
Protokół Nr VII/11
z obrad VII sesji Rady Miasta Hajnówka,

która odbyła się 25 maja 2011 r.
w Sali Konferencyjnej Urzędu Miasta 

w Hajnówce 
w godz. 13.00 – 15.15

Stan Rady Miasta – 21 , obecnych na sesji – 20, nieobecnych – 1

Radni obecni na posiedzeniu :
1. Androsiuk Tomasz 
2. Bołtromiuk Eugeniusz 
3. Chaniło Alicja 
4. Giermanowicz Jan 
5. Gryc Alla 
6. Kiendyś Ireneusz Roman
7. Łabędzki Bogusław Szczepan 
8. Łojewska Halina
9.  Markiewicz Piotr
10. Olejnicki Tomasz
11. Ostapczuk Jakub
12.  Ostaszewska Walentyna
13. Puch Janusz
14. Rakowicz Wiesław
15. Rygorowicz Ewa 
16. Saczko Eugeniusz
17. Siegień Irena
18. Szpakowicz Wiktor
19. Tomaszuk Grzegorz
20. Wiatrowski Zdzisław 

Nieobecny Usprawiedliwiony: 
1. Leonard Kulwanowski

Lista  obecności  Radnych  załącznik  nr  1,  lista  obecności  Przewodniczących  Rad  Osiedli  –  
załącznik nr 2

Do punktu 1 i 2 porządku obrad.
Eugeniusz Saczko – Przewodniczący Rady – jest  godzina 13,  otwieram obrady VII  sesji  Rady 
Miasta Hajnówka, zanim przejdziemy do porządku obrad, chciałbym bardzo serdecznie przywitać 
gości  na  dzisiejszym  posiedzeniu.  Witam  serdecznie  radnych  sejmiku  wojewódzkiego  –  Pana 
Mikołaja Janowskiego, Pana Henryka Łukaszewicza.  Bardzo serdecznie witam Pana Burmistrza 
Jerzego  Siraka,  witam  serdecznie  Pana  Wiceburmistrza  wraz  z  pracownikami  Urzędu  Miasta. 
Witam,  ale  chyba jeszcze  nie  ma,  Panią  Dyrektor  Miejskiej  Biblioteki  Publicznej,  witam Pana 



Dyrektora Parku Wodnego w Hajnówce – Pana Mirosława Chilimoniuka, bardzo serdecznie witam 
Dyrektora Hajnowskiego Domu Kultury – Pana Rościsława Kuncewicza.  Witam Panie i  Panów 
przewodniczących rad osiedla,  witam media a poprzez media wszystkich mieszkańców naszego 
miasta i oczywiście bardzo serdecznie witam Panie i Panów Radnych. Przechodzimy do porządku 
obrad, na podstawie listy obecności stwierdzam, iż w obradach VII Sesji Rady Miasta uczestniczy 
20 Radnych, jeden Radny, jeden Radny jest nieobecny usprawiedliwiony, zatem wszystkie uchwały 
dzisiaj podjęte będą prawomocne. Przechodzimy do punktu drugiego porządku obrad, a mianowicie 
przyjęcie porządku obrad. Jak Państwo widzicie, dzisiaj  pracujemy w trochę innej scenerii, po raz 
pierwszy na radzie miasta korzystamy z pomocy urządzeń technicznych, z laptopów i porządek 
obrad, jak i wszystkie uchwały będą prezentowane za pomocą rzutnika, ale pozwolę sobie odczytać 
proponowany porządek obrad, a mianowicie:

Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z VI Sesji Rady Miasta Hajnówka.
4. Interpelacje.
5. Informacja o działalności Burmistrza Miasta Hajnówka w okresie od 11 marca 2011 do dnia 

9 maja 2011 r. 
6. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego za 2010 rok wraz ze sprawozdaniem w wykonania 

budżetu  za  2010  r.  oraz  podjęcie  uchwały  w  sprawie  zatwierdzenia  sprawozdania 
finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu.

7. Rozpatrzenie i podjecie uchwały w sprawie udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta 
Hajnówka w 2010 r. 

8. Zbiorcza informacja o dokonanych umorzeniach oraz udzielonych ulgach w 2010 r. 
9. Sprawozdanie  roczne  z  wykonania  planu  finansowego  Hajnowskiego  Domu Kultury  za 

2010 r. 
10. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Miejskiej  Biblioteki Publicznej za 

2010 r. 
11. Sprawozdanie z realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych  oraz Programu Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Miejskiej Hajnówka za 
2010 rok.

12. Sprawozdanie  z  realizacji  „Programu  współpracy  Miasta  Hajnówka  z  organizacjami 
pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 
2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za 2010 rok.

13. Sprawozdanie  wykonania  Uchwały  Nr  XVIII/106/04  Rady Miasta  Hajnówka  z  dnia  29 
czerwca 2004 r. w sprawie Programu Ochrony Środowiska na lata 2004 – 2012.

14. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawach:
A/ zmian w budżecie miasta na 2011 r.,
B/ upoważnienia Burmistrza Miasta do podpisywania zobowiązań wekslowych 
zabezpieczających planowane do zaciągnięcia kredyty,
C/ ustalenia jednostkowej stawki dotacji przedmiotowej na 2011 rok dla zakładu 
budżetowego „Park Wodny” w Hajnówce,
D/ uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego Miasta Hajnówka,
E/ Wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia 
na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz 
prowadzenia schroniska dla bezdomnych zwierząt a także grzebowisk i spalarni zwłok 
zwierzęcych i ich części,
F/ wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia 
na prowadzenie działalności z zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 
nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości 



ciekłych,
G/ wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego i od 
pierwszej opłaty za oddanie w użytkowanie ułamkowej części gruntu związanego z 
nabywaną własnością lokalu mieszkalnego  przez dotychczasowego najemcę,
H/ przyjęcia regulaminu korzystania z kompleksu boisk sportowych „Orlik 2012” w 
Hajnówce.

15. Wolne wnioski, zapytania.
16. Odpowiedzi na interpelacje, wolne wnioski, zapytania.
17. Zamknięcie obrad. 

Eugeniusz Saczko – Przewodniczący Rady – czy są jakieś uwagi do porządku obrad z VII sesji? Są, 
bardzo proszę, Pan Radny Łabędzki. 

Bogusław Łabędzki – Radny – Panie Przewodniczący, Panie Burmistrzu, Wysoka Rado, ja zabranie 
swojego  głosu  i  wniosek,  który  ewentualnie  złożę,  chcę  uzależnić  od  odpowiedzi  na  moje 
zapytanie,  które się  wiąże z  planowaną podwyżką bonifikat  od sprzedaży mieszkań.  Jeżeli  jest 
prawdą  takie  założenie,  że  w  czerwcu  będziemy głosowali  nowe  stawki  bonifikat,  to  czy  nie 
zasadne byłoby zdjęcie dzisiaj z porządku obrad punktu 14 w sprawie uchwalenia tych bonifikat, 
które są na dzisiaj zaplanowane? Myślę, że to byłoby mieszkańcom na rękę, gdyby skorzystali już 
w niedługim czasie tych bonifikat wyższych. Jeżeli natomiast istnieje inna szansa,  żeby dać im 
szansę na skorzystanie w tych wyższych bonifikat, to proszę o wskazanie, że taka możliwość będzie 
istniała w przyszłości. Oddaję głos i potem ewentualnie wrócę.

Eugeniusz Saczko – Przewodniczący Rady – pewnie będziemy łamali trochę regulamin, bo albo się 
zgłasza poprawkę do porządku obrad,  albo nie zgłasza,  natomiast tego typu rzeczy można było 
ustalić przed sesją albo w trakcie punktu. 

Jerzy  Sirak  –  Burmistrz  Miasta  –  Panie  Przewodniczący,  Wysoka  Rado,  my  pracujemy, 
przygotowujemy projektu uchwał w oparciu o obowiązujące prawo, jeżeli wpływa do mnie wniosek 
mieszkańca, obywatela, najemcy lokalu mieszkalnego, wniosek o wyrażenie zgody na sprzedaż z 
uwzględnieniem bonifikaty, to możemy mówić o bonifikacie, która obowiązuje w chwili obecnej, 
dlatego też projekt uchwały został stosownie wg obowiązującej uchwały przygotowany, natomiast 
ja nie potrafię powiedzieć,  jaka będzie decyzja wysokiej  Rady w przyszłości,  rzeczywiście nad 
takim nowym  projektem uchwały  Rady Miasta  pracujemy i  w  stosownym czasie  taki  projekt 
uchwały  zostanie  Panu  Przewodniczącemu  przekazany  i  nowe  zasady  stosowania  bonifikat, 
oczywiście pod warunkiem, ze wysoka Rada te zasady przyjmie, będą obowiązywały dopiero po 
przyjęciu tychże nowych zasad, natomiast, jeżeli chodzi o przyjęcie na dzień dzisiejszy, prawo jest 
takie, jakie jest i obowiązują te zasady i, możemy podejmować decyzję w oparciu o obowiązującą 
uchwałę w tej sprawie. 

Eugeniusz  Saczko – Przewodniczący Rady – dziękuję.  Rozumem,  że  innych uwag do prządku 
obrad nie ma. Czy inne jakieś uwagi są? Nie ma, w związku z tym przystąpimy do przegłosowania 
porządku  obrad.  Kto  z  Pań  i  Panów  Radnych  jest  za  przyjęciem  porządku  obrad,  proszę  o 
podniesienie  ręki.  Dziękuję.  Kto  jest  przeciw? Nie  widzę,  kto  się  wstrzymał?  Jedna osoba.  19 
Radnych głosowało za, jeden Radny się wstrzymał, zatem porządek obrad przyjęty. 

Do punktu 3 porządku obrad.
Eugeniusz  Saczko  –  Przewodniczący  Rady  –  przechodzimy  do  punktu  3  porządku  obrad  a 
mianowicie  przyjęcie  protokołu  z  VI  sesji  Rady  Miasta  Hajnówka.  Czy  są  jakieś  uwagi  do 
protokołu? Nie widzę, w związku z tym przystąpimy do głosowania. Kto z Pań i Panów Radnych 
jest za przyjęciem protokołu z VI sesji Rady Miasta proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest 
przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Protokół został przyjęty jednogłośnie. 



Do punktu 4 porządku obrad.
Eugeniusz  Saczko  –  Przewodniczący  Rady  –  Przechodzimy  do  punktu  4  porządku  obrad,  a 
mianowicie  interpelacje.  Bardzo  proszę  Panie  i  Panów  Radnych  o  zgłaszanie  interpelacji.  Nie 
widzę, w związku z tym kończymy punkt 4.

Do punktu 5 porządku obrad.
Eugeniusz Saczko – Przewodniczący Rady – przechodzimy do punktu 5 – Informacja o działalności 
Burmistrza  Miasta  Hajnówka w okresie  od  dnia  11  marca  2011 r.  do dnia  9  maja  2011 roku.  
Wszyscy Państwo  otrzymaliście informacje na piśmie. Czy są jeszcze jakieś dodatkowe pytania do 
informacji? Są, proszę bardzo, Pan Radny Rakowicz. 

Wiesław Rakowicz – Radny – Panie Burmistrzu, mam do Pana 3 dość istotne pytania. Czytam, że  
28  marca  odbyło  się  posiedzenie  w  sprawie  gminnego  programu  zarządzania  kryzysowego  w 
Mieście  Hajnówka,  chciałbym  usłyszeć  informację  szerszą  –  czy  są  jakieś  wnioski,  czy 
rozmawiamy  o  przewozach  niebezpiecznych  kolejowych  i  drogowych,  materiałów 
niebezpiecznych, które przejeżdżają przez Hajnówkę, w mojej ocenie nie do końca pod kontrolą? 
Na stronie drugiej – dostawa materiałów drogowych z rozładunkiem na placu budowy. Ja 2 lata 
temu pytałem poprzedniego Burmistrza, dlaczego na ulicy Białowieskiej rozsypują się krawężniki 
Po zimie okazało się, że te krawężniki pękają, rozsypują się i będzie z tego nowa ulica i nie będzie z 
tego nic. Mam niedaleko do ulicy Skłodowskiej, która jest nową ulicą, bo dwuletnią i jest dokładnie 
taka sama sytuacja. Mu bierzemy prawdopodobnie te materiały z firmy Liprobet, ja bym bardzo 
prosił, żeby Pan Burmistrz to sprawdził, i apel jeszcze do Radnych, jeżeli macie w okręgu swoim 
nowe ulice, roczne, dwuletnie, popatrzcie na krawężniki, bo te, co tutaj są, to się rozsypują, widać 
pęknięcia,  jeszcze jedna zima i  to będzie odłazić  tak,  jak na ulicy Białowieskiej,  gdzie  całymi 
płatami te krawężniki odłażą. Sytuacja miała być wtedy poprawiona, ale odnoszę wrażenie, że nie 
została poprawiona. Chciałbym również uzyskać informację –  odnośnie nabyto do zasobu gruntów 
Miasta Hajnówka nieruchomość od osoby fizycznej przeznaczoną pod zbiornik wodny o numerze 
geodezyjnym itd., za kwotę 6590 zł, to tu jest dla mnie totalne zdziwienie, mieliśmy wg deklaracji 
poprzedniego Burmistrza nie płacić pieniędzy, nie wykupować, tylko robić tam, gdzie jest miejsce 
po wspólnocie. Wszystkie te rzeczy, które się kręciły przy budowie tzw. zalewu dotyczyły tylko 
wspólnoty, oczywiście były Burmistrz obiecał chodniki z boku w zamian za tę ziemię, które są w 
trakcie spełniania, ale skąd te dodatkowe koszty, może jeszcze do Kotówki wykupmy. To chyba 
troszeczkę przesada, ja bym bardzo chciał o ścisłe informacje. Dziękuję bardzo.

Eugeniusz Saczko – Przewodniczący Rady – dziękuję bardzo. Czy są jeszcze pytania? Nie widzę, w 
związku z tym, Panie Burmistrzu, prosimy o odpowiedź. 

