
Protokół XXVII/13
z obrad XXVII sesji Rady Miasta Hajnówka,

która odbyła się 29 maja 2013 r. 

w Sali Konferencyjnej Urzędu Miasta

w Hajnówce

w godz. 13:00 – 17:00   

stan Rady Miasta – 21
obecnych na sesji – 20
nieobecnych uspr. – 1

Radni obecni na posiedzeniu:

1. Androsiuk Tomasz

2. Bołtromiuk Eugeniusz

3. Chaniło Alicja

4. Giermanowicz Jan

5. Gryc Alla

6. Kiedyś Ireneusz Roman

7. Kośko Krystyna

8. Kulwanowski Leonard

9. Łabędzki Bogusław Szczepan

10. Łojewska Halina

11. Olejnicki Tomasz

12. Ostapczuk Jakub

13. Ostaszewska Walentyna

14. Puch Janusz

15. Rakowicz Wiesław

16. Rygorowicz Ewa

17. Grzegorz Tomaszuk

18. Wiatrowski Zdzisław

19. Szarejko Mikołaj Jan

20. Charytoniuk Jerzy

Nieobecni usprawiedliwieni:

1. Markiewicz Piotr



Do punktu 1, 2 porządku obrad
Alla Gryc – Szanowni Państwo, minęła godzina 13:00. Otwieram obrady XXVII sesji Rady Miasta
Hajnówka. Na podstawie listy obecności stwierdzam, że w obradach uczestniczy 20 radnych, co
stanowi  kworum,  aby  podejmowane  decyzje  były  prawomocne.  Witam  serdecznie  wszystkich
obecnych Państwa na sesji. Serdecznie witam Pana Jerzego Siraka – Burmistrza Miasta Hajnówka.
Nie ma z nami dzisiaj radnych Sejmiku Wojewódzkiego – Pana Henryka Łukaszewicza i Mikołaja
Janowskiego.  Witam  bardzo  serdecznie  wszystkich  pracowników  Urzędu  Miasta  Hajnówka.
Serdecznie  witam  Panią  Halinę  Wojskowicz  –  Dyrektor  Miejskiej  Biblioteki  Publicznej  w
Hajnówce. Serdecznie witam Pana Anatola Łapińskiego – Dyrektora Gospodarki Mieszkaniowej.
Serdecznie witam Pana Ryszarda Sawickiego – Dyrektora Zakładu Komunikacji Miejskiej. Równie
serdecznie  witam  Pana  Ryszarda  Kuncewicza  –  Dyrektora  Hajnowskiego  Domu  Kultury.
Serdecznie  witam  wszystkich  Przewodniczących  Rad  Osiedli  i  wszystkich  obecnych  na  sesji.
Witam  przedstawicieli  Telewizji  Kablowej  – zespół  operatorów,  za  pośrednictwem  których
Hajnowianie  mogą  oglądać  sesje  Rady Miasta  i  za  pośrednictwem Telewizji  Kablowej  bardzo
serdecznie  witam wszystkich  mieszkańców Hajnówki.  Serdecznie witam Panie,  Panów radnych
Miasta  Hajnówka.  Szanowni  Państwo,  w  poniedziałek  27  maja  minął  Dzień  Samorządu
Terytorialnego – polskie święto uchwalone przez Sejm Rzeczpospolitej Polskiej w 2000 roku dla
upamiętnienia pierwszych wyborów samorządowych z 27 maja z 1990 roku. Na uwagę zasługuje
też fakt, że katolicką patronką polskich samorządowców jest św. Kinga. Panie Burmistrzu, drodzy
samorządowcy,  wszystkim Państwu z okazji  waszego święta w  imieniu Rady Miasta Hajnówka
pragnę złożyć  najserdeczniejsze  życzenia.  Życzymy dużo zdrowia,  radości,  satysfakcji  w życiu
osobistym  i  zawodowym.  Życzymy  dobrych  finansów,  wysokich  dotacji,  dobrych  inwestorów,
mądrych  decyzji,  lojalnych  pracowników,  szczodrych  sponsorów  i  prawdziwych  przyjaciół.
Pragniemy  też  serdecznie  podziękować  za  trud  i  poświęcenie,  z  jakim  służycie  Państwo
hajnowskiemu  społeczeństwu  i  życzyć  samych  sukcesów  tak,  aby  wasze  wysiłki  były  zawsze
zauważane i doceniane przez mieszkańców miasta Hajnówka. Przechodzimy do 2 punktu sesji –
przyjęcie porządku obrad. Porządek obrad został przekazany radnym na skrzynki mailowe. Był też
dostępny w Biuletynie  Informacji  Publicznej  na  stronie  Urzędu  Miasta  Hajnówka.  Do  chwili
obecnej nie wpłynął żaden wniosek. Czy radni mają wnioski lub uwagi do porządku obrad? Proszę
bardzo.

Jan  Giermanowicz  – Pani  Przewodnicząca,  Panie  Burmistrzu,  Wysoka Rado,  w imieniu  Klubu
wnosimy  o  przyjęcie  do  porządku  obrad  do  punktu  13,  do  podpunktu  e/,  jako  podpunkt  e/
rozpatrzenie  i  podjęcie  uchwały  w  sprawie  przyjęcia  stanowiska  Rady  Miasta  Hajnówka
dotyczącego przebudowy drogi  wojewódzkiej  nr  685 na odcinku Zabłudów – Nowosady.  Tutaj
radnym sprawozdawcą będzie Pan Tomasz Androsiuk i serdecznie zapraszamy Państwa do dyskusji
nad ostateczną formą naszego stanowiska przy przedstawianiu ewentualnym tego projektu uchwały.
Za  sposób  i  wprowadzenie  pod  obrady  szczerze  przepraszamy,  ponieważ  inicjatywa
uchwałodawcza powstała dopiero wczoraj. Stąd taki szybki tryb. Przepraszamy jeszcze raz. 

Alla Gryc – Dziękuję bardzo. Musimy przegłosować wniosek Pana radnego – Jana Giermanowicza.
Proszę bardzo, Panie Burmistrzu. 

Jerzy  Sirak  –  Kilka  słów  uzupełnienia  do  tego  wniosku.  Ja  nie  miałem  czasu  się  zapoznać
wcześniej. Jest to  sprawa dla mnie też całkowicie nowa, chociaż oczywiście  dla nikogo z nas nie
jest obojętną sprawa każdej modernizacji, każdej drogi i na pewno poparcie takiej inicjatywy jest ze
wszech  miar  słuszne  i  uzasadnione,  chociaż  ja  osobiście  miałem  trochę  inną  koncepcję
postępowania w tej  sprawie.  Uważałem, że potrzebna jest  współpraca  i  konsultacja wszystkich
samorządów z naszego terenu, żeby wniosek był mocniejszy i silniejszy, ale osobiście uważam, że
każde  działanie,  każda  aktywność  jest  dobra,  jeżeli  daje  szanse  na  realizację  tej  inwestycji.
Niemniej  jednak  proponowałbym  do  tego  projektu  pewne  zmiany,  jeżeli  chodzi  o  same
uzasadnienie  i  brzmienie  punktu  2,  ale  to  nie,  to  w  trakcie  dyskusji  nad  projektem  ja  swoje



przedstawię,  natomiast  ze  swojej  strony też  myślę,  że  dobrze by było,  gdyby takie  stanowisko
zostało przez naszą Radę przyjęte.

Alla  Gryc  –  Dziękuję  bardzo.  Wysoka  Rado,  poddaję  pod  głosowanie  wniosek  radnego  Jana
Giermanowicza.  Kto  z  Państwa  jest  za  wprowadzeniem  dodatkowego  punktu  w  punkcie  13,
wprowadzenia  punktu  e/  uchwała  Rady  Miasta  w  sprawie  przyjęcia  stanowiska  Rady  Miasta
Hajnówka  dotyczącego  przebudowy  drogi  wojewódzkiej  nr  685  na  odcinku  Zabłudów  –
Nowosady?  Kto  z  Państwa jest  za  przyjęciem,  proszę  o  podniesienie  ręki  do  góry.  Serdecznie
dziękuję. Wniosek został przyjęty jednogłośnie. Kto jest przeciw? Powinnam zapytać, przepraszam.
Kto się wstrzymał? Nie widzę, dziękuję bardzo. Wniosek został przyjęty jednogłośnie. Pozwolę
sobie przeczytać teraz porządek obrad po naniesionych zmianach. 

1. Otwarcie sesji.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z XXVI sesji Rady Miasta Hajnówka.

4. Interpelacje.

5. Informacja o działalności Burmistrza Miasta Hajnówka w okresie od 9 kwietnia do 10 maja 2013

roku.

6. Informacja o dokonanych umorzeniach oraz udzielonych ulgach w 2012 roku.

7. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej za 2012

rok.

8. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Hajnowskiego Domu Kultury za 2012 rok.

9. Sprawozdanie z realizacji „Rocznego programu współpracy miasta Hajnówka z organizacjami

pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003

roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2012 rok”.

10.  Sprawozdanie  z  realizacji  Miejskiego  Programu  Profilaktyki  i  Rozwiązywania  Problemów

Alkoholowych  oraz Programu Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Miejskiej Hajnówka na 2012

rok.

11.  Przedstawienie  sprawozdania  rocznego  z  wykonania  budżetu  miasta  za  2012  rok  oraz

sprawozdania finansowego za 2012 rok wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej i opiniami

Komisji Rewizyjnej.

12.  Przedstawienie  opinii  Komisji  Rewizyjnej  w  sprawie  wniosku  o  udzielenie  absolutorium

Burmistrzowi Miasta Hajnówka wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku.

13. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawach:

a/ zatwierdzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu

za 2012 rok,

b/ udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta Hajnówka,

c/ udzielenie pomocy finansowej,

d/ zmian w budżecie miasta na 2013 rok,



e/ stanowisko Rady Miasta Hajnówka dotyczące przebudowy drogi wojewódzkiej nr 685

na odcinku Zabłudów – Nowosady. 

14. Wolne wioski, zapytania.

15. Odpowiedzi na interpelacje, wolne wnioski, zapytania.

16. Zamknięcie obrad.

Alla Gryc – Kto z Państwa jest za przyjęciem porządku obrad, proszę o podniesienie ręki do góry.
Kto z Państwa jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Dziękuję bardzo. Porządek
obrad został przyjęty 20 głosami jednogłośnie. Dziękuję bardzo. 

Do punktu 3 porządku obrad
Alla Gryc – Punkt 3. Przyjęcie  protokołu z XXVI sesji Rady Miasta Hajnówka. Protokół był do
wglądu w Biurze Rady Miasta Hajnówka, radni otrzymali pocztą mailową, był dostępny na BIP-ie.
Do  chwili  obecnej  nikt  nie  zgłosił  uwag,  w  związku  z  tym  poddaję  pod  głosowanie  projekt
protokołu. Kto z Państwa jest za przyjęciem protokołu, proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto
się  wstrzymał? Kto przeciw? Nie widzę.  Dziękuję bardzo.  Protokół z  XXVI sesji  Rady Miasta
Hajnówka został przyjęty jednogłośnie 20 głosami. 

Do punktu 4 porządku obrad
Alla  Gryc  –  Punkt  4.  Interpelacje.  Proszę  o  zgłaszanie  interpelacji.  Proszę  bardzo,  Pan  radny
Grzegorz Tomaszuk.
 
Grzegorz Tomaszuk – Pani Przewodnicząca, Panie Burmistrzu, Wysoka Rado, Szanowni Państwo,
w tym punkcie chcę się zwrócić do Pana Burmistrza, moim zdaniem, z dosyć istotnym wnioskiem,
a  mianowicie,  żeby na  kolejną  sesję  Pan  Burmistrz  przygotował  program  wspierający rodziny
wielodzietne w Hajnówce. I oczywiście, projekt uchwały w tej sprawie. Dlaczego o tym mówię?
No nasza sytuacja demograficzna naszego powiatu jest sytuacją demograficzną, oczywiście tak jak
w całym kraju jest, prawda, sytuacja demograficzna  trudna.  Ilość mieszkańców ubywa i, według
mojej  wiedzy,  kolejne  miasta  uchwalają  takie  programy.  Coraz  z  roku  na  rok  mamy,  prawda,
urodzeń,  coraz  większy  z  roku  na  rok  ujemny  przyrost  naturalny.  I  uważam,  no  jako  Rada
powinniśmy podjąć próby załagodzenia tej właśnie sytuacji. Na pewno Pan Burmistrz, pracując nad
roboczym programem, będzie widział, co ująć w tym programie, natomiast ja chcę zwrócić uwagę
na kilka elementów. No wiadomo, że to jest jakby wsparcie.  Mam na myśli promowanie modelu
rodziny wielodzietnej a również w miarę naszych skromnych możliwości wspierania tych rodzin
finansowo.  I  mamy,  prawda, w jakimś  stopniu  instrumenty do  wspierania.  No chociażby,  jeśli
chodzi  o  nasze  jednostki  organizacyjne,  no  to  na  przykład  bonifikata  przy  zakupie  biletu  do
pływalni. Bonifikata, jeżeli są robione odpłatne imprezy właśnie przez nasze czy Dom Kultury, czy
Bibliotekę,  czy  również  OSiR.  Wspomnę  tutaj  również  chociażby  o  ułatwieniach,  stworzenie
ułatwień przy dostępie do żłobków, przedszkoli a może nawet również przy uzyskaniu przydziału
mieszkania  zasobów  właśnie  komunalnych.  Jeszcze  raz  powtarzam,  jak  Pan  Burmistrz  będzie
pracował, na co liczę, nad projektem, na pewno się z Wysoką Radą będzie konsultował i wspólnie
będziemy pracowali nad tym projektem. Co można zrobić jeszcze? Jako partnerów zaprosić właśnie
chociażby  przedsiębiorstwa,  które  funkcjonują  i  jednostki  organizacyjne,  które  funkcjonują  na
terenie miasta i które jakby nie podlegają pod miasto i możliwe te przedsiębiorstwa nawet prywatne
będą widziały w tym szansę, żeby pozyskać potencjalnych właśnie klientów. Także gorąco proszę
Pana Burmistrza o przygotowanie takiego projektu uchwały, bo jeszcze raz powtarzam – to jest
bardzo istotna sprawa dla Hajnówki i musimy podejmować różne próby, różne wysiłki, żeby tą
tendencję, prawda, ubywania mieszkańców w Hajnówce zahamować. A to ja to widzę – jeden ze
sposobów. Dziękuję bardzo. 



Alla Gryc – Dziękuję bardzo. Czy ktoś z radnych? Pani Krystyna Kośko.

Krystyna  Kośko  –  Panie  Burmistrzu,  Szanowna  Rado,  ja  chcę  wnieść  taką  oto  interpelację
następującej  treści.  „W Hajnówce  przy  ulicy  Piłsudskiego  i  Białowieska  30  zlokalizowane  są
budynki, które zamieszkują od lat mieszkańcy naszego miasta. Wymienione budynki są własnością
gminy  Hajnówka,  w  zarządzie  Zakładu  Gospodarki  Mieszkaniowej.  W  lokalach  tych  panuje
niewyobrażalna wilgoć. W każdym pomieszczeniu na ścianach jest pleśń o ogromnych rozmiarach.
Rodziny te skazane są na życie z cichym zabójcą, jakim jest pleśń na ścianach. Zarodniki pleśni
unoszą się w powietrzu i są wdychane przez 24 godziny na dobę przez mieszkańców. Lokale te
zamieszkiwane są przez dzieci oraz osoby starsze niepełnosprawne. Faktem jest, że wymienione
budynki komunalne są w opłakanym stanie. Sprawa jest pilna. Ludzie nie mogą czekać na remont
tego budynku rok, dwa lub latami. Warunki mieszkaniowe nie pozwalają na zamieszkiwanie tych
lokali.  Problem  jest  poważny.  W  zagrzybionych  pomieszczeniach  występuje  podwyższona
zawartość wilgoci, dwutlenku węgla w powietrzu oraz cuchnący odór z rozwijającego się grzyba.
Pleśń u osób  stale  przebywających w zagrzybionych pomieszczeniach może spowodować ogólne
podrażnienie  nerwowe,  anemię,  zawroty  głosy,  zaburzenia  przewodu  pokarmowego.  Pleśnie
wytwarzają ogromne ilości zarodników. Grzyby te atakują między innymi płuca, układ nerwowy,
mięsień  serowy  i  wywołują  inne  schorzenia.  Wilgotne  plamy  występujące  na  wewnętrznych
ścianach  są  ciągłym  problemem ich  mieszkańców.  Problemem pozostaje  niski  stan  techniczny
zasobów mieszkaniowych,  spowodowany  zarówno  niskim standardem wykonawstwa  i  użytych
materiałów  w  momencie  powstania  budynków,  jak  i  następującymi  po  budowie  wieloletnimi
zaległościami  remontowymi.  Szanowny  Panie  Burmistrzu,  zwracam  się  do  Pana  z  prośbą  o
zainteresowanie  się  sprawą  fatalnego stanu technicznego  mieszkań  komunalnych w bloku przy
ulicy Piłsudskiego 50 i  Białowieska 30,  będących własnością  gminy.  W związku z powyższym
oczekuję od Pana Burmistrza o analizę sprawy i odpowiedź na piśmie.” Dziękuję.

Alla Gryc – Dziękuję bardzo. Czy ktoś jeszcze z radnych? Czy ktoś z Państwa zgłasza jeszcze
interpelacje? Nie mamy interpelacji. Przechodzimy do kolejnego punktu. Przepraszam bardzo, czy
to będzie interpelacja? Żeby nie mylić terminów. To zostawimy to na wolne wnioski, zapytania, bo
to nie jest interpelacja. Dziękuję bardzo. 

Do punktu 5 porządku obrad
Alla  Gryc  –  Kolejnym  punktem  obrad  sesji  jest  informacja  o  działalności  Burmistrza  Miasta
Hajnówka w okresie od 9 kwietnia do 10 maja 2013 roku. Informacja została Wysokiej Radzie
również przedstawiona na piśmie, w formie elektronicznej. Czy Pan Burmistrz życzyłby uzupełnić
przedmiotowy materiał? Czy może ze strony radnych są pytania? Pan radny Jan Giermanowicz.

Jan  Giermanowicz  –  Na  jakim etapie  jest  postępowanie  dotyczące  zamówienia  publicznego  w
sprawie wywozu nieczystości?

Alla Gryc – Proszę bardzo, Pan Ireneusz Kiendyś.  

Ireneusz Roman Kiendyś – Pani Przewodnicząca, Wysoka Rado, Panie Burmistrzu, w informacji o
działalności Burmistrza czytamy, że w przedmiotowym okresie otrzymano informację, iż złożony
wniosek  o  dofinansowanie  zadania  odnośnie  instalacji  kolektorów  słonecznych  na  budynkach
mieszkalnych użyteczności publicznej został pozytywnie oceniony i wybrany do dofinansowania. I
moje pytanie: Kiedy będzie ogłoszony przetarg na tą inwestycję i kiedy ona dojdzie ewentualnie do
realizacji?  I jeszcze w związku z tym jedno pytanie takie bardziej techniczne: Czy  ta instalacja
będzie  w pełni  automatyczna,  czyli  będzie  posiadała  system  automatycznego  odprowadzania
czynnika tego solarnego z kolektorów? Ponieważ w tamtym roku dofinansowanie dostała Gmina
Białowieża i mieszkańcy teraz mają ogromny z tym problem, ponieważ takiego systemu nie mają.



Ta instalacja  przy  dobrym słońcu  się  załącza  alarm  na  pół  dnia  i  blokuje  wszystkie  systemy.
Dziękuję.

Alla Gryc – Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa radnych? Proszę bardzo, Pan Janusz Puch. 

Janusz  Puch  –  Tutaj  w  zamówieniach  publicznych  w informacji  Pana  Burmistrza  została
zamieszczona informacja  w zamówieniach publicznych,  że do usuwania wyrobów zawierających
azbest  został  wybrany wykonawca  CDD Polska Mirosław  Sadowski.  Ja, w  związku  z  tym,
chciałbym się zapytać, bo wiem, że były składane wnioski do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska o dofinansowanie wyrobów zawierających azbest i właśnie chciałbym się zapytać w
imieniu mieszkańców, jaką otrzymaliśmy kwotę finansową na usunięcie, jak również ileż wniosków
zostało  złożonych  przez  mieszkańców  miasta  Hajnówka,  dotyczących  usuwania  wyrobów
azbestowych? Dziękuję. 

Alla Gryc – Pan Jakub Ostapczuk.

Jakub Ostapczuk – A jeszcze takie dodatkowe,  to  co prawda nie ma w informacji, ale jak będzie
Burmistrz  odpowiadał  o  inwestycjach,  mnie  interesuje  bardzo  inwestycja  na  Politechnice
Białostockiej, co filia w Hajnówce odnośnie czy rozstrzygnięty przetarg, jaka tam sytuacja jest. Bo
pytają ludzie i mnie samego interesuje to. Dziękuję.

Alla Gryc – Dziękuję bardzo. Czy ze strony Państwa są jeszcze interpelacje? Dziękuję bardzo.
Poprosimy Pana Burmistrza o odpowiedź.

Jerzy Sirak – Pani Przewodnicząca, Wysoka Rado, Pan radny Giermanowicz pyta o ten przetarg na
śmieci. No wszyscy wiemy, że ustawa wchodzi od 1 lipca bieżącego roku, w związku z tym temat
jest taki no bardzo ważny, bardzo gorący i ja oficjalnie poinformuję, że ten przetarg został już przez
nasze miasto ogłoszony. On oczywiście trochę potrwa, bo wartość zamówienia przetargowego jest
stosunkowo duża, dlatego że chcemy ten przetarg rozstrzygnąć na okres do końca przyszłego roku i
myślę, że tak najpóźniej do końca lipca ten przetarg będzie rozstrzygnięty, natomiast na okres lipca
podpiszemy  umowę  z  Przedsiębiorstwem  Usług  Komunalnych  na  świadczenie  usług  na
dotychczasowych warunkach. Tak jak to już niejednokrotnie wcześniej podkreślałem, no liczę na to,
że  oferta  naszego  Przedsiębiorstwa  Usług  Komunalnych  będzie  najkorzystniejsza  i  to  nasze
Przedsiębiorstwo  ten  przetarg  wygra.  Także  przetarg  jest  w takcie.  Pan  radny Kiendyś  pyta  o
kolektory słoneczne, no rzeczywiście, temat od strony takiej technicznej wywołuje sporo pytań i
sporo emocji, także jak już wszyscy wiemy, ten nasz wniosek uzyskał akceptację na finansowanie z
Regionalnego Programu Operacyjnego. Jeszcze umowa z Urzędem Marszałkowskim nie została
podpisana, ale w najbliższych dniach zostanie podpisana. Ja tylko przypomnę, że zgodnie z naszym
projektem  to  projekt  przewiduje  montaż  296  instalacji  w gospodarstwach  domowych
indywidualnych  plus instalacje na naszych budynkach użyteczności publicznej. Ja rozumiem też
obawy mieszkańców, bo z tego, co do nas dochodzi,  te instalacje w Białowieży chyba nie spisują
się najlepiej, skoro są takie obawy. My, pracując nad projektem do tego RPO, staraliśmy się zadbać
o to, żeby ten sprzęt, który my zamierzamy zamontować w wyniku ogłoszonego przetargu, był
bardzo dobrym sprzętem od strony technicznej. Dla mnie trudno się wypowiadać co do szczegółów.
Ja może tylko z tego wniosku, który mamy złożony, przytoczę taki jeden temat, że kolektory będą
płaskie, pełne wyposażenie ze zbiornikiem na 250 litrów, natomiast rozwiązanie techniczne, które
my  zamierzamy  zastosować  i  które  będzie  przedmiotem,  i  wyraźnie  będzie  określone  to  w
specyfikacji  przetargowej,  w  tej  chwili  też,  z  pomocą  specjalistów,  nad  taką  specyfikacją
przetargową pracujemy i postaramy się jak najszybciej ten przetarg ogłosić, ale chodzi o to, że to
rozwiązanie  techniczne  będzie  zabezpieczone  w  taki  sposób,  że  przy,  zabezpieczenie  przed
przegrzewaniem układu przy nadmiernym nasłonecznieniu i braku odbioru energii, a więc będzie to
automatyka, która sprawi, że bieżące utrzymanie eksploatacji tego systemu nie będzie stanowiło



żadnego problemu dla użytkowników. Ponadto, w specyfikacji przetargowej wpisujemy wyraźny
zapis i  obowiązek, który będzie po stronie wykonawcy  tych instalacji,  że wykonawca instalacji
gwarantuje, zabezpiecza serwis przez okres trwałości projektu,  a więc przez te 5 lat. W tej chwili
już  podpisujemy  umowy  użyczenia  z  właścicielami  budynków  indywidualnych,  którzy  są
zainteresowani  i  powoli  zbliżamy się  już do tej  liczby 296 potencjalnych beneficjentów. Także
wszystko wskazuje na to, że ta lista osób, które pierwotnie zadeklarowały chęć realizacji programu
plus lista rezerwowa pozwolą na to, żeby wywiązać się tutaj z naszych zobowiązań projektowych w
postaci  montażu  instalacji  na  296  gospodarstwach  domowych.  Czy  to  jest  wystarczająca
odpowiedź? Ja mówię: Ja się  technicznie na tym nie znam, ale  od samego początku pytaliśmy
specjalistów o opinie i mówiliśmy o tym, że ma być to technicznie i po prostu dobry sprzęt, dobre
wyposażenie, żeby nie stanowić dla użytkowników niepotrzebnych problemów. I wydaje mi się, że
za te pieniądze, które my w projekcie założyliśmy, biorąc pod uwagę przetarg, dużą ilość instalacji
łącznie,  mamy szanse  zamontować naprawdę dobry jakościowo sprzęt.  Pan radny Puch pyta  o
azbest. Jak co roku, staramy się o te pieniądze z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na
realizację  Programu usuwania azbestu. Jak dobrze pamiętam, w ubiegłym roku tych pieniędzy za
bardzo  nie  było,  wnioski  natomiast  wpływały. W  tym  roku  już  podpisaliśmy  umowę  z
Wojewódzkim  Funduszem Ochrony  Środowiska  na  kwotę  22  530  złotych  i  dzięki  temu
zrealizujemy wnioski 224 mieszkańców, ale w związku z tym, że jeszcze i w ubiegłym roku, i na
początku  tego  roku  tych  wniosków  wpłynęło  dosyć  dużo,  także  mielibyśmy  18  wniosków
niezałatwionych, zdecydowaliśmy że nie będziemy tych mieszkańców odsyłać i Program będziemy
realizować.  Wystąpiliśmy  z  wnioskiem  do  Wojewódzkiego  Funduszu  Ochrony  Środowiska  o
zwiększenie  tej  puli  środków  na  realizację  Programu.  Na  dzień  dzisiejszy  odpowiedzi  jeszcze
pozytywnej nie mamy, ale możliwe, że Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska, po podpisaniu,
po realizacji innych umów, jeżeli pewne rezerwy finansowe pozwolą, to dofinansuje te pozostałe 18
wniosków.  Ja  mam  nadzieję,  że  przynajmniej  część  z  tych  pieniędzy  do  końca  roku  jeszcze
pozyskamy, ale niezależnie od tego z realizacji  Programu się nie wycofujemy i jeżeli  wszystko
będzie dobrze, to również tych kolejnych 18 wniosków zamierzamy w tym roku zrealizować. Tak
jak już tam Pan radny mówił, przetarg na realizację tego projektu wygrała Hajnowska firma. Pan
Ostapczuk –  Politechnika.  My wszyscy pamiętamy,  że  jako miasto  mamy swój  pewien udział.
Robiliśmy podstawową dokumentację techniczną i tak dalej. Politechnika ma podpisaną umowę na
finansowanie całego projektu z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości na 6 000 000 złotych.
Z tego, co wiem, to w tej chwili na Politechnice został już rozstrzygnięty przetarg na dokumentację
wykonawczą. Po opracowaniu tej dokumentacji Politechnika ogłasza już przetarg na bezpośrednie
wykonanie całej inwestycji. I jeżeli wszystko dobrze to pójdzie, to jeszcze w tym roku powinno się
to zacząć. Myślę, że budowa to raczej nie, ale najprawdopodobniej rozbiórka tego starego budynku
i przygotowanie terenu inwestycyjnego po to, aby już z początkiem przyszłego roku, kiedy warunki
klimatyczne pozwolą, rozpoczęła się główna inwestycja. Ja jeszcze tylko...

