam jest, w takim stanie, jakie ono jest. Tak, wysokie rachunki,
proszę Państwa, na prąd. Przecież to wszystko można zmienić, proszę Państwa, są solary, są pompy
ciepła.  Ja  mam  takie  pytanie,  Panie  Burmistrzu,  czy  zarządca  chociaż  raz  wystąpił  do  Pana
o to, prawda, aby ten budynek troszeczkę zmodernizować i  na przykład,  żeby oni  mniej  płacili,
bo dlaczego płacą tyle za prąd? Dlatego, że mają te podgrzewacze ciepła,  wody,  przepraszam.
I te podgrzewacze wody to dają tyle prądu nabijają, jak 20 czajników, tak mi bynajmniej ktoś, kto
się zna na tym, powiedział,  nie? Więc,  proszę Państwa, to są ogromne dla tych ludzi rachunki
a mogłyby być solary lub pompy ciepła. Myślę, że raz pierwsza taka jedna inwestycja i wiele by tym
ludziom  pomogła,  tym  bardziej,  że  ludzie  nie  są  zamożni  i  trzeba  jakoś  pomóc.  No  i  brak
jakichkolwiek remontów. To po prostu wygląda, przepraszam, nie, nie powiem jak, bo szanuję tych
ludzi, którzy tam mieszkają. Proszę Państwa i wreszcie 15 czerwca. Tak jak część mieszkańców
naszego miasta, prawda, uczęszczam, znaczy jestem na procesji, dzwoni do mnie telefon. Dzwoni
jedna z Pań i  mówi: Panie Karolu, jest  tragedia. Jest  tragedia, prawda, u nas w bloku wylało
szambo  w  naszej  piwnicy  na  korytarzu,  zalało  nam  wszystko,  tak  jak  mówiłem.  Oprócz  tego,
co wymieniłem, jeszcze zapomniałem dodać, że tam były też urządzenia rehabilitacyjne. Ta rodzina,
jedna  z  rodzin,  która  tam  mieszka,  ma  dwoje  dysfunkcyjnych  dzieci,  dzieci,  które  naprawdę
wymagają  szczególnej  troski,  szczególnej  pomocy.  I  jedno  w  tej  chwili  z  tych  dzieci,  proszę
Państwa, być może przez coś takiego, jest na OIOM-ie z podejrzeniem sepsy. Panie Burmistrzu,
ja powiem wprost, nigdy takich rzeczy no, takich wniosków nie starałem się wyciągnąć, ale teraz
wyciągnę. Wnoszę, Panie Burmistrzu, o spowodowanie kontroli Sanepidu w tym miejscu, to jest
Białowieska  34,  mieszkanie,  piwnica,  ale  i  korytarz  także  i  po  prostu  wyciągnięcia  jakichś
wniosków. Ale wnoszę także, Panie Burmistrzu, o to, by na każdej sesji jakieś tam padają zarzuty
pod adresem Pana zarządcy, Pana Anatola Łapińskiego, ale uważam, że dzisiaj miarka się przelała.
Wnoszę także o wyciągnięcie, Panie Burmistrzu, konsekwencji w stosunku do Pana zarządcy, Pana
Dyrektora ZGM, Pana Łapińskiego. Ja bym się nawet posunął do tego, by odwołać tego Pana
z tego stanowiska, gdyż sobie nie daje rady, gdyż sobie nie daje rady. Gdyż, proszę Państwa, jeżeli
mieszkańcy kilka dni wcześniej zgłaszają, że są jakieś tam przecieki, bo nie chcę, znaczy nie wiem,
czy Państwu potrafiłbym to opisać. To jest po prostu taka rura, ta rura cieknie i tam jest właśnie
to szambo i  że ona cieknie i  że  może coś się  stać.  W końcu zebrały się  gazy,  proszę Państwa,
i pierdyknęło no, rozwaliło wszystko, co tylko mogło być, wszystko jest do wyrzucenia i wszystko,
że tak powiem, co jest dla tych ludzi coś warte. Ja wiem, proszę Państwa, co to znaczy, bo mi kiedyś
piwnice po termomodernizacji bloku piwnicę zalało i wiem, ile rzeczy trzeba było wyrzucić, między
innymi pudełko książek, które chciałem przeznaczyć dla biblioteki w szkole w Białowieży, była taka
akcja Solidarności, prawda, biblioteka się spaliła i koledzy zbierali te książki i one czekały, kiedy
ktoś podjedzie, prawda, i zabierze. No i niestety, były do wyrzucenia, jakiś tam dywan, coś tam
jeszcze. Proszę Państwa, tak samo tutaj. Tym ludziom należy się jakieś odszkodowanie. Tam należy
się  wysprzątanie  tego,  wybielenie,  proszę  Państwa,  i  tak  jak  powiedziała  Pani,  powinna  być
dezynsekcja, jest 2 tygodnie. Dziecko leży w szpitalu na sepsę. Zobaczymy, jak to się skończy a może
się skończyć tragicznie. Ja, nie wiem, ja te fakty po prostu łączę. To tyle, jeśli chodzi o jedną sprawę



mieszkaniową.

Odpowiedź  Pana  Anatola  Łapińskiego  –  Dyrektora  Zakładu  Gospodarki  Mieszkaniowej
w Hajnówce udzielona na sesji –  Panie Przewodniczący, Panie Burmistrzu, wysoka Rado, Panie
radny, otóż my tego tematu nie zostawiliśmy jeśli chodzi o Białowieską 34. Rzeczywiście, nastąpiło
tam rozszczelnienie kanalizacji i na tyle, na ile uszczelniliśmy, z tym że w tej chwili robimy tam
działania  zmierzające  do  tego,  żeby  sprawdzić  tą  kanalizację,  jaki  powód jest  tego,  bo  trzeba
tu powiedzieć,  że  jest  tam  bardzo  utrudniony  dojazd  samochodu  specjalistycznego  WUKO
i wycięliśmy  tam  kilka  drzew owocowych,  żeby  zrobić  dojazd  dla  samochodu.  Na  jutro  mamy
zamówioną koparkę,  która wykarczuje pnie po tych drzewach i będzie dojazd od ulicy Łowczej
naprzeciwko Runa, bo tutaj z tej strony po prostu WUKO co prawda podjeżdżało, ale z daleka, więc
tym wężem nie było możliwości takiego dobrego operowania i chcemy przeczyścić, i jednocześnie
ja nie wykluczam, że może jednocześnie być tak, że jest jakiś zator, gdzie trzeba będzie może nawet
i rozebrać  część  kanalizacji  w  budynku,  żeby  po  prostu  udrożnić  odpływ  do  studzienki  przy
kanaliku. Także tutaj nie to, że został temat jakby zaniechany, tylko cały czas prowadzimy prace, tak
jak powiedziałem, wycięliśmy drzewa, na jutro jest koparka, która jednocześnie, jutro ludzie, którzy
tutaj  układali  polbruk  przy  Piłsudskiego  4a,  gdzie  zrobiliśmy  kilka  miejsc  parkingowych  dla
samochodów  na  wniosek  mieszkańców,  wchodzimy  i  robimy  utwardzenie  na  pojemniki
na Białowieskiej  i  oprócz  tego  naprawa  ogrodzenia,  które  no  zostało,  nie  będę  tutaj  już
komentował, przez kogo, po prostu zniszczone, a więc naprawimy to ogrodzenie. Ono, tak prawdę
mówiąc, nie wiem, czy musiałoby, ale ze względu na to, tak jak już Pan wspomniał, że jest tam
sporo dzieci, po prostu te ogrodzenie dalej pozostanie, z tym, że my je tam jutro, pojutrze, jeżeli
oczywiście warunki atmosferyczne pozwolą, naprawimy i tak już wspomniałem, weźmiemy WUKO,
które przeczyści.  Jeżeli  okaże się,  że jest  potrzeba dalszych działań,  to  będziemy je  prowadzić.
Natomiast w kwestii tutaj to, co Pan mówił, zalanych tych sprzętów, jest to jakby taka trochę nowa
informacja. Bo my w sumie mamy ubezpieczone budynki od wszelkiego rodzaju zdarzeń tego typu,
bo te zdarzenia były, są i będą. Tego się nie da wyeliminować, chociażby z tego powodu, że to nie
zawsze jest tak, że winą jest niesprawna kanalizacja, że wylewają fekalia w piwnicy, ale często jest
też  wina  mieszkańców,  którzy  korzystają  z  kanalizacji,  gdzie  wyciągamy  butelki  PET,  gdzie
wyciągamy mopy, szmaty, także i to jest przyczyna, że zapchane są, już nie mówiąc o innych tutaj
elementach, które są wyciągane z kanalizacji.  Także jeżeli  pogoda pozwoli,  może Pan w piątek
po południu przyjechać, zobaczyć, jak będzie wyglądać w tej chwili po robieniu ta akurat posesja.
I dlatego mówię, że to jest trochę taki świeży temat, natomiast nie wykluczam, że będziemy musieli
jeszcze  rozebrać  a  przy  rozbieraniu  to  też  jeszcze  te  fekalia  wtedy  dostaną  się  i  oczywiście
przeczyścimy, i zrobimy dezynfekcję.
Jeszcze ja jutro podjadę tam, zobaczę, co tak naprawdę.