Jerzy  Sirak  –  Burmistrz  Miasta  –  rzeczywiście  to  posiedzenie  zespołu  zarządzania 
antykryzysowego  się  odbyło,  jak  to  zwykle  przy  okazji  takiego  posiedzenia  rozmawiamy  o 
wszystkich  sprawach,  zarówno  informacji  przygotowywanej  i  składanej  przez  nasze  służby 
komunalne,  ale  również  Straż  Pożarną,  Policję  i  jeżeli  chodzi  o  bezpieczeństwo  związane  z 
przewozem artykułów niebezpiecznych, jest to monitorowane przez naszą Straż Pożarną, ja tu nie 
chcę wchodzić w szczegóły, wierzę w to, że przygotowanie i profesjonalne i merytoryczne, jeżeli 
chodzi o zabezpieczenie, jest dobre i miejmy nadzieję, że to zagrożenie w naszych warunkach jest 
minimalne,  bo  to,  że  te  towary  niebezpieczne,  zarówno  transportem kolejowym i  transportem 
drogowym przez nasz teren przejeżdżają, to my  wszyscy o tym wiemy i mamy tego świadomość,  
bo  to  po  prostu  przejście  towarowe,  które  jest  w  Siemianówce,  oprócz  przeładunku  różnych 
towarów, zajmuje się przeładunkiem towarów niebezpiecznych, też są to miejsca pracy i też pracuje 
tam wielu mieszkańców naszego miasta. Natomiast jeżeli chodzi o krawężniki, to ja to sprawdzę i 
udzielę odpowiedzi Panu Radnemu na piśmie, bo w tej chwili szczegółów nie znam. Natomiast 
jeżeli  chodzi  o  wykupienie  tej  działki,  jest  to  niewielka  działka,  na  terenie  której  ma  być 



umiejscowiony  zbiornik  małej  retencji,  była  taka  potrzeba,  prowadziliśmy  negocjacje  z 
właścicielem i zostało to sfinalizowane. Natomiast jeżeli chodzi o samą sprawę dokumentacji, to 
jest  już  ona  na  wykończeniu  i  z  chwilą  otrzymania  pozwolenia  od  wojewody podlaskiego  na 
realizację  inwestycji  podejmiemy  stosowne  rozmowy  z  wojewódzkim  zarządem  melioracji  i 
urządzeń  wodnych  w  kierunku  melioracji  i  realizacji  tej  inwestycji.  Wysoka  Rado,  szanowni 
Państwo w ostatnim okresie od 16 maja odbywają się zebrania Rad Osiedlowych, bardzo dziękuję 
koleżankom i kolegom Radnym, którzy uczestniczą w tych zebraniach. Większość tych zebrań się 
już odbyła, zostało nam jeszcze dwa zebrania osiedlowe, które planujmy zorganizować jutro i w 
piątek,  korzystając  z  okazji,  chciałbym  bardzo  serdecznie  i  szczerze  w  imieniu  własnym,  jak 
również  w  imieniu  Przewodniczącego  i  Rady,  podziękować  wszystkim  przewodniczącym  Rad 
Osiedlowych,  którzy  w  minionej  kadencji  w  tych  Radach  Osiedlowych  działali,  pracowali  i 
działając  tu  wspólnie  i  z  Burmistrzem  Miasta  i  z  Radą  naszego  miasta  starali  się  na  miarę 
możliwości rozwiązywać problemy wiązane z osiedlem. Także pozwólcie Państwo, że oficjalnie 
zechcemy  z  Panem  Przewodniczącym  podziękować,  symboliczne  listy  i  pamiątkowe  albumy 
zostały przygotowane i bardzo proszę, Panie Przewodniczący, żebyśmy to zrobili teraz. Wręczenie. 
Bardzo  dziękuję  tym  przewodniczącym,  którzy  dzisiaj  przyszli  a  pozostałym  nieobecnym 
podziękujemy  przy  najbliższej  okazji.  Szanowni  Państwo,  mija  również  kadencja  ławników 
sądowych,  w związku z tym do 30 czerwca bieżącego roku,  organizacje,  stowarzyszenia mogą 
zgłaszać  swoich  kandydatów,  ale  także  mieszkańcy,  obywatele  naszego  miasta  w  liczbie  co 
najmniej 25 mogą zgłaszać swoich kandydatów na ławników do sądu. Jeżeli chodzi o nasze miasto,  
to my wybieramy dwóch ławników do Sądu Okręgowego w Białymstoku w sprawach karnych i 4 
ławników do Sądu Rejonowego w Bielsku Podlaskim, którzy będą orzekali w sprawach rodzinnych. 
Dlatego  też  zachęcam i  przypominam o  tym,  że  organizacje,  oczywiście  nie  dotyczy to  partii 
politycznych,  mają  chęć  i  wolę  zgłoszenia,  to  do  tego  zachęcamy,  a  także  obywateli,  tak  jak 
wspomniałem  przy  25  podpisach  można  te  zgłoszenia  tutaj  przedkładać.  Wszelkich  innych 
informacji  w tej  sprawie udzieli  Pani Halina Stepaniuk, ale również informacja i ankiety są na 
stronach internetowych miasta. 
 
Eugeniusz Saczko – Przewodniczący Rady – dziękuję bardzo. Jeszcze raz dziękuję w imieniu nas 
wszystkich  przewodniczącym Rad  Osiedli  a  zawsze  przy  okazji  informacji  udzielaliśmy głosu 
naszym Radnym Sejmiku Wojewódzkiego, czy Pan Janowski chciałby zabrać głos? 

Mikołaj Janowski – Radny Sejmiku Wojewódzkiego – Panie Przewodniczący, Panie Burmistrzu, 
Panie  i  Panowie  Radni,  szanowni  Państwo,  telewidzowie,  mieszkańcy,  od  ostatniego  naszego 
spotkania odbyły się dwie sesje Sejmiku Wojewódzkiego i na sesji 11 kwietnia radni sejmiku na 
wniosek zarządu przyjęli projekt i budowę drogi Jelonka – Hajnówka, poprzednio mówiło się o 
projekcie a dzisiaj mówi się o budowie. Prawdopodobnie, jak wszystko będzie dobrze, to inwestor 
wejdzie na tę drogę Jelonka – Hajnówka na wiosnę przyszłego roku, koszt tej budowy drogi będzie 
wynosił ok. 80 mln zł i tutaj chcę przeprosić, a także powiedzieć, że jak się buduje dom, to są 
utrudnienia, dzisiaj część z mieszkańców naszych narzeka, że w Nowosadach trzeba 3,5 minuty stać 
na  światłach,  bo  tyle  światła  czerwone  trwają,  sprawdzałem,  natomiast  będą  jeszcze  większe 
utrudnienia w budowie drogi Jelonka – Hajnówka, wiadomo, że część drogi będzie wyłączona z 
ruchu, ale tak to jest, kiedy się buduje, natomiast jeżeli chodzi o Zwodzieckie – Hajnówka, termin 
zakończenia robót jest przewidziany na rok 2012, na wrzesień 2012 roku droga ma być ukończona i 
patrząc  na  to  co  się  dzieje  na  tej  drodze,  że  nie  ma  nikogo  a  na  środkowym odcinku  przed 
Nowosadami,  wykonawca  na  wniosek  kontroli  zdejmuje  ponownie  wysypane  podłoże,  a  teraz 
zostało zdjęte i myślę, że nasz mieszkaniec, który nadzoruje, tak przypilnuje tą budowę drogi, żeby 
nie było fuszerki i nie będzie zabierania grysu w nocy, widać, że to jest dobrze przypilnowane i ta  
droga  jest  dobrze  budowana.  Także  w  następnym  roku  od  wiosny  rozpoczną  się  utrudnienia. 
Natomiast jest gorzej z drogą Zwodzieckie – Juszkowy Gród – Michałowo, otóż 23 maja Sejmik 
Województwa, Radni jednogłośnie przyjęli uchwałę w sprawie przeznaczenia środków na drogę 
Zwodzieckie – Juszkowy Gród – Michałowo, koszt tego projektu będzie wynosił 2 mln zł, ale tutaj, 



kiedy się rozpocznie ta budowa drogi, termin jest trudny do ustalenia, ze względu na to, że jest  
koncepcja obwodnicy miejscowości Narewki, a także ta droga przechodzi przez obszar Natura 2000 
i teraz to będzie zależało do naszych ekologów, którzy chronią Puszczę i pokażą, w jaki sposób 
ekolodzy chronią także naszych mieszkańców, bo ta droga tam istnieje, trzeba tylko zebrać podłoże, 
wybudować nową drogę na istniejącej drodze i to będzie pokazanie takiej współpracy mieszkańców 
powiatu hajnowskiego i mieszkańców tamtych terenów, także nie wiem kiedy, czarny scenariusz 
mówi nawet 3 lata o projekcie tej drogi, to będzie wszystko zależało od projektów, a jak już wiecie 
Państw, lotniska do 2015 roku prawdopodobnie nie będzie i dlatego, co mówiłem wcześniej  na 
sesji,  na  naszym  terenie  przeczuwałem  taki  rozwój  wypadków,  były  przeprowadzone  badania 
natężenia ruchu i na naszych drogach wojewódzkich wg statystyk przeprowadzonych w ubiegłym 
roku, co daje nam szansę na powalczenie o pieniądze z lotniska na drogę Zwodzieckie – Juszkowy 
Gród, ja nie wiem, czy to da się zrobić ze względu na obszar Natura 2000. Szanowni Państwo, 
chciałem także podziękować dla  klubu Radnych PSL Młodzi  dla  Hajnówki  za  pierwszy raz w 
historii przeforsowanie uchwały odnośnie konsultacji społecznych w mieście Hajnówka, to chyba 
nie tylko Radni opozycyjni, ale wszyscy Radni, nie było takiej uchwały w historii Rady Miasta, 
żeby uchwała wyszła od Radnych i otrzymała większość i tutaj wszystkim Radnym i z klubu PSL i 
PO i PiS i Radnym z Ziemi Hajnowskiej ja dziękuję, że tę uchwałę poparliście a dla Młodych dla 
Hajnówki życzę, żebyście, mając taki dobry sygnał takiej działalności, uwierzyli w siebie, najpierw 
się uczyliście, a teraz poszliście do przodu na całego. Jeszcze jest następna sprawa. Powiem w ten 
sposób, to moje wystąpienie, jak każde wystąpienie osób politycznych, zawsze jest polityczne, to 
nie ma tak, że polityk nie mówi jak nie polityk, zawsze to robi i to moje dzisiaj jest wystąpienie 
polityczne. Otóż mamy rok wyborczy, rok wielkich obietnic, wszyscy obiecują, 70 mln euro dla 
Puszczy inni, ja proszę, ja jako Prezes PSL a Pan jako szef SLD powiatu Hajnowskiego, Pan jest  
dzisiaj  w  opozycji  rządzącej,  ale  zróbmy  wszystko,  aby  na  ten  teren  doprowadzić  gaz,  otóż 
szanowni  Państwo,  mam  pismo  z  29  listopada  ubiegłego  roku,  a  to  pismo  było  następstwem 
spotkania 9 kwietnia 2010 roku w „Górniku” na wniosek Pani Wójt Olgi Rygorowicz i mój był 
gościem  w  naszym  mieście  Wicepremier  Waldemar  Pawlak  i  wtedy  był  taki  wniosek,  aby 
doprowadzić do naszego powiatu gaz. Wszyscy Wójtowie z Euroregion Puszcza Białowieska, także 
Pan  Starosta  otrzymali  pismo od  Premiera,  Ministra  Gospodarki  i  w  tym piśmie  czytamy:  /w 
wyniku przeprowadzonych konsultacji ze stroną białoruską, możliwe będzie zwiększenie poprzez 
punkt Tirowka, niezbędnym dla realizacji tego zadania jest ścisła współpraca między operatorem 
systemu przesyłowym Gaz System, Mazowiecką Spółką Gazową i Polskim Górnictwem Naftowym 
i  Gazownictwem.  Równocześnie  Ministerstwo  Gospodarki  rozpoczęło  intensywne  prace  nad 
projektem nowego gazociągu z Republiki Białoruś, umożliwiającym dostawę gazu na poziomie 100 
mln m3 w rejon białostocczyzny, Ministerstwo planuje pozyskanie środków unijnych do realizacji 
tego projektu/. Panie Burmistrzu, Panie i Panowie Radni, Szanowni Państwo, ja myślę, bo później 
po  tym  potkaniu  z  premierem  Pawlakiem  Wójtowie,  którzy  należą  do  Euroregionu  Puszcza 
Białowieska, wysłali pismo, jest to odpowiedź, a że ta odpowiedź wpłynęła 29 listopada ubiegłego 
roku już po wyborach samorządowych, a dopiero miesiąc temu udało mi się dowiedzieć miesiąc 
temu, że taka odpowiedź była,  to myślę,  że wspólnie nie wiadomo, kto będzie premierem, czy 
będzie premierem Pawlak, czy Kaczyński, czy Tusk, czy Napieralski, ale wszyscy dzisiaj obiecują i  
może znajdzie się dzisiaj chłop, Premier, który obieca, że ten gaz będzie, który dotrzyma obietnicy, 
to jest na piśmie, nie zostało od jesieni ubiegłego roku dotrzymane to pismo, bo nikt tematu nie 
poruszał. Ja jako Przewodniczący Komisji Rozwoju i Gospodarki przy Sejmiku Wojewódzkim, ten 
temat będę stawiał na komisji czerwcowej, ale myślę, że ja jestem tylko przewodniczącym Komisji, 
tutaj  samorządowcy nasi razem wspólnie powinniśmy powalczyć o gaz, musi być ten gaz i nie 
może być tak, że firma, która czeka na doprowadzenie gazu, nie wejdzie z inwestycją w Trywieży, 
bo dzisiaj gaz przewozowy jest 70% tańszy niż gaz kropiony i mleczarnia i inne nasze instytucje, 
cegielnia w Lewkowie, czy IKEA czekają na gaz, bo to jest tańszy surowiec i powalczmy wspólnie 
z przedsiębiorcami, Panie Burmistrzu, Pan, ja, Starosta, rRdny może przyszłej koalicji SLD – PiS, 
róbmy wszystko, bo naszym obowiązkiem jest dobro mieszkańców. Chcę powiedzieć, że co 4 głos 
oddany w Hajnówce to jest na moją osobę i moim obowiązkiem jest walka o ten teren, o powiat, o 



nasze  środowisko.  Pojedźmy,  wysłuchajmy,  może  premier  Tusk  da  obietnicę,  może  poseł 
Tyszkiewicz, może premier Pawlak i doprowadźmy ten gaz może kto będzie mężczyzną i dotrzyma 
obietnicę. Dziękuję 

Eugeniusz Saczko – Przewodniczący Rady – dziękuję bardzo. Czy Pan Henryk Łukasiewicz też 
chciałby zabrać głos?

Henryk  Łukasiewicz  –  Radny  Sejmiku  Województwa  Podlaskiego  –  nie,  Radny  powiedział 
wyczerpująco wszystko. 

Eugeniusz Saczko – Przewodniczący Rady – bardzo bym prosił, żeby na sesji było jak najmniej 
wystąpień politycznych a jak najwięcej wystąpień gospodarczych i to, co służy przede wszystkim 
naszemu  miastu,  inwestycjom naszego  regionu,  a  jeśli  o  to  chodzi,  to  chciałbym prosić  Pana 
Burmistrza,  żeby  też  przekazał  myślę,  że  bardzo  ważną  dla  mieszkańców  naszego  miasta 
informację na temat kolejnej inwestycji. Proszę bardzo, Panie Burmistrzu.

Jerzy  Sirak  –  Burmistrz  Miasta  –  Panie  Przewodniczący,  Wysoka  Rado,  ja  wielkiej  polityki 
sejmowej nie będę uprawiał, bo to nie czas i nie miejsce, bo to, co wynika z tej polityki, to wszyscy 
wiemy, w ubiegłym roku musieliśmy z budżetu dochodów Urzędu Miasta dołożyć 2,7 mln tysięcy 
złotych. To jest też efekt tej polityki warszawskiej, nie po drodze nam z tym. Także jeżeli chodzi o 
nasze sprawy, to uzupełnię o informację, również spotkałem się z Panią Minister Bieńkowską, z 
Panem Senatorem Cimoszewiczem, Posłem Tyszkiewiczem, mówię to na początku z poruszeniem 
tematu Pana Radnego Janowskiego. Myślę, że program jest bardzo pragmatyczny, bardzo realny i 
przede wszystkim dotyczy naszego miasta i naszego powiatu hajnowskiego, mowa tu o kwocie 70 
mln euro. Program jest kierowany tylko i wyłącznie na ten teren, wstępne rozmowy na ten temat w 
Brukseli Pan Senator Cimoszewicz już prowadził, jest akceptacja naszego Ministerstwa Rozwoju 
Regionalnego. Wydaje mi się, że program jest atrakcyjny, ciekawy, a przede wszystkim konkretny, 
bo tak naprawdę projekty i propozycje do realizacji w ramach tych 70 mln euro to my tutaj na 
miejscu wypracujemy.  Natomiast  jest  jeszcze  ważna informacja,  nie  chciałem wcześniej  o  tym 
mówić,  myślę,  że dzisiaj  mogę, bo powiedział  już o tym publicznie Pan Martyniuk w Polskim 
Radio, także już w najbliższym czasie rozpocznie się inwestycja, budowa bardzo dużej fabryki przy 
ulicy  Chemicznej  o  powierzchni  17,  tys.  m2  pod  dachem,  zgodnie  z  planami,  założeniami 
planowane jest  tam zatrudnienie około 500 osób. Także to tyle  tytułem uzupełnienia,  natomiast 
jeżeli  o chodzi o gaz,  to już na najbliższej  radzie osiedlowej  na ulicy Działowej  na Judziance, 
przedstawiciel  firmy  KRI,  która  jest  administratorem  rozprężalni  przy  mleczarni,  zaproponuje 
mieszkańcom  tamtej  dzielnicy  podłączenie  się  do  gazu  z  tej  rozprężalni  i  jest  to  realne  w 
najbliższym czasie i po prostu my bardzo dobrze znamy relacje, jakie panują na rynku gazowym, 
PGNiN nie  planuje  na  dzień  dzisiejszy żadnych  inwestycji  w tym regionie,  w związku  z  tym 
jedynym  i  pragmatycznym  rozwiązaniem  na  dzisiaj  jest  szukanie  inwestora,  który  zbuduje 
rozprężalnię, sieć gazową w mieście, którą w przyszłości, kiedy już będzie możliwość podłączenia 
gazu, będzie można bez problemu do tej rozprężalni podłączyć. Natomiast jeżeli chodzi o relacje 
cenowe, to gaz z rozprężalni jest najbardziej cenowo atrakcyjnym po gazie ziemnym przewodowym 
i zbliżony do ceny tego gazu. Także myślę, że jeżeli wszystko będzie szło w dobrym kierunku, to 
jest  szansa,  żeby  w  przyszłych  latach  kolejne  dzielnice  miasta  miały  również  możliwość 
skorzystania z propozycji, z oferty, którą najprawdopodobniej KRI przedstawi w najbliższym czasie 
mieszkańcom tej dzielnicy, o której wspomniałem. 