Alla Gryc – Kolorowe boiska.

Jerzy Sirak – Tytułem uzupełnienia, Państwo radni otrzymaliście apel i prośbę Pani Dyrektor ze
szkoły na Judziance.  Ja  też  mam taką  no głęboką prośbę,  apel  do nas  wszystkich,  do naszych
znajomych. Zróbmy wszystko, żeby poprzeć ten wniosek. To trochę wysiłku z naszej strony. Każdy
głos się liczy i jest szansa na to, żeby  nasza szkoła w tym konkursie wygrała i przez to byłaby
szansa  na  realizację  tam  boiska  przy  tej  szkole.  Jak  Państwo  pamiętacie,  w  ubiegłym  roku
staraliśmy się o to, żeby dostać pieniądze na budowę Orlika przy tamtej szkole, bo uważam że
chociaż szkoła nie jest dużą szkołą, ale taki Orlik tam by się na pewno przydał – i ze względu na
szkołę,  i  ze  względu na  to,  że  w tej  części  miasta  nie  ma  obiektów sportowych.  No niestety,
Program Orlik się skończył. Będziemy szukać jakiegoś innego rozwiązania. To jest konkurs, jest
jakaś  szansa,  także  bardzo  proszę  tutaj  o  wsparcie  działań  Pani  Dyrektor  Pustelnik  i  zróbmy
wszystko, żeby ta nasza szkoła w tym rankingu, w tym konkursie otrzymała jak najwięcej głosów.
Informacja o konkursie, o warunkach, o zasadach jest i na stronach internetowych. To jest strona,



przypomnę, może nie wszyscy wiedzą: www.koloroweboiska.pl. Tam trzeba odnaleźć profil naszej
szkoły i oddać głos na naszą szkołę. Także, niezależnie od tego, jaki będzie wynik, ja bardzo proszę
wszystkich o zaangażowanie i wsparcie tej cennej inicjatywy.

Alla Gryc – Szczegóły na stronie internetowej Miasta Hajnówka.

Jerzy Sirak – Oczywiście, informacja taka też jest na stronie internetowej naszego miasta. Przy
okazji  chciałbym Państwa poinformować o pozostałych sprawach,  które  w międzyczasie  miały
miejsce. Gościliśmy gości z Estonii, z Muszyny i delegację z Jurbarkas na Litwie. Bardzo dziękuję
wszystkim radnym, którzy zechcieli uczestniczyć w tych rozmowach. Goście z Estonii wizytowali
nasze szkoły, nasze przedszkola i  zechcemy zrobić wszystko, żeby w przeszłości doszło do takiej
bezpośredniej  współpracy między naszymi  jednostkami.  Natomiast  jeżeli  chodzi  o  delegację  z
Litwy, my jeszcze z Litwą, z tym miastem Jurbarkas nie mamy podpisanej umowy o współpracę.
Wspólnie  z  Panią  Przewodniczącą,  konwentem  rozmawialiśmy  na  temat  przyszłej  możliwej
współpracy – i w zakresie takiej kulturalnej, i w zakresie współpracy naszych jednostek. Myślę, że
dobrze byłoby, żebyśmy jeszcze w tym roku, być może jesienią udali się tam do nich z rewizytą i
podpisali  wspólnie  porozumienie  o  współpracy.  Takie  rozmowy  w  tym  kierunku  już
przeprowadzaliśmy. Teraz Państwo też na pewno słyszeli. W radiu została też podana informacja, że
nasz  projekt  na  uzbrojenie  terenów  inwestycyjnych  został  pozytywnie  oceniony  i  będzie
finansowany. Dwa takie projekty z naszego województwa. Jeden to projekt ze Szczuczyna, drugi to
jest nasz projekt. Ja przypomnę, dotyczy to terenów inwestycyjnych obok szpitala. Wartość tego
projektu łączna to jest ponad 5 000 000 złotych, z tego dofinansowanie ponad 4 000 000 złotych. Ja
tylko  wyjaśnię,  że  projekt  polega  na  wybudowaniu  drogi  w  tamtym  rejonie,  doprowadzenia
mediów, to znaczy wody, kanalizacji, ciepła i wykupieniu jeszcze dodatkowych gruntów, żeby w
tamtym miejscu mieć jedną, dużą działkę pod tereny inwestycyjne o powierzchni około 7 hektarów.
Mam nadzieję, że również w czerwcu już uda nam się podpisać umowę w tej sprawie z Urzędem
Marszałkowskim.  Został  już  też  rozstrzygnięty  przetarg  na  rozbudowę  naszej  oczyszczalni  w
ramach tego projektu transgranicznego Polska – Białoruś – Ukraina. Wczoraj już minął termin na
składanie  odwołań  od  tego  przetargu,  także  myślę,  że  tu  już  niespodzianek  nie  będzie.  W
najbliższym  czasie,  w  przyszłym  tygodniu  zapewne  podpiszemy  umowę  z  wykonawcą,  który
wygrał przetarg i w tym roku budowa się rozpocznie. Nasz partner białoruski w Kamieńcu też już
ogłosił przetarg. Tam rozstrzygnięcie planowane jest na 8 lipca. Na bieżąco z przedstawicielami
strony białoruskiej spotykamy się i uzgadniamy szczegóły organizacyjne związane z realizacją tego
projektu. Również już została podpisana umowa z Ministerstwem na realizację drugiego projektu –
tego projektu dotyczącego naszego parku  i  tego parku po stronie białoruskiej. Ja przypomnę, że
wartość pierwszego projektu jest około 4 000 000 euro, drugiego około 1 000 000 euro. Także
myślę  tyle,  co  z  bieżących  spraw.  Pani  Dyrektor  Przedszkola  z  Oddziałami  Żłobkowymi  w
Hajnówce pragnie złożyć pewne oświadczenie. Ja może powiem...

Alla Gryc – Proszę odczytać.

Jerzy Sirak – W całości? 

Alla Gryc – Myślę, że tak.

Jerzy Sirak – „Oświadczenie. Dyrektor Przedszkola Nr 5 z Oddziałami Żłobkowymi w Hajnówce
pragnie  ustosunkować  się  do  wypowiedzi  radnego  Rady Miasta  Hajnówka  – Pana  Bogusława
Szczepana Łabędzkiego – na sesji Rady Miasta w dniu 24 kwietnia 2013 roku i wskazaniu naszego
Przedszkola jako jedynego w mieście, w którym w dniach ścisłego postu w Kościele Katolickim –
Środa  Popielcowa  i  Wielki  Piątek  –  potrawy mięsne  znalazły  się  w  jadłospisie  dziennym.  Po
usłyszeniu  zarzutów  na  forum  publicznym  dokonano  analizy  jadłospisów  w  pozostałych
przedszkolach,  czego nie  zrobił  Pan radny.  Okazało  się,  że  potrawy mięsne  w dniach  13 i  29
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znalazły się w jadłospisach innych placówek. Niezrozumiałym jest też fakt zgłaszania problemu
bezpośrednio  Panu  radnemu,  a  nie  Dyrekcji  Przedszkola,  która  otwarta  jest  na  współpracę  z
rodzicami.  Rodzice  mogą  proponować  zmiany  i  wpływać  na  funkcjonowanie  placówki  we
wszystkich obszarach jej działalności, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Na uwagę zasługuje
fakt, że Pan radny Szczepan Łabędzki był rodzicem w naszej placówce i nigdy nie  zwracał się z
takim wnioskiem do Dyrekcji. Nadmieniam, że w roku 2012-13 do Przedszkola Nr 5 uczęszcza 320
dzieci i tylko 1 rodzic zwrócił się z indywidualną prośbą o posiłek bezmięsny dla swojego dziecka
w dniu 29 marca i prośba ta została uwzględniona. Odnosząc się do tradycji chrześcijańskich i nauk
Kościoła  Katolickiego powszechnie  jest  wiadomym,  że  według ustaleń  Konferencji  Episkopatu
Polski,  że wstrzemięźliwość obowiązuje wszystkich, którzy ukończyli 14 rok życia we wszystkie
piątki i  Środę  Popielcową a post obowiązujący w  Środę  Popielicową i  Wielki  Piątek  wszystkich
między 18 a 60 rokiem życia. Proponuję również zapoznać się z artykułem „Gość Niedzielny” z 13
lutego  (ten  artykuł  w  załączeniu).  Nieuzasadniona  krytyka  Przedszkola  Nr  5  z  Oddziałami
Żłobkowymi  w  Hajnówce  – wypowiedź  Pana  radnego  Bogusława  Szczepana  Łabędzkiego  w
sposób ogólny i nieprzygotowany – wydaje się być działaniem celowym, mającym doprowadzić do
społecznego niezadowolenia z funkcjonowania placówki.” Także wszystko, dziękuję bardzo. 

Alla  Gryc  –  Dziękuję  bardzo  Panu Burmistrzowi.  Nie  ma  Pani  Dyrektor  Przedszkola.  Zostało
przekazane na piśmie. Pan radny Łabędzki prosi o głos, więc udzielam głosu. Proszę bardzo.

Bogusław  Szczepan  Łabędzki  –  Państwo  Przewodniczący,  Panie  Burmistrzu,  Wysoka  Rado,
pierwsza rzecz, o którą będę prosił, to kopię tego pisma. Będę się próbował do niego ustosunkować,
chociaż Pani Dyrektor sama odpowiedziała na pytanie. Dlaczego rodzice skierowali to zapytanie do
mnie  akurat  z  tego  Przedszkola?  Dlatego,  że  jestem radnym z tego okręgu,  na terenie  którego
znajduje się to  Przedszkole. Wiem, że wymiana mailowa na ten temat istniała z Panią Dyrektor,
więc trudno mi jest tutaj się do tego odnieść. Będę prosił rodziców, żeby udostępnili mi treść tych
maili i wyjaśnimy z nimi tą sprawę, i z Panią Dyrektor oczywiście. Natomiast co do przepisów
prawa kanonicznego, one, jak zwykle prawo, określają pewne minimum zachowań, o czym Pani
Dyrektor powinna wiedzieć. Ograniczenie...

Alla Gryc – Przepraszam bardzo...

Bogusław Szczepan Łabędzki – Nie, przepraszam bardzo, tam były merytoryczne informacje. Ja
próbuję się do nich odnieść, Pani Przewodnicząca.

Alla Gryc – Ja przepraszam, ja nie chciałabym Panu przeszkadzać, niemniej jednak nie ma Pani
Dyrektor. Zdrowiej by było, żeby były 2 osoby. Byłoby bezpieczniej. Oświadczenie... 

Bogusław Szczepan Łabędzki – Wtedy byłaby dyskusja i Pani wtedy przerwałaby ją ze względów
innych, tak? Dobrze, ja się ustosunkuję na piśmie i Pana Burmistrza poproszę, żeby odczytał moje
pismo na następnej sesji Rady Miasta. Dziękuję bardzo.

Alla Gryc – Dziękuję bardzo. Dziękujemy Panu Burmistrzowi. Czy jeszcze są ze strony radnych
pytania do Burmistrza? Nie mamy. Czy to jest związane z informacją o działalności Burmistrza w
okresie od kwietnia do maja? 

Małgorzata Szczerbakow – Tak.

Alla Gryc – Proszę bardzo, tylko proszę tak krótko, jeśli można. Dziękuję.

Małgorzata Szczerbakow – Postaram się krótko. Jak Pani zauważyła, czytam z karteczki. Tak. Panie
Burmistrzu, słusznie martwimy się o dzietność naszego miasta, Wydaje mi się, że jak będzie praca,



to też zwiększy się dzietność. Wobec powyższego zabrakło mi analizy rynku pracy w tej informacji.
Już o to  samo pytałam na poprzedniej  sesji,  bo też nie  było takiej  analizy. Bo wcześniej  były
podawane,  ile,  na przykład było podawane, ile osób rozpoczęło działalność gospodarczą, ile osób
na przykład zrezygnowało. Czy jest taka analiza i dlaczego te osoby rezygnują, jeśli jest więcej
rezygnacji niż osób rozpoczynających pracę? I może, takie moje też przemyślenia mam, myślę że w
tej  chwili  mogę  powiedzieć,  po  prostu 2 zdania,  że  jeśli  tych  miejsc  pracy  brakuje,  to  może
zrezygnowaliśmy z  budowy  może  fontanny,  może  amfiteatru,  może  zastanówmy się  nad  jakąś
chociażby  ręczną produkcją makaronu i te miejsca pracy powstałyby, bo trudno jest patrzeć  tak
oczami wyobraźni z Brukseli i cieszyć się tą fontanną, prawda? To może tyle. Chodzi mi o analizę
rynku pracy, bo takiej nie było.

Alla Gryc – Dziękuję bardzo. Czy Pan Burmistrz będzie chciał udzielić odpowiedzi?

Jerzy  Sirak  – Pani  Przewodnicząca,  Wysoka  Rado,  jeżeli  mówimy o  analizie  rynku  pracy,  to
zwyczajowo  zawsze  planujemy  to  jako  jeden  z  ważnych  punktów  Rady  Miasta  i  wtedy  jest
przygotowana  i  przedstawiona  informacja,  zarówno  ta  z  naszej  strony,  jak  i  ta  ze  strony
Powiatowego  Urzędu  Pracy.  Natomiast  jeżeli  chodzi  o  tworzenie  też  miejsc  pracy,  no  proszę
zrozumieć, samorząd nie może zastąpić aktywności przedsiębiorców. Ja nikomu nie bronię zakładać
fabryki makaronu.  Bardzo się cieszę i wszyscy wiecie,  że  mamy przyjętą uchwałę o możliwych
ulgach podatku od nieruchomości, żeby tylko ktoś chciał robić no. Jeżeli chodzi o nasze działania,
to  co  już  wcześniej  mówiłem,  będziemy  przygotowywali  tereny  inwestycyjne  pod  strefę
ekonomiczną. To jest to, co możemy robić. Możemy się cieszyć, ponieważ w tej chwili inwestor już
złożył wniosek do Starostwa Powiatowego. Wcześniej u nas uzyskał no bez zbędnych problemów i
zwłoki  decyzję  środowiskową na  budowę dużego  zakładu produkcyjnego  płyt  komórkowych z
takim założeniem, że w przyszłości będzie pracowało tam 150 osób. Ja wierzę w to, że chociaż z
opóźnieniem, ale jednak w przyszłości ta fabryka Pronaru w Hajnówce też powstanie, także proszę
tu nie insynuować i nie wmawiać nam, że my nie myślimy o rynku pracy, bo każdy samorząd o tym
myśli i stara się, i robi to, co jest możliwe, co jest w jego zakresie i w jego możliwościach.

Alla  Gryc  – Dziękuję Panu Burmistrzowi.  Wysoka Rado,  informacja  o działalności  Burmistrza
podlega  przegłosowaniu.  Kto  z  Państwa  jest  za  przyjęciem  informacji  Burmistrza,  proszę  o
podniesienie ręki. Dziękuję bardzo. Kto z Państwa jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie
widzę. Informacja o działalności Burmistrza została przyjęta jednogłośnie 20 głosami.

Do punktu 6 porządku obrad
Alla Gryc – Przechodzimy do kolejnego punktu obrad sesji. Jest to punkt 6. Zbiorcza informacja o
dokonanych  umorzeniach  oraz  udzielonych  ulgach  w  2012  roku.  Zbiorcza  informacja  została
przekazana  również  radnym.  Obradowały  nad  przedmiotowym tematem komisje. W komisjach
uczestniczyli  Panowie  Ryszard  Sawicki  i  Pan  Anatol  Łapiński  –  Dyrektorzy  poszczególnych
jednostek,  którzy  są  dzisiaj  z  nami.  Czy  życzycie  Państwo  jeszcze  zadać  jakieś  pytania  do
Dyrektorów? Pozwolę sobie poprosić  o przedstawienie  opinii  poszczególnych komisji.  Komisja
Infrastruktury Komunalnej i Samorządu – Pan Przewodniczący Pan Janusz Puch. Proszę bardzo.

Janusz Puch – Komisja Infrastruktury Komunalnej i Samorządu Rady Miasta Hajnówka. Radni, po
dyskusji nad złożoną informacją, podjęli  decyzję o głosowaniu na sesji.  Jednocześnie po prostu
wytłumaczę. Dlatego że dyskusja była w związku z tym, że nie było Pana Dyrektora Łapińskiego u
nas  na  posiedzeniu  Komisji,  poproszono  właśnie  o  przygotowanie,  chodziło  o  uzupełnienie
informacji odnoszącej się do punktu ad. 1 w sprawie umorzenia wierzytelności opisanej w drugim i
trzecim  tirecie. Dlaczego umorzono  wierzytelności  2 mieszkańców, którzy opuścili  mieszkania,
wyjechali z Hajnówki oraz  dla  3 mieszkańców, którzy opuścili mieszkanie i przekazali je w toku
postępowania administracyjnego, gdzie nie ustalono ich miejsca pobytu? Informację uzupełnić się o
przebieg procedury, czy wykorzystano środki prawne i inne. 



Alla Gryc – Dziękuję bardzo.

Janusz Puch – Dziękuję.

Alla Gryc – Pan Grzegorz Tomaszuk – Przewodniczący Komisji Polityki Gospodarczej. 

Grzegorz Tomaszuk –  U nas z kolei na posiedzeniu Komisji Polityki Gospodarczej Pan Dyrektor
Łapiński był i może dlatego wszyscy radni głosowali za przyjęciem informacji. Jednogłośnie.

Alla Gryc – Dziękuję bardzo. Pan Jerzy Charytoniuk. 

Jerzy Charytoniuk – Komisja Spraw Społecznych również jednogłośnie głosowała za przyjęciem
przedmiotowego sprawozdania. 

Alla Gryc – Dziękuję bardzo. Czy są jeszcze pytania do prezentowanego materiału?  Nie widzę.
Poddaję...

Są.

Alla Gryc – Są? Przepraszam. Przepraszam bardzo. Proszę bardzo, Pan Bogusław Łabędzki.

Bogusław Szczepan  Łabędzki  –  Państwo Przewodniczący,  Panie  Burmistrzu,  Wysoka  Rado,  ja
korzystając z obecności  Pana Dyrektora,  wrócę do tego,  o czym już mówiłem na komisji.  Ale
dzisiaj ucieszyłem się interpelacją Pana Grzegorza Tomaszuka,  który jak gdyby wraca do tematu
przez mieszkańców poruszanego 2 lata temu w czasie protestu społecznego. Bardzo się cieszę, że
po  2  latach  mieszkańcy  doczekali  się  odzewu,  że  jest  w  koalicji  chęć  zajęcia  się  rodzinami
wielodzietnymi i oto, Panie Grzegorzu, od razu z Pana terenu, z Pana okręgu wyborczego, jedna z
sytuacji, która wymaga rozwiązana. Otóż mamy wielodzietną rodzinę na ulicy Białowieskiej w tym
bloku po weterynarii. 5 dzieci, w tym 2 z dysfunkcjami. Obciążenie opłatami za czynsz, zaległa
opłata za ogrzewanie z poprzedniego roku. Może to jest właśnie okazja do tego, żeby niejako na
przykładzie, tak, przeanalizować sobie sytuację hajnowskich rodzin wielodzietnych i tutaj zacząć
działać. Zakład Gospodarki Mieszkaniowej konstytucyjnie jest  powołany do tego, żeby ułatwiać
życie  mieszkańcom Hajnówki.  Więc konstytucyjnie  w ramach swoich  kompetencji,  możliwości
prawnych  może  należałoby  dokonać  analizy  i  ustalić,  jakie  ulgi w  opłatach czynszowych dla
wielodzietnych rodzin możemy stworzyć.  I  to  jak gdyby nie  jest  zapytanie,  na  które ja  dzisiaj
oczekuję  odpowiedzi,  ale to  jest  taki  kwiatek  do  kożucha,  który  dzisiaj  założył  Pan  Grzegorz
Tomaszuk. Dziękuję bardzo.

Alla Gryc – Dziękuję bardzo. Czy są jeszcze pytania ze strony radnych? Pani radna Ostaszewska. 

Walentyna Ostaszewska – Pani Przewodnicząca, Wysoka Rado, ja chciałabym, żeby Pan Dyrektor
Łapiński przedstawił tą sytuację tutaj dla wszystkich i dla widzów w Telewizji Kablowej, na jakiej
podstawie zostało to umorzone?  Czy te rodziny,  które wyjechały,  czy one mają prawo do tych
mieszkań,  czy już te  mieszkania  im  zostały zabrane,  czy nie?  Bo przykładowo u nas  nie  było
rozstrzygnięte na komisji. Było oddane do głosowania na sesji, ale ja do tej pory nie wiem, na jakiej
podstawie zostało to umorzenie przyjęte, prawa? Także ja bym chciała, żeby Pan Dyrektor Łapiński
powiedział o tej sytuacji, dobrze? Dziękuję bardzo.

Alla Gryc – Może w tym momencie poprosimy Dyrektora Pana Anatola Łapińskiego o odpowiedź. 

Anatol  Łapiński  –  Pani  Przewodnicząca,  Panie  Burmistrzu,  Wysoka Rado,  jeśli  chodzi  o  moją



obecność,  to  w  sumie  pytałem  Przewodniczącego,  czy  jest  moja  niezbędna  obecność,  bo
jednocześnie  w  tym  czasie  byłem  na  spotkaniu  w  Hajnowskim  Domu  Kultury  poświęconym
bezpieczeństwu mieszkańców Hajnówki, także stąd nie byłem. Natomiast odpowiadając tutaj na to
pytanie,  w sumie wykorzystaliśmy wszelkie tutaj  dostępne możliwe jakby no środki i  działania
zmierzające do ustalenia  możliwości  wyegzekwowania tych kwot,  które zostały nieopłacone na
mieszkaniach, które ci poprzedni najemcy opuścili, czyli te mieszkania są mieszkaniami w naszym
posiadaniu. Natomiast nie były to kwoty duże, rzędu 600 – 700 złotych, a więc trudno było tutaj
postępowanie prowadzić zagranicą, bo na pewno więcej to by kosztowało, aniżeli no możliwość
odzyskania tych środków. Stąd zostały te kwoty umorzone. Z tym, że jeżeli sytuacja zmieni się, to
nie jest tak, że nie będziemy mogli tych pieniędzy odzyskiwać, nawet po jakimś czasie. Także to nie
jest  tak,  że  zupełnie  już  tutaj  kasujemy  możliwość.  Z tym  że  w  okresie  3  lat  po  prostu  z
zobowiązaniami nieściągniętymi musimy coś zrobić, stąd tutaj zostały podjęte takie działania. Nie
wiem, czy mam tutaj Panu radnemu, jeśli chodzi o pomoc, jeśli chodzi o, z tym że jakby no tutaj
jest to początek dyskusji  na temat możliwości pomocy dla rodzin nie tylko wielodzietnych,  ale
również rodzin ubogich. Poza tym, że taka pomoc w sumie i już w tej chwili jest, bo w sumie te
rodziny mają możliwość skorzystania z dodatków mieszkaniowych i tutaj sytuacja tej rodziny, o
której  Pan  mówił,  z  Białowieskiej,  znaczną  część  jakby  kosztu  pokrywane  są  z  dodatku
mieszkaniowego. Również jest możliwość ubiegania się o pomoc z Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej, także nie jest tak, że zupełnie te rodziny są pozbawione jakby pomocy, natomiast ja się
zgadzam,  że  też  w  niektórych  sytuacjach  należałoby  jakby  no  jeszcze  dodatkowo  może  tym
rodzinom pomagać i ja myślę, że w najbliższym czasie przy uchwalaniu, bo w sumie skończył się
Wieloletni  Program Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem  Gminy,  tutaj  też  jakby istnieje
możliwość  zapisu,  żeby  znalazły  się  zapisy,  które  umożliwiłyby  pomoc  dla  takich  rodzin
wielodzietnych, ubogich. Na razie dziękuję.

Alla Gryc – Dziękuję bardzo. Pani radna Ostaszewska. Proszę bardzo.

Walentyna Ostaszewska – Te mieszkania, które zostały umorzone, to są przejęte przez ZGM?

Anatol Łapiński – Tak, tak.

Alla Gryc – Dziękuję bardzo. Pan Mironczuk. Przepraszam, nie widziałam za Panem operatorem.
Proszę bardzo.

Piotr Mironczuk – Ja bym się chciał dopytać Pana Dyrektora o te wszelkie możliwe środki. Jakie to
były  środki  administracyjne,  żeby  Pan  Dyrektor  określił,  na  podstawie  jakich  stwierdzono,  że
obywatel jest za granicą, a po prostu umorzono dla nich? I może by Pan Dyrektor rozszerzył te
wszystkie środki możliwe, podjęte działania. Jakie środki zostały podjęte? 

Anatol Łapiński – To znaczy postępowanie administracyjne prowadziliśmy, bo w sumie w stosunku
do tych osób również postępowanie prowadzą inne instytucje, nie tylko my. Tych osób po prostu nie
ma i zobowiązania te osoby mają również wobec banku, Urzędu Skarbowego, także nie to, że tylko
nasz Zakład ma problem z wyegzekwowaniem tych środków finansowych. Ale Pan pyta się, jakie
wykorzystaliśmy, czyli jest to  po prostu no wszelkie możliwe administracyjne działania, które by
pozwoliły na stwierdzenie, że tych osób po prostu nie ma. 

Alla Gryc – Skoro 2 osoby zmarły, to znaczy, że nie ma. Kolejne osoby wyjechały i podejrzewam,
że  dopełnione  zostało  wszystko.  Proszę,  Pan  Zdzisław  Wiatrowski.  Przepraszam  za  zmianę
nazwiska.

Zdzisław Stanowski  –  Pani  Przewodnicząca,  Panie  Burmistrzu,  miałem zebranie  Rady Osiedla
Centrum,  był  zaproszony  Pan  Dyrektor  Łapiński.  Nie  przyszedł.  I  była  przedstawicielka  jego



Wspólnoty Mieszkaniowej, bo zakładu komunalnego już nie ma. W piśmie, mam takie pismo...

Alla Gryc – Ja przepraszam bardzo, Panie Zdzisławie...

Zdzisław Stankowski – Daję tera pytanie.

Alla  Gryc  –  Muszę  Panu  w tym momencie  odebrać  głos,  dlatego  że  temat  dotyczy zbiorczej
informacji o dokonanych umorzeniach oraz udzielonych ulgach.

Zdzisław Stankowski – I jeszcze teraz...

Alla Gryc – Czy pytanie jest związane z umorzeniami?

Zdzisław  Stankowski  –  Pani  Przewodnicząca,  dlaczego  mamy  takie  wysokie  czynsze,  bo
powiedziała przedstawicielka, że to Pan Burmistrz każe tak podnosić wysokie czynsze w Hajnówce.
To proszę dać odpowiedź jeszcze.

Alla Gryc – Ja zabieram Panu głos, dlatego że w tej chwili jesteśmy w punkcie zbiorcza informacja
informacja o dokonanych umorzeniach oraz o udzielonych ulgach w roku 2012. Pańskie pytanie nie
dotyczy ani  umorzeń,  ani  udzielonych  ulg,  dlatego  też  zabieram głos.  Wysoka  Rado,  zbiorczą
informację  o  dokonanych  umorzeniach  oraz  udzielonych  ulgach  w  roku  2012  poddaję  pod
głosowanie. Kto jest z Państwa za przyjęciem zbiorczej informacji, proszę o podniesienie ręki do
góry. Dziękuję. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? 1 osoba. Zbiorcza informacja  o
dokonanych umorzeniach oraz o dokonanych ulgach w roku 2012 została przyjęta 19 głosami, 1
osoba się wstrzymała od głosu.

Do punktu 7 porządku obrad
Alla Gryc – Przechodzimy do kolejnego punktu sesji Rady Miasta. Jest to punkt 7. Sprawozdanie
roczne z wykonania planu finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej za 2012 rok. Sprawozdanie
Państwo radni mieli również przesłane pocztą mailową.  Było dostępne do przeanalizowania. Nad
tematem  sprawozdania  obradowały  poszczególne  komisje.  2  komisje  –  Komisja  Polityki
Gospodarczej i Komisja Spraw Społecznych – zaopiniowały pozytywnie. Komisja Infrastruktury
Komunalnej i Samorządu – Przewodniczący Pan Janusz Puch – radni zdecydują na sesji. Czy ze
strony radnych są jeszcze pytania do sprawozdania rocznego Miejskiej  Biblioteki Publicznej za
2012  rok?  Nie  widzę. Poproszę  o  przedstawienie  opinii  poszczególnych  komisji.  Komisja
Infrastruktury Komunalnej i Samorządu – Przewodniczący Pan Janusz Puch. Proszę bardzo.