Odpowiedź udzielona na piśmie pod Nr 16
Odpowiedź udzielona na piśmie pod Nr 16a

Pan Maciej Borkowski – Radny Rady Miasta Hajnówka
Nr 17. dot. terminu sesji
Wniosek Pana Karola o przełożenie sesji na godzinę 10:00 z powodu wydajności, że tak powiem,
uważam za bezzasadny, bo drodzy państwo, mieszkańcy, z tego, co ja wiem, z wydajności, tak, Pan
powiedział, że... Więc ja Panu powiem, że jadę na 22:00, do 6:00 rano robię teraz po sesji i jestem
wydajny, więc tutaj trzeba zadbać o fizyczną tężyznę i będzie wszystko dobrze. Argumentując to ze
strony  mieszkańców,  bardzo  chętnie,  przychodząc  z  pracy  o godzinie  15:00,  włączają  telewizję
i oglądają na żywo obrady sesji Rady Miasta, także my to robimy dla mieszkańców, Panie Karolu,
nie pod siebie i niech tak zostanie, nie zmieniajmy nic. To tyle w temacie. Będę głosował przeciw,
jeśli zdążę.



Nr 18. dot. podwyżki cen za usługę pn."zdrowy kręgosłup"
Chciałbym złożyć wniosek, po rozmowach prowadzonych z mieszkańcami miasta, którzy korzystają
z naszej pływalni miejskiej, chodzi o podniesienie cen biletu za usługę „zdrowy kręgosłup”. Pan
Dyrektor podniósł cenę usługi z 36 złotych na 56. 20 złotych za tą usługę. Mieszkańcy się do mnie
zgłosili i to dwukrotnie. Byłem u Pana Dyrektora, przeprowadziliśmy rozmowę. Nie przekonał nie
Pan  Dyrektor  swoimi  argumentami,  dlatego  składam  wniosek  o  pisemne  uzasadnienie  takiego
posunięcia.  Między  innymi  zostałem  poinformowany,  że  karnet  na  „zdrowy  kręgosłup”  został
rozszerzony o  „zumba” i  inne  tam dodatki,  jednakże,  jak  tłumaczą się  w szczególności  osoby
starsze  Panie,  lekarze  zabraniają  im jakichkolwiek  innych,  wyskoków,  „zumba”.  Interesuje  ich
tylko „zdrowy kręgosłup” i na tym mają opierać swoją rehabilitację.
36 złotych było, 56 jest na dzisiaj. To taki mój wniosek o pisemne przyszykowanie uzasadnienia,
Panie Burmistrzu.

Odpowiedź Pana Jerzego Siraka – Burmistrza Miasta Hajnówka udzielona na sesji – Pływalnia, ja
porozmawiam tu z Panem Dyrektorem, bo nie znam sprawy i wydaje mi się, że trzeba się nad tym
zastanowić. Jak trzeba będzie, to jeszcze raz wrócić do tematu. 

Odpowiedź udzielona na piśmie pod Nr 18
Odpowiedź udzielona na piśmie pod Nr 18a

Nr 19. dot. kandydowania radnej Heleny Kuklik
Jeżeli to informacje się nie potwierdzają, proszę Panią Wiceprzewodniczącą Kuklik, aby uchyliła
się od odpowiedzi, ale w kuluarach mówi się o tym, że zamierza Pani kandydować na Burmistrza.
Jeśli nie, proszę tego nie brać do siebie.

Nr 20. dot. przyjmowania uchodźców
Jakie jest Pana stanowisko z przyjmowaniem uchodźców? Jest to temat bardzo gorący, mieszkańcy
również tym żyją i jakie jest Pana stanowisko w tej sprawie? Słyszymy również ze strony polityków,
że są niektórzy za, część jest przeciw, że chcą lokować w samorządach, które są temu przychylne.
Chcielibyśmy jako mieszkańcy, ja również jako radny występuję w ich imieniu, zapoznać się z Pana
zdaniem, z Pana stanowiskiem na temat uchodźców.

Odpowiedź Pana Jerzego Siraka – Burmistrza Miasta Hajnówka udzielona na sesji –  Uchodźcy,
jakie jest moje zdanie? Myślę moje zdanie tutaj nie jest najważniejsze, ale uważam, że jeżeli chodzi
o ewentualnie przyjęcie rodzin polskich z Kazachstanu, to byśmy tu wszyscy razem zdecydowali,
bo jeżeli  będzie  taka  propozycja,  jako  Rada.  Natomiast  jeżeli  chodzi  o  uchodźców  z  innych
kierunków,  osobiście  uważam,  ze  tutaj  wypowiedzieć  się  powinni  mieszkańcy  całego  miasta...
Proszę?… Trzeba się odwołać tutaj do opinii i decyzji mieszkańców całego miasta, bo ja uważam,
że nikt z nas na pewno nie chciałby takiej decyzji podejmować samodzielnie. Jest to zbyt poważna
sprawa i bez jakby znajomości, i bez wiedzy, i opinii mieszkańców całego miasta, nie powinno się
takich decyzji podejmować, według mnie. 

Nr 21. dot. Zarządzenia Nr 52/17 o zaciągnięciu kredytu
Panie Przewodniczący, do Pana mam, bo Pan Burmistrz nie odniósł się w sprawie zarządzenia
nr 52/17 o zaciągnięciu kredytu.  Nijak nie wytłumaczył mi tego a mimo że zadawałem pytania.
Wygląda mi to  następująco,  Panie Burmistrzu,  Pan,  mówię tu  o zaciągnięciu kredytu,  o  braku
pieniędzy  w  budżecie,  bo  tym  to  jest  podyktowane.  Na  początku  kadencji  Pana  Burmistrza



rekomendował Pan podwyższenie uposażenia dla Pana Burmistrza. Oczywiście byłem przeciwny.
Teraz widzimy po tych kilku latach, że nic się nie dzieje, że idzie to wręcz w przeciwną stronę.
Argumentował to  Pan również  tym, że Pan Burmistrz  działa sam, że w związku z tym, że Pan
Burmistrz działa sam, mamy oszczędności w budżecie miasta ćwierć miliona złotych, to są Pańskie
słowa wyciągnięte z protokołów. Po tej podwyżce Pan Burmistrz, już nie będę tego komentował, ale
wziął  swojego  Zastępcę.  Ćwierć  miliona  złotych  się  uleciało,  widzimy  zaciągane  kredyty,
przesuwane obligacje, idzie w tą złą stronę. Myślę, Panie Przewodniczący, że stać Pana na to, aby
stanąć na wysokości zadania, aby wyjść z uchwałą, aby obniżyć na dzień dzisiejszy pobory dla
Pana  Burmistrza  w  związku  z  tym,  przynajmniej  do  kwoty  poprzedniej.  I  o  to,  Panie
Przewodniczący,  chciałbym do  Pana  apelować.  Miałem zająć  więcej  czasu,  ale  chyba  na  tym
zakończę. 

