
Protokół Nr XII/11
z obrad XII sesji Rady Miasta Hajnówka,
która odbyła się 26 października 2011 r.
w Sali Konferencyjnej Urzędu Miasta

w Hajnówce
w godz. 13.00 – 16.15

Stan Rady Miasta –21, obecnych na sesji – 19

Radni obecni na posiedzeniu:

1. Androsiuk Tomasz

2. Bołtromiuk Eugeniusz

3. Chaniło Alicja

4. Giermanowicz Jan

5. Gryc Alla

6. Kiendyś Ireneusz Roman

7. Kulwanowski Leonard

8. Łabędzki Bogusław Szczepan

9. Łojewska Halina

10. Markiewicz Piotr

11. Olejnicki Tomasz

12.Ostapczuk Jakub

13. Ostaszewska Walentyna

14. Puch Janusz

15. Rakowicz Wiesław

16. Rygorowicz Ewa

17. Saczko Eugeniusz

18. Tomaszuk Grzegorz

19. Wiatrowski Zdzisław

Nieobecni usprawiedliwieni:

1. Siegień Irena

2. Wiktor Szpakowicz

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 – otwieram obrady XII sesji Rady Miasta Hajnówka. Na 
podstawie listy obecności stwierdzam, iż w obradach uczestniczy 18 radnych, wszystkie podjęte 
dzisiaj  uchwały  będą  prawomocne.  Zanim  rozpocznę,  bardzo  proszę  wszystkich  Państwa 
o powstanie. W ubiegłym miesiącu zmarł nasz kolega, radny Rady Miasta Hajnówka, wieloletni 
pracownik Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji  w Hajnówce – Ś.P.  Wiktor  Szpakowicz. 



Bardzo  proszę  wszystkich  o  uczczenie  jego  pamięci  minutą  ciszy.  Dziękuję  bardzo.  Witam 
serdecznie na dzisiejszych obradach Burmistrza Miasta Hajnówka – Pana Jerzego Siraka, bardzo 
serdecznie  witam  radnego  Sejmiku  Wojewódzkiego  –  Pana  Mikołaja  Janowskiego,  witam 
serdecznie Wiceburmistrza Miasta Hajnówka – Pana Bazyla Stepaniuka wraz z urzędnikami  Miasta 
Hajnówka – pracownikami urzędu, witam bardzo serdecznie Pana Dyrektora Zakładu Gospodarki 
Mieszkaniowej w Hajnówce – Pana Anatola Łapińskiego, bardzo serdecznie witam Panie i Panów 
Przewodniczących Rad Osiedli, witam przedstawicieli mediów, a za ich pośrednictwem wszystkich 
mieszkańców miasta Hajnówki, bardzo serdecznie witam Panie i Panów radnych oraz wszystkich 
gości, którzy przybyli na dzisiejsze obrady sesji Rady Miasta. Przystępujemy do realizacji porządku 
obrad. Przedstawię Państwu proponowany porządek obrad:

1.Otwarcie sesji.

2.Przyjęcie porządku obrad.

3.Przyjęcie protokołu z XI sesji Rady Miasta Hajnówka.

4.Interpelacje.

5.Informacja o działalności Burmistrza Miasta Hajnówka w okresie od dnia 17 sierpnia  2011 r. do 

11 października 2011 r.

6.Informacja Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Hajnówka o kontroli gospodarki finansowej 

w Przedszkolu Samorządowym Nr 2 w Hajnówce za 2010 rok.

7. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta Hajnówka o oświadczeniach majątkowych.

8. Informacja Burmistrza Miasta Hajnówka o oświadczeniach majątkowych.

9.Wybory ławników na kadencje 2012 – 2015:

    a) opinia Zespołu do spraw wyboru ławników na kadencję 2012 – 2015,

    b) powołanie Komisji Skrutacyjnej,

    c) wybory ławników,

    d) podjęcie uchwały w sprawie wyboru ławników na kadencję 2012-2015.

10.Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawach:

    a/ wygaśnięcia mandatu radnego w okręgu wyborczym nr 2,

    b/ uchwalenia Statutu Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Hajnówce,

    c/ przystąpienia do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania  

         przestrzennego miasta Hajnówka,

    d/ powołania Komisji Inwentaryzacyjnej Mienia Komunalnego,

    e/ zmiany uchwały Nr XXV/151/05 Rady Miasta Hajnówka z dnia 20 kwietnia 2005 r. w 

         sprawie nadania nazwy rondu,

    f/ warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę Miejską Hajnówka,

    g/ uchwalenia Rocznego programu współpracy miasta Hajnówka z organizacjami 

         pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24  

         kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,

     h/ udzielenia pomocy finansowej,



     i/ zmian budżecie miasta na 2011 rok.

11.Wolne wnioski zapytania.

12.Odpowiedzi na interpelacje, wolne wnioski, zapytania.

13.Zamknięcie obrad.

Eugeniusz Saczko – Przewodniczący Rady – czy są jakieś  uwagi  do porządku obrad? Tak,  są. 
Proszę bardzo, Pan radny Bogusław Łabędzki.

Bogusław Łabędzki – radny – Panie Przewodniczący.

Eugeniusz  Saczko  –  Przewodniczący  Rady  –  jeszcze  jedna  prośba,  wszyscy,  którzy  się 
wypowiadają, proszeni są o pobranie mikrofonu i wypowiadanie się do mikrofonu, bo inaczej nie 
będzie tego w relacji telewizji kablowej.

Bogusław Łabędzki – radny – Panie Przewodniczący, chciałbym wnieść o poszerzenie porządku 
obrad o punkt dotyczący informacji komitetu mieszkańców SOS dla Hajnówki na temat ich akcji 
z  czerwca 2011 r.  Proponuję,  by był  to  punkt  6,  czyli  zaraz po informacji  o działalności  Pana 
Burmistrza.  Myślę,  że  jest  to  uzasadnione  przede  wszystkim,  że  pismo  w  czerwcu  zostało 
skierowane przez komitet do Rady Miasta. Rada Miasta jako taka nie ustosunkowała się oficjalnie 
do  tego  pisma.  Mieszkańcy  chcą  przedstawić  efekty  tego  protestu  z  czerwca,  wymianę 
korespondencji i myślę, że jako Rada Miasta jesteśmy to im zobowiązani. Dziękuję bardzo.

Eugeniusz Saczko – dziękuję, mógłby to Pan to jeszcze raz powtórzyć, jak brzmiałby ten punkt.

Bogusław Łabędzki – radny – /informacja komitetu mieszkańców SOS dla Hajnówki na temat ich 
akcji z czerwca 2011 r./ Oczywiście, co do nazwy punktu, możemy tu podyskutować.

Eugeniusz Saczko – to by był punkt po informacji z działalności Burmistrza, czyli  punkt 6 lub 
punkt 5a, żeby było łatwiej, bo wtedy nie będziemy już zmieniali kolejnych punktów. Dziękuję 
bardzo,  czy  są  jeszcze  uwagi?  Jeżeli  nie  ma,  to  przegłosujemy  wniosek  Pana  Bogusława 
Łabędzkiego o wprowadzenie do porządku obrad punktu 5 a – /Informacja komitetu mieszkańców 
SOS dla Hajnówki na temat ich akcji z czerwca 2011 r./ Przypominam Państwu, że w tej chwili  
dokonujemy zmiany porządku obrad. Do zmiany wymagana jest bezwzględna większość głosów, 
co oznacza, iż liczba głosów za musi być o jeden więcej, niż głosów przeciw i wstrzymujących się 
– zgodnie z naszym regulaminem. Przystępujemy do głosowania – kto jest  za wnioskiem Pana 
radnego Bogusława Łabędzkiego, proszę o podniesienie ręki – 15, dziękuję, kto jest przeciw? - nie 
widzę, dziękuję, kto się wstrzymał? – 4. 19 radnych głosowało: 15 za, 4 się wstrzymało, przeciw 
nie  było.  Wniosek  został  przyjęty.  Ja  już  nie  będę  czytał  po  kolei  wszystkich  punktów, 
wprowadziliśmy podpunkt 5a odnośnie informacji komitetu mieszkańców SOS dla Hajnówki i tak 
dalej. W związku z tym czy są jeszcze jakieś inne uwagi? Nie widzę. W związku z tym przystąpimy 
do  przegłosowania  całości  porządku  obrad.  Kto  z  Pań  lub  Panów radnych  jest  za  przyjęciem 
porządku obrad, proszę o podniesienie ręki. Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się 
wstrzymał? Nie widzę. Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie. Dziękuję bardzo. 
Uzupełniony porządek obrad stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

Do punktu 3 porządku obrad.
Eugeniusz Saczko – Przewodniczący Rady – przechodzimy do punktu 3 – przyjęcie protokołu z XI 
sesji Rady Miasta Hajnówka. Czy są jakieś uwagi, pytania dotyczące protokołu z XI sesji? Nie 
widzę. W związku z tym przystąpimy do głosowania. Kto jest za przyjęciem protokołu z XI sesji 
Rady Miasta Hajnówka, 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. Bardzo 
proszę, Pan radny Wiesław Rakowicz.

Wiesław Rakowicz – radny – Panie Burmistrzu, to interpelacja w interpelacjach, ja interpeluję o 
odpowiedź na moją interpelację z czerwca tego roku. To trwa trochę długo, zdarza to już w tym 
roku drugi  raz,  że Pan Burmistrz  nie  odpowiada na interpelacje  w trybie,  który jest  określony. 
Dziękuję.

Eugeniusz Saczko – proszę o zgłaszanie  kolejnych interpelacji. Pan radny Eugeniusz Bołtromiuk.
Eugeniusz  Bołtromiuk  –  radny  –  zwracam  się  z  prośbą  o  zobowiązanie  Dyrektora  Zakładu 
Gospodarki Mieszkaniowej w Hajnówce do dostosowania wysokości balkonów w bloku przy ulicy 
Piłsudskiego 4b (a być może także w innych blokach tego osiedla lub w ogóle w innych blokach 
będących w administracji ZGM) do obowiązujących obecnie przepisów, tzn. do wysokości 110 cm. 
Przed kilkoma dniami, jeden z mieszkańców bloku przy ulicy Piłsudskiego 4b zaprosił mnie, jako 
radnego,  do  swojego  domu,  wręczył  mi  miarkę  metrową  i  poprosił  o  zmierzenie  wysokości 
balustrady  na  balkonie.  Okazało  się,  że  balustrada  ma  wysokość  82  cm.  Dla  porównania  – 
wysokość  standardowych  mebli  kuchennych  ma  wysokość  85  cm.  Punkt  ciężkości  dorosłego 
człowieka  znajduje  się  zaś  na  wysokości  pępka.  Przy  wzroście  175  cm znajduje  się  więc  na 
wysokości 105 cm. Oczywistym jest fakt, że tym łatwiej jest stracić równowagę, im przeszkoda 
znajduje się bliżej podłoża, tzn. im bardziej niżej środka ciężkości. Blok ten był oddany do użytku 
w 1974 roku. Obowiązująca do 31 sierpnia 1980 r.  norma wysokości  balustrady dla  tego typu 
budynków wynosiła 90 cm, a od 1 września 1980 r. do chwili obecnej wynosi 110 cm, co wynika z 
odpowiednich  aktów prawnych.  Utrzymanie  wysokości  balustrady na  poziomie  82  cm zagraża 
bezpieczeństwu utraty zdrowia i życia lokatorów tych budynków. Z tego budynku w ostatnich kilku 
latach wypadł z III piętra mężczyzna, ponosząc śmierć na miejscu, zaś z II piętra wypadła kobieta,  
umierając po 2 tygodniach w szpitalu. Niektórzy lokatorzy sami we własnym zakresie podwyższyli 
balustradę na odpowiedni poziom, nie wiadomo tylko, czy taka balustrada, wykonana we własnym 
zakresie,  spełnia  jakiekolwiek  wymagania  i  czy  chroni  przed  upadkiem.  Uważam,  że  Zakład 
Gospodarki  Mieszkaniowej  powinien  w  trybie  pilnym  przystąpić  do  pomiarów  wysokości 
balkonów  w  administrowanych  przez  siebie  budynkach,  przedstawić  lokatorom  konieczność 
podwyższenia do wysokości 110 cm balustrad i niezwłocznie wykonać te prace. W razie trudności 
finansowych ZGM uważam, iż Urząd Miejski  sposób powinien wspomóc ZGM (wolne środki z lat 
ubiegłych),  poręczyć  lub  zaciągnąć  kredyt,  ale  to  powinno  być  negocjowane  pomiędzy 
odpowiednimi komórkami Urzędu Miasta a ZGM. Ja mam metrówkę, pokażę, ile wynosi 82 cm. 
Tyle. Przekazuję również kserokopię tych aktów prawnych dla Pana Burmistrza. Dziękuję.

Eugeniusz Saczko – dziękuję, proszę o zgłaszanie kolejnych interpelacji. Nie widzę. W związku 
z tym dziękuję za zgłoszenie jednej interpelacji bo jedna to prośba o odpowiedź.
Interpelacja pisemna radnego Eugeniusza Bołtromiuka stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

Do punktu 5 porządku obrad.
Eugeniusz  Saczko  –  Przewodniczący  Rady  –  przechodzimy  do  punktu  5  porządku  obrad  – 
informacjao działalności Burmistrza Miasta Hajnówka w okresie od dnia 17 sierpnia  2011  r. do 11  
października 2011 r.  Panie i Panowie radni otrzymaliście informację przed komisjami na piśmie. 
Proszę bardzo, czy są jeszcze dodatkowe pytania do Pana Burmistrza? Proszę bardzo, Pan radny 
Bogusław Łabędzki.

Bogusław Łabędzki – radny – pytanie związane jest ze specjalną strefą ekonomiczną – suwalską. 



Czy w ramach obchodów 15-lecia była okazja porozmawiać o poszerzeniu tej strefy – ja wiem, że 
od Suwałk do Hajnówki daleko – ale inni do Małkini też nie mają bliżej. Na poważnie już tak, 
chciałbym  się  zapytać,  czy  mamy  ewentualnie  w  swoich  planach,  jakie  są  możliwości,  czy 
bierzemy to pod uwagę w ramach przygotowywania się na podobno nadchodzący kryzys? Dziękuję 
bardzo.

Eugeniusz Saczko – dziękuję bardzo. Czy jeszcze ktoś chciałby zadać pytanie Panu Burmistrzowi 
dotyczące informacji? Nie widzę, w związku z tym bardzo proszę Pana Burmistrza o odpowiedź.

Jerzy Sirak – Burmistrz Miasta – nie ukrywam, że staram się robić rozpoznanie, by dowiedzieć się 
jak najwięcej  na temat  szans  i  możliwości  uruchomienia podstrefy ekonomicznej  w Hajnówce. 
Problem polega na tym, że w tej chwili w Hajnówce mamy trochę za mało terenów przemysłowych
w jednym miejscu, ale szukamy takiego rozwiązania, żeby może częściowo w oparciu o grunty, 
które są w granicach administracyjnych miasta Hajnówki, być może częściowo na terenie gminy 
Hajnówka, w przyszłości starać się taką podstrefę ekonomiczną uruchomić, a jeżeli już jestem przy 
głosie,  chciałbym  poinformować,  że  złożyliśmy  już  do  Urzędu  Marszałkowskiego  w  ramach 
Regionalnego  Programu Operacyjnego oś 5 Rozwój Infrastruktury i Ochrony Środowiska projekt. 
Dotyczy  on  montażu  kolektorów  słonecznych  na  Parku  Wodnym,  aby  poprzez  ten  montaż  w 
przyszłości  obniżyć  koszta  funkcjonowania  tego  parku,  bo  jak  wszyscy wiemy,  jest  to  bardzo 
potrzebne, ale też bardzo kosztowne. Łączny koszt tej planowanej inwestycji, wartość projektu to 
jest  1298000,  z  tego  wkład  własny  194000.  Mamy  nadzieję,  że  projekt  jest  na  tyle  ważny 
w aspekcie tych odnawialnych źródeł energii,  że mamy szansę na uzyskanie tego finansowania. 
Także tyle, dziękuję.

5a/ Eugeniusz  Saczko – dziękuję  bardzo,  ponieważ więcej  pytań nie  było,  zamykamy punkt  5 
i  przechodzimy do punktu 5a porządku obrad,  a mianowicie  informacja komitetu mieszkańców 
SOS dla Hajnówki na temat ich akcji z czerwca 2011 r. Kto z Państwa przedstawia? Bardzo proszę 
o podanie mikrofonu.

Karol Nieciecki – Szanowni Państwo, nazywam się Karol Nieciecki. Szanowny Panie Burmistrzu, 
Szanowni Państwo Radni, Szanowni goście, koleżanki, koledzy z komitetu. Obiecuję, że nie będę 
długo was zanudzał, będę cytował pewne fakty, które mam tu przed sobą i jednocześnie proszę 
mojego kolegę z komitetu, by to, co będę cytował, wszystkie pisma, korespondencję przedstawił 
Panu Przewodniczącemu, prawda, aby mógł zapoznać także radnych w przyszłości z materiałem, na 
którym się opieramy, który, że tak powiem, mamy na rękach. Szanowni Państwo, zacznę może od 
takiej niemiłej rzeczy dla nas, gdyż po Hajnówce – wiem, że też wśród radnych chodzi taka nazwa 
na temat  naszego komitetu,  że grupa oszołomów albo ekstrema hajnowska,  może i  tak,  proszę 
Państwa.  Zawsze  kto  idzie  pod  wiatr  lub  biegnie  pod  górę,  to  ma  ciężko.  Ja  Państwu  dzisiaj 
udowodnię, że to o co walczymy , czy te postulaty , które kierujemy zarówno do Rady Miasta i 
Burmistrza  są  w  100% słuszne.  Proszę  Państwa  wczoraj  właśnie  zostało  skończone  ocieplanie 
fundamentów mego bloku 3 Maja 60 po raz drugi. Chciałem dodać i może zacytuję Państwu pewne 
pismo – pismo jest z dnia 23.05.2011 r. - /stwierdzone zostały zgodnie z audytem energetycznym 
oraz projektem architektonicznym/,  dalej  /prawidłowość prac potwierdza również dokumentacja 
techniczna oraz formalnoprawna.  Wszystkie  prace były wykonywane zgodnie z  nadzorem osób 
posiadających odpowiednie przygotowania zawodowe, jak również uprawnienia. Każdy etap robót 
zakończony jest wpisem do dziennika budowy potwierdzającym jego prawidłowe wykonanie. Nie 
znaleziono  podstaw  do  potwierdzenia,  że  Pani  stanowisko  –  termomodernizacja  budynku 
mieszkalnego  przy  ul.  3  Maja  60  –  wykonana  jest  niezgodnie  z  projektem i  pozwoleniem na 
budowę, co przyczyni się do niezawinionej przez Panią dużej straty ciepła/. To przyczyniło się do 
tego, że Pani ta zapłaciła 1000 złotych więcej za rok ubiegły za energię elektryczną, za energię 
cieplną przepraszam. To jest pismo od Prezesa Spółdzielni Mieszkaniowej – być może Państwo 
powiecie – a co to was obchodzi,  to jest  prywatna firma, my nic nie mamy z tym wspólnego, 



prawda. Walczcie między sobą, zresztą usłyszeliśmy coś takiego, liczby mówią za siebie, prawda. 
Jak  powiedział  kiedyś  Pan  Burmistrz,  a  liczby  wskazują  na  to,  że  Przedsiębiorstwo  Usług 
Komunalnych wszystko wykonało dobrze. Proszę Państwa, list z dnia 4.03.2011 r. Przedsiębiorstwo 
Usług  Komunalnych  do  Burmistrza  Miasta  Hajnówki  cytuję  fragmenty  –  /wszelkie  prace 
budowlane  związane  z  wykonaniem docieplenia  budynków mieszkalnych  wykonano  zgodnie  z 
projektem  budowlanym,  gdyby  wyżej  wymienione  rzeczy  nie  zostały  zrealizowane,  prace 
budowlane  z  całą  pewnością  nie  byłyby  odebrane  przez  inspektora  nadzoru  budowlanego. 
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych spółka  z  o.o.  w Hajnówce nie  widzi  potrzeby przeróbki 
ociepleń na nowo, ponieważ były wykonane zgodnie z projektem budowlanym i  kosztorysem/. 
Następne pismo, proszę Państwa, które dotyczy między innymi tego bloku, który był docieplany, 
prawda, po raz drugi, że tak powiem, przez Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych, bo jeszcze był 
blok Armii Krajowej 18 także docieplany we wrześniu, proszę Państwa, czyli już dwa bloki mamy, 
gdzie Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych po raz drugi wykonało prace. Nie wiem, dlaczego po 
raz drugi, jeśli wszystko jest tak dobrze, prawda, i piśmie, które otrzymaliśmy na moje ręce od Pana 
Burmistrza, nasz komitet od Wiceburmistrza, przepraszam Pana Stepaniuka, między innymi cytuję 
fragmenty – /z wyjaśnień przedstawionych przez Prezesa spółki/ - chodzi tu o PUK oczywiście – /iż 
prace zostały wykonane zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane - dziennik 
ustaw/, i tak dalej i tak dalej, /zgodnie z którą uczestnicy procesu budowlanego zobligowani byli do 
wykonania  robót  budowlanych  zgodnie  z  wiedzą  i  sztuką  budowlaną.  Nad  prawidłowym 
przebiegiem  procesu  budowlanego  czuwał  kierownik  budowy  oraz  inspektor  nadzoru 
budowlanego/.  Proszę  Państwa,  no  i  jeszcze  może  końcówka  tego  pisma,  za  które  zresztą 
dziękujemy władzom miasta, gdyż świadczy o tym, że jednak ktoś się z nami liczy, prawda, jednak 
coś,  co  robimy,  zabiera  trochę  władzom  miasta  czasu,  być  może  słusznego  czasu,  prawda  i 
końcówka tego listu – /jeśli chodzi  efekt ekonomiczny i zarazem ekologiczny, to diametralnie po 
termomodernizacji bloków będących w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej Hajnówka, zmalało 
zużycie  kupowanej  energii  przez  Spółdzielnię  Mieszkaniową  w  Przedsiębiorstwie  Energetyki 
Cieplnej/.  Proszę Państwa być może tak tylko w 35 %, zaraz będzie konkluzja końcowa, Panie 
Burmistrzu, jeszcze chwilę, w 35 % mieszkańcy Spółdzielni Mieszkaniowej musieli dopłacić kwoty 
1000,  2000  a  nawet  3000,  a  najwyższa  kwota  jaką  było  4000  złotych  za  okres  ogrzewania 
zimowego. Otóż, proszę Państwa, być może nikt by się nie przyznał do błędów, że bloki, piwnice,  
fundamenty bloków są źle ocieplone.  Źle ocieplone to znaczy nie tak, jak powinno być – metr 
głębokości  i  nie  użyto  takiego  styropianu,  proszę  Państwa,  jaki  użyto  teraz,  wczoraj,  kończąc 
budowę, znaczy budowę, ocieplenie mojego bloku. Przypominam, że, jak mówiłem wcześniej, już 
skończono jeden blok, a zapewniono mnie, że następny blok też będzie poprawiany. Otóż, proszę 
Państwa, w związku z tym, że były deszcze i ludzie, nie wiem dlaczego do nas, a nie do prezesa  
spółdzielni,  dzwonili,  zgłaszali  –  zalewa  nam  piwnice,  proszę  Państwa,  zgniły  mi  jakieś  tam 
materiały, miałam w pudełku książki, które miałam przekazać do biblioteki w Białowieży, która się 
spaliła  i  te  książki  zostały całkowicie  mi  zalane,  zgnił  mi  dywan i  tak  dalej,  proszę  Państwa. 
Mnóstwo takich telefonów. Powiem teraz tak – Policji tu nie ma, mam nadzieję, że nie będą tego 
oglądać – nielegalnie grupa 5 osób zrobiła odkrywki, proszę Państwa, nie nocą, normalnie w biały 
dzień w pięciu blokach na różnych osiedlach – i do jakiego wnioski żeśmy doszli? Proszę Państwa, 
w 6 blokach, w tym jednym bloku było w miarę dobrze, a wiecie w którym to bloku – tam, gdzie  
mieszka Pani członek zarządu na Lipowej – Pani Kicel, zdaje się w tym 79 a, tam było dobrze, 
natomiast w pozostałych pięciu blokach między, innymi w moim bloku, wszystko było tak – 30 cm 
i styropian użyty taki, jak na ścianach górnych, czyli nie ten, który nie powinien nie przepuszczać 
wody a zwykły styropian. Ale nie wiem, czy Państwo wiecie, że już jest prowadzone śledztwo, są 
nawet ukarani niektórzy za kradzież styropianu przy wykonywanych pracach. Proszę Państwa, tak 
się  złożyło,  że  tam  Panu  Przewodniczącemu  to  pismo  złożyłem,  kolega,  który  mi  tu  trzyma 
mikrofon, wbrew naszym sugestiom, powiedziałem – słuchaj  i  tak nie dostaniesz odpowiedzi – 
napisał do  Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych z zapytaniem – dlaczego te bloki są ocieplane 
skoro mamy tyle pism,  dlaczego po raz drugi wyjmowany jest ten styropian, który już został użyty 
i  wyrzucany do pojemników,  do  kosza,  a  przywożony jest  nowy,  ekstra  styropian?  Naprawdę, 