Eugeniusz Saczko – Przewodniczący Rady – dziękuję bardzo. Myślę, że wyczerpaliśmy punkt 5 – 
informacja o działalności Burmistrza Miasta, w związku w tym przejdziemy do przegłosowania tej 
informacji.  Bardzo proszę,  kto z Pań i  Panów Radnych jest za przyjęciem informacji,  proszę o 
podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciw? Nie widzę, kto się wstrzymał? Nie widzę. Informacja 
Pana Burmistrza została przyjęta jednogłośnie.  



Informacja o działalności Burmistrza Miasta Hajnówka w okresie od 11maca 2011 roku – 9 maja  
2011 roku – załącznik nr 3

Do punktu 6 porządku obrad.
Eugeniusz  Saczko  –  Przewodniczący  Rady  –  przechodzimy  do   punktu  6  porządku  obrad,  a 
mianowicie  rozpatrzenie  sprawozdania  finansowego  za  2010  rok  wraz  ze  sprawozdaniem  w 
wykonania budżetu  za  2010 rok oraz  podjęcie  uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania 
finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania  budżetu. Panie i Panowie Radni otrzymaliście 
jeszcze na początku marca  zarządzenie  Pana Burmistrza  w sprawie  sprawozdania  z  wykonania 
budżetu za 2010 rok wraz ze sprawozdaniem finansowym za 2010 rok. Kolejność przyjmowania 
sprawozdania w tym punkcie jest  następująca: najpierw ja przedstawię opinię Regionalnej  Izby 
Obrachunkowej, następnie poproszę o opinie dotyczące sprawozdania z wykonania budżetu oraz 
sprawozdania  finansowego  przewodniczącego  Komisji  Rewizyjnej,  odbędzie  się  dyskusja,  a 
następnie  odbędzie  się  głosowania  nad  uchwałą.  W związku  z  tym przedstawiam uchwałę  Nr 
II/0321-3/11 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku z dnia 11 marca 
2011  roku  w  sprawie  wyrażenia  opinii  o  wyrażonym  przez  Burmistrza  Miasta  Hajnówka 
sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za 2010 rok. Na podstawie art. 13 ust 5 oraz artykułu 19 
ust  2  ustawy  z  dnia  7  października  1992  r.  o  regionalnych  izbach  obrachunkowych   oraz 
Zarządzenia Nr 1/05 Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku z dnia 27 kwietnia 
2005  r.  w  sprawie  wyznaczenia  składów orzekających  i  ich  przewodniczących  działających  w 
siedzibie RIO w Białymstoku i Zespołach zamiejscowych w Łomży i Suwałkach skład orzekający 
w osobach: Przewodniczący Aleksander Piszczatkowski – członek kolegium RIO w Białymstoku, 
członkowie: Bogusław Dębski – członek kolegium RIO w Białymstoku, Agnieszka Gierasiumiuk – 
członek  kolegium  RIO  w  Białymstoku  uchwala,  co  następuje:  /zaopiniować  pozytywnie 
przedłożone przez Burmistrza Miasta Hajnówka sprawozdanie z wykonania budżetu miasta za 2010 
rok.  Uzasadnienie:  opinia  powyższa  została  wydana  na  podstawie  przeprowadzonej  analizy 
sprawozdań z wykonania budżetu za 2010 rok, sprawozdanie RB27s z wykonania planu dochodów 
budżetowych,  sprawozdania  RB28S z  wykonania  planu  wydatków budżetowych,  sprawozdania 
RBNDS  o  deficycie,  sprawozdania  RBN  o  stanie  należności,  sprawozdania  RB  EUN 
uzupełniającego o stanie należności, sprawozdanie RB-Z o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych 
oraz gwarancji i poręczeń, sprawozdanie RB-UZ uzupełniającego o stanie zobowiązań wg tytułów 
dłużnych, sprawozdanie RB-ST o stanie środków na rachunku bankowym, sprawozdania RB-30 z 
wykonania  planów  finansowych  zakładów  budżetowych,  sprawozdania  Br-30S  z  wykonania 
planów finansowych samorządowych zakładów finansowych,  sprawozdania Rb-34 z wykonania 
planów  finansowych  dochodów  własnych  jednostek  budżetowych  i  wydatków  nimi 
sfinansowanych, sprawozdania Rb-50 o dotacjach/wydatkach związanych z wykonywaniem zadań 
zleconych, sprawozdania Rb-27ZZ z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z 
zakresu  administracji  rządowej  oraz  innych  zadań  zleconych  j.s.t  ustawami  oraz  opisowego 
sprawozdania z wykonania budżetu sporządzonego przez Burmistrza, zawierającym informację o 
stanie mienia komunalnego. Od niniejszej uchwały służy prawo wniesienie odwołania do pełnego 
składu  kolegium  RIO  w  Białymstoku  ul.  Branickiego  13  podpisał  przewodniczący  składu 
orzekającego  –  Aleksander  Piszczatowski/.  Bardzo  proszę  teraz  przewodniczącego  Komisji 
Rewizyjnej – Pana Ireneusza Kiendysia o przedstawienie opinii dotyczącej sprawozdania rocznego 
oraz sprawozdania finansowego za 2010 rok.

Ireneusz Kiendyś – Radny, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – Panie Przewodniczący, Panie 
Burmistrzu, Wysoka Rado, opinia Komisji Rewizyjnej Rady Miasta z dnia 4 maja 2011 roku w 
sprawie sprawozdania rocznego oraz wykonania budżetu za 2010 rok. Komisja Rewizyjna Rady 
Miasta Hajnówka w składzie: Ireneusz Kiendyś, Alla Gryc, Ewa Rygorowicz, Jan Giermanowicz, 
Leonard Kulwanowski, Wiktor Szpakowicz, działając na podstawie artykułu 18a ust. 3 ustawy z 
dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym i art. 270 ust 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 
roku o finansach publicznych, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem rocznym z wykonania budżetu 



miasta za 2010 rok, opiniuje go pozytywnie. Komisja nie stwierdziła uchybień przy wykonywaniu 
budżetu w 201 roku. Komisja liczy 6 osób, na posiedzeniu obecnych było 6 Radnych, za przyjęciem 
sprawozdania głosowało 6 Radnych, głosów wstrzymujących i  przeciw nie  było,  w głosowaniu 
udział wzięło 6 Radnych.  Opinia Komisji Rewizyjnej Rady Miasta z dnia 4 maja 2011 roku w 
sprawie sprawozdania finansowego za 2010 rok, Komisja w składzie jak poprzednio, działając na 
podstawie artykułu 18a ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym i art.270 
ust  2  ustawy  z  dnia  27  sierpnia  2009  roku  o  finansach  publicznych  po  zapoznaniu  się  ze 
sprawozdaniem  finansowym  za  2010  rok  opiniuje  go  pozytywnie.  Komisja  nie  stwierdziła 
uchybień.  Komisja  Rewizyjna  liczy  6  osób,  na  posiedzeniu  obecnych  było  6  Radnych,  za 
przyjęciem sprawozdania głosowało 6 Radnych,  głosów wstrzymujących i przeciw nie było, w 
głosowaniu udział wzięło 6 Radnych. Dziękuję. 

Eugeniusz  Saczko  –  Przewodniczący  Rady  –  dziękuję  bardzo.  W  tym  miejscu  powinniśmy 
przedstawić opinię poszczególnych Komisji, ale ponieważ wszystkie Komisje opiniują wykonanie 
sprawozdania finansowego pozytywnie, korzystając z tego prawa i informuję, że wszystkie Komisje 
zaopiniowały sprawozdanie i wykonanie planu pozytywnie. W zawiązku z tym, zanim przejdziemy 
do dyskusji,  bardzo proszę Panią Skarbnik o dosłownie 2-3 słowa na temat wykonania budżetu 
poprzedniego roku.

Halina  Nowik  –  Skarbnik  Miasta  –  Panie  Przewodniczący,  szanowni  Radni,  co  ja  mogę  tutaj 
odnieść się do budżetu, czy on był realizowany, na pewno był realizowany zgodnie z przyjętymi 
uchwałami bądź zarządzeniami Burmistrza, wypracowane zostały wolne środki za ubiegły rok w 
kwocie 1,590 tys.,  co częściowo zostało już rozdysponowane przy budżecie w tym roku, jeżeli 
chodzi o plan dochodu, został on wykonany w 100 %, 100,2% plan wydatków 99,7 %, jeżeli chodzi 
o dochody, to należałoby może rozpatrywać nie tak ogólnie, tylko odnieść się do poszczególnych 
źródeł dochodów, bo niektóre są wykonane ponad plan, są to prognozy, a niektóre nie są wykonane, 
natomiast plan wydatków są to ściśle określone limity, które nie mogą być przekroczone i był plan 
wydatków realizowany zgodnie z przyjętymi uchwałami, zadania, które były przyjęte do realizacji 
jako zadania inwestycyjne,  zostały wykonane poza jedną nieskończoną ulica Przytorową, której 
asfaltowanie zostało przeniesione do budżetu tego roku, oraz wykonanie dokumentacji kilku ulic, w 
tym roku został już rozstrzygnięty przetarg na te ulice i to jest z załączniku bieżącego roku. Zadania 
realizowane  przez  nasze  jednostki  w  miarę  potrzeby  zostały  zaspokojone,  zobowiązań 
wymagalnych  jako  gmina  miejska  nie  posiada  na  koniec  2010  roku,  zobowiązania  z  tytułu 
kredytów ponad 13 mln zł.

Eugeniusz Saczko – Przewodniczący Rady – dziękuję bardzo. Proszę bardzo, przystępujemy do 
dyskusji, czy ktoś chciałby zabrać głos w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu? Nie widzę, 
w związku z tym zamykamy dyskusję i przystąpimy do przegłosowania projektu uchwały Rady 
Miasta Hajnówka w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z 
wykonania budżetu za 2010 rok. Kto z Pan i Panów Radnych jest za przyjęcie projektu uchwały,  
proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciw? - nie widzę. Kto się wstrzymał? - 3 osoby. 
17  Radnych  głosowało  za  przyjęciem  projektu  uchwały,  przy  3  wstrzymujących  się,  projekt 
uchwały został przyjęty. 
Zarządzenie  Nr  37/11  Burmistrza  Miasta  Hajnówka  z  dnia  18  kwietnia  2011  r.   w  sprawie  
sprawozdania  finansowego za 2010 rok – załącznik nr 4
Uchwała Nr VII/39/11 Rady Miasta Hajnówka z dnia 25 maja 2011 roku w sprawie zatwierdzenia  
sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu – załącznik nr 5

Do punktu 7 porządku obrad.

Eugeniusz  Saczko  –  Przewodniczący  Rady  –  przechodzimy  do  punktu  7  porządku  obrad,  a 
mianowicie  rozpatrzenie  i  podjecie  uchwały  w  sprawie  udzielenie  absolutorium  Burmistrzowi 



Miasta Hajnówka za 2010 r. W tym wypadku z wnioskiem o udzielenie absolutorium występuje 
ponownie  Komisja  Rewizyjna,  w  związku  z  tym  poproszę  Pana  Przewodniczącego  Ireneusza 
Kiendysia o przestawienie wniosku Komisji Rewizyjnej. 

Ireneusz  Kiendyś  –  Radny,  Przewodniczący  Komisji  Rewizyjnej  –  wniosek  Nr  1/11  Komisji 
rewizyjnej Rady Miasta Hajnówka z dnia 4 maja 2011 roku w sprawie udzielenie absolutorium 
Burmistrzowi Miasta Hajnówka za 2010 r. Komisja Rewizyjna Rady Miasta Hajnówka w składzie: 
Ireneusz Kiendyś, Alla Gryc, Ewa Rygorowicz, Jan Giermanowicz, Leonard Kulwanowski, Wiktor 
Szpakowicz, działając na podstawie artykułu  artykułu 18a ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku 
o samorządzie gminnym, wnioskuje o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta Hajnówka za 
2010 rok.  Komisja Rewizyjna liczy 6 Radnych, na posiedzeniu było 6,  za przyjęciem wniosku 
głosowało 5, głosów przeciw nie było, 1 osoba wstrzymała się od głosu. Dziękuję 47:18

Eugeniusz  Saczko  –  Przewodniczący  Rady  –  dziękuje  bardzo,  podobnie  jak  przy  poprzednim 
punkcie wniosek Komisji jest Uchwała składu orzekającego RIO w sprawie wyrażenia opinii w 
przedłożonym  przez  Komisję  Rewizyjną  Rady  Miasta  Hajnówka  wniosku  o  udzielenie 
absolutorium Wójtowi za 2010 rok.  Na podstawie artykułu 13 pkt. 8 i  art.  19 ustawy z dnia 7 
października 1992 roku o regionalnych Izbach Obrachunkowych art. 18a ustawy z dnia 8 marca 
1990 roku o samorządzie gminnym oraz Zarządzenia Nr 1/05 Prezesa RIO w Białymstoku z dnia 27 
2005 roku w sprawie wyznaczenia składów orzekających i ich przewodniczących działający w RIO 
w Białymstoku z siedzibą  zamiejscowych w Łomży i  Suwałkach skład  orzekający w osobach: 
Przewodniczący Aleksander Piszczatowski – członek kolegium  RIO w Białymstoku, członkowie: 
Bogusław Dębski – członek kolegium RIO, Agnieszka Gierasiumiuk – członek kolegium RIO w 
Białymstoku,  postanawia  stwierdzić,  że  wniosek  Komisji  Rewizyjnej  Rady  Miasta  Hajnówka 
spełnia  wymogi  przewidziane  w  ustawie  o  samorządzie  gminnych  i  w  ustawie  o  finansach 
publicznych,  a  w  szczególności  dotyczy  wykonania  budżetu,  oparty  jest  na  opinii  komisji 
rewizyjnej dot. wykonania budżetu, skład Komisji w świetle Przewodniczącego Rady Miasta jest 
zgodny  z  wymogami  ustawy  o  samorządzie  gminnym.  Od  niniejszej  uchwały  służy  prawo 
odwołania  do  pełnego  składu  kolegium  RIO  w  Białymstoku,  ul.  Branickiego  13,  podpisał 
Przewodniczący Aleksander  Piszczatowski.  Podobnie  jak  przy poprzedniej  uchwale,  projekt  tej 
uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez wszystkie Komisje Rady Miasta. Czy ktoś jeszcze 
w tej sprawie chciałby zabrać głos? Nie widzę, w związku z tym przejdziemy do przegłosowania 
uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Hajnówka za 2010 rok. Kto z Pań 
i Panów Radnych jest za przyjęciem projektu uchwały, proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto 
jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Głosowanie wyglądało następująco: za 15 Radnych, 
przeciw  nie  było,  wstrzymujących  się  5  Radnych.  Uchwała  została  przyjęta,  Pan  Burmistrz 
otrzymał absolutorium za 2010 rok. 