Pan Bogusław Szczepan Łabędzki – Radny Rady Miasta Hajnówka
Nr 22. dot. terminu sesji
Na  początku  odniosę  się  może  do  propozycji  Pana  Karola  Niecieckiego.  Panie  Karolu,  otóż
to, że my od praktycznie dwóch kadencji  obradujemy na sesjach, które się zaczynają o godzinie
15:00, jest  podyktowane tylko i wyłącznie wolą mieszkańców. To się zmieniło, to się zmieniło...
Słucham? O 13:00 było dwie kadencje wstecz. Droga Pani. Dość, że ta zmiana z godziny 13:00
a we  wcześniejszych  kadencjach  odbywały  się  sesje  jeszcze  inaczej,  jest  podyktowane  tylko
i wyłącznie wolą mieszkańców, którzy czasami chcą uczestniczyć w sesji. Nie tylko jako widzowie
w telewizji, ale także na żywo. My radni faktycznie, ma Pan rację, mamy ten przywilej, że możemy
domagać się od pracodawcy dnia wolnego. Mamy jakąś rekompensatę w postaci diety, natomiast
mieszkańcy takiego przywileju nie mają. I oczywiście, jeśli mieszkańcy w jakiejś grupie zgłoszą taki
projekt, żeby te sesje odbywały się w ciągu dnia, to pewnie to tak potraktujemy. Ja pamiętam nawet,
że kiedy zmienialiśmy godzinę, Pan Przewodniczący był przeciwny, bo argumentował to tym, że...
Higiena  psychiczna,  tak,  radnych...  Nie,  nie,  tam chodziło  wtedy  o  higienę  psychiczną,  Panie
Przewodniczący. Pamiętam to doskonale. Tak samo, jak to, kiedy zmieniliśmy porządek sesji, Pani
redaktor. Także tutaj jest jak gdyby wola mieszkańców istotna, nie wola radnych. To nie sesje nie
odbywają się dla radnych, tylko dla mieszkańców i tego się trzymajmy póki co.

Nr 23. dot. prac prowadzonych przez PEC
Apel mieszkańców bloków 3 Maja 56, 58, 60, przy których obecnie prowadzone są prace przez
Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Hajnówce. Mieszkańcy oczekują tego, że teren zostanie
uporządkowany. Tam były zastrzeżenia co do samego zabezpieczenia wykopów, kiedy one jeszcze
były otwarte. Mieszkańcy to argumentują tym, że niedaleko na Reja podobne prowadzone prace
kilka  lat  wcześniej  oczekiwały  na  uporządkowanie  terenu  praktycznie  do  termomodernizacji
budynków.  No  my  mamy  taką  skłonność  niektórych  przedsiębiorstw  w  Hajnówce,  że  trudno
im po sobie posprzątać. To tutaj to jest apel, żeby tego przypilnować. Tam jednocześnie przy jednym
z bloków było takie, był taki mini plac zabaw. On w tej chwili no jest, nie funkcjonuje, Wakacje się
zaczęły  i  to  jest  też  takie  pytanie mieszkańców,  czy nie  można było tego terminu prac  wybrać
inaczej, tak, bo teraz dzieciaki siedzą na wakacjach no i nie mają tego swojego placu zabaw. Ale
podpowiem, że gdyby PEC na przykład po zakończeniu tego remontu dobudował jakieś... /Jerzy
Sirak – Dodatkowe urządzenia./ B. Sz. Ł. – Tak, to myślę, że mieszkańcy byliby usatysfakcjonowani.
/J. S. – Mieliby nagrodę za utrudnienia./ B. Sz. Ł. – O właśnie. Doskonały pomysł. Aż się dziwię,
że to nie mój.

Odpowiedź Pana Jerzego Siraka – Burmistrza Miasta Hajnówka udzielona na sesji – Jeżeli chodzi
o PEC, uporządkowanie terenu, ja tutaj zwrócę Prezesowi uwagę na to, żeby dopilnował, z takim
ewentualnie wnioskiem o rozważenie, uzupełnienia wyposażenia na tym placu zabaw.



Odpowiedź udzielona na piśmie pod Nr 23
Odpowiedź udzielona na piśmie pod Nr 23a

Nr 24. dot. pozyskania budynku od PKP (dworzec)
Budynek PKP, już dzisiaj gdzieś tam wpadła ta informacja. Jest jakiś projekt zbycia tego budynku.
Tam są różne jak gdyby, tak, warianty brane pod uwagę. Ja podpowiem tylko, że gdyby była taka
szansa pozyskać ten budynek od PKP, to może byśmy pomyśleli, Panie Burmistrzu, o takiej hali
widowiskowej  z  prawdziwego  zdarzenia  w  tej  kubaturze.  Takiej  hali  widowiskowej  na  naszą,
na nasze potrzeby, na naszą skalę, ale z jakąś obrotową sceną, szybko zmieniającą się scenografią.
Oczywiście,  byłby to  majątek Hajnowskiego Domu Kultury.  Chodzi  o  to,  że mieszkańcy bardzo
często zwracają uwagę, że imprezy w Domu Kultury są bardzo fajne, atrakcyjne, ale Dom Kultury
komunikacyjnie  jest  w złym położeniu.  Tu,  jak się  wydaje,  mogłoby to  ten argument  poprawić,
Z drugiej strony mamy jeszcze blisko wtedy amfiteatr. Nawet przy imprezach plenerowych, dzisiaj
już częściowo zadaszony, tak, ale nawet przy imprezach plenerowych przy jakimś załamaniu pogody
byłaby to szansa na takie mniej więcej szybkie przeniesienie. Ja mówię, ja nie wiem, jak tam, jak
PKP ostatecznie postąpi z tym swoim majątkiem, ale gdyby taka możliwość się ukazała, to myślę,
że warto pod tym kątem, pod tym kątem się zdecydować, żebyśmy mieli taką halę.

Odpowiedź Pana Jerzego Siraka – Burmistrza Miasta Hajnówka udzielona na sesji – Pan radny też
podnosi temat budynku PKP. W tym budynku PKP, zresztą na moją prośbę, była komisja rozwoju,
ale  z  udziałem  przedstawicieli  organizacji  pozarządowych,  którzy  zajmują  się  sferą  kultury.
Ja jeszcze o tym wcześniej nic nie mówiłem, bo być może jest za szybko, ale po otrzymaniu opinii
komisji, która już do mnie dotarła, za którą bardzo dziękuję, podejmę rozmowy rozmowy dalsze
z PKP na temat nieodpłatnego przejęcia tego budynku, ponieważ już wcześniej PKP proponowało
sprzedaż  tego  budynku.  Ja  przypomnę  tylko,  że  komisja  nie  wyraziła  zgody  na  kupienie  tego
budynku,  natomiast  po  tym  ostatnim  swoim  posiedzeniu  i  po  wizytacji  budynku  na  miejsce,
wyraziła, że tak powiem zgodę i swoje opinie na temat nieodpłatnego przejęcia tego budynku, jeżeli
będzie taka wola ze strony PKP i w tym kierunku będę podejmował rozmowy.  To jeżeli  chodzi
o budynek główny dworca. Natomiast jeżeli chodzi o budynek ten mniejszy, który jest z tyłu, PKP
ten budynek przekaże nieodpłatnie, wszakże pod jednym warunkiem, że dokonamy tam koniecznego
remontu i zrobimy tam małą poczekalnię dla pasażerów. Nie ukrywam, że będę tutaj negocjował
czas, żeby czas realizacji tego remontu no nas nie naglił, co jest chyba normalne. Ale oczywiście,
myślę,  że  dobrze by było czy na Komisji  Spraw Społecznych,  czy nawet  na posiedzenie dwóch
komisji poprosić tych artystów tutaj od nas, którzy mają bardzo, bardzo ciekawe pomysły, o których
tu mówili z członkami komisji i oczywiście w jakiejś mierze, Panie radny Łabędzki, to są pomysły
związane  z  kulturą.  Myślę  w  jakiejś  mierze  ten  Pana  wniosek  by  realizowały.  Powiem,
że są to ludzie,  że  tak  powiem,  ze  znanymi  nazwiskami  w  kulturze  i  z  dużym  doświadczeniem
i w realizacji, ale też i w poszukiwaniu pieniędzy. 

Nr 25. dot. udostępnienia wody z naszego wodociągu mieszkańcom w okresie letnim
Jeszcze raz przypomnę ten właśnie projekt udostępnienia wody z naszego wodociągu mieszkańców
w okresie letnim. Może faktycznie warto pomyśleć o tych poidełkach, tak? Co do nazwy samej,
to nie  jestem  przekonany,  no  ale  operujemy  teraz  taką.  Jeżeli  faktycznie  Sanepid  tutaj  byłby
w stanie nas zabezpieczyć, tak, to myślę, że warto o tym pomyśleć. 

Odpowiedź Pana  Jerzego  Siraka  –  Burmistrza  Miasta  Hajnówka  udzielona  na  sesji  –  Woda
do picia. No powiem, że Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji no już do tego projektu się
przygotowywało i przygotowuje się, tylko na razie, jak widzimy, jest no zajęte w części fontanną



tu przy SDH, ale ja przypomnę Prezesowi, żeby wrócić do tematu. /B. Sz. Ł. – Z fontanny będziemy
mogli pić wodę?/ J. S. – Panie radny, no niech Pan sobie nie żartuje no. To, że mówię o fontannie
przy okazji tych poideł, wcale nie znaczy, że mamy pić wodę z fontanny. Mówię tylko w tym sensie,
że są po prostu zajęci w tej chwili tym tematem i na razie te, nie powiem poidełka, bo to nieładnie
brzmi, jakieś takie punkty do picia wody, tak? No być może jeszcze zaczniemy w tym roku.