proszę Państwa,  ekstra  styropian został  zastosowany i  wszyscy,  proszę  Państwa,  ku zdziwieniu 
czytamy odpowiedź Pana Prezesa  mgr  inż.  Jarosława  Kota  –  /w związku  z  zaistniałą  sytuacją 
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych wspólnie z przedstawicielami Spółdzielni Mieszkaniowej w 
Hajnówce dokonało przeprowadzenia wizji lokalnej która potwierdziła, iż w miejscu odkrywki na 
głębokości docieplenia są niewystarczające/ - mówi się o głębokości, a ja jeszcze Państwu powiem 
to,  co mówiłem – także styropian  niewłaściwy zastosowano i  jesteśmy w stanie  udowodnić – 
/poinformowało o stwierdzonej usterce – to nie jest usterka moim zdaniem, usterka, no nie wiem, 
siedzi  tu  przede  mną  technik  budowlany,  Tadeusz,  zdefiniuj  –  co  to  jest  usterka?  Czy to  jest 
usterka?  To że,  proszę Państwa,  zamiast  metr  styropianu jest  30 cm i  zamiast  grubości  13 cm 
styropianu ekstradowanego jest zwykły styropian – czy to jest usterka ? A w fakturach materiałach 
jest  na  pewno,  jest  tak,  że  ten  styropian,  za  który  wydał  czy  też  za  który  zapłaciliśmy  my 
mieszkańcy,  jest  tak,  że  on  był  w  ziemi  –  co  się  stało?  Prawda.  Czytamy  dalej,  prawda, 
/poinformowano  o  stwierdzonej  usterce  podwykonawcę  robót,  który  przeprowadził 
termomodernizację  w  wyżej  wymienionym  budynku,  a  ten  niezwłocznie  zobowiązał  się  do 
usunięcia. Pragniemy poinformować, że pełen zakres wykonywanych prac obejmuje docieplenie 
ścian  fundamentowych  w wyżej  wymienionym budynku,  w  miejscach,  w których  stwierdzono 
usterki, to jest jedna ściana szczytowa oraz 6 ścian frontowe przy wyjściu do klatki schodowej. 
Niniejsze  roboty polegają  na  dociepleniu  ścian  fundamentowych  do pełnej  głębokości  1  metra 
poniższego  terenu/.  Teraz  przestanę  cytować  mam  pytanie  do  Pana  Burmistrza,  do  Pana 
Wiceburmistrza – dlaczego Panowie odpisywaliście mam, nie sprawdzając tego? My prosiliśmy 
was – powołajcie komisję, w której i my będziemy, zróbmy odkrywki, przecież to nic nie kosztuje, 
może trochę czasu, może trochę pracy, ale Państwo na to czasu nie mieliście, a teraz my musieliśmy 
mieć. Chciałem poinformować, że każdy z nas ma rodziny, każdy z nas ma pracę jakąś tam, coś, co 
przynosi mu, powiedzmy, jakieś źródła dochodów i też chciałby, że tak powiem, każdy z nas płaci 
za to, że mieszka w takim, a nie innym mieszkaniu. Ja wiem, że większość z Państwa, jak my, 
mieszka  w  domkach  jednorodzinnych  –  a  co  nas  to  obchodzi,  prawda?.  Walczcie  z  sobą, 
załatwiajcie to między sobą. Proszę Państwa, jak można jeszcze, powiedzcie – co mamy , jeśli Pan 
Burmistrz chce bym przed Panem ukląkł, Panie Burmistrzu, takich bloków w Hajnówce jeszcze jest 
90, bo spółdzielnia liczy 92, przepraszam 95, jeden jest dobry, bo sprawdziliśmy, to dwa zostały 
zrobione, to 92 zostało jeszcze. To prosimy – zróbmy coś z tym, bo zaczną się ulewy, zaczną się  
deszcze  i  następni  ludzie  będą  przychodzić  do  nas.  Wiecie,  jak  byłem  w  spółdzielni,  co  mi 
odpowiedziano, że do piwnicy woda się leje, pan inżynier, prawda, powiedział to dlatego, że była 
termomodernizacja i zruszono ziemię. To ja mówię – słuchaj 40 lat temu, jak pobudowano ten blok, 
też zruszono ziemię i jakoś ci ludzie starsi co ze mną mieszkają, nie potwierdzają tego, że woda się  
im do piwnicy lała. Tak naprawdę przez 40 lat powinno się lać, bo zruszono ziemię, stawiając blok, 
stawiając fundamenty. Teraz, proszę Państwa, co jeszcze powiem, w większości sytuacji, dobrze że 
Pan mi przypomniał, woda z dachu, która cieknie przez rurę, czy to rynnę można nazwać, rynna jest 
na  dachu  a  to,  co  ścieka,  jest  rura,  tak,  nie  była  podłączona  do  burzówki,  do  burzówki  byłt 
podłączone  kamienie,  podrzucone  kamienie.  Dlatego  tutaj  jestem,  bo  Pan  Burmistrz  taką 
informację, którą tu niedawno przeczytałem, wysłał  do NIK-u, do Najwyższej Izby Kontroli. Gdy 
nikt  tu  nam nie  pomaga,  doszliśmy do wniosku,  że  PUK może  skontrolować  Najwyższa  Izby 
Kontroli. Oczywiście Najwyższa Izby Kontroli zrobiła to w jakiś delikatny sposób, pisząc do Pana 
Burmistrza a Pan Burmistrz odpisał, że wszystko jest okej. A ja udowadniam teraz, że nie jest okej. 
Panie Burmistrzu, może siądziemy i napiszemy tak, jak jest naprawdę. A może zróbmy inaczej, 
może siądziemy i jeszcze raz zwołamy taką komisję, która przejdzie po tych blokach z udziałem 
PUK-u  i  z  udziałem,  bo  tam  gdzie  PUK  robił,  z  udziałem  przedstawiciela  Spółdzielni 
Mieszkaniowej i zrobimy, żeby było dobrze i zapomnimy o tym temacie. Nie będziecie Państwo 
mieli oszołomów na głowie a my nie będziemy płacić takich dużych rachunków, jakie płacimy. 
Uwierzcie mi , jak się mieszka na parterze i ma się mieszkanie rogowe, to jest zimno, jeśli nie jest 
dobrze  ocieplone.  Druga  rzecz  to  te  okna,  tak  samo,  to  jest  identyczna  sytuacja.  Panie 
Przewodniczący, to działanie, które było w czerwcu to było, że tak powiem, ostatecznością, że tak 
powiem,  naszym  płaczem.  Następnymi  działaniami,  jakie  są  są  działania  w  sądzie,  po  prostu 



sądzimy się ze swoją spółdzielnia mieszkaniową, no wiadomo, która za nasze pieniądze wynajmuje 
prawników i tak dalej, bo ona ma takie prawo, takie są przepisy i mam nadzieję, że prędzej czy 
później  prawda wyjdzie na jaw. Ja w to wierzę,  może mając 50 lat,  może jeszcze mam umysł  
dziecka, bo wierzę w sprawiedliwość, proszę Państwa. Wierzę w to, że kiedyś nie dostanę takiego 
pisma od Pana Wiceburmistrza, jakie dostałem, że wszystko jest okej, nie wychodząc z gabinetu. 
Panie Wiceburmistrzu, ja w tej chwili na Pana miejscu bym się wstydził, bo jak można coś takiego 
do NIK-u wysłać.

Eugeniusz Saczko – bardzo proszę skupić się na informacji, a nie na dyskusji i zadawaniu pytań.

Karol Nieciecki – Panie Przewodniczący jeśli chodzi o mnie i moją wypowiedź, ja powiem tak – 
Szanowni  Państwo  Radni,  jeśli  ktoś  z  Państwa  widzi  nas  w  bardzo  złej,  czarnej  odsłonie,  bo 
zasłużyliśmy sobie na to, ja tutaj z tego miejsca przepraszam, bo powiem szczerze, że po tej akcji 
czerwcowej  wiele  odpowiedzi  dostaliśmy  z  różnych  instytucji,  które  nas  zadowoliły  dzięki 
Burmistrzowi,  który  przekierował  odpowiednio  te  pisma,  może  dzięki  radnym  czy  zarządowi 
miasta, który, że tak powiem, przyczynił się do tego. Proszę Państwa, kończąc, poproszę o krótkie 
wypowiedzi moich koleżanek i kolegów, mam taką konkluzję –  pomóżcie nam, bardzo was proszę 
–  pomóżcie  nam.  Będziecie  mieli  jeden  temat  z  głowy,  będziecie  mieli  oszołomów  z  głowy. 
Będziemy normalnie żyć w tym mieście, będziemy normalnie funkcjonować, prawda. Bardzo Was 
proszę. Nie będziemy zapraszać tu mediów do byle czego, nie będziemy, nie wiem, robić jakichś 
akcji protestacyjnych i tak dalej.  Pomóżcie nam, bo wśród nas, jak to ktoś kiedyś w internecie 
napisał, jest wielu emerytów i rencistów.  Ktoś kiedyś tak napisał – jesteście cwaniacy, bo wam nikt 
nic nie zrobi, bo nie pracujecie, nie jesteście zależni od żadnego z notabli, bo jesteście emerytami i 
rencistami.

Eugeniusz Saczko – proszę Pana to nie jest znowu informacja tylko, bo Pan mówi o swojej sytuacji.

Karol  Nieciecki  – bo ten komitet  taki jest,  Panie Przewodniczący.  Ja w tej  chwili  przekażę,  ja 
dziękuję za wysłuchanie. Widziałem, że znając zasady komunikacji, widziałem, że wiele osób mnie 
słuchało. Dziękuję Wam bardzo za to i może moi koledzy i koleżanki dopowiedzą to, czego ja nie 
powiedziałem i dziękuję w ogóle za to, bo powiem szczerze, nie spodziewałem się, że ten punkt 
przejdzie i że Państwo pozwoliliście nam się wypowiedzieć. Dziękuję bardzo.

Eugeniusz Saczko – ja mam tylko taką prośbę do Państwa, jeżeli  Państwo będziecie  planowali 
kolejne  takie  spotkanie  na  sesji  ze  złożoną taką  informacją,  to  bardzo prosimy o  wcześniejszą 
informację, że coś takiego będzie, żebyśmy też mogli do tego przygotować, bo ja pamiętam takie 
sesje,  gdzie  powtarzaliśmy sesję  dlatego,  że radni  nie  dostali  czegoś  tam na  piśmie wcześniej. 
W związku z tym jest taka moja ogromna prośba, tą prośbę, którą Pan też wyraził we wcześniejszej 
wypowiedzi,  chodzi o to,  żeby pomóc,  żeby rozwiązać problem, prawda. A więc jeśli  Państwo 
będziecie chcieli, my zawsze się spotykamy w ostatnią środę miesiąca i jeśli są jakieś problemy, 
wystarczy  ze  trzy,  dwa  tygodnie  jakaś  informacja  i  wtedy  na  pewno  będzie  łatwiej  i  Panu 
Burmistrzowi, i pewnie wszystkim radnym na te tematy odpowiadać, bo przerobimy ten problem na 
wszystkich komisjach. To by było wtedy, że tak powiem, najlepiej, gdybyśmy tak zrobili. Dziękuję 
bardzo za informację. Pan Burmistrz chciałby na chwilę zabrać głos.

Jerzy Sirak – Panie Nieciecki. Szanowni Państwo. Pan wspomniał tutaj o liczbach, ja rzeczywiście 
powoływałem się na liczby i ja te liczby teraz przypomnę. Liczby dotyczą faktycznego zużycia 
energii  cieplnej  w  zasobach  Spółdzielni  Mieszkaniowej,  które  nie  trudno  ustalić  na  podstawie 
odczytów zużycia tej energii, faktycznie. Otóż przed termomodernizacją, ja nie oceniam jakości tej 
termomodernizacji, ale przed termomodernizacją zużycie było na pewnym poziomie, natomiast po 
zakończeniu termomodernizacji  w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej fizycznie zużycie ciepła 
zmniejszyło  się  o  36  % a  nominalnie  w  wartościach  finansowych,  bo  w  międzyczasie  ciepło 



podrożało o 20 %. Natomiast chciałbym wyjaśnić, jeszcze raz Państwu o tym powiedzieć, bo już o 
tym mówiłem – Spółdzielnia Mieszkaniowa jest podmiotem niezależnym. Proszę mnie zrozumieć, 
jest to sprawa do rozwiązania między zleceniodawcą a wykonawcą. W tym wypadku zleceniodawcą 
była  Spółdzielnia  Mieszkaniowa –  wykonawcą  był  PUK.  Jeżeli  cokolwiek  zostało  nierzetelnie 
zrobione, wiadomo, że jest czas, jest termin na naprawy gwarancyjne , na usunięcie tych wszystkich 
usterek. Pan mówi, że coś się tam zdarzyło, że źle była podłączona burzówka. Oczywiście, była to 
jakaś złośliwość pracowników, różne się rzeczy zdarzają, my mieliśmy taką sytuację, że po prostu 
studzienka  burzowa  na  ulicy  Rakowieckiego  była  zawalona  kamieniami  cała,  także  tam  też 
pracownicy  musieli  cały  dzień  pracować,  żeby  ją  udrożnić  i  żeby  problem został  rozwiązany, 
przecież wiadomo, że nikt tam z pracowników specjalnie nie poszedł i tych kamieni nie nawrzucał,  
a  jednak  ktoś  to  zrobił.  I  ja  nie  widzę  innego  rozwiązania,  tylko  po  prostu  Spółdzielnia 
Mieszkaniowa  powinna  ocenić  sama,  ile  tych  źle,  nierzetelnie  wykonanych  usług  zostało 
zrobionych i żądać, egzekwować od PUK-u, bo to nie ma znaczenia, że PUK jest spółką komunalną 
miasta – każdy wykonawca, który się podejmuje wykonania jakiejś pracy, jest zobowiązany robić to 
rzetelnie. Jeżeli coś jest nie tak, stronie nie odpowiada, to organem właściwym do oceny jest tutaj 
sąd a nie Burmistrz, czy Przewodniczący Rady. To nie jest tak, że ja nie chcę, że nie mam czasu, 
czy urzędnicy nie mają czasu, tylko proszę zrozumieć, to jest zupełnie niezależna jednostka i ja nie 
mogę pójść prywatnie na podwórko do Pana Przewodniczącego Saczki i próbować mu mówić, że 
wybrał złych fachowców i mu źle zrobili płot na przykład, tylko i wyłącznie dlatego. Dziękuję.

Eugeniusz Saczko – dziękuję bardzo, bardzo proszę.

Tadeusz Mróz – Panie Burmistrzu, Pan nadal posługuje się zwrotami /usterki/. Panie Burmistrzu, to 
nie są usterki, jeśli nie ociepli się prawidłowo piwnice w budynku, to nie jest usterka. To jest takie 
znów rozmazywanie i takie wygładzanie tematu, że nic nie ma, tematu nie ma. Budynek, piwnice 
budynku i inne elementy budynku są źle porobione, ale piwnice budynku sami odkryli wykonawcy, 
poprawiają po naszych ciężkich pismach, po naszych dochodzeniach, po traceniu czasu własnego, 
to nie są usterki, to są roboty źle wykonane. Przedsiębiorstwo, które naprawia drugi raz, angażuje 
swoje  środki,  skąd  one  będą?  Nie  wiem.  Panie  Burmistrzu,  doszło  do  możliwości  popełnienia 
przestępstwa  i  jest  firma  taka,  która  nazywa  się  PUK,  nie  wiem,  czy  z  urzędu  nie  należy 
powiadomić prokuraturę, myślę, że tak, to nie należy wygładzać. Ludzie odpowiedzialni, kierownik 
budowy, przedsiębiorstwo, inspektor nadzoru potwierdzili w dokumentach, w dziennikach budowy, 
w protokołach odbioru nieprawdę potwierdzili. To nie jest takie, że rzuci się kamieniem i woda się 
wyrówna, nie, doszło do możliwości popełnienia przestępstwa i urząd miejski, nie wiem, wyjaśnił 
do NIK-u, że nic się nie stało. Prosimy Zastępcę Burmistrza o sprostowanie tego pisma i napisanie, 
że doszło do możliwości popełnienia przestępstwa i spowodowanie kontroli z urzędu. To muszą się 
instytucję  z  urzędu zająć.  Doszło  do  możliwości  popełnienia  na tych  budynkach,  na 18,  gdzie 
mieszka pani Szczerbaków i 60, jesteśmy pewni doszło do przestępstwa. Prosimy o zajęcie się tym 
tematem.

Pan Eugeniusz Saczko – Pan Przewodniczący Zdzisław Stankowski.

Zdzisław Stankowski – Panie Burmistrzu i Panie Przewodniczący – nowe dachy zostały pokryte na 
Millenium, ja tam mieszkam ponad 50 lat, tam wszystka woda była doprowadzana do burzówki 
a teraz zrobiono tak, że podłączono nowe pokrycia dachów, ściek na posesje i u mnie w piwnicy 
cały  czas  jest  mokra  posadzka  i  przyszedł  pan,  który  odpowietrzał  centralne  ogrzewanie,  jak 
zobaczył ściany, że tynk spada z piwnicy to mówi –  Panie Zdziśku, to jeszcze z 50 , 60 lat postoi  
i całe te bloki na Millenium pójdą. Tak nie powinno być, odprowadzania wody z dachu, przez 50 lat 
było dobrze. Teraz, jak generalne remonty dachów, odprowadzanie wody do piwnicy. Dziękuję.

Eugeniusz Saczko – dziękuję ślicznie, Pan Burmistrz Stepaniuk jeszcze.



Bazyl Stepaniuk – Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Państwo, ja nie wiem, co mam 
prostować,  bo  proszę  zauważyć  jedną  najistotniejszą  sprawę.  Umowa  na  wykonywanie  robót 
budowlanych  jest  umową  w sensie  gospodarczym zawartą  między dwoma  podmiotami,  my w 
ramach tej umowy nie mamy żadnych uprawnień. To, że do nas zwrócono się, chyba z tego tytułu, 
że  to  nasza  jednostka organizacyjna wykonywała te  roboty,  zwrócono się  o  informację.  Proszę 
zauważyć, że na podstawie pewnych zaległości organizacyjnych, Burmistrz Miasta lub odpowiedni 
urzędnik  ma  prawo  zwrócić  się  do  podległej  jednostki  o  wyjaśnienia  i  takie  wyjaśnienia 
otrzymaliśmy i w związku z tym była taka a nie inna odpowiedź. Natomiast proszę zrozumieć, że 
umowa gospodarcza na wykonywanie robót gospodarczych, budowlanych przepraszam, nie daje 
podmiotowi  nadrzędnemu  w  stosunku  do  PUK-u,  jakim  my  jesteśmy,  żadnych  uprawnień. 
Natomiast dalsze reperkusje ewentualne jak PUK, czy też jakaś niegospodarność, to jest kwestia 
dalsza. My nie mamy w ramach tej umowy między PUK-iem a Spółdzielnią Mieszkaniową żadnych 
władnych, nie jesteśmy biegłymi budowlanymi. Także tutaj  mogliśmy bazować na informacjach 
udzielonych nam przez jednostkę podległą i opieraliśmy swoją dalszą informację, przesłaliśmy do 
odpowiednich instytucji na tej podstawie. Dziękuję.

Karol Nieciecki – Panie Burmistrzu, trzeba było tak napisać.

Eugeniusz Saczko – przepraszam, Przewodniczący udziela głosu.

Karol Nieciecki – mogę jedno zdanie?

Eugeniusz Saczko – Pan bardzo ładnie zakończył. Wszystkim na,m chodzi o to żeby problem został 
rozwiązany. Rozumiem, że pewna deklaracja ze strony Rady, ze strony Pana Burmistrza zapadła, 
natomiast w tej chwili te rozmowy będą się toczyły na zasadzie – ja coś powiem, ja coś powiem i 
żadnego my problemy nie rozwiążemy.  To będzie taka,  tak mi się  wydaje,  trochę dyskusja dla 
dyskusji  i  każdy będzie  strzelał  tylko  swoimi  argumentami,  i  pewnie  słusznymi z  jego punktu 
widzenia, i do niczego nie dojdziemy. Została informacja przedstawiona. Wiemy mniej więcej, o co 
chodzi,  pracujemy  nad  tym  dalej.  Dzisiaj  podejrzewam,  że  nic  nie  rozwiążemy,  chyba  że  na 
zasadzie między sobą się troszeczkę pokłócimy.

Karol Nieciecki – adwocem tego co Pan powiedział, trzeba było dokładnie tak napisać do NIK-u, a 
nie pisać, że w 2011 r., prawda, w dniach 20-23 czerwca przeprowadzono kontrolę problemową, 
trzeba  było  właśnie  tak  napisać,  że  my nie  jesteśmy władni  i  że  proszę  przyjechać  i  samemu 
skontrolować Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych, a nie zwracać się do nas o opinię. Natomiast 
tu w tym piśmie wyraźnie pisze, że jest wszystko okej, że PUK wszystko zrobił dobrze, więc jakieś 
tam odniesienie gospodarcze macie Państwo na PUK.

Eugeniusz Saczko – tak, ja chcę jedną rzecz powiedzieć, że to już zostało powiedziane, powtarzamy 
już trzeci, czwarty czy piąty raz praktycznie to samo. Myślę, że w tej kwestii.

Tadeusz Mróz – ja do wypowiedzi Pana Zastępcy Burmistrza. Panie Burmistrzu, tym bardziej jak 
Pan już teraz wie, że ponownie wykonywano to, co za pierwszym razem źle zrobiono, tym bardziej 
należy zawiadomić prokuraturę, to urząd miejski, bo to jest jednostka podległa, Panie Burmistrzu, 
tym bardziej już teraz jest obowiązek, bo jest paragraf, że jak się nie zawiadamia, to popełnia się 
przestępstwo. Dziękuję.

Eugeniusz Saczko – dziękuję bardzo. Myślę, że sporo już na ten temat zostało powiedziane, tutaj 
jeszcze prosił, nie w tej sprawie, ale przy informacji, bo to by tu pasowało, Pan radny Sejmiku 
Wojewódzkiego, Pan Mikołaj Janowski. Bardzo proszę.

Mikołaj Janowski – Panie Przewodniczący, Panie Burmistrzu, Panie i Panowie Radni, Szanowni 



Państwo, to co się dzieje obecnie w Sejmiku, otóż niedawno został oddany teren pod budowę drogi 
wojewódzkiej z Dubin do Hajnówki. Ze względu na protesty, poprawienie projektu, inwestor już 
wszedł. Droga w całości  Zwodzieckie – Hajnówka ma być zakończona do końca sierpnia 2012 r. 
Dzisiaj jest, są otwierane oferty na projekt, na budowę drogi Jelonka – Hajnówka o długości 22 km 
o wartości budowy, wartość tej budowy wniesie około 73  mln zł. Jeżeli wszystko pójdzie dobrze, 
to w sierpniu przyszłego roku inwestor, przyszły inwestor wejdzie na tą drogę, na budowę tej drogi 
Jelonka – Hajnówka zakończone rondem na ulicy Piłsudskiego – Warszawska. Szanowni Państwo, 
korzystając z okazji,  jak Pan Przewodniczący pozwoli, chciałem podziękować dla mieszkańców 
miasta  Hajnówki  za  oddane głosy na  moją  osobę.  Uzyskałem w wyborach do Senatu  dziesięć 
tysięcy,  prawie  dziesięć  tysięcy  pięćset  głosów,  za  to  serdecznie  dziękuję.  Ta  ilość  głosów 
zobowiązuje mnie do lepszej, wytężonej pracy na rzecz rozwoju naszego miasta, naszego regionu. 
Także chciałem pogratulować dla Pana Senatora Włodzimierza Cimoszewicza wygranej i życzyć 
mu jako senatorowi niezależnemu dobrej współpracy jako senatora niezależnego z przyszłą koalicją 
i rozwiązywania problemów, naszych wspólnych problemów, miasta i naszego terenu. Szanowni 
Państwo, myślę, że czas wyborów się skończył i jest trzy lata pracy, nie przewiduje się na razie 
żadnych  wyborów  i  myślę,  że  za  trzy  lata  bez  rozgrywek  politycznych,  bez  żadnych  takich 
niuansów będziemy ciężko pracować wspólnie – ja jako radny, senatorowie, posłowie, Starostwo, 
Burmistrz , wy jako radni miasta na rzecz naszego regionu. Serdecznie dziękuję
.
Eugeniusz Saczko – dziękuję serdecznie za informację, przede wszystkim za to, że będą budowane 
kolejne drogi dojazdowe do Hajnówki, bo chyba to jest dla nas wszystkich mieszkańców miasta 
najbardziej istotne. Kończymy punkt 5, przechodzimy do punktu 6 porządku, a przepraszam bardzo, 
to przy 5 powinniśmy. Przystąpimy do przegłosowania informacji o działalności Burmistrza Miasta 
Hajnówka w okresie od dnia 17 sierpnia  2011 r. do 11 października 2011 r. Kto z Pań i Panów 
radnych  jest  za  przyjęciem  informacji  Pana  Burmistrza,  proszę  o  podniesienie  ręki.  Dziękuję 
bardzo. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Informacja została przyjęta 
jednogłośnie.
Informacja o działalności Burmistrza Miasta Hajnówka w okresie od dnia 17 sierpnia  2011  r.  
do 11 października 2011 r. stanowi załącznik nr 5 do protokołu.

Do punktu 6 porządku obrad.
Eugeniusz Saczko – Przewodniczący Rady – przechodzimy do punktu 6 – informacja Komisji 
Rewizyjnej o kontroli gospodarki finansowej w Przedszkolu Samorządowym Nr 2 w Hajnówce za 
2010 rok. O przedstawienie informacji poproszę Pana Przewodniczącego Komisji Pana Ireneusza 
Kiendysia. Bardzo proszę.

Ireneusz Kiendyś – kontrola została przeprowadzona w dniu 30 czerwca 2011 r. przez  Komisję 
Rewizyjną Rady Miasta Hajnówka. Przedszkole  Samorządowe  Nr  2,działa  wg  Regulaminu 
Organizacyjnego  Przedszkola  Nr  2  w  Hajnówce,  który  określa  w  szczególności:  strukturę 
organizacyjną Przedszkola, zakres działania poszczególnych organów Przedszkola. Przedszkole jest 
wyodrębnioną  finansowo i  organizacyjnie  jednostką  budżetową Gminy Miasta  Hajnówka,  przy 
pomocy  której  Dyrektor  wykonuje  zadania  Przedszkola.  Przedszkole  działa  na  podstawie 
obowiązujących przepisów prawa, statutu, regulaminu oraz aktów prawnych wydawanych m. in. 
przez Ministra Edukacji Narodowej oraz Burmistrza Miasta. Przedszkole jest placówką publiczną, 
mieści się w budynku przy ul. Warszawskiej 2 w Hajnówce. Ustalona nazwa używana jest przez 
Przedszkole  w  pełnym  brzmieniu:  Przedszkole  Nr  2,  ul.  Warszawska  2,  17-200  Hajnówka. 
Przedszkole funkcjonuje przez cały rok. Przerwa wakacyjna ustalona jest przez Organ Prowadzący 
na  wniosek  dyrektora.  Przedszkole  pracuje  w  godzinach  od  6.00  do  17.00,  w  dni  robocze  od 
poniedziałku do piątku. Czas pracy Przedszkola wynosi 11 godzin dziennie, w tym 5 godzin na 
realizację  podstawy programowej.  Kierownikiem Przedszkola  jest  Dyrektor.  Dyrektor  dokonuje 
czynności z zakresu prawa pracy na zasadach określonych odrębnymi przepisami. Dyrektor kieruje 
Przedszkolem poprzez wydawanie zarządzeń i pism ogólnych oraz poleceń służbowych.Koszty 



funkcjonowania Przedszkola wyniosły 964,290 zł, w tym: wynagrodzenia 629,583 zł, składki na 
FUS-FP 109,583 zł, fundusz socjalny 38,292 zł, energia cieplna, elektryczna 37,758 zł, pozostałe 
koszty148,941  zł.  Przychody  z  działalności  jednostki  wyniosły  885,223  zł,  w  tym:  dotacje  z 
budżetu  737,234  zł,  odpłatność  za  pobyt  dzieci  138,357  zł,  pozostałe  przychody9,632  zł. 
Zobowiązanie niewymagalne ogółem wyniosły 63,369 zł. W Przedszkolu  funkcjonują 4 oddziały, 
do  których  uczęszcza  102  dzieci.  Zatrudnienie  w  Przedszkolu  wynosi  19,75  etatów,  w  tym 
nauczyciele – 9,5, administracja – 1,5, obsługa – 8,75.W 2010 roku w zakresie remontów bieżących 
wykonano: wymianę okien i drzwi w piwnicy i magazynie, zaadaptowano pomieszczenia na salę 
gimnastyczną. Ogółem na remonty wydatkowano 10,695 zł. Wnioski – gospodarka finansowa w 
kontrolowanej  jednostce  prowadzona  jest  prawidłowo,  wszelkie  przeniesienia  wydatków 
budżetowych dokonywane są zgodnie z obowiązującymi przepisami. Dziękuję.
Eugeniusz  Saczko  –  dziękuję  bardzo  za  przedstawienie  informacji.  Czy są  jeszcze  dodatkowe 
pytania  do  Pana  Przewodniczącego?  Nie  widzę,  jeżeli  nie  ma,  przystąpimy do przegłosowania 
informacji. Kto z Pań i Panów radnych jest za przyjęciem informacji Komisji Rewizyjnej, proszę o 
podniesienie ręki. Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. 
Informacja została przyjęta jednogłośnie.