Janusz Puch – Komisja  Infrastruktury Komunalnej  i  Samorządu zadecydowała,  po dyskusji,  że
radni zdecydują na sesji, z uwagi, że na naszej komisji nie było na posiedzeniu Pani Dyrektor, do
której były pytania. W związku z tym pytania dotyczyły tutaj takich niejasności, więc przeczytam.
Chodziło o uzupełnienie informacji dotyczącej odpraw emerytalnych, zatrudnienia w Oddziale dla
Dzieci i Młodzieży i w Oddziale dla Dorosłych, umów i zleceń o dzieło. Chodziło o ilość etatów, a
w szczególności chodziło, jaką ilość czytelników te oddziały obsługują dziennie. Dziękuję.

Alla  Gryc  –  Dziękuję  bardzo.  Pan  Przewodniczący  Grzegorz  Tomaszuk  – Komisja  Polityki
Gospodarczej. Proszę o opinię. 

Grzegorz Tomaszuk –  Radni członkowie Komisji  Polityki Gospodarczej jednogłośnie proponują
przyjęcie sprawozdania rocznego.

Alla  Gryc  –  Dziękuję  bardzo.  Pan  Jerzy  Charytoniuk  – Przewodniczący  Komisji  Spraw
Społecznych. 



Jerzy Charytoniuk –  Komisja  wnioskuje  o przyjęcie  przedstawionego sprawozdania.  6  radnych
głosowało, wszyscy za przyjęciem sprawozdania. 

Alla Gryc – Dziękuję bardzo. Poproszę Panią Halinę Wojskowicz – Dyrektor Miejskiej Biblioteki
Publicznej – o przedstawienie materiału.

Halina  Wojskowicz  –  Wobec  powyższego  odpowiem  na  pytania  postawione  przez  Pana
Przewodniczącego Komisji.  Odprawy emerytalne w 2012 roku były 2. 2 pracowników Miejskiej
Biblioteki  publicznej  odeszło  na  emeryturę  –  jedna  osoba  31  lipca,  druga  osoba  30  bodajże
września. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, tak jak i innym
pracującym, w związku z odejściem na emeryturę, należy się odprawa emerytalna. Tak też zostały
wypłacone  2  odprawy  emerytalne  dla  osób  odchodzących  na  emeryturę.  W  sprawozdaniu  z
realizacji  budżetu  były  również  niewielkie  kwoty  dotyczące  umów zleceń  i  umów  o  dzieło.
Dosłownie kilkusetzłotowe. Jedna umowa jest to obsługa BHP Biblioteki. Była  to kwota trzystu
bodajże  kilkunastu złotych.  Natomiast  umowy o  dzieło  –  jedna  umowa o  dzieło  za  spotkanie
autorskie  z  Panem  Januszem  Kamińskim,  który  był  laureatem  nagrody  Prezydenta  Miasta
Białegostoku  za  2011  rok.  Tak  przy  okazji  powiem,  że  staramy  się  do  naszej  Biblioteki  do
Hajnówki  sprowadzać  ludzi,  którzy  zostali  nagrodzeni  za  swoje  osiągnięcia,  za  wydawane  i
doceniane  w  danym  okresie  książki,  do  spotkania  z  naszymi  czytelnikami.  Jeśli  chodzi  o
zatrudnienie ogólnie w Miejskiej Bibliotece, Biblioteka zatrudnia 10,5 etatu. Takie jest zatrudnienie.
Jest  to  12 osób.  2  osoby – sprzątaczki  na 0,5 etatu,  0,5 etatu – księgowa,  1  etat  –  Dyrektor  i
pozostali,  czyli 9 osób, łącznie z  Dyrektorem, to są pracownicy merytoryczni. Biblioteka to jest
kilka  działów:  to  jest  Wypożyczalnia  dla  Dzieci  i  Młodzieży,  to  jest  Czytelnia  dla  Dzieci  i
Młodzieży,  Wypożyczalnia  dla  Dorosłych,  Czytelnia  Księgozbioru,  Czytelnia  Prasy,  Regionalia,
Kawiarenka Internetowa. Z przedstawionych działów, chyba wymieniłam 7, 9 osób zatrudnionych
do realizacji zadań przez  nieokreślonych, jest to liczba nieduża. Minister Kultury i Dziedzictwa
Narodowego  Instytut  Książki  opracował  wskaźniki  zatrudnienia  dla  bibliotek  publicznych  i
Biblioteka nasza mieści się w absolutnie dolnym pułapie wydanego certyfikatu, także przerostów
zatrudnienia nie ma. W ramach również uzupełnienia, bo zapewne to również Państwa interesuje,
rocznie obsługujemy czytelników zarejestrowanych w naszych wypożyczalniach to jest 4 067. W
stosunku do liczby mieszkańców, a bierzemy do obliczeń liczbę mieszkańców 21 777, jest to 19  %
mieszkańców miasta.  Oczywiście,  duża liczba to młodzież, uczniowie.  Ponad 550 to są studenci,
nie tylko z naszej uczelni, ale również studenci z innych miejscowości, którzy są mieszkańcami
Hajnówki, korzystają z naszych księgozbiorów. Rocznie udostępniamy około 100 000 jednostek. Są
to książki, zbiory specjalne, czasopisma oprawne, zbiory audiowizualne i inne.  Jest  to ogromna
liczba. Dziennie takich udostępnień jest ponad 370. Biblioteka jest żywym organizmem. Stara się w
sytuacji,  w jakiej  znajduje się  czytelnictwo w ogóle i zainteresowanie książką w szczególności,
wychodzić  naprzeciw  zainteresowaniom  czytelników.  Przejawia  się  to  poprzez  systematyczny
zakup nowości do  Bibliotek, ponieważ  Biblioteka po prostu musi mieć nowe książki. Ogółem w
Bibliotece  jest  ponad  84 000  książek.  Rocznie  kupujemy  około  2  000  nowych  książek.  W
minimalnym  stopniu  spełnia  to,  czy  zaspokaja  potrzeby  naszych  czytelników.  Już  kończąc,
nadmienię tylko,  że prowadzimy  Dyskusyjny  Klub  Książki,  dwie grupy dla dzieci  i  młodzieży,
obsługujemy Punkt Biblioteczny w Izbie Pamięci imienia Doktora Tadeusza Rakowieckiego w SP
ZOZ-ie, prowadzimy duży  Dział  Informacji,  Regionalia, a obok tego staramy się systematycznie
pracować  z  najmłodszymi.  Bardzo  ładnie  Oddział  dla  Dzieci  prowadzi  pracę  z  przedszkolami.
Mamy stałą współpracę. Dzieci przychodzą do nas nagminnie. W roku ubiegłym zorganizowaliśmy
ponad 169 różnych działań kulturalnych, w których brało udział ponad 3 900 osób. Są to lekcje
biblioteczne,  wycieczki,  spotkania  autorskie,  wernisaże,  różnego  rodzaju  formy  aktywności
czytelniczej naszego środowiska. To tyle do uzupełnienia w ramach zapytań. Jeśli są jeszcze jakieś
pytania,  serdecznie proszę.  Dziękuję bardzo za zainteresowanie szczegółami  naszej  działalności
osób, które o to pytały. Dziękuję bardzo.



Alla Gryc – Dziękujemy Pani Dyrektor Halinie Wojskowicz. Pan Piotr Mironczuk jeszcze prosi o
głos, tak? Proszę bardzo. 

Piotr  Mironczuk  –  W związku  z  wypowiedzią  Pani  Dyrektor  chciałbym  się  dopytać.  2  ludzi
odeszło,   w związku z powyższym czy się zmniejszały etaty,  czy na tym poziomie są etaty,  czyli
10,5 etatu, jak jest w tej chwili? Bo rozumiem, osoby odchodzące na emeryturę, to powinni zwolnić
etat. Nie wiem, czy dobrze myślę, czy nie, natomiast co do przedstawionych liczb i cyfr przez Panią
Dyrektor,  nie  będę tutaj  musiał  odnieść,  bo to  trzeba by było to  przeanalizować,  tylko tutaj  te
wypożyczenia 370 osób na dzień to jest  troszeczkę chyba jest,  no powiedzmy to tam byłyby cały
czas obieg ludzi, a tego nie widać po prostu. 

Halina Wojskowicz – Ale jest bardzo miło, bo część z Państwa mówi, że rzeczywiście, a tutaj Pan
Nieciecki  mówi,  przeczy:  Nieprawda,  sam biorę po kilka książek.  Szanowni Państwo,  w  ogóle
idealnie by było,  gdyby wszyscy mieszkańcy Hajnówki po prostu  byli  naszymi czytelnikami,  o
czym ja wielokrotnie, o  to proszę.  Namawiajcie swoje rodziny, swoich bliskich. Po to jesteśmy,
żeby  tą  książkę  rzeczywiście  udostępniać  czytelnikom.  Natomiast,  rzeczywiście,  nie  jest  to
przetwórnia  warzyw,  gdzie  marchewka  leci  do  maszyny  cały  czas.  Jest  to  instytucja  kultury.
Oczywiście, cudnie by było, gdyby tych ludzi było non stop, cały czas i bez przerwy, i tak nieraz
jest.  I  tak  nieraz  jest,  bo  też  spotykam  się  z  takimi  uwagami,  że  jeden  z  czytelników,  który
przyszedł, stał piąty w kolejce w wypożyczalni, mówi: O to już chyba tylko w Bibliotece są dzisiaj
kolejki. I to było bardzo miłe. Aczkolwiek cały czas tak nie jest. My nie oszukujmy się, bo przecież
ludzie przychodzą w różnym czasie, natomiast te wskaźniki, które tutaj są, to są ze sprawozdania
GUS-owskiego i  wszystkie  wskaźniki,  podane przeze  mnie,  są  zatwierdzone.  Czy osoby,  które
odeszły na emeryturę, zapytał Pan, zwolniły etaty? Tak, zwolniły, ale nie zwolniły się zadania, czyli
nadal zatrudnienie jest takie, jakie było – 10,5 etatu. Dziękuję bardzo.

Alla Gryc – Radna Pani Alicja Chaniło. Proszę bardzo.

Alicja Chaniło – Pani Przewodnicząca, Panie Burmistrzu, Wysoka Rado, chciałabym się odnieść
tutaj  do  słów  Pana  Przewodniczego.  To  nie  jest  sklep  spożywczy,  tak  jak  powiedziała  Pani
Dyrektor. To jest Biblioteka, to jest tam, gdzie przychodzą czytelnicy. Ja dosyć często jestem w
Bibliotece.  Jestem  stałym  czytelnikiem  i  naprawdę  ruch  jest  bardzo  duży,  i  przychodzą  od
najmłodszych  do  najstarszych.  I  są  obsługiwani  przede  wszystkim bardzo  kulturalnie  i  bardzo
sympatycznie. I tu nie możemy porównywać czy to jest mało, czy to jest dużo czytelników. Na taką
Hajnówkę to jest naprawdę dużo i gdyby tak wszyscy korzystali z Biblioteki, jak niektórzy, bo nie
wszyscy,  to  nie  jest  obowiązek,  nie  jest  przymus,  ale  na  pewno  byłoby  miło,  gdyby  częściej
troszeczkę odwiedzano Bibliotekę i żebyście Państwo zobaczyli sami na własne oczy. Nie wiem,
czy Pan często korzysta z tej Biblioteki, czy nie, ale na pewno byłby Pan obsłużony, chyba że Pan
stoi tam i pilnuje, ile osób wchodzi codziennie do Biblioteki i ile korzysta z tej Biblioteki. Także nie
wiem, na jakiej podstawie Pan w ten sposób się wypowiedział.

Alla Gryc – Są 2 wejścia. 

Alicja Chaniło – Dziękuję bardzo. 

Alla Gryc – Dziękujemy. Pan Bogusław Łabędzki. 

Bogusław Szczepan Łabędzki –  Ja może nie tyle do samego sprawozdania, chociaż tak, pośrednio
do  sprawozdania  oczywiście.  Chylę  czoło  przed  Panią  Dyrektor,  która  naprawdę  potrafi
zawiadywać,  uważam,  że  przodującą  instytucją  kultury  w  mieście.  Druga  niech  goni  tylko  za
przykładem.  Natomiast,  Panie  Burmistrzu,  ja  wrócę  do  tego,  o  czym mówiłem w poprzednich



latach,  bo ciągle do tego wracam, aż to się nie stanie. Dosyć dużym zobowiązaniem budżetowym
Miejskiej Biblioteki Publicznej są pożytki na rzecz zakładów i spółek miejskich – ZGM-u i PEC-u.
To są nasze pieniądze, które my tak przelewamy na konto Biblioteki, a potem one wracają do ZGM-
u,  tak? W postaci  czynszu.  Moje pytanie stałe  i  następujące jest:  Czy ZGM nie może stać się
sponsorem  Biblioteki?  Za  te  pieniądze  czynszowe  czy  nie  może  zakupić  książek  dla  naszej
Biblioteki? W ten sposób uzyskalibyśmy to, o co Pani Dyrektor też zabiega – o możliwość zakupu
nowości wydawniczych. Dobrze, już niech nie będzie cały czynsz. 50 % tego czynszu w postaci
książek  niech  wróci  potem  z  Biblioteki.  Biblioteka  na  oknie  przypnie  afisz,  że  ZGM  jest
sponsorem. Dziękuję bardzo. 

Jakub Ostapczuk – Najlepiej połączyć ZGM z Biblioteką.

Alla Gryc – Dziękuję Panu.

Bogusław Szczepan Łabędzki – Panie Jakubie...

Alla Gryc – Dziękuję bardzo. Czy ze strony radnych są jeszcze jakieś pytania, uwagi? Pan Karol
Nieciecki, tak? 

Karol Nieciecki – Nie wiem, czy to jest włączone. Włączone, tak? 

Alla Gryc – Włączone. 

Karol  Nieciecki  –  Ja  jeszcze  ad  vocem  tutaj  dyskusji.  Myślę,  że  mieszkańcy  tu  obecni  źle
zrozumieli.  Chodzi tam chyba o 370, ale wypożyczeń, nie osób, prawda,  w  Bibliotece. A to jest
różnica.  Ja sam jak przychodzę do Biblioteki,  to czasem, w zimie, wypożyczam, oprócz siebie,
jeszcze  dla  2  osób,  prawda,  które  nie  bardzo w zimie  chcą  wychodzić.  Druga rzecz  –  idę  do
Czytelni, przeglądam prasę i biorę 5 gazet od razu i to też chyba jest ta statystyka, i w Czytelni też
to jest pełno osób. Poza tym no tutaj Pani Dyrektor chcę podziękować za tą działalność, która jest i
w której,  jeżeli mam czas, to uczestniczę. Także, tak jak kolega Łabędzki powiedział, przodująca
instytucja w naszym mieście i niech tak dalej ciągnie. Nie żałujmy, prawda, dofinansowania, bo
ona, bo naprawdę, powiem szczerze,  jakby jeszcze tą instytucję  tu  mieszkańcom zabrać,  to już
koniec.  Nie  mieliby  co  robić,  naprawdę.  Szczególnie  ci  starsi  ludzie.  Dziękuję  bardzo,  Pani
Dyrektor.

Alla Gryc – Proszę bardzo, Piotr Mironczuk.

Piotr Mironczuk – Wychodzi na to, że ja tego nie rozumiem. Jeden z sali zebranych nie rozumiem
całej sprawy. Po prostu ludzie się pytają. Widzą i pytają się. I tu mi nie chodzi o zakupione książki i
o tego, tylko chodzi o etaty. Czy nie ma tego... 

Halina Wojskowicz – Przerostu.

Piotr Mironczuk –  Właśnie,  to co Pani Dyrektor mówi, przerostu nie ma. I o to ludzie chodzą i
pytają się.  I nie byłoby drugiej, tego problemu w ogóle,  gdyby Pani Dyrektor była na Komisji
Infrastruktury, gdzie przysłuchiwałem się obradom komisji i nie było po prostu komu wytłumaczyć.
A uważam, że skoro na komisji nie było Pani Dyrektor, to mam prawo zapytać się na sesji, żeby
wytłumaczyli mnie i jeszcze kilku nierozumiejącym ludziom, o co tu chodzi. I tylko tyle po prostu.
Dziękuję. 

Alla  Gryc  –  Dziękuję  bardzo.  Ja  myślę,  że  troszkę  usprawiedliwimy Panią  Dyrektor,  bo  tutaj
najistotniejszą sprawą jest Komisja Spraw Społecznych. Komisja  Infrastruktury ma troszkę inne



zadania, więc myślę, że możemy tutaj darować nieobecność Pani Dyrektor. Dziękuję serdecznie.

Halina Wojskowicz – Przepraszam za nieobecność. Przede wszystkim wobec tego postaram się być
na tych wszystkich komisjach następnym razem. Ale tutaj Pani Przewodnicząca potwierdzi, to był
dzień,  kiedy  był ostateczny  termin  składania  wniosków  do  instytucji  wnioskującej,  do  której
wnioskujemy o pieniądze. I w tym dniu musiałam do godziny 14:00 wysłać wszystko, stąd moja
nieobecność.  Przepraszam.  Myślę,  że  wyjaśnienia  wystarczyły  a  Panu  serdecznie  dziękuję  za
zainteresowanie naszymi sprawami, bo jest też to bardzo istotne. Dziękuję bardzo. 

Alla Gryc – Dziękuję bardzo. Ja tylko dodam, że wszystkie organizowane w Bibliotece spotkania są
zawsze  bezpłatne,  tematycznie  dobrane  do  gustu  i  zainteresowań  czytelników  i  wszyscy
bibliotekarze,  na  czele  z  Panią  Dyrektor,  ubolewają  bardzo  często,  dlaczego  tak  na fajnym
spotkaniu nie ma więcej osób? Chociaż nie narzekamy. Dziękuję serdecznie. Szanowni Państwo,
wysoka  Rado,  sprawozdanie  z  Miejskiej  Biblioteki  Publicznej  podlega  pod  głosowanie.  Kto  z
Państwa jest  za przyjęciem sprawozdania,  proszę o podniesienie  ręki  do góry.  Dziękuję.  Kto z
Państwa jest przeciw? Nie widzę. Kto z Państwa się wstrzymał? Nie widzę. Sprawozdanie zostało
przyjęte jednogłośnie 20 głosami. Dziękuję serdecznie. 

Do punktu 8 porządku obrad 
Alla Gryc – Przechodzimy do kolejnego punktu. Punkt 8. Sprawozdanie roczne z wykonania planu
finansowego  Hajnowskiego  Domu  Kultury  za  2012  rok.  Szanowni  Państwo,  szanowni  radni,
również  sprawozdanie  było  przekazane  na  skrzynki  mailowe.  Obradowały  nad  tematem
sprawozdania  wszystkie  komisje.  Był  obecny  Pan  Dyrektor  Domu  Kultury  – Pan  Ryszard
Kuncewicz. Ja poproszę o przedstawienie opinii Przewodniczących poszczególnych komisji. Pan
Janusz Puch – Przewodniczący Komisji Infrastruktury Komunalnej i Samorządu. Poproszę o opinię.

Janusz  Puch  –  Komisja  Infrastruktury  Komunalnej  i  Samorządu  Rady  Miasta  Hajnówka,  po
zapoznaniu się ze sprawozdaniem, zaopiniowała pozytywnie. Na 7 radnych 6 radnych było za, 1 się
wstrzymał. Dziękuję. 

Alla  Gryc  –  Dziękuję  bardzo.  Pan  Przewodniczący  Grzegorz  Tomaszuk  –  Komisja  Polityki
Gospodarczej. 

Grzegorz  Tomaszuk  –  Także  członkowie  Komisji  Polityki  Gospodarczej  jednogłośnie  są  za
przyjęciem sprawozdania. 

Alla  Gryc  –  Dziękuję  bardzo.  Pan  Jerzy  Charytoniuk  –  Przewodniczący  Komisji  Spraw
Społecznych. Proszę mikrofon.

Jerzy  Charytoniuk  –  Komisja  Spraw Społecznych  w ilości  6  radnych,  w  tym 5  głosowało  za
przyjęciem sprawozdania, 1 wstrzymał się od głosu.  

Alla Gryc – Dziękuję bardzo. Czy ze strony radnych są jeszcze pytania do Dyrektora Hajnowskiego
Domu Kultury,  który jest  z  nami dzisiaj  obecny? Jest  to  okazja.  Nie ma pytań.  Czy ze  strony
Przewodniczących Rad Osiedli są pytania do Hajnowskiego Domu Kultury? Proszę bardzo, Pan
Stankowski – Rada Osiedla Centrum. 

Zdzisław Stankowski – Panie Dyrektorze, czy znalazłby Pan tam pomieszczenia dla OSiR-u? Tam
kiedyś, jeszcze jak ja pracowałem w areszcie, to mieliśmy, wam tam pomagaliśmy i tam OSiR miał
być przeniesiony.

Alla Gryc – Panie Zdzisławie, ja przywracam Pana do porządku. Pytanie Pana powinno dotyczyć



sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Hajnowskiego Domu Kultury za rok 2012.
Nie ma tematu OSiR-u.

Zdzisław Stankowski – Nie ma co z wami tu rozmawiać.

Alla  Gryc  –  Dziękuję  bardzo.  Przykro  mi  bardzo.  Proszę  się  nie  obrażać,  ale  trzymamy  się
regulaminu  sesji.  Szanowni  Państwo,  przystępujemy  do  przegłosowania  sprawozdania  z
Hajnowskiego  Domu  Kultury.  Wysoka  Rado,  kto  jest  za  przyjęciem  sprawozdania,  proszę  o
podniesienie  ręki  do góry.  Kto jest  przeciw? Kto się  wstrzymał? Dziękuję bardzo.  1 osoba się
wstrzymała. Sprawozdanie Hajnowskiego Domu Kultury zostało przyjęte 19 głosami, 1 osoba się
wstrzymała. Dziękuję serdecznie.

Do punktu 9 porządku obrad
Alla Gryc – Przechodzimy do punktu 9 obrad sesji.  Jest  to sprawozdanie z realizacji  rocznego
programu  współpracy  miasta  Hajnówka  z  organizacjami  pozarządowymi  oraz  podmiotami
wymienionymi  w  art.  3  ust.  3  ustawy  z  dnia  24  kwietnia  2003  roku  o  działalności  pożytku
publicznego i  wolontariacie na 2012 rok. Również sprawozdanie otrzymali radni drogą mailową.
Było też w formie papierowej. Nad tematem sprawozdania dyskutowały wszystkie komisje. Czy są
jeszcze pytania ze strony radnych do sprawozdania? Ja myślę, że poproszę o przedstawienie opinii
poszczególnych  komisji.  Pan  Janusz Puch  –  Komisja  Infrastruktury  Komunalnej  i  Samorządu.
Proszę o opinię.

Janusz  Puch  –  Komisja  Infrastruktury  Komunalnej  i  Samorządu,  po  zapoznaniu  się  ze
sprawozdaniem,  zaopiniowała  pozytywnie.  6  radnych  było  za  przyjęciem,  1  się  wstrzymał,  na
posiedzeniu było 7 radnych. Dziękuję. 

Jeszcze, jeszcze.

Alla Gryc – Dziękuję, ale jeszcze jest tu informacja, wnioski komisji, tak?

Janusz Puch – Tak, przepraszam. Jeszcze odczytam wnioski, właśnie. 

Pytania, a nie wnioski.

Alla Gryc – Tak, pytania. Tak. Może ja powinnam przeczytać?

Janusz Puch – Tutaj jeszcze wpłynęły właśnie wnioski, które przedstawię w tej chwili. 

Pytania.

Alla Gryc – Pytania.

Janusz Puch – Jakie przedsięwzięcia organizacji pozarządowych Burmistrza Miasta Hajnówka objął
swoim  patronatem?  Uzupełnić  informację  dotyczącą  uczestników  pracowników  Urzędu  w
organizowaniu  w  szkoleniach  organizowanych  przez  Podlaską  Fundację Rozwoju  Demokracji
Lokalnej. Dzięki temu Urząd Miasta Hajnówka otrzymał wyróżnienie za szczególną aktywność w
rozwoju wiedzy samorządowej w 2012 roku. Czy jest prowadzony rejestr psów? Jak egzekwowana
jest opłata za psa? Były takie właśnie zadane pytania. Dziękuję.

Alla Gryc – Dziękuję. Myślę, że  odpowiedzi już  potem. Poproszę Pana Grzegorza Tomaszuka –
Przewodniczącego Komisji Polityki Gospodarczej.
 



Grzegorz  Tomaszuk  –  Komisja  Polityki  Gospodarczej  wnioskuje  o  przyjęcie  sprawozdania.
Wszyscy radni głosowali za projektem. 

Alla Gryc – Dziękuję bardzo. Pan Jerzy Charytoniuk.

Jery Charytoniuk – Komisja Spraw Społecznych również jednogłośnie wnioskuje za przyjęciem
przedmiotowego sprawozdania. W głosowaniu brało udział 6 radnych. 

Alla  Gryc  –  Dziękuję  bardzo.  Kto  nam udzieli  informacji?  Pan  Burmistrz?  Panie  Burmistrzu,
prosimy bardzo. 

Jerzy Sirak – Poproszę o pomoc Panią Kierownik Martę Trochimczyk i Pana Sekretarza.

Jarosław Grygoruk – Odpowiadając na 2 pytania dotyczące programu współpracy z organizacjami
pozarządowymi,  jeżeli  chodzi  o  patronat,  patronatem zostało  objętych,  dotyczących  oczywiście
organizacji pozarządowych, bo w tym programie zostały tylko te patronaty wymienione, 6 takich
inicjatyw.  Wymienię  je.  Był  to  wniosek o  objęcie  patronatem zawodów wędkarskich.  Wniosek
został złożony przez Polski Związek Wędkarski, Okręg w Białymstoku, Koło w Hajnówce. Objęcie
patronatem Targów  Edukacyjno-Zawodowych. Wniosek złożony przez Centrum Edukacji i Pracy
Młodzieży  w  Białymstoku.  Wniosek  dotyczący  objęcia  patronatem Ogólnopolskiego  Festiwalu
Rockowisko  Hajnówka  2012.  Wniosek  złożyło  Towarzystwo  Przyjaciół  Hajnówki.  Wniosek
dotyczący  imprezy  pod  tytułem  „Uśmiech  Dziecka”,  złożony  przez  Stowarzyszenie
Upowszechniania  Wiedzy  i  Innowacji  w  Hajnówce.  Wniosek  dotyczący  Zawodów  Karate
Tradycyjnego,  złożony  przez  Hajnowski  Klub  Karate  Tradycyjnego.  I  wniosek  szósty  to  jest
Festiwal  Piosenki  Religijnej  i  Patriotycznej  „Śpiewajmy  Panu”,  złożony  przez  Katolickie
Stowarzyszenie  Młodzieży  Diecezji  Drohiczyńskiej.  Natomiast  jeżeli  chodzi  o  drugie  pytanie
dotyczące szkoleń, w jakich brali pracownicy Urzędu, organizowanych przez Podlaską Fundację
Rozwoju Demokracji Lokalnej w 2012 roku, było takich szkoleń 8 i jedno to było takie całoroczne
jakby działanie i zacznę od tego całorocznego. To było Forum Przeciwdziałania Uzależnieniom. 2
osoby należą do tego Forum, 4 razy, czyli 4krotnie się odbywały szkolenia. 2 osoby brały udział w
tych szkoleniach. Natomiast inne szkolenia to jest: Zadania gmin...  Tematy szkoleń może tak to
nazwę:  Zadania  gmin  w  ramach  ewidencji  i  informacji  działalności  gospodarczej  –  1  osoba,
Rejestracja  stanu  cywilnego  –  1  osoba,  Nowe  zasady  gospodarki  odpadami  komunalnymi  –
uchwały, umowy, decyzje – 2 osoby, Ewidencja ludności i dowodów osobistych – 1 osoba, Zasady i
sposób  prowadzenia  ewidencji  ludności  regulowane  ustawą  o  ewidencji  ludności  –  1  osoba,
Dofinansowanie  kosztów kształcenia  młodocianych pracowników jako pomoc  de  minimis   –  1
osoba,  Przetwarzanie  informacji  niejawnych  w  jednostce  organizacyjnej  –  1  osoba  oraz
Ewidencjonowanie usług hotelarskich w gminie – 1 osoba. Dziękuję. 