Odpowiedź udzielona na piśmie pod Nr 25
Odpowiedź udzielona na piśmie pod Nr 25a

Nr 26. dot. zalewania ulic przez wody opadowe
Wrócę do nieszczęsnych podtopień Hajnówki 7 maja, 17 czerwca teraz. No niestety, aurę mamy tak,
jaką  mamy.  Ja  przypomnę  tylko,  że  w  trakcie  przebudowy  Armii  Krajowej  były  zapewnienia,
że po remoncie, chociaż ja wtedy zwracałem się w momencie, kiedy jeszcze warstwa wierzchnia nie
była zalana,  kiedy dostęp do wodociągu był  a  już  wtedy było podtopienie i  wtedy otrzymałem
informację,  że po remoncie tych podtopień tam nie będzie. Dzisiaj sytuacja wygląda o tyle źle,
że oprócz tego, że ludzie nie mogą dojechać na osiedle, że ludzie nie mogą dojechać do sklepu,
no to nie może wyjechać ze swojego placu Policja. Ten poziom wody tam, kiedy sięga do ponad
krawężniki, uniemożliwia samochodom osobowym normalne funkcjonowanie i tutaj no na szybką
interwencję Policji po zalaniu tego odcinka drogi, nie mamy co liczyć. Podobnie jest na ulicy Reja,
tam na wysokości cerkwi, ale to już taki problem, który jest znany od lat i ciągle mamy obietnicę,
że będzie  rozwiązany.  Proponuję  go  rozwiązać,  Panie  Burmistrzu,  i  chciałbym,  żeby  to  takie
przynaglenie do służb naszych miejskich było skierowane.

Odpowiedź Pana Jerzego Siraka – Burmistrza Miasta Hajnówka udzielona na sesji –  Pan radny
Łabędzki, jeszcze sprawa tej burzówki i na Reja. Wie Pan, gdyby na Reja chodziło tylko i wyłącznie
o wyczyszczenie,  to  nie  ma problemu.  My to nieraz robiliśmy.  Pamiętamy,  w projekcie  budżetu
zarezerwowane na opracowanie dokumentacji nowej na ulicy Reja. Ta dokumentacja jest robiona.
Zrobimy wszystko, żeby zdążyć z tą dokumentacją do 15 sierpnia, 15 września i złożyć wniosek
do wojewody na to dofinansowanie 50 %. Dodam, że przy tej ulicy Reja jest planowana całkowicie
nowa instalacja burzowa, chodniki nowe, ścieżka rowerowa nowa, też parkingi przy przedszkolu
na Reja. Ale niezależnie od tego rozmawiamy już z Podlaskim Zarządem Dróg Wojewódzkich, żeby
wspólnie z nimi przebudować odcinek burzówki właśnie od ulicy Reja aż do przychodni, bo to jest
wąskie gardło w tym miejscu no. Także tak to wygląda... Tak. Tak. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli
chodzi o ulicę Armii Krajowej, to koło Policji, tam jest pewne przełamanie. Część burzówek idzie
do ulicy  Białowieskiej,  natomiast  jedna studzienka  idzie  do  ulicy  Piłsudskiego.  Takie  tam były
spadki i stąd są te problemy. Także jeżeli przebudujemy ten kawałek, bo ten kawałek od Policji
do ulicy Piłsudskiego jest nowy, tylko mówię, problem jest w samej ulicy Piłsudskiego. Całej nie
przerobimy, ale jeżeli zrobimy ten kawałek od ulicy Reja aż do przychodni, to problem powinien być
rozwiązany, bo wszyscy wiemy, że tutaj woda spływa, spływa i z Piłsudskiego, i z Armii Krajowej
z tej  drugiej  strony też.  Także miejmy nadzieję,  że tutaj projekt powinien mieć tyle punktów, ile
trzeba,  bo  i  ścieżka  jest,  i  przedszkole  jest  blisko,  i  zrobimy,  jak  trzeba  będzie,  przejścia
podświetlone.  Także  będzie  wiadomo  do  końca  roku,  czy  będzie  finansowanie.  A  jak  będzie
finansowanie, to tak samo, jak z ulicą Warszawska, wiadomo jak w przyszłym roku zrobimy. 

Nr 27. dot. miejsc parkingowych dla inwalidów
Mieszkańcy,  inwalidzi,  którzy  mają  uprawnienia  do  parkowania  na  swoich  miejscach
parkingowych,  zwracają  uwagę,  że  często  te  miejsca  są  zastawione  przez  samochody
niewyposażone czy nieoznakowane odpowiednim dokumentem. Ja chciałbym, żebyśmy może jako
miasto uczulili  służby, tak, żeby egzekwowano parkowanie na tych miejscach parkingowych dla



inwalidów właśnie przez te osoby uprawnione, a nie przez inne osoby.

Odpowiedź Pana Jerzego Siraka – Burmistrza Miasta Hajnówka udzielona na sesji – Jeżeli chodzi
o te zajmowanie stanowisk dla osób niepełnosprawnych, no był dzisiaj Pan Komendant, mogliśmy
o tym mówić, ale wystąpię oficjalnie z wnioskiem, żeby częściej kontrolowali te miejsca dla osób
niepełnosprawnych. 

Nr 28. dot. parkowania samochodów przy żłobku miejskim
Ciągle  też  wraca,  jeżeli   mowa o  parkowaniu,  problem parkowania  samochodów przy  żłobku
na ulicy Reja. Tam praktycznie w godzinach porannych i popołudniowych ten przejazd jest bardzo
utrudniony,  nadal  może  zrobienie  takiego  przejścia  chodnikowego  z  parkingu  przy  Biedronce
w stronę  żłobka  mogłoby  trochę  odciążyć,  tak,  bo  tam w tej  chwili  ludzie  się  trochę  obawiają
chodzić po tej trawie, która rośnie, ze względu na psy, nie, generalnie i na to, co psy po sobie
pozostawiają.

Odpowiedź Pana Jerzego Siraka – Burmistrza Miasta Hajnówka udzielona na sesji –  Biedronka
i chodnik.  No  nieraz  robiliśmy  różne  wspólne,  nie  inwestycje,  ale  takie  drobne  remonty
ze Spółdzielnią Mieszkaniową. Myślę, że tutaj też nie powinno być problemów, bo tam na pewno
jest teren Spółdzielni Mieszkaniowej.

Nr 29. dot. ogrodzenia liceum ogólnokształcącego przy osiedlu Reja
Mieszkańcy  też  osiedla  przylegającego  do  Liceum  Ogólnokształcącego,  do  Orlika,  zgłaszają
problem  tego  ogrodzenia,  które  tam  właściwie  wygląda  już  jak  7  nieszczęść.  Proszą,  żeby
interweniować w Starostwie i wymóc poprawę tego ogrodzenia.

Odpowiedź Pana Jerzego Siraka – Burmistrza Miasta Hajnówka udzielona na sesji –  Wystąpimy
z wnioskiem  do  Starosty  o  po  raz  kolejny  w  sprawie  tego  ogrodzenia  przy  Liceum
Ogólnokształcącym i również do Pani Wójt o ławeczkę na ulicy tej wojewódzkiej, ale już na terenie
gminy.

Nr 30. dot. piaskownicy przy bloku AK 22
Jest  też  prośba  mieszkańców,  którzy  z  małymi  dziećmi  użytkują  piaskownicę  przy  bloku  Amii
Krajowej 22, o wymianę tej piaskownicy, bo ona już przestała jak gdyby tam spełniać te swoje
estetyczne walory.

Odpowiedź udzielona na piśmie pod Nr 30
Odpowiedź udzielona na piśmie pod Nr 30a

Nr 31. dot. obiadów w Zespole Szkol Nr 3 
Podobno Zespół Szkół Nr 3 odbiera w tej chwili obiady z Łap.

Odpowiedź Pana Jerzego Siraka – Burmistrza Miasta Hajnówka udzielona na sesji – Ja nie wiem,
jaki wynik przetargu, to... Widocznie firma, która przedstawiła tańszą ofertę... Pan myśli, że mi się
to podoba?...  Ja też bym wolał dwójka albo jedynka gotowała dla trójki...  No bo jest  problem,
że tak  powiem,  z  uprawnieniem  do  przewożenia  obiadów...  Wystarczyłoby  w  sensie  prawnym
zwolnić  samorządy  od  obowiązku  ogłaszania  przetargów  a  organizacji  tak,  jak  to  jest
najkorzystniej, prawda? 