Informacja komisji rewizyjnej o kontroli gospodarki finansowej w Przedszkolu Samorządowym  
Nr 2 w Hajnówce za 2010 rok -  załącznik nr 6.

Do punktu 7 porządku obrad.
Eugeniusz  Saczko  –  Przewodniczący  Rady  –  przechodzimy  do  punktu  7  porządku  obrad,  a 
mianowicie informacja o złożonych oświadczeniach majątkowych radnych Rady Miasta Hajnówka
Stosowanie do art. 24 h pkt 12 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z  
2001 r. Nr 142 , poz. 1591 z późn. zm./ informuję, że radni Rady Miasta Hajnówka zobligowani do 
złożenia oświadczeń złożyli w ustawowym terminie oświadczenia majątkowe:1. Przewodniczący 
Rady Miasta do Wojewody Podlaskiego, 2.  Radni Rady Miasta Hajnówka do Przewodniczącego 
Rady.  Oświadczenia  majątkowe  przed  „upływem  kadencji”  złożyli  w  terminie  wszyscy  radni 
poprzedniej  kadencji.  Radni  obecnej  kadencji  także  w  terminie  złożyli  oświadczenia  „na 
rozpoczęcie kadencji” i za 2010 r. Wojewoda Podlaski w informacji w sprawie analizy oświadczeń 
stwierdził, że Pan Leonard Kulwanowski w oświadczeniu składanym na „koniec kadencji” w pkt. I 
dotyczącym  środków  pieniężnych  zgromadzonych  w  walucie  polskiej  oraz  w  pkt.  II  dot. 
mieszkania,  nie  określił  ich  przynależności  do  majątku  wspólnego  bądź  odrębnego,  do  czego 
zobowiązuje art.  24h ust.  2  cyt.  Ustawy.  Pan Eugeniusz Saczko złożył  w ustawowym terminie 
oświadczenia majątkowe na „rozpoczęcie kadencji” i za 2010 r. łącznie z kopią rocznego zeznania 
podatkowego  PIT.  Po  przeprowadzonej  analizie  Wojewoda  Podlaski  stwierdził,  że  w  obu 
oświadczeniach  majątkowych  złożonych  w pkt.  I  dot.  środków pieniężnych  zgromadzonych  w 
walucie  polskiej,  pkt.  IX  dot.  składników  mienia  ruchomego  oraz  w  pkt.  X  dot.  zobowiązań 
finansowych, nie określono ich przynależności do majątku wspólnego bądź odrębnego, do czego 
zobowiązuje art. 24h ust.2 cytowanej ustawy . W punkcie II ppkt. 3 wpisano tylko jedną kwotę nie 
określając wysokości przychodu i dochodu z gospodarstwa rolnego, w części B wpisano adresy nie 
odpowiadające poszczególnym nieruchomościom z pkt.  II  ppkt.  1-4 oświadczenia .  Ponadto,  w 
oświadczeniach majątkowych za 2010 r. w pkt. IV dot. posiadanych akcji w spółkach handlowych, 
nie  określono ich  przynależności  do  majątku  wspólnego lub  odrębnego,  do  czego zobowiązują 
przedmiotowe przepisy. Przewodniczący Rady Miasta przekazał drugie egzemplarze oświadczeń do 
tut.  Urzędu  Skarbowego.  Przedmiotowe  oświadczenia  wpłynęły  dnia  12  maja  2011  r.  wraz  z 
kopiami  PIT  do  Urzędu  Skarbowego  w  Hajnówce.  Urząd  Skarbowy  w  Hajnówce  przekazał 
informację o stwierdzonych nieprawidłowościach, jak niżej: W oświadczeniu majątkowym radnego 
Tomasza Androsiuka – brak kserokopii zeznania podatkowego za 2010 r. /PIT-37/. W oświadczeniu 
majątkowym  radnego  Zdzisława  Wiatrowskiego  nie  określono  zasobów  pieniężnych  (poz.  I 
oświadczenia).  Oświadczenia  majątkowe  radnych  Eugeniusza  Bołtormiuka,  Leonarda 
Kulwanowskiego, Wiesława Rakowicza nie zawierają informacji o dochodach osiąganych z tytułu 



zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej lub zawierają informacje niezgodne z zeznaniem 
podatkowym za 2010 r. /poz. VIII oświadczenia/. Oświadczenie majątkowe radnej Alli Gryc nie 
zawiera  informacji  o  wysokościach  dochodu  osiąganego  z  tytułu  pełnienia  obowiązków 
społecznych i obywatelskich za 2010 r. /poz. VIII oświadczenia/. Oświadczenie majątkowe radnej 
Ewy  Rygorowicz  zostało  wypełnione  niepoprawnie  pod  względem  formalnym  (tzn.  jeżeli 
poszczególne  rubryki  nie  miały  zastosowania,  nie  wpisano  „nie  dotyczy”). Oświadczenie 
majątkowe radnej Alli Gryc nie zawiera określonej wartości lub powierzchni niektórych składników 
majątkowych (poz. II oświadczenia ).  W oświadczeniu majątkowym radnego Janusza Pucha nie 
określono nazwy wierzyciela i/lub zdarzenia powodującego powstanie zobowiązania pieniężnego 
wymienionego  w  pkt.  X. W oświadczeniach  majątkowych  radnych  Eugeniusza  Saczko,  Alicji 
Chaniło,  Alli  Gryc  nie  uzupełniono części  B dotyczącej  adresu zamieszkania osoby składającej 
oświadczenie i/lub miejsca położenia (adresu) nieruchomości wymienionych w punkcie II części A. 
Przypominam,  że  wypełnienie  oświadczenia  majątkowego  niezgodne  z  ustawą  i  zaleceniami 
zawartymi we wstępnej części formularza oświadczenia stanowi formalne naruszenie przepisów. 
Wymienione  uwagi  powinny  być  uwzględnione  przy  składaniu  kolejnych  oświadczeń 
majątkowych. Informację opracowano na podstawie:1. Rejestru wpływu oświadczeń majątkowych, 
2. Pisma Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 26 września 2011. NK-III.414.324.2011.KZ 3. 
Pisma  Naczelnika  Urzędu  Skarbowego  w Hajnówce  z  dnia  17.10.2011 r.  Nr  APKP/072-11/11. 
Informacja Przewodniczącego Rady Miasta Hajnówka o oświadczeniach majątkowych załącznik  
nr 7.
Do punktu 8 porządku obrad.
Eugeniusz  Saczko  –  Przewodniczący  Rady  –  przechodzimy  do  punktu  8  porządku  obrad  –
informacja Burmistrza Miasta Hajnówka o oświadczeniach majątkowych. 

Jerzy  Sirak  –  stosowanie  do  art.  24  h  pkt  12  ustawy z  dnia  8  marca  1990  r.  o  samorządzie 
gminnym /Dz. U. Z 2001 r. Nr 142 , poz. 1591 z późniejszymi zmianami informuję, że pracownicy 
Urzędu  Miasta  Hajnówka  zobligowani  do  złożenia  oświadczeń  złożyli  w  ustawowym terminie 
oświadczenia majątkowe: Burmistrz Miasta do Wojewody Podlaskiego, Pracownicy Urzędu Miasta 
i  Kierownicy  jednostek  organizacyjnych  gminy  do  Burmistrza  Miasta  Hajnówka.  Kierownik 
następującej  jednostki  organizacyjnej  gminy  złożył  oświadczenie  majątkowe  po  ustawowym 
terminie  (dotyczy składania  pierwszego oświadczenia  majątkowego w terminie  30  dni  od  dnia 
powołania na stanowisko kierownicze) – Prezes PEC Sp. z o. o. w Hajnówce – 20.06.2011 r. Dnia  
17.05.2011 r. oświadczenia majątkowe wraz z kopiami PIT wpłynęły do Urzędu Skarbowego w 
Hajnówce.  Podlaski  Urząd  Wojewódzki  w  Białymstoku  przekazał  informację  o  stwierdzonych 
nieprawidłowościach  następującej  treści:  - po  przeprowadzonej  analizie  stwierdzono,  że  w 
oświadczeniu złożonym przez Pana Anatola Ochryciuka w pkt II ppkt 4 dot. innych nieruchomości 
nie  podano  wartości  wskazanego  garażu,  - po  przeprowadzonej  analizie  stwierdzono,  że  w 
złożonych oświadczeniach przez Pana Jerzego Siraka w pkt I dotyczącym środków pieniężnych 
zgromadzonych w walucie polskiej (oświadczenie za 2010 rok), w pkt II dot. gospodarstwa rolnego 
oraz  w  pkt  X  dot.  zobowiązań  pieniężnych  (oświadczenie  na  rozpoczęcie  kadencji  oraz 
oświadczenie za 2010 r.) nie określono ich przynależności do majątku wspólnego lub odrębnego, do 
czego  zobowiązuje  art.  24h  ust.2  ustawy  z  dnia  8  marca  1990  r.  o  samorządzie  gminnym. 
Wymienione w analizie uwagi powinny być uwzględnione przy składaniu kolejnych oświadczeń 
majątkowych.  Urząd  Skarbowy  w  Hajnówce  przekazał  informację  o  stwierdzonych 
nieprawidłowościach  w  złożonych  oświadczeniach,  jak  niżej:  1.  Brak  kserokopii  zeznania 
podatkowego za 2010 rok – Anatol Żukowski (PIT-28). 2. Brak danych w części A oświadczenia, 
dotyczących miejsca zatrudnienia, stanowiska lub pełnionej funkcji – Barbara Zdzisława Wasiluk, 
Piotr  Monach.  3. W oświadczeniu  majątkowym niżej  wymienionej  osoby nie  określono  kwoty 
zasobów pieniężnych (poz. I oświadczenia) – Piotr Monach. 4. W oświadczeniach majątkowych nie 
określono  przynależności  poszczególnych  składników  majątkowych  do  majątku  odrębnego  i 
majątku  objętego  małżeńską  wspólnością  majątkową:  Jarosław  Kot,  Mirosław  Awksentiuk.  5. 
Oświadczenia majątkowe nie zawierają informacji o dochodach osiąganych z tytułu zatrudnienia 



lub innej działalności zarobkowej lub zawierają informacje niezgodne z zeznaniem podatkowym za 
2010  r.  (poz.  VIII  oświadczenia):  Adam Jerzy  Chudek,  Anatol  Łapiński,  Jerzy  Sirak,  Ryszard 
Sawicki.  6. Oświadczenie  majątkowe  nie  zawiera  informacji  o  osiągniętym  w  roku  2010 
przychodzie i dochodzie z gospodarstwa rolnego (poz. II oświadczenia) – Jarosław Kicel. 7. W 
oświadczeniu majątkowym niżej wymienionej osoby nie podano daty nabycia (dzień, miesiąc i rok) 
mienia,  które podlegało zbyciu w drodze przetargu (poz.  V oświadczenia):  Jerzy Aleksiejuk.  8. 
Oświadczenia majątkowe zostały wypełnione niepoprawnie pod względem formalnym (tzn. jeżeli 
poszczególne rubryki nie miały zastosowania nie wpisano „nie dotyczy”): Anatol Żukowski, Adam 
Jerzy  Chudek,  Barbara  Zdzisława  Wasiluk,  Irena  Kułaczewska,  Jolanta  Stefaniuk,  Mirosław 
Chilimoniuk.  9. Oświadczenia  majątkowe  nie  zawierają  określonej  wartości  lub  powierzchni 
niektórych składników majątku (poz. II oświadczenia): Anatol Żukowski, Jolanta Stefaniuk, Piotr 
Monach.  10. W oświadczeniach  majątkowych nie  określono nazwy wierzyciela  i/lub  zdarzenia 
powodującego powstanie zobowiązania pieniężnego wymienionego w pkt.  X:  Halina  Pustelnik, 
Irena Kułaczewska, Jarosław Kot, Mirosław Awksentiuk, Mirosław Chilimoniuk, Ryszard Sawicki. 
11. W oświadczeniach  majątkowych  nie  uzupełniono  części  B dotyczącej  adresu  zamieszkania 
osoby składającej oświadczenie i/lub miejsca położenia (adresu) nieruchomości wymienionych w 
punkcie  II  części  A:  Anatol  Żukowski,  Barbara  Zdzisława  Wasiluk,  Bazyl  Stepaniuk,  Dorota 
Durzyńska,  Jarosław  Kot,  Halina  Pustelnik,  Halina  Wojskowicz,  Iwona  Raszkiewicz.  12. W 
oświadczeniu  majątkowym u  niżej  wymienionej  osoby  nie  podano  formy prawnej  przedmiotu 
działalności oraz przychodu i dochodu z działalności gospodarczej (poz. VI oświadczenia) – Anatol 
Żukowski.  Informację  opracowano  na  podstawie:  Rejestru  wpływu  oświadczeń  majątkowych, 
Pisma Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 26 września 2011 r. NK.III.414.324.2011.KZ, 
Pisma  Naczelnika  Urzędu  Skarbowego  w  Hajnówce  z  dnia  17.10.2011  r.  APKP/072-11/11. 
Informacja stanowi załącznik nr 8.

Do punktu 9 porządku obrad a,b,c,d
Eugeniusz  Saczko  –  Przewodniczący  Rady  –  przechodzimy  do  punktu  9  porządku  obrad,  a 
mianowicie wybory ławników na kadencję 2012-2015. To będzie przebiegało w ten sposób, że 
najpierw opinię zespołu przedstawi przewodnicząca Pani Alicja Chaniło.

Alicja Chaniło – Kampania wyborcza ławników została przeprowadzona zgodnie z ustawą z dnia 
27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych /Dz. U Nr 98 poz. 1070, z późniejszymi 
zmianami/  i  Rozporządzeniem  Ministra  Sprawiedliwości  z  dnia  15  marca  2006  r.  w  sprawie 
szczegółowego trybu zgłaszania radom gmin kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia 
/Dz. U Nr 50 poz. 370/ oraz Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2011 r. w 
sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów 
na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia /Dz. U. Nr 121 poz. 693/ .Informację o trybie i terminie 
zgłaszania kandydatów opublikowano na stronie internetowej Miasta Hajnówka oraz podano do 
wiadomości na tablicach Urzędu Miasta Hajnówka. Zgodnie z jej brzmieniem ,z dniem 30 czerwca 
2011  r.  upłynął  termin  zgłaszania  kandydatów  na  ławników.  Kandydatów  na  ławników  mogli 
zgłosić radom gmin prezesi właściwych sądów, stowarzyszenia, organizacje społeczne i związkowe, 
zarejestrowane na podstawie przepisów prawa z wyłączeniem partii politycznych oraz co najmniej 
50  obywateli  mających  czynne  prawo  wyborcze,  zamieszkujących  na  stałe  na  terenie  gminy 
dokonującej wyboru, w terminie do dnia 30 czerwca ostatniego roku kadencji.
Ławnikiem może być wybrany ten, kto:

1. posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
2. jest nieskazitelnego charakteru,
3. ukończył 30 lat,
4. jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania 

co najmniej od roku,
5. nie przekroczył 70 lat,
6. jest zdolny ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika,



7. posiada co najmniej średnie wykształcenie. 
Ławnikami nie mogą być:

1. osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz prokuraturze,
2. osoby wchodzące w skład organów, do których orzeczenia można żądać skierowania sprawy 

na drogę postępowania sądowego,
3. funkcjonariusze  Policji  oraz  inne  osoby  zajmujące  stanowiska  związane  ze  ściganiem 

przestępstw i wykroczeń,
4. adwokaci i aplikanci adwokaccy,
5. radcy prawni i aplikanci radcowscy, 
6. duchowni,
7. żołnierze w czynnej służbie wojskowej, 
8. funkcjonariusze Służby Więziennej,
9. radni gmin, powiatu i województwa.

Nie można być ławnikiem w więcej niż jednym sądzie.
Minister  Sprawiedliwości  określił  szczegółowy  tryb  zgłaszania  kandydatów  na  ławników  – 
Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 marca 2006 r. w sprawie szczegółowego trybu 
zgłaszania  radom gmin kandydatów na  ławników oraz  wzoru  karty zgłoszenia  /Dz.  U.  Nr  50, 
poz.370/  oraz Rozporządzeniem Ministra  Sprawiedliwości  z  dnia  9 czerwca 2011 r.  w sprawie 
sposobu postępowania  z  dokumentami  złożonymi  radom gmin  przy zgłaszaniu  kandydatów na 
ławników oraz wzoru karty zgłoszenia /Dz. U. Nr 121 poz. 693/.
Zgłoszenie kandydatów na ławników dokonuje się na karcie zgłoszenia zwanej dalej „kartą”. Do 
karty  złożonej  przez  obywateli  dołącza  się  listę  osób,  zawierających  imię  (imiona),  nazwisko, 
numer  ewidencyjny  PESEL,  miejsce  stałego  zamieszkania  i  własnoręczny  podpis  każdej  z 
pięćdziesięciu  osób  zgłaszających  kandydata.  Uprawniona  do  składania  wyjaśnień  w  sprawie 
zgłoszenia kandydata na ławnika przez obywateli jest pierwsza osoba wymieniona na liście. 
Do karty kandydat ma obowiązek załączyć:

1. 2 aktualne fotografie z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych,
2. informację z Krajowego Rejestru Karnego,
3. oświadczenie  kandydata,  że  nie  jest  prowadzone  przeciwko  niemu  postępowanie  o 

przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
4. oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także że 

włada rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona,
5. dodatkowe oświadczenie kandydata o posiadaniu pełni praw cywilnych i obywatelskich,
6. zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia,  wystawione przez lekarza podstawowej opieki 

zdrowotnej w rozumieniu przepisów o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze 
środków  publicznych,  stwierdzające  brak  przeciwwskazań  do  wykonywania  funkcji 
ławnika,

7. aktualny  odpis  z  Krajowego  Rejestru  Sądowego  albo  odpis  lub  zaświadczenie 
potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące stowarzyszenia, 
innej organizacji społecznej lub zawodowej dokonującej zgłoszenia kandydata.
Koszty opłat za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego oraz opłaty za badanie 

poprzedzające wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika. 
Prezes Sądu Okręgowego w Białymstoku na podstawie art.  161  § 1 i 2 Prawa o ustroju sądów 
powszechnych  podał  do  wiadomości  Radzie  Miasta  Hajnówka,  że  do  prawidłowego 
funkcjonowania sądów na obszarze właściwości Sądu Okręgowego w Białymstoku niezbędne jest 
wybranie ławników na kadencję 2011 – 2015 dla: 
1. Sądu Okręgowego w Białymstoku do orzekania:
a/ w sprawach karnych – 2,
2. Sądu Rejonowego w Bielsku Podlaskim do orzekania:
a/ w sprawach rodzinnych – 4.
Do Sądu Okręgowego w Białymstoku w sprawach karnych zgłoszono – 3 kandydatów.
Do Sądu Rejonowego w Bielsku Podlaskim w sprawach rodzinnych zgłoszono – 7 kandydatów.



Zgłoszenia  kandydatów  spełniają  wymagania  określone  w  przedmiotowych  przepisach  prawa. 
Zgłoszeni kandydaci reprezentują różne zawody, środowiska i organizacje zawodowe. 
Zgłoszeni kandydaci nie figurują w Krajowym Rejestrze Karnym i złożyli oświadczenia, że nie 
toczy się przeciwko nim postępowanie karne. Ponadto, zgodnie z art. 162 § 9 ustawy z dnia 27 lipca 
2001 r. - Prawo o Ustroju Sądów Powszechnych (Dz. U. Nr 98, poz. 1070, z późn. zm.) Komenda 
Wojewódzka Policji w Białymstoku przedłożyła informację o zgłoszonych kandydatach. Zgodnie z 
pismem  Komendy  Wojewódzkiej  Policji  w  Białymstoku  OIN  –  0746  –  194/11/LJ,  żaden  z 
kandydatów  nie  był  karany  administracyjnie  i  sądownie.  Przedmiotowa  informacja  Komendy 
Wojewódzkiej  Policji  w  Białymstoku  służy  m.  in.  ocenie,  czy  kandydaci  spełniają  wymóg 
nieskazitelnego charakteru. 
Ponadto  w  dniu  30.06.2011  r.  do  tutejszego  Urzędu  Miasta  wpłynęło  pismo  od  Związku 
Zawodowego Pracowników Ochrony Zdrowia w Hajnówce z dnia 24.06.2011 r.  adresowane do 
Dyrektora  SP  ZOZ  i  do  wiadomości  Burmistrza  Miasta  Hajnówka,  że  „Związek  Zawodowy 
pracowników Ochrony Zdrowia w Hajnówce proponuje na ławnika Sądu Rejonowego w Bielsku 
Podlaskim Panią  Walentynę  Chwaszczewską”.  Pismo  podpisała  p.  o.  H.  Żochowska,  w dolnej 
części  pisma  była  notatka  KRS:  Sąd  Rejonowy  w  Białymstoku  XII  Wydział  Gospodarczy 
Krajowego Rejestru Sądowego nr K.R.S. 0000210081 z dnia 24.01.2008 r.
Zgodnie z art. 162  § 1 ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych kandydatów na ławników 
zgłaszają  radom  gmin  prezesi  sądów,  stowarzyszenia,  organizacje  pracodawców  oraz  inne 
organizacje zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych, oraz 
co najmniej 50 obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących na stałe na danym 
terenie, w terminie do dnia 30 czerwca ostatniego roku kadencji oraz § 3 cyt. ustawy do zgłoszenia 
kandydata  na  ławnika  załącza  się  informację  z  Krajowego  Rejestru  Karnego,  oświadczenie 
kandydata, że nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne oraz zaświadczenie lekarskie o 
stanie zdrowia.
Zgodnie z art 162  § 5, Minister Sprawiedliwości określił w drodze rozporządzenia szczegółowy 
tryb zgłaszania radom gmin kandydatów na ławników oraz wzór karty zgłoszenia, mając na uwadze 
potrzebę udokumentowania przez podmioty zgłaszające spełnienia przez kandydatów na ławników 
wymogów  określonych  w  ustawie,  a  także  zapewnienia  wyboru  kandydatów  o  najwyższych 
walorach etycznych i intelektualnych, umożliwienia rzetelnej weryfikacji zgłoszeń i przejrzystości 
działań związanych ze zgłaszaniem kandydatów na ławników, a przez określenia wzoru zgłoszenia 
karty  –  potrzebę  ujednolicenia  procedury  zgłaszania  i  ułatwienia  rozpatrywania  zgłoszeń. 
Wyżej wymienione pismo nie spełniało wymagań określonych w ustawie i rozporządzeniu, tj :

1. nie posiadało określonej przez Ministra Sprawiedliwości karty zgłoszenia, 
2. brak było informacji z Krajowego Rejestru Karnego, 
3. nie  posiadało  także  oświadczenia  kandydata,  że  nie  jest  prowadzone  przeciwko  niemu 

postępowanie   o  przestępstwa  ścigane  z  oskarżenia  publicznego  lub  przestępstwo 
skarbowe,  

4. nie było oświadczenia kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, 
a także, że władza rodzicielska została mu ograniczona ani zawieszona, 

5. nie było również dodatkowego oświadczenia kandydata o posiadaniu pełni praw cywilnych 
i obywatelskich , 

6. brak  było  zaświadczenia  lekarskiego  o  stanie  zdrowia  wystawione  przez  lekarza 
podstawowej  opieki  zdrowotnej  w  rozumieniu  przepisów  o  świadczeniach  opieki 
zdrowotnej  finansowanych ze środków publicznych  stwierdzające brak przeciwwskazań 
do wykonywania funkcji ławnika , 

7. brak  było  aktualnego  odpisu  z  Krajowego  Rejestru  Sądowego  lub  odpisu  albo 
zaświadczenia  potwierdzającego  wpis  do  innego   rejestru  lub  ewidencji  dotyczące 
stowarzyszenia,  innej  organizacji  społecznej  lub  zawodowej,  dokonującej  zgłoszenia 
kandydata, 

8. brak  było  2  podpisanych  zdjęć  zgodnych  z  wymogami  stosowanymi   przy  składaniu 
wniosków o wydanie dowodu osobistego. 