Alla Gryc – Dziękuję bardzo. I jeszcze były 2 pytania. Czy jest prowadzony rejestr psów i jak jest
egzekwowana opłata za psa? Pani Marta Trochimczyk – Kierownik Referatu.

Marta  Wilson-Trochimczyk  –  Pani  Przewodnicząca,  Wysoka  Rado,  rejestr  właścicieli  psów
prowadzony jest w Referacie Finansowym Urzędu Miasta i na podstawie tego rejestru prowadzona
jest ściągalność. Z tego, co się orientuję, niestety, ściągalność jest niewielka. Między innymi ma na
to wpływ fakt, że z opłaty od posiadania psów zwolnieni są płatnicy podatku rolnego, a takich osób
wśród właścicieli jest znaczna część. Jeżeli jest taka potrzeba, na najbliższe spotkanie przygotujemy
dokładne informacje odnośnie ilości i poziomu ściągalności. 

Alla Gryc – Dziękuję bardzo. Ja myślę, że nie ma takiej potrzeby. Czy są jeszcze pytania związane
z  przedmiotową sprawą?  Nie  widzę.  Dziękuję  bardzo.  Program  współpracy  z  organizacjami
pozarządowymi, sprawozdanie podlega pod przegłosowanie. Wysoka Rado, kto jest za przyjęciem



sprawozdania, proszę o podniesienie ręki do góry. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? 1 osoba.
Dziękuję za głosowanie. Sprawozdanie zostało przyjęte 19 głosami, 1 osoba się wstrzymała. 

Do punktu 10 porządku obrad
Alla  Gryc  –  Szanowni  Państwo,  sprawozdanie  z  realizacji Miejskiego  Programu Profilaktyki  i
Rozwiązywania  Problemów Alkoholowych oraz  Programu Przeciwdziałania  Narkomanii  Gminy
Miejskiej  Hajnówka za  2012 rok.  Sprawozdanie  również  radni  otrzymali  drogą  mailową.  Było
dostępne. Obradowały nad tematem komisje. Ja poproszę o przedstawienie opinii poszczególnych
komisji. Pan Janusz Puch.

Janus  Puch  –  Komisja  Infrastruktury  Komunalnej  i  Samorządu  jednogłośnie  zaopiniowała
przedstawione sprawozdanie. 7 radnych głosowało za. Dziękuję. 

Alla  Gryc  –  Dziękuję  bardzo.  Pan  Grzegorz  Tomaszuk  –  Przewodniczący  Komisji  Polityki
Gospodarczej.

Grzegorz  Tomaszuk  –  I  tym  razem  członkowie  Komisji  Polityki  Gospodarczej  wnioskowali
jednogłośnie. Radych było 6 na komisji. 

Alla  Gryc  –  Dziękuję  bardzo.  Pan  Jerzy  Charytoniuk  –  Przewodniczący  Komisji  Spraw
Społecznych.

Jerzy Charytoniuk – Komisja Spraw Społecznych również jednogłośnie w ilości 6 głosowała za
przyjęciem sprawozdania. 

Alla Gryc – Skoro wszędzie było jednogłośnie, być może sugeruję, że nie ma pytań. Przystąpmy do
przegłosowania sprawozdania. Są pytania? Czy są pytania ze strony radnych? Nie ma pytań. Proszę
bardzo, Pan radny Wiesław Rakowicz.

Wiesław  Rakowicz  –  W  takim  małym  nawiasie,  Jakub  pyta  czy  kwadratowy,  czy  nie.  Nie
kwadratowy. Mały nawias to jest taki, że w tym sprawozdaniu na przykład daje się nam, że w ciągu
2012 roku do Komisji zgłosiło się około 1 500 osób. Ja nie mówię o liczbie, ale ta powinna, jeżeli
już, to bardzo precyzyjna. Nie około 1 500 osób, to jest taki niby szczegół, ale to może być 1 590,
albo 1 410 tam, bo to można sobie różnie na te rzeczy zaglądać. Jeżeli już się zgłaszają osoby, to są
na  to  pewne  dokumenty,  zgłoszenia  i  tak  dalej.  Powinno to być  bardzo precyzyjnie  określone,
żebyśmy wiedzieli, bo skala, popatrzcie Państwo, 1 500 osób i członków, pisze, i członków rodzin
więc jest to jeszcze jakaś większa skala, o której nie bardzo wiemy, jednak bardzo duża przy 21 000
mieszkańców, to popatrzcie  Państwo, jaki to jest procent tych, którzy nadmiernie spożywają lub
potrzebują  niezbędnej  i  natychmiastowej  pomocy.  Także  tu  bym bardzo prosił  na  przyszłość  o
bardzo precyzyjne dane. Dziękuję.

Alla Gryc – I bardzo słuszna uwaga radnego Wiesława Rakowicza. Czy jeszcze pytania? Wysoka
Rado,  przystąpmy  do  przegłosowania  sprawozdania.  Kto  z  Państwa  jest  za  przyjęciem
sprawozdania, proszę o podniesienie ręki do góry. Dziękuję bardzo. Kto z Państwa jest przeciw? 1
osoba. Dziękuję bardzo. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Dziękuję bardzo. Sprawozdanie z realizacji
Miejskiego  Programu  Profilaktyki  i  Rozwiązywania  Problemów  Alkoholowych  oraz  Programu
Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Miejskiej Hajnówka za 2012 rok zostało przyjęte 19 głosami,
1 osoba się wstrzymała.

Przeciw była.

Alla Gryc – 1 osoba była przeciw. Przepraszam.



Do punktu 11 porządku obrad
Alla Gryc – Punkt 11. Przedstawienie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta za 2012
rok oraz sprawozdania finansowego za 2012 rok wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej i
opiniami  Komisji  Rewizyjnej.  Sprawozdanie  roczne  z  wykonania  budżetu  miasta  za  2012  rok
również  w  ustawowym  terminie  zostało  przekazane  radnym  na  skrzynki  mailowe.  Komisja
Rewizyjna,  Regionalna  Izba  Obrachunkowa  analizowała  przedstawione  sprawozdania  i  zostały
wydane  pozytywne  opinie.  Proszę  Pana  Burmistrza  Miasta  o  przedstawienie,  ewentualne
uzupełnienie przedmiotowego materiału. 

Jerzy  Sirak  –  Pani  Przewodnicza,  Wysoka  Rado,  ja  myślę,  materiał  jest  obszerny,  było  dużo
dyskusji  na  ten  temat  na  wszystkich  komisjach.  Ja  chciałbym  zwrócić  uwagę  na  jakby  dwa
podstawowe  wskaźniki,  to  znaczy  wskaźnik  wykonania  dochodów  budżetowych.  Te  dochody
zostały wykonane na poziomie 99,5 %, natomiast wydatki zostały wykonane na poziomie 95,5 %.
No w każdym planie zawsze zdarza się tak, że nie wszystko zrobimy, co do końca zaplanujemy.
Chciałbym  zwrócić  uwagę  natomiast  też  na  te  nasze  wydatki  inwestycyjne,  które  nie  zostały
zrealizowane, bo jakby to zawsze i nas, i wszystkich interesuje najbardziej. Także w tym załączniku
do tego sprawozdania, dotyczącym wydatków inwestycyjnych, widzimy, że generalnie te wszystkie
wydatki  bezpośrednio inwestycyjne zostały zgodnie  z  planem, jeżeli  nie  w całości,  to  w dużej
mierze  zrealizowane,  natomiast  nie  zostały  zrealizowane  te  pozycje  dotyczące  niektórych
dokumentacji.  I  tu  przypomnę,  chodzi  o  dokumentację,  którą  my  przekazaliśmy  Zarządowi
Województwa Podlaskiego. Chodzi o rondo przy ulicy Kołodzieja i ten odcinek ulicy Warszawskiej
do ulicy Leśnej,  Leśnej,  nie,  albo Sosnowej.  Jest  to nasz  jakby  udział  w tym dużym projekcie
inwestycyjnym. Dokumentację przekazaliśmy, wszystko jest dobrze. Jak wiecie, budowa została już
rozpoczęta,  plac budowy został  przekazany wykonawcy.  My natomiast,  pomimo tego zapisu w
budżecie, nie rozliczyliśmy się z wykonawcą dokumentacji technicznej z prostej przyczyny. Zapisy
umowy, która była podpisana wiele lat temu, mówią o pewnych karach umownych i ja uważam, że
dopóty,  dopóki  nie  będzie  rozstrzygnięcia  czy  porozumienia  sądowego,  to  nie  możemy  tych
pieniędzy zapłacić.  A wydaje mi się, że z chwilą wniesienia do Sądu jesteśmy w stanie, że tak
powiem,  ugodę z  wykonawcą  dokumentacji  zawrzeć  i  niezwłocznie,  po  zawarciu  takiej
przedsądowej umowy, z tej pracy się rozliczymy. Nie została również zakończona dokumentacja na
termomodernizację  przy  budynku  przy  ulicy  Armii  Krajowej.  To jest  ten  budynek,  który  w
rekompensacie  za  podatki  od  nieruchomości  przejęliśmy  od  Hamechu.  Ten  budynek,  który  w
przyszłości planujemy przygotować i wykorzystać we współpracy z Politechniką Białostocką na ten
akademik Politechniki. W tej chwili dokumentacje są już na ukończeniu. Czekamy na ogłoszenie
konkursu w tak zwanych środkach norweskich. Liczymy na to, że w czerwcu ten konkurs zostanie
ogłoszony,  najprawdopodobniej  z  2-miesięcznym terminem na  składanie  wniosków i  wówczas
złożymy wniosek do funduszy norweskich. Będzie on dotyczył właśnie termomodernizacji właśnie
tego budynku przy ulicy Armii Krajowej, Szkoły Podstawowej Nr 2, łącznie z doprowadzeniem
kolektorów  ciepłowniczych i  likwidacją  kotłowni  węglowej  w  Szkole  Nr  2.  Aha,  i  trzeci  z
projektów, z wydatków projektowych, który nie został wykonany, to jest opracowanie dokumentacji
technicznej na potrzeby Miejskiej Biblioteki Publicznej. Ja przypomnę, chodzi o ten ewentualny
łącznik w przyszłości – między naszym budynkiem a budynkiem, którego inwestycją zajmuje się w
tej chwili PSS Społem. Także ja myślę, że jest to najlepsze potwierdzenie i dowód, że nie mamy tu
żadnych zamiarów likwidacyjnych wobec Miejskiej Biblioteki Publicznej. W budżecie na ten rok te
pieniążki na opracowanie dokumentacji technicznej mamy zarezerwowane, no ale nie ukrywam, że
bezpośrednie  opracowanie  dokumentacji  chcemy  trochę  poczekać  na  zakończenie  tych  prac
dokumentacyjnych przez PSS Społem. Z tego,  co wiem, wstępny wniosek już do Starostwa na
pozwolenie przez PSS Społem został zrobiony. Chodzi po prostu o to, żeby ten projekt, który my
opracowujemy, był skoordynowany z tym projektem, który został przygotowany przez PSS Społem.
Także bardzo proszę, jeżeli chodzi o inne pytania – czy do mnie, czy do Pani Skarbnik, to czekamy
na pytania.



Alla Gryc – Dziękuję bardzo, ja poproszę Pana Ireneusza Kiendysia – Przewodniczącego Komisji
Rewizyjnej –  o przedstawienie opinii i opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej.

Ireneusz Roman Kiendyś – Pani Przewodnicząca, Panie Burmistrzu, Wysoka Rado, Opinia Nr 1/13
Komisji  Rewizyjnej  Rady Miasta Hajnówka z dnia 8 maja 2013 roku w sprawie sprawozdania
rocznego z wykonania budżetu za 2012 rok.  Komisja Rewizyjna w składzie:  Ireneusz Kiendyś,
Jerzy Charytoniuk, Ewa Rygorowicz, Jan Giermanowicz, Leonard Kulwanowski, Krystyna Kośko,
działając na podstawie art. 18 a ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1998 roku o samorządzie gminnym, po
zapoznaniu się z Zarządzeniem Nr 24/13 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 19 marca 2013 roku
w sprawie  sprawozdania  rocznego z wykonania  budżetu  za  2012 rok,  opiniuje  go pozytywnie.
Komisja  Rewizyjna  liczy  6  osób,  na  posiedzeniu  obecnych  było  6  osób,  za  przyjęciem
sprawozdania głosowało 6 radnych, głosów przeciw i wstrzymujących się nie było, w głosowaniu
udział wzięło 6 radnych. I jeszcze od razu teraz druga Opinia Nr  2/13 Komisji Rewizyjnej Rady
Miasta  Hajnówka z  dnia  8  marca  również  w sprawie  sprawozdania  finansowego za  2012 rok.
Komisja w składzie jak poprzednio, po zapoznaniu się z Zarządzeniem Nr 28/13 Burmistrza Miasta
Hajnówka z dnia 5 kwietnia w sprawie sprawozdania finansowego za 2012 rok, opiniuje go również
pozytywnie. Za przyjęciem sprawozdania głosowało 6 radnych, głosów przeciw i wstrzymujących
się nie było, w głosowaniu wzięło 6 radnych. Dziękuję. 

Alla  Gryc  –  Dziękuję  bardzo.  Wszystkie  Komisje  przyjęły  projekt  pozytywnie.  Proszę  o
przedstawienie opinii komisji. Pan Przewodniczący Janusz Puch.

Janusz  Puch  –  Komisja  Infrastruktury  Komunalnej  i  Samorządu,  po  zapoznaniu  się  ze
sprawozdaniem,  jak  również  zapoznaniem  się  z  opiniami  Regionalnej  Izby  Obrachunkowej  i
Komisji Rewizyjnej, jednogłośnie przyjęła sprawozdanie. 7 radnych było za. Dziękuję.

Alla  Gryc  –  Dziękuję  bardzo.  Pan  Grzegorz  Tomaszuk  –  Przewodniczący  Komisji  Polityki
Gospodarczej. 

Grzegorz Tomaszuk – Przy 1 głosie wstrzymującym się komisja proponuje przyjęcie sprawozdania
rocznego z wykonania budżetu oraz sprawozdania finansowego za rok 2012. 

Alla  Gryc  –  Dziękuję  bardzo.  Pan  Jerzy  Charytoniuk  –  Przewodniczący  Komisji  Spraw
Społecznych.

Jerzy Charytoniuk – Komisja  wnioskuje o przyjęcie  sprawozdania.  Głosowało 6 radnych,  5  za
przyjęciem sprawozdania, 1 radny był przeciw. 

Alla Gryc – Dziękuję bardzo. Jeszcze poproszę Panią Skarbnik Miasta – Panią Halinę Nowik – o
przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej. 

Halina Nowik – Pani  Przewodnicząca,  Panie Burmistrzu,  szanowni radni,  Uchwała Nr II/48/13
Składu  Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej  w Białymstoku z dnia 15 kwietnia 2013
roku w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Hajnówka sprawozdaniu
z wykonania budżetu miasta za 2012 rok. Skład Orzekający w osobach: Przewodniczący – Pan
Marcin  Tyniewicki,  Członkowie:  Katarzyna  Gawrońska  – Członek i  Anna  Ostrowska,  opiniuje
pozytywnie  przedłożone  przez Burmistrza Miasta Hajnówka sprawozdanie z wykonania budżetu
miasta za 2012 rok, przekazując jednocześnie następującą uwagę. Na dzień 31 grudnia 2012 roku
miasto  posiada  zobowiązania  wymagalne  w  kwocie  155 616  złotych  46  groszy.  Uzasadnienie.
Opinia powyższa została wydana na podstawie przeprowadzonej analizy sprawozdań z wykonania
budżetu  za  2012  rok,  a  mianowicie  sprawozdanie  Rb-27S  z  wykonania planu dochodów



budżetowych,  Rb-28S  z  wykonania  planu wydatków budżetowych,  Rb-NDS o  nadwyżce  bądź
deficycie, w sprawozdaniu Rb-N o stanie należności, Rb-UN o stanie należności uzupełniającego o
stanie  należności,  Rb-Z  o  stanie  zobowiązań,  sprawozdania  uzupełniającego Rb-UZ  o  stanie
zobowiązań z tytułu według tytułów dłużnych, Rb-ST o stanie środków na rachunkach bankowych,
Rb-30S  z wykonania  planów  finansowych samorządowych  zakładów  budżetowych,  Rb-34  z
wykonania budżetu i dochodów i wydatków na rachunkach, o których mowa w ustawie o finansach
publicznych.  Chodzi  tu  o  rachunki  dochodów  własnych, działających  przy  jednostkach,  przy
szkołach  i  przedszkolach  oraz  sprawozdanie  Rb-50  o  dotacjach  i  wydatkach  związanych  z
wykonywaniem  zadań  zleconych,  sprawozdanie  Rb-27ZZ z  wykonania  planów  dochodów
związanych z  realizacją  zadań  zleconych z  zakresu administracji  rządowej  oraz  opisowego
sprawozdania  z  wykonania  budżetu,  przedstawionego  przez  Burmistrza  Miasta,  łącznie  z
informacją  o  stanie  mienia  komunalnego.  Uwzględniając  powyższe,  Skład  stwierdził  jak  w
sentencji. Ja może jeszcze tutaj odniosę się co do tych zobowiązań wymagalnych w kwocie 155 000
ponad.  Są  to  zobowiązania,  były  to  zobowiązania  zakładu  budżetowego.  Nieuregulowane
zobowiązania  wobec  energii  cieplnej,  wobec  naszej  spółki  na  dzień  dzisiejszy,  no  w  miesiącu
styczniu zostały one już uregulowane. Dziękuję.

Alla  Gryc  – Dziękuję bardzo.  Czy ze  strony radnych są pytania?  Proszę bardzo,  Pan Wiesław
Rakowicz. 

Wiesław Rakowicz – To będzie bardziej pytanie do Pani Skarbnik. Pani Skarbnik, czytam tutaj  w
dziale 854 Edukacja wychowawcza. Mamy tutaj rzecz dość niepokojącą – 50 000 nie wydaliśmy, a
pisze tak: Zgodnie z art. 128 ust. 2 ustawy i tak dalej, i tak dalej, otrzymano dotację kwota 498 703
złote,  wydatkowano  kwotę  439  945,  niewykorzystana  dotacja  została  zwrócona.  Mimo
niewykorzystania dotacji  w  pełnej  wysokości,  potrzeby  materialne  uczniów  zostały  w
maksymalnym stopniu zaspokojone. Ja poprosiłbym tutaj o szersze wyjaśnienie, dlaczego my te
pieniądze oddaliśmy? Czy nie mieliśmy możliwości wykorzystać takiej kwoty? No bądź, co bądź,
jeżeli mamy 400 z groszem i 50 000 oddajemy no to dajemy 12 %, to bardzo dużo. Myślę, że
mogliśmy to jakoś zagospodarować, albo się lepiej w tym temacie przygotować. Dziękuję.

Halina  Nowik  –  Jeżeli  chodzi  o  ten  rozdział  854  15,  jest  to  dotacja  otrzymywana  na  pomoc
materialną dla uczniów o charakterze stypendialnym. Dlaczego nie wykorzystana? Dlatego, że po
prostu  osoby uprawnione  do uzyskania  takich  świadczeń  –  zarówno zasiłków szkolnych,  jak  i
pomocy  materialnej  w  formie  stypendium,  zostały  wszystkie  zrealizowane  z  tych  złożonych
wniosków.  Przez  to,  że  mamy  ustalone  Zarządzeniem  Burmistrza  progi  uprawniające  do
uzyskiwania tych świadczeń, to nie oznacza to odprowadzenie dotacji  nie oznacza to, że osoby
któreś nie zostały załatwione, o tak może powiem. Dziękuję. 

Jerzy Sirak – Jeżeli można, Pani Przewodnicząca. 

Alla Gryc – Proszę bardzo. 

Jerzy Sirak – Rzeczywiście, jak spojrzymy na to w ten sposób, ja też jak patrzę na informację, to
trochę no szkoda zwracać. Prawda też jest taka, że wtedy, kiedy zgłaszamy wnioski o te wsparcie
zewnętrzne,  nieważne, czy dotyczy dożywiania, czy pomocy stypendialnej, to staramy się w taki
sposób to robić, żeby tego nie zabrakło. No ale nigdy nie trafimy tak na 100 %. To jest taka właśnie
sytuacja. Chociaż mówię, ja będę szczęśliwy, kiedy uda nam się  prawie  w 100 % trafić.  Jeżeli te
zwroty będą,  to będą naprawdę niewielkie. Ale ja wychodzę z założenia, że lepiej, jeżeli trochę
nawet zwrócimy, niż sytuacja miałaby być odwrotna. 

Wiesław Rakowicz – Panie Burmistrzu,  to nie o to chodzi,  że...  Słyszę tutaj  co raz,  że w tych
naszych szkołach  jest  biednie,  że  nie  mamy  na  dożywiania i  inne rzeczy.  Może kryteria,  jakie



ustaliliśmy, są po prostu zbyt ostre. Być może warto się przyjrzeć tej uchwale, którą podjęliśmy, w
najbliższym czasie i żeby do takich sytuacji nie dochodziło. Błąd pomiaru rzędu 12 % to jest dość
duży. No 2-3 % możemy nie trafić, ale 12 to już jest  sporo. Także  być może ja w takim razie
proponuję,  żebyśmy się  ewentualnie  przyjrzeli  tej  uchwale i  być może,  jeżeli  nie  daliśmy rady
wykorzystać, a te pieniądze były, to trzeba ją po prostu zmienić, zastanowić się, czy rzeczywiście
nie  jest  zbyt  restrykcyjna  i  nie  hamuje  nam  możliwości  przyznawania  pomocy  tym  naszym
dzieciakom i młodzieży. Dziękuję. 

Jerzy Sirak – Ja bym tutaj ewentualnie prosił o pomoc Panią Skarbnik, bo te nasze regulacje, one
też nie mogą być takie dowolne. One określone przepisy regulacje ustawowe są też ustalane. My
staramy się zawsze przyjmować te kryteria jakby w dolnych granicach. 

Halina  Nowik –  Znaczy ja  może  odniosę  się  do  Pana  radnego  Rakowicza.  Akurat  właśnie  na
następną sesję jest planowana zmiana tej uchwały o regulaminie, bo właśnie tam rozmawiałam z
pracownikiem,  który  bezpośrednio  zajmuje  się  z  pracownicą,  to w tej  chwili  jest  na  etapie
przygotowania, ewentualnie ustalenia zmiany tych progów i tam jeszcze niektórych takich zapisów,
które już przez lata już korzystania z tej pomocy zostały wypracowane, może czy  no  już takie z
podwórka,  tak powiem, jakieś takie bliższe zasady czy przyznawania,  posiłkując się właśnie tą
główną ustawą, na którą my pracujemy i będzie właśnie zmiana tej uchwały odnośnie przyznawania
pomocy materialnej.

Alla Gryc – Dziękuję bardzo. Czy ze strony radnych są jeszcze pytania? Dziękuję bardzo.

Do punktu 12 porządku obrad
Alla Gryc – Przechodzimy do punktu 12. Przedstawienie opinii  Komisji  Rewizyjnej w sprawie
wniosku o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta Hajnówka wraz z opinią Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Białymstoku. Komisja Rewizyjna, po analizie sprawozdań z wykonania budżetu
za 2012 rok i sprawozdania finansowego, wnioskuje o udzielenie Burmistrzowi Miasta Hajnówka
absolutorium za  2012  rok.  Poproszę  Pana  Przewodniczącego  –  Pana  Ireneusza  Kiendysia  –  o
przedstawienie wniosku opinii Komisji Rewizyjnej.

Ireneusz Roman Kiendyś – Pani Przewodnicząca, Panie Burmistrzu, Wysoka Rado, Wniosek Nr
1/13 Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Hajnówka z dnia 8 maja 2013 roku w sprawie wniosku o
udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta Hajnówka za 2012 rok. Komisja Rewizyjna Rady
Miasta  Hajnówka  w  składzie:  Ireneusz  Kiendyś,  Jerzy  Charytoniuk,  Ewa  Rygorowicz,  Jan
Giermanowicz,  Leonard Kulwanowski,  Krystyna Kośko, działając na podstawie art.  18  a  ust.  3
ustawy z dnia 8 marca z 1998 roku o samorządzie gminnym, wnioskuje o udzielenie absolutorium
Burmistrzowi Miasta  Hajnówka za 2012 rok.  Komisja Rewizyjna liczy 6 osób, na posiedzeniu
obecnych  było  6  osób,  za  przyjęciem  wniosku  głosowało  6  radnych,  głosów  przeciw  i
wstrzymujących się od głosu nie było, w głosowaniu udział wzięło 6 radnych. Dziękuję. 

Opinia RIO.

Alla Gryc – Jeszcze poproszę o opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku.  

Ireneusz  Roman  Kiendyś  –  Uchwała  Nr  II/322-19/13  Składu  Orzekającego  Regionalnej  Izby
Obrachunkowej  w  Białymstoku  z  dnia  13  maja  2013  roku  w  sprawie  wyrażenia  opinii  o
przedłożonym  przez  Komisję  Rewizyjną  Rady  Miasta  Hajnówka  wniosku  o  udzielenie
Burmistrzowi absolutorium za 2012 rok,  na podstawie art.  13 pkt.  8 i  art.  19 ustawy z dnia 7
października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych, na podstawie art. 18 a ustawy z
dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, Zarządzenia Nr V/11 Prezesa Regionalnej Izby
Obrachunkowej  w  Białymstoku,  Skład  Orzekający  w  osobach:  Przewodniczący  –  Marcin



Tyniewicki, Członkowie – Joanna Salachna, Anna Ostrowska, postanawia stwierdzić, że wniosek
Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Hajnówka spełnia wymogi określone w ustawie o samorządzie
gminnym i ustawie o finansach publicznych, a w szczególności dotyczy wykonania budżetu, oparty
jest na opinii Komisji Rewizyjnej o wykonaniu budżetu. Skład Komisji w świetle oświadczenia
Przewodniczącego  Rady  Miasta  jest  zgodny  z  wymogami  ustawy  o  samorządzie  gminnym.
Dziękuję. 

Alla Gryc – Dziękuję bardzo. 

Do punktu 13 porządku obrad
Alla Gryc – Przechodzimy do punktu 13 sesji Rady Miasta Hajnówka, który stanowi rozpatrzenie i
podjęcie uchwał w sprawach. Ale zanim przejdziemy do zatwierdzenia sprawozdania finansowego,
podam Państwu informację,  że w związku z ogłoszeniem w Dzienniku Ustaw tekstu jednolitego
ustawy  z  dnia  8  marca  1990 roku  o  samorządzie  gminnym  należy  w  podstawie  prawnej
przedłożonych Wysokiej Radzie projektów uchwał podać jedynie Dziennik Ustaw z roku 2013 poz.
594, w pozostałej zaś części projekty uchwał pozostają bez zmian. Jest to zmiana, która nie wpływa
na treść merytoryczną uchwały. Jest tylko zmiana, ten jeden Dziennik Ustaw zawiera skomasowane
wszystkie, które były wymienione w poprzedniej. 

a/ Alla Gryc – Punkt pierwszy projekty uchwał – zatwierdzenie sprawozdania finansowego wraz ze
sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2012 rok. Projekt uchwały został również przedłożony
radnym w statutowym terminie. Otrzymali Państwo drogą mailową, był dostępny na BIP-ie. Proszę
Pana Burmistrza o przedstawienie projektu. Coś pokręciłam.

Już były przedstawiane sprawozdania.