Nr 32. dot. odmalowania pasów w ulicach
Odmalowanie pasów na ulicach no to to jest  jak gdyby taki,  taką rzecz,  którą musimy zgłosić,
bo to głównie chodzi o tą w ciągu dróg wojewódzkich, tak, o te ulice w ciągu dróg wojewódzkich.
Tam chodzi o to, żeby to odświeżyć. Może warto by było przypomnieć zarządcy.

Odpowiedź udzielona na piśmie pod Nr 32

Nr 33. dot. ustawienia ławeczki
Jest  propozycja  ustawienia  ławeczki  na  przystanku  obok  ulicy  Dalekiej.  Tam  w  jedną  stronę
do Hajnówki jest ławeczka na przystanku, natomiast przystanek w kierunku na Kleszczele nie ma tej
ławeczki...

Odpowiedź Pana Jerzego Siraka – Burmistrza Miasta Hajnówka udzielona na sesji –  Wystąpimy
również do Pani Wójt o ławeczkę na ulicy tej wojewódzkiej, ale już na terenie gminy.

Nr 34. dot. sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej Nr 3
No jeszcze raz chcę podkreślić potrzebę tej sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 3. Tam
zdaje się były jakieś pomysły, to gdyby Pan mógł tutaj uściślić, jak to wygląda teraz.

Nr 35. dot. działania na rzecz promowania edukacji domowej (spotkanie w bibliotece)
Działania  na  rzecz  promowania  edukacji  domowej  w  sytuacji  naszej,  kiedy  my  w  szkołach
naprawdę  mamy problem z  ilością  dzieci,  uważam,  że  jest  to  trochę  strzelanie  sobie  w  stopę.
Niestety,  Miejska  Biblioteka  Publiczna  zrobiła  takie  spotkanie  promujące  właśnie  edukację
domową.  Ja  jestem  osobiście  jak  gdyby  sceptyczny,  jeżeli  chodzi  o  tą  edukację,  ale  to  nie
o to chodzi,  tylko  że  jeżeli  miejska  placówka  występuje  przeciwko  innym miejskim  placówkom,
no bo tak to należy odczytać, promując nauczanie domowe, które pozbawi nas de facto uczniów
w naszych  szkołach,  no  to  jest  coś  tutaj  nie  tak,  nie?  No  bo  to  tak  się  odbywa,  tak?  Jeżeli
wyprowadzimy dzieci z naszych szkół, no to stracimy na tym, nie? Może nie wyprowadzajmy tych
dzieci ze szkół. Szkoły naprawdę mogą być fajnym miejscem dla dzieci i tego się trzymajmy.

Pani Barbara Laszkiewicz – Radna Rady Miasta Hajnówka
Nr 36. dot. imprezy przebojem na antenę
Ja  coraz  częściej  spotykam  się  z  zadawanymi  pytaniami,  na  które  nie  potrafię  odpowiedzieć.
Mianowicie dotyczy imprezy naszej Przebojem na Antenę. Proszę powiedzieć, bo wiem, że w tym
roku ta impreza się nie odbędzie. Proszę poinformować mieszkańców, dlaczego się nie odbędzie, czy
tą imprezę, organizację przejmuje jakieś inne miasto i czy jest szansa, że za rok będzie ona u nas?

Odpowiedź Pana Jerzego Siraka – Burmistrza Miasta Hajnówka udzielona na sesji –  Pani radna
Laszkiewicz pyta o Przebojem na Antenę.  No radio zażądało,  że tak powiem, takich pieniędzy,
to znaczy chciało to samo zrobić, ale żebyśmy my więcej dołoży a my i tak dużo tych pieniędzy
dokładaliśmy,  w związku z  tym będziemy  organizować za  te  same  pieniądze  inne  imprezy,  ale
równie też atrakcyjne. Pierwsza już będzie w niedzielę, potem będzie Festiwal Okudżawy, potem
będzie też Jarmark Żubra. Nie ma Pana Dyrektora Kuncewicza, on by powiedział, kto z artystów
będzie. I taką też dużą imprezę na koniec sezonu zechcemy zrobić z udziałem naszej tu podlaskiej
gwiazdy Zenona Martyniuka, na zakończenie sezonu. Ale nie wiem, chyba już Dyrektor podpisał
umowę na ten temat.



Pan Ireneusz Roman Kiendyś – Radny Rady Miasta Hajnówka
Nr 37. dot. przejścia pieszego w ulicy Armii Krajowej przy szkole
Zwracam się z prośbą o wykonanie przejścia dla pieszego na ulicy Armii Krajowej na wysokości
sali  gimnastycznej Zespołu Szkół  Nr 1.  Teraz wiemy,  że w szkole zostały  zlikwidowane sklepiki
i dzieci na tych krótkich przerwach latają do najbliższego sklepu. I z informacji uzyskanych od Pań
ze sklepu, od rodziców, wiem, że dochodzi tam do groźnych sytuacji.  Dzieciaki wybiegają przed
samochody. Wiem również, że no ta ulica będzie przebudowana, jest robiony projekt i żeby to ująć
w tym projekcie to przejście. Ale do tego czasu, póki zostanie to przebudowane, to może oznakować
to przejście w tym miejscu. To jest koszt nieduży postawienie dwóch znaków, namalowanie, z jednej
strony też jest zejście, z drugiej jest wejście po schodkach i myślę, że to nie będzie wielki koszt.

Odpowiedź Pana Jerzego Siraka – Burmistrza Miasta Hajnówka udzielona na sesji – Według mnie
to będzie niemożliwe, ale sprawdzimy to.

Pan Piotr Markiewicz – Radny Rady Miasta Hajnówka
Nr 38. dot. przejazdu kolejowego ul Poddolna
Czy  Panu  coś  wiadomo  na  temat  przebudowy  przejazdu  kolejowego  łączącego  ulicę
Dziewiatowskiego  i  ulicę  Poddolną?  Uczestniczyliśmy  swego  czasu  w  partycypacji  kosztów
związanych z projektem tegoż remontu może, nawet przebudowy, bym powiedział. Na ten moment,
wydaje mi się, że w tym roku to chyba nie dojdzie skutku jakikolwiek w tym miejscu działania
związane  z  tą  przebudową.  W  związku  z  tym  prosiłbym  w  takim  układzie  o  interwencję
u odpowiednich, no nie wiem, zarządców, żeby na tym przejeździe poprawić chociaż doraźnie stan
tegoż i przejazdu, i dojazdu do tego przejazdu. Tam potrzebne jest i uzupełnienie ubytków w kostce,
i tak naprawdę zabezpieczenie nasypów, nie wiem, jakimiś może barierkami, dlatego że jest ruch,
jest  to niebezpieczne, i  jest  to w projekcie,  tak jak tutaj podpowiada Pani radna. Ruch na tym
przejeździe jest dosyć duży na dzień obecny. Tam według pewnych informacji co najmniej 2 000
pojazdów przemieszcza się przez ten przejazd, co jest już dosyć dużym obciążeniem. I poruszanie
się i rowerzystów, i samochodów, i pieszych przez ten przejazd jest utrudnione, Panie Burmistrzu,
w związku z tym być może prosiłbym Pana o nie tyle interwencję, co nawet może współdziałanie
nawet z powiatem, bo oczywiście tutaj zarządcą głównym jest powiat, dlatego że łączy dwie ulice
powiatowe.

Odpowiedź Pana Jerzego Siraka – Burmistrza Miasta  Hajnówka udzielona na sesji  –  Przejazd
kolejowy, no tutaj to jest temat trudny, o którym mówimy od dawna. Ja przypomnę, że swego czasu
z  pieniędzy  budżetu  dołożyliśmy  50  %  do  opracowania  dokumentacji  na  ten  przejazd.
My proponowaliśmy Panu Staroście rozwiązanie tego problemu w inny sposób, takim systemem
gospodarczym, żebyśmy to robili razem, no ale powiat i Starosta decyduje się czekać i na może
w tym roku składać kolejny wniosek na schetynówkę z nadzieją, że będzie tutaj dofinansowanie. Ale
podzielam  tu  pogląd  Pana  radnego  Markiewicza,  że  to  naprawdę  jest  duży  problem
i niebezpieczeństwo... My już, ja nie będę mówił, jakie rozwiązanie proponowaliśmy, ale niestety,
nie  zostało  przez  Pana  Starostę  zaakceptowane.  A,  poprawić  doraźnie  przejazd,  to  wystąpimy
do zarządcy drogi o to poprawienie.