W związku z czym postanowiono to pismo pozostawić bez dalszego biegu.
Zespół  powołany  przez  Wysoką  Radę  prezentuje  wszystkich  zgłoszonych  kandydatów  – 
spełniających wymagane kryteria, jak niżej:
Sąd Okręgowy w Białymstoku, sprawy karne:
1. IRENA JANUSZEWICZ  – lat 66, zamieszkała w Hajnówce od 38 lat,  wykształcenie średnie 
techniczne – technolog odzieży, emeryt, posiada doświadczenie w pracy społecznej, od 8 lat pełni 
funkcję ławnika w Sądzie Okręgowym w Białymstoku – wydział karny. 
Zgodnie z informacją Komendanta Wojewódzkiego Policji: w wyniku sprawdzeń dokonanych w 
policyjnych systemach informatycznych nie uzyskano informacji o zachowaniach świadczących o 
naruszeniu  przez  osobę sprawdzaną porządku prawnego,  nie  uzyskano informacji  o  kontaktach 
osoby  sprawdzanej  ze  środowiskami  przestępczymi  lub  grupami  środowiskowymi  patologii 
społecznej, nie uzyskano informacji wskazujących na uzależnienie wymienionej osoby od alkoholu, 
środków odurzających lub substancji psychotropowych. /data wpływu zgłoszenia 15.06.2011 r./
2. IRENA JURCZUK – lat 63, zamieszkała w Hajnówce od 63 lat, wykształcenie średnie – studium 
nauczycielskie, emerytka, była ławnikiem przy Urzędzie Miasta – kolegium i w Sądzie Grodzkim 
do 2002 r. ławnik Sądu Pracy w latach 2008 – 2011, Prezes ogniska ZNP w szkole, TPD, ZHP, 
TWP.  Motyw  kandydowania:  „wykorzystanie  doświadczenia  życiowego,  społecznego  oraz 
doświadczenia z poprzedniej kadencji  pełnienia funkcji ławnika”.
Zgodnie z informacją Komendanta Wojewódzkiego Policji: w wyniku sprawdzeń dokonanych w 
policyjnych systemach informatycznych nie uzyskano informacji o zachowaniach świadczących o 
naruszeniu  przez  osobę sprawdzaną porządku prawnego,  nie  uzyskano informacji  o  kontaktach 
osoby  sprawdzanej  ze  środowiskami  przestępczymi  lub  grupami  środowiskowymi  patologii 
społecznej, nie uzyskano informacji wskazujących na uzależnienie wymienionej osoby od alkoholu, 
środków odurzających lub substancji psychotropowych. /data wpływu zgłoszenia 30.06.2011 r./
3. ANDRZEJ LASZKIEWICZ –  lat 49, zamieszkały w Hajnówce od 33 lat,  wykształcenie wyższe 
administracyjne,  zatrudniony  jako  kontroler,  kierownik  zmiany  w  Urzędzie  Pocztowym  w 
Hajnówce,  dotychczas  nie  pełnił  funkcji  ławnika,  posiada  doświadczenie  w pracy społecznej  – 
organizował  zbiórkę  pieniędzy  i  darów  prowadzonych  w  ramach  akcji  na  rzecz  pomocy  dla 
rodaków zamieszkałych na Ukrainie w latach 2003 – 2005, obecnie członek zarządu Rady Osiedla. 
Motyw  kandydowania:  „po  wyborze  na  ławnika  pragnę  swoją  wiedzą,  zaangażowaniem  i 
bezstronnością być godnym przedstawicielem naszego lokalnego społeczeństwa w sądzie. Będąc 
członkiem składu orzekającego w sprawach rozpoznawanych w I instancji nie zawieść zaufania 
jakim zostałbym obdarzony przez organ samorządu terytorialnego”.
Zgodnie z informacją Komendanta Wojewódzkiego Policji: w wyniku sprawdzeń dokonanych w 
policyjnych systemach informatycznych nie uzyskano informacji o zachowaniach świadczących o 
naruszeniu  przez  osobę sprawdzaną porządku prawnego,  nie  uzyskano informacji  o  kontaktach 
osoby  sprawdzanej  ze  środowiskami  przestępczymi  lub  grupami  środowiskowymi  patologii 
społecznej, nie uzyskano informacji wskazujących na uzależnienie wymienionej osoby od alkoholu, 
środków odurzających lub substancji psychotropowych. /data wpływu zgłoszenia 30.06.2011 r./

Sąd Rejonowy w Bielsku Podlaskim – sprawy rodzinne:
1.  EUGENIA BAZYLUK  – lat  65,  zamieszkuje  w Hajnówce od 65 lat,  wykształcenie  średnie 
techniczne, emerytka, przez kilkanaście lat pełni funkcję przewodniczącego składu orzekającego 
kolegium ds. wykroczeń przy Urzędzie Miasta w Hajnówce a w późniejszym okresie przy Sądzie 
Rejonowym  w  Bielsku  Podlaskim,  Przewodnicząca  Zakładowego  Związku  Zawodowego, 
przewodnicząca koła TPPR, dotąd nie pełniła funkcji ławnika. 
Zgodnie  z  informacją  Komendanta  Podlaskiej  Policji:  w  wyniku  sprawdzeń  dokonanych  w 
policyjnych systemach informatycznych nie uzyskano informacji o zachowaniach świadczących o 
naruszeniu  przez  osobę sprawdzaną porządku prawnego,  nie  uzyskano informacji  o  kontaktach 
osoby  sprawdzanej  ze  środowiskami  przestępczymi  lub  grupami  środowiskowymi  patologii 
społecznej, nie uzyskano informacji wskazujących na uzależnienie wymienionej osoby od alkoholu, 
środków odurzających lub substancji psychotropowych. /data wpływu zgłoszenia 27.06.2011 r./



2. ANNA BIRYCKA – córka Mikołaja i Wiery, ur. 26.02.1967 r. w Hajnówce, lat 44, zamieszkała w 
Hajnówce od 44 lat, wykształcenie średnie zawodowe – technik ekonomista, obecnie bezrobotna, w 
latach 2007 – 2011 przewodnicząca rady osiedla.
Zgodnie z informacją Komendanta Wojewódzkiego Policji: w wyniku sprawdzeń dokonanych w 
policyjnych systemach informatycznych nie uzyskano informacji o zachowaniach świadczących o 
naruszeniu  przez  osobę sprawdzaną porządku prawnego,  nie  uzyskano informacji  o  kontaktach 
osoby  sprawdzanej  ze  środowiskami  przestępczymi  lub  grupami  środowiskowymi  patologii 
społecznej, nie uzyskano informacji wskazujących na uzależnienie wymienionej osoby od alkoholu, 
środków odurzających lub substancji psychotropowych./ data wpływu zgłoszenia 16.06.2011 r./
3.NINA GIERMAN –  lat 40, zamieszkała w Hajnówce od 30 lat, wykształcenie wyższe zawodowe, 
zatrudniona w SP ZOZ w Hajnówce jako pracownik administracji, pełniła funkcję ławnika w latach 
2004 – 2007. Motyw kandydowania: „pełniąc funkcję ławnika w poprzednich kadencjach zdobyłam 
doświadczenie, które chciałabym wykorzystać”. 
Zgodnie z informacją Komendanta Wojewódzkiego Policji: w wyniku sprawdzeń dokonanych w 
policyjnych systemach informatycznych nie uzyskano informacji o zachowaniach świadczących o 
naruszeniu  przez  osobę sprawdzaną porządku prawnego,  nie  uzyskano informacji  o  kontaktach 
osoby  sprawdzanej  ze  środowiskami  przestępczymi  lub  grupami  środowiskowymi  patologii 
społecznej, nie uzyskano informacji wskazujących na uzależnienie wymienionej osoby od alkoholu, 
środków odurzających lub substancji psychotropowych. /data wpływu zgłoszenia 28.06.2011 r./
4.  JAKUB KOŚKO – lat  68,  zamieszkały w Hajnówce od 67 lat,  wykształcenie  zawodowe – 
technik  mechanik,  emeryt,  posiada  doświadczenie  w pracy społecznej  w związku  zawodowym 
zarządu osiedla. Motyw kandydowania: „swoje życiowe doświadczenie chcę wcielać w roli ławnika 
i podołam tym trudnym zadaniom”.
Zgodnie z informacją Komendanta Wojewódzkiego Policji: w wyniku sprawdzeń dokonanych w 
policyjnych systemach informatycznych nie uzyskano informacji o zachowaniach świadczących o 
naruszeniu  przez  osobę sprawdzaną porządku prawnego,  nie  uzyskano informacji  o  kontaktach 
osoby  sprawdzanej  ze  środowiskami  przestępczymi  lub  grupami  środowiskowymi  patologii 
społecznej, nie uzyskano informacji wskazujących na uzależnienie wymienionej osoby od alkoholu, 
środków odurzających lub substancji psychotropowych. /data wpływu zgłoszenia 24.06.2011 r./
5.  EDYTA  MALINOWSKA  –  KLIMIUK  – lat  35,  zamieszkała  w  Hajnówce  od  35  lat, 
wykształcenie wyższe – polonistyczne,  obecnie bezrobotna,  nie pełniła jeszcze funkcji  ławnika, 
posiada doświadczenie w pracy społecznej w stowarzyszeniu „Edukacja Jutra” i fundacji „Bene 
Vobis”. Motyw kandydowania: „chciałabym mieć wpływ na orzekanie w sprawach rodzinnych a 
jednocześnie zdobyć nowe, ciekawe doświadczenie”.
Zgodnie z informacją Komendanta Wojewódzkiego Policji: w wyniku sprawdzeń dokonanych w 
policyjnych systemach informatycznych nie uzyskano informacji o zachowaniach świadczących o 
naruszeniu  przez  osobę sprawdzaną porządku prawnego,  nie  uzyskano informacji  o  kontaktach 
osoby  sprawdzanej  ze  środowiskami  przestępczymi  lub  grupami  środowiskowymi  patologii 
społecznej, nie uzyskano informacji wskazujących na uzależnienie wymienionej osoby od alkoholu, 
środków odurzających lub substancji psychotropowych. /data wpływu zgłoszenia 15.06.2011 r./
6. BARBARA LASZKIEWICZ – córka Włodzimierza i Walentyny, ur. 20.05.1969 r. w Hajnówce, 
lat  42,  zamieszkuje  w  Hajnówce  od  42  lat,  wykształcenie  –  wyższe  ekonomiczne,  pracownik 
Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Hajnówce, doświadczenie w pracy społecznej jako ankieter 
społeczny, dotąd nie pełniła funkcji ławnika. Motyw kandydowania: „nadmieniam, iż jestem osoba 
odpowiedzialną,  komunikatywną  i  rzetelną.  Chciałabym  być  członkiem  niezawisłym  składu 
orzekającego i godnym przedstawicielem społeczeństwa w sądzie”.
Zgodnie z informacją Komendanta Wojewódzkiego Policji: w wyniku sprawdzeń dokonanych w 
policyjnych systemach informatycznych nie uzyskano informacji o zachowaniach świadczących o 
naruszeniu  przez  osobę sprawdzaną porządku prawnego,  nie  uzyskano informacji  o  kontaktach 
osoby  sprawdzanej  ze  środowiskami  przestępczymi  lub  grupami  środowiskowymi  patologii 
społecznej, nie uzyskano informacji wskazujących na uzależnienie wymienionej osoby od alkoholu, 
środków odurzających lub substancji psychotropowych. /data wpływu zgłoszenia 30.06.2011 r./



7.  WIERA MASAJŁO  – lat  55,  zamieszkuje  w  Hajnówce  od  30  lat,  wykształcenie  wyższe 
magisterskie, emerytka, od 3 lat pracuje społecznie z dziecięcą grupą wokalno-teatralną „Dzwonki” 
w Hajnowskim Domu Kultury, ławnik kadencji 2004 – 2007. Motyw kandydowania: „możliwość 
wykorzystania doświadczenia życiowego i umiejętności życiowych dla dobra ogółu”.
Zgodnie z informacją Komendanta Wojewódzkiego Policji: w wyniku sprawdzeń dokonanych w 
policyjnych systemach informatycznych nie uzyskano informacji o zachowaniach świadczących o 
naruszeniu  przez  osobę sprawdzaną porządku prawnego,  nie  uzyskano informacji  o  kontaktach 
osoby  sprawdzanej  ze  środowiskami  przestępczymi  lub  grupami  środowiskowymi  patologii 
społecznej, nie uzyskano informacji wskazujących na uzależnienie wymienionej osoby od alkoholu, 
środków odurzających lub substancji psychotropowych./ data wpływu zgłoszenia 28.06.2011 r./
Opinia Zespołu – załącznika nr 9.

Eugeniusz Saczko – dziękuję, następnie powołamy komisję skrutacyjną, będzie dokonany wybór 
ławników.  Przypominam,  że  będzie  to  głosowanie  tajne  w związku,  z  tym poproszę  wcześniej 
wszystkich gości o opuszczenie sali, pozostaną tylko i wyłącznie radni i dalej jest podjęcie uchwały 
w sprawie wyboru ławników na kadencję 2012-2015. Powołanie Komisji Skrutacyjnej, jak Państwo 
myślicie  3,4,5,2.  Trzy  osoby,  tak.  To  bardzo  proszę  o  zgłaszanie  kandydatur  do  Komisji 
Skrutacyjnej. Proszę bardzo.

Jan Gieramanowicz – radny Pani Halina Łojewska.

Eugeniusz Saczko – czy Pani Halina wyraża zgodę?

Halina Łojewska – radna – tak wyrażam zgodę.

Alla Gryc – radna – Pan Janusz Puch.

Eugeniusz Saczko – czy Pan Janusz wyraża zgodę?

Janusz Puch – radny – tak.

Alicja Chaniło – radna – Pan Bogusław Łabędzki.

Eugeniusz Saczko – czy Pan Bogusław wyraża zgodę?

Bogusław Łabędzki – radny – wyrażam zgodę. 

Eugeniusz Saczko – jeśli więcej nie będzie, będzie łatwiej nam głosować, dziękuję bardzo, nie ma 
więcej  kandydatów,  w  związku  z  tym  zamykam  listę  zgłaszanych  kandydatur  do  Komisji 
Skrutacyjnej.  Przystąpimy  do  głosowania.  Kto  z  Pań  i  Panów  radnych  jest  właśnie  za  takim 
składem  komisji  skrutacyjnej,  bardzo  proszę  o  podniesienie  ręki.  Dziękuję  bardzo.  Kto  jest 
przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? 2 radnych. 17 radnych głosowało za, 2 się wstrzymało, 
Komisja Skrutacyjna została wybrana. Teraz ogłaszam 5 minutową przerwę a Komisję Skrutacyjną 
proszę  o  udanie  się  na  naradę  celem  określenia  zasad  głosowania  i  przygotowania  kart  do 
głosowania. Dziękuję bardzo.
Przerwa.

Po przerwie
Eugeniusz Saczko – wznawiam obrady po przerwie i jak widzę, Pan Bogusław Łabędzki wybrany 
został  na  przewodniczącego,  bardzo  proszę  o  przedstawienie  zasad  głosowania,  zasad  wyboru 
ławników, bardzo proszę.
 



Bogusław  Łabędzki  –  Zgodnie  z  pismem Prezesa  Sądu  Okręgowego  w Białymstoku  do  Sądu 
Okręgowego w Białymstoku do orzekania w sprawach karnych Rada Miasta Hajnówka wybiera 2 
ławników.  Zgodnie z pismem Prezesa Sądu Okręgowego w Białymstoku do Sądu Rejonowego w 
Bielsku  Podlaskim  do  orzekania  w  sprawach  rodzinnych  Rada  Miasta  Hajnówka  wybiera  4 
ławników. Tajne głosowanie przeprowadza Komisja Skrutacyjna wybrana na sesji spośród radnych 
Komisja  Skrutacyjna  wybiera  spośród  siebie  przewodniczącego.  W  głosowaniu  tajnym  radni 
głosują kartami do głosowania opatrzonymi pieczęcią Rady Miasta zgodnie z procedurą podaną 
przez  Przewodniczącego  Komisji  Skrutacyjnej  i  przyjętą  przez  Radę.  Karta  do  głosowania  w 
wyborach ławników do Sądu Okręgowego drukowana jest na papierze koloru białego, jednakowym 
rodzajem i  wielkością  czcionki  dla  wszystkich  kandydatów.  Karta  do  głosowania  w  wyborach 
ławników do Sądu Rejonowego w Bielsku Podlaskim drukowana jest na papierze koloru żółtego, 
jednakowym rodzajem i wielkością czcionki dla wszystkich kandydatów. Karta do głosowania jest 
zadrukowana jednostronnie i ma format A-4. Karta do głosowania w górnej części z lewej strony 
jest opatrzona oznaczeniem „Wybory ławników do Sądu Okręgowego w Białymstoku”, a w środku 
w górnej części karty jest umieszczony napis „KARTA DO GŁOSOWANIA w wyborach ławników 
do Sądu Okręgowego w Białymstoku w dniu 26 października 2011 r., a poniżej – „Kandydaci do 
Sądu  Okręgowego  w Białymstoku”.  Karta  do  głosowania  w  górnej  części  z  lewej  strony jest 
opatrzona  oznaczeniem „Wybory ławników  do  Sądu  Rejonowego  w Bielsku  Podlaskim”,  a  w 
środku w górnej części karty jest umieszczony napis „KARTA DO GŁOSOWANIA w wyborach 
ławników do Sądu Rejonowego w Bielsku Podlaskim w dniu 26 października 2011 r., a poniżej – 
„Kandydaci  do  Sądu  Rejonowego  w  Bielsku  Podlaskim”.  Nazwiska  i  imiona  kandydatów 
umieszczone są na karcie do głosowania w kolejności alfabetycznej. Przed nazwiskiem i imionami 
każdego kandydata umieszczona jest w kolejności liczba porządkowa, poniżej kratka przeznaczona 
na oddanie głosu: jestem za, jestem przeciw, wstrzymuję się. Na karcie do głosowania w jej dolnej  
części umieszczona jest informacja o sposobie głosowania i warunkach ważności głosu oraz po 
prawej stronie pieczęć Rady Miasta Hajnówka. Komisja Skrutacyjna rozdaje każdemu radnemu 
obecnemu na sesji kartę do głosowania . Komisja Skrutacyjna sprawuje pieczę nad urną, do której 
każdy  radny  wrzuca  kartę  do  głosowania.  Podczas  głosowania  na  sali  znajduje  się  parawan 
umożliwiający  radnym  tajne  dokonanie  wyboru  kandydata  na  karcie  do  głosowania.  Po 
przeprowadzeniu  głosowania  komisja  ustala  wyniki  głosowania  i  sporządza  protokół.  Wyniki 
wyborów  ogłasza  przewodniczący Komisji  Skrutacyjnej  przez  odczytanie  na  sesji.  Głosuje  się 
poprzez postawienie znaku X w odpowiedniej kratce zgodnie z informacją zawartą na karcie do 
głosowania, który wzór stanowią załącznik do niniejszych zasad.  Wybranymi zostają dwie osoby, 
które uzyskały największą liczbę głosów „za” spośród kandydatów na ławników.

Eugeniusz  Saczko  –  musimy te  zasady  przegłosować.  Kto  z  Pań  i  Panów  jest  za  przyjęciem 
regulaminu przedstawionego przez radnego Łabędzkiego, proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto 
jest  przeciw?  Nie  widzę.  Dziękuje  bardzo.  Kto  się  wstrzymał?  Nie  widzę.  Regulamin  został 
przyjęty jednogłośnie. Jeżeli nie ma więcej pytań, to bardzo proszę o wyłączenie kamer i prosimy 
na chwilę o opuszczenie sali. Komisję proszę o rozdanie kart do glosowania.
Regulamin wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Białymstoku  wraz z projektem karty –  
załącznik nr 10.
Regulamin wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Bielsku Podlaskim wraz z projektem karty  
– załącznik nr  11.

Głosowanie tajne.
Przerwa.
Po przerwie.

Eugeniusz  Saczko  –  wznawiam  obrady  XII  sesji  Rady  Miasta  i  bardzo  proszę  Pana 
Przewodniczącego  Pana  Bogusława  Łabędzkiego  o  przedstawienie  wyników  wyborów  na 
ławników.



Bogusław Łabędzki – Protokół Komisji Skrutacyjnej Rady Miasta Hajnówka z dnia 26.10.2011 r. w 
sprawie: wybory ławników do Sądu Okręgowego w Białymstoku Komisja Skrutacyjna w składzie: 
1.Bogusław Szczepan Łabędzki – Przewodniczący Komisji, 2. Halina Łojewska – Członek Komisji, 
3.Janusz Puch – Członek Komisji. Na ogólny stan osobowy Rady Miasta – 21w sesji udział wzięło 
– 19 radnych. W głosowaniu udział wzięło 19 radnych , głosów ważnych oddano 19 , nieważnych 
0. Kandydaci otrzymali: 1. Irena Januszewicz – 9 głosów /jestem za/ 2. Irena Jurczuk – 14 głosów 
/jestem za/ 3.Andrzej  Laszkiewicz – 10 głosów /jestem za/.  Wybranymi zostali  Pan/Pani:  Irena 
Jurczuk – 14 głosów /jestem za/, Andrzej Laszkiewicz – 10 głosów /jestem za/. Na tym protokół 
zakończono. Komisja Skrutacyjna:1. Bogusław Szczepan Łabędzki – Przewodnicząca Komisji, 2. 
Halina Łojewska – Członek Komisji, 3. Janusz Puch – Członek Komisji. Karty z przeprowadzonego 
głosowania stanowią załącznik do niniejszego protokołu. 
Protokół Komisji Skrutacyjnej Rady Miasta Hajnówka z dnia 26.10.2011 r.  w sprawie: wybory 
ławników do Sądu Rejonowego w Bielsku Podlaskim Komisja Skrutacyjna w składzie: 1.Bogusław 
Szczepan Łabędzki  –  Przewodniczący Komisji,2.  Halina  Łojewska – Członek Komisji,3.Janusz 
Puch – Członek Komisji,Na ogólny stan osobowy Rady Miasta -  21w sesji  udział  wzięło -  19 
radnych. W głosowaniu udział wzięło19 radnych , głosów ważnych oddano 18 , nieważnych 1. 
Kandydaci otrzymali: 1. EUGENIA BAZYLUK – 8 głosów /jestem za/, 2. ANNA BIRYCKA – 7 
głosów /jestem za/, 3. NINA GIERMAN – 9 głosów /jestem za/, 4. JAKUB KOŚKO – 14 głosów 
/jestem za/, 5. BARABARA LASZKIEWICZ – 1 głosów /jestem za/,6. EDYTA MALINOWSKA-
KLIMIUK – 11 głosów jestem za,  7.  WIERA MASAJŁO – 10 głosów jestem za.  Wybranymi 
zostali Pan/Pani: JAKUB KOŚKO 14 głosów /jestem za/, EDYTA MALINOWSKA-KLIMIUK 11 
głosów /jestem za/, WIERA MASAJŁO 10 głosów /jestem za/, NINA GIERMAN 9 głosów /jestem 
za/.  Na  tym  protokół  zakończono.  Komisja  Skrutacyjna:  1.  Bogusław  Szczepan  Łabędzki  – 
Przewodniczący  Komisji,  2.  Halina  Łojewska  –  Członek  Komisji,  3.Janusz  Puch  –  Członek 
Komisji, Karty z przeprowadzonego głosowania stanowią załącznik do niniejszego protokołu. 
Protokół Komisji Skrutacyjnej w wyborach ławników do Sądu Okręgowego  
w Białymstoku – załącznik nr 12.  
Protokół Komisji Skrutacyjnej w wyborach ławników do Sądu Rejonowego  
w Bielsku Podlaskim – załącznik nr 13
                                                                                                                                          
Eugeniusz Saczko – dziękuję bardzo za przeprowadzenie sprawne głosowania oraz przedstawienie 
informacji,  protokołów.  Czy  są  jeszcze  jakieś  wątpliwości  dotyczące  wyborów  ławników.  Nie 
widzę,  w związku z tym przystąpimy do głosowania w sprawie wyboru ławników na kadencję 
2012-2015. Kto z Pań i Panów radnych jest za, proszę o podniesienie ręki. Dziękuję bardzo. Kto 
jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Uchwała została przyjęta jednogłośnie. 
Uchwała Nr XII/65/11 w sprawie w sprawie wyboru ławników na kadencję 2012-2015- załącznik  
nr 14 .

Do punktu 10 porządku obrad
a/  Eugeniusz  Saczko  –  przechodzimy do  punktu  10  porządku  obrad  –  rozpatrzenie  i  podjęcie 
uchwały w sprawie  wygaśnięcia mandatu radnego w okręgu wyborczym nr 2. Wszystkie komisje 
wnioskują za przyjęciem projektu uchwały. Czy są jeszcze pytania? Nie widzę, w  związku z tym 
przejdziemy do głosowania.  Kto z  Pań i  Panów radnych jest  za  przyjęciem uchwały,  proszę o 
podniesienie ręki. Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. 
Uchwała została przyjęta jednogłośnie .

Uchwała Nr XII/66/11 w sprawie  w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego w okręgu wyborczym  
nr 2 – załącznik nr 15.
                                                                                                                                 

b/ Eugeniusz Saczko – przechodzimy do podpunktu b punktu 10 – uchwalenie Statutu Zakładu 
Gospodarki  Mieszkaniowej  w  Hajnówce.  Panie  Burmistrzu,  kto  króciutko  przedstawi? 



Pan Dyrektor? Bardzo proszę Pana Dyrektora o króciutkie przedstawienie projektu uchwały.

Anatol Łapiński – Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, zakład w sumie został powołany w roku 
95, w międzyczasie statut też był zmieniany w 97 i obecnie, w związku z wejściem nowych ustaw,  
nowych przepisów, w oparciu o które funkcjonuje zakład zaistniała taka konieczność, by po prostu 
dostosować dokument w oparciu, o który istnieje zakład do nowych przepisów, a więc złożyliśmy 
Wysokiej  Radzie  nowy statut  do  zatwierdzenia,  w oparciu  o  który  dalej  zakład  funkcjonować 
będzie.  W większości te zapisy są podobne jak w statucie poprzednim, także tutaj  niewiele się 
zmienia,  podległość  zostaje  taka,  jak  dotychczas  i  jeśli  chodzi  o  funkcjonowanie  zakładu  i 
finansowanie zakładu, też na podobnych zasadach. Zakład dalej zostaje zakładem budżetowym a 
więc wnioskuję o przyjęcie tutaj dokumentu który złożyliśmy przez Wysoką Radę.

Eugeniusz  Saczko  –  dziękuję  bardzo.  Wszystkie  komisję  obradowały  nad  projektem uchwały, 
rozpatrywały  Statut  Zakładu  Gospodarki  Mieszkaniowej  i  wszystkie  komisje  wnioskują  za 
przyjęciem projektu uchwały. Czy są jeszcze dodatkowe pytania do projektu uchwały? Nie widzę, 
w  związku z tym przystąpimy do głosowania.  Kto z  Pań i  Panów radnych jest  za przyjęciem 
projektu  uchwały  w  sprawie  uchwalenie  Statutu  Zakładu  Gospodarki  Mieszkaniowej,  proszę 
o  podniesienie  ręki.  Dziękuję  bardzo.  Kto  jest  przeciw?  Nie  widzę.  Kto  się  wstrzymał? 
Nie widzę. Uchwała została przyjęta jednogłośnie. Dziękuję.

Uchwała  Nr  XII/67/11  w  sprawie   w  sprawie  uchwalenia  Statutu  Zakładu  Gospodarki  
Mieszkaniowej w Hajnówce – załącznik nr 16.
c/ Eugeniusz Saczko-  przechodzimy do podpunktu c punktu 10 – przystąpienia do zmiany studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania  przestrzennego miasta Hajnówka.

Anna Łuksza Lebiedzińska – przedstawiony projekt uchwały zmiany studium powstał w wyniku 
pojawiających  się  potrzeb  zmian  poszczególnych  terenów  dla  Miasta  Hajnówka.  Mamy  część 
terenów,  które  chcielibyśmy  jeszcze  zmienić  przeznaczenie.  Część  osób,  firm,  mieszkańców 
zgłaszało  nam  też  potrzeby  o  zmianie  w  obecnym  studium  uwarunkowań  i  kierunków 
zagospodarowań  oraz  w  obecnych  planach  zagospodarowań,  także  zgłosiliśmy  taką  uchwałę 
intencyjną po to, żeby rozpocząć procedurę planistyczną , która jest dość długa, jak wiemy, także po 
prostu  musimy  też  załatwić  część  wniosków  od  mieszkańców,  które  nie  zostały  załatwione 
w  poprzedniej  procedurze,  które  zostały  złożone  zbyt  późno  i  nie  mogliśmy  ich  uwzględnić 
w poprzednich opracowaniach.