Alla  Gryc  –  Tak,  tak,  tak,  tak. Przepraszam bardzo.  To są moje jeszcze.  Po zapoznaniu się  ze
sprawozdaniem rocznym, które  poznaliśmy z wykonania budżetu za 2012 rok oraz sprawozdanie
finansowe  za  2012  rok  wraz  z  opinią  Regionalnej  Izby  Obrachunkowej,  opiniami  Komisji
Rewizyjnej  oraz  opinią  Komisji  Rewizyjnej  w  sprawie  wniosku  o  udzielenie  absolutorium
Burmistrza Miasta  Hajnówka  wraz  z  Opinią  Regionalnej  Izby  Obrachunkowej,  którą nam
przedstawił  Pan Przewodniczący,  konsekwencją jest  podjęcie  uchwały w sprawie zatwierdzenia
sprawozdania  finansowego  wraz  ze  sprawozdaniem z  wykonania  budżetu  za  2012 rok.  Proszę
Przewodniczących Komisji o przedstawienie  opinii. Pan Janusz Puch – Przewodniczący Komisji
Infrastruktury Komunalnej i Samorządu. 

Janusz  Puch  –  Komisja  Infrastruktury  Komunalnej  i  Samorządu  Rady  Miasta  Hajnówka,  po
zapoznaniu się z projektem uchwał,  wnioskuje jednogłośnie o przyjęcie projektu uchwały.  Przy
głosowaniu było 7 radnych. Dziękuję.

Alla  Gryc  –  Dziękuję  bardzo.  Pan  Grzegorz  Tomaszuk  –  Przewodniczący  Komisji  Polityki
Gospodarczej.

Grzegorz Tomaszuk – Komisja Polityki Gospodarczej jest za przyjęciem projektu uchwały, z tym że
1 radny głosował przeciw. 

Alla Gryc – Dziękuję bardzo. Pan Jerzy Charytoniuk – Komisja Spraw Społecznych.

Jerzy Charytoniuk – Komisja Spraw Społecznych jest  również za przyjęciem sprawozdania.  W
głosowaniu brało udział 6 radnych, 5 głosowało za, 1 był przeciw. 

Alla Gryc –  Czy potrzebna jest dyskusja?  Była przy sprawozdaniach, więc już nie ponawiamy.



Zatem,  Wysoka Rado, proszę o przegłosowanie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania
finansowego  wraz  ze  sprawozdaniem wykonania  budżetu  za  2012  rok.  Kto  z  Państwa  jest  za
przyjęciem sprawozdania, proszę o podniesienie ręki do góry. Dziękuję bardzo. Kto z Państwa jest
przeciw?  2 osoby.  Kto z  Państwa się  wstrzymał?  1 osoba.  Projekt  uchwały został  przyjęty 17
głosami, 2 osoby były przeciwne, 1 osoba się wstrzymała. Dziękuję bardzo. 

b/ Alla  Gryc  –  Kolejnym punktem rozpatrzenia  i  podjęcia  uchwał  w sprawach jest  udzielenie
absolutorium Burmistrzowi Miasta Hajnówka. W tym przypadku, tak jak poprzednio, nie będę już
powtarzać  tych  sytuacji. Czy  mogę  nie  powtarzać?  Tak?  To  jest  oczywiste  wszystkim,  że
konsekwencją przyjęcia udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta jest również zapoznanie się z
opiniami Regionalnej Izby Obrachunkowej, tudzież Komisji Rewizyjnej, które były przed chwilą
prezentowane  przez  Przewodniczącego  Komisji  Rewizyjnej  –  Pana  Ireneusza  Kiendysia.  Ja
poproszę  teraz  Panów Przewodniczących  poszczególnych  komisji  o  przedstawienie  opinii.  Pan
Janusz Puch.

Janusz Puch – Komisja Infrastruktury Komunalnej i Samorządu również jednogłośnie zaopiniowała
udzielenie absolutorium dla Pana Burmistrza. 7 radnych było obecnych. Dziękuję. 

Alla Gryc – Dziękuję bardzo. Pan Grzegorz Tomaszuk.

Grzegorz  Tomaszuk  –  Komisja  Polityki  Gospodarczej  jest  za  projektem  uchwały,  czyli  za
udzieleniem absolutorium  Burmistrzowi  Miasta  Hajnówka.  5  radnych  głosowało  za  projektem
uchwały, 1 radny głosował przeciw. 

Alla Gryc – Pan Jerzy Charytoniuk. Dziękuję bardzo.

Jerzy Charytoniuk –  Komisja Spraw Społecznych jest  za przyjęciem przedstawionego projektu
uchwały. W głosowaniu brało udział 6 radnych. Tak jak poprzednio, 5 było za, 1 był przeciw.

Alla Gryc –  Wysoka Rado, proszę o przegłosowanie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium
Burmistrzowi  Miasta  Hajnówka.  Kto  z  Państwa  jest  za,  proszę  o  podniesienie  ręki  do  góry.
Dziękuję bardzo. Kto z Państwa jest przeciw? 2 osoby. Kto z Państwa się wstrzymał? Nikt. Projekt
uchwały o udzieleniu absolutorium Burmistrzowi Miasta Hajnówka został przyjęty 18 głosami, 2
osoby były przeciwne. Dziękuję bardzo. Pan Burmistrz, proszę bardzo, prosi o głos.

Jerzy  Sirak  –  Pani  Przewodnicząca,  wysoka  Rado,  ja  bardzo,  bardzo  serdecznie  dziękuję  za
udzielenie tego absolutorium. Ja myślę, że to absolutorium jest nie tylko dla mnie, ale dla mnie i dla
wszystkich  pracowników  Urzędu  Miejskiego,  i  pracowników,  i  Kierowników  jednostek
organizacyjnych. Bardzo dziękuję wysokiej Radzie i radnym za bardzo dobrą współpracę w tym
minionym 2012 roku, bo tego dotyczy sprawozdanie i absolutorium. Ja zdaję sobie z tego sprawę,
że czasami z pewnymi wnioskami do Wysokiej Rady występowałem w ostatniej chwili, ale czasami
takie były sytuacje związane z terminami, z projektami i tak dalej. I bardzo dziękuję za to, że Rada
to rozumiała,  i  te  moje prośby i  projekty uzyskiwały akceptację  wysokiej  Rady.  Myślę,  że tak
naprawdę w dużej mierze to powód do pewnej satysfakcji mamy wszyscy, bo szereg ważnych dla
miasta rzeczy zrealizowaliśmy, szereg jest jeszcze przed nami. W tym roku, jak widzicie Państwo z
informacji dotyczących źródeł  zewnętrznych,  trochę  inwestycyjnym  się  dzieje.  Ale  to,  co
najważniejsze,  że ten miniony 2012 rok był rokiem też stabilnego funkcjonowania – i samorządu
miejskiego jako takiego, ale też przede wszystkim wszystkich naszych jednostek organizacyjnych.
Także jeszcze raz bardzo, bardzo wysokiej Radzie dziękuję. 

Alla Gryc – Dziękuję bardzo. Dziękujemy, Panie Burmistrzu. Ja  myślę, że w imieniu Rady Miasta
również  możemy  pogratulować  Panu  mądrych  decyzji,  jakiegoś  oszczędnego,  rezolutnego



gospodarowania środkami finansowymi. Dziękuję bardzo.

c/ Alla  Gryc  –  Przechodzimy  do  punktu  kolejnego  –  udzielenia  pomocy  finansowej.  Projekt
uchwały został w statutowym terminie również przesłany radnym. Czy potrzebujemy jeszcze więcej
informacji na ten temat? Czy są pytania ze strony  wysokiej Rady? Czy Pan Burmistrz chciałby
zabrać głos? Bardzo proszę.

Jerzy Sirak – Pani Przewodnicząca, wysoka Rado, generalnie w powiecie od dawna już funkcjonuje
taka  zasada,  że  realizowane  są  te  inwestycje  na  drogach  powiatowych,  które  uzyskają  50  %
dofinansowanie ze strony samorządów, na terenie których ta inwestycja jest realizowana. Wszyscy
pamiętamy, że od pewnego czasu – i Pani Przewodnicząca z tamtej część miasta, i  mieszkańcy
zwracają  uwagę  na  potrzebę  przebudowy  tego  przejazdu  kolejowego  między  ulicą
Dziewiatowskiego  a  ulicą  Poddolną.  Po  to,  żeby  myśleć  o  przebudowie  tego  przejazdu,  bo
rzeczywiście,  ze  względu  i  bezpieczeństwa  kierujących  rowerami,  pojazdami,  ale  również
przechodniów, no dobrze byłoby to zrobić. Wszyscy wiemy, że ta sytuacja, ten stan trwa tam już
wiele,  wiele  lat  i  w  związku  z  tym,  że  powiat  zaproponował  rozpoczęcie  od  przygotowania
dokumentacji technicznej, ta dokumentacja techniczna to będzie dokumentacja i na sam przejazd, i
na całą ulicę Poddolną, uznałem, że chcemy to robić, a myślę, że wszyscy chcemy, żeby kiedyś to
zrobić,  trzeba  od  tej  dokumentacji  zacząć  i  stąd  moja  propozycja  i  prośba  o  akceptację  tego
dofinansowania. 

Alla Gryc – Dziękuję, Panie Burmistrzu.  Poproszę Przewodniczących Komisji o przedstawienie
opinii. Pan Janusz Puch. 

Janusz Puch – Komisja Infrastruktury Komunalnej i Samorządu, po zapoznaniu się z projektem
uchwały, podjęła przyjęcie przedstawionego projektu. Za przyjęciem projektu głosowało 3 radnych,
4 radnych wstrzymało się od głosu, udział wzięło 7 radnych. Dziękuję.

Alla Gryc – Dziękuję bardzo. Pan Grzegorz Tomaszuk – Komisja Polityki Gospodarczej.

Grzegorz Tomaszuk – Komisja Polityki Gospodarczej wnioskuje za przyjęciem projektu uchwały.
Wszyscy radni głosowali za projektem.

Alla Gryc – Pan Jerzy Charytoniuk – Komisja Spraw Społecznych.

Jerzy Charytoniuk – Komisja Spraw Społecznych jednogłośnie głosuje za przyjęciem wniosku. W
głosowaniu brało udział 6 radnych. 

Alla Gryc – Dziękuję bardzo.  Komisja Infrastruktury Komunalnej  miała  tutaj  wniosek, którego
celem  było  zaproszenie  przedstawiciela  Zarządu  Dróg  Powiatowych  w  celu  przedstawienia
koncepcji przebudowy odcinka drogi powiatowej ulica Poddolna – Dziewiatowskiego. Jako że jest
to jeszcze na etapie projektu, to uznaliśmy,  że w tym momencie jeszcze jest  za wcześnie i  nie
będzie osoba zorientowana, jak to będzie wyglądało, bo to dopiero będzie projekt. Czy są jeszcze
pytania w związku z udzieleniem pomocy finansowej ze strony Wysokiej Rady? Proszę bardzo,
Pani Helena Kuklik – Przewodnicząca Rady Osiedla Paszki. 

Helena  Kuklik  –  Dziękuję  Panu  Burmistrzowi  za  przygotowanie  przedmiotowej  uchwały  i  za
pozwoleniem Pani Przewodniczącej Rady Miasta zwrócę się do radnych miasta, bo jest mi bardzo
przykro, że niektórzy radni, tak jak się dowiaduję, na komisjach wstrzymali się z podjęciem decyzji,
czyli  prawdopodobnie  dla  nich  jest  to  niekoniecznie  takie  jasne,  że  ta  droga  w  obrębie  tego
przejazdu powinna być przebudowywana. Być może nie wszyscy mieszkańcy Paszek wiedzą, że
wyniku interwencji  Rady Osiedla Paszki  w związku z tragicznym stanem drogi  zarządca Dróg



Powiatowych ogłosił  przetarg na wykonanie dokumentacji projektowej,  na przebudowę drogi w
ciągu ulicy Dziewiatowskiego i  Poddolnej  w obrębie  przejazdu kolejowego.  Firma projektowa,
która  przetarg  wygrała,  ma  termin  realizacji  projektu  do  końca  2013  roku.  A  koszt  tego
przedsięwzięcia,  czyli  projektu,  ma  wynosić  około  66  000.  Jest  prośba  do  Rady  Miasta  o
dofinansowanie tego projektu w wysokości 50 % wartości projektu. Jak łatwo można obliczyć, nie
jest to duża kwota w skali  budżetu miasta.  Także wydawałoby się,  że tak poważne technicznie
przedsięwzięcie  i  ważne dla  naszych mieszkańców,  nie  wymaga specjalnego przekonywania.  A
jednak skoro decyzje nie zostały podjęte, to znaczy, że wszyscy nie są przekonani do podejmowania
wysiłków  w zakresie  poprawy bezpieczeństwa ruchu na  tej  drodze.  Niech każdy z  was  zatem
wyobrazi, że jedzie rowerem lub idzie pieszo tą drogą i trzeba się wyminąć z dwoma samochodami.
W takim przypadku pół kroku w kierunku jezdni grozi rozjechaniem. Pół kroku w drugą stronę
grozi  spadnięciem z nasypu kolejowego.  To niedopuszczalne,  aby na takiej  wysokości  nie było
chodników  bądź  barierek  zabezpieczających.  Nie  każdy  zwrócił  uwagę,  że  przepust  w  ulicy
Poddolnej oddziela się od reszty drogi. Ostatnią wiosnę jakoś przetrwał, ale w następnym roku w
trakcie wiosennych roztopów może popłynąć razem z nurtem rzeczki. Sprawa jest tak poważna, że
liczę na 100procentowe poparcie przedłożonej przez Burmistrza uchwały i wierzę, że ważne dla
mieszkańców Paszek bezpieczeństwo będzie również ważnym dla radnych. 

Alla Gryc – Dziękuję bardzo.

Helena  Kuklik – Akceptację dla  uchwały wyraził  już Klub Radnych Platformy Obywatelskiej  i
proszę wszystkich pozostałych o głosowanie za uchwałą. Dziękuję.

Alla Gryc – Dziękuję bardzo. Bardzo wymowny apel. Proszę, szanowni radni, wzięć do serca. Pani
Ostaszewska, proszę bardzo.

Walentyna  Ostaszewska  –  Ja  po  prostu  gwoli  sprostowania  Pani  Przewodniczącej.  Ja  jestem z
Komisji Infrastruktury Komunalnej. My wstrzymaliśmy się od głosu dlatego, że nie, żeby tego nie
budować. Akurat to jest bardzo potrzebne. To jest dla bezpieczeństwa naszych mieszkańców, tylko
że to jest droga powiatowa. My bronimy budżetu miasta. I to było naszym takim cichym celem,
żeby po prostu droga powiatowa – wykładało Starostwo, a nie  Urząd Miasta.  Wiemy,  że to  są
mieszkańcy Hajnówki. Oni chodzą tamtędy i my też chodzimy tamtędy,  ale my do swoich dróg
Urzędu  Miasta  nie  prosimy  Starostwa  o  dokładanie.  Wobec  powyższego  tego  apelu,  co
Przewodnicząca tu przedstawiła, w pełni zrozumiale będziemy głosować za, ale nam chodziło tylko
o to, żeby troszeczkę uczulić Starostwo, żeby ono też no później dokładało się do naszych dróg
Urzędu Miasta. Bo my swojego budżetu miasta też nie poświęcimy powiatowi. Dziękuję.  

Alla Gryc – Dziękuję bardzo. Wysoka Rado, radny Rakowicz.

Wiesław Rakowicz – Słysząc tą deklarację, to ja już nie chcę zabierać głosu. 

Alla  Gryc  –  Wysoka  Rado,  przystępujemy do  głosowania.  Kto  z  Państwa jest  za  udzieleniem
pomocy finansowej, proszę o podniesienie ręki do góry. Kto z Państwa jest przeciw? Nie widzę.
Kto  się  wstrzymał?  Nie  widzę.  Uchwała  udzielenia  pomocy  finansowej  została  przyjęta
jednogłośnie.

d/ Alla Gryc – Szanowni Państwo, punkt d/ zmian w budżecie miasta na 2013 rok. Projekt zmian w
budżecie  miasta  został  z  autopoprawką  wysłany  Państwu  na  skrzynki  mailowe.  Był  temat
podnoszony na komisjach Rady Miasta.  Ja  poproszę o przedstawienie opinii  Przewodniczącego
Pana Janusza Pucha – Komisja Infrastruktury Komunalnej i Samorządu. 



Janusz Puch – Komisja Infrastruktury Komunalnej i Samorządu głosowała za przyjęciem uchwały 3
głosami i 4 radnych wstrzymało się. Udział wzięło 7 osób. Dziękuję. 

Alla Gryc – Pan Grzegorz Tomaszuk – Komisja Polityki Gospodarczej. 

Grzegorz  Tomaszuk  –  Komisja  Polityki  Gospodarczej  jednogłośnie  wnioskuje  za  przyjęciem
projektu uchwały.

Alla Gryc – Dziękuję bardzo. Pan Jerzy Charytoniuk – Komisja Spraw Społecznych.

Jerzy Charytoniuk – Komisja wnioskuje o przyjęcie przedstawionego projektu. W głosowaniu brało
udział 6 radnych, 5 radnych było za projektem, 1 był przeciw. 

Alla  Gryc  –  Dziękuję  bardzo.  Czy  Pan  Burmistrz  będzie  chciał  tutaj  coś  powiedzieć?  Pani
Skarbnik? Poprosimy Panią Skarbnik o przedstawienie projektu.

Halina Nowik – Szanowni radni, Pani Przewodnicząca.

Alla Gryc – Tak bardzo krótko.

Halina  Nowik  –  Tak.  Zmiany  w  budżecie  te  są  przede  wszystkim  podyktowane  właśnie  tą
wcześniejszą podjętą uchwałą dotyczącą pomocy, bo tutaj należało uwzględnić już i w budżecie te
pieniądze na pomoc finansową dla Starostwa, jak również wprowadzone zostały dochody na, co
tam  wcześniej  było  poruszane  na  temat  azbestu.  To  jest  dofinansowanie  z  Wojewódzkiego
Funduszu – 22 530 po stronie dochodów i wydatków.  No i z mojej strony prośba taka właśnie z
autopoprawką przyjąć zmiany w budżecie. Dziękuję.

Alla  Gryc  – Dziękuję  bardzo.  Wysoka Rado,  myślę,  że możemy przystąpić  do przegłosowania
projektu uchwały zmian w budżecie. Kto z Państwa jest za przyjęciem zmian w budżecie, proszę o
podniesienie ręki  do góry.  Kto z Państwa jest  przeciw?  Dziękuję.  Kto się wstrzymał? 1 osoba.
Wysoka Rado, projekt zmian w budżecie został przyjęty 19 głosami, 1 osoba się wstrzymała. 

e/ Alla Gryc – Kolejnym punktem sesji Rady Miasta jest punkt e/ naniesiony wskutek dzisiejszych
zmian w porządku obrad, który dotyczy przyjęcia stanowiska Rady Miasta Hajnówka dotyczącego
przebudowy drogi wojewódzkiej nr 685 na odcinku Zabłudów – Nowosady. Proszę bardzo, Panie
Burmistrzu.

Jerzy Sirak – Tak jak tu, Pani Przewodnicząca,  wysoka Rado, tak jak już wspomniałem, czasami
zdarza mi się  w ostatniej  chwili  występować z jakimiś wnioskami do Rady,  dzisiaj  mamy taki
wniosek  ze  strony Pana  radnego  Giermanowicza.  Ja  w  międzyczasie  pozwoliłem sobie  trochę
przeredagować  treść  niejako  tego  stanowiska,  zwracając  uwagę  na  najważniejsze  aspekty  tej
modernizacji.  Tekst  został  Państwu dostarczony i  jeżeli  można,  jeżeli  Pan  radny  Giermanowicz
akceptuje te zmiany, bym proponował, żeby w formie autopoprawki z mojej strony przyjąć tekst
stanowiska w tej ostatecznej wersji.

Jan Giermanowicz – Dobrze.

Autopoprawka? To trzeba zgłosić do projektu.

Jan Giermanowicz – Chodzi mi o tą autopoprawkę.

Jerzy Sirak – Ja wiem, ale ja proszę o akceptację tej mojej propozycji. Także, Panie radny, proszę



zatem o formalne zgłoszenie. 

Alla Gryc – Dziękuję bardzo. Pan Androsiuk.

Tomasz  Androsiuk  –  W  takim  wypadku  przedstawiam  już  ten  projekt  uchwały  od  razu  z
autopoprawką, żeby dwa razy nie czytać. I na początek uchwałę, później stanowisko Rady Miasta
jako załącznik do tej uchwały. Uchwała Rady Miasta Hajnówka w sprawie przyjęcia stanowiska
Rady Miasta Hajnówka dotyczącego przybudowy drogi wojewódzkiej nr 685 na odcinku Zabłudów
– Nowosady. Na podstawie art. 19 ust. 1 pkt. 3 § 20 ust. 1 Regulaminu Rady Miasta, stanowiącego
załącznik Nr 2 do Statutu Miasta Hajnówka, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr X/47/07 Rady
Miasta Hajnówka z dnia 27 września 2007 roku w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Hajnówka
Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 225, poz. 2304 z 2008 r. z późn. zm. Rada Miasta Hajnówka uchwala, co
następuje.  Przyjmuje  się  stanowisko  Rady  Miasta  Hajnówka  dotyczące  przebudowy  drogi
wojewódzkiej  nr  685  na  odcinku  Zabłudów  –  Nowosady,  stanowiące  załącznik  do  niniejszej
uchwały.  § 2.  Uchwała  wchodzi  w życie  z  dniem podjęcia.  I  stanowisko Rady Miasta,  już po
autopoprawkach Pana Burmistrza, w sprawie przebudowy drogi wojewódzkiej nr 685 na odcinku
Zabłudów – Nowosady. Rada Miasta Hajnówka zwraca się z prośbą do Marszałka Województwa
oraz Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Białymstoku o budowę drogi wojewódzkiej nr
685 na odcinku Zabłudów – Nowosady. Brak tej inwestycji ograniczy funkcjonowanie i rozwój
naszego  regionu  oraz  miasta  Hajnówka.  Rada  naszego  Miasta  Hajnówka  widzi  jako  celowe
działanie,  polegające  na:  1.  Wykonaniu  dokumentacji  projektowej  dotyczącej  budowy nowego
odcinka wyżej wymienionej drogi od istniejącej obwodnicy Narwi do połączenia jej na wysokości
miejscowości  Ancuty  wraz  z  przeprawą  mostową.  2.  Przebudowie  nawierzchni  drogi  na
pozostałych odcinkach. 3. Realizacji projektu z punktu 1 w ramach budżetu Unii Europejskiej na
lata 2014-2020. Miasto Hajnówka nie ma bezpośredniego skomunikowania ze stolicą województwa
drogą krajową. Stan techniczny drogi wojewódzkiej nr 685 na odcinku Zabłudów – Nowosady jest
bardzo zły, dlatego też modernizacja i przebudowa tej drogi jest koniecznością. Budowa nowego
odcinka tej drogi Narew – Ancuty jest projektem, którego pomysł powstał już kilkadziesiąt lat temu
i jest najlepszą i najkrótszą koncepcją lokalizacji drogi Hajnówka – Narew – Zabłudów. Na odcinku
2080 mb został wydzielony w przeszłości pas drogi wojewódzkiej o szerokości 18 mb, całość tego
odcinka to 2900 mb. Podkreślić należy, że pozostała nie wydzielona jeszcze część pasa drogowego
zlokalizowana jest  na gruntach Skarbu  Państwa.  Niezwłoczne podjęcie  prac nad opracowaniem
koniecznej  dokumentacji  technicznej  daje  szansę  realizacji  inwestycji  w  ramach  perspektywy
budżetowej 2014 – 2020 i  zwiększa atrakcyjność inwestycyjną i turystyczną Hajnówki i całego
powiatu  hajnowskiego. Jesteśmy przekonani, że samorząd województwa dołoży wszelkich starań,
by doszło do realizacji inwestycji – budowy drogi wojewódzkiej nr 685, chociażby w zgodzie z
zapisaną Strategią Rozwoju Województwa Podlaskiego i  określoną w niej  rolą regionu Puszczy
Białowieskiej  w  rozwoju  turystyki  i  organizacji  podstrefy  Suwalskiej  Specjalnej  Strefy
Ekonomicznej na terenie miasta Hajnówka. Dziękuję.

Alla  Gryc  –  Dziękujemy  radnemu  Tomaszowi  Androsiukowi.  Wysoka  Rado,  przystąpmy  do
przegłosowania. Czy są jeszcze pytania? Myślę, że należy się tylko cieszyć, oby było skutecznie.
Wysoka  Rado,  kto  jest  za  przyjęciem  projektu  uchwały,  proszę  o  podniesienie  ręki  do  góry.
Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Dziękuję bardzo.
Projekt uchwały został przyjęty jednogłośnie 20 głosami. 

Do punktu 14 porządku obrad
Alla  Gryc  –  Przechodzimy do  kolejnego  punktu.  Punkt  14.  Wolne  wnioski,  zapytania.  Proszę
bardzo, kto z radnych? Proszę bardzo, Pan Mikołaj Szarejko. 

Mikołaj Jan Szarejko – Pierwsza to dotyczy sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulicy Lipowej i
Batorego. Wczoraj także na zebraniu Rady Osiedla Lipowa też był ten problem podnoszony. Chodzi



o to, że czas, kiedy włączona jest sygnalizacja świetlna koloru zielonego, jest  bardzo krótki do
puszczenia przez pojazdy mechaniczne,  a także rowery,  bo dużo mieszkańców Hajnówki jeździ
rowerami.  Zgadnijcie,  proszę  Państwa,  jaki  jest  czas  kiedy  zielone  światło,  bo  ja  wczoraj
dokonałem  stoperem  pomiaru.  Jest  10  sekund  na  przejazd  ulicą  Lipową.  Wyobraźcie  sobie,
rowerem to trzeba dobrze naciskać pedały, żeby opuścić skrzyżowanie bezpiecznie. A samochody
1-2 dosłownie mogą przejechać.  Także jest  prośba,  nie wiem, chyba wystąpić do zarządcy,  kto
zarządza sygnalizacją, żeby wydłużyć czas i kiedy się pali zielone światło, przejazd ulicą Lipową. I
druga sprawa. Zwracam się z prośbą  o dokonanie przeglądu czy inwentaryzacji starych drzew w
miejscach publicznych, w naszych parkach, skwerach. Podam tu przykład. 22 maja no tak się no
szczęśliwie  stało,  że  stare  spróchniałe  drzewo w parku tutaj  przy Górniku spadło  na 2 stojące
samochody  na całe szczęście,  że nikogo nie było z osób. Także jest prośba też mieszkańców o
dokonanie takiej inwentaryzacji,  przeglądu, gdzie są stare spróchniałe drzewa, gdzie są imprezy
publiczne, żeby ewentualnie dokonać inwentaryzacji i te stare drzewa usunąć lub gałęzie. Dziękuję.

Alla Gryc – Dziękuję bardzo. Radny Wiesław Rakowicz. 

Wiesław Rakowicz – Nie udzielałem się ostatnio w wolnych wnioskach, ale w związku z tym, że
niektórzy z moich wyborców mają pewne rzeczy, do których wracamy i one są powtarzalne, to
zabieram w tych przynajmniej dwóch sprawach głos. Będzie również trzecia dotycząca Rockowiska
jednak.  Panie  Burmistrzu,  ten  temat  trzeba  wywołać.  Mamy świetną  imprezę  i  zacznę  od  tej
pierwszej,  mamy świetna imprezę.  Szkoda by było tego zmarnować.  Pieniążków brakuje w tej
chwili – około 6 000. Ja apeluję do Pana Burmistrza, żeby ewentualnie, jeżeli jakieś środki będzie
miał, ja deklaruję tutaj część swojej diety również przesunąć na ten cel. Janek to czyni co roku już
od tam chyba 2 czy 3 lat. No i ewentualnie będziemy jeszcze próbowali w innych miejscach gdzieś
jakoś poruszyć, bo to ta impreza gromadzi i organizuje czas bardzo rozsądnie i fajnie. Gromadzi
młodych ludzi i nie tylko młodych ludzi. Ja sam gdzieś tam, co prawda nie bezpośrednio, ale gdzieś
tam z boczku, żeby ktoś tam tego archaika nie wygonił tam spośród tej młodzieży. Ja też tam lubię
pochodzić,  posłuchać,  bo  to  dobrze  słychać.  Także  bardzo  bym  prosił, Panie  Burmistrzu,  o
dodatkowe wsparcie. Nasze oczywiście jest duże, największe w tej chwili, z tego co mi Pan mówił,
ale  szkoda  byłoby zepsuć  imprezę.  Można  zaprosić  ciekawe zespoły.  Tu  się  wszyscy cieszą  i
mnóstwo ludzi  z całej  Polski  się  zjeżdża.  To jest  temat  ten najważniejszy.  Dobrze,  że jest  Pan
Dyrektor Łapiński. Zaczepił mnie jeden z lokatorów osiedla tutaj za Pocztą i mówi tak: Zapytaj ty
na sesji: Dlaczego Łapiński każe malować klatkę schodową? No byłem zdziwiony na to. To dobrze.
No tak, ale tylko do pierwszego piętra. No byłem rzeczywiście wtedy zdziwiony. Jeżeli malujemy
klatkę schodową do pierwszego piętra a następne trzy zostawiamy, żeby był bałagan, czy jeżeli ta
klatka jest potrzebna do odnowienia, to czemu nie cała? No przecież  to jest trochę... No być może.
Później drugie piętro i...proszę? 