Jerzy Sirak – Burmistrz Miasta – Panie Przewodniczący, Wysoka Rado pragnę bardzo serdecznie 
podziękować za to udzielone absolutorium, rozumiemy oczywiście, że jest to absolutorium i dla 
mnie, i dla Pana Burmistrza Ochryciuka, chciałbym Wysoką Radę i Mieszkańców zapewnić, że w 
tym roku wspólnie  z  Panem Burmistrzem Stepaniukiem,  jak i  z  całym zespołem pracowników 
Urzędu Miejskiego, jak i pracowników jednostek organizacyjnych miasta, zrobimy wszystko, aby 
realizacja budżetu w roku bieżącym była równie skuteczna. Jeszcze raz dziękuję bardzo. 

Eugeniusz Saczko – Przewodniczący Rady – dziękuję bardzo.
Uchwała Nr VII/40/11 Rady Miasta Hajnówka z dnia 25 maja 2011 roku w sprawie udzielenia  
absolutorium Burmistrza Miasta Hajnówka za 2010 rok – załącznik nr 6

Do punktu 8 porządku obrad.
Eugeniusz  Saczko  –  Przewodniczący  Rady  –  przechodzimy  do  punktu  8  porządku  obrad,  a 
mianowicie zbiorcza informacja o dokonanych umorzeniach oraz udzielonych ulgach w 2010 r. 



Bardzo proszę o kilka słów na temat tej informacji Pana Mikołaja Kiednysia. Mikołaja Kiendysia 
nie ma więc proszę, Pani Skarbnik.

Halina Nowik – Skarbnik Miasta  – szanowni Radni,  informacja ta  była przedmiotem obrad na 
Komisji  Rady, co ja mogę tutaj  od siebie dodać,  umorzeń ZGM nie udzielał,  tylko odroczenia, 
rozłożenie na raty z tytułu ustawy wynikającej o najmie lokali, natomiast umorzenia nastąpiły w 
ZKM, jest to kwota ok. 11 tys, co stanowi karę za jazdę bez biletu i to dotyczy osób w wieku lat 14 
– 18. Dyskutowaliśmy na którejś Komisji, co ewentualnie można by było zrobić, aby ta ściągalność 
była możliwa, są czynione wystąpienia do Sądu i często Sądy wydają decyzję, że nie są ściągalne te  
opłaty,  bo  to  dotyczy  nie  osób  dorosłych,  tylko  młodzieży,  ta  młodzież  odpowiada  za  te 
postępowania sama, nie można ściągnąć z majątku rodzica, także ta kwota jest umarzana. 

Eugeniusz Saczko – Przewodniczący Rady –  dziękuję bardzo. Chcę poinformować, że wszystkie 
Komisje Rady Miasta pozytywnie zaopiniowały informacje o dokonanych umorzeniach.  Czy są 
jeszcze pytania do tej informacji? Są, proszę, Pan Radny Rakowicz

Wiesław Rakowicz – Radny – owszem Komisja, w której pracuję, pozytywnie zaopiniowała, ale nie 
koniecznie jednogłośnie, ja nie byłem zgodny w tej kwestii, a dotyczy to tego zadłużenia, trzeba 
byłoby sprostować, że nie dotyczy to tylko i wyłącznie osób od 13 do 18 roku życia, to nie jest  
informacja  zbyt  precyzyjna,  ale  moi  drodzy,  10  980  tys.  zł  i  ja  sięgam  do  załącznika  ze 
sprawozdania z Miejskiego Programu Profilaktyki, moglibyśmy tą kwotą zastąpić lub wzbogacić 
pozycje równie ważne, jak organizacja rajdów rodzinnych, rowerowych i imprez edukacyjnych – 3 
tys zł, jak współpraca z poradnią leczenia uzależnień – 2870 zł i jest tu jeszcze parę kwot, które się 
w tych 10 tys zdecydowanie zmieszczą. Stąd m. in., że ja uważam, że to u marzanie jest jedną ze 
składowych budżetu z poprzedniego roku, stąd moje wstrzymanie się od głosu. Uważam, że kwota 
10 czy 11 tys. przy pieniądzach, które dostają organizacje pozarządowe, typu 3 tys., 5 tys. mówimy,  
że tak strasznie dużo dostają tych pieniędzy, to tutaj odpuszczamy sobie prawie 11 tys. Musimy 
znaleźć jakiś sposób, bo przecież kupno biletu to przy okazji, jeżeli chodzi o młodego człowieka, 
ma  również  pewne  walory  edukacyjne.  Jeżeli  pójdzie  to,  a  pójdzie  w telewizji  kablowej,  taki 
komunikat, że to było od 13 do 18 i sądy nie chcą ściągać, bo oni nie są wypłacalni, to będziemy 
mieli historię tego typu, że każdy, kto ma lat 13 – 18, to będzie sobie jeździł, jak będzie chciał, tak 
nie można powiedzieć. Młody człowiek sobie pomyśli: mogę jeździć jak chcę, bo i tak figę mi  
zrobią. Inaczej jakie wnioski z tego wyciągnąć? Ja bym bardzo prosił, żeby takich idei nie głosić, 
jest empek, trzeba zapłacić za bilet,  jeżeli ktoś z premedytacją jedzie za free, to niech poniesie 
później tego konsekwencje.  My się tłumaczymy, że zbyt duże koszty egzekucji itd. uzupełnię tylko 
tę informację.  Wystawiono do wyegzekwowania 152 wezwania,  a decyzji  o umorzeniu wydano 
132, jaka efektywność działania. 30 takich, które były pozytywne i były załatwione. Nie chcę już 
się grzebać w tych innych rzeczach, bo musiałabym wracać do budżetu, a to nie jest budżet tej Rady 
i  tego Burmistrza,  więc nie  wypada mi za bardzo zaglądać do niego, bo to  już przeszłość,  ale 
pewnych rzeczy moglibyśmy się  ustrzec,  a  już na  pewno takich  wpadek,  bo ja  to  uważam za 
wpadkę, jeżeli egzekwujemy za kwotę 2949 zł, a nie egzekwujemy za kwotę prawie 11 tys. zł, to się 
nazywa miarka ziarnko do ziarnka i coś tam się z tego uzbiera, jeżeli uważamy, że to jest nic i 
podchodzimy  do  tego  tak  lekką  ręką,  to  trudno,  ale  moim  zdaniem  jest  to  błąd  i  stąd  moje 
głosowanie przy budżecie jako głos wstrzymujący się, bo gdybyśmy jeszcze w innych rzeczach 
sobie pogrzebali, to byśmy się czegoś doszukali i wtedy byłaby to pewnie inna ocena. Dziękuję. 

Bogusław Łabędzki – Radny – nawiążę do tego, o czym mówiliśmy przed chwileczką, myślę, że na 
poważnie  powinniśmy  rozważyć  chociażby  w  jednym  roku  taką  możliwość,  jak  przekazanie 
zadłużenia miasta firmom windykacyjnym, które są skuteczne w ściąganiu tych długów i być może, 
jeżeli zrobimy to w jednym roku, być może w drugim roku to przyniesie to taki skutek, że z roku na 
rok ta ilość nieopłaconych kar za przejazdy bez biletów spadnie w mieście, być może po prostu 
chodzi o to, żeby eksperymentalnie wprowadzić to, np. na rok i wtedy będziemy oczekiwali na 



skutki. Dziękuję bardzo.

Eugeniusz  Saczko  –  Przewodniczący  Rady  –  dziękuję.  Wydaje  mi  się,  że  padło  tutaj  takie 
uproszczenie, to jest zła informacja, bo Pan Radny powiedział, że Pani Skarbnik powiedziała, ale 
sam to 4 razy powtórzył, żeby wszyscy dokładnie zrozumieli, otóż to nie jest tak, że w wieku od 
pewnego do pewnego można jeździć bez biletów, bo są osoby, są rodziny, z których to ściągnięcie  
jest bardzo proste, więc jeśli ktoś pracuje, ma pracę, to za to dziecko jadące bez biletu wcześniej 
czy  później  mamusia  czy  tatuś  będą  musieli  zapłacić.  Natomiast  są  takie  sytuacje  i  to  są  te 
umorzenia, gdzie się po prostu ściągnąć nie da, jeżeli  ktoś nie pracuje,  to z czego te pieniądze 
można ściągnąć? Tą informacje ktoś bardzo źle zrozumie, jeżeli będzie uważał, że będzie można 
jechać, bo mało, że zapłaci za bilet, to jeszcze zapłaci karę. Ale już nie wracajmy do tego. Proszę 
bardzo, Pan Burmistrz.

Jerzy Sirak – Burmistrz Miasta – Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, ja dosłownie kilka słów, no 
nie chciałbym żeby tu pozostało takie wrażenie wśród nas i nie tylko, że nie dbamy o dochody 
miasta,  bo  to  nie  jest  uprawniony  pogląd,  kolego  Radny,  ja  zapewniam,  że  postępowanie 
prowadzimy  w  każdej  sytuacji,  w  każdych  warunkach,  nie  do  końca  się  zgodzę  z  kolegą 
Łabędzkim, że firmy windykacyjne.  Firmy windykacyjne to  zaczynają od tego,  że na początku 
biorą swoje pieniądze, tak jak komornik, swoje pieniądze oni na pewno wezmą, wezmą od nas, bo 
my będziemy musieli zapłacić, to co mówił Pan Przewodniczący, my znamy środowisko, znamy 
miasto  i  bardzo  często  bez  firmy windykacyjnej,  bez  komornika  bardzo  dobrze  wiemy,  że  w 
pewnych  sytuacjach,  w  pewnych  warunkach  ta  egzekucja  będzie  nieskuteczna.  Generalnie 
przyjmuje  się  tzw.  zasadę  ekonomiki  postępowania,  ona  jest  nie  pisana,  ale  rozum,  logiczne 
rozumowanie i  myślenie podpowiada,  że jeżeli  wysokość kosztów postępowania egzekucyjnego 
przekracza, czy na pewno przekroczy ewentualne wpływy, to naprawdę nie ma sensu. Dam prosty 
przykład, mamy zaległość podatkową np. 3 zł, zostaje, z różnych powodów. Wysyłamy wezwanie 
do zapłat,  wezwanie  nie  zostaje  odebrane,  wraca  do nas,  to  już  nas  kosztuje  6 zł,  bo wysłane 
wezwanie, kiedy wraca nie odebrane to jest 6 zł, to pytanie –  czy można i trzeba w nieskończoność 
takie  postępowanie  prowadzić?  Nie.  Natomiast  ja  Państwa  zapewniam,  że  jeżeli  chodzi  o 
umorzenia, ulgi podatkowe itd., naprawdę to jest rzadkość, z prostych przyczyn: wszyscy wiemy, że 
każde umorzenie ma dla nas podwójne skutki, z jednej strony tracimy wpływy z tytułu podatku a z  
drugiej strony tracimy dochody subwencji wyrównawczej i ja Państwa zapewniam, że u nas nie ma 
tutaj jakichkolwiek nieprawidłowości, czy zbędnych umorzeń. 

Eugeniusz Saczko – Przewodniczący Rady – dziękuję. Proszę bardzo, Pan Radny Rakowicz.

Wiesław Rakowicz – Radny – Panie Burmistrzu, ja też znam miasto, mieszkam tutaj nieprzerwanie 
przez 53 lata, trudno mówić, żebym to sygnalizował nieświadomie, ja sygnalizuję temat. To nie jest 
tak, że mamy siedzieć cicho bo teraz mówimy o budżecie, o ulgach więc Radni siedźcie cicho, jak 
macie coś do powiedzenia, to sobie powiedzcie na korytarzu, a ja takiej praktyki nie będę stosował i 
będę to mówił publicznie, bo mam tu wątpliwość. Może zabrakło w mojej wypowiedzi krótkiego 
wniosku, dlaczego tak się dzieje, może mamy za drogie bilety, więc może tym młodym ludziom od 
13 do 18 roku życia zamiast 5 zł dajmy 2 i będziemy mieli temat z głowy i może to jest wyjście,  
może  w  mojej  wypowiedzi  tego  zabrakło,  trzeba  może  Pana  Dyrektora  poprosić,  żeby 
przeprowadził taką analizę i to będzie skutek.

Eugeniusz Saczko – Przewodniczący Rady –  czy są jeszcze uwagi do tej informacji? Nie widzę,  w 
związku  z  tym  przystąpimy  do  przegłosowania  informacji  o  dokonanych  umorzeniach  oraz 
udzielonych ulgach w 2010 roku. Kto z Pań i Panów Radnych jest za przyjęciem projektu uchwały,  
proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciw – 1 osoba, kto się wstrzymał – 1 osoba. 18 
Radnych głosowało za przyjęciem informacji przy jednym przeciw i jednym wstrzymującym się. 
Informacja została przyjęta. 



Zbiorcza  informacja  o  udzielonych  umorzeniach  oraz  udzielonych  ulgach  w  2010  roku  –  
załącznik nr 7

Do punktu 9 porządku obrad.

Eugeniusz  Saczko  –  Przewodniczący  Rady  –  przechodzimy  do  kolejnego  punktu,  punktu  8 
porządku obrad, a mianowicie sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Hajnowskiego 
Domu Kultury za 2010 r. Wszyscy Państwo otrzymaliście sprawozdanie, na Komisjach był obecny 
Pan Dyrektor, wyjaśniał wszelkie wątpliwości, ale proszę, Panie Dyrektorze, jeszcze 2 – 3 zdania 
na temat wykonania planu finansowego HDK za 2010 rok. 

Rościsław Kuncewicz – Dyrektor HDK w Hajnówce – cyfry mówią same za siebie, zakończyliśmy 
rok z małym minusem i apelowałbym do Radnych, jeżeli się da, to ten minus jakoś zlikwidować, 
żeby wejść w nowy rok z takim, to się ciągnie od kilku lat, od czasów remontu domu kultury i on 
przechodzi  z  roku  na  rok,  czyli  jeżeli  będą  takie  wnioski,  to  proszę  o  głosowanie  za 
zlikwidowaniem. 

Eugeniusz Saczko – Przewodniczący Rady – dziękuję bardzo. O tym minusie wszyscy pamiętają. 
Chcę  jeszcze  poinformować,  że  wszystkie  Komisje,  ja  nie  mówię  czy  jednogłośnie,  czy 
niejednogłośnie,  ale  wszystkie  Komisje  zaopiniowały  pozytywnie  sprawozdanie  z  planu 
finansowego HDK za 2010 rok. Czy są jeszcze pytania?  Nie widzę, w związku z tym przejdziemy 
do przegłosowania sprawozdania z wykonania planu finansowego HDK za 2010 rok. Kto z Pań i 
Panów Radnych jest za przyjęciem projektu uchwały, proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest 
przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? 1 Radny. Za głosowało 19, przeciw nie było, wstrzymał się 
1 Radny. Sprawozdanie został przyjęte.
Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 22/11 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 02 marca 2011  
roku w sprawie sprawozdania rocznego w  wykonania planu finansowego Hajnowskiego Domu  
Kultury – załącznik nr 8

Do punktu 10 porządku obrad.
Eugeniusz  Saczko  –  Przewodniczący  Rady  –  przechodzimy  do  kolejnego  punktu,  punktu  8 
porządku obrad,  a  mianowicie  Sprawozdanie roczne z  wykonania  planu finansowego Miejskiej 
Biblioteki  Publicznej  za  2010 r.  Podobnie,  sprawozdanie  zostało  przedstawione,  na  wszystkich 
Komisjach Pani Dyrektor była. Ponieważ teraz jest nieobecna, to poprosimy Panią Skarbnik o kilka 
słów na temat sprawozdania. 

Halina  Nowik –  Skarbnik  Miasta  –  cyfry mówią  same za  siebie,  realizacja  planu  następowała 
zgodnie z planem, dochody zostały wykonane w 100%, wydatki 99,8% zatrudnionych jest 13 osób, 
11,5 etatów. Działalność Biblioteki skupia się nie na takiej działalności, trochę inny charakter pracy 
jak w HDK.