Eugeniusz Saczko – dziękuję bardzo, podobnie jak przy poprzedniej uchwale i przy tej komisje 
obradowały. Jest jeden wniosek Komisji Spraw Społecznych. Jest to wniosek natury ogólnej, chyba 
możemy tak  zrobić,  jest  taka  prośba  by projekt  uchwały czy informacja,  że  przystępujemy do 
zmiany studium, żeby była zamieszczona na stronach internetowych i  była podana do szerokiej 
informacji  mieszkańców  miasta,  żeby  znowu  nie  było  takiej  sytuacji,  że  kiedy  będziemy 
przystępowali,  że  ktoś nie  zdążył  złożyć  wniosku.  Więc teraz oficjalnie  i  w telewizji  kablowej 
mówimy  o  tym,  że  przystępujemy.  Jeśli  ktoś  ma  jakieś  wnioski  z  mieszkańców,  to  prosimy 
o składanie.

Anna Łuksza Lebiedzińska – ja tylko dopowiem, że procedura jest  taka,  że dajemy ogłoszenie 
w lokalnej prasie, dajemy na stronach internetowych, na tablicy ogłoszeń, a mimo to nie wszyscy 
się z tym zapoznają. Długi jest czasookres na składanie wniosków, bo to jest minimum 21 dni, my 
zawsze dajemy trochę więcej. Po podjęciu przez Państwo uchwały będziemy zamieszczać oficjalne 
obwieszczenia  w  prasie,  internecie.  Także  będzie  czas  i  podana  będzie  dokładna  data. 
Będzie podany czas, gdzie te wnioski będzie można składać.

Eugeniusz Saczko – dziękujemy bardzo, informujemy jeszcze raz, jeśli jest taka potrzeba, to bardzo 
prosimy o składanie wniosków do Urzędu Miasta, najlepiej do sekretariatu. Jeżeli nie ma więcej 
uwag, przystępujemy do przegłosowania projektu uchwały.  Kto z Pań i  Panów radnych jest  za 



przyjęciem  projektu  uchwały  w  sprawie  przystąpienia  do  zmiany  studium  uwarunkowań 
i  kierunków  zagospodarowania   przestrzennego  miasta  Hajnówka,  proszę  o  podniesienie  ręki. 
Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał ? Nie widzę. Projekt uchwały 
został przyjęty jednogłośnie. Dziękuję.
Uchwała Nr XII/68/11 w sprawie przystąpienia do zmiany studium uwarunkowań i kierunków  
zagospodarowania  przestrzennego miasta Hajnówka – załącznik nr 17.

d/ Eugeniusz Saczko –    przechodzimy do podpunktu d punktu 10 – uchwała w sprawie  powołania 
Komisji  Inwentaryzacyjnej  Mienia  Komunalnego,  czyli  to  taka  porządkowa,   bardzo  proszę  o 
krótkie wyjaśnienie Pana Burmistrza.

Jerzy Sirak – proces własności mienia komunalnego trwa cały czas, u nas w mieście mamy około 
200 działek, gdzie ten stan prawny do końca nie jest uregulowany, no i tym zajmować się powinna 
komisja inwentaryzacyjna i zgodnie z ustawą z 10 maja 1990 r. o przepisach wprowadzających 
ustawę o  samorządzie  terytorialnym i  ustawą o  pracownikach samorządowych,  właśnie  Radzie 
Miasta przysługuje taki obowiązek powołania komisji inwentaryzacyjnej, stąd taka moja prośba i 
propozycja o ustalenie takiego składu komisji.

Eugeniusz Saczko – wszystkie komisje wnioskują za przyjęciem projektu uchwały. Czy są jeszcze 
pytania? Nie widzę,  w związku z tym przejdziemy do głosowania projektu uchwały w sprawie 
powołania Komisji Inwentaryzacyjnej Mienia Komunalnego. Kto z Pań i Panów radnych jest za 
przyjęciem uchwały,  proszę o podniesienie ręki. Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw?Nie widzę . Kto 
się wstrzymał? Nie widzę. Uchwała została przyjęta jednogłośnie. Dziękuję bardzo.
Uchwała Nr XII/69/11 w sprawie  powołania Komisji Inwentaryzacyjnej Mienia Komunalnego–  
załącznik nr 18.

e/ Eugeniusz Saczko –    przechodzimy do podpunktu e punktu 10 – uchwała w sprawie  zmiany 
uchwały Nr XXV/151/05 Rady Miasta Hajnówka z dnia 20 kwietnia 2005 r. w sprawie nadania 
nazwy rondu, bardzo proszę o krótkie wyjaśnienie Pana Burmistrza.

Jerzy Sirak – Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, sprawa jest tutaj oczywista i bardzo proszę o 
przyjęcie projektu uchwały.

Eugeniusz Saczko – dodam, że wszystkie komisje wnioskują za przyjęciem projektu uchwały. Czy 
są jeszcze pytania? Nie widzę,  w związku z tym przejdziemy do głosowania projektu uchwały 
w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/151/05 Rady Miasta Hajnówka z dnia 20 kwietnia 2005 r.  
w sprawie nadania nazwy rondu. Kto z Pań i Panów radnych jest za przyjęciem uchwały, proszę 
o podniesienie ręki. Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. 
Uchwała została przyjęta jednogłośnie.
Uchwała Nr XII/70/11 w sprawie  zmiany uchwały Nr XXV/151/05 Rady Miasta Hajnówka z dnia  
20 kwietnia 2005 r. w sprawie nadania nazwy rondu- załącznik nr 19.

f/  Eugeniusz  Saczko  –przechodzimy do  podpunktu  f  punktu  10  –  projekt  uchwały  w  sprawie 
warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę Miejską Hajnówka. Bardzo proszę o 
krótkie wyjaśnienie Pana Burmistrza.

Jerzy Sirak –Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, ten projekt uchwały został  przygotowany w 
oparciu  o obowiązujące  prawo,  jesteśmy przekonani,  że  usprawni  to  w pewnym sensie  zasady 
finansowania  działalności  sportowej  w  naszym  mieście,  również  bardzo  proszę  o  akceptację 
projektu uchwały.

Eugeniusz Saczko – dodam, że wszystkie komisje wnioskują za przyjęciem projektu uchwały.   Czy 



są jeszcze pytania? Nie widzę. W  związku z tym przejdziemy do głosowania projektu uchwały w 
sprawie warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę Miejską Hajnówka. Kto z Pań 
i Panów radnych jest za przyjęciem projektu uchwały, proszę o podniesienie ręki. Dziękuję bardzo. 
Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Uchwała została przyjęta jednogłośnie.
Uchwała Nr XII/71/11 w sprawie  warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę  
Miejską Hajnówka  - załącznik nr 20.

g/  Eugeniusz Saczko – przechodzimy do podpunktu g punktu 10 – projekt uchwały w sprawie 
uchwalenia Rocznego programu współpracy Miasta Hajnówka z organizacjami   pozarządowymi 
oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24  kwietnia 2003 r. o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie. Bardzo proszę o krótkie wyjaśnienie Pana Burmistrza.
Jerzy  Sirak  –  Panie  Przewodniczący,  Wysoka  Rado,  ten  projekt  określa  zasady  współpracy  z 
organizacjami pozarządowymi na przyszły rok, Z tego co wiem komisje dyskutowały, mają tam 
jeszcze dodatkowe propozycje, oczywiście Rada się tym zajmie. Tradycyjnie od lat i myślę, że w 
przyszłym roku i  w kolejnych,  na miarę  naszych możliwości  budżetowych będziemy wspierali 
działalność  organizacji  pozarządowych  działających  w  różnych  środowiskach  i  rozwiązujących 
różne problemy i ta uchwała powinna ten proces usprawnić.

Eugeniusz  Saczko  –  dziękuję  bardzo,  Komisja  Infrastruktury  Komunalnej  i  Samorządu  oraz 
Komisja  Polityki  Gospodarczej  wnioskują  za  przyjęciem projektu  uchwały,  natomiast  Komisja 
Spraw Społecznych zgłosiła wnioski do projektu uchwały i bardzo proszę Panią Przewodniczącą – 
Panią Allę Gryc o przedstawienie.

Alla  Gryc  –  Komisja  Spraw  Społecznych  na  naszym  posiedzeniu  ostatnim  wnioskuje,  by  w 
rozdziale  6  –  /Priorytetowe  zadania  publiczne/:  w  paragrafie  8  pkt.6  dodać  dwa  priorytety:  - 
/popularyzacja i prezentacja wartości artystycznych muzyki rockowej/,  /popularyzacja, prezentacja, 
upowszechnianie historii i kultury dziedzictwa regionu/. Proponuje się zmianę tiretów na litery.    
 
Eugeniusz Saczko – dodatkowo na posiedzeniu Komisji uporządkowano projekt – proponuje się 
zmianę  tiretów na litery.  Czy są jeszcze  uwagi  do projektu?  Jeżeli  nie  ma,  to  przystąpimy do 
przegłosowania wniosków zgłoszonych przez Komisję  Spraw Społecznych.   Pierwszy wniosek, 
aby rozdziale 6 – /Priorytetowe zadania publiczne/: w paragrafie 8 pkt.6 dodać pierwszy priorytet 
–  /popularyzacja  i  prezentacja  wartości  artystycznych  muzyki  rockowej/.  Kto  z  Pań  i  Panów 
radnych jest za przyjęciem wniosku, proszę o podniesienie ręki? Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw? 
Nie  widzę.  Kto  się  wstrzymał  ?  Dwie  osoby się  wstrzymały.  Wniosek został  przyjęty przy 17 
głosach za i  2 głosach wstrzymujących.  Głosujemy drugi  wniosek komisji  też  w rozdziale  6 – 
/Priorytetowe  zadania  publiczne/:  w  paragrafie  8  pkt.6  dodać  drugi  priorytet  –  popularyzacja, 
prezentacja, upowszechnianie historii i kultury dziedzictwa regionu/. Kto z Pań i Panów radnych 
jest za przyjęciem wniosku, proszę o podniesienie ręki. Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw? Nie 
widzę.  Kto  się  wstrzymał?  Nie  widzę.  Wniosek  został  przyjęty  jednogłośnie.  Przystąpimy  do 
przegłosowania projektu całej uchwały łącznie z tymi dwoma wnioskami przyjętymi przez Wysoką 
Radę.  Kto z  Pań i  Panów radnych jest  za  przyjęciem projektu  uchwały w sprawie uchwalenia 
Rocznego  programu  współpracy  Miasta  Hajnówka  z  organizacjami  pozarządowymi  oraz 
podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24  kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie, proszę o podniesienie ręki. Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw? Nie 
widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę.  Uchwała została przyjęta jednogłośnie.
Uchwała Nr XII/72/11 w sprawie uchwalenia Rocznego programu współpracy Miasta Hajnówka  
z organizacjami  pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24  
kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – załącznik nr 21.

h/ Eugeniusz Saczko – przechodzimy do podpunktu g punktu 10 – projekt uchwały w sprawie 
udzielenia pomocy finansowej. Bardzo proszę o  wyjaśnienie Pana Burmistrza.



Jerzy Sirak –Panie Przewodniczący, Wysoka Rado tak w zasadzie w naszym budżecie ta pomoc 
finansowa  w  kwocie  18800  została  zapisana,  niemniej  jednak  zgodnie  z  prawem  warunkiem 
przekazania tej pomocy finansowej dla Powiatu Hajnowskiego jest podjęcie takiej uchwały. Chodzi 
tu generalnie o dofinansowanie wykonanej już instalacji burzowej na ulicy Wrzosowej. Jaki to był 
problem,  to  osoby zamieszkałe  na  tej  ulicy najlepiej  wiedzą.  Ulica  została  wykonana łącznym 
kosztem 36600, a my dokładamy połowę, po zrealizowaniu tej burzówki my  będziemy  mogli 
z  tego korzystać  i  uliczki  prostopadłe  do  ulicy Wrzosowej  też  będzie  można  podłączać  do  tej 
kanalizacji  w  razie,  gdyby były  takie  potrzeby,  poprawić  stan  odprowadzania  wód  burzowych 
w tamtym rejonie. Bardzo proszę o akceptację tej uchwały.
Eugeniusz  Saczko  –  dziękuję  bardzo,  dodam,  że  wszystkie  komisje  wnioskują  za  przyjęciem 
projektu uchwały. Czy są jeszcze pytania? Nie widzę, w  związku z tym przejdziemy do głosowania 
projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej. Kto z Pań i Panów radnych jest za 
przyjęciem uchwały, proszę o podniesienie ręki. Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw? Jedna osoba. 
Kto się wstrzymał? Nie widzę. 18 radnych głosowało za, 1 radny był przeciw. Uchwała została 
przyjęta.
Uchwała Nr XII/73/11 w sprawie udzielenia pomocy finansowej - załącznik nr 22.

i/ Eugeniusz Saczko –przechodzimy do podpunktu i punktu 10 – projekt uchwały  w sprawie zmian 
budżecie miasta na 2011 rok. Bardzo proszę o krótkie wyjaśnienie Pana Burmistrza.

Jerzy  Sirak  –Panie  Przewodniczący,  Wysoka  Rado,  projekt  nowelizacji  tej  uchwały  został 
przedstawiony wszystkim radnym. Dyskutowaliście Państwo o tym na posiedzeniach Komisji, ale 
ja  chciałbym  jeszcze  złożyć  autopoprawki  do  tego  projektu.  Ja  przedstawię  te  autopoprawki 
dotyczącą  zadań  inwestycyjnych,  a  potem  miałbym  prośbę,  żeby  Pani  Skarbnik  przedstawiła 
informacje  dotyczące  dotacji  z  Fundacji  Współpracy  Polsko  –  Niemieckiej.  W  załączniku 
inwestycyjnym  dzisiaj  dotyczącym  budowy  dróg  mamy  wpis  dotyczący  budowy  ulicy  Stara 
Judzianka  i  ulicy  Bociania.  Ja  trochę  wrócę  do  przeszłości.  Pamiętacie,  nie  tak  dawno 
dyskutowaliśmy,  wprowadziliśmy  ulice  Bocianią,  ponieważ  składaliśmy  wniosek  do  Ministra 
Rozwoju  Regionalnego  z  nadzieją,  że  będą  dodatkowe pieniądze,  no  niestety,  decyzja  dla  nas 
okazała się negatywna, ponieważ droga nie ma charakteru ponadlokalnego, ponadregionalnego i 
dlatego też nie kwalifikuje się, zdaniem urzędników, do tej pomocy, ale, żeby nie tracić czasu w 
międzyczasie  ogłosiliśmy przetarg  na  wykonanie  tej  ulicy.  Przetarg  na  wykonanie  ulicy  Stara 
Judzianka był tak wysoki że uznałem że lepiej z tego zrezygnować a pieniądze, które w budżecie de 
facto mamy, przeznaczyć na wykonanie jeszcze w tym roku, przed zimą podbudowy na innych 
drogach, które będziemy mogli w przyszłym roku zrobić, a przez to jakość i stabilność tych dróg 
będzie dużo większa. Proponuję, żeby oprócz tych ulic Stara Judzianka i Bociania wpisać ulice 
Malinową, Poziomkową i Kamienną. Dodam tutaj, że tam są społeczne komitety budowy, zebrały 
część pieniędzy i dofinansują wymianę podbudowy, ale również ulicę Prusa. Jeżeli chodzi o ulicę 
Prusa, tam była konieczność była całkowita przebudowy kanalizacji wodociągowej, decydowało to 
o tym, że nie można było tego robić wcześniej. PWiK tą instalację wodociągową przebudowało i w 
związku z tym uważam, że jest to dobry moment, żeby w tym czasie, kiedy i tak, i tak w jakiejś 
mierze ta ziemia jest wzruszona, żeby w tym roku jeszcze zrobić tam instalację burzową i wykonać 
wymiany gruntu i  w ten sposób przygotować ulicę Prusa do jej  wykonania w przyszłym roku. 
Proszę również o przeznaczenie kwoty 7500 zł. One będą przesunięte ze środków związanych z 
utrzymaniem miasta  na zakup samochodu takiego osobowego,  osobowo – ciężarowego.  Jest  to 
używany  samochód,  jak  Państwo  widzicie,  pieniądze  są  tutaj  niewielkie,  samochód  byłby 
wykorzystywany  w  okresie  wykonywania  tych  naszych  prac  inwestycyjnych  do  przewozu 
pracowników i sprzętu. Jest to samochód, który w tej chwili jest własnością Straży Pożarnej i przez 
Straż Pożarną został przejęty swego czasu od Policji i jest to samochód Volkswagen o niewielkim 
przebiegu jak na ten samochód – 155 tys. kilometrów i wydaje się nam, że za takie pieniądze na 
potrzeby naszego miasta, do przewożenia pracowników w pełni wystarczy. Również przedwczoraj 



wpłynął  do  mnie  wniosek  od  Dziekana  Wydziału,  może  nie  tyle  z  prośbą,  ale  z  propozycją.  
Politechnika Białostocka przygotowuje się w tej chwili do złożenia dużego wniosku do Polskiej 
Agencji  Rozwoju  Przedsiębiorczości  na  realizację  takiego  dużego  projektu  związanego  z 
rozbudową zaplecza laboratoryjnego. Jest szansa, że w tym projekcie znajdzie się część dotycząca 
Wydziału  Zamiejscowego  Politechniki  w  Hajnówce  i  ponieważ  program  przewiduje  również 
wydatki inwestycyjne budowlane, można zaplanować również tutaj  środki na taką modernizację 
budynku przy ul. Piłsudskiego 1, a więc mam tutaj na myśli – termomodernizację, remont dachu i 
tak  dalej,  ale  oczywiście,  żeby  to  zrobić,  trzeba  mieć  dokumentację.  Dlatego  też  proszę  o 
przeznaczenie  20  tys.  zł.  z  naszego  budżetu  na  opracowanie  jeszcze  do  końca  roku  takiej 
dokumentacji.  To  dofinansowanie  odbyłoby  się  za  pośrednictwem  Zakładu  Gospodarki 
Mieszkaniowej,  ponieważ  on  bezpośrednio  administruje  tym  budynkiem,  byśmy  o  tą  kwotę 
zwiększyli  dotację  dla  ZGM z takim wyraźnym przeznaczeniem na  opracowanie  dokumentacji 
techniczno-budowlanej. Bardzo proszę o akceptację tych poprawek i jeszcze Pani Skarbnik.

Halina Nowik – Panie Przewodniczący, Szanowni Radni, ja może jeszcze gwoli uściślenia Pana 
Burmistrza  tych  wniosków  poinformuję,  że  w  załączniku  inwestycyjnym  właśnie  pozycja  – 
istniejący  zapis  będzie  miał  takie  brzmienie,  jakie  Pan  Burmistrz  tutaj  przedstawił,  chodzi  o 
wykonanie  robót  ziemnych  polegająch  na  podbudowie  w  ulicy  Stara  Judzianka,  Bociania, 
Malinowa, Poziomkowa, Kamienna i Prusa, i środki, jakie są w tej chwili w załączniku 238100, 
zostają bez zmian do tych ulic, jeżeli chodzi o następną pozycje, co Pan Burmistrz proponował 
7500, to zmniejszyć w rozdziale 995 paragraf 430 kwotę 7500 a zwiększyć w tym samym rozdziale 
w paragrafie 6060 7500 na zakup tego samochodu, jeżeli chodzi o wykonanie dokumentacji, to tutaj 
proponuje się zmniejszenie w rozdziale 613 w paragrafie 271 – 20 tys. w związku z tym , że został 
rozstrzygnięty przetarg na wykonanie chodników w ulicach wojewódzkich i kwota ta nie będzie 
wykorzystana, i tak, jak Pan Burmistrz wspomniał, na wykonanie – opracowanie tej dokumentacji, 
zwiększenie dotacji celowej dla naszego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w rozdziale 70001 
paragraf 621 te 20 tys. i tutaj ja się jeszcze odniosę – Pan Burmistrz wspomniał, jeżeli chodzi o 
autopoprawkę,  to  co  Państwo  otrzymali  po  posiedzeniach  komisji,  bo  o  trzech  kwotach  ja 
informowałam Państwa na komisjach o kwotach dotacji, po komisji dostałam wniosek od Dyrektora 
Przedszkola Nr 5 w związku z tym, że oni jak gdyby realizują projekt przy współpracy Fundacji  
Polsko – Niemieckiej otrzymali te środki na dofinansowanie tego projektu i w związku z tym moja 
jeszcze prośba chociaż to jest zawarte w materiałach – po stronie dochodów 5 tys. zwiększyć i po 
stronie wydatków 5 tys. w rozdziale 80195 też 5 tys., i jeszcze tutaj nadmienię, że jest wymagany 
wkład  własny,  ale  to  przedszkole  w  ramach  swoich  posiadanych  pieniędzy  –  kwota  3860, 
zabezpieczy do realizacji tego projektu – Towarzyszyć dziecku w rozwoju – pozyskane z fundacji 
Polsko – Niemieckiej, dziękuję.

Eugeniusz Saczko – dziękuję bardzo,  wszystkie komisje obradowały i wnioskują za przyjęciem 
projektu uchwały. To są autopoprawki, więc nie będziemy tego głosowali. Czy są jeszcze pytania? 
Radny Rakowicz.

Wiesław Rakowicz – to są autopoprawki, zastrzeżeń do idei jako takiej, czy zrobić dzisiaj tą, czy 
tamtą  drogę,  nie  mam,  ale  de  facto  jesteśmy  wyłączeni  z  budżetu  na  przyszły  rok,  de  facto 
Burmistrz narzuca nam, które drogi będą robione w roku przyszłym. Musicie Państwo przy swoim 
głosowaniu  pamiętać.  Jeżeli  wystąpicie  z  wnioskami  zgodnie  z  tym,  co  mamy,  gdzie  mamy 
możliwości skierowania takich wniosków do budżetu na przyszły rok, to zastanówcie się Państwo 
czy ja w cudzysłowiu mówię, czy ja, gdzie pewne projekty nie przejdą, dzisiaj wprowadzimy i  
zawsze się tak jakoś dzieje,  że wprowadza się autopoprawki i  pewnie dzisiaj  wprowadzimy,  ja 
oczywiście nie będę za tym. Kwestionuję ideę podawania ich tutaj  Państwu, raptem od komisji 
minęło dwa tygodnie, co ja gadam – tydzień i ni stąd ni zowąd w tym okresie między ostatnią  
komisją  a  sesją  zjawiają  się  autopoprawki  nie  na  złotówę,  bo  to  mało  istotne,  nie  na  500  zł. 
Zwróćcie Państwo uwagę na koszty tego, to już będą dziesiątki tysięcy lub setki. Ten załącznik 



inwestycyjny, jak się wszyscy Państwo przyjrzą, jego pierwotna wersja była zupełnie inna, dzisiaj 
mamy  zupełnie  inną,  w  tym  trzeci  raz  zmieniamy  załącznik  ot  ta  bo  Pan  Burmistrz  prosi  o 
autopoprawki.  Dla  mnie  jest  to  forma  nie  do  przyjęcia,  mogliśmy  o  tym  porozmawiać 
wydyskutować sobie spokojnie. Pomyśleć o kosztach czy tak, czy tak, czy to jest zasadne, czy nie 
zasadne.  Dzisiaj  stajemy znowu pod  przysłowiową  ścianą,  bo  ja  się  obawiam,  że  niektórzy  z 
Państwa  złożą  wnioski,  to  będą  bardzo  niezadowoleni,  bo  Pan  Burmistrz  powie  –  kochani 
przegłosowaliście poprawki, te autopoprawki zaakceptowaliście. Pamiętajcie Państwo, że to jest rok 
przyszły, w tym roku zrobimy podbudowę i w przyszłym roku będziemy to robić dalej na zasadzie 
być może też autopoprawki, że jak zrobiliśmy to, to róbmy to dalej. Wchodzą na następne ulice,  
gdzie  my o  sporej  ilości  pieniążków decydować generalnie  nie  będziemy na  zasadzie  jakiegoś 
spokojnego przyjrzenia się rzeczy, popatrzenia jak to wygląda, czy może to jest dobrze, czy może to 
jest źle. Ot po prostu pięć minut przed głosowaniem Pan Burmistrz wrzuca nam temat, no nie pięć,  
bo rozmawialiśmy o tym w czasie przerwy, jak były wybory ławników. Stanowisko zdecydowanie 
nie przeciwko tym w sumie niezłym pomysłom a w sumie formie przedstawiania jej dla Wysokiej 
Rady. Szanowni Państwo, a cóż to szkodzi zwołać sesję za dwa tygodnie? My tu jesteśmy bez 
żadnej łachy do dyspozycji w miesiącu raz, dwa czy dziesięć. No nie rozumiem tego i dla tych 
tematów, które zmieniają w sposób zasadniczy kształt, na przykład tego załącznika inwestycyjnego, 
jednego z najważniejszych w uchwale budżetowej, możemy przyjść i w sobotę, i w niedzielę, jeżeli 
taki termin Pan Burmistrz wyznaczy, to nie forma wskakiwania z pieniążkami i to dość znacznymi 
dla  radnych  ot  tak  sobie,  podejmujcie  sobie  decyzję,  stawia  się  ich  nie  w tym miejscu,  gdzie 
powinniśmy być. Gdyby to było, powiedzmy, okolicznościowo raz , drugi, czy jedna, czy tam druga 
ulica,  co  innego  jakieś  ważne  zadanie  inwestycyjne.  To  będą  grube  pieniądze,  które  będą 
przesunięte tam, gdzie Pan Burmistrz chce a nie tam, gdzie Rada chce, przynajmniej jeszcze do tej  
chwili,  bo za chwilę będzie Rada chciała.  Tyle ode mnie. Panie Burmistrzu,  my oprócz prac w 
komisjach, ja i moja koleżanka, i mój śp. kolega mieliśmy zwyczaj spotykać się po komisjach a 
przed sesjami, żeby jeszcze z grupką ewentualnych osób, które mogą nam doradzić, porozmawiać o 
tych rzeczach. Dzisiaj takiej możliwości jesteśmy pozbawieni no i nie stać nas na to, przynajmniej 
ja i Ala, bo tak tu uzgodniliśmy, żebyśmy głosowali tak z otwartym sumieniem za, chociaż jesteśmy 
tym zainteresowani bo ulica Stara Judzianka to okręg wyborczy Ali, czy powiedzmy Prusa, jest to 
okręg wyborczy, w którym ja jestem radnym, oprócz kilku jeszcze innych naszych radnych, ale to 
nie ta forma, zupełnie nie ta forma – trudna do przyjęcia. Gdy będziemy to powielać, to w sumie nie 
jesteśmy tu do niczego potrzebni.  Wszystko klapnąć w dwie minuty,  podnieść rączkę,  pójść do 
domu, zaaplikować diety raz w miesiącu i mieć święty spokój a powtarzam – dla ważnych rzeczy 
my jesteśmy po to, żeby się spotykać nie raz, to dwa razy w miesiącu , jak nie dwa, to trzy, to ja nie  
widzę powodu, żeby te rzeczy tak prowadzić. Dziękuję Państwu.