Walentyna Ostaszewska – Jak jest okej, to po co malować?

Wiesław Rakowicz – Jeżeli mieszkaniec mówi, że nie jest okej, to znaczy, jak on tam mieszka, to
chyba wie. To mamy wolne wnioski. Ja nie do Pani radnej Ostaszewskiej zwracam się, tylko do
Pana Burmistrza i  ewentualnie Pan Dyrektor będzie  tu  w stanie coś na ten temat powiedzieć.  I
sprawa ostatnia, która naprawdę, jeszcze to trochę mogło potrwać – lokale wyborcze i podjazdy.
Mówimy o ludziach niepełnosprawnych a jest ciągle kilka lokali w Hajnówce wyborczych, gdzie
odbywają się wybory, gdzie niepełnosprawni na wózkach nie mają najmniejszej szansy się do tego
lokalu dostać. Jakby się Państwo przyjrzeli w swoich okręgach wyborczych, to gdzieś się da, gdzieś
się  nie  da.  Nie  widzę  jakiegoś  trwałego podejścia  do  Szkoły Podstawowej  Nr  1,  przepraszam,
Zespołu Szkół, gdzie wystarczy tylko wymienny podest, który na czas tam jakiś można założyć. No
są kłopoty w Przedszkolu na Reja.  Jest tam lokal wyborczy, do którego już bardzo trudno dostać
się, bo tam jest chyba 8 schodków. Osoba starsza nawet, a już niepełnosprawna to już w ogóle nie
ma najmniejszej szansy. To ludzi też w jakiś sposób zniechęca do tego, żeby się do tych lokali



wybrać. To zwrócił mi na to uwagę jeden z moich wyborców. Ja myślę, że słusznie, bo ja wpierw,
tak specjalnie, bo jeszcze taki podobno młody jestem, to nie zwracałem na to uwagi, ale są starsi
trochę ode mnie, a którzy chcą iść, tylko że jak tam nie dadzą rady wejść, to po co będą szli. Także
tutaj ewentualnie można by od, jak się nazywa ten Pan od wyborów z Białegostoku, Halinka?

Halina Stepaniuk – Pan Dyrektor Rybnik.

Wiesław Rakowicz  – O,  Pan Dyrektor.  Niech  tam trochę  wyłuska  tego  grosza,  my dorzucimy
odrobinkę i można tutaj wspólnymi siłami pewnych rzeczy wspólnie dokonać. Dziękuję bardzo. 

Alla Gryc – Proszę bardzo, Pan Bogusław Łabędzki.

Bogusław  Szczepan  Łabędzki  –  Państwo  Przewodniczący,  Wysoka  Rado,  Panie  Burmistrzu,
pierwszy mój wniosek dotyczy bardzo cennej inicjatywy obrad  Zespołu do  Spraw  Opracowania
Gminnej  Strategii  Rozwiązywania  Problemów Społecznych. A wnoszę o to, żeby, jeżeli jest taka
możliwość oczywiście,  te spotkania odbywały się w godzinach nieco późniejszych. Godzina 9:00
rano akurat, ja jestem zajęty w pracy, ostatnio byłem w komisji maturalnej, też nie mogłem brać
udziału,  a  temat  jest  mi  bardzo  bliski  i  jeżeli  byłaby  taka  możliwość  zmiany  godziny
organizowania,  to  będę  wdzięczny.  Druga  sprawa.  Panie  Burmistrzu,  chciałbym,  żeby  radni
otrzymali takie informacje dotyczące organizacji i naboru do klas pierwszych hajnowskich szkół
podstawowych w tym roku.  Chodzi  tutaj  o  podanie  liczby oddziałów,  jakie  będziemy mieli,  z
podaniem liczby uczniów w oddziałach,  przypisanych oczywiście do szkół.  Chodzi mi o to,  że
przez  pewien czas  przy Zespole Szkół Nr 1 podawano rodzicom takie informacje, że klasy będą
liczyły po około 30 dzieciaków. To oczywiście no trochę irytowało rodziców. Natomiast wiem, że
już  tą  sytuację  Szkole  Nr  1  się  udało,  czy  w  Szkole  Podstawowej  5,  przepraszam, udało  się
rozwiązać. Tam będą 2 klasy 25osobowe. Są już ogłoszone listy. No ale to z kolei wskazuje, że te
dzieci pozostałe trafiły do innych szkół. To trzeba by było się przyjrzeć, jak to wygląda, bo potem
to się przekłada z kolei na kolejne roczniki. Następnie, Panie Burmistrzu, w związku z tym, że ten
sam  mieszkaniec,  który  wystosował  pismo  do  Rady  Pamięci  Ochrony  Walk  i  Męczeństwa,
wystosował je również do mnie, prosiłbym, żeby już nie mnożyć dokumentacji, prosiłbym o to,
bym mógł się zapoznać z pismem, z odpowiedzą, jakiej udzieli Pan Radzie Ochrony Pamięci Walki
Męczeństwa w sprawie pomnika w parku miejskim upamiętniającego żołnierzy 3 Pułku Strzelców
Konnych imienia Hetmana Stefana Czarnieckiego. Pismo dotyczy zmiany lokalizacji tego pomnika.
Nie  otrzymał  Pan tego pisma z Rady Ochrony Pamięci  Walki  Męczeństwa? Bo ja  mam kopię
akurat. Pan Naczelnik Wydziału Krajowego Adam Siwek 24 maja 2013 roku skierował do Pana
pismo w sprawie wyjaśnienia kwestii zmiany lokalizacji pomnika w parku miejskim. Tam sytuacja
jest taka, że nie ma miejsca, nie ma zorganizowanego dojścia do tego pomnika i jak gdyby o tą
kwestię  tutaj  chodzi.  Pomnik  jest  usytuowany  prawie  vis-à-vis Pomnika  Konstytucji  3  Maja.
Następnie, Panie Burmistrzu,  chcę wrócić do  Pana wypowiedzi dotyczącej odpowiedzi na moje
pytanie dotyczącej braku flag biało-czerwonych 1 marca. Pan wtedy zasugerował, że no właściwie
to kiedyś indziej zawiesimy te flagi, przy okazji innego święta. Bardzo prosiłbym Pana Burmistrza,
żeby Pan zechciał zapoznać się z takim dokumentem, jakim jest  Informacja o wynikach kontroli
używania symboli państwowych przez organy administracji publicznej Najwyższej Izby Kontroli.
W  tym  opracowaniu  Najwyższa  Izba  Kontroli  wyjaśnia,  że  na  święta  państwowe  budynki
samorządowe muszą być obligatoryjnie przystrojone. Ja poczekam chwilkę, aż Państwo uzgodnią
stanowiska.

Alla Gryc – Przepraszam bardzo.

Bogusław Szczepan Łabędzki –  Że obligatoryjnie budynki  administracji publicznej powinny być
we flagi wyposażone, Panie Burmistrzu. Następnie, Panie Burmistrzu, wnoszę o to, żeby na piśmie
Pan ustosunkował się do wyjaśnienia zasadności umieszczania flag Unii  Europejskiej  między 2



flagami biało-czerwonymi na słupach. Ustawa o godle, barwach narodowych i hymnie mówi o tym,
że flaga Unii Europejskiej, jako jednej z wielu organizacji, do których Polska należy, ma swoje
miejsce i  jest  to  miejsce  po lewej  stronie.  Jeżeli  sąsiedztwo skrzyżowanych uchwytów do flag
wymusza  sytuacja,  to  wtedy  na  krótszym drzewcu  ta  flaga  musi  być  umieszczona.  Natomiast
ustawa no nie dopuszcza sytuacji takiej, że w miejscu uprzywilejowanym, czyli po środku znajduje
się  flaga  jakiejś  organizacji,  do  której  należymy.  Gdyby  iść  tym  tokiem  myślenia,  to,  Panie
Burmistrzu,  należałoby no jeszcze przynajmniej jedną flagę tam umieścić.  Flagę NATO, bo też
należymy do tej organizacji. Także to tak warto wiedzieć, żeby na przyszłość takiego faux pas nie
popełniać.  Dotarły  do  mnie  echa  dyskusji,  zresztą  dzięki  Pani  Przewodniczącej,  jeden  z
mieszkańców zwracał  się  w sprawie  umieszczenia  godła  na  miejskich  instytucjach  kultury.  Na
Domu  Kultury  taki  godło  wisi  prawidłowo,  nawet  zgodnie  z  ustawą,  która  reguluje  kwestię
umieszczania.  Natomiast mam nadzieję,  że po zakończonym remoncie Miejskiej  Biblioteki tam
także się Godło znajdzie. Pomimo tego, że faktycznie ustawa nie reguluje tego wprost, ale zasady
heraldyki,  które  w zastępstwie  ustawy regulują  te  kwestie,  mówią  o  tym,  że  w jaki  sposób te
instytucje należy w godło wyposażać.  Na koniec, Panie Burmistrzu,  wnoszę o przeprowadzenie
kontroli  sprawdzającej  zgodność  oznakowania  budynków  samorządowych  z  ustawą  o  godle,
barwach  narodowych  i  hymnie,  które  wskazują  na  to,  jak  godło  ma  być  na  tych  budynkach
umieszczane. Dziękuję bardzo.

Alla Gryc – Dziękujemy Panu Bogusławowi Łabędzkiemu. Pan Janusz Puch, tak? Proszę.

Janusz  Puch  –  Pani  Przewodnicząca,  Wysoka  Rado,  Panie  Burmistrzu,  na  samym  początku
chciałem podziękować dla Pana Dyrektora, który jest co prawda nieobecny, Zakładu Komunikacji
Miejskiej,  za  zrealizowanie  naszego  wniosku dotyczącego  przeniesienia  wiaty przystankowej  z
ulicy 11 Listopada na  ulicę  Lipową.  Właśnie  te  przeniesienie  spowodowało,  że  mieszkańcy są
zadowoleni. Mają gdzie się schować od deszczu i od wiatru. Dziękuję bardzo dla Pana Sawickiego
Ryszarda, który jest teraz nieobecny. Jednocześnie chciałbym jeszcze przedstawić tutaj  wnioski,
które  zapadły  na  posiedzeniu  Komisji  Infrastruktury  Komunalnej  i  Samorządu  Rady  Miasta
Hajnówka,  a  dotyczą  one,  po  pierwsze,  wyrównać  nawierzchnię  dróg  na  Osiedlu  Fabryka
Chemiczna. Tam są teraz po ulewach, deszczach są tak ogromne doły, że tam trudno przejść dla
mieszkańców, a nawet przejechać samochodem. A tutaj właśnie tutaj dotyczy sklepu PSS i ITAP.
Jak również tam dokonać  odbudowy chodnika wzdłuż ulicy Białostockiej w stronę ulicy Tamary
Sołoniewicz, umożliwiające bezpieczne przejście dla mieszkańców, w związku z tym, że tam był
chodnik, ale przy przebudowie ulicy Białostockiej został on zasypany i w tej chwili osoby, które
tam chodzą, nie mają możliwości. To jest na odcinku przystanku Zakładu Komunikacji Miejskiej w
stronę  Tamary  Sołoniewicz.  Tam  teraz  jest  wymalowane  przejście.  To  by  zapewniło
bezpieczeństwo, jak również, nie tylko w okresie letnim, a szczególnie w okresie zimowym, gdy
tamta strona jest, to znaczy chodzi po prawej stronie, jadąc z Białegostoku. Tym bardziej, że to jest
przy głównej drodze i w okresie zimowym dla mieszkańców, gdy śnieg jest spychany, mieszkańcy
muszą chodzić ulicami. To jest dość uciążliwe. A w obecnym czasie wielu mieszkańców po prostu
Policja zatrzymuje, bo chodzą nie po pasach i płacą mandaty. Również chciałem jeszcze tutaj prosić
o pomoc w obkaszaniu Rzeki Leśnej i oczyszczaniu jej. Bo to corocznie po prostu jest taki problem,
że brzegi zarastają dość wysoką trawą a wtedy, jeżeli jest wysoka trawa, wtedy mieszkańcy rzucają
tam swoje różne odpady i to powoduje bardzo brzydki widok. Jeszcze mam taką sprawę dotyczącą,
zauważyłem, dotyczącą kursowania Kolejki Leśnej u nas w Hajnówce. Akurat zdarzyło mi się być
weekend na tej Kolejce, gdzie przyjeżdża gro ludzi z Polski i ci ludzie po prostu mają problem, bo
budka, która jest, że tak powiem, informacyjna, jest zamknięta. Nie wiedzą, gdzie kupić bilety i o
której odjeżdża kolejka w stronę Topiła. Ci mieszkańcy czekają no i potem okazuje się, że muszą
odejść z niczym, bo jak było, przyjechał skład, który wyjeżdża z Topiła o 12:00, wrócił  tutaj do
Hajnówki no i te osoby czekały. Pytały się: Z kim mamy rozmawiać? Ja mówię: To proszę podejść
do maszynisty.  Podeszli do maszynisty, pytają się maszynisty.  Maszynista mówi:  Owszem, jest o
14:00  kurs,  ale  jest  zarezerwowany  przez  grupę  w  całości  i  oni  nie  życzą  indywidualnych



pasażerów. No i trudno, i tych było osób chyba z 7 czy 8 samochodów musiało odjechać, a siedzieli
około 1,5 godziny i czekali na ławeczce na Kolejkach. To ja tyle, dziękuję. 

Alla Gryc – Dziękuję. Pan radny Jakub Ostapczuk. 

Jakub Ostapczuk – Ja mam troszkę  taki  większy temat,  który bardzo bym prosił  Burmistrza o
realizację. Myślę,  to nie będzie zrobione w ciągu roku a może 2 lat,  to jeżeli  Rada cała i  Pan
Burmistrz  wyrazi  zgodę.  Dotyczy Osiedla  Podlasie.  Na Osiedlu  Podlasie  mieszka  około 1 200
mieszkańców.  To jest  najbardziej  oddalone  osiedle  w  Hajnówce.  Oddalone  od  szkół,  od
Kauflandów, od różnych marketów. Jedynie ma blisko do szpitala, czego mieszkańcom nie życzę,
żeby tam chodzili. Chodzi mi o to, że mieszkańcy, którzy chcą dojechać do części południowej
Hajnówki, chodzi o tutaj to te nawet do Furnelu czy do Urzędu, korzystają z drogi Rakowieckiego.
Przy zrobieniu małego skrótu z Osiedla Podlasie do kierunku droga Rakowieckiego, ta droga będzie
skrócona, długość tego odcinka wynosi 300 metrów. Droga skrócona dla tych mieszkańców, mówię,
1 000 osób, około 1 100 metrów, obliczyłem dokładnie, krótsza droga. Tam jest teraz zrobiona taka
ścieżka, która łączy drogę Rakowieckiego  z Osiedlem, z tymi blokami na Osiedlu Podlasie, jest
zarośnięta i ostatnio poruszałem się, tam jest wręcz niebezpiecznie. Tam jest, raz, że jest podmokły
teren,  dużo jest po deszczach wody, ale zarazem w tych krzakach może spotkać  jakąś  człowiek
niespodziankę. I ta droga też, myślę jak by została zrobiona, ona pozwoli też na umożliwienie tym,
tam są działki. Może będą chętni na wybudowanie tam, jakby powstaną działki budowlane. I tam
poro tych działek może być. I też bardzo proszę Burmistrza, jakby się dało, teraz są pieniądze może
unijne na 2014 – 2020 albo w jakiś inny sposób, to naprawdę dla tych mieszkańców się należy.
Naprawdę tam bardzo dużo ludzi jeździ, nie tylko z tych z osiedla domów, bloków, ale z tego będą
korzystali z ulic Bociania, Czajki i tych wszystkich innych. Naprawdę jest tak duży skrót i ta droga
stanie  się  bezpieczna.  Bo to  wynikło z  tego,  że moi zawodnicy tamtędy wracają  i  mówią,  że:
Trenerze,  trochę  strach  tamtędy wracać. Sam sprawdziłem i stwierdziłem, że naprawdę, co co, te
rzeczy, które naprawdę czasami poruszamy, są bardzo no marginalne w porównaniu z tą potrzebą,
co jest ta droga łącząca między drogę Rakowieckiego z Osiedlem Podlasie. Dziękuję. 

Alla Gryc – Pan Zdzisław Wiatrowski. 

Zdzisław  Wiatrowski  –  Pani  Przewodnicząca,  Panie  Burmistrzu,  cieszę  się  z  propozycji  Pana
Tomaszuka,  by  Pan  Burmistrz  przedstawił  propozycję  odnośnie  poprawy  sytuacji  tych  rodzin
wielodzietnych, tych rodzin biednych. Szkoda, że tego takiego wyczucia, takiej sympatii dla tych
rodzin  nie  mieliśmy,  gdy  głosowaliśmy  o  stawkach  za  śmieci.  Proponowałem,  prosiłem  i
wskazywałem, że ta przyjęta uchwała, która, powiedzmy, wiąże opłatę w stosunku do ilości osób
zamieszkujących dane mieszkanie, no jest jak najbardziej krzywdząca czy uderzająca w rodzinie
wielodzietnej.  W  związku  z  czym  no  proponowałem,  żeby  takiej  uchwały  nie  przyjmować,
głosowałem przeciw, no ale siłą, powiedzmy, głosów pozostałych radnych, taka uchwała została
przyjęta. W związku z czym mam nadzieję i proszę, żeby w tej analizie, którą Pan Burmistrz, mam
nadzieję,  przeprowadzi,  ta  sprawa,  że  tak  powiem,  będzie  w  sposób  należyty  ujęta,  żeby  nie
obciążać  tych  rodzin  wielodzietnych  tymi  wysokimi  kosztami  za  tą  gospodarkę  śmieciową.
Dziękuję. 

Alla Gryc – Dziękuję bardzo. Pan Leonard Kulwanowski. 

Leonard Kulwanowski  – Ja  właściwie mam 2 wnioski,  które są  właściwie skierowane do Pani
Przewodniczącej,  jakkolwiek  jest  to  sugestia  też  do  nas  wszystkich  tutaj  obecnych.  Pierwszy
wniosek to jest  o dokładne przestrzeganie Regulaminu Rady Miasta,  będącego załącznikiem do
Statutu Miasta Hajnówka. Proszę Państwa, ten wniosek formułuję na podstawie sytuacji, jaka miała
miejsce na naszym zebraniu na sesji. Uważam, że w oparciu właśnie o to, o te dyskusje, jakie tutaj
były,  trzeba  koniecznie  wrócić  do  Regulaminu  Rady  Miasta  i  po  prostu  konsekwentnie  go



realizować. Chcę tutaj wyjaśnić, radnym na pewno nie, Przewodniczącym Rad Osiedlowych też
nie, bo oni wiedzą doskonale, ale wszystkim tym, którzy tutaj do nas przychodzą, że obrady sesji
rządzą się specjalnymi prawami. Jest ustalony porządek, są pewne proceduralne wymogi i nie może
tutaj być żadnej dowolności,  a szczególnie wtedy, kiedy my podejmujemy jakieś uchwały. Więc
dlatego też moja prośba jest tutaj skierowana przede wszystkim do Pani Przewodniczącej, aby ten
problem został bezwzględnie załatwiony, bo wtedy nie będziemy mieli takich wystąpień, jakie było
w czasie naszego poprzedniego spotkania, właśnie miesiąc temu. Przepraszam bardzo, kłopot ciągle
z tym nosem mam. Cytuję tutaj  takie wystąpienie,  jakie żeśmy tutaj  mieli,  byliśmy świadkami.
Celowo to robię, bo jest to uzasadnienie mojego wniosku. Słyszeliśmy taki stwierdzenie, że: „Żyję
w polskim kraju, żyję w wolnym kraju, przychodzę na posiedzenia sesji polskiej Rady Miasta i nikt
mnie  stąd  nie  wyprosi,  nawet  takie  głupie  uwagi  jak  Pana”.  Czyli  moje  uwagi  były  w  tym
przypadku głupie, bo chodziło mi o to, żeby sprawy uporządkować. Ja chcę tylko przypomnieć  i
moja pamięć jak sięga kilka lat wstecz, jeszcze nigdy nie było takiego określenia, żeby któryś z
radnych ocenił w ten sposób wypowiedź kogoś, kto chciał wypowiedzieć się  po prostu na tematy
miasta.  Dlatego też  zwracam na  to  uwagę.  Celowo zacytowałem,  bo  nikt  tutaj  nikogo  nie  ma
zamiaru wypraszać.  Wszyscy jesteśmy i chcemy dyskutować na tematy miasta. Dyskutujemy w
różny sposób. Może to być na zasadzie nawet burzy mózgu, ale o wszystkim decyduje ta osoba,
która tutaj jest naprzeciwko nas – Przewodnicząca Rady Miasta. To ona decyduje, ona udziela głosu
i prosiłbym, żebyśmy o tym cały czas pamiętali. To jest pierwszy mój wniosek. A drugi, proszę
Państwa,  chciałbym konkretnie  przejść  –  dokonać  analizy,  uaktualnić  i  dostosować  do  potrzeb
Regulamin Rady Miasta na kolejnej  którejś  sesji.  Uważam, że około 10 lat  Regulamin nie był
modyfikowany. Może nie tyle chodzi o modyfikację, dostosowanie po prostu do potrzeb, nawet
może ograniczenie czasu mówienia, może jeszcze coś, nie wiem. To trudno coś mówić w tej chwili,
ale  chcę  po prostu zgłosić  taką.  Uważam, że taka  potrzeba istnieje  i powinniśmy spokojnie  w
komisjach  przedyskutować  obecny Regulamin  Rady Miasta  nie  po  to,  żeby komuś  ograniczać
wypowiedzi, tylko chodzi o to, żebyśmy w sposób sensowny pracowali na sesji tutaj na naszych
spotkaniach. Bo taka sytuacja, jaka zdarzyła nam się miesiąc temu, uważam, nie powinna być w
żadnym wypadku powtórzona. Dziękuję.   

Alla  Gryc  –  Dziękuję  bardzo.  Radna Pani  Walentyna  Ostaszewska.  Pierwszeństwo mają  radni,
zgodnie z regulaminem.

Walentyna Ostaszewska – Ja chciałam zabrać głos po raz kolejny, żeby, Panie Burmistrzu, zgłosić,
czy na naszych drogach już zostały zrobione dostateczne przeglądy dróg  i naprawione ubytki po
zimie?  Bo  na  ulicy  Armii  Krajowej,  przed  zakrętem  na  ulicę  Kolejki  Leśne,  jest  właśnie
nienaprawiony ubytek, jak również z ulicy Lipowej do Szpitala z tyłu na dział psychiatryczny, do
pralni. Tam też jest kilka ubytków, które nie są naprawione. Nie wiem, do kogo należy ta droga, ten
obowiązek, ale ja po prostu chciałam uczulić. No chciałabym jeszcze zabrać głos na taki temat
ostatniego incydentu, jaki się zdarzył w Białymstoku przy oblaniu drzwi dla obcokrajowca, który
tam zamieszkiwał. Kilka dni temu byłam w Hajnówce w jednym z bloków, słuchajcie, i zobaczyłam
– u nas też są oblane drzwi. Oblane drzwi czerwoną farbą. Nie wiem, kto tam mieszka, bo szłam do
znajomej.  Po  prostu  przeraziło  to  mnie.  Te  drzwi  był  oblane,  oblana  była  posadzka.  I jak  się
dowiedziałam od sąsiadów, że to już są oblane od dawna i nikt tego nie zmył, nie sprzątnął.  Ta
osoba, która tam mieszka, ma do tej pory oblane te drzwi. I mi się wydaje, że takie incydenty to
powinniśmy napiętnować je  i  po prostu uczulić  nasze  służby bezpieczeństwa,  żeby zapobiegać
takiemu czemuś. Dowiedziałam się, że w tych właśnie drzwiach, w tym mieszkaniu nie mieszka
żaden obcokrajowiec. Nasz obywatel Hajnówki. I po prostu, i nie wiem, jak my możemy jako radni
do tego podejść, prawda? Dziękuję.

Alla Gryc – Dziękuję bardzo. Czy ze strony radnych jeszcze są jakieś wnioski, zapytania? Dziękuję
bardzo. Czy ze strony Przewodniczących Rad Osiedli są jakieś wnioski, zapytania? Pani Helena
Kuklik, proszę bardzo.



Helena Kuklik –  Ja podobnie, jak Pani radna, mam pytanie do Pana Burmistrza. W zasadzie prośbę
może o częstsze  przeglądy tych  naszych ulic  miejskich,  bo myślę,  że  Pan Burmistrz  sprawuje
bezpośredni nadzór nad Zarządem Dróg Miejskich. Moją wypowiedź sprowokowała taka oto dziura
na ulicy Okopowej. To jest  rzeczywiście dziura a nie, jak czasami mówią Zarządcy Dróg, ubytek
masy asfaltowej. Tak jak widać, dziura jest okazała i głębokości można się jedynie domyślać, ale na
pewno ktoś w tej dziurze mógł zostawić koło. Także mój wniosek jest taki, żeby udzielić nagrody
dla mieszkańca tej ulicy, który tą dziurę zabezpieczył, że nikt tam koła nie zostawił jak dotychczas,
a  dziura  jest  już  od  około  1  miesiąca.  Czyli  Zarządcy  Dróg  Miejskich  prawdopodobnie  nie
dokonują jakichś regularnych przeglądów, już nie mówiąc, że bezpośrednio po wiośnie powinny
być  dokonane.  Myślę,  że  nagroda  się  człowiekowi  należy,  ponieważ  właściciel  samochodu  na
pewno by zażądał od zarządy drogi odszkodowania, a gdyby miał Autocasco, to ubezpieczyciel nie
zostawiłby suchej nitki na Zarządcy Drogi za takie uszkodzenie samochodu. Dziękuję.

Alla Gryc – Dziękuję bardzo. Pan Zdzisław Stankowski.

Zdzisław Stankowski – Pani Przewodnicząca, Panie Burmistrzu, znowu mnie spotkali mieszkańcy
Hajnówki i  mi podziękowali,  że:  Dobrze Zdzisiek,  że w końcu na Armii Krajowej  namalowali
przejście. Tylko mówią: Nie postawili znaku drogowego, że jest przejście. A na Białowieskiej już
nie odnawiali przejścia.  To poruszałem na poprzedniej sesji i jest tylko błąd, że w tym momencie
nie zrobiliście remontu chodnika. Był półmaraton, przyjechali ludzie z Polski z małymi dziećmi i z
wózkiem szli. Ja im powiedziałem: Uważajcie Państwo, żeby tam wam dziecko nie wypadło. To
ponad  2  miesiące  nie  zrobić  remontów  chodników?  Tak  jak  koleżanka  mówi.  Gdzie  jest  ta
drogówka hajnowska? Ulica miejska? Miejska. Dlaczego tego nie zostało zrobione? I teraz też.
Proszę w końcu zaznaczyć parking przy bloku nr  5  na ulicy Jagiełły.  Dostałem odpowiedź,  że
będzie  zaznaczony.  I  będzie  zaznaczone  przejście  dla  przedszkolaków  do  Przedszkola  Nr  1.
Dlaczego wy tego  nie  robicie?  Nie  wiem,  mieszkańcy są  tak  zdenerwowani  bloku nr  5  i  byli
milicjanci. Mówią: Żebyśmy my byli teraz w służbie, to by całkiem to inaczej wyglądało, niż to
teraz jest wyglądane. I oni też tam się bardzo denerwują. I teraz dlaczego, Panie Burmistrzu, od 2
lat nie zakładacie progów zwalniających na ulicy Kosidłów? To już ludzie są też zaskoczeni. Bo
tam idą z małymi dziećmi z wózkami, dziecko na przykład w wózku śpi – mówią – jadą szybko
samochodem i  mi  trąbi,  żebym ja  zeszła  z  ulicy.  A tam nie ma chodnika.  Z jednej  strony jest
szerokość 60 a z drugiej 80 i tam ludzie chodzą ulicą Kosidłów. I teraz też jeszcze jest taka duża
sprawa, bo jechałem do Kleszczel i  też  tam kolega zatrzymał mnie i  mówi: Zobacz jak Urząd
Miasta zrobił ulicę, gdzie kiedyś było Poryjewo. I ja się zatrzymałem, i też podszedłem, i mówi: W
końcu niech oni nam to zrobią. Są takie 2 doły, że tam jest 40 centymetrów wody. Chodnik ułożony,
asfalt zalany i my nie możemy przejeżdżać, bo się już boimy, czy tam nie ma dziury jakiejś. Tak,
ulica tam, gdzie było Poryjewo. Taka jest zrobiona ulica. 