Eugeniusz  Saczko – Przewodniczący Rady – dziękuję,  czy są jeszcze dodatkowe pytania?  Nie 
widzę.  Komisje  zaopiniowały  pozytywnie  sprawozdanie  z  wykonania  planu  finansowego.  W 
związku z tym przejdziemy do przegłosowania. Kto z Pań i Panów Radnych jest za przyjęciem 
sprawozdania z wykonania planu finansowego MBP, proszę o podniesienie ręki. Dziękuję bardzo. 
Kto  jest  przeciw?  Nie  widzę.  Kto  się  wstrzymał?  Nie  widzę.  Sprawozdanie  zostało  przyjęte 
jednogłośnie. 
Zarządzenie  Nr  21/11  Burmistrza  Miasta  Hajnówka  z  dnia  02  marca  2011  roku  w  sprawie  
sprawozdania rocznego z wykonania plany finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej za 2010  
rok – załącznik nr 9



Do punktu 11 porządku obrad.
Eugeniusz  Saczko  –  Przewodniczący Rady –  przechodzimy do   punktu  11  porządku  obrad,  a 
mianowicie  Sprawozdanie  z  realizacji  Miejskiego  Programu  Profilaktyki  i  Rozwiązywania 
Problemów  Alkoholowych  oraz  Programu  Przeciwdziałania  Narkomanii  Gminy  Miejskiej 
Hajnówka za 2010 rok. Bardzo proszę, Panie Sekretarzu, o kilka słów. 

Jarosław Grygoruk – Sekretarz Miasta – Panie Przewodniczący, Panie i Panowie Radni, ja tak samo 
jak  poprzedniczka,  myślę,  że  tutaj  niewiele  mam  do  dodania  odnośnie  tego  sprawozdania. 
Wszystkie informacje są zwarte w sprawozdaniu. Jeżeli będą jakieś szczegółowe pytania, one były 
też zadawane na komisjach, tutaj pracownica Joanna Wróbel udzielała odpowiedzi, jeżeli są jeszcze 
jakieś pytania i będę mógł na nie odpowiedzieć, to z chęcią udzielę odpowiedzi. 

Eugeniusz Saczko – Przewodniczący Rady – dziękuję. Chcę poinformować, że i w tym przypadku 
wszystkie Komisje zaopiniowały sprawozdanie  pozytywnie. Czy są jeszcze pytania dotyczące tego 
sprawozdania?  Nie widzę,  w związku z  tym przejdziemy do głosowania.   Kto  z  Pań i  Panów 
Radnych  jest  za  przyjęciem  sprawozdania  z  realizacji  Miejskiego  Programu  Profilaktyki  i  
Rozwiązywania  Problemów Alkoholowych oraz  Programu Przeciwdziałania  Narkomanii  Gminy 
Miejskiej Hajnówka za 2010 rok, proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jet przeciw? Nie widzę.  
Kto się wstrzymał? Nie widzę. Sprawozdanie zostało przyjęte jednogłośnie. 
Sprawozdanie  z  realizacji   Miejskiego  Programu  Profilaktyki  i  Rozwiązywania  Problemów  
Alkoholowych  oraz programu Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Miejskiej Hajnówka za 2010  
rok – załącznik nr 10 

Do punktu 12 porządku obrad.
Eugeniusz  Saczko  –  Przewodniczący Rady –  przechodzimy do   punktu  12  porządku  obrad,  a 
mianowicie  sprawozdanie  z  realizacji  „Programu współpracy miasta  Hajnówka z organizacjami 
pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 
o  działalności  pożytku  publicznego  i  o  wolontariacie  za  2010  rok.  Sprawozdanie  zostało 
przekazane, dyskutowaliśmy na komisjach, Panie Sekretarzu, proszę o kilka słów. 

Jarosław Grygoruk – Sekretarz Miasta – tutaj chciałbym to samo powiedzieć, że jeżeli są jakieś 
pytania, to proszę bardzo. 

Eugeniusz Saczko – Przewodniczący Rady – dziękuję. Chcę poinformować że i w tym przypadku 
wszystkie komisje zaopiniowały sprawozdanie  pozytywnie. Czy są jeszcze pytania dotyczące tego 
sprawozdania? Nie widzę w związku z tym przejdziemy do głosowania.  Kto z pań i panów radnych 
jest  za  przyjęciem  sprawozdania   z  realizacji  „Programu  współpracy  miasta  Hajnówka  z 
organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 
kwietnia  2003  r.  o  działalności  pożytku  publicznego  i  o  wolontariacie  za  2010  rok  proszę  o 
podniesienie  ręki.  Dziękuję.  Kto  jet  przeciw?  Nie  widzę.  Kto  się  wstrzymał?  Nie  widzę. 
Sprawozdanie  zostało  przyjęte  jednogłośnie.  Bardzo  serdecznie  witam na  sesji  Panią  Dyrektor 
Halinę Wojskowicz i chcę tylko powiedzieć, że sprawozdanie zostało przyjęte jednogłośnie. 
Sprawozdanie  z  realizacji  „Programu  współpracy  miasta  Hajnówka  z  organizacjami  
pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.  
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za 2010 rok – załącznik nr 11

Do punktu 13 porządku obrad.

Eugeniusz  Saczko  –  Przewodniczący Rady –  przechodzimy do   punktu  13  porządku  obrad,  a 
mianowicie sprawozdanie wykonania Uchwały Nr XVIII/106/04 Rady Miasta Hajnówka z dnia 29 



czerwca 2004 r. w sprawie Programu Ochrony Środowiska na lata 2004 – 2012. Bardzo proszę,  
Pani Marto, kilka słów na temat tego sprawozdania.

Marta Wilson – Trochimczyk – Kierownik Referatu Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska – 
chciałam zaznaczyć dwie rzeczy, które były i są wykonywane z tego programu a nie objął okres  
sprawozdawczy.  W roku 2011 jest  realizowana pomoc dla  mieszkańców posiadających wyroby 
zawierające azbest. Wszystkie wnioski zostały przyjęte i będą wykonywane, zarówno zdjęcie, jak i 
sam odbiór, rozpoczniemy również zbiórkę odpadów biodegradowalnych. To są dwa tematy, które 
są realizacją tych sprawozdań, ale z racji terminów nie mogły być przedstawione w materiałach. 
Jeżeli są jakieś pytania do przedstawionego materiału, proszę bardzo. 

Eugeniusz  Saczko  –  Przewodniczący  Rady  –  dziękuję.  Wszystkie  Komisje  zaopiniowały 
sprawozdanie  pozytywnie. Czy są jeszcze pytania dotyczące tego sprawozdania? Są, Pan Radny 
Rakowicz, bardzo proszę. 

Wiesław Rakowicz – Radny – to nie jest pytanie, ale bardzo poważna wątpliwość, w jakim zakresie  
się  poruszamy,  bo  my de  facto  pracujemy bez  żadnego  planu,  jak  widać  w  tych  materiałach, 
Państwo sobie przeczytają w tym sprawozdaniu, że jest to wymóg i ten plan powinien obowiązywać 
na  szczeblu  gminy,  powiatu  i  województwa.  Z  materiałów,  które  dostaliśmy  wynika,  że  plan 
wojewódzki został zmieniony, bo musi być aktualizowany co 4 lata, w 2009 roku, natomiast plan 
powiatowy nie powstał, więc w ten sposób również i my wstrzymaliśmy swój, nie wiem, czy jest to  
właściwe, nie wiem, czy tego powiatowego nie trzeba ominąć i stworzyć swój, bo być może będzie 
to przyczyną do tego, że będziemy mieli utrudnienia w pracach proekologicznych, inwestycjach itd. 
Jest to moim zdaniem zapis bardzo ważny.  Jednakże ze względu na fakt, że Starostwo Powiatowe 
nie  przystąpiło  do  aktualizacji  planu,  aktualizacja  na  poziomie  miejskim  również  została 
wstrzymana. Być może stanie się tak, że będziemy mieli poważny kłopot, być może w Starostwie 
jest to już na ukończeniu, a jeżeli myśmy wstrzymali, to znaczy, że my go nie mamy. To jest, sądzę,  
bardzo ważny element. Dziękuję. 

Eugeniusz  Saczko  –  Przewodniczący Rady –  dziękuję.  Czy są  jeszcze  pytania?  Nie  widzę,  w 
związku  z  tym  przejdziemy  do  głosowania.  Kto  z  Pań  i  Panów  Radnych  jest  za  przyjęciem 
sprawozdania z wykonania Uchwały Nr XVIII/106/04 Rady Miasta Hajnówka z dnia 29 czerwca 
2004 r. w sprawie Programu Ochrony Środowiska na lata 2004 – 2012, proszę o podniesienie ręki. 
Dziękuję. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? 3 osoby. 17 Radnych głosowało za, 3 
Radnych wstrzymało  się  od  głosu,  uchwała  została  przyjęta.  Zanim przejdziemy do punktu  14 
porządku obrad, a mianowicie rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawach, ogłaszam 10-minutową 
przerwę. 
Sprawozdanie wykonania Uchwały Nr XVIII/106/04 Rady Miasta Hajnówka z dnia 29 czerwca  
2004 r. w sprawie Programu Ochrony Środowiska na lata 2004 – 2012 – załącznik nr 12

Do punktu 14 porządku obrad.

Eugeniusz Saczko – Przewodniczący Rady – zanim przejdziemy do punktu 14 porządku obrad, jest 
wśród nas  Pani  Anna Birycka  – przewodnicząca rady osiedla,  więc  pozwolimy sobie z  Panem 
Burmistrzem podziękować i Pani za współpracę i wręczyć prezencik. Przechodzimy do  punktu 14 
porządku obrad, a mianowicie rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawach, podpunktu a – projekt 
uchwał w sprawie zmian w budżecie miasta na 2011 rok. Bardzo proszę Panią Skarbnik o kilka 
słów na temat zmian planowanych na ten rok kalendarzowy. 

Halina Nowik – Skarbnik Miasta – jeżeli chodzi o zmiany w budżecie, to Radni dostali projekt 
uchwały  ze  zmianami  i  w  trakcie  komisji  wyłoniły  się  nowe  okoliczności  polegające  na 
wprowadzeniu nowych zmian, co zostało ujęte autopoprawką do projektu uchwały Rady i zostało 



przesłane  Radnym  i  prosiłabym  o  przegłosowanie,  przyjęcie  tej  autopoprawki  łącznie  z  tym 
projektem uchwały, który został przedstawiony Radnym.

Eugeniusz  Saczko  –  Przewodniczący  Rady  –  Chcę  poinformować  że  wszystkie  Komisje 
zaopiniowały pozytywnie projekt zmian w budżecie miasta na 2011 rok. Czy są jeszcze pytania do 
proponowanej uchwały? Proszę, Pan Grzegorz Tomaszuk.

Grzegorz Tomaszuk – Radny – chcę zwrócić uwagę, że w załączniku źródła inwestycyjne jest nowe 
zadanie, przebudowa ulic Sienkiewicza, w opinii Komisji Polityki Gospodarczej, prosiliśmy Pana 
Burmistrza,  ja  jako  Przewodniczący,  że  jeżeli  będą  rezerwowe  środki  finansowe,  to  żeby  w 
pierwszej kolejności te środki przeznaczyć na budowę tej ulicy. Z tego wynika, że Pan Burmistrz 
zastosował się do tego wniosku, za co serdecznie jako Przewodniczący dziękuję. 

Eugeniusz  Saczko  –  Przewodniczący Rady –  dziękuję  bardzo.  Ponieważ nie  ma  więcej  pytań, 
przejdziemy do głosowania. Kto z Pań i Panów Radnych jest za przyjęciem projektu uchwały w 
sprawie  zmian w budżecie  miasta  na  2011 rok,  proszę  o podniesienie  ręki.  Dziękuję.  Kto jest 
przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Uchwała przeszła jednogłośnie. 
Uchwała Nr VII/41/11 Rady Miasta Hajnówka z dnia 25 maja 2011 roku w sprawie zmian w  
budżecie miasta na 2011 rok – załącznik nr 13

Wiesław Rakowicz – Radny – to nie jest wniosek formalny, ale wypadałoby krótkie /dziękuję/ za 
zrozumienie sytuacji tych ludzi, którzy zabiegali u Pana również i dostali takie spełnienie. Dziękuję, 
już po podjęciu uchwały. 

Eugeniusz  Saczko  –  Przewodniczący  Rady  –  przechodzimy  do  podpunktu  B  punktu  14,  a 
mianowicie  upoważnienia  Burmistrza  Miasta  do  podpisywania  zobowiązań  wekslowych 
zabezpieczających  planowane  do  zaciągnięcia  kredyty,  proszę  bardzo,  Pani  Skarbnik  dwoma 
zdaniami – po co podejmujemy tą uchwałę. 

Halina Nowik – Skarbnik Miasta – uchwała jest podejmowana w związku z tym, że budżet jest  
deficytowy,  deficyt  będzie  pokryty  kredytem,  a  więc  żeby  zawrzeć  umowę  z  bankiem,  jest 
potrzebne takie upoważnienie Burmistrza do podpisania weksla in blanco. 

Eugeniusz Saczko – Przewodniczący Rady – dziękuję.  Chcę także poinformować, że wszystkie 
Komisje zaopiniowały projekt uchwały pozytywnie.  Czy są jeszcze do tego projektu pytania? Nie 
widzę, w związku z tym przejdziemy do głosowania. Kto z Pań i Panów Radnych jest za przyjęciem 
projektu  uchwały  w  sprawie  upoważnienia  Burmistrza  Miasta  do  podpisywania  zobowiązań 
wekslowych  zabezpieczających  planowane  do zaciągnięcia  kredyty,  proszę  o  podniesienie  ręki. 
Dziękuję. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Uchwała została przyjęta 
jednogłośnie. 
Uchwała  Nr  VII/42/11  Rady  Miasta  Hajnówka  z  dnia  25  maja  2011  roku  w  sprawie  
upoważnienia  Burmistrza  Miasta  Hajnówka  do  odpisywania  zobowiązań  wekslowych  
zabezpieczających planowane do zaciągnięcia kredyty – załącznik nr 14

Eugeniusz Saczko – Przewodniczący Rady – Przechodzimy do podpunktu C porządku obrad,  a 
mianowicie  ustalenia  jednostkowej  stawki  dotacji  przedmiotowej  na  2011  rok  dla  zakładu 
budżetowego „Park Wodny” w Hajnówce. Bardzo proszę Pana Dyrektora Mirosława Chilimoniuka 
w kilku słowach o uzasadnienie projektu tej uchwały. 

Mirosław Chilimoniuk – Dyrektor Parku Wodnego w Hajnówce – Panie Przewodniczący, Panie 
Burmistrzu, Wysoka Rado, Szanowni Państwo, podczas uchwalania budżetu na rok 2011 pewne 
zobowiązania nie zostały uwzględnione. Wystąpiły one w pierwszym kwartale działalności tego 



roku  i  w  związku  z  tym  powstał  ten  projekt  uchwały.  Myślę,  że  na  Komisjach  szczegółowo 
wyjaśniłem  wszystkie  składniki  tego  zobowiązania,  a  jeśli  są  jeszcze  jakieś  pytania,  chętnie 
odpowiem. 

Eugeniusz  Saczko  –  Przewodniczący  Rady  –  dziękuję.  Czy  są  jeszcze  dodatkowe  pytania  do 
projektu uchwał? Nie widzę, w związku z tym przejdziemy do głosowania.  Kto z pań i panów 
radnych jest za przyjęciem  projektu uchwały w sprawie  ustalenia jednostkowej stawki dotacji  
przedmiotowej  na  2011  rok  dla  zakładu  budżetowego  „Park  Wodny”  w  Hajnówce  proszę  o 
podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Uchwała 
została przyjęta jednogłośnie. 
Uchwała Nr VII/43/11 Rady Miasta Hajnówka z dnia 25 maja 2011 roku w sprawie ustalenia  
jednostkowej stawki dotacji przedmiotowej na 2011 rok dla zakładu budżetowego park Wodny w  
Hajnówce – załącznik nr 14.1.

Eugeniusz Saczko – Przewodniczący Rady – Przechodzimy do podpunktu D punktu 14 porządku 
obrad,  a  mianowicie  uchwalenia  zmiany studium uwarunkowań i  kierunków zagospodarowania 
przestrzennego Miasta Hajnówka. Bardzo poproszę o kilka słów Panią Annę Łuksza-Lebiedzińską.