Eugeniusz Saczko – dziękuję bardzo, Pan radny Łabędzki.

Bogusław Łabędzki  – Panie Przewodniczący,  Panie Burmistrzu,  ja może króciutko taką opinię, 
swego czasu wnioskowałem o zrealizowanie takiej idei jeszcze z poprzedniej kadencji utworzenia 
kryteriów miejskich doboru ulic do inwestowania w nie. Myśmy  w poprzedniej kadencji w Komisji 
Gospodarki Komunalnej zapoczątkowali to działanie i szkoda, że ono nie jest zrealizowane, bo to, o 
czym mówi Wiesiu, to dzisiaj jak gdyby nie byłoby tego tematu. Mamy ustalony grafik na parę lat  
ulic, które możemy realizować i w razie przesunięć bez pomówień o jakiekolwiek inne intencje 
sobie je realizujemy. Dlatego prawdopodobnie będę zwracał się jeszcze raz z takim wnioskiem, 
może nie dzisiaj, ale gdzieś tam w przyszłym miesiącu, by jednak do tej idei sklasyfikowania tych  
ulic miejskich wrócić. Naprawdę to ułatwi nam pracę. Dzisiaj nie jestem przygotowany do tego 
żeby ten  wniosek odtworzyć  niestety.  Tutaj  na  tym służbowym laptopie  nie  mam potrzebnych 
informacji,  ale, że tak powiem, do tematu myślę, że należy wrócić.  Natomiast druga sprawa to 
pytanie związane z ulicą Stara Judzianka, dlatego że parę dni temu mieszkańcy zgłosili się z takim 
zapytaniem,  czy  faktycznie  są  problemy z  modernizacją  całego  odcinka  tej  ulicy,  czy  na  tym 
odcinku  ulicy  występują  problemy.  Mieszkańcy  oferowali  się,  że  swoimi  sposobami  będą 



lobbować, żeby ewentualnie zablokowany ten odcinek odblokować. Dziękuję bardzo.

Eugeniusz Saczko – dziękuję bardzo,  czy są jeszcze pytania? Nie widzę.  Proszę bardzo,  Panie 
Burmistrzu.

Jerzy Sirak – problemy z dokumentacja na ulicę Stara Judzianka zaczęły się już dawno, bo jak 
niektórzy z Państwa pamiętają dokumentacja była zlecona dużo, dużo wcześniej, ale w związku że 
firma, która miała to zrobić oczywiście nie zrobiła tego w terminie. Żeby rozpocząć inwestycje w 
tym roku,  byliśmy zmuszeni  ogłosić  nowy przetarg i  zleciliśmy opracowanie  dokumentacji  dla 
naszego  biura.  Problem  polega  tam  na  tym,  że  między  drogą  wojewódzką  a  już  ulicą  Stara 
Judzianka, na samej ulicy, w terenie zabudowanym jest las i jest to obszar Natura 2000. Dla obszaru 
Natura 2000, to nie muszę tutaj Państwu mówić, procedury uzyskania pozwolenia budowlanego są 
szczególne. Dlatego też uznałem, że trzeba jakby te prace rozdzielić. W tym roku skupić się na 
dokumentacji  dotyczącej  ulicy  Stara  Judzianka  w  granicach  terenu  zabudowanego  i  taką 
dokumentację  zrobiliśmy,  pozwolenie  budowlane na  ten odcinek uzyskaliśmy,  natomiast  na  ten 
pozostały odcinek pozwolenie będzie uzyskane w przyszłym roku, bo to nie jest problemem samo 
opracowanie techniczne projektu. Problemem są procedury związane z uzyskaniem zezwolenia na 
obszarach naturowych i tutaj no mieszkańcy ja ich szanuje dobrą wolę, ale niewiele mogą tutaj  
zmienić. Po prostu czas określony musi minąć. Ja też bym chciał tak, jak kolega radny, tutaj mówić, 
żeby mieć tyle czasu, aby w porę te wszystkie propozycje zgłosić, ja tylko zwrócę uwagę na czas.  
Jak mówiłem, był ogłoszony przetarg na wykonanie ulicy Stara Judzianka w całości,  Pieniądze 
okazały się dużo większe niż wynikałoby to z naszego rozeznania wcześniej, bo grubo ponad 600 
tys. zł. Uważam, że nie ma sensu, nie ma powodu wydawać za dużo pieniędzy w tym roku, kiedy 
możemy część prac zrobić sami w przyszłym roku, licząc na to, że pieniądze będą na aktywne 
formy przeciwdziałania bezrobocia i to nasi mieszkańcy z Hajnówki będą mogli tam pracować przy 
ustawianiu krawężników i przygotowaniu tej nawierzchni do położenia warstwy bitumicznej. Także 
dopiero  potem  mogliśmy  ogłosić  drugi  przetarg  na  ulicę  Stara  Judzianka  dotyczący  tylko  i 
wyłącznie  wykonania  podbudowy  i  wtedy,  kiedy  zobaczyliśmy,  ile  nam  pieniędzy  zostało, 
mogliśmy zaproponować  takie  rozwiązanie  a  nie  inne,  które  mieściłoby  się  w  granicach  tych 
środków budżetowych, które na dzisiaj mamy zapisane, a to, że jak Państwo wiecie, są aktywni 
mieszkańcy na wielu ulicach, którzy zbierają własne pieniądze, angażują się w wykonanie drogi, 
podbudowy, spowodowało że proponuje tutaj również ulice Malinową, Kamienną i Poziomkową. 
Są  to  ulice  niezbyt  duże,  ja  nikogo  z  obecnych  i  słuchających  nie  muszę  przekonywać,  jakie 
znaczenie z punktu widzenia procesu technologicznego ma wykonanie podbudowy przed zimą i to 
że  ją  dzisiaj  wykonamy,  wcale  nie  znaczy,  że  musimy robić  nawierzchnię  w  przyszłym roku. 
Oczywiście dobrze by było, gdybyśmy zrobili to w przyszłym roku, ale wcale nie znaczy, że tak 
musi być. To będzie decyzja Wysokiej Rady. Ja to tylko wiem jedno – każda budowa, która będzie 
zrobiona przed zimą, kiedy w ciągu zimy to wszystko zagęści . Mróz, woda swoje zrobi, to ta droga 
potem będzie zupełnie inna, kiedy zostanie skończona. Stad też moja propozycja i tutaj moja prośba 
jednocześnie przepraszam, że dzieje się to w takim tempie. Wniosek na dokumentację budynku 
przy ul. Piłsudskiego 1 wynika też z tego, że to w ubiegłym tygodniu dziekan taki temat mi zgłosił. 
Dlatego też proszę o zrozumienie i poparcie tego projektu.

Eugeniusz Saczko – dziękuję bardzo za wyjaśnienia i jeżeli nie ma więcej pytań, przejdziemy do 
głosowania projektu uchwały w sprawie zmian budżecie miasta na 2011 rok. Kto z Pań i Panów 
radnych jest  za  przyjęciem uchwały,  proszę  o podniesienie  ręki.  10.  Dziękuję bardzo.  Kto  jest 
przeciw? 2 radnych. Kto się wstrzymał? 7. 19 radnych głosowało, 10 głosowało za, 2 radnych było 
przeciw, 7 radnych się wstrzymało. Projekt uchwały został przyjęty. Dziękuje bardzo. 
Uchwała Nr XII/74/11 w sprawie zmian budżecie miasta na 2011 rok – załącznik nr 23.

Do punktu 11 porządku obrad.
Eugeniusz  Saczko  –  przechodzimy do  kolejnego  porządku  obrad  punktu  11  –  wolne  wnioski 



zapytania. Bardzo proszę o zgłaszanie wolnych wniosków i zapytań do Pana Burmistrza, najpierw 
radni. Pani Alla Gryc.

Alla Gryc – chciałam serdecznie podziękować Wysokiej Radzie za przyjęcie tych bardzo istotnych 
dwóch punktów w programie współpracy z organizacjami pozarządowymi Miasta Hajnówka. Panie 
Burmistrzu,  chciałam  bardzo  serdecznie  podziękować  za  wsparcie  realizowanych  projektów 
Towarzystwa Przyjaciół Hajnówki. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, chcę wszystkim Państwu 
podziękować za wsparcie finansowe, merytoryczne, duchowe, za wielką serdeczność, życzliwość, 
wsparcie finansowe indywidualne niektórych osób w ramach Towarzystwa Przyjaciół Hajnówki, 
którego  Prezesem  jest  Pani  Jolanta  Antowska.  Z  okazji  60-lecia  obchodów  praw  miejskich 
Hajnówka było realizowanych kilkanaście projektów, m. in. turniej wiedzy o Hajnówce, konkurs na 
najpiękniejszą  legendę  Miasta  Hajnówki,  plener  malarski  i  rajd  rowerowy,  wydanie  dwóch 
folderów Henryka Kuradczyka i Joanny Kiersnowskiej. To właśnie dzięki Państwa życzliwości i 
wielkiej  serdeczności,  tak  jak  wspomniałam,  takiemu  serdecznemu,  merytorycznej  pomocy, 
przepraszam.  Chcę  po  prostu  podziękować,  podziękować  chcę  również  wszystkim sponsorom, 
którzy sponsorują nasze projekty organizowane przez Towarzystwo Przyjaciół Hajnówki. Dziękuję 
wszystkim,  którzy  byli  podczas  realizacji  projektów z  nami  przez  to,  że  ten  rok  jubileuszowy 
dobiega  końca,  te  nasze  projekty  się  kończą,  to  chcę  jeszcze  na  dzisiaj  zaprosić  Państwa  na 
wernisaż wystawy Henryka Kuradczyka – malarstwo. Jemu został  wydany też folder i  na jutro 
zapraszam  serdecznie  wszystkich  Państwa  na  spotkanie  z  Michałem  Turonkiem  –  byłym 
dyrektorem,  wieloletnim  pracownikiem  zakładu  Fabryki  Chemicznej,  będzie  to  Moja  Fabryka 
Chemiczna  –  wspomnienia  o  historii  ilustrowane  fotografiami  ze  zbiorów Miejskiej  Biblioteki 
Publicznej. Serdecznie dziękuję. Dziękuję bardzo.

Eugeniusz Saczko – dziękuję bardzo. Proszę bardzo, Pani radna Alicja Chaniło.

Alicja  Chaniło  –  ja  mam  pytanie  do  Pana  Wiceburmistrza  w  sprawie  przytuliska  „Ciapek  „.  
Chciałam zapytać, w jakim stanie są tam te budynki, bo miały być modernizowane i czy zostały 
założone już ekrany dźwiękochłonne, bo dlatego, że tam w tej chwili jest około 200 psów i te psy 
naprawdę nie dają żyć mieszkańcom Majdanu, Siwej Kolonii, także to szczekanie się odbywa w 
rożnych porach dnia i nocy, i nawet wczesnym rankiem. Także bardzo bym prosiła o odpowiedź, 
bardzo dziękuję.

Eugeniusz Saczko – dziękuję bardzo  i bardzo proszę, Pan radny Rakowicz.

Wiesław Rakowicz – zaczynam się przyzwyczajać do tego mikrofonu, ale wcale nie jest tak źle, jak 
się go trzyma. Panie Burmistrzu plac zabaw. Hasłowo – płot, remont, bezpieczeństwo. Dochodzą 
sygnały od matek, szczególnie które dość często bywały i jeszcze bywają, i pewnie będą bywać na 
tym placu zabaw, i mimo , że chyba tylko w części administrujemy, nie jest on cały nasz, to to jest 
oprócz tego, co jest w środku, jakieś tam dość przyzwoite schodki i nie schodki, to reszta to jest 
ruina. Jest niebezpieczne. Powiedzmy, z łatwym dostępem wszelkich zwierząt i dzikich, i mniej 
dzikich, i tak zwanych oswojonych, i nie oswojonych, które nie pozwolą się tym dzieciom bawić w 
żadnym piasku. Jest tam nawet chwilami niebezpiecznie, jak to jedna z Pań powiedziała – byliśmy 
zdruzgotani i stanęliśmy jak słupy soli, bo wlazły tam trzy psy przez uszkodzone ogrodzenie no i co 
zrobić. Musimy to szybciutko poprawić,  na to możemy na pewno dać 10 tys. To by pewnie w 
zupełności wystarczyło – to jest jeden temat. Na skrzyżowaniu Piłsudskiego – Białowieska jest 
budynek komunalny,  którego jesteśmy właścicielami  i  tam jest  dość niebezpieczna  sytuacja.  Ja 
wielokrotnie,  bo  robię  zakupy u  pana  w  piekarni  blisko,  jest  tam niebezpieczna  sytuacja  przy 
przystanku MPK. Jest tam taka górka, gdzie dzieci mają zwyczaj grać w piłkę, biegają, bawią się. 
Nie koniecznie tylko w piłkę. Jest to tak mała przestrzeń od ulicy, bo to jest raptem chyba 1,20 m 
chodnika, a od tej strefy zielonej do ulicy, że tam jest bardzo niebezpiecznie. Kiedyś może się tam 
stać tym dzieciakom poważny kłopot, jak będziemy mieli wypadek i wyrzuty sumienia. Jest miejsce 



żeby tym dzieciom zrobić boisko, czy namiastkę boiska, jakiś teren wydzielony, troszkę dalej w 
stronę toru białowieskiego i tam można spokojnie, bez nerwów, nie to nie jest prywatna działka, 
przynajmniej nie w całości, na tyle, co tym dzieciakom trzeba, to tego miejsca trochę się znajdzie.  
Dzisiaj tam gdzie jeżdżą samochody i mnóstwo z Państwa tam jeździ, jak dzieciak wypadnie za 
piłką, to będzie gotowe nieszczęście, bo nie będzie czasu na jakiekolwiek hamowanie, jak dziecko 
wyskoczy  dwa  metry  przed  samochodem,  który  jedzie  nawet  wolno,  30,  bo  się  zbliża  do 
skrzyżowania, czy tam 40 na godzinę. Bardzo bym prosił, żeby zwrócić na to uwagę, poza tym tym 
dzieciom też można stworzyć warunki troszkę lepsze koło domu niż mają w tej chwili, bo one tam 
nie maja nic, kawałek zielonego, na którym pobiegają trochę a można by powiedzieć, że można do 
tego  podejść,  też  jakiś  mały  plac  zabaw,  może  jakieś  jedna  obręcz  do  kosza  czy  kawałeczek 
bezpiecznego miejsca do pogrania w piłkę, dziękuję.

Eugeniusz Saczko – dziękuję bardzo Pan radny Kulwanowski.

Leonard Kulwanowski – Proszę Państwa już dwukrotnie występowałem w ramach interpelacji z 
pytaniem, które brzmiało mniej  więcej  w ten sposób – jakie będą,  jakie są losy tego pięknego 
budynku, który jest w centrum położony, a mianowicie baru piwnego? Jeden z tych ludzi , którzy są 
zainteresowani bezpośrednio, to nawet zadał mi takie pytanie – Panie, czegoż się pan uczepił tego 
baru?  Ja  odpowiedziałem  mu,  że  nie  czepiłem  tylko  po  prostu  ludzie,  którzy  tam  mieszkają 
niedaleko, zgłaszają pewne problemy,  zgłaszają swoje uwagi i  stąd było pytanie skierowane do 
Pana Burmistrza – jakie są, jakie będą losy tego opuszczonego właściwie przez wszystkich baru? 
Pomimo tego, że jest opuszczony, to tam życie się jakieś dzieje. Więc pamiętacie Państwo, że bar 
mógł być uważany kiedyś za jedną z wizytówek naszego miasta, bo tak było, ale w tej chwili jest to 
jedna wielka ruina i ludzie się domagają, i dzisiaj, mam nadzieję, że Pan Burmistrz odpowie w 
sposób jednoznaczny, co dalej bo ja już więcej pytań zadawać nie będę. Dziękuję.

Eugeniusz Saczko – dziękuję bardzo, Pan radny Janusz Puch.
Janusz  Puch  –  Panie  Przewodniczący,  Wysoka  Rado,  Panie  Burmistrzu,  Szanowni  Państwo, 
mówimy o rzeczach przykrych, a ja chciałem powiedzieć trochę o rzeczach dobrych, więc o to mnie 
proszono.  Mieszkańcy dzielnicy Żabia  Górka  prosili  złożyć  podziękowanie  Panu Burmistrzowi 
Miasta  Hajnówka – Panu Jerzemu Sirakowi,  jak również  podległym służbom za wybudowanie 
końcowego odcinka ulicy Miłkowskiego i mostu na Rzece Leśnej, który umożliwił bezpośrednie 
połączenie ulicy Lipowej z Białostocką, jak również skrócił przejazdy z pracy i do pracy, a także do 
centrum miasta, a jednoznacznie poprawił wygląd tej dzielnicy. Pragnę również tutaj jeszcze zgłosić 
problem  odnośnie  skrzyżowania  ulicy  Miłkowskiego,  o  co  mnie  prosili  mieszkańcy,  z  ulicą 
Pogodną. Chodzi mi o to skrzyżowanie, w którym tam teraz trwają prace i mieszkańcy się po prostu 
pytają , czy te prace, które teraz są obecnie prowadzone, nie spowodują zablokowanie odpływu 
wody  przyległych  działek  do  tych  ulic,  jak  również  czy  w  okresach  intensywnych  opadów 
deszczów,  okresach roztopów, nie będą te działki zalewane? Jeszcze odnośnie tej ulicy Pogodnej, 
prosiłbym również o przestawienie znaku z napisem /ul. Pogodna/, który teraz znajduje się przy 
starym odcinku ulicy i myli to ludzi z wjazdem na tą nową wybudowaną ulicę Pogodną . Również 
dotyczy  znaku,  którego  brak  jest  przy  ulicy  Jesionowej  od  strony  Lipowej.  Osoby,  które 
przyjeżdżają i chcą wjechać na tą ulicę od strony Lipowej, szukają ulicy i po prostu jest problem, 
nie ma znaku na dzień dzisiejszy, więc prosiłbym ten znak, o uzupełnienie. Chciałbym poruszyć 
również problem, jaki teraz powstał w Hajnówce, może Państwo to zauważyliście, że na ulicach, 
chodnikach, na studzienkach rewizyjnych robią się otwory. Po prostu ktoś wyjmuje dekle metalowe 
i to powstają otwory średnicy 25 cm, w które wieczorami można spokojnie wpaść. Widziałem, jak 
jedna starsza pani szła i wpadła. To dobrze, że nie zrobiła sobie jakiegoś tam kalectwa, ale dobrze 
by było zainterweniować w tej  sprawie.  Zresztą tutaj  wiadomo, o co chodzi.  Ja apeluję z tego 
miejsca do wszystkich mieszkańców, żeby nie robić takich rzeczy, bo to może właśnie doprowadzić 
do kontuzji  mieszkańców Hajnówki i  to dotyczy,  gdzie widziałem, ulica Bielska za wiaduktem 
kolejowym,  jadąc  w stronę  Bielska,  jak  również  ulica  Lipowa,  via-a-vis  sklepu  PSS w stronę 



szpitala, nie ma , tam są otwory i można po prostu idąc wieczorem wdepnąć w tą dziurę wpaść i się  
dobrze poturbować. To ja tyle , dziękuję.

Eugeniusz Saczko – dziękuję bardzo, Pan radny Zdzisław Wiatrowski.

Zdzisław Wiatrowski – również o budynku, poprzednio tutaj radny wspominał o Barze u Wołodzi.  
Ja już o tym barze nie będę wypominał, ale niektórzy mieszkańcy miasta pytają się mnie, a ja nie  
potrafię odpowiedzieć, w związku z tym niejako przekazuję to pytanie do Pana Burmistrza – o 
budynku, co prawda , który nie jest naszą własnością, ale być może Pan Burmistrz ma rozeznanie,  
co dalej z nim będzie, a mówię o budynku po byłej ciastkarni PSS-u , który uległ spaleniu i on stoi  
taki. Właściwie można powiedzieć – taka rudera szpecąca okolice tego miejsca, w którym ona się 
tam znajduje. Być może trzeba by było pomóc, czy dowiedzieć się u właściciela tego budynku, co 
on zamierza robić? Jeżeli jakakolwiek pomoc ze strony miasta byłaby przydatna i byłaby pomocna 
w sensie  odrestaurowania tego budynku,  dobrze  by było to  uczynić,  a  jeżeli  nie,  to  być  może 
przekonać go do rozbiórki. W każdym bądź razie stan jego obecny, no nie dodaje kolorytu naszemu 
miastu, dziękuję.

Eugeniusz Saczko – dziękuję bardzo, bardzo proszę, Pani radna Ostaszewska.

Walentyna  Ostaszewska  –  Panie  Burmistrzu,  Szanowna  Rado,  Szanowni  Zebrani,  chciałam się 
zapytać, jakie są postępy w dążeniu do realizacji budowy skrzyżowania świetlnego na ulicy 3 Maja 
i Armii Krajowej, jak wiemy, istota budowy tego skrzyżowania jest faktem i jest konieczna. Także 
nie wiemy, jakie są postępy na dzień dzisiejszy. Druga sprawa – chciałabym poruszyć, to znaczy 
chciałabym się odnieść do usunięcia słupów z naszej dzielnicy z Kolejki Leśne,  to jest  pytanie 
skierowane do Zastępcy Burmistrza. Swego czasu zostały wystosowane pisma do telekomunikacji. 
Na odcinku ulicy Kolejki Leśne od strony lasu znajdują się słupy telekomunikacji, na których nie 
ma żadnych przewodów. Są te słupy zbędne. Jest jesień, za niedługo będzie zima, więc te drogi 
trzeba będzie odśnieżać,  trzeba będzie podsypywać,  jeżeli  będzie wymagała sytuacja i  te  słupy 
naprawdę będą przeszkodą. Do tej pory miało być wystosowane pismo. Czekaliśmy na wiadomość 
z telekomunikacji i nic od Pana Zastępcy Burmistrza nie wiemy, jak jest ta sprawa zrealizowana, 
jeszcze dodatkowo na tych posesjach prywatnych znajdują się te słupy, na których nie ma żadnych 
kabli ani nic, przewodów. Także one stoją byle stoją i też ich stabilność ma wiele do życzenia.  
Dziękuję na razie.

Eugeniusz Saczko – dziękuję bardzo, Pan radny Bogusław Łabędzki. 

Bogusław Łabędzki  – dziękuję bardzo.  Panie Burmistrzu,  ja skoro już autopoprawka dotycząca 
ulicy Prusa została przyjęta, a w tej chwili nie potrafię tego sprawdzić, bo nie mogę opuścić sali, 
tak.  Tam  jeszcze  były  wnioski  inwestycyjne  mieszkańców  co  do  kanalizacji  i  przyłączy 
wodociągowych – to tak przy okazji  mówię o tym, żeby nie zapomnieć,  o przyłączeniu ich na 
nowych technologiach,  bo zrobimy tam przebudowę drogi,  asfalt a potem się okaże, że jeszcze 
kilku mieszkańców nie ma mediów. No ja wiem, że asfalt można zrywać w nieskończoność, ale że 
tak powiem, nie taka idea jest. Druga sprawa, to chciałbym się zapytać – czy jakieś konsekwencje 
tego nieudolnego prowadzenia remontu dachu na budynku, o którym dzisiaj wspominał Wiesiu,  u 
zbiegu Piłsudskiego i Białowieskiej? Ten remont dachu dłużył się, to takie delikatne określenie, tam 
ludziom zalewało mieszkania.  Ja wiem, że wpływu na pogodę nie  mamy,  ale  na wykonawców 
chyba  mamy.  Tam  rzeczywiście  chyba,  ja  myślę,  głównie  szkodziła  im  bliskość  sklepu 
zaopatrzonego w alkohole niskoprocentowe, tym mieszkańców też, to ja się zgodzę, ale jeżeli my 
decydujemy, dla kogo płacimy, to egzekwujmy też jakieś zasady i druga ostatnia sprawa, jaką, o 
którą chcę prosić Pana Burmistrza, to może o takie ustalenie z Policją zasad współdziałania z nimi a 
szczególnie  zintensyfikowanie  ich  pracy  w  godzinach  nocnych  to  jest  szczególnie  mieszkańcy 
osiedla  Centrum,  Millenium,  no  niestety,  szczególnie  w  nocy  muszą  być  świadkami  różnych 



pijackich  ekscesów.  Policji  się  nie  uświadczy.  Druga  sprawa  to  też  tutaj  w  centrum  wyścigi 
samochodowe w nocy od ronda Błogosławionego Jana Pawła II do cmentarza. Kto , komu się uda 
najechać na zielone światło, komu się uda przejechać przez czerwone w nocy, przez pomarańczowe, 
nawrotka przy cmentarzu i z powrotem wyścig na rondo i tak w kółko. To, że tak powiem, staje się 
niebezpieczne. Ja podejrzewam też, że należałoby też u tych młodocianych kierowców sprawdzić 
organizm na zawartości  wszelakie.  Gdyby Pan mógł z  komendantem poruszyć tą  sprawę, to  w 
przyszłorocznym sprawozdaniu też będzie kwestia bezpieczeństwa też trochę inaczej wyglądała. 
Dziękuję bardzo.

Eugeniusz Saczko – dziękuję bardzo, czy Panie i Panowie radni już? Proszę bardzo, Pan Zdzisław 
Stankowski.