Pani Helena Kuklik – Wiceprzewodnicząca Rady Miasta Hajnówka
Nr 39. dot. lustra ul. Południowa i ul. Długa



Zainstalować lustro drogowe na skrzyżowaniu ulic  Południowej  i  Długiej  w celu  bezpiecznego
wyjazdu z ulicy Południowej. Jest tam niedostateczna widoczność dla wyjeżdżających samochodów
z ulicy Południowej. Patrząc ze strony lewej, czyli nie widać nadjeżdżających pojazdów od strony
ulicy Prostej. Dochodziło tam w przeszłości do stłuczek. Wskazane jest poprawienie widoczności
na tym skrzyżowaniu, aby poprawić bezpieczeństwo.

Odpowiedź Pana Jerzego Siraka – Burmistrza Miasta Hajnówka udzielona na sesji – Sprawdzimy
to lustro na ulicy Południowej, Długiej. Ulica, ja tam możliwość poszerzenia jest po prostu na dzień
dzisiejszy mało realna, ale natomiast jednokierunkowy ruch jest możliwy.

Nr 40. dot. organizacji ruchu w ul. Południowej
Również  chodzi  mi  o  poprawienie  bezpieczeństwa  na  ulicy  Południowej  poprzez  na  przykład
poszerzenie  jezdni  lub  przedsięwzięte  kroki.  Jeżeli  przedsięwzięte  kroki  okażą  się  niemożliwe,
nierealne  do  wykonania,  zmienić  organizację  ruchu  na  odcinku  ulicy  Południowej  od  ulicy
Poddolnej do Warzywnej. Jest tam bardzo wąska droga i ostatnio też tam sama miałam parę lat
temu stłuczkę, ale zgłaszali się do mnie mieszkańcy, że nawet potrącani byli tam rowerzyści... Jeżeli
nie uda się poszerzyć tej drogi w żaden sposób, bo z jednej strony jest posesja, posesja mieszkańca,
który tam nie mieszka, także nie wiem, jakie ma plany w stosunku do tej posesji a z drugiej strony
jest rów. Nie wiem, to fachowcy powinni przyjrzeć się tej lokalizacji i podjąć jakieś kroki w tym
kierunku, bo naprawdę jest tam niebezpiecznie. Dzieci tam chodzą do szkoły, tamtędy do szkoły
przy ulicy Wróblewskiego i rodzice obawiają się puszczać je tamtędy do szkoły, ponieważ tak jak
mówię, nawet rowerzyści mają tam stłuczki, już nie mówiąc o samochodach jadących. Ja osobiście
już przestałam tamtędy jeździć,  ale po prostu ci,  którzy nie wiedzą,  że jest  tam niebezpiecznie,
pewno tam mogą jechać.

Nr 41. WNIOSEK DO BUDŻETU MIASTA NA 2018 ROK
Wnioskuję do Pana Burmistrza o realizację projektu budżetu na 2017 rok w zakresie przygotowania
projektu  przebudowy ulicy  Urodzajnej.  Myślę,  Panie  Burmistrzu,  że  należy  zacząć  negocjować
z mieszkańcami, podobnie jak w przypadku ulicy Słonecznikowej. Wiadomo, że można było dojść
do jakiegoś konsensusu. Myślę,  że w przypadku ulicy Urodzajnej, tym bardziej jest  taka szansa,
ponieważ tam rzeczywiście są niewielkie koszty, chociaż koszt metra wychodzi wysoko, ale tak jak
mówię, no trzeba negocjować. Myślę, że ceny celowo mieszkańcy podają z górnej półki po to, żeby
później było z czego schodzić, podobnie Pan Burmistrz mógłby jakąś średnią ustalić. 
Więc  mój  wniosek  o  przeprowadzenie  negocjacji  z  mieszkańcami  tak,  żeby  wybudować
pełnowartościową drogę Urodzajną, czyli pierwszy etap wykonanie projektu przebudowy. 

Odpowiedź Pana  Jerzego  Siraka  –  Burmistrza  Miasta  Hajnówka  udzielona  na  sesji  –  Pani
Przewodnicząca,  propozycje  były,  oczekiwania  były.  Ja  powiem  tak,  jeżeli  mieszkańcy  ulicy
Urodzajnej zgodzą się na takie warunki, na jakich została odkupiona cześć nieruchomości przy
ulicy Słonecznikowej, no to sprawa jest uzgodniona.
Natomiast jeżeli chodzi o realizację projektu a więc wracamy do ulicy Urodzajnej, tak jak mówiłem,
wystąpimy z oficjalną propozycją do tych wszystkich mieszkańców, żeby sprzedali tą cześć swoich
nieruchomości  za  cenę,  jaką  zapłaciliśmy  kilka  miesięcy  temu  dla  mieszkańców  ulicy
Słonecznikowej.  Jeżeli  się  zgodzą  na  tą  propozycję,  to  oczywiście,  sfinalizujemy  to  aktem
notarialnym i zlecimy opracowanie dokumentacji.

Nr 42. dot. kosztów przetargu na budynek po biurowcu Hamechu
Jakie  były  koszty  przygotowania  przetargu  na  sprzedaż  omawianej  dzisiaj  nieruchomości
nr 1410/116? Były to 3 przetargi, które się nie odbyły. Znaczy 2 się odbyły, do 3 nie doszło. Pytanie



moje brzmi,  jakie  były  koszty  przygotowania tych 3 przetargów? Dziękuję.  Łącznie z  operatem
szacunkowym.

Odpowiedź Pani Agnieszki Masalskiej – Kierownika Referatu Gospodarki Gruntami i Rolnictwa
Urzędu  Miasta  Hajnówka  udzielona  na  sesji  –  Chciałam  poinformować,  ze  nieruchomość
budynkowi obejmująca prawa użytkowania wieczystego gruntów wraz z prawem własności budynku
biurowego,  zlokalizowana  w  Hajnówce  przy  ulicy  Armii  Krajowej  3  na  działce  1410/116  była
wystawiona do przetargu 3 razy, czyli były zorganizowane 3 przetargi, przy czym 3 przetarg został
odwołany jeszcze przed zakończeniem procedury. Całkowity koszt przygotowania tej nieruchomości
do sprzedaży, to jest 3 085 złotych. Całkowity koszt. I ten dokończony, i ten odwołany.

Pan Tomasz Androsiuk – Wiceprzewodniczący Rady Miasta Hajnówka
Nr 43. WNIOSEK DO BUDŻETU MIASTA NA 2018 ROK 
Składam wniosek do budżetu na 2018 rok o zabezpieczenie środków na budowę, na sporządzenie
dokumentacji technicznej budowy sali przy Szkole Podstawowej Nr 3. 

Odpowiedź Pana  Jerzego  Siraka  –  Burmistrza  Miasta  Hajnówka  udzielona  na  sesji  –  Pan
Androsiuk – Szkoła Podstawowa Nr 3. Myśleliśmy o rozwiązaniu tego problemu w ramach LGD,
ale to okazało się no nierealne, bo to tam za mało jest pieniędzy a za dużo to kosztuje, ale trochę
mnie Pan radny tutaj uprzedził, bo ponieważ sam planowałem w projekcie budżetu na przyszły rok
zarezerwować pieniądze na opracowanie dokumentacji sali, bo to już i rodzice stamtąd przychodzą,
rozmawiają i trzeba próbować zacząć to robić. Oczywiście, nie będzie to duża sala sportowa, ale
trzeba to robić tym bardziej, że już jesteśmy jakby po reformie oświaty i wiadomo, że ten system
oświaty no będzie na zapewne na wiele, wiele lat. 

Nr 44. dot. barierki przy kawiarni na ul. Lipowej
Prosiłbym  o  ustawienie  barierki  odgradzającej  chodnik  od  ulicy,  to  jest  przy  ulicy  Lipowej
na wysokości apteki, tam powstała jakaś kawiarnia i chodnik jest dosyć wąski. Wyjście jest na ten
chodnik, także byłem też świadkiem, że tam dzieciaki wybiegły z tego chodnika także prosto pod
samochód. Dobrze, że nic tam się nie stało, także taka barierka, myślę, że tam by była zasadna,
koszt niewielki.

Odpowiedź Pana Jerzego Siraka – Burmistrza Miasta Hajnówka udzielona na sesji –  Barierka,
chodnik ulica Lipowa, apteka, kawiarnia. To droga powiatowa, wystąpimy do Starosty.