Anna Łuksza – Lebiedzińska –  Architekt –  uczestniczyłam również w Komisjach Rady Miasta i 
przedstawiałam Państwu jak to  wygląda.  Zmiany studium uchwalamy po raz drugi,  poprzednio 
zmiana  ta  została  uchwalona  we  wrześniu  2010  roku,  ale  ze  względu  na  zmianę  przepisów  i 
wprowadzenie  spec  ustawy  o  urzędzie  komunikacji  elektronicznej,  uchwała  została  uchylona. 
Musieliśmy powtórzyć część procedury planistycznej wraz ze zmianą przepisów i dzisiaj jesteśmy 
na końcu tej drogi, w końcu będzie można zmianę studium uchwalić. Do Państwa decyzji zostanie 
jeszcze do rozpatrzenia uwaga mieszkańców miasta, która wpłynęła do złożonego projektu studium, 
mieszkańców  ulic  Dalekiej,  Akacjowej,  Dębowej  z  dzielnicy  Poryjewo  z  prośbą  o  to,  aby  w 
projekcie  zmiany  studium  nie  wnosić  nowych  zapisów  w  postaci  przeznaczania  terenów  pod 
zabudowę  przemysłowo  usługową  w  rejonie  istniejącego  wysypiska  śmieci,  obecnie  zakładu 
zagospodarowania  odpadów  i  pozostawienia  jego  w  czasowym  użytkowaniu.  Pan  Burmistrz 
pozytywnie przychylił się do uwag mieszkańców, ale ostatecznie decyzja należy do mieszkańców 
Rady Miasta i to trzeba by było przegłosować na dzisiejszej  sesji  jako załącznik do przyjętych 
dokumentów. 

Eugeniusz Saczko – Przewodniczący Rady – ja tylko poinformuję w tym punkcie, że wszystkie 
Komisje zaopiniowały pozytywnie projekt uchwały. Bardzo proszę, Pan Burmistrz.

Jerzy  Sirak  –  Burmistrz  Miasta  –  Panie  Przewodniczący,  Wysoka  Rado,  tak  jak  Pani  Ania 
wspomniała, te wnioski mieszkańców dotyczące zmian zostały uwzględnione, natomiast chciałbym 
zwrócić uwagę,  że przyjęcie  tej  uchwały jest  bardzo ważne również ze względu na planowane 
inwestycje Aresztu Śledczego w Hajnówce. Z tego co wiemy, areszt jest przygotowany do dużych 
inwestycji,  jest to na etapie przygotowawczym w tejże instytucji i  wszystko wskazuje na to, że 
wszystkie formalności do końca roku, łącznie z tymi naszymi planami, zostaną ukończone i jest 
duża  szansa,  że  w  przyszłym  roku  te  planowane  wcześniej  przez  służby  inwestycje  zostaną 
rozpoczęte i mam nadzieję, że zrealizowane. Proszę o przyjęcie tych zmian. 

Eugeniusz Saczko – Przewodniczący Rady – czy są jeszcze pytania do projektu uchwały? 

Alicja Chaniło – Radna – ja chciałam jeszcze powiedzieć odnośnie mieszkańców, którzy mieszkają 
na  ul.  Dębowej  i  pozostałych,  dobrze  by było,  żebyśmy wszyscy zagłosowali  za  zmianą  tego, 
dlatego, że tam więcej dadzą te tereny zielone, niż gdyby miały tam powstać inne inwestycje. Po 
prostu  w  ochronie  tych  mieszkańców  którzy  tam mieszkają  i  mają  tam duże  niedogodności  i 
powinniśmy wszystko zrobić, żeby te niedogodności się skończyły. Dziękuję bardzo.



Eugeniusz  Saczko  –  Przewodniczący  Rady  –  dziękuję  bardzo.  Przystępujemy  do  głosowania 
projektu  uchwały  w  sprawie  zmiany  studium  uwarunkowań  i  kierunków  zagospodarowania 
przestrzennego Miasta Hajnówka.  Kto z Pań i Panów Radnych jest za przyjęciem projektu uchwały 
proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. 
Uchwała została przyjęta jednogłośnie. 
Uchwała Nr VII/44/11 Rady Miasta Hajnówka z dnia 25 maja 2011 roku w sprawie uchwalenia  
zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania – załącznik nr 15

Eugeniusz Saczko – Przewodniczący Rady – Przechodzimy do podpunktu E, a mianowicie uchwała 
w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia 
na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz prowadzenia 
schroniska dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części. 
Proszę o krótkie przedstawienie Panią Martę Trochimczyk. 

Marta Wilson – Trochimczyk – kierownik Referatu Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska – 
w 2006 roku zostały już wymagania określone Zarządzeniem Burmistrza Miasta Hajnówka. Od 
2006 roku do 2011 kilkakrotnie  ulegała  zmianie ustawa o utrzymaniu czystości  i  porządku,  na 
podstawie  którego  wymagania  te  były  określane.  Efektem  tych  zmian  jest  przeniesienie 
kompetencji z obowiązku z Wójta, Burmistrza, Prezydenta na Radę Miasta w zakresie ustalenia 
wymagań  w  przypadku  tej  uchwały  dla  przedsiębiorców,  którzy  ubiegają  się  o  uzyskanie 
zezwolenia  na  pozwolenie  prowadzenie  odłowów,  schronisk,  grzebowisk  itd.  Pozostałe  punkty 
wymagań  nie  ulegają  zmianie  nadal  obowiązują  te,  które  dotychczasowo  były  określone  w 
Zarządzaniu Burmistrza. Dziękuję. 

Eugeniusz  Saczko  –  Przewodniczący  Rady  –  dziękuję.  Wszystkie  Komisje  zaopiniowały 
pozytywnie projekt uchwały. Czy są jeszcze pytania do projektu uchwały? Nie widzę, w związku z 
tym  przejdziemy do  głosowania.   Kto  z  Pań  i  Panów Radnych  jest  za  przyjęciem  projektu 
uchwały, proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? 
Uchwała przeszła jednogłośnie. 
Uchwała Nr VII/45/11 Rady Miasta Hajnówka z dnia 25 maja 2011 roku w sprawie wymagań,  
jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie  
działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz prowadzenia schroniska dla  
bezdomnych zwierząt a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części – załącznik nr  
16

Eugeniusz  Saczko  –  Przewodniczący  Rady  –  Przechodzimy  do  podpunktu  F,  a  mianowicie 
wymagań,  jakie  powinien  spełniać  przedsiębiorca  ubiegający  się  o  uzyskanie  zezwolenia  na 
prowadzenie  działalności  w  zakresie  odbierania  odpadów  komunalnych  od  właścicieli 
nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości  ciekłych. 
Przy tej uchwale bardzo proszę Panie i Panów Radnych, jest autopoprawka, a mianowicie w par. 1 
kropkę  na  końcu  zdania  zastępuje  się  przecinkiem  i  dopisuje  się  po  przecinku:  /stanowiący 
załącznik do uchwały/, w związku z czym paragraf otrzymuje brzmienie: /określa się wymagania 
jakie  powinien  spełniać  przedsiębiorca  ubiegający  się  o  uzyskanie  zezwolenia  na  prowadzenie 
działalności  w  zakresie  odbierania  odpadów  komunalnych  od  właścicieli  nieruchomości  oraz 
opróżniania  zbiorników  bezodpływowych  i  transportu  nieczystości  ciekłych  na  terenie  Miasta 
Hajnówka, stanowiących załącznik do uchwały/.  Pani Marto, proszę jeszcze raz o przedstawienie.

Marta Wilson – Trochimczyk – Kierownik Referatu Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska – 
powód podejmowania tej uchwały jest zasadniczo taki sam, jak u chwały poprzedniej, przeniesiono 
obowiązek określania wymagań z kompetencji Burmistrza na Radę Miasta.  Pozostałe warunki i 
wymagania nie uległy żadnej zmianie ani modyfikacji. 



Eugeniusz Saczko – Przewodniczący Rady – dziękuję. Czy są jeszcze pytania? Wszystkie Komisje 
zaopiniowały  pozytywnie  projekt  uchwały.  Czy  są  pytania?  Nie  widzę,  w  związku  z  tym 
przejdziemy  do  przegłosowania  projektu  uchwały  waz  z  autopoprawką.   Kto  z  Pań  i  Panów 
Radnych  jest  za  przyjęciem  projektu  uchwały,  proszę  o  podniesienie  ręki.  Dziękuję.  Kto  jest 
przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Uchwała została przyjęta jednogłośnie. 
Uchwała Nr VII/46/11 Rady Miasta Hajnówka z dnia 25 maja 2011 roku w sprawie  wymagań,  
jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie  
działalności  w zakresie  odbierania  odpadów komunalnych od właścicieli  nieruchomości  oraz  
opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości  ciekłych – załącznik nr 17

Eugeniusz  Saczko  –  Przewodniczący  Rady  –  Przechodzimy  do  podpunktu  G  punktu  14,  a 
mianowicie  wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego i od 
pierwszej  opłaty  za  oddanie  w użytkowanie  ułamkowej  części  gruntu  związanego  z  nabywaną 
własnością  lokalu  mieszkalnego  przez  dotychczasowego  najemcę.  Tutaj  o  przedstawienie 
poprosimy Pana Burmistrza w dwóch zdaniach.

Jerzy Sirak – Burmistrz  Miasta  – tak jak już wspomniałem, mamy wcześniej  przyjętą  uchwałę 
określającą  zasady  udzielania  bonifikat  dla  najemców  zainteresowanych  wykupieniem  lokalu 
mieszkalnego, oczywiście z udziałem w gruncie, dlatego też taki wniosek pod obrady trafia. Jeżeli 
Wysoka  Rada  podejmie  pozytywnie,  to  będziemy  dalej  realizować  procedury  związane  ze 
sprzedażą lokalu, a co będzie w przyszłości, trudno mi powiedzieć, ja tak jak już wspomniałem 
projekt  uchwały  stosowny  przygotuję  i  przedstawimy  na  sesję  czerwcową  i  to  postępowanie 
wówczas, jeżeli chodzi o bonifikaty, będzie wówczas zgodne z przyjętą przez wysoką radę uchwałą, 
a w tej  chwili przedstawiam ten projekt i proszę o akceptację, tak jak we wniosku który w tej 
sprawie do nas wpływa. 

Eugeniusz  Saczko  –  Przewodniczący  Rady –  dziękuję.  Przy  tej  uchwale  dodaję,  że  wszystkie 
Komisje zaopiniowały projekt pozytywnie. Czy są pytania do projektu uchwały? Proszę Pan Radny 
Łabędzki.

Bogusław Łabędzki – Radny – chciałbym uzyskać odpowiedź na kilka pytań, bo oczywiście nie jest 
możliwe skonstruowanie tej ustawy bez podania stawek bonifikat, które w tej chwili obowiązują, 
czyli  zastąpienia tych stawek, np. określeniem, że wg stawek bonifikat obowiązujących w dniu 
sfinalizowania transakcji, taki zapis wprowadzenia do tej uchwały jest niemożliwy. 

Jerzy Sirak – Burmistrz Miasta – ta uchwała jest przygotowana na podstawie innej uchwały dot. 
udzielania bonifikat i my tutaj innych zasad co do sprzedaży nie możemy zastosować. 

Bogusław Łabędzki – Radny – czyli takiego zapisu nie możemy wprowadzić. 

Jerzy Sirak – Burmistrz Miasta – nie możemy. 

Bogusław  Łabędzki  –  Radny  –  czy  natomiast  osoby,  które  odstąpią  od  sfinalizowania  tych 
transakcji i poczekają do uchwalenia nowej uchwały, czy będą mogły sfinalizować transakcje wg 
nowych bonifikat? 

Jerzy Sirak – Burmistrz Miasta – oczywiście, to jest do dyskusji z prawnikami, ale jeżeli dzisiaj nie 
ma aktu notarialnego, a będzie on za 2 - 3 – 4 miesiące, to będzie wg nowych zasad, ale ja uważam,  
że nie można odmawiać komuś załatwiania sprawy, bo sytuacje rodzinne są różne, czasem może 
być tak, że najemcą może być osoba starsza, chce uregulować ten stan na dzisiaj, no różnie bywa, 
nie wiadomo, co będzie za kilka miesięcy, to jest indywidualna decyzja każdego najemcy. Nie będę 
ingerował ani też nie będę doradzał. 



Bogusław Łabędzki – Radny – indywidualnie wstrzymanie się od finalizowania transakcji będzie 
skutkowało tym, że te osoby, które się wstrzymają, będą mogły skorzystać z nowych warunków 
bonifikat.  

Jerzy Sirak – Burmistrz Miasta – będą korzystały z warunków, które określi nowa uchwała. 
Eugeniusz Saczko – Przewodniczący Rady – dziękuję. Czy są jeszcze pytania? Proszę, Pan Radny 
Rakowicz.

Wiesław Rakowicz – Radny – drodzy Państwo, ale  czy my się  tutaj  nie wygłupiamy? Ja będę 
głosował przeciw, bo ja zwykle to robię, bo uważam, że one są za niskie. Podejmiemy uchwałę, 
gdzie zezwolimy tym Państwu kupić mieszkania w tej stawce, Ci Państwo świadomie się wycofają 
z tej operacji, poczekają na lepszy czas i my wszyscy będziemy o tym wiedzieć i będzie wszystko  
ok, ale czy to jest w porządku? Może zrezygnujmy z tej uchwały? 

Eugeniusz  Saczko  –  Przewodniczący  Rady  –  dziękuję.  Szanowni  Państwo,  żeby  jeszcze  raz 
podkreślić, to co Pan Burmistrz powiedział. Mamy w tej chwili aktualny stan prawny, ja pamiętam 
jak dyskutowaliśmy na temat uchwały i niektórzy Radni mówili, że nie będzie wykupu mieszkań, 
natomiast na każdej sesji sprzedajemy, udzielamy bonifikaty 3 – 4 mieszkańcom, 3 – 4 mieszkania 
sprzedajemy,  my się  nie  wygłupiamy,  jest  uchwała,  jest  bonifikata,  jest  złożony wniosek i  ten 
wniosek albo akceptujemy, albo nie, natomiast jeżeli ktoś uważa, że jest coś lepszego, to jest takie 
wróżenie na przyszłość, a jak będzie gorsza sytuacja? Ponieważ sprzedajemy te mieszkania, może 
będą mniejsze bonifikaty i co wtedy powiecie mieszkańcom? Może tak się zdarzyć. Nigdy nic nie  
wiadomo,  Pan Burmistrz  nie  powiedział,  że  będzie  ani  niżej,  ani  wyżej.  Powiedział,  że  będzie 
uchwałą,  natomiast  co  będzie  w  uchwale  zapisane,  będzie  projekt,  a  decyzja  należy  do  nas. 
Uważam że przeprowadzenie tej uchwały na dzisiejszej sesji jest jak najbardziej uzasadnione i ja się 
nie wygłupiam, jeżeli ktoś się wygłupia, to na pewno nie ja i nie radni. Czy są jeszcze pytania do 
projektu  uchwały?  Przystępujemy  do  przegłosowania  projektu  uchwały.  Kto  z  Pań  i  Panów 
Radnych jest za przyjęciem  projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty, 
proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciw? 1 osoba. Kto się wstrzymał? 2 osoby. Za 
udzieleniem bonifikaty głosowało 17 Radnych, przeciw 1 osoba, wstrzymało się 2 osoby. Uchwała 
została przyjęta.  
Uchwała Nr VII/47/11 Rady Miasta Hajnówka z dnia 25 maja 2011 roku w sprawie  wyrażenia  
zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego i od pierwszej opłaty za  
oddanie  w  użytkowanie  ułamkowej  części  gruntu  związanego  z  nabywaną  własnością  lokalu  
mieszkalnego  przez dotychczasowego najemcę – załącznik nr 18

Eugeniusz  Saczko  –  Przewodniczący  Rady  –  Przechodzimy  do  podpunktu  H,  a  mianowicie 
przyjęcia regulaminu korzystania z kompleksu boisk sportowych „Orlik 2012” w Hajnówce. Proszę 
Panią Jolantę Stefaniuk o przedstawienie krótko projektu uchwały.