Zdzisław Stankowski – Panie Burmistrzu, Panie Przewodniczący – 19 lipca napisałem do Państwa 
wniosek odnośnie wycięcia drzewa w przedszkolu. Mija trzy miesiące, gałęzie suche spadają, dzieci 
biegają po przedszkolu, po terenie i  jedna z tych mieszkanek powiedziała – Panie Zdziśku, już 
jedna gałąź spadła. To szczęście, że nie uderzyła w dziecko, że u nas trzy miesiące nie robi się 
wycięcia suchego drewna, to dla mieszkańców to skandal – to jest jedno moje powiedzenie a drugie 
też w 2009 r. odchodząc na emeryturę mieszkańcy dowiedzieli się, mówią – Panie Zdziśku, niech 
Pan zacznie tu działać na naszym Millenium, no i ja wtedy napisałem prośbę do Pana Burmistrza o 
wymianę  kanalizacji  między  blokami  6,  7,  8  i  9  i  do  2011  r.  nie  dostałem  odpowiedzi  od 
wodociągów, i nic się nie robi, i  mieszkańcy chodzą do Pana Dyrektora i mówią, że dalej  nam 
cieknie w piwnicach woda, ścieki ściekają i przyjechali wodociągi przepychać, i przyjechał pan sam 
przepchnąć  tą  wodę,  i  tak  mu się  ten  czarny przewód wcisnął,  że  nie  dał  rady go wyciągnąć. 
Zerwał. Zaprosił pracowników wodociągów. Przyjechało dwóch i z godzinę wyciągali przewód z 
oczyszczania instalacji. Bo tam rośnie bardzo dużo drzew i te drzewa wchodzą w kanalizację, a że 
od 2009 r. nic nie zrobić w tej sprawie, to proszę Państwa, jest skandal. A teraz jeszcze jedna sprawa 
– mieszkańcy osiedla Centrum napisali  do mnie petycję odnośnie złożenia wniosku o założenie 
progu zwalniającego na ulicy Księdza Jerzego Wierobieja  i  ja  tą  petycję  dołączę do Państwa i 
proszę zobaczyć, ilu się tu ludzi podpisało pod tym, z jednej drugiej strony i nawet prawnicy się  
podpisali,  że na Wierobieja jest bardzo duża prędkość i tam trzeba, oni chcą złożyć jeden próg 
zwalniający. A teraz wrócę do tego, tu kolega Łabędzki powiedział mieszkańcy osiedla Centrum i 
przede wszystkim Millenium chcą zlikwidować sprzedawanie alkoholu w Społem do godziny 24. 
To w naszych delikatesach, przy moim bloku równoległym do sklepu i dlatego tam na okrągło 
młodzieży i innych jest pełno, i oni rozrabiają na naszym osiedlu, nie tylko naszym i Centrum, i 
mieszkańcy, tam sami emeryci mieszkają, i mówią – też to powiedz na sesji – że proszę to zamknąć, 
żeby tam nie było sprzedawania alkoholu do godz. 24., a jeszcze jedną sprawę mam – emeryci ,  
przynajmniej Edek Poniecki, bo zawsze jesteśmy na zawodach sportowych, sędziujemy, mówi – 
Zdzisiek, co to będzie z naszym biurem HPPD? Tam obecnie, teraz są tylko trzy osoby i mówi – 
spytaj się Pana Burmistrza, Pana Przewodniczącego. Edek nawet zaproponował –  Zdzisiek, żeby 
tam zrobić muzeum drewna. Ja mówię , że może to za małe pomieszczenie, ale to jest tyle lat, że to 
jest zabytek Hajnówki, żeby ten budynek był jako nawet wizytówka Hajnówki.

Eugeniusz Saczko – dziękuję bardzo, Pani Przewodnicząca Małgorzata Szczerbakow.

Małgorzata  Szczerbakow  –  Szanowni  Państwom  realizując  działania  na  rzecz  samorządności 
mieszkańców  i  reprezentując  interes  mieszkańców  osiedla  Majdan  Czworaki  wobec  organów 
miasta,  niniejszym informuję,  iż sukcesywnie spływają odpowiedzi w sprawie realizacji  uchwał 
Rady  Osiedla  udzielane  przez  Burmistrza  Miasta,  stosowne  instytucje  oraz  zarządców 
nieruchomości. Informacji jedynie nie udzielił największy zarządca nieruchomości – Spółdzielnia 
Mieszkaniowa. Wiele wniosków zostało już zrealizowanych, za co mieszkańcy bardzo dziękują. 
Wiemy, że realizacja części z nich zależna jest od głosowania radnych w sprawie rozdziału budżetu 
na 2012 rok. Jednak realizacja niektórych wniosków zależna jest też od determinacji mieszkańców i 



zmiany oceny sytuacji  od  osób  decydujących  o  nich.  Przedstawiam też  kolejne  wnioski  Rady 
Osiedla  Majdan  Czworaki  ujęte  w  projekcie  uchwały.  Od  realizacji  wielu  z  nich  zależna  jest  
wysokość czynszu płaconego przez mieszkańców Hajnówki, ale czytam. /Przyjmuje się wnioski 
zgłoszone  na  zebraniu  Rady  Osiedla  dotyczące  dokonywania  sukcesywnej  wymiany  sieci 
przesyłowych  co  i  cw,  by  zlikwidować  olbrzymie  straty  przesyłowe energii  kosztami,  których 
obciążeni są mieszkańcy, zakłady pracy, przedszkola, szkoły i urzędy. Modernizacja sieci zmniejszy 
opłaty  za  pobór  energii.  Zainstalowania  w  każdym  budynku  wielorodzinnym  liczników 
wskazujących  pobór,  odprowadzenie  ciepłej  wody  na  potrzeby  co  i  cw.  Spowoduje  to 
zlikwidowanie rozliczania rozliczania szacunkowego na postawie odczytów z węzłów cieplnych i 
zmniejszy  opłaty  czynszowe  we  wszystkich  zasobach.  Sukcesywnego  dokonywania  wymiany 
zużytych  instalacji  i  ciągów  wodnych  i  innych  instalacji  odprowadzającej  ścieki  oraz  wody 
opadowe. Należy uwzględnić w pierwszej kolejności miejsca zalewane z powodu braku drożności 
sieci a zgłaszane w uchwałach rady osiedla Majdan Czworaki. Środki należy pozyskiwać z budżetu 
Unii Europejskiejm do którego Polska odprowadza wysokie składki. Spowodowanie udrożnienia 
sieci kanalizacyjnej przy ulicy Celnej. Kanalizacja w niektórych blokach wybija, wokół unosi się 
odór. Zamontowanie dodatkowych przeszklonych tablic informacyjnych dla potrzeb Rady Osiedla 
w niżej wskazanych miejscach , w celu usprawnienia komunikowania się z mieszkańcami/. To jest 
ten problem o którym mówiła Pani budowlaniec. Z całym szacunkiem dla Pani, ale zapomniałam 
nazwisko  i  funkcję,  jaką  Pani  pełni,  mówić  o  tym,  że  ludzie  nie  czytają  wiadomości 
przekazywanych z Urzędu Miasta. Nie czytają, bo nie wszyscy potrafią korzystać z internetu, bo 
jest mnóstwo osób starszych. Więc proponujemy – przy ulicy 3 Maja 58 , przy ulicy Reja w pobliżu 
przystanku MPK, w pobliżu przedszkola, przy ulicy Piłsudskiego w okolicy przychodni, przy ulicy 
Piłsudskiego  przy  sklepie  GSS-u  na  wysokości  ulicy  Białowieskiej.  I  teraz  jeszcze  tak  – 
/konieczności  wykonania  nowego  ogrodzenia  posesji  imieniem  Liceum  Ogólnokształcącego 
imieniem Marii Curie Skłodowskiej – wizytówki naszego miasta. Odsłonięte z powodu usuwającej 
się  ziemi  popękane  fundamenty  ogrodzenia  zagrażają  osunięciem  na  niżej  położoną  bieżnię 
sportową.  Elementy  metalowe  zagrażają  bezpieczeństwu  młodzieży  szkolnej  ,  sportowcom  i 
mieszkańcom osiedla. Konieczności wykonania połączenia i utwardzenia ulic tak zwanego osiedla 
tartacznego  Czworaki,  to  jest  ulicy  Żeromskiego,  Sienkiewicza,  Prusa,  Kraszewskiego  z 
osiedlowymi drogami spółdzielczymi, by mieszkańcy nie musieli brnąć przez błoto. Jest to jedno z 
najstarszych  osiedli  miasta,  a  wciąż  ma  nie  utwardzone  drogi  dojazdowe/.  Wtedy  jeszcze  nie 
myśleliśmy, nikt nie myślał o ulicach Malinowych, Panie Burmistrzu. /Zasygnalizowanie problemu 
emisji  szkodliwych  związków  do  atmosfery  powstających  podczas  spalania  plastikowych 
opakowań. Uświadomienie społeczeństwu Miasta Hajnówki o  negatywnym oddziaływaniu toksyn 
na  zdrowie/.  Myślę,  myśleliśmy o zorganizowaniu kampanii  czegoś takiego,  czy jakieś  sprawy 
ulotkowe, no bo z tym, świadomość jest niska i jeszcze /wykonanie ogrodzenia oddzielającego Park 
Wodny od Szkoły Podstawowej Nr 1w Hajnówce/ to już było też. /Ustalanie przez organ miasta 
właściciela budynku położonego na posesji przy ulicy Białowieskiej i róg ulicy Żeromskiego, który 
jest w bardzo złym stanie technicznym i stwarza zagrożenie pożarowe. Mieszkańcy oczekują jego 
rozbiórki bądź zabezpieczenia przed dewastacją.  Usunięcie  słupów telekomunikacji/  ,to o czym 
Pani już mówiła Pani radna, /które są w złym stanie technicznym i grożą zawaleniem/. Usytuowane 
są przy ulicy Kolejki Leśne i już sekundeczkę, już za chwilę koniec. /Wykonanie drugiego etapu 
utwardzenia ulicy Kolejki Leśne przyjętego do realizacji we wcześniejszych latach. Rada Osiedla 
zobowiązuje  się  pośredniczyć  w  rozmowach  mieszkańców  z  zarządcami  osiedli  w  sprawie 
realizacji wniosków, ewentualne koszty robót modernizacyjnych bądź budów należy konsultować z 
mieszkańcami przed wykonaniem prac/. Dziękuję.

Eugeniusz Saczko – dziękuję bardzo, Pan Przewodniczący Mironczuk.

Piotr Mironczuk – Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Panie Burmistrzu, ja też się przyłączam 
do podziękowania za oddanie ulicy, przedłużenie Miłkowskiego, natomiast jeszcze poruszając się 
wyżej  wzdłuż  ulicy  Żabiej  Górki,  zgłaszam taką  petycję  mieszkańców tam mieszkających.  Co 



Urząd Miasta ma zamiar zrobić z posesją po byłym szpitalu, jak to myśli zagospodarować, w jaki 
sposób? Bo ładna ulica oczywiście, to nam robi dobrą reklamę, ale przy ulicy Żabia Górka jest po 
prostu antywizytówka. Tam wzdłuż posesji prywatnych, tych baraków jest ulica do działek. Co się 
dzieje tam , jak to wygląda, to zapraszam, kto nie chodzi, a kto chodzi, to wie co tam się dzieje. 
Tam się znajduje sklep PSS-u, tam hurtownia Mango. Wiadomo, jak jest. Ludzie przyjeżdżają, tam 
chyba jest gro urzędów przeniesionych a teren został pozostawiony sam sobie. Co tam będzie? Jak 
Urząd Miasta myśli tym się zająć? Drugą sprawę mam, Panie Burmistrzu, dużo dyskutowaliśmy 
dzisiaj o cieple tym i tak mi się nasunęło pytanie – ile Urząd Miasta dołożył do kolektora cieplnego 
przeprowadzonego  do  Spółdzielni  Mieszkaniowej  do  naszych  bloków  czyli  Batorego,  osiedle 
Lipowa  –  to  bym  tak  jak  najkrócej  ujmując.  Natomiast  jeszcze  mam  pytanie  do  Pana 
Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. W sprawozdaniu o przedszkolu taki jest zapis /pozostałe 
koszty/ i ja bym prosił może Pan Przewodniczący raczył rozwinąć co to jest,  bo to wszystko, co 
było  przed,  doczytaliśmy  się  a  to  /pozostałe  koszty/  tajemnicze  są.  Czy  mógłby  mi  Pan 
Przewodniczący uświadomić, wyjaśnić? Dziękuję bardzo.

Eugeniusz Saczko – dziękuję bardzo i Pani Przewodnicząca Irena Trofimiuk.

Irena Trofimiuk – Panie Burmistrzu, Wysoka Rado, chciałabym bardzo serdecznie podziękować w 
imieniu mieszkańców osiedla Podlasia za zbudowanie parkingu. Myślę, że tu też podziękowania 
należą  się  dla  Prezesa  Zakładu Gospodarki  Mieszkaniowej  Pana Łapińskiego,  dziękuję  bardzo. 
Czekamy też na realizację naszych pozostałych wniosków, a szczególnie chodzi o ulicę Bocianią i  
Wilgi, którą składaliśmy wcześniej. Dziękuję bardzo.

Eugeniusz  Saczko – dziękuję  bardzo,  skoro nie  ma więcej  pytań,  to  Panie  Burmistrzu,  bardzo 
proszę o odpowiedzi na interpelacje, wolne wnioski i zapytania.

Jerzy Sirak – interpelacja dotyczy Hamech, tak? Jeżeli mówimy o Hamechu, to wydaje mi się, że ja  
odpowiedziałem  Panu.  Jeżeli  ja  mam  odpowiadać  tutaj  bezpośrednio  na  interpelacje,  a  ta 
odpowiedź  jest  niewystarczająca,  to  proszę  mnie  informować,  będziemy  udzielać  dodatkowej 
odpowiedzi na piśmie w takim razie. Dobrze, udzielimy odpowiedzi pisemnej, chociaż wydaje mi 
się, że jeżeli o Hamech tutaj chodzi, to trudno mówić o jakichś dodatkowych informacjach, tak jak 
mówiłem,  zakład  ma  problemy z  rozliczaniem podatku  od nieruchomości.  W ostatnim okresie 
aktem notarialnym przejęliśmy budynek biurowy w zamian za te podatki od nieruchomości i tak 
wygląda  to  z  relacji  miasto  – zakład  pracy.  To jest  napisane  w informacji  z  pracy Burmistrza 
również. Dobrze, napiszemy jeszcze raz. Przepraszam, byłem przekonany, że odpowiedź udzielona 
wówczas ustnie, była wystarczająca. Jak się okazuje, nie. Pan radny Bołtromiuk pytał o wysokość 
balkonów, ja bym prosił  tutaj Pana Dyrektora Łapińskiego o odpowiedź na tą interpelację.

Anatol  Łapiński  –  Panie  Przewodniczący,  Wysoka  Rado,  jeśli  chodzi  o  budynki,  które  były 
budowane  do  roku  80,  zresztą  radny  Bołtromiuk  tutaj  tą  informację  przekazywał,  wysokość 
barierek była 90 cm, co prawda te  budynki,  które tzw. tartaczne,  były budowane jako budynki 
zakładowe,  przejmowane później  przez  miasto  już  w okresie  obowiązywania  nowej  co  prawda 
ustawy, ale tutaj na warunkach takich, jak poprzednio, czyli jeżeli będzie taka wola, w sumie w 
każdym z tych  budynków jeszcze  jest  wspólnota  mieszkaniowa,  tzw.  wspólnota mieszkaniowa, 
więc  decyzje  o  wszelkiego  rodzaju  remontach  nie  tylko  podejmuje  Zakład  Gospodarki 
Mieszkaniowej, finansując z budżetu zakładu, ale też właściciele ze swojej kieszeni i jeżeli byłaby 
taka decyzja , że należy wyasygnować pieniądze na zmianę wysokości, dostosować te barierki do 
obecnie obowiązującej normy, czyli 1,10 m, oczywiście takie prace wykonamy. Taką propozycje 
złożymy  dla  mieszkańców  tego  budynku,  bo  już  w  niektórych  budynkach  barierki  zostały 
podwyższone za zgodą oczywiście właścicieli i za ich pieniądze między innymi oczywiście, bo tam 
w części,  bo  tam nie  to,  że  finansujemy,  tylko  z  pieniędzy właścicieli,  z  udziałem każdego  z 
właścicieli, czyli w części gminnej, z udziałem gminy, natomiast w części właścicieli wykupionych 



mieszkań udziałem w wysokości zapisanej w aktach notarialnych , udziałami zapisanymi w aktach 
notarialnych. I tutaj  chciałem jeszcze dopowiedzieć, że taką propozycję na zebraniach wspólnot 
mieszkaniowych,  na  najbliższych  zebraniach,  będziemy  składać,  by  to  zadanie  zrealizować. 
Dziękuję.

Jerzy Sirak – postaram się odpowiedzieć teraz na te wnioski, które są. Ja rozumiem, że jeśli chodzi  
o  wystąpienia  koleżanki  Alii  Gryc,  to  tutaj  wniosków nie  było,  była  to  raczej  informacja.  Na 
wniosek  i  pytanie  Pani  radnej  Chaniło  odpowie  Pan  Burmistrz  Stepaniuk.  W pełni  podzielam 
pogląd radnego Rakowicza, że otoczenie tego placu zabaw trzeba poprawić i ten remont płotu w 
wymiarze  koniecznym  na  pewno  też,  chociaż  nawet  będzie  płot,  to  będą  furtki  i  też  nie 
zobowiążemy ludzi, żeby zawsze te furtki zamykali i wtedy te bezpańskie psy, które niestety są, 
mogą  wbiec.  Gdy remont  będzie  zrobiony,  wtedy to  zagrożenie  będzie  dużo  mniejsze,  niższe. 
Zastanowimy się, jak to zrobić, bo oczywiście trzeba wyasygnować na to pieniążki. Jeżeli chodzi o 
ten płot i plac zabaw przy skrzyżowaniu ulicy Piłsudskiego i Białowieskiej, ja nie potrafię w tej 
chwili powiedzieć kto jest właścicielem tej nieruchomości z tyłu. Ja rozumiem, że chodzi tu o tą 
nieruchomość za tym budynkiem, między budynkiem a torem PKP, tak ? Także jeżeli ten teren jest 
naszą własnością, trzeba pomyśleć o zabezpieczeniu tego terenu od ulicy Białowieskiej. Pan radny 
Kulwanowski podnosi temat Baru u Wołodzi, otóż 30 kwietnia 2010 r. minął ostateczny termin 
rozbiórki. W tym czasie Pan Rynarzewski powinien ten budynek rozebrać. Ten termin na wniosek 
pana Rynarzewskiego był zmieniany kilka razy, ale niestety, rozbiórka nie została wykonana. My 
nie możemy administracyjnie, z urzędu, tam coś robić, dlatego  też zgodnie z prawem, takie nam 
prawo pozwala, w dniu 28 wystąpiliśmy z wnioskiem do Sądu Rejonowego w Bielsku Podlaskim o 
wydanie nakazu zapłaty – chodzi o bezumowne korzystanie z tego gruntu przez te kilka ostatnich 
lat i dopiero po uzyskaniu sądowego nakazu zapłaty będziemy mogli podjąć dalsze działanie, dalsze 
postępowanie w kierunku przejęcia, wystąpienia z wnioskiem do sądu o wydanie tej nieruchomości, 
ponieważ  nakłady  na  nieruchomości  są  własnością  Pana  Rynarzewskiego  i  wtedy  ewentualnie 
myśleć o dalszym prowadzeniu tej sprawy. Pan radny Puch, skrzyżowanie ulicy Miłkowskiego z 
Pogodną,  także  w  tej  chwili  tam  jest  robiona  burzówka.  Myślę,  że  przekrój  jest  tak  duży, 
odpowiedni, że nie powinno być problemu z odpływem wody a uważam, że na tym skrzyżowaniu 
musimy ten odcinek rowu przykryć, ponieważ pozostawienie go w takim stanie nie przykrytym 
może stanowić zagrożenie dla ruchu pojazdów szczególnie w okresie zimowym. Jeżeli Państwo 
wiedzą, które to jest miejsce, to chyba widzicie, że problem tam jest i na tym samym skrzyżowaniu 
to zabezpieczenie w postaci przykrytego rowu odpływowego powinno być zrobione i wydaje mi 
się, że mieszkańcy nie powinni mieć obaw co do drożności, przekrój będzie na tyle duży, że ta  
woda powinna bez problemu odpłynąć. Jeżeli chodzi o znak przy ulicy Jesionowej, to sprawdzimy 
– jeżeli jest taki problem, taki brak – to uzupełnimy. Brak dekli na zasuwach, wszyscy wiemy, nie 
musimy głośno o tym mówić, co się dzieje. Trzeba sobie zadać pytanie, czy ci, którzy prowadzą 
odpowiednią działalność gospodarczą,  nie  widzą,  co skupują,  ale  tutaj  wodociągi  będą musiały 
sprawdzić  i  oczywiście  tam,  gdzie  tych  dekli  brakuje,  to  je  niezwłocznie  uzupełnić,  chociaż 
wiadomo, że to są dodatkowe wydatki, za które wszyscy, płacąc za wodę i ścieki, zapłacimy. Pan 
Wiatrowski podnosi temat budynku PSS-u – ja wystąpię z zapytaniem do Pani Prezes Bogdanowicz 
jak ta sprawa wygląda na dzisiaj. Ja nie wiem, jakie są tam stosunki własnościowe, czy to jest  
uregulowane, czy nie, ale jeżeli jest to budynek PSS-u, to wystąpię, jakie są plany i zamierzenia co 
do tego budynku na przyszłość.  Pani Ostaszewska podnosi  temat,  o którym już mówiliśmy,  od 
dawna ja już poruszałem też w rozmowie z Podlaskim Zarządem Dróg Wojewódzkich, jeszcze tutaj 
ostatecznej  decyzji  nie ma, także,  jak już wcześniej  wspominałem, takie spotkanie planujemy z 
dyrektorem zorganizować  bezpośrednio  w Hajnówce  i  na  miejscu  zdecydować  jakie  są  szanse 
realizacji tego wniosku. Na temat tych słupów to Pan Burmistrz Stepaniuk się wypowie.  Panie 
radny Łabędzki, wydaje mi się, że nie będzie żadnych problemów z przyłączami wodnymi, czy też 
kanalizacyjnymi w ulicy Prusa. To co mówiłem, ta przebudowa, gruntowna przebudowa instalacji 
wodociągowej po prostu była koniecznością, bo tam były rury bardzo stare i wydaje mi się,  że 
niezależnie  od  tego,  czy ktoś  się  decydował  tam na  podłączenie  dzisiaj,  czy nie  to  na  pewno 



stosowne trójniki zostały w odpowiednich miejscach zamontowane i nie powinno być problemów, 
ale to mieszkańcy muszą bezpośrednio kontaktować się z przedsiębiorstwem wodociągów. Ja to 
sprawdzę, ale według mnie nie powinno z tym być problemów. Remont dachu – to myślę, że na ten  
temat  tego  remontu  odpowie  Pan Dyrektor  Łapiński.  Myślę,  że  jest  szczęśliwy,  że  remont  się 
zakończył.

Anatol Łapiński – jeśli chodzi o remont budynku Piłsudskiego 50 , otóż wykonawca został wybrany 
w drodze przetargu czyli za najniższą cenę. Tak jak tutaj bez mikrofonu powiedziałem, zadowolony 
jest wykonawca, że w końcu zszedł z tego dachu i od tych ludzi powiem szczerze, bo w zasadzie aż  
wielkiego zainteresowania wykonywaniem tam, na tym budynku remontu to nie było. Z prostego 
powodu, generalnie ludzie wiedzą, czy wykonawcy wiedzą, kto ogólnie mieszka w tym budynku, w 
tych budynkach.Wcale nie było takie proste wykonywanie tego remontu, także ja nie będę mówił, z 
jakiego powodu, natomiast ja nie chciałbym rozwijać tego tematu, trzeba byłoby. Natomiast jeśli  
chodzi  o  harmonogram robót  i  akurat  te  sytuacje,  że  kilka  mieszkań  zostało  zalanych.  Proszę 
Państwa, to nie tak, że się da zaplanować pogodę, jeżeli rozkrywa się dach i akurat w tym czasie 
gdy dach był rozkrywany i następnie foliowany, to niestety były opady deszczu i kilka mieszkań 
zalało. W umowie jest zapisane, że jest sprawą wykonawcy jest pokrycie kosztów związanych z 
wykonaniem remontu tych zalanych mieszkań i  to  zostało załatwione,  bo jeśli  chodzi o odbiór 
wykonanych  prac,  to  odbywa  się  na  tej  zasadzie,  że  mieszkańcy z  danego  budynku  mają  dla 
wykonawcy złożyć oświadczenie, że nie wnoszą żadnych zastrzeżeń co do już wykonanej pracy i 
ewentualnych szkód związanych z wykonywaną tą pracą. Jeżeli takie oświadczenia otrzymujemy 
od tych mieszkańców, czyli uważamy, że został temat załatwiony. W jaki sposób, to już jest sprawa 
wykonawcy,  czy  wykonał  remont,  czy  uzgodnił  z  tymi  mieszkańcami,  że  wykonają  remont  w 
swoim zakresie za jego pieniądze, czy z jego materiału. To nie był łatwy remont, jak powiedziałem. 
Jest określony termin i tutaj trudno mówić, że wykonawca ma to wykonać w przeciągu tygodnia. 
Jeśli chodzi o ten teren, to od razu tutaj na pytanie zagospodarowanie pod kątem urządzenia placu 
zabaw czy, bo tam w sumie pewne zabawki były ustawiane,  natomiast jeśli  chodzi o zrobienie 
boiska, to w zasadzie takiej możliwości nie ma, bo wiadomo, że trzeba byłoby robić jakieś siatki 
osłaniające okna, bo grający piłką wybijaliby szyby. Natomiast w pobliżu dwóch budynków, bo 
mówmy  o  Piłsudskiego  50  i  Białowieska  30,  tak  prawdę  mówiąc,  nie  bardzo  da  się 
wygospodarować  jakiś  teren,  bo  teren,  który  tu  był  sugerowany,  jest  już  własnością  osoby 
prywatnej,  a więc nie  można urządzić tam boiska,  chyba że ten właściciel  wyraziłby zgodę na 
użytkowanie do czasu, póki nie będzie miał z tym terenem jakichś planów do zagospodarowania, to 
ewentualnie  taka  możliwość.  Natomiast  tu  między  budynkami  tylko  można  zrobić  jeszcze 
namiastkę placu zabaw. Nie mówmy o placu zabaw. Tu na ulicy Parkowej jest plac zabaw, jest  
więcej  tych  urządzeń  do  korzystania  przez  dzieci,  natomiast  tam  oczywiście  piaskownica, 
ewentualnie zjeżdżalnia, czy jakiś mały element małej infrastruktury.

Eugeniusz Saczko – jeszcze dodatkowe pytanie, Pan Rakowicz

Wiesław Rakowicz – tu nie chodzi, o że ja mam gotowy koncept i metrów kwadratowych 1000, 
żeby to zrealizować. Dzisiaj gadamy trochę na pamięć, ja tam bywam, jestem często, niektórzy z 
Państwa też, jest rada osiedla, która jest dość prężna i potrafi się tym tematem zająć. Ja sądzę, że 
kawałek miejsca, żeby te dzieciaki z tej jeszcze górki zabrać z Białowieskiej, to się tam znajdzie, 
tam jest akurat system budynków gospodarczych tak ułożony, że tam jak gdyby. Nie sądzę, żeby na 
równo  z  budynkami  gospodarczymi  działka  została  sprzedana.  Trzeba  to  po  prostu  obejrzeć, 
zobaczyć, czy tam nie będzie tych paru metrów kwadratowych, a jak nie, co będzie bardzo źle 
widziane,  to  zabezpieczmy te  dzieciaki  przed  wylatywaniem na  ulicę,  cicho,  bo  przeszkadzasz 
Burmistrzowi i on nie zapisze, to chociaż jeśli nie, to znajdźmy przy współudziale rady osiedla, 
Panią Przewodniczącą poprośmy, czy jeszcze okolicznych radnych, Bogdana, jesteśmy tam blisko, 
popatrzmy, co tam zrobić. Ja wiem, że być może tamte dzieciaki chcemy uszczęśliwić może trochę 
na siłę, ale jak one grają i graja w piłkę na górce, to jest jeden krok do bardzo niebezpiecznej 



sytuacji. Dziękuję.