Daleka.

Zdzisław Stankowski  – To jest,  ja nie  wiem, jak ona się nazywa, bo nie  zwróciłem uwagi.  To
dlaczego tak to zostało zrobione? Mówi: To co, mamy już jeździć znowu polnymi, żeby dojechać
do swego Poryjewa? Bo tam część jest do Gminy Orla a część jest Hajnówki. 

Jaka Orla?

Pasieczniki.

Zdzisław Stankowski – Czy Dubicze no.

Hajnówka.



Zdzisław  Stankowski  –  I  teraz  jeszcze  też,  proszę  Państwa,  na  sesji  Rady  Miasta,  tego,  na
zgromadzeniu Rady Osiedla Centrum, prosiliśmy Pana Dyrektora, nie przyszedł i Pani, która go
przedstawiała, powiedziała, że Pan Dyrektor nie jest Prezesem Wspólnoty Mieszkaniowej, za to nie
bierze żadnych pieniędzy. I ja powiedziałem: Proszę, jak robicie, wstawić kratki w Bibliotece. I tam
mieszkańcy, tam, gdzie nie  zostały wstawione kratki, powiedzieli: Mamy czarne mieszkania na 4
piętrze. Dlaczego zaklejone zostały tam kratki wentylacyjne przez tych, którzy ocieplają ten blok? I
też mieszkańcy powiedzieli, że pomalowanie klatki schodowej kosztuje w bloku 4piętrowym 12
000, a w bloku...

Alla  Gryc  –  Panie  Zdzisławie,  będę  musiała  Panu przerwać.  Bardzo  mi  przykro.  Wracając  do
porządku obrad,  którego winnam przestrzegać,  były zorganizowane konsultacje  społeczne,  były
spotkania  z  Dyrektorem Łapińskim, z  Dyrektorem Żukowskim, że niektóre tematy  nie  dotyczą
tematu sesji Rady Miasta. Myślę, że można to załatwić bezpośrednio z Dyrektorem Łapińskim czy
z  osobą  odpowiedzialną  za  dany  punkt  gospodarki.  Zleżałoby  mi  bardzo,  żeby  wniosek  był
sprecyzowany dokładnie: Wnioskuję o budowę i uzasadnienie.

Zdzisław Stankowski – Już składałem wniosek. 

Alla Gryc – Żebyśmy nie rozciągali tematów.  

Zdzisław Stankowski  –  Składałem wniosek o pielęgnację,  podcięcie  gałęzi  drzew, dokonana w
okresie wiosennym zostanie. Kiedy on została wykonana? To jest kłamstwo! Okłamaliście nas, że
zostanie podcięte. 

Alla Gryc – Przepraszam bardzo...

Zdzisław  Stankowski  –  Ludzie  idą  3  Maja,  mówią:  Jak  my  możemy  przejść  chodnikiem,  że
dotykamy głową  do  liści?  A mówi:  Teraz  różne  owady  w tych  liściach  siedzą.  Dlaczego  nie
podcinacie tego? Dobrze, dziękuję i więcej nie będę zabierał głosu, bo Pani mi przeszkadza!

Alla  Gryc  –  Dziękuję  bardzo.  Nie  było  moim  zamierzeniem  Panu  przeszkodzić  i  nie  było
zamierzeniem zabierania głosu.  

Janina Szymańska – Czy mogę ja?

Alla Gryc – Proszę bardzo, Pani Irena Szymańska. 

Janina  Szymańska  –  Janina  Szymańska,  Osiedle  Millenium.  Pani  Przewodnicząca,  Panie
Burmistrzu, Wysoka Rado, ja mam do Pana Burmistrza konkretne pytanie. Proszę mi odpowiedzieć
tak lub nie. Czy to prawda, że Pan takie podwyżki nam serwuje najemcom? Bo na ostatniej Radzie
sesji naszej osiedlowej właśnie Pani z gospodarki komunalnej przysłana powiedziała, że to nie Pan
Dyrektor podnosi te czynsze mieszkaniowe, tylko Pan Burmistrz tak nam na główkę to wszystko
sypie, że oni są niewinni. I jeszcze jedną mam prośbę taką do Pana Dyrektora. Niech skończą z tą
Wspólnotą  Mieszkaniową,  ponieważ w moim budynku jest  12 mieszkań niewykupionych i  my
należymy do Wspólnoty Mieszkaniowej najemców. Jeżeli Pan Dyrektor nie chce z nami rozmawiać
z ubogimi, to nich nam kogoś innego dadzą, żeby o nas się troszczył,  a nie nam serwować bez
przerwy jak mantrę Wspólnota Mieszkaniowa, Wspólnota Mieszkaniowa. I teraz, Panie Dyrektorze,
po ostatnim zebraniu Rady Osiedla,  może to  ja  też nie  powinnam mówić,  nie  wiem, ale  mnie
mieszkańcy prosili, którzy byli na zebraniu Rady Osiedla, że w bloku 45 ten cały zarząd to jest
jakby samozwańczy, że z nimi nic nie można porozmawiać, a tam się źle rzeczy dzieją. A jak pójdą
do Pana Dyrektora, to on odsyła do Przewodniczących tych całych, żeby oni z nimi rozmawiali, a



oni nie dają się nawet porozmawiać, bo oni, ich nawet nie wybierano, oni sami się wybrali. I teraz,
Panie Dyrektorze, w bloku nr 5 powiedzieli mi Panie, żeby poruszyć, a przeważnie szkoda mi było
kobiety, która ma 90 lat. Gdzie Pan był, jak Pan dostał budynki nowe, które zostały zniszczone, a w
tej chwili, jeżeli ludzie  powykupywali mieszkania, to Pan kosztem ludzi ociepla. Ona ma 90 lat i
mówi: Niech on sobie pomyśli, powiedzieli, że ja będę musiała zapłacić 10 000 za ocieplenie. To ile
mnie muszę Boga prosić, żeby żyć, żeby  to spłacić ten kredyt? Ja już mam 90 lat. No to, Panie
Dyrektorze, coś to tutaj jest nie gra, coś tu jest nie fair i ludzie się nie zgadzają, bo tam samo, jak na
tym zebraniu ludzie mieli pretensje, że na bloku nr 5 dach jest położony, to może po 3 gwoździe jest
w krokwiach, a reszta poza krokwiami, niezabezpieczone folią ani nic. I tak się dachy nie kładzie.
Jak ja wczoraj byłam w szpitalu, dowiedziałam się pod blachę kładzie się to. I teraz jeszcze jedno.
Do Pana Pucha mam taką prośbę. Niech Pan Pana Burmistrza nie wsadza na minę. Bo ten mostek,
który Pan chce naprawić, żeby była większa przepustowość rzeki i tam na Podlasiu nie zalewało
tym  ludziom  tych  domów,  tych  piwnic  czy  cośkolwiek,  to  niech  Pan  zwróci  się  do  Pana
Kulwanowskiego.  Pan  Kulwanowski  już  chyba  jest  siódmą kadencję  radnego,  był
Przewodniczącym i on dawał tym ludziom grunty budować domy na dzierżawę wieczystą, skąd się
za dzierżawę wieczysta ma się...

Alla Gryc – Przepraszam bardzo, Pani Irenko, proszę wybaczyć...

Janina Szymańska – Ale...  

Alla Gryc – Nie jest to wnioskiem. Nie jest to wnioskiem.

Janina Szymańska – Może to i nie jest wniosek. Ja nie umiem tych wniosków na przykład tego, ale
jeżeli nam Pan Kulwanowski nam tak zarzuca, że nie jesteśmy do niczego, dlaczego oddali ludziom
grunty zalewowe? Niech podziękują Bogu, że rzeka nie wylewa. A może ja na stare lata  jeszcze
będę tam łowić ryby, jak ta rzeka wyleje. I wtedy te budynki zaleje. A Pan przydzielał jako radny. I
dzisiaj Pan nam zwraca na wszystko uwagę, a sam co Pan robił? Dziękuję i przepraszam. 

Alla Gryc – Czasem mam wrażenie, że spotykamy się tutaj na sesji po to, żeby się pooskarżać.
Przecież  to  nie  o  to  chodzi.  Jesteśmy tutaj  lokalnym  społeczeństwem,  które  za  wszelką  cenę
powinno dbać, żeby było nam razem dobrze, żebyśmy jakoś tak wspólnie w zgodzie realizowali
wszystkie zadania. 

Bogusław Szczepan Łabędzki –  Mieszkańcy przedstawiają  problemy, które im przeszkadzają się
czuć dobrze. 

Alla Gryc – Niemniej jednak...

Bogusław Szczepan Łabędzki – I mają prawo je przedstawiać. Punkt obecny nazywa się wolne
wnioski, zapytania, a nie tylko wolne wnioski.

Alla Gryc –  Panie Bogusławie, ja nie neguję, niemniej jednak tak jak mówiłam, były powołane
konsultacje  społeczne.  Niektóre  tematy  dotyczą  bezpośrednio,  nie  dotyczą  tutaj  nas w  tym
momencie, dotyczą bezpośrednio Dyrektora Łapińskiego.

Bogusław Szczepan Łabędzki –  Dotyczą nas, bo jesteśmy Radą Miasta,  która ma rozwiązywać
problemy tego miasta. To są problemy mieszkańców.

Alla Gryc – Ale te problemy mieszkańców...

Bogusław Szczepan Łabędzki – Pan Dyrektor nie był obecny na zebraniu.



Janina Szymańska – Właśnie o to chodzi 

Bogusław Szczepan Łabędzki –  Pani Szymańska ma teraz okazję zadać w jego obecności pytanie.

Janina Szymańska – My nie mamy najemcy do kogo zwrócić się. Tylko wszystko na nas huzia a my
nie mamy do kogo się zwrócić.

Alla  Gryc  –  Proszę  bardzo.  Czy  będą  jeszcze  jakieś pytania?  Proszę  bardzo,  Pan  Leonard
Kulwanowski. 

Leonard Kulwanowski – Jakoś tak się dziwnie składa,  że muszę bez przerwy prostować uwagi
kierowane w moją stronę. Doprawdy, poprzednio mówiłem tutaj, że ktoś kłamie, w tej chwili muszę
mówić: Znowu ktoś kłamie. No przecież  ja  nie przydzielam żadnych, nie przydzielałem żadnych
mieszkań, żadnych terenów, proszę Pani. Naprawdę, proszę mi wierzyć. Jako Przewodniczący Rady
Miasta,  a  nie  jako  radny,  no  nie  mam  takiej  możliwości.  Wszystkie  sprawy,  które  są
administracyjne,  to  są  odpowiednie  służby i  one  załatwiają,  więc  proszę  naprawdę  nie  mówić
publicznie, że ja gdzieś coś rozdawałam. No wie Pani.

Janina Szymańska – Ale Pan przy tym był jako radny.

Leonard Kulwanowski – Proszę Pani, my też jesteśmy w tej chwili, proszę zrozumieć jedną rzecz,
że  wykonawcą  wszystkich  tutaj  spraw  administracyjnych  jest  Pan  Burmistrz  z  odpowiednimi
służbami. Rada Miasta stanowi prawo i ewentualnie je kontroluje, czy to wszystko jest w porządku.
I  proszę mi naprawdę publicznie nie zarzucać czegoś,  od czego byłem bardzo daleki,  bo Rada
Miasta niczego nie przekazywała, a szczególnie Przewodniczący Rady Miasta. Naprawdę,  proszę
mi wierzyć. Zrozumcie, że to nie jest, tak nie można po prostu mówić. Pan Łabędzki w tej chwili
powiedział, że to są wszystko sprawy miasta. Tak, ale proszę zwrócić uwagę, do czego zmierza Pani
Przewodnicząca.  Proszę  sformułować  pytanie  i  Pan  Burmistrz  niech  się  teraz  trudzi,  niech
odpowiada. Ja jestem jednym z  radnych i  tak samo  chcę uzyskać odpowiedź taką, jak Pani tutaj
sugeruje, jak Pani formułuje. Ale nie można strzelać raz tam, raz tam. Od tego jest Pan Burmistrz,
są służby i wszystko ma wykonać właśnie ta osoba, niestety, a Rada Miasta ma tylko ewentualnie
ma  stanowić prawo i skontrolować Pana Burmistrza. I proszę o tym pamiętać. Bo my się ciągle
mijamy,  proszę  Państwa,  z  naszymi  kompetencjami.  My nie  jesteśmy kompetentni,  jako  Rada
Miasta, żebyśmy załatwiali sprawy administracyjne. A jeżeli Pani mi przypisuje jeszcze coś, to wie
Pani, co? Jestem bardzo zaskoczony niemile. Dziękuję.

Alla  Gryc  –  Powinnam jeszcze  dodać,  że  Burmistrz  przyjmuje  w sprawie  skarg,  wniosków w
poniedziałki, w czwartki. Codziennie można się, zawsze jak jest, zawsze można przyjść.

Zdzisław Stankowski – Pani Przewodnicząca, jeżeli my tu kłamiemy, to ja poddaję się jechać na
wariograf. Pan mi zarzucił, że ja kłamię. Jedziemy na wariograf i sprawdzimy, kto tu kłamie. I kto
tu kłamie?

Alla Gryc – Ale o czym my mówimy? Myślę, że te wypowiedzi stają się trochę aroganckie, bardzo
nieeleganckie.  Uszanujmy  się.  Uszanujmy  się.  Podkreślam:  Pan  Burmistrz  przyjmuje  od
poniedziałku do piątku codziennie. W Biurze Rady Miasta można również złożyć wniosek, skargę,
która dotyczy, bezpośrednio adresowane, będą przekazane do poszczególnych jednostek. Pan Karol
Nieciecki, proszę bardzo. Panie Karolu, zastrzegam o ostrożność w słowach.

Karol Nieciecki – Wysoka Rado, Szanowna Pani Przewodnicząca, Szanowny Panie Burmistrzu, ja
się może przedstawię. Jestem członkiem Rady Osiedla, nazywam się Karol Nieciecki. Mówię nie



tylko w swoim imieniu, mówię także w imieniu mieszkańców, prawda, z którymi się spotykam. Co
na to dowody są niektórych radnych, jak pracuję, jestem dość aktywnym członkiem Rady Osiedla,
chciałbym powiedzieć. Chciałbym, żeby niektórzy radni byli tak aktywni, jak ja. Przepraszam, to
była autoreklama. A teraz może zacznę tak króciutko. Pani Przewodnicząca, bardzo mnie boli to.
Trzecia  sesja obserwuję,  jak Pani przerywa głos  Panu Zdzisiowi.  I to  w takim momencie,  gdy
człowiek  jest  przygotowany,  pracuje  nad  tym,  bo  ma  tu  kartkę  i  porusza  rzeczy,  które  także
powinien niejeden radny poruszyć, natomiast o tym zapomina, nie wiem, z jakiej przyczyny. To tyle
dotyczące właśnie traktowania nas tutaj.  Natomiast ad  vocem Pana radnego, który mnie dzisiaj
zaatakował. Panie radny, ja chciałem Panu powiedzieć, te głupie uwagi to było to, że zwrócił nam
Pan uwagę,  że przychodzimy tu się  przed telewizją reklamować,  tak? Bo i jeżeli  Pan tego nie
pamięta, to proszę obejrzeć sobie nagranie. To były głupie uwagi, bo jeszcze raz powiadam: Nie
tylko  jestem  mieszkańcem  Hajnówki,  ale  także  członkiem Rady Osiedla  i  to  dość  aktywnym
członkiem Rady Osiedla.  To tyle  i chciałbym już  skończyć  ten  temat.  Zacznę od tego,  co  tak
naprawdę chciałbym zapytać, co przygotowałem. Chciałbym się tak naprawdę dowiedzieć, ilu jest
mieszkańców Hajnówki. Bo podajmy cały czas tą liczbę 21 000, 21 000. Proszę Państwa, to nie jest
prawdą. To nie jest prawdą i myślę, że czas najwyższy, aby Pan Burmistrz się do tego odniósł. Nie
wiem, odpowiednie służby, prawda, i podały mieszkańcom Hajnówki tak naprawdę, ilu nas jest. Ja
może tylko taki przykład. Wokół mnie mieszka kilka osób i moja rodzina jest też w takiej sytuacji,
że są zameldowane 4 osoby a mieszkały tylko 2 i te 2 osoby, które nie mieszkają już 15 lat  i nie
mieszkają rzeczywiście, a są zameldowane. Jakoś to trzeba po prostu zweryfikować, prawda? Być
może ta ustawa śmieciowa,  te  nasze, że tak powiem, zgłoszenia to zweryfikują i w najbliższym
czasie dowiemy się, bo to jest ważne, proszę Państwa, w wielu rzeczach, w wielu opracowaniach,
czy jesteśmy miastem do 20 000, czy jesteśmy miastem powyżej 20 000. Na przykład dla mnie to
jest w mojej pracy bardzo ważne. Druga rzecz, Panie Burmistrzu, ja bardzo Pana przepraszam, będę
bardzo teraz delikatnie mówił. Pani Małgosia nic złego nie mówiła. Pani Małgosia prosiła tylko o
taką rzecz i ja to poproszę – o przeprowadzenie analizy, ile osób w ostatnim roku czy w ostatnich
latach  za  Pana  kadencji  zrezygnowało  z działalności  a  ile  osób  założyło  tą  działalność?  Pani
Przewodnicząca, ja już kończę, dobrze? Proszę nie wstawać, bo Pani się zmęczy za mocno. 

Alla Gryc – Nie zmęczę się.

Karol  Nieciecki  –  Ja  bardzo  proszę  o  taką  analizę  też  i  zgłaszam  taki  wniosek,  prawda,  bo
naprawdę,  to  jest  bardzo ważne dla  nas,  żebyśmy wiedzieli  też,  jak się  rozwija  to  miasto.  Bo
mówimy, prawda?  Na pewno. Na pewno radni, na pewno miasto myśli o tym, żeby zwiększyć,
prawda,  to zatrudnienie.  Natomiast chcielibyśmy,  ja też myślę codziennie,  chciałbym zwiększyć
zatrudnienie swojej osoby, zarobki, zatrudnienia, natomiast nie bardzo mi to wychodzi właśnie w
tym pięknym mieście. Teraz może jeszcze jedna rzecz, Panie Burmistrzu, ja obiecałem coś sobie na
poprzedniej sesji i będę teraz powtarzał. Ponieważ to nie jest tylko mój wniosek. To jest wniosek
także mieszkańców. Chcielibyśmy znać, Panie Burmistrzu, zarobki i Burmistrza Hajnówki, i ile one
wzrosły  od  czasu  objęcia  stanowiska  oraz  kierowników  wydziałów  pracujących  w  Urzędzie
Miejskim, oraz szefów spółek podległych miastu. I to tyle. Dziękuję bardzo. 

Alla Gryc – Dziękuję bardzo. Pozwólcie Państwo, że ja zacytuję Uchwałę Rady Miasta z dnia 27
września  2007  roku  w  sprawie  uchwalenia  Statutu  Miasta.  Jest  tu  punkt  § 14  punkt  2.
Przewodniczący  może  udzielić  głosu  poza  kolejnością  w  sprawie  zgłaszania  wniosków  o
charakterze  formalnym,  których  przedmiotem  mogą  być  w  szczególności  sprawy  zmiany  lub
uzupełnienia  określonego  porządku obrad,  ograniczenia  czasu  wystąpień mówców,  zakończenia
dyskusji,  podjęcia uchwał,  zamknięcia listy mówców, przeliczenia głosów, zarządzenia przerwy,
przerwania lub zamknięcia obrad, zmiany w sposobie prowadzenia i przeprowadzenia głosowania.
Wnioski  formalne  Przewodniczący  poddaje  pod  głosowanie  po  wysłuchaniu  wnioskodawcy,
ewentualnych  dyskusji nad wnioskiem.  § 15. Przewodniczący obrad może udzielić głosu osobie
spośród  publiczności,  przy  czym  stosuje  się  odpowiednio.  Głos  na  sesji  Rady  mają  przede



wszystkim radni, Przewodniczący Rad Osiedla,  osoby, które są zaangażowane w pracę na rzecz
lokalnego społeczeństwa. Przepraszam, Panie Karolu, ja naprawdę nie chciałabym zabierać nikomu
głosu i  nie  zabierałam również głosu Panu Zdzisławowi w nieodpowiednim momencie.  To był
moment, kiedy zapadały dyskusje w sprawie projektów uchwał. W tym momencie Pan Zdzisław nie
miał prawa głosu, bo to były tylko decyzje, tylko głosy radnych były istotne. Ja naprawdę nie robię
tego z przyjemnością. Proszę mi wierzyć. Pana Zdzisława znam od lat, szanuję człowieka, szanuję
jego pracę i nie śmiałabym zabierać jemu głosu, gdyby to było w niewłaściwym momencie. Czy ze
strony Państwa? Proszę bardzo, Pani Małgorzata Szczerbakow. 

Małgorzata  Szczerbakow –  Ja  chciałam  przypomnieć  Panu  radnemu Kulwanowskiemu,  że
Przewodniczący i w ogóle Rady Osiedlowe są organem pomocniczym dla Rady Miasta. I skoro my,
bo Pan stwierdził,  że do tej  pory nie było tak i się nie działo. Być może Rady te nie były tak
aktywne, jak aktywna jest w tej chwili, jak aktywne są nasze Rady. I ja uważam, że to bo, że to
Bogu dzięki,  że  tak  się  właśnie  dzieje.  Bo jest  okazja,  my pracujemy przecież  właściwie  jako
wolontariat,  tak? Poświęcamy naprawdę bardzo dużo czasu.  Pewnie Pan o tym doskonale wie.
Chodzimy,  komisyjnie  oglądamy jak  wygląda  nasze  miasto,  jakie  są  problemy,  rozmawiamy z
ludźmi, spotykamy się, redagujemy uchwały. Ja nawet po to, żeby się nie zabierać zbędnie głosu,
przygotowuję  i  mam napisane,  i  zwykle  to  czytam.  Pani  Przewodnicząca  Rady Miasta  też  mi
wytknęła, że tak, owszem, ale ja bardzo proszę o posłuchanie, bo ja do Pani mówię, jeśli można
prosić o chwilę uwagi. Pani mi też wytknęła, Pani Przewodnicząca, że tak, Pani ma jakieś tam
zawsze kartki. Nie, proszę Pani, ja mam albo czytam zwykle uchwały podjęte przez Radę Miasta,
albo czytam coś, co mam przygotowane i to zwykle obejmuje jedną stronę formatu A4, zwykle jest
napisane odręcznie,  także nie zajmuje to dużo czasu. A jeśli  nawet czytaliśmy wcześniej,  kiedy
rozpoczęliśmy swoją działalność, w tej chwili jest już krótsze są te uchwały, ponieważ już wiele
rzeczy zgłosiliśmy, oczekujemy tylko na realizację, będziemy to wznawiać, jeśli będzie nam dane,
owszem, one były dość długie, ale to dlatego, że jest taka potrzeba. To, że mówimy o sprawach
spółdzielczych, gdzie zwykle jesteśmy gaszeni,  bo jest parasol. Można, tak jak słyszałam wczoraj
czy przedwczoraj w programie telewizyjnym, że łatwiej jest zmienić nawet prezydenta niż Prezesa
Spółdzielni Mieszkaniowej, to ten parasol jest rozciągnięty, ktoś rozciąga nad tymi osobami ten
parasol. My nie możemy się przebić z tym, że na przykład, ja powiem na swoim przykładzie. 570
złotych płacę  za  mieszkanie,  w którym mieszkają 2 osoby.  Ja  jestem osobą  bardzo  oszczędną,
zorganizowaną.  Używam,  myć  się  bardzo  lubię,  więc  wody zimnej  zużywam 3  metry,  ciepłej
zużywam więcej. Jednostek zużyłam też mało, a  tak szalenie dużo płacimy za mieszkanie przy
naszych nędznych dochodach. To coś się w tym mieście dzieje i dzieje się złego. Gdzie my o tym
powiemy?  Przecież  my,  rozumiem,  że  chce  mi  Pani  przerwać,  ale  może jednak chciałabym to
dokończyć ten temat. Ja wiem, że to się Państwu nie podoba. Czy chcielibyście, proszę Państwa,
tak, żeby tylko było głosowanie – tak lewa, tak prawa, wszystko poszło. Przecież mieszkańcy mają
prawo słyszeć, co się na tej sesji dzieje. My chcemy złożyć jeszcze wniosek, żeby uchwały, które są
głosowane, żeby były bardziej czytelne dla  widzów, dla mieszkańców, żeby wiedzieli, co głosują
wybierani przez nich radni, w jaki sposób, jak się zachowują, czy są dla nich przyjaźni, czy nie?
Więc taką jeszcze chcieliśmy wnieść też uwagę. To może tyle powiedziałam, bo dużo by tu można
mówić. Podsumuję tylko: To, co usłyszałam dzisiaj i to, co słyszę właśnie na ostatnich sesjach, to ja
uważam,  że  to  jest  taka  pacyfikacja  nas,  bo my to  już odczuwamy,  ponieważ wszyscy,  którzy
braliśmy udział w proteście, gdzie ja wręczałam Panu Burmistrzowi protest pod Urzędem Miasta,
wszyscy mamy sprawy karne. Bogu dzięki, te sprawy wygrane i ja też mam sprawę wygraną. Będę
czekała na przeprosiny, bo zostałam pomówiona i zresztą niejednokrotnie jesteśmy nękani różnymi
pismami, różnymi pomówieniami i to, co tu się dzieje...

Alla Gryc – Przepraszam bardzo...

Małgorzata  Szczerbakow  –  ...odbieram  jako  kolejną,  kolejne  odbieranie  nam  i  jak  gdyby
pacyfikowanie, w naszym uczuciu, w moim odczuciu, mówię o sobie, pacyfikowanie społeczności



miasta Hajnówka. Bo jeśli się nas pacyfikuje, to ci ludzie też nie będą mieć odwagi, żeby cokolwiek
tu powiedzieć, a ci ludzie mają prawo usłyszeć, co się dzieje i jakie tu rzeczy zapadają, i czy ważny
jest  na przykład,  ludzie  to  rozważają,  czy potrzebna jest  fontanna,  czy potrzeby jest  chociażby
zakład pracy, chociażby te makarony. To tyle. A jeszcze, a tak w ogóle z uwag, to teraz nie wiem w
ogóle, o czym mi można i co można tu zgłosić, no bo mnie to zupełnie w tej chwili sparaliżowało,
że tak powiem, ta uwaga, którą dzisiaj usłyszałam. Chciałabym zgłosić, jeśli można, ostatnią rzecz
mówię, o problemach mieszkańców zarządzanych przez ZGM. To są te tak zwane Kolejki. Kolejki
Leśne,  tak,  te  bloki.  Tam jest  plaga  karaluchów.  Ja  wiem,  że  ZGM robi  tam porządek z  tymi
karaluchami, ale tego jest naprawdę za mało. Te karaluchy są wszechobecne, naprawdę. Poza tym
są tam mieszkania i problemy rzeczywiście z tymi kotami. Jest też osoba..

Alla Gryc – Czy to jest, czy to na pewno, ja przepraszam Pani Małgosiu.

Małgorzata Szczerbakow – Tak, proszę. Słucham.