Pan Janusz Puch – Radny Rady Miasta Hajnówka
Nr 45. dot. uzupełnienia powłoki asfaltowej w ul. Zina
Składam wniosek  o uzupełnienie  powłoki  asfaltowej  na  ulicy  Aleksego Zina na odcinku Urząd
Pocztowy do ulicy Piłsudskiego. Tam powstały przełomy i tutaj akurat praktycznie, że tak powiem,
na centrum przy Urzędzie tak trochę to nie bardzo wygląda. Zbiera się woda i potem kierowcy
jeżdżąc, opryskują przechodzących pieszych.

Odpowiedź Pana Jerzego Siraka – Burmistrza Miasta Hajnówka udzielona na sesji – Ma rację Pan
radny  Puch,  jeżeli  chodzi  o  ten  kawałek.  Powiem  tak,  my  mamy,  bo  tutaj  jak  robić  kawałek
nakładkę, to trzeba też wymieniać krawężniki. To widzicie. Ja nie ukrywam, że na ten rok my mamy
dosyć dużo rozpoczętych tych tytułów inwestycyjnych, dodać do tego jeszcze ta wymiana polbruku,
znaczy  położenie  polbruku  od  nowa przy  Szkole  Nr  1,  także  powiem  tak,  jeżeli  czas  pozwoli,



to na zmianę krawężników, to jest to możliwe, bo bez zmiany krawężników to można tylko doraźnie
połatać,  no  to  w najgorszej  sytuacji  tak  to  zrobimy a  wtedy  już  bezwzględnie  na  przyszły  rok
zaplanujemy  i  wymianę  krawężników,  i  nakładkę  na  całości  od  ulicy  Piłsudskiego  aż  tutaj
do zakrętu. Chociaż tych krawężników nie jest tak dużo. 

Nr 46. dot. pokrycia asfaltem pętli
Wcześniej  składałem odnośnie  też  pokrycia  asfaltem pętli  Zakładu  Komunikacji  Miejskiej  przy
wiadukcie PKP. Tam z roku na rok coraz głębsze wyrwy, doły i tam po prostu utrudniają i przejazd
autobusów, i wsiadanie pasażerów.

Odpowiedź Pana Jerzego Siraka – Burmistrza Miasta Hajnówka udzielona na sesji –  Podobnie
z tą pętlą MPK. Tam mamy problem tego rodzaju, że trzeba zrobić mały projekt, ponieważ ta pętla
dzisiaj wchodzi częściowo na teren PKP. Także to trzeba będzie zrobić inaczej, ograniczyć to tylko
do pasa drogowego, ale on jest tam na tyle szeroki, że starczy miejsca i na pętlę. 

Nr 47. dot. oczyszczenia studzienek
Podjąć jakieś działania, bo to jest na drodze wojewódzkiej, oczyścić lub przebudować studzienki
burzowe, które znajdują się pod wiaduktem PKP, tam po intensywnych opadach deszczu to się robi
takie jezioro, które po prostu uniemożliwia przejazd samochodów. Tam czasami samochody jak ktoś
się z  rozpędu, to gasną silniki  a ludzie  też nie  mogą przejść,  bo tam spływa  woda z 4 ulic  –
z Bielskiej, z 3 Maja, Sportowej, jak również Przytorowej.

Odpowiedź Pana Jerzego Siraka – Burmistrz Miasta Hajnówka udzielona na sesji – Studzienki pod
wiaduktem. No wystąpimy do Zarządcy Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich o wyczyszczenie
tych studzienek

Pan Sławomir Kulik – Radny Rady Miasta Hajnówka
Nr 48. dot. remontu ulicy Nowowarszawskiej
Ja tylko zapytam o tą dużą inwestycję Nowowarszawska, czy ona przebiega zgodnie z normami,
kiedy zostanie ukończona ewentualnie, bo nie dopytałem się budowlańców czy będzie tam ścieżka
rowerowa?

Odpowiedź Pana Jerzego Siraka – Burmistrza Miasta Hajnówka udzielona na piśmie – Pan radny
Kulik  pyta  o  ulicę  Nowowarszawską  a  więc  jak  wszyscy  widzimy,  jest  w  trakcie  realizacji.
Zakończenie  jest  planowane  do  końca  sierpnia  i  tam  oczywiście  ścieżka  rowerowa  jest
zaplanowana. I również przy okazji tej modernizacji chcemy dokonać też modernizacji ulicy Małej.
Już  takie  zlecenie  skierowaliśmy  dodatkowe  do  Maksbudu.  Chcemy  tam  wymienić  krawężniki,
zrobić,  ale  to  już  pracownicy  nasi  interwencyjni  i  pracownicy  Przedsiębiorstwa  Wodociągów
i Kanalizacji  ustawią  nowe  studzienki  burzowe  i  na  tym  odcinku  naszej  drogi  będzie  nowa
nakładka.  Myślę,  że  rozwiążemy  ten  problem,  który  jest  od  lat,  natomiast  nie  ukrywam,
że sugerowałem  Prezesowi,  żeby  na  terenie  dalszym,  co  jest  terenem  Spółdzielni,  również
tą nawierzchnię poprawić, ale to już jest suwerenna decyzja Spółdzielni.

Mieszkańcy miasta obecni na sesji:
Nr 49.  dot.  zabezpieczenia chodnika w ul.  Lipowa na wysokości  ul.  Podlasie  (chodnik się
zawalił)



Naprzeciwko  ulicy  Podlasie  zawalił  się  chodnik  na  przepuście  rzeczki  tej.  Nie  tak  daleko,  jak
wczoraj,  pomogłem  kobiecie  wyciągnąć  nogę.  Dobrze,  że  nic  się  nie  stało.  To  trzeba  dzisiaj
załatwić to, zabezpieczyć, czy jakiś płotek postawić, czy co.

Odpowiedź  Pana Jerzego Siraka – Burmistrza Miasta Hajnówka udzielona na sesji –  Ale to już
na Lipowej, to na drodze powiatowej, to wystąpimy do zarządcy drogi. Bo przecież na naszej ulicy
Podlasie  tam nie  ma chodnika.  Chodnik  jest  na  ulicy  Lipowej.  Wystąpimy  do  Pani  Kierownik
z Zarządu Dróg Wojewódzkich. (...) Jutro będę interweniował już.

Nr 50. dot. odwodnienia posesji na ulicy Podlasie
Zwracałem się do wszystkich radnych w zeszłym roku i przedstawiłem pismo, że mieli odwodnić
ulicę Podlasie. Prawdopodobnie któryś z radnych wystąpił o zabezpieczenie środków na ten cel.
Jak dotychczas nie zrobiono nic.

Nr 51. dot. wykoszenia dopływu rzeczki Leśna Prawa (nie wykoszono do końca).
Dopływ rzeczki Leśnej Prawej. Nie zostało skoszone, punktowo zostało skoszone.

Nr 52. dot. wykonania remont chodnika przy lasku obok MOPSu
Panie Burmistrzu, już minął rok, bo też w ubiegłym roku w marcu zwracałem się do Pana o remont
chodnika przy dojściu do MOPS-u, tylko nie chodziło mnie o ten chodnik wewnątrz, co jest, tylko
tutaj  co  ponad  laskiem  był  ten  chodnik.  Pan  już  mówi:  O  tak,  już  myśmy  zaczęli  robić.
No faktycznie,  tam  jest  25  metrów  chodniczka  tego.  Zaczęliście  robić,  tylko  jak  zaczęli  robić.
Chodnik ten, on i tak był do niczego, to i tak do niczego był, rozwalono a ten asfalt połamany,
nawet nie raczono sprzątnąć, wsypano w tym lasku na taką wielką kupę.