Jolanta Stefaniuk – inspektor ds. Oświaty,  Kultury i Sportu – Panie Przewodniczący, Szanowna 
Rado, przedstawiliśmy Państwu projekt uchwały w sprawie regulaminu korzystania z kompleksu 
boisk sportowych „Orlik”.  Kompleks boisk sportowych Orlik,  jak każdy obiekt ogólnodostępny 
będący  własnością  samorządu,  powinien  mieć  określone  zasady  korzystania.  Właśnie 
przedstawiony regulamin określa takie zasady korzystania z tego kompleksu, uważam, że to co 
mogłam powiedzieć, to powiedziałam na Komisjach.

Eugeniusz Saczko – Przewodniczący Rady – dziękuję. Po wyjaśnieniach Pani Joli na Komisjach, 
wszystkie Komisje zaopiniowały pozytywnie projekt uchwały, czy są teraz pytania? Proszę, Pan 
Radny Rakowicz ma wniosek.

Wiesław Rakowicz – Radny – Wysoka Rado w pkt. 6 proszę przeczytać ten zapis: /Administrator 



zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć ze względu na złe warunki atmosferyczne, techniczne i 
inne lub zabronić z  korzystania  z boisk lub poszczególnego boiska/.  Wniosek jest  aby skreślić 
zapis: /lub zabronić korzystania z boisk lub poszczególnego boiska/. Jest to tak nieprecyzyjny zapis, 
że nie wiadomo, dlaczego zabronić czy, wtedy kiedy się pstryknie paluszkami i zabraniamy, reszta 
jest bardzo dobra, że ze względu na złe warunki atmosferyczne, techniczne i inne, i to wyczerpuje 
wszystko, kiedy można poprosić, kiedy te boiska byłyby zamknięte. W związku z tym wnoszę o 
poprawkę, aby pkt 6 brzmiał: /administrator  zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć ze względu 
na  złe  warunki  atmosferyczne,  techniczne  i  inne/.  Dlatego,  że  ten  regulamin  w dalszej  części 
umożliwia odwołanie imprez ze względu na to, że będą organizowane inne, np. przez miasto, gdzie 
ranga ważności będzie większa, także to jest precyzyjne, ale ten zapis w tej części w ogóle nie  
mówi, dlaczego zamknąć, ot tak sobie zamknąć a te wyrazy w poprzednim w zupełności precyzują 
ten punkt  i  sądzę,  że więcej  nie  trzeba nic  pisać,  bo będziemy tak pisać i  pisać.  Także jest  to 
wniosek formalny, żeby punkt 6 brzmiał właśnie w ten sposób. 

Eugeniusz Saczko – Przewodniczący Rady – proszę, Pan Radny Bołtromiuk 

Eugeniusz Bołtromiuk – Radny – moim zdaniem taki zapis jest prawidłowy, jeżeli dojdzie np. do 
jakiegoś uszkodzenia, np. jednej części boiska, to zamkniemy jedno i np. inne zawody sportowe na 
tym innym boisk, więc to chyba jest w porządku.

Jerzy Sirak – Burmistrz Miasta – Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, my nie odkrywamy prochu, 
korzystamy  tutaj  z  takiego  wzorcowego  regulaminu  i  bardzo  bym  prosił  o  przyjęcie  tego 
regulaminu w tej wersji, która jest, jeżeli już jestem przy głosie, chciałbym Państwa poinformować, 
że jeżeli chodzi o te nasze „Orliki” to wszyscy widzimy, jak bardzo one są potrzebne, bo jeżeli o 21 
nawet  o  22  młodzież  gra  i  korzysta,  to  jest  najlepszy  dowód  na  to,  jak  się  one  sprawdzają.  
Chciałbym usłyszeć  opinię  Wysokiej  Rady na  temat  takiego Białego Orlika,  bo jest  szansa,  że 
program Białego Orlika będzie kontynuowany, chciałby potwierdzić w Urzędzie Marszałkowskim 
wolę naszego miasta w realizacji projektu białego Orlika, jeżeli byłoby to realne, to nawet do końca 
tego roku projekt byłby zrealizowany, z tym że w oczywiście w stosownym czasie zwrócę się z 
propozycjami,  jeżeli  chodzi  i  finansowanie  inwestycji,  jeżeli  chodzi  i  przyszłość,  z  jednym 
projektem tego Orlika wystąpić na przyszły rok, gdzie byśmy wspólnie się zastanowili.

Jolanta  Stefaniuk  –  Inspektor  ds.  Oświaty,  Kultury  i  Sportu  –  jeżeli  chodzi  o  wniosek  Pana 
Radnego, to uważam, że odwołanie zajęć nie jest tożsamym z zabronieniem korzystania z boisk, 
tutaj pierwsza część tego punktu określa z jakich przyczyn te zajęcia mogą być odwołane, natomiast 
druga część odnosi się do zabronienia korzystania z tego kompleksu, z całości bądź z części. 

Eugeniusz Saczko – Przewodniczący Rady – dodam jeszcze jedno, bo być może ta sytuacja pasuje 
ale czasami już mi to nauczyciele wychowania fizycznego zgłaszali z jednej szkoły lub z drugiej, 
nie ważne z której, podczas prowadzenia zajęć wchodzi grupa niezorganizowana i jest problem, 
żeby oni z tego boiska zeszli a w tym czasie,  tu jest  zapisane, że przede wszystkim korzystają 
szkoły.  Być  może  też  o  to  chodzi,  wtedy  ten  zapis  pozwala  administratorowi  na  zabronienie 
korzystania nie z całego, tylko z poszczególnego boiska, bo np. zajęcia muszą być prowadzone na  
boisku do koszykówki, bo jest coś zaplanowane i jakaś tam grupa jest, wtedy jest problem, żeby ta 
grupa  niezorganizowana zeszłą  z  tego  boiska.  Być  może,  nie  wiem,  takie  informacje  do  mnie 
dotarły,  natomiast  jeżeli  chodzi  o  pytanie  Pana  Burmistrza  dotyczące  Białego  Orlika,  to  tylko 
dodam, że są już chyba dwa boiska w województwie podlaskim z Białym Orlikiem, już widziałem 
kilka  otwartych,  rzecz  polega  na  tym,  że  w  okresie  zimowym  na  boisku  przeznaczonym  do 
koszykówki jest możliwość rozstawienia sztucznego lodowiska i to lodowisko może funkcjonować 
od temperatury powyżej 9 st. C, więc gdybyśmy rozstawili to boisko w listopadzie, to możemy z 
niego korzystać do końca marca. Państwo na pewno zauważyliście, Orlik nie jest w takim stopniu 
wykorzystywany w okresie zimowym jak w okresie jesienno-wiosennym czy letnim i ten pomył 



jest pomysłem fantastycznym. Ja tylko dodam, że ten Orlik jest Orlikiem wspólnym i te koszty 
funkcjonowania czy urządzenia tego lodowiska byłyby tańsze, bo można byłoby rozłożyć na dwa 
organy prowadzące, czyli i Starostwo, i Radę Miasta, także jest to pomysł, moim zdaniem bardzo 
dobry. Nie wiem, czy mamy to w formie głosowania, czy wypowiedz, bo chodzi o przygotowanie 
Burmistrza.

Jerzy Sirak – Burmistrz Miasta – chciałbym znać opinię Wysokiej Rady, bo ja oczywiście jestem 
przekonany co do tego, nie mam wątpliwości, że trzeba to zrobić. 

Eugeniusz  Saczko  –  Przewodniczący Rady –  opinia  Rady jest  pozytywna.  Panie  Radny,  co  w 
sprawie tego wniosku? 
Wiesław Rakowicz – Radny – tak się składa, że jeżeli mówimy o tym, że zabronić, to nie wiemy, 
dlaczego  mamy zabronić.  Tu  Pan  Przewodniczący podpowiedział  jedną  z  przyczyn,  ona  mnie 
przekonuje, być może są jeszcze inne przyczyny, dlaczego zabronić. Wycofuję swoją poprawkę. 
Dziękuję. 

Eugeniusz  Saczko –  Przewodniczący Rady – czy są  jeszcze  pytania  do  projektu  uchwały?  Są, 
proszę, Pan Łabędzki.

Bogusław Łabędzki – Radny – ja już o to dopytywałem na Komisji, tam jest takie ograniczenie do 
godz. 13:00 dla szkół, zajęcia w szkołach odbywają się do godz. 15:00 – czy jednak nie istotny 
byłby ten zapis wprowadzający godz. 15:00 jako zakończenie tego nominalnego okresu korzystania 
przez  szkoły?  Ja  wiem,  że  ten  administrator,  czy  animator  sportowy może  to  uregulować,  ale 
gdybyśmy  wprowadzili  taki  zapis  regulaminowy,  to  by  po  prostu  uprościło  podjęcie  decyzji. 
Jeszcze sytuacja, o której wspomniał Pan Burmistrz, mówiąc że do godz. 22:00, my tam mamy 
zapis, że do godz. 21:00 – czy nie warto by było przedłużyć tego okresu użytkowania Orlików, ale 
to nie na zasadzie składania wniosku, ale myślę, że to jest czas taki, aby wymienić opinie swoje. 

Eugeniusz Saczko – Przewodniczący Rady – ja bardzo chętnie złożę taki wniosek, bo pokazałem 
ten  regulamin  nauczycielom  wychowania  fizycznego,  jak  przeczytali,  to  mieli  takie  pytanie: 
dlaczego  do  godz.  13:00  a  nie  do  15:00,  bo  w  każdej  szkole  zajęcia  wychowania  fizycznego 
odbywają się albo do 14.30 albo 15.30 albo 7 – 8 godz.  lekcyjna,  ponieważ są łączone lekcje, 
zwykle na tych ostatnich godzinach daje się wychowanie fizyczne. Myślałem, że to może wynika z 
jakiejś umowy z Ministerstwem Sportu, tego nie wiem. Natomiast jeżeli administrator przychodzi 
wcześniej, o godz. 13:00, to nic nie szkodzi na przeszkodzie, aby było to wcześniej, bo akurat nie 
wszystkie boiska nie muszą być wykorzystane przez szkoły, może być jedno boisko wykorzystane 
przez szkoły a na drugim akurat musi być grupa zorganizowana, ale nie szkolna. 

Jolanta  Stefaniuk  –  Inspektor  ds.  Oświaty,  Kultury i  Sportu  –  faktycznie  realizujemy program 
sportu i  Pan, który pełni funkcję animatora,  pracuje od godz.  13:00 do 21:00, ale to jest  moje 
zdanie, że nie powinno być żadnego problemu z korzystaniem w tym czasie od godz. 13:00 do 
15:00 przez uczniów, te godziny faktycznie wynikają z tego programu.  

Eugeniusz Saczko – Przewodniczący Rady – jednak ja zgłoszę ten wniosek, jest animator, nie ma 
jeżeli  to nie wynika z przepisów prawnych, tylko z  naszego ustalenia,  to uważam, że do 15 i 
wszystkie szkoły się ze mną zgodzą, że do godz. 15:00 powinno być dla szkół. W związku z tym ja 
zgłaszam taki wniosek, żeby do godz. 15 otwarte było dla szkół. W punkcje 4 regulaminu podpunkt 
a – od godz. 8:00 do godz. 15:00, natomiast w podpunkcie b od godz. 15:00 do 21:00. Czy są 
jeszcze jakieś pytania, wnioski?

Bogusław Łabędzki – Radny – ja może wrócę do godz. 22:00 jako godziny zamknięcia. Bo to też 
ma związek z oświetleniem tego obiektu. Jeżeli określimy, że do 21:00 to oświetlenie znika, a jeżeli 



określimy, że 22:00, to w takim razie dokładam wniosek o 22:00. 

Jolanta Stefaniuk – Inspektor ds. Oświaty, Kultury i Sportu – animator przekazywał mi informację, 
że po godzinie 22:00 brak jest zainteresowanych korzystaniem z tego kompleksu, być może to się 
zmieni. 

Eugeniusz Saczko – Przewodniczący Rady – jeżeli nie będzie w regulaminie, to nie wydłuży, jeżeli 
będzie, to będzie musiał wydłużyć. Idą wakacje, 22:00 to prawie jeszcze widno jest. Więc łączymy 
te dwa wnioski, żeby było do godz. 15:00 i do godz. 22:00. Kto z Pań i Panów Radnych jest za  
przyjęciem  wspólnego,  zgłoszonego  wniosku,  proszę  o  podniesienie  ręki.  Dziękuję,  kto  jest 
przeciw?  Nie  widzę,  kto  się  wstrzymał?  Nie  widzę.  Wniosek  został  przyjęty  jednogłośnie.  W 
związku z tym przechodzimy do przegłosowania projektu uchwały wraz z regulaminem, wraz z 
poprawką,  którą  zaakceptowaliśmy.  Kto  z  Pań  i  Panów  Radnych  jest  za  przyjęciem  projektu 
uchwały, proszę o podniesienie ręki. Dziękuję, kto jest przeciw? Nie widzę, kto się wstrzymał? Nie 
widzę. Projekt uchwały został przyjęty jednogłośnie. 
Uchwała Nr VII/48/11 Rady Miasta Hajnówka z dnia 25 maja 2011 roku w sprawie  przyjęcia  
regulaminu korzystania z kompleksu boisk sportowych „Orlik 2012” w Hajnówce – załącznik 19

Do punktu 15 porządku obrad.

Eugeniusz  Saczko  –  Przewodniczący Rady –  przechodzimy do   punktu  15  porządku  obrad,  a 
mianowicie wolne wnioski i zapytania. Proszę o składania wolnych wniosków i zapytań. 

Alicja Chaniło – Radna – Panie Burmistrzu Wysoka Rado, w związku z tym, że od następnego roku 
będzie wykonywana nowa nawierzchnia drogi od ulicy Warszawskiej, bardzo proszę, żeby jeszcze 
w tym roku,  ponieważ  tych  dziur  się  narobiło  jeszcze  więcej,  niż  było,  a  samochodów jeździ 
naprawdę dużo, żeby te dziury były załatane. Teraz samochody jeżdżą środkiem jezdni, może dojść 
do wypadku. Bardzo bym prosiła, żeby załatane były te dziury. 

Bogusław Łabędzki – Radny – chciałbym się podzielić takim pomyłem mieszkańców, z którego 
sami wychodzą, by czy to w ramach przewidywanej zakładki na stronie internetowej w sprawie 
konsultacji społecznych, czy też w innym miejscu stworzyć taką przestrzeń, w której mieszkańcy 
będą mogli umieszczać sami, imiennie, swoje pomysły dotyczące rozwoju miasta, mają ich bardzo 
wiele,  niektóre  są  bardziej  abstrakcyjne,  niektóre  mniej,  ale  także  chcieliby,  żeby  mieszkańcy 
poznawali w ich interpretacji, chcą stworzenia na stronie miasta takiej przestrzeni, ja też już nie 
będę  mówił,  jakie  to  pomysły  były,  to  taka  pierwsza  rzecz,  natomiast  drugie  pytanie  dotyczy 
przyszłości planów budowlanych hali sportowej, myśmy już pieniądze pewne zainwestowali w to, 
już ta sprawa trochę ucichła, przy szkole nr 2 był taki plan, chciałbym znać jego losy teraz. 