Małgorzata  Szczerbakow  –  ja  chciałam  zauważyć,  że  gro  pieniędzy,  które  otrzymaliśmy  do 
rozdziału, ja materiały co prawda czytałam dwa tygodnie temu, więc może coś powiem niezbyt 
dokładnie, ale mniej więcej o to chodzi, że gro pieniędzy, które wpłynęły były pieniądze pozyskane 
ze sprzedaży alkoholu, więc ci tatusiowie tak naprawdę zapracowali na to, żeby te biedne dzieci, 
które tam mieszkają, miały chociażby ten plac ogrodzony i miejsce zabaw. Dziękuję.

Eugeniusz Saczko – dziękuje , proszę bardzo Panie Burmistrzu.

Jerzy Sirak – ja myślę , że trzeba się tutaj zastanowić nad propozycją  Pana Dyrektora Łapińskiego, 
ja spróbuję się tutaj  spotkać z właścicielami firmy Gato. Jeżeli  rzeczywiście oni w najbliższym 
czasie,  w  najbliższych  latach  nie  mają  jakichś  zamiarów  inwestycyjnych  i  mogliby  ten  teren 
udostępnić na organizację  tego placu  zabaw, to  przynajmniej  w tym najbliższym okresie  temat 
byłby rozwiązany i  poinformuję  Wysoką  Radę,  jak  to  wygląda.  Jeżeli  chodzi  o  sugestię  Pana 
radnego Łabędzkiego co do działań Policji, obiecuję że z Panem Komendantem na ten temat się 
spotkam i na ten temat porozmawiamy, i to chyba wszystko było. Pan radny Stankowski podnosi 
temat tych drzew, tam rzeczywiście, oj wszystkim dobrze życzę, Pan przewodniczący Stankowski, 
tam są dwie takie stare, duże topole. Powiem tak, dopóty przedszkole nie miało pozwolenia na 
wycięcie,  nie  mogło  de  facto  przystąpić  do  fizycznego  wycięcia.  W tej  chwili  to  pozwolenie 
uzyskało. W czwartek będzie wycięta ta duża topola, która jest od strony ulicy Jagiełły, natomiast ta 
druga, która jest trochę w głębi osiedla, będzie wycięta trochę później, jak ścisną trochę większe 
mrozy,  a  powiem,  dlaczego,  dlatego,  że  gdyby w tej  chwili  tam wjechać  ciężkim sprzętem z 
podnośnikiem, to zniszczyłoby się to, co jest na terenie przedszkola, także wydaje mi się, że w tym 
roku aura może być różna teraz tego mrozu nie ma ale za kilkanaście dni może być i w tym czasie  
to drzewo będzie wycięte. Tak jak mówię, to przy Jagiełły już w najbliższy czwartek, przy okazji 
poinformuję, że mamy wydane i prawomocną decyzję na wycięcie innych drzew na terenie miasta, 
jest ich około 11 i te takie najtrudniejsze to wytnie Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych, 7 chyba 
to jest drzew, natomiast 4 bezpośrednio te, które nie powinny stanowić problemu z wycięciem, tutaj 
pracownicy zatrudnieni w urzędzie. Natomiast jeżeli chodzi o same instalacje kanalizacyjne, to ja 
się tu zgodzę z panem przewodniczącym że takie sytuacje mogą być bo przecież wszyscy wiemy że 
te  instalacje wodociągowo-kanalizacyjne które były  robione bardzo ,  bardzo dawno temu były 
robione z bardzo różnych materiałów i wszędzie tam, gdzie rosną drzewa, topole i inne, jak tylko 
się da, to korzenie tych drzew wnikają do środka tych przewodów i dzieje się to, co się dzieje że 
trzeba te instalacje przebudowywać, czy też w jakiś sposób starać się, by były one drożne. Podobny 
też  problem mieliśmy w tych  instalacjach  burzowych  na  ulicy  Reja,  zostało  to  tyle  na  ile  to 
możliwości  techniczne  pomogły,  udrożnione  i  w  tej  chwili,  na  ile  to  czasu  starczy,  to  też  nie 
wiadomo, bo wiemy, że te korzenie odrastają, ale ja myślę, że trzeba będzie pracować nad tym, 
żeby te najgorsze, najtrudniejsze odcinki, które powodują skutki w postaci zalewania piwnic, starać 
się w najbliższych latach systematycznie usuwać. Proszę mi, Panie Przewodniczący przypomnieć 
co tam jeszcze było.

Zdzisław Stankowski – to chodzi jeszcze o ten sklep, gdzie sprzedają alkohol.

Jerzy Sirak – pozwolenie na sprzedaż jest wydane legalnie, prawda, nie możemy.

Zdzisław Stankowski – tam są rozróby.

Jerzy  Sirak  –  rozróby  są  nielegalne,  ale  same  prowadzenie  działalności  handlowej,  samo 
pozwolenie na sprzedaż alkoholu jest  legalne, bo nie zostało zabrane.  Informację w tej  sprawie 
skierujemy do Policji, ale również wniosek i prośbę do PSS-u, czy nie można tam tej sprzedaży 
skrócić,  chociaż  zdajemy sobie  sprawę  z  tego,  że  każda  firma,  w tym również  PSS walczy o 



utrzymanie każdego miejsca pracy. Płot przy LO, Pani Szczerbakow wnosi ten temat. Rzeczywiście 
on wygląda tak, jak wygląda, wydaje mi się, że nic by się nie stało by był on całkowicie rozebrany,  
bo jest teraz sam Orlik ogrodzony i pewnie bez problemu można ten sam płot rozebrać.

Zdzisław Stankowski – Panie Burmistrzu a jeszcze odnośnie tego budynku.

Jerzy Sirak – budynek jest, ja nie potrafię w tej chwili powiedzieć, czy już go HPPD, nie HPPD a 
Forte, czy go już sprzedało, czy nie.

Zdzisław Stankowski – to jest zabytek
Jerzy Sirak – zabytki to z jednej strony radość, że są a z drugiej strony to kłopot dla Hajnówki. Jest  
on  własnością  Forte  i  Forte  zdecyduje,  co  z  nim  zrobi.  Przy  najbliższym  spotkaniu  z  Panem 
Dyrektorem Szczygłem, może wspólnie z Panem radnym Rakowiczem, jeśli wyrazili taką wolę, 
byśmy porozmawiali, jakie są plany Forte co do tego budynku.

Małgorzata  Szczerbakow – panie Burmistrzu jeśli  wolno myślę,  że Pan nie  mówił  poważnie o 
rozbiórce ogrodzenia przy liceum, jest bieżnia.

Jerzy  Sirak  –liceum jest  przede  wszystkim jednostką  prowadzoną  przez  powiat  i  to  powiat,  i 
starosta  zdecyduje,  co  z  tym robić  –  czy zbudować  nowy płot,  czy rozebrać  stary płot.  Ja  ze 
stosownym wnioskiem do Pana Starosty wystąpię, chociaż patrząc na to otoczeniem to nic by się 
nie stało, gdyby tam płotu nie było, bo teraz Orlik wygląda całkiem fajnie, boisko jest ogrodzone, 
natomiast jak wygląda płot to my wszyscy widzimy.

Małgorzata Szczerbakow – bezpieczeństwo młodzieży.

Jerzy Sirak – jeśli są jakieś zajęcia prowadzone, to młodzież tego nie robi samodzielnie, robi to z 
nauczycielami wf i wydaje mi się, że z tego powodu,, czy tam płot jest, czy  płotu nie będzie, raczej 
żadne zagrożenie nie powinno grozić. Ja nie mówię o płocie od strony ulicy a o płocie od strony 
osiedla. Ja mówię o takiej sytuacji, gdyby szkoła czy powiat na dzisiaj nie miał pieniędzy, by zrobić 
już w tej chwili szybko płot. Pan Mironczuk pyta o posesję przy szpitalu, rzeczywiście jest to teren,  
który traktujemy w przyszłości jako teren, który może być wykorzystany  na inwestycje związane z 
obsługą  ruchu  turystycznego,  ale  zgodzę  się  z  tym,  że  niezależnie  od  tego,  co  planujemy na 
przyszłość, otoczenie to trzeba uporządkować.

Piotr Mironczuk – ale jak długo?

Eugeniusz Saczko – przepraszam, jesteśmy w punkcie odpowiedzi na interpelacje. Można tak, jak 
to robia radni, Pan Rakowicz i inni podnieść rękę i zapytać, czy można zabrać głos, bo w tej chwili 
u nas pod koniec sesji wszyscy jesteśmy zmęczeni, zrobił się rynek. Jeden mówi, trzeci krzyczy, 
czwarty  zadaje  pytanie,  piąty  jeszcze  coś.  Jest  udzielanie  odpowiedzi,  jeśli  coś  trzeba,  proszę 
podnieść rękę i na pewno udzielę głosu.

Jerzy Sirak – jeżeli chodzi o uprzątnięcie samej posesji, to postaramy się zrobić to jak najszybciej, 
natomiast jeśli chodzi o rozbiórkę budynku, który powinien być rozebrany, to musimy zdawać sobie 
sprawę, że potrwa trochę dłużej,  bo nawet na rozbiórkę trzeba zrobić odpowiednie dokumenty, 
uzyskać pozwolenie. Natomiast tam od strony ogródków działkowych jest trochę więcej pracy i to 
potrwa trochę dłużej. Jeżeli chodzi za pytanie, ile zapłaciliśmy za kolektor ciepłowniczy z osiedla 
Mazury na osiedle Batorego i dalej do ulicy Lipowej. My jako miasto nie ponosiliśmy tutaj żadnych 
kosztów,  jest  to  inwestycja  Przedsiębiorstwa  Energetyki  Cieplnej.  Pani  Szczerbakow poruszyła 
również, mówiła o różnych sprawach, ale jak mnie pamięć nie myli, to ulica Sienkiewicza została 
skończona łącznie z tym łącznikiem od zakończenia do bloku na ulicy Reja.



Małgorzata Szczerbakow –między blokami, owszem ulica została zrobiona, ale zakończona tylko w 
pewnym miejscu i akurat te dojście nie jest połączone,  i  tam jest zlewisko błota,  i  ja mówię o 
wszystkich pozostałych uliczkach, które zostały wymienione.

Jerzy Sirak – ja mówię o ulicy Sienkiewicza, ulica Sienkiewicza została zrobiona i odcinek między 
zakończeniem warstwy bitumicznej a blokiem Spółdzielni Mieszkaniowej na ulicy Reja również 
został  zrobiony.  Częściowo zrobiony jest  z  kostki  bezfasowej,  bo żeby była  ścieżka  rowerowa 
wygodna a reszta jest zrobiona z kostki polbruku aż do tej uliczki asfaltowej, która jest tam wzdłuż 
bloku. 
Małgorzata Szczerbakow – mamy ulicę Żeromskiego, Prusa, Kraszewskiego, więc chodzi też o te 
uliczki.

Jerzy Sirak – Pani mówiła też o ulicy Sienkiewicza, więc ja też mówię o ulicy Sienkiewicza i jest  
ona zrobiona.

Małgorzata  Szczerbakow – życie  się  toczy i  rzeczywiście  może być zrobiona,  nie kwestionuję, 
skoro Pan mówi, że zrobiona, okej. Przyjmuję to do wiadomości, ale są też pozostałe uliczki, gdzie 
ludzie naprawdę toną w błocie.

Jerzy Sirak – ja o pozostałych nie mówię, bo to jeszcze do zrobienia, ale ja bym prosił, że jeżeli coś  
jest zrobione, to lepiej o tym nie mówić, że nie zostało zrobione.

Małgorzata Szczerbakow – my pisaliśmy o tym znacznie wcześniej, a że w międzyczasie zostało 
zrobione, to dziękujemy za to i zawsze dziękowaliśmy i zauważamy, jeśli cokolwiek się dzieje na 
naszą interwencję.

Jerzy Sirak – ja bym nie podnosił w te sposób, że jest to na waszą interwencję bo to jest wniosek 
radnych  i  to  zostało  wprowadzone  do  budżetu  jeszcze  w  ubiegłym roku  i  zgodnie  z  uchwałą 
budżetową  w tym roku zostało to zrealizowane.

Małgorzata  Szczerbakow  –  okej,  dziękuję,  mieszkańcy  zgłaszali  jako  problem,  dlatego  my  to 
pisaliśmy.  No i  jeszcze,  Panie Burmistrzu,  punkt 4 – dokonywanie sukcesywnej  wymiany sieci 
przesyłowych, to że zimą śnieg się topi, kwiatki kwitną a my za to płacimy. 

Jerzy Sirak – to my sobie zdajemy z tego sprawę, że tak jak i instalacje kanalizacyjne są w nie 
najlepszym stanie  technicznym,  tak  samo  i  w  większości  stara  infrastruktura  ciepłownicza  też 
wymaga przebudowy, ale też bądźmy realistami, nie zrobimy tego w ciągu jednego roku.

Eugeniusz  Saczko  –  powinniśmy też  pewne  rzeczy ustalić  bo  widzę,  że  niektóre  rady osiedla 
pracują i fantastycznie. Jest dużo wniosków, tylko z tego co rozumiem, nie trafiają do urzędu w 
okresie międzysesyjnym, tylko trafiają na sesję i jakby Państwo oczekujecie od Burmistrza od razu 
odpowiedzi,  to  chyba się  nie  da.  Jest  jakiś  regulamin działalności  poszczególnych rad  osiedla. 
Spotyka się rada osiedla, wypracowuje jakieś wnioski i moim zdaniem skromnym, a chyba tak jest 
u nas w prawie zapisanym, że te wnioski powinny trafić jak najszybciej  do realizacji do władz 
miasta, nie czekając na sesję. Natomiast ja to mówiłem i jeszcze raz powiem – niektóre wnioski są 
tak szerokie i obejmują taka sferę, i tyle pieniędzy na to trzeba, że proszę nie oczekiwać konkretnej  
odpowiedzi od Pana Burmistrza dzisiaj, bo się nie da po prostu na to odpowiedzieć. Ja nie wiem, tu 
trzeba porozmawiać z Panią Halinką, żeby te wnioski, są wnioski rada osiedla pracuje, opracowuje, 
pisze protokół i te wnioski powinny jak najszybciej trafić do Urzędu Miasta i pewnie tutaj Pan 
Burmistrz  szybciutko  te  wnioski  porozsyłał  i  one  byłyby  prawdopodobnie  realizowane, 
przynajmniej te, które można i może się okazać tak, że w tym okresie między posiedzeniem rady 



osiedla  a  naszą  sesją  być  może  gro  z  nich  byłoby już  zrealizowane.  To tylko  tyle.  Sekundkę, 
żebyśmy się nie pogubili, do Pani Szczerbakow było już wszystko odpowiedziane. Jeszcze nie.

Jerzy Sirak – wydaje się, że wszystko. Ja w nawiązaniu do tego, co Pan Przewodniczący mówił, 
słuchajcie, tutaj prośba i do radnych, ale również do przewodniczących rad osiedlowych, jeżeli są 
jakieś  drobne  sprawy,  to  niepotrzebne  są  nawet  uchwały  i  dokumenty,  proszę  przychodzić, 
informować  mnie,  czy  Burmistrza  Stepaniuka,  ja  szczerze  powiem  to,  co  będzie  realne  do 
zrobienia, szybko postaramy się zrobić. Także proszę Pana Burmistrza Stepaniuka w sprawie tych 
słupów.
Bazyl  Stepaniuk – ja może oprócz tego,  że do meritum przejdę,  no właśnie w ostatnim czasie 
zrealizowaliśmy między innymi z przewodniczącym Panem Bajem kilka spraw, im szybciej sprawa, 
a  wiele  jest  takich  drobniejszych,  trafia  do  nas,  tym  szybciej  jest  realizacja.  Odnośnie  linii 
Telekomunikacji Polskiej, my dostaliśmy jakiś czas temu odpowiedź, ja nie pamiętam, Pani Walu, 
kiedy termin jest usunięcia, demontażu. Osobiście przekażemy tą informację, sprawdzę. Natomiast 
jeśli  chodzi  o  teren  przytuliska  dla  psów,  otóż  od kilkunastu  dni  w zasadzie  trwają  prace  nad 
montażem ekranów wygłuszających, no tak się trochę na przekór składa, że w trakcie tych prac 
poziom  hałasu  jest  dużo  wyższy  z  prostej  przyczyny  –  są  tam  obcy  ludzie,  wykonawcy. 
Wbudowywane są teraz materiały dźwiękochłonne, mamy nadzieję, bo już teraz zauważamy, że są 
to  materiały  profesjonalne  i  to,  że  zdecydowanie  poziom  hałasu  wokół  schroniska  i  okolicy 
zmniejszy. Termin zakończenia tych prac w tym tygodniu, tak firma nawet dzisiaj przekazywała 
taką informację. Także odbiór robót końcowych nastąpi w tym tygodniu. Miejmy nadzieję, że tutaj 
pieski w tym naturalnym środowisku, nie nawiedzone przez obcych ludzi, bo one traktują ich jak 
intruzów i podnoszą wtedy larum, czego doświadczyliśmy tutaj  z Burmistrzem Sirakiem, kiedy 
patrzyliśmy,  jak te  prace są wykonywane,  15 minut  było tam głośniej.  Odnośnie innych spraw 
modernizacyjnych, wykonywana jest teraz dokumentacja. Nie dalej, jak wczoraj, Pani kierownik 
schroniska przekazała, że jest wykonywana dokumentacja budowlana na budynek, to już powinno 
w kompleksowy jakiś  sposób rozwiązać  te  główne problemy.  Oczywiście  cały czas  pozostanie 
kwestia utrzymania, eksploatacji,  utrzymania stanu higieniczno-sanitarnego, finansowego, ale to, 
mając takie schronisko, taki obiekt, to cały czas będzie  problem bieżący. Dziękuję.

Eugeniusz Saczko – jeszcze Pan Mironczuk o coś chciał zapytać.

Piotr Mironczuk – jeszcze wrócę do tej posesji po byłych szpitalach. My tu nie oczekujemy, Panie 
Przewodniczący, działania natychmiast i proszę nie uważać, że my to robimy przez złość, bo ten 
okres, w którym wytwarzała się ta sytuacja trwa już lat naście, no naście może przesadzam, ale 
jeżeli gremium urzędników w urzędu miejskiego tego nie zauważa, no to my wskazujemy, jaki jest 
problem, jesteśmy jako pomocnicy a wy chcecie nas traktować jako wrogów swoich – to my się nie  
rozumiemy. My chodzimy, my to zauważamy, natomiast wy jesteście zajęci sprawami wyższymi, to 
uważamy, że wam pomagamy i wskazujemy dla Pana Burmistrza, co jeszcze trzeba zrobić,  jak 
poprawić  estetykę  i  tam ja  się  nie  wtrącam,  do  rozbiórki  budynków,  ale  weźmy krok  dalej  – 
ogrodowe  działki  –  płotek  ładny,  pomalowany.  Wygląda  to,  wygląda,  to  dlaczego,  dlaczego 
własność miejska nie może być ogrodzona. Był płot , ogrodzony siatką , siatką to siatką a teraz co 
jest? No nie wiadomo ,co to jest, czy to jest bezpańskie, czy to własność miejska, czy jakaś, no nie 
wiadomo. Ja w tym sensie chciałem to zauważyć, natomiast ja mówię jeszcze raz – proszę nas nie 
traktować jako intruzów,  bo  my chodzimy,  obserwujemy,  podpowiadamy i  ja  przykładowo nie 
oczekuję, że rada dzielnicy już dzisiaj – cyk i jest zrobione tylko proszę, żeby w swoim działaniu to  
ująć, a efekty, jeżeli chodzimy, to będzie to widać, te efekty pracy Rady i Burmistrza.

Eugeniusz Saczko – ja myślę, że doskonale się rozumiemy, bo moja reakcja była na Pana pytanie – 
kiedy?  Pan  mi  w  tej  chwili  odpowiedział,  że  chodzi  o  wskazanie  problemu,  a  nie  wskazanie 
konkretnie dnia i godziny rozwiązania tego problemu, bo się nie da. Dlatego zareagowałem wtedy, 
kiedy Pan pytał, kiedy. To jest trudne do zrobienia. Czy to jest uzupełnienie jakiegoś pytania, bo 



sprawy pytań mamy już za sobą? Przepraszam, Pani radna Chaniło, bo wcześniej się zgłaszała.

Alicja Chaniło – dziękuję. Panie Wiceburmistrzu, wobec tego ja mam taką prośbę, jak będzie już 
oddanie do użytku, tam będą już zamontowane te ekrany dźwiękochłonne, czy mogłabym otrzymać 
takie zaproszenie, żeby zobaczyć, jak to będzie odbierane i z kilku mieszkańców z tamtej dzielnicy?

Bazyl Stepaniuk – co prawda oficjalnego otwarcia nie przewidujemy, ale z uwagi że Pani radna,  
tak.

Alicja Chaniło – rozumiem, dziekuję.

Karol Niecieki – Panie Przewodniczący, to głównie pytanie do Pana, chociaż do Pana Burmistrza 
też trochę. Ja w sprawie wniosków, bo też jestem członkiem rady osiedla i pracuję z Panią Małgosią 
Szczerbakow. Widzę zaangażowanie i widzę, ile czasu ona poświęca, nie mówiąc o tym, jak nas w 
to angażuje też i nasz czas. Ja myślę, że Pana dobrze zrozumiałem i teraz powiem, wyrażę, co 
zrozumiałem – ja myślę, że w sprawie tych wniosków, które zostały dzisiaj złożone w Urzędzie 
Miasta  i  dzisiaj  zasygnalizowane  przez  Panią  Małgosię,  będzie  jakieś  ustosunkowanie  się  w 
późniejszym czasie, prawda ? Nie będzie tak, że one po prostu, że sprawa ogrodzenia jest nieważna, 
ale róbmy festiwal rocka,  bo ona jest  bardzo ważna, a bezpieczeństwo młodzieży się nie liczy.  
Myślę, że to nie tak, prawda? Dobrze rozumiem? To dziękuję bardzo i będę konsekwentny, przyjdę 
na następne zebrania.

Eugeniusz Saczko – mam nadzieję, że my wszyscy rozumiemy tak nasze zadania i te wszystkie 
wnioski,  które  trafiają  do  Pana Burmistrza  czy Urzędu,  obojętnie,  czy to  idą  z  komisji,  z  rad 
osiedlowych,  od  przewodniczących,  czy  to  idą  od  radnych,  one  trafiają  i  my  oczekujemy,  że 
otrzymamy informację,  jak  one  zostały zrealizowane.  Natomiast  nie  oczekujemy informacji  od 
Pana  Burmistrza,  jeżeli  widzimy,  że  zostały  one  zrealizowane.  To nie  byłoby sensu.  Jest  tych 
wniosków, jak Państwo widzicie, pewnie ze sto albo i więcej, część jest zrealizowanych, więc nie 
wracamy do tego, bo to jest zrealizowane, natomiast część będzie na pewno ujętych w budżecie, 
które wymagają większych środków – ja to tak rozumiem i podejrzewam, że Pan Burmistrz też tak 
samo rozumie, tylko ja o jedno apeluję, żeby nie czekać do sesji z tymi wnioskami, tylko żeby 
trafiały  zgodnie  z  procedurą,  są  uchwalone  na  posiedzeniu  rady  osiedli  i  trafiają  do  urzędu. 
Natomiast jak nie są realizowane, nie ma żadnej odpowiedzi, to wtedy są pytania zasadne, proszę 
Pana, chcieliście – złożyliśmy, dlaczego to nie jest to realizowane i wtedy to robimy. Kończmy 
dyskusję, bo ona jest.

Małgorzata Szczerbakow – to na sesji ma nic nie wybrzmieć?, przepraszam bardzo.

Eugeniusz Saczko – ale o co chodzi?

Małgorzata Szczerbakow – to ważne sprawy.

Eugeniusz  Saczko  –  czy  chodzi  o  wybrzmienie,  czy  chodzi  o  zrobienie?  My  trochę  inaczej 
rozumiemy swoją rolę. Nam zależy najbardziej, bo ja już obrywam od radnych, po prostu. Już mi 
radni zwracają uwagę, żebym coś zrobił,  bo zaczyna to trwać na zasadzie takiej jeden wniosek, 
drugi,  trzeci  powtarzany i  tak  dalej  i  tak dalej.  Nam chodzi  o  zrobienie,  nie  o  wybrzmienie  a  
zrobienie. Ja nie wierzę, że Pan Rakowicz mówi o pewnych sprawach bardzo ważnych, żeby było 
to w telewizji tylko po to, żeby było to zrobione, prawda ? Do tego jesteśmy powołani. Wszystkie  
już odpowiedzi?

Jerzy Sirak – ja tak tylko na chwilę. Panie Mironczuk, ja naprawdę nigdzie nie szukam wrogów i w 
nikim nie widzę wrogów. Także ja też dziękuję za tą informację, ja też wiem, jak to tam wygląda i 



też wierzę w to, że kiedyś w przyszłości będzie to bardzo atrakcyjne,  dobrze zagospodarowane 
miejsce z atrakcyjnym obiektem o charakterze rekreacyjno-turystycznym, ale na dzisiaj wygląda to 
tak, jak wygląda i to, co będzie możliwe, to postaramy się tam zrobić, żeby przynajmniej od strony 
ulicy Rakowieciego to wyglądało lepiej i czyściej.

Piotr Mironczuk – mam taką nadzieję.

Janusz Puch – ja przepraszam Panie Przewodniczący, jeżeli można, tutaj mówiło się dużo takich 
złych słów.  Powiem o zarządzie spółdzielni  –  mieszkańcy osiedla  Lipowa prosili  mnie,  żebym 
złożył na tym forum podziękowanie dla zarządu i prezesa za przebudowę ciągów pieszych, jak 
również  uliczek  i  parkingów znajdujących  się  na  osiedlu  Lipowa.  Są  bardzo  wdzięczni,  bo  to 
poprawiło funkcjonalność osiedla i po prostu pomogło ludziom, tym bardziej że właśnie zrobiono 
jeszcze  przyłącze  do ulicy Miłkowskiego,  którym mieszkańcy mogą swobodnie  wyjeżdżać,  jak 
również dokończono prace przebudowy parkingu, rozpoczętym w ubiegłym roku, przy budynku 
Lipowa 45 a. Ja tyle, dziękuję.

Eugeniusz Saczko – dziękuję bardzo i jeszcze jedno uzupełnienie Pana Przewodniczącego Komisji 
Rewizyjnej.

Irenausz Kiendyś – w związku z zapytaniem o informację Komisji Rewizyjnej z kontroli  realizacji 
gospodarki  finansowej  w  przedszkolu,  wyjaśniam,  że  te  pozostałe  koszty  funkcjonowania 
przedszkola  w  wysokości  148  tys.  zaliczamy  tu  w  głównej  mierze  paragraf  4220  dotyczący 
żywienia, zakup środków spożywczych na sporządzenie posiłków, jak również podatek i remonty, 
dziękuję.

Eugeniusz Saczko – dziękuje bardzo. Mam nadzieję, że już na wszystkie pytania zostały udzielone 
odpowiedzi. Zamykam obrady XII sesji Rady Miasta. Dziękuję Państwu.

 