Nr 53. dot. wejścia do puszczy? jest zakaz czy nie?
Może mnie ktoś wytłumaczy mądry, bo ja taki głupi chłop, robol, jak to właściwie mamy z tym
wejściem do Puszczy? Oplakatowana Hajnówka była, zakaz wstępu do Puszczy. Ewentualnie jak
złapią,  500  złotych  mandat.  W  poniedziałek  oglądam  na  stacji  regionalnej  Białystok  o  16:00
na pasku informację, że już leśnicy mówią, że w Puszczy możemy chodzić. Tylko jedna mnie rzecz
bardzo ciekawi. Na przykład radni gminy Białowieża złożyli protest do tych Lasów Państwowych
o zakaz wstępu do Puszczy. A czy nasi radni złożyli taki protest, a jeżeli nie, to dlaczego? Przecież
nasza  Hajnówka  praktycznie  jest  polaną  w  Puszczy.  I  teraz  co?  Ja  mam  iść  na  przykład  dla
przyjemności do tej Puszczy 2 krzaczki jagód urwać świeżych. I co, i mam się oglądać, czy mnie
jakiś strażnik za, za przeproszeniem, zadek nie weźmie i 500 złotych nie będzie chciał? No ludzie.
Parę grzybków, zaczynają się pokazywać, dla przyjemności, dla relaksu. I co, i znów będę tak szedł,
i oglądał się, czy strażnik? Czy nasi radni coś robią? I jaki właściwie jest ten stan? Czy jest zakaz?
Czy, tak jak Telewizja Białystok informowała – można chodzić do Puszczy? Bo ja nie wiem. Bo
to nie  tylko  w  moim  imieniu,  ale  w  ogóle  w  imieniu  hajnowian  naszych.  Naszych  hajnowian.
Przecież my mieszkamy przy tej Puszczy. A tutaj blisko Hajnówki nie ma tych świerków w zasadzie.
Tu w stronę Nieznanego Boru nie ma tych świerków, które się walą. Bo ja naprawdę tą Puszcze
od takiego znam, bo ja kocham las, po lesie całe życie chodziłem.

Odpowiedź Pana  Jerzego  Siraka  –  Burmistrza  Miasta  Hajnówka  udzielona  na  sesji  –  Wejście
do Puszczy,  słuchajcie,  ja  się  zastanawiałem  tu  z  Panem  Przewodniczącym  też,  żeby  dzisiaj
na naszą sesję zaprosić Pana Nadleśniczego. Ale sami widzicie, taki obszerny porządek, że to nie
bardzo miałoby sens, dlatego też porozmawiam z Telewizją Kablowa i z Panem nadleśniczym, żeby
no  zechcieli  Pana  Nadleśniczego  zaprosić  na  wywiad  a  Pana  Nadleśniczego  poproszę,  żeby



zechciał  to  zaproszenie  przyjąć  i  żeby  spokojnie  wszystkim  naszym  mieszkańcom  wytłumaczył,
na czym to wszystko polega i jak to wygląda, żebyśmy nie musieli się zastanawiać, czy to prawda
to, co Telewizja Białostocka powiedziała.

Nr 54. dot. zwiększenia liczby patroli policyjnych w parku miejskim
Czy  jest  możliwe  zwiększenie  ilości  patroli  pieszych  w  tym  naszym  parku?  Bo  teraz,  prawdę
mówiąc,  to  tam  jest  okres  wakacyjny,  kupa  młodzieży,  zresztą  nie  tylko  młodzieży,  pijanych,
zaczepiają ludzi, proszą o 2, o 3 złote. No to, to różnie bywa. Jak nie dasz, to leci kupa wyzwisk.
Czy tam jest możliwość zwiększenia tej ilości patroli pieszych?

Odpowiedź Pana Tomasza Haraburdy – Komendanta Powiatowego Policji udzielona na sesji –
Jeżeli chodzi o patrole piesze, patrole piesze są realizowane. Jeżeli mamy taką potrzebę, na pewno
zwiększymy liczbę patroli, zarówno w tych okolicach Zespołu Szkół nr 1, tak, jak Pan powiedział,
czy w parku (…).

Nr 55. dot. objęcia patrolowaniem orlika przy liceum ogólnokształcącym gdyż tam zbiera się
młodzież i mieszkańcy wyprowadzają psy,
Prośba,  nie  tylko  moja,  mieszkańców,  również  o  zainteresowanie  się  sprawą  otoczenia  Orlika
przy Liceum Nr 1. Chodzi o wyprowadzanie psów na ten teren na pastwisko. I tam prawdę mówiąc,
to tam, nie powiem brzydkiego słowa, ale tam jest jedna kloaka psów. Policjanci jadą Piłsudskiego,
to widzą. Nikt nie zwraca na to uwagi. Co prawda, Starostwo Powiatowe też, bo byłem osobiście
u Pani Wicestarosty. Tablicę powiesić „Zakaz wyprowadzania psów” nie jest wielki koszt.
Ja naprzeciwko liceum mieszkam. Nie ma tablic. I również tam zbierają się wieczorem młodzież
na tych murkach. Nie tylko wieczorem, a w soboty i w niedziele w dzień i nie podchodzę bliżej,
to nie wiem, co jeszcze i czasami przechodzą tamtędy dzieci, matki z dziećmi. O, stoi, nie patrzy, czy
kobieta,  czy  dziecko,  czy  starsza,  czy  młoda,  załatwia  potrzeby  fizjologiczne.  No trochę  to  tak
nieładnie wygląda a że ja mieszkam naprzeciwko tego boiska, no to akurat z okna na parterze
wszystko doskonale widać. 

Odpowiedź Pana Tomasza Haraburdy – Komendanta Powiatowego Policji udzielona na sesji –
Policjanci też reagują na te wykroczenia dotyczące zanieczyszczania terenu przez zwierzęta, także
na pewno też zwrócę na to uwagę.

Nr 56. dot. wystąpienia do zarządu dróg wojewódzkich o przeznakowanie ścieżki rowerowej
w ul. Piłsudskiego (obecnie mieszkańcy z posesji wychodzą bezpośrednio na ścieżkę co jest
niebezpieczne)
Czy  Policja  a  jednocześnie  Pan  Burmistrz,  mogliby  wystąpić  do  Zarządu  Dróg  Wojewódzkich
o przeznakowanie tej ścieżki rowerowej na ulicy Piłsudskiego? Chociaż nie wiem, po co ona była
zrobiona, bo tam jest 200 metrów ścieżki, dalej i tak się jej nie da zrobić. A dlaczego o tym mówię?
Ponieważ wyjścia ze wszystkich posesji wychodzą na ścieżkę rowerową. Człowiek wychodzi z furtki
czy wychodzi z bloku prosto na ścieżkę. No starsi jeżdżą uważnie, wiadomo, jak jeździ młodzież.
Przecież przeznakować z jednej strony na drugą, żeby ludzie nie wychodzili z posesji na ścieżkę
rowerową. Koszt niewielki, prawda?

Odpowiedź Pana Tomasza Haraburdy – Komendanta Powiatowego Policji udzielona na sesji –
Jeżeli chodzi o ścieżkę rowerową to myślę, że to kwestia Pana Burmistrza i miasta.

Nr 57. dot. zwrócenia uwagi na samochody pozostawione na parkingach przez dłuższy okres



czasu m. in parking przy SP ZOZ samochód pozostawiony z rejestracją BSK.
Tutaj  się  zwrócę  jeszcze  do  Pana  radnego,  dyrektora  szpitala.  U  Pana,  Panie  Dyrektorze,
na parkingu, tylko z tyłu szpitala, z tyłu tam, stoi już prawie od półtora roku samochód z rejestracją
BSK.  Numeru  nie  pamiętam.  Już  on  tam  na  flakach  stoi.  Przecież  tam  przyjeżdżają  ludzie
na badania krwi i do stacji poboru, tej opieki lekarskiej i ten samochód tamuje to. Bo już jedno
miejsce parkingowe mniej. Byłem na Policji, rozmawiałem z dyżurnym. A dyżurny mówi: To jest
sprawa dyrektora szpitala, no bo to jest teren szpitala. Może by się Pan Dyrektor zainteresował
tą sprawą a Policja ma możliwość sprawdzenia, czyj to jest samochód. Podjechać a tam już tylko
jeden samochód o tej rejestracji i na flaku. Podjechać, zobaczyć, spisać numer, ustalić właściciela
nie jest problem. A chyba żaden chory nie leży w szpitalu ponad rok u nas w Hajnówce, no bo nie
ma takiej możliwości.

Odpowiedź Pana Tomasza Haraburdy – Komendanta Powiatowego Policji udzielona na sesji –
Kwestia  pojazdów  na  parkingu  przed  szpitalem.  Ta  kwestia  była  przez  nas  rozważana.  Jest
to bardzo złożony problem. Jest to problem, z którym nie tylko my jako Komenda się borykamy i nie
tylko Pan Dyrektor jako zarządca tego parkingu. Przepisy nie pozwalają Policji na bezpośrednie
usunięcie takich pojazdów. Jest to ściśle określone, jest tam kilka sytuacji, w których możemy taki
pojazd usunąć, aczkolwiek nie jest to naprawdę możliwe do rozwiązania jedną interwencją.

Nr  58.  dot.  zwrócenia  uwagi  na  wyprowadzanie  przez  mieszkańców  psów  bez  kagańca
w parku miejskim.
Zwrócić uwagę z wyprowadzaniem tym psów, pomimo tabliczek w naszym parku, też te psy tam
chodzą bez kagańców, nierzadko i bez smyczy.