Jan Giermanowicz – Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, to w zasadzie nie jest wniosek, a prośba 
w  imieniu  organizatorów  trzeciego  Festiwalu  Muzyki  Rockowej  Rockowisko  2011,  który  się 
odbędzie 30 lipca, prośba jest następująca, otóż jeszcze tak złego roku pod względem finansowym 
nie było, daw były bardzo udane festiwale, ten jest bardzo zagrożony, niemniej jednak wszystko 
wskazuje  na  to,  że  się  odbędzie.  Prośba  jest  szefa  komitetu  organizacyjnego  –  Pana  Tomasza 
Tichoniuka, żeby wspomóc w miarę możliwości, w naszym przypadku można złożyć deklarację do 
Biura Rady o przeznaczeniu jakiejkolwiek kwoty z  naszej  diety,  ja  już coś  takiego uczyniłem, 
przelałem na  konto  Festiwalu  w maju,  myślę,  że  Państwo wspomogą,  ponieważ to  jest  wielka 
promocja miasta, filmy na You Tube z poprzednich Festiwali bardzo dużą oglądalnością się cieszą, 
więc myślę, że musimy zadbać o ten Festiwal, żeby był kontynuowany, proszę, żeby również we 
własnym imieniu o pomoc.

Ewa Rygorowicz – Radna – Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, chodzi mi o ulicę Klimek, aby tą 



ulicę można było odznaczyć na znakach drogowych, gdyż zbliżając się do skrzyżowania z ulicą 
Warszawską, Piłsudskiego i Kołodzieja, nie ma na oznakowaniu ulicy Klimek i nie można w nią 
skręcić. 

Janusz Puch – Radny – Panie Przewodniczący, Panie Burmistrzu, Wysoka Rado, mieszkańcy ulicy 
Moniuszko, prosili mnie, abym zwrócił się z prośbą w imieniu tych mieszkańców o udrożnienie 
ulicy Moniuszko, w związku z tym, że są systematycznie zalewane. Odczytam prośbę: w związku z 
negatywną  odpowiedzią  poprzedniego  Pana  Burmistrza  w  poprzedniej  kadencji  odpowiedzi  na 
nasze pismo w powyższej sprawie dot. zalewania posesji, mieszkańcy ulicy Moniuszko zwracają się 
z uprzejmą prośbą o ponowne, wnikliwsze  rozpatrzenie prośby o likwidację wód deszczowych z 
naszej  ulicy.  Przy  intensywnych  opadach  deszczy,  niektóre  nasze  posesje  niżej  położone  są 
dodatkowo zalewane  wodą z  ulicy,  która  wlewa się  przez  obniżone  krawężniki  na  wjazdach i 
zalewa ulice.  Stara  kanalizacja  ogólnospławna,  która  została  zlikwidowana,  częściowo tę  wodę 
odprowadzała.  Obecna  kanalizacja  odbiera  tylko  ścieki  sanitarne.  Nawierzchnia  ulicy  została 
wyasfaltowana,  co  poprawiło  komfort  komunikacyjny,  natomiast  mieszkańcy  tej  ulicy,  w 
większości ulicy mają już dość ciągłej walki z wodą opadową, ponieważ nie znamy możliwości 
technicznych wykonania tej  budowy,  prosimy fachowców o opinię  w tej  sprawie.  Jednocześnie 
nadmieniamy, że sąsiednie ulice – Ogińskiego i Chopina kanalizacje deszczową posiadają. Jeszcze 
jedną mam sprawę, jeżeli Pan Przewodniczący pozwoli, chodzi tutaj o nasz miejski plac zabaw, z 
którego  korzysta  wiele  rodzin,  jak  również  dzieci,  prosiłbym  bardzo  w  miarę  możliwości  o 
przemyślenie  i  zainstalowania  tam monitoringu,  ponieważ  dzieci,  w  szczególności  te  większe, 
niszczą tam zainstalowane zabawki. One są przeznaczone na pewien ciężar, natomiast dzieci, które 
są przerośnięte, przebywają tam w godzinach wieczornych i dewastują to i jest problem z częstymi 
naprawami tego. 

Grzegorz Tomaszuk – Radny – tak jak wszystkim wiadomo, odbywają się teraz wybory do rad 
osiedla i pada dużo różnych wniosków i moim zdaniem, jeden z wniosków zasługuje na szczególną 
uwagę i ja chciałbym ponowić wniosek do Pana Burmistrza, chodzi o ulicę Torową, to jest ulica ta 
wzdłuż torów, jest równoległa do ulicy Białowieskiej i ona stara się łączyć ulicę Białowieską z ulicą 
Piłsudskiego i tak wygląda, jakby swego czasu nie została dokończona, ponieważ w stronę ulicy 
Piłsudskiego jest takie znaczące zwężenie, nie ma wjazdu od ul. Torowej na Piłsudskiego i teraz 
jesteśmy w takiej sytuacji, że należałoby to zrobić, jakie będą zalety jak się dokończy tę ulicę: jeżeli 
ta ulica Torowa zostanie doprowadzona do ulicy Piłsudskiego, moim zdaniem, zostanie odciążone 
skrzyżowanie  ulicy  Białowieskiej  w Piłsudskiego,  a  z  drugiej  strony,  i  tu  mieszkaniec  osiedla 
zgłaszał ten wniosek, podkreślał, że będzie wyregulowana gospodarka ściekowa, bo ta ulica Torowa 
jest ze znacznym spadkiem w kierunku Piłsudskiego. 

Zdzisław Wiatrowski – Radny – Panie Przewodniczący,  Panie Burmistrzu,  Wysoka Rado, mam 
dwie sprawy, pierwsza sprawa to tak, jak już tu Pan Radny Tomaszuk wspomniał o tych wnioskach, 
które mieszkańcy zgłaszają w trakcie wyborów władz osiedlowych, na jednym z tych spotkań była 
poruszona sprawa, którą już wcześniej zgłaszałem na sesji, a rzecz dotyczy oczyszczenia Rzeczki 
Leśnej, ona jest tak zanieczyszczona, że brzydko wygląda i chluby nam nie przynosi, począwszy od 
tego  mostku,  który  znajduje  się  przy  Cerkwi  arcybiskupa  Chodakowskiego,  tam są  i  opony,  i 
kanapy, także trzeba by było wpłynąć na instytucję, która jest odpowiedzialna za utrzymanie tej 
rzeczki i na tę instytucje wpłynąć. Druga sprawa to taka zapewne na wyrost, ale niejako byłem 
poproszony o mieszkańców miasta, żeby tę sprawę poruszyć na sesji, więc ją poruszam a rzecz 
dotyczy usuwania nieczystości po swoich czworonogach. Mieszkańcy szczególnie zgłosili się do 
mnie tego bloku kolejowego, który sąsiaduje przy tym mostku i tam upatrzyli sobie spacerowicze 
miejsce na wyprowadzanie swoich piesków. Dla piesków to jest fajna sprawa, pobiegają, załatwią 
swoje potrzeby fizjologiczne, ale to wszystko zostaje, okna tworzyć nie można, much tam pełno, to 
jest  bardzo  uciążliwe,  nie  wiem,  jak  tą  sprawę  załatwić,  ale  jest  problem  i  stąd  ta  prośba 
mieszkańców, żeby edukację osób, które mają czworonogi, sprzątali po nich. Dziękuję.



Alla  Gryc  –  Radna  –  Panie  Przewodniczący,  Panie  Burmistrzu,  Wysoka  Rado,  chcę  bardzo 
podziękować Panu Giermanowiczowi za wsparcie Festiwalu Rockowisko i jednocześnie apeluję do 
nas, jako do Radnych, do mieszkańców miasta, każdy z nas ma przyjaciół, biznesmenów i złotówka 
po złotówce, zbierzemy troszkę pieniędzy, strona internetowa jest faktycznie odwiedzana często, 
jest tam podany numer konta i popieram wniosek – pomóżmy tym młodym ludziom zrealizować 
kolejny Festiwal Rockowiska w Hajnówce. Dziękuję. 

Tomasz Androsiuk – Radny – Panie Burmistrzu, ja zwracam się z kolejną prośbą mieszkańców ul. 
Gruntowej – czy dałoby się w jednym miejscu oświetlenie zainstalować? Tam słup jest, tylko nie 
ma lampy, jest ciemny odcinek. Dziękuję. 

Eugeniusz Saczko – Przewodniczący Rady – dziękuję, więcej pytań nie widzę. 

Do punktu 16 porządku obrad.

Eugeniusz  Saczko  –  Przewodniczący  Rady  –  przechodzimy  do  punktu  16  odpowiedzi  na 
interpelacje, wolne wnioski, zapytania. Proszę Panie Burmistrzu. 

Jerzy Sirak – Burmistrz Miasta – Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, w sprawie tych dziur na 
ulicy Warszawskiej będziemy interweniować u zarządcy, więc bezpośrednio u Dyrektora Sulimy i 
postaramy  się,  żeby  te  dziury  były  jak  najszybciej  połatane.  Pan  Łabędzki  –  bardzo  cenna 
inicjatywa, zastanowimy się nad tym, jak to zrealizować a jak już mówię o tym, to chciałbym 
poinformować  Państwa,  że  jako miasto  uczestniczymy również  w takim projekcie  wspieranym 
przez Wojewodę Podlaskiego „Decydujmy razem” i  tak naprawdę ten projekt jest  realizacją tej 
uchwały, którą przyjęliśmy niedawno, dotyczącą konsultacji społecznej. W ramach realizacji tego 
programu  możemy  opracować  pewne  szczegółowe  projekty  czy  programy  dotyczące 
szczegółowych  dziedzin  naszego  życia,  zastanawialiśmy  się,  co  tutaj  wybrać  wspólnie  z 
pracownikami, z Panem Przewodniczącym Saczko, uznaliśmy, że takim tematem, nad którym warto 
popracować,  jest  wspomaganie  przedsiębiorczości  w  naszym  mieście.  Wczoraj  takie  pierwsze 
spotkanie organizacyjne, z przedsiębiorcami, osobami zainteresowanymi odbyliśmy, jest akceptacja 
z ich strony do realizacji tego projektu, ale korzystając z okazji,  również zachęcam Państwa za 
pośrednictwem  telewizji,  również  i  młodych  mieszkańców  Hajnówki,  kto  jest  zainteresowany, 
miałby  ochotę,  chciałby  w  takim  zespole  popracować,  to  serdecznie  zapraszamy.  Pyta  Pan  o 
budowę hali sportowej przy szkole nr 2, w tej chwili nie mamy na to środków i trudno powiedzieć o 
realizacji,  wolałbym,  żeby  na  dzień  dzisiejszy  była  opracowana  dokumentacja  na 
termomodernizację  tej  szkoły,  bo  to  jest  bardzo  ważna  sprawa,  brak  takiego  ocieplenia,  to  są 
większe  ubytki  ocieplenia,  większe  koszty,  w  tej  chwili  przygotowujemy  się  wystąpienia  do 
narodowego Funduszu Ochrony Środowiska, to dosyć korzystne środki na termomodernizację i w 
ramach tego projektu chcemy zesponsorować termomodernizację Zespołu Szkół Nr 3 na osiedlu 
Mazury, w tej chwili na ukończeniu jest już dokumentacja na przedszkola i szkołę na Judziance, nie 
mogliśmy w tej chwili brać pod uwagę szkoły w dwójce, dlatego, że tam jest potrzebna kompletna 
dokumentacja, pozwolenie na budowę, a tutaj nie ma czasu, mogliśmy wziąć pod uwagę tylko te 
przedszkola, że budynki do 12 m wysokości mogą iść do realizacji na podstawie zgłoszenia i w tych 
normach czasowych możemy się zmieścić, tutaj mam nadzieję że jest szansa i te środki dostaniemy 
i w projekcie budżetu na przyszły rok będzie można brać pod uwagę te inwestycje. Również w 
pełni popieram inicjatywę Radnego Giermanowicza, niezależnie od tego, że są problemy finansowe 
może w mniejszym zakresie, ale trzeba pomóc młodym ludziom zorganizować te spotkanie, żeby 
nie  wypaść  z  tego  systematycznego  organizowania  imprezy,  która  w  Hajnówce  już  jest  i  w 
środowisku młodych ludzi zainteresowanych rockiem już się przyjęła i to w sensie pozytywnym. 
Pani Ewa Rygorowicz mówi o oznakowaniu ulicy Klimek, Pani Radna mówi, że jest oznakowanie, 
jeżeli potrzeba jest dodatkowego oznakowania, to przeanalizujemy i zrobimy. Zgodzę się z kolegą 



Puchem,  że  monitoring  na  placu  zabaw  jest  potrzebny,  ale  generalnie  pewnej  przebudowy  i 
doposażenia nie zrobimy, my mamy system monitoringu w mieście, my zamierzamy przygotować 
się do tego na przyszły rok i wtedy weźmiemy również pod uwagę plac zabaw. Rzeczywiście, jeżeli  
chodzi o ulicę Moniuszki,  kilka rodzin ma tam problemy,  prawda jest taka,  że my z pieniędzy 
publicznych  nie  możemy  finansować  i  zastanowimy  się  jak  poprawić  odprowadzenie  wód 
burzowych z samej ulicy Moniuszki, mamy nadzieję, że jeżeli to zrobimy, to poprawi to sytuację na 
tych sąsiednich nieruchomościach. Pan Tomaszuk podnosi problem ulicy Torowej, wczoraj przy 
okazji spotkania na Mazurach, wyszedł problem ulicy Krzywej, jest to podobna sytuacja, myślę, że 
trzeba zrobić wszystko, żeby jeden i drugi temat zrealizować.  Oczywiście, jeżeli będą problemy z 
wywłaszczeniem, z polubownym załatwieniem sprawy, pozostaje tryb spec ustawy i w taki sposób 
to można będzie zrobić. W pełni się zgadzam z Panem Wiatrowskim, że Leśna Rzeka jest brudna, w 
tej chwili będziemy interweniować u zarządcy, już były deklaracje ze strony zarządcy, że będzie 
ona sprzątnięta i odkoszona, niemniej jednak my nie będziemy czekać i te wszystkie gabarytowo 
śmieci,  które tam są, postaramy się w najbliższym czasie posprzątać.  Jeżeli  chodzi o pieski,  to 
problem jest w całym mieście, wszyscy zastanawiajcie się, co z tym zrobić, patrzę, Pan Burmistrz 
ma jakiś ciekawy pomysł. 

Bazyl Stepaniuk – Zastępca Burmistrza – wniosek Pana Radnego, trafił w odpowiednim momencie 
do Pani Marty Trochimczyk, obecnej tutaj na sesji, my od miesiąca przygotowujemy się, jesteśmy 
w końcowym stadium takiej  akcji  uświadamiającej,  mamy wstępną akceptację  jednej  ze  szkół, 
młodzież już niejednego kierowcę potrafiła zawstydzić, wręczając cytrynę w obrębie przejścia za 
nieprzestrzeganie  przepisów,  za  nieprzepuszczanie  dzieci  na  przejściu,  także  dzieci  będą 
wyposażone w takie  materiały uświadamiające nas dorosłych,  właścicieli  psów, będą działać w 
terenie i wręczać ulotki i pewne rzeczy, które zapewne niejeden z właścicieli psów zobaczy po raz 
pierwszy, czyli takie specjalne torebki do sprzątania po swoich pupilach. Natomiast ten problem 
wznawia się co roku na wiosnę, bo wiadomo, że śnieg odsłania wiele takich nieciekawych rzeczy. 
Stan ogólny sanitarnohigieniczny w mieście w tym celu, żeby się poprawił w ostatnim miesiącu, 
umiejscowiliśmy,  zamontowaliśmy  kilka  toalet  przenośnych,  zobaczymy,  jak  to  się  sprawdzi, 
przecież czasem i mieszkańcy też potrafią negatywnie wpływać na stan sanitarny. Dziękuję. 

Jerzy Sirak – Burmistrz Miasta – Pani Radna Gryc popiera wniosek wsparcia Rockowiska, więc 
jesteśmy tutaj wszyscy zgodni. Pan Radny Androsiuk mówi o potrzebie zamontowania oświetlenia, 
myślę,  że jeżeli  żadnych przeszkód technicznych tam nie  będzie,  to  jest  to  całkiem możliwe i  
realne. Dziękuję 

Eugeniusz Saczko – Przewodniczący Rady – dziękuję. 

Do punktu 17 porządku obrad.

Eugeniusz  Saczko  –  Przewodniczący  Rady  –  w  ten  sposób  wyczerpaliśmy  porządek  obrad. 
Zamykam obrady VII sesji Rady Miasta.

Prot.          Przewodniczący Rady 

insp. Halina Stepaniuk Eugeniusz Saczko