Alla  Gryc  –  Ze  strony  Pani,  podejrzewam,  że  jest  jakaś  jednak  niewłaściwa  interpretacja.  Ja
próbowałam określić.

Małgorzata Szczerbakow – Niczego innego się nie spodziewałam. Niczego innego. Tylko tego się
spodziewałam. 

Alla Gryc – Ja próbowałam Pani powiedzieć...

Małgorzata Szczerbakow – Proszę, słucham.

Alla Gryc – ...że Rada Miasta ma pewien porządek i wszystkim Państwu Przewodniczącym Rad
Osiedli. Pracujecie ze swoim środowiskiem lokalnym. Jesteście przedstawicielami tych pewnych
małych okręgów. Organizujecie swoje zebrania, spotkania z mieszkańcami, podejmujecie uchwały i
te uchwały powinny być dostarczane tutaj do Urzędu Miasta, tak?

Małgorzata  Szczerbakow – Uchwały są dostarczane,  są odczytywane, żeby mieszkańcy słyszeli
cokolwiek, że to się dzieje, że my je przekazujemy, że jest sens działania tych ludzi i że mają
szansę,  że i  to jest  świetnie,  że mogą zobaczyć światło  dzienne,  że mogą to usłyszeć i  my tak
właśnie się zachowujemy.  Nie może Pani, nie możecie Państwo wyciąć jednego z organów, bo
akurat, bo jesteśmy bardzo aktywni. Jest to niezgodne z naszymi prawami. Naprawdę. 

Alla  Gryc – Ale,  Pani  Małgorzato,  nikt  nie  chce wyciąć.  Ja próbuję Państwu wytłumaczyć,  że
niektóre sprawy są adresowane wyłącznie do Dyrektora, chociażby Dyrektora Anatola Łapińskiego.
Dlaczego my mamy dzisiaj 4 godziny dyskutować na temat tych problemów? Zróbmy konsultacje
społeczne  jeszcze  raz.  Spotkajmy  się  tutaj  w  dwunastce  w  Urzędzie  Miasta  z  problemami
wypisanymi, wyliczonymi, które są adresowane do Dyrektora Łapińskiego czy do innych jednostek.

Małgorzata Szczerbakow – Czy mogę odpowiedzieć? Ja mówię w tej chwili 10 minut. Proszę mi
nie zarzucać 5 godzin czy 4 godzin, bo ja mówię tylko 10 minut i mówię, uważam, merytorycznie i
o ważnych sprawach. Nie mówię tu, co wczoraj jadłam. Skoro jest taka klepka i coś mimo czegoś
nie możemy załatwić, to znaczy, że jest problem, szalony problem mieszkańców. Nie możecie tego
spacyfikować. Naprawdę, tego robić wam nie wolno. Dziękuję.

Alla Gryc – Proszę Pani, czy ktoś z nas zamyka się od mieszkańców? Ja nie rozumiem Państwa
pretensji, ja nie rozumiem pretensji do mnie. Szanowna Pani, jestem w Radzie od 2 lat. Jestem w
Radzie  od  2  lat.  Jestem  zawsze  osobą  otwartą.  Nie  spotkałam  się  takimi  przypadkami,
wypowiedziami. Nie wiem, co mam Pani powiedzieć. Ja, jeśli Pani to tak interpretuje, więc ja Panią



przepraszam.  Nie  było  zamierzeniem  moim  odrzucenie  spraw  mieszkańców.  To  jest  zła
interpretacja. Załatwiajmy to inaczej. Poza tym, od wielu spraw jest ustawodawstwo sejmowe. My
nie jesteśmy tak. 

Małgorzata Szczerbakow – Ja tylko jeszcze jedno słowo odpowiem. To nie jest to, co w tej chwili
Pan mówi,  że odrzucenie.  To może nie  tak,  tylko że my mamy prawo i  obowiązek przekazać,
ponieważ jesteśmy organem pomocniczym i należy stworzyć nam tę możliwość, i my ją mamy, i
wykorzystujemy. 10 minut, 15 minut, tyle, więcej nie zajmujemy czasu. Dziękuję. 

Alla Gryc – Nie zabieramy możliwości udzielenia głosu, nie zabieramy prawa. Zła interpretacja.
Zapędziliśmy się za daleko. Przepraszam bardzo za te zamieszania. 

Zdzisław Stankowski – Jeszcze jedną rzecz.

Alla Gryc – Proszę bardzo, Pan Zdzisław Stankowski. 

Zdzisław  Stankowski – Pani Przewodnicząca,  Panie Burmistrzu, to co przeglądałem, to jeden z
policjantów prosił mnie, żebym to poruszył też na sesji, że w którąś niedzielę o 21:00 przyjechały 2
wozy  strażackie  na  sygnałach  na  Osiedle  Millenium.  I  dużo  mieszkańców  wybiegło.  Oni  też
dojechali do nas i Straż Pożarna się pyta: Gdzie jest blok nr 13 na Millenium? My mówimy, że na
Millenium jest tylko 11 bloków. To Straż Pożarna w Hajnówce nie wie, że na Millenium jest tylko
11 bloków? I tak mieszkańcy wszyscy byli zaskoczeni,  że któryś blok się pali. Nr 13. I policjant
przyjechał  i  mówi  też:  Panie  Zdziśku,  niech  Pan  to  poruszy  na  sesji.  I  dlatego  mi  się  to
przypomniało i poruszyłem. Dziękuję.

Małgorzata Szczerbakow – Jeśli można, tylko jeszcze chwilę.

Alla Gryc – Proszę bardzo. Proszę bardzo.

Małgorzata Szczerbakow – Tak. Pani Przewodnicząca, nam się wydaje i takie głosy, takie sygnały
mam od mieszkańców, i  ja  to  też  tak  odczuwam,  że  to  jest  taka  socjotechnika,  którą  Państwo
stosujecie, bo po prostu specjalnie nas  prowokujecie, a Pani, jeśli można powiedzieć, to Pani  na
ostatniej sesji, przypomnieć Pani, to Pani na ostatniej sesji chyba to robiła, czy na przedostatniej, a
może na ostatniej, nie pamiętam, jak Pani ciągle, chciała Pani mnie po prostu sprowokować, bo
Pani  mówiła  o zasobach Spółdzielni  Mieszkaniowej,  podczas gdy Pani  z  zasobów ZGM-u  i  to
chodziło o bloki i był problem ZGM-u. Natomiast i Pani mnie wtedy sprowokowała. Nawet osoby,
które tu siedziały, mówią: Małgośka, nie odzywaj się, bo to jest celowe działanie. Naprawdę, tak to
odbieramy. Tak to odbieramy, proszę Pani. Tak to odbieramy, Bo to, że w tej chwili takie rzeczy się
dzieją, to że wywołał Pan Kulwanowski, no to po to, żeby to było, żeby nas pokazać jako pieniaczy
czy coś tam. A przecież my pracujemy naprawdę w dobrej wierze. Dziękuję bardzo.

Alla Gryc – Dziękuję bardzo. 

Karol Nieciecki – Jedno zdanie, dobrze? Pani Przewodnicząca, przerwijmy tą dyskusję,

Alla Gryc – Tak, właśnie chciałam przerwać.

Karol Nieciecki – Bo im więcej Pani, to się po prostu... Ja chciałbym jeszcze podziękować Pani
radnej.  Przepraszam,  nie  pamiętam nazwiska,  za poruszenie  spraw  bloku  Piłsudskiego  i
Białowieskiej. Pani Kośko,  tak,  właśnie.  Podpowiadają mi. I chciałbym tylko dać jeden przykład.
Pani Przewodnicząca, myśmy tą sprawę 1,5 roku temu tu zgłosili. I Pani mówi tak: Zgłaszajcie, nic
nie mówcie, będzie dobrze. I co, było dobrze? Co zostało zrobione? Ukłon dla Pani, Pani radna.



Proszę tak dalej. My będziemy swoje robić a jednak radni też są tam potrzebni.

Alla Gryc – Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, Pan Leonard Kulwanowski.

Leonard Kulwanowski – Proszę Państwa, ja mieszkam przecież na tym samym osiedlu z Panią
Małgosią.  Jestem  członkiem  Spółdzielni  Mieszkaniowej.  Razem  połączymy  szeregi  i  jeszcze
wystąpimy,  będziemy  dyskutowali.  Razem  – podkreślam,  jeżeli chodzi  o  pracę  Spółdzielni
Mieszkaniowej.  Ale  Państwo  w  tej  chwili  nam  narzucacie  swój  sposób  myślenia.  Pomijacie
wszystko to, co jest, Regulamin Rady tutaj, Regulamin posiedzeń. Chcecie po prostu tak robić, jak
wam się podoba, a tu chodzi tylko o nic więcej. Naprawdę. Ja w tej chwili nie mogę no spokojnie
siedzieć, jeżeli ktoś mi tu coś zarzuca, o czym w ogóle nie mam pojęcia. Jeżeli w tej chwili Państwo
mówicie,  że  wam się  zamyka  buzię,  prawda,  że  nie  możecie  coś  mówić.  Możecie.  Wszystko
możecie, tylko proszę zwrócić uwagę. Jesteśmy w punkcie w tej chwili wolne wnioski, zapytania.
Zapytanie. Proszę wstać, zadać pytanie a Pan Burmistrz niech się tłumaczy. Pan Burmistrz, bo Pan
Burmistrz jest władzą wykonawczą.  Ale nie kierujcie tego do nas, bo my przecież nie jesteśmy
wykonawcami, więc dlatego też zrozumcie ten jeden moment. Jeżeli są wnioski konkretne, proszę
przekazać i Pan Burmistrz powinien to w jakimś terminie realizować. I za miesiąc przyjdziemy, i to,
co Pan powiedział, przepraszam, ja przepraszam, nich się Pan nie pogniewa, powiem Pan Karol
właśnie mówi, że się nic nie poprawiło. To właśnie jest bardzo źle, jeżeli się nie poprawiło. I razem
będziemy tego dochodzili, żeby się poprawiło. Ale w tej chwili nie możecie nam sesji zamieniać w
to, co żeście zamienili w tym ostatnim punkcie. Wolna dyskusja, prawda, sobie Pani wspomina o
wielu sprawach. Z całym szacunkiem, na temat Pani pracy, proszę Pani, to ja mogę, jeżeli w ogóle
mogę w tej  chwili to powiedzieć, to jest super praca,  proszę Pani, bo Pani z tą grupą ludzi,  ja
przecież tam byłem, ta grupa ludzi jest naprawdę zaangażowana i tak trzeba to robić. Ja przecież
byłem też i wiem, jak to wygląda. Więc dlatego też to są 2 różne sprawy. Proszę zrozumieć, na
czym polega praca sesji, a na czym nasza praca tam w środowisku. Dlatego też bardzo o to proszę,
bo przecież razem nadal będziemy pracowali i będziemy mówili sobie i dzień dobry, i wszystko to,
co dobre dla naszego małego środowiska. Także bardzo proszę, żebyśmy po prostu się zrozumieli.

Alla Gryc – Pan Janusz Puch, proszę bardzo. Chciał Pan zabrać głos, tak? 

Janusz  Puch  –  Ja  chciałem odpowiedzieć  dla  Pani  Szymańskiej  w  sprawie  tego  mostku.  Pani
Szymańska, to nie chodzi o domy, które jak myślę, Pani myśli, na Podlasiu. To chodzi o domy,
które  wybudowane  zostały  w  latach  60.-70.  Mało  tego,  na  Podlasiu  stoją  domy także  jeszcze
przedwojenne.  Więc mi tu o to  chodzi.  I  skoro Pani  tak uważa,  to proszę powiedzieć dla  tych
mieszkańców z ulicy Nabrzeżnej,  Chopina, Moniuszki, że Pani się z tym nie zgadza. Że ich co
roku, corocznie zalewa, muszą wypompowywać wodę z piwnic, samochody zalewane są, wynosić
wszystkie rzeczy. Proszę dla nich to powiedzieć.

Janina Szymańska – Ale chyba to te są nowe budynki...

Janusz  Puch  –  Nie  nowe.  Ja  rozmawiałem  odnośnie  tych  mieszkańców,  którzy  tu  mieszkają.
Dziękuję. 

Alla Gryc – Dziękuję bardzo. Dziękuję. Poprosimy Pana Burmistrza. Tak, jeszcze Pan Łabędzki.
Radny Łabędzki, przepraszam.

Bogusław  Szczepan  Łabędzki  –  Dziękuję  bardzo,  ja  naprawdę  krótko.  Pani  Przewodnicząca,
dzisiejsza sytuacja pokazuje dosyć jasno, gdzie jest popełniony błąd. Pani zachęca do tego, żeby jak
najwięcej  spraw  załatwiać  poza  sesją.  Ja  przypomnę  Pani  tylko  taką  komisję,  na  której
dyskutowaliśmy jako  Komisja  Spraw  Społecznych,  czyli  ta  merytorycznie  związana z  tematem
powołania  gimnazjum  przy  liceum  komisja.  I  tam  był  wniosek  sformułowany  na  komisji,



wypracowany przez komisję w czasie jej posiedzenia. Pani potem na sesji, na której obradowaliśmy
w  tej  sprawie,  nie  przedstawiła  tego  wniosku  jako  Przewodnicząca  tej  komisji.  Po  drugie,
uczestniczyłem w obradach w zebraniu Radu Osiedla Majdan – Czworaki, na którym mieszkańcy
zgłaszali Pani szereg różnych problemów jako Przewodniczącej Rady Miasta. Był tam też wniosek
o zorganizowanie sesji, na której będzie obecny Pan Komendant Policji. Były, w związku z tą jego
planowaną  obecnością,  zgłaszane  konkretne  wnioski.  Ja  nie  słyszałem,  żeby  Pani  na  tej sesji
zaprezentowała  je,  chociaż  one  były skierowane,  złożone na  Pani  ręce  w czasie  merytorycznej
dyskusji Rady Osiedla. Nie wybrzmiały potem one na sesji. Mieszkańcy pytają: Co z tymi naszymi
wnioskami? Dzisiaj  Pani radna pyta o te drzwi oblane. Pani wie, co to za drzwi.  Przecież  Pani
słyszała historię tych drzwi wtedy właśnie na Radzie Osiedla.  I proszę zwrócić uwagę, po jakimś
czasie te pytanie wraca. Ja mam, Panie Burmistrzu, pismo z 5 grudnia, na które Pan do dzisiaj nie
odpowiedział,  tak?  Ja  bym,  oczywiście,  ja  mogę  wszcząć  procedurę  zaskarżenia,  prawda,
bezczynności  Urzędu,  tak?  Ale  mam nadzieję,  że  jednak  ja  się  doczekam na  odpowiedź na  te
pytania, które w piśmie były zawarte. Tym bardziej, że one były zasadne. Bo jak się dowiadujemy,
ten komin na bloku będzie jednak podniesiony, tak? Czyli jednak były to pytania zasadne. I z tego
jak gdyby się biorą takie potem problemy, Pani Przewodnicząca. Po drugie, w jednym przypadku
dopuszcza  Pani  do  polemiki,  w  drugim  przypadku  Pani,  pod  pozorem  zatrzymania  polemiki,
odbiera głos. To się dzisiaj stało,  kiedy ja się próbowałem odnieść do pisma Pani Dyrektor. Panie
Burmistrzu, w związku z tym, że jesteśmy w przededniu Bożego Ciała.  Ja muszę opuścić obrady,
ponieważ mam swoje obowiązki w Narewce, związane z jutrzejszą uroczystością. Bardzo proszę o
odpowiedź na piśmie na moje pytania, które stawiałem dzisiaj na sesji. Dziękuję bardzo. 

Alla Gryc – Jeśli Pan pozwoli, Panie Bogusławie, to się wypowiem co do sytuacji w gimnazjach.
Pan  wie,  że  to  był  temat  bardzo  drażliwy,  że  ta  sytuacja  tak  się  wahała  przez  pewien  okres.
Wszystkim nam zależało, żeby to był temat, który spokojnie przeszedł przez Radę Miasta i dobrze,
że się tak stało, jak się stało. 

Bogusław  Szczepan  Łabędzki  –  Dlatego  ten  wniosek  w czasie  obrad  komisji,  żeby  to  potem
spokojnie na sesji przedstawić. 

Alla Gryc – Wielu sprawom towarzyszyły emocje. Dobrze, że temat zakończył się właśnie tak, że
została powołana ta jedna klasa, w liceum zostały dwie, że bez zbędnych emocji. Jeśli chodzi o
drzwi, skąd wiadomo, które to drzwi? Tak dużo drzwi jest  w Hajnówce. To jest drobiazg, tak?
Policja, temat bezpieczeństwa był podniesiony. Było spotkanie teraz zorganizowane w Hajnowskim
Domu Kultury – temat bezpieczeństwa w Hajnówce. Program pewnie będzie emitowany, już był
emitowany w Telewizji Kablowej. Temat ciągle aktualny, bo ciągle aktualny i ciągle nam istotny
jako mieszkańcom miasta.

Bogusław Szczepan Łabędzki – Ale ciągle Pani ucieka od pytania. Dlaczego Pani nie przedstawiła
na sesji wniosków mieszkańców, które na Pani ręce składali? 

Alla Gryc – Nie przedstawiłam na sesji wniosków mieszkańców, dlatego że...

Bogusław Szczepan Łabędzki – Dziękuję bardzo, przepraszam.

Alla Gryc – Dziękuję.

Bogusław Szczepan Łabędzki – Do widzenia. 

Alla Gryc – Dziękuję. Czy ze strony Państwa są jeszcze jakieś pytania? 
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Alla Gryc –  Poprosimy Pana Burmistrza o udzielenie odpowiedzi, tak? Przynajmniej na część z
tych pytań, bo dużo tego jest. 

Jerzy Sirak – Pani  Przewodnicząca,  Wysoka Rado,  mnie tak się  nasuwa taka,  powiem, smutna
refleksja, bo stawianie, komu jak komu, ale Pani Alli – Przewodniczącej Rady – takich zarzutów,
jak przed chwilą to zrobił Pan radny Łabędzki, to jest żenujące. Wszyscy znamy Panią Allę, nie
tylko  my  tutaj,  ale  zdecydowana  większość  mieszkańców  naszego  miasta.  I to  jest  naprawdę
przykre, bo mi się wydaje, że swoim postępowaniem, życiem zawodowym, sposobem prowadzenia
sesji Rady Miasta Pani Alla w żaden sposób nie zasługuje na takie opinie, na takie oceny. Przykro,
że tak się dzieje. Także wracamy do interpelacji. Pan radny Tomaszuk wnioskuje o przemyślenie
sprawy pewnego programu wparcia osób wielodzietnych. Ja wspólnie tutaj z Panem Sekretarzem i
zespołem  pracowników  od  pewnego  czasu  już  myślimy,  pracujemy  nad  takim  programem.  I,
oczywiście, postaramy się jak najszybciej  ten program przygotować. Ja Państwu przypomnę, że
wtedy,  kiedy dyskutowaliśmy w grudniu  nad  uchwałą  śmieciową  i  stawkami  śmieciowymi,  ja
również zwracałem uwagę na to, że ta ustawa, która jest, dyskryminuje rodziny wielodzietne i nie
mogliśmy  wówczas  podjąć,  zgodnie  z  ustawą,  innych  decyzji.  Ja  tutaj  obiecuję  Państwu,  że
ewentualnie przed rozpoczęciem przyszłego tego roku  już  będziemy po przetargach, zobaczymy,
jak  to  wszystko  będzie  przebiegało.  Na  pewno  przygotujemy taki  projekt  zmian  w  tej  naszej
uchwale dotyczącej opłat śmieciowych, żeby on uwzględniał interesy rodzin wielodzietnych. Ja o
rodzinach wielodzietnych mówiąc, mam na myśli rodziny z trójką dzieci. Oprócz tego, wydaje mi
się, że koniecznie trzeba wprowadzić jakieś, tak jak Pan Dyrektor radny Tomaszuk  proponował,
różne ulgi tam, gdzie jest to możliwe. Oczywiście, pomyślimy o wprowadzeniu jak najszybciej ulg
dla  rodzin wielodzietnych przy korzystaniu  z  pływalni  miejskiej,  bo to  jest  sprawa regulaminu
wewnętrznego i poproszę Pana Dyrektora Chilimoniuka, żeby przygotował odpowiednie regulacje i
regulaminowe umożliwiające na zastosowanie takich ulg już od 1 lipca tego roku. Oczywiście,
myślę, że też możliwa jest sprawa ulg na komunikację miejską i tym tematem się zajmiemy przy
okazji ustalania nowych stawek cen biletów na naszą komunikację miejską. Również bardzo ważny,
godny jest do przemyślenia ten fakt, sugestia, jak ewentualnie ułatwić i przyspieszyć przydzielanie
mieszkań  dla  rodzin  wielodzietnych.  Tutaj  to  przeanalizujemy.  Jeżeli  będą  potrzebne  stosowne
uchwały Rady Miasta, to też to zrobimy. Ja rozumiem, że tu możliwe jest takie rozwiązanie, że te
osoby, które nasza tutaj Miejska Komisja Mieszkaniowa zakwalifikuje na listę do przydziałów, to
zasada  będzie  taka,  że  priorytetowo  będą  traktowane,  jeżeli  chodzi  o  przydziały  mieszkań,  te
rodziny, które będą miały troje dzieci i więcej. Myślę, że to w dużej mierze wyczerpuje ten temat.
Pani radna Kośko podnosiła sprawę tych 2 budynków. Ja zdaję sobie z tego sprawę, jaki jest stan
techniczny  tych  budynków.  Wiemy,  że  te  przyczyny  są  różne  tego  stanu  technicznego.  Nie
wszystkie one są  tutaj  po stronie Pana Dyrektora Łapińskiego. A jak pamiętamy, nie tak dawno
został też zrobiony gruntowny remont dachu. Jak ten remont przebiegał, co mówił wykonawca, to
ja nie będę tutaj mówił. Przechodzimy do wolnych wniosków. Pan radny Szarejko – sprawa światła
skrzyżowania ulica Lipowa – Batorego. Wystąpimy z wnioskiem do zarządcy drogi, do Starostwa
Powiatowego w tej sprawie. Drugi temat dotyczy przeglądu drzew. Mogę powiedzieć, że to jest
jakby w trakcie  realizacji  –  i  przegląd  drzew w parku  na  OSiRze,  i  przegląd  drzew w parku
miejskim, ale również w różnych innych miejscach. Tam, gdzie stwierdzimy, że drzewa są stare czy
mogą  stanowić  jakiekolwiek  zagrożenie,  wstąpimy  niezwłocznie  z  wnioskiem  do  Starosty  o
wydanie zezwolenia na wycinkę tych drzew. Ale w pełni podzielam pogląd, że to trzeba robić, tylko
zdajemy sobie wszyscy sprawę z tego, jakie są reakcje Zielonych na każde wycięte drzewo. Nikt się
nie będzie martwił i przejmował wtedy poza nami, kiedy drzewo się właśnie przewróci, coś się
stanie. Wtedy nie będzie  Zielonych,  Greenpeace-ów i  różnych obrońców przyrody. Wtedy będzie
odpowiadał zarządca. 

Alla Gryc – Panie Burmistrzu, ja przepraszam bardzo. Muszę minutkę przerwać. W związku z tym,
że  muszę  Państwa  opuścić,  chcę  bardzo  przeprosić.  Po  prostu  zaistniała  taka  sytuacja.  Muszę
Państwa  opuścić  i  Pan  Wiceprzewodniczący  Jakub  Ostapczuk  poprowadzi  sesję  Rady  dalej.



Dziękuję bardzo. 

Jerzy Sirak – Pan radny Rakowicz podnosi temat Rockowiska. Ja myślę, że nikogo tu nie muszę
zapewniać co do tego, że przychylność i moja, i Rady dla tej imprezy młodzieżowej jest od samego
początku.  Ja,  powiem  szczerze,  liczyłem  na  to,  że  w  tym  roku  wsparcie  ze  strony  Urzędu
Marszałkowskiego, Samorządu Województwa Podlaskiego będzie trochę wyższe. Niestety, ono jest
niższe i słusznie tu Pan radny mówi, że może wszyscy powinniśmy się zastanowić nad tym, co
zrobić, jak pomóc, żeby impreza doszła do skutku. Jest deklaracja ze strony Pana radnego jednego i
drugiego, że będą też się starali pomóc szukać innych źródeł. W stosownym czasie wrócimy do
rozmowy a ja obiecuję, że też ze swojej strony zastanowię się też, w jaki sposób wesprzeć to, żeby
zgodnie z planem i złożeniami ta impreza się tutaj odbyła, bo odbywa się niezależnie od tego, że
czasami są głosy krytyczne, ale jest taka potrzeba, są pozytywne opinie młodzieży w mieście, nie
tylko w mieście. Uważam, że trzeba wszystko zrobić, żeby kontynuacja tej imprezy była. 

Malowanie klatek osiedla.

Jerzy Sirak –  Nie, nie, nie, tu  Pan radny podnosi temat  wjazdów do lokali wyborczych. W pełni
podzielam tutaj pogląd. Jest taka potrzeba, z tym, że nie wszystko zrobimy od razu. W tym roku
mam przygotowaną dokumentację na wykonanie podjazdu do Przedszkola na ulicy Rzecznej. Tam
też  jest  lokal  wyborczy.  Wystąpiliśmy  z  wnioskiem  do  Ministra  Edukacji  o  dofinansowanie
wykonania tego podjazdu z rezerwy Ministra Oświaty i  jeżeli  dostaniemy, to  i  w tym roku ten
podjazd tam zrobimy, więc problem tam rozwiążmy. Natomiast w innych lokalach zawsze jest taka
sytuacja, że jest samochód  na miejscu, są pracownicy gotowi. Jeżeli jest  wola zagłosowania, to
robimy wszystko, żeby pomóc.  Ale w pełni  tu zgadzam  się, że trzeba wszystko zrobić,  żeby w
przyszłości  doprowadzić do  tego,  żeby żadnych barier  architektonicznych  w dostępie  do lokali
wyborczych w przyszłości nie było.  Chociaż zdaję sobie z tego sprawę, że Biuro Wyborcze i Pan
Dyrektor Rybnik raczej nie dołoży do likwidacji tych barier. Do czego może dołożyć, do tego, ale
do tego na  pewno dużych pieniędzy nie  jest  w stanie  dołożyć.  Jak  to  zwykle,  jest  to  zadanie
samorządowe. 

Malowanie klatek. 

Jerzy Sirak – To bardziej do Pana Dyrektora Łapińskiego. To on tam, patrzę, się przygotowuje, to
odpowie potem na wszystkie pytania dotyczące mieszkaniówki. Pana Łabędzkiego nie ma, nie będę
odpowiadał. W takim razie odpowiem mu na piśmie. Pan Puch – Osiedle Fabryka Chemiczna. No
sprawdzimy, równarkę wyślemy, ale jak już mówimy o Osiedlu Fabryka Chemiczna, chciałbym
tutaj  dodać,  że mamy przygotowane w tej  chwili  dokumentacje  techniczne  na wszystkie  tamte
uliczki na tym osiedlu i jeżeli wszystko pójdzie dobrze, planujemy, że wystąpimy z wnioskiem do
Wojewody o realizację w ramach schetynówek w przyszłym roku. Jeżeli nie wszystkich od razu, to
przynajmniej  jakiejś  części  pierwszego  etapu,  bo  ogólnie  tam  trzeba  dużo  pieniędzy,  żeby  te
wszystkie  ulice  zrobić,  a  jak wszyscy wiemy,  zgodnie  z  nowymi  regulacjami,  na  schetynówkę
Wojewoda będzie mógł dołożyć 50 %, ale nie więcej jak milion. Także w zależności od tego, jak
będzie się sytuacja przedstawiała, być może nie wszystkie, ale część byśmy chcieli w 2014 roku
tam już zacząć robić. 

Odbudowa chodnika w Białostockiej.

Jerzy Sirak –  To jest ulica wojewódzka. Wystąpimy z wnioskiem do Podlaskiego Zarządu Dróg
Wojewódzkich o wykonanie tego chodnika. Z jakim skutkiem, dzisiaj nie wiem. Będziemy robić w
tym roku  ten  chodnik przy ulicy Piłsudskiego. Umowa z Urzędem Marszałkowskim została już
podpisana. W najbliższym czasie uzgodnimy tutaj z przedstawicielem dróg wojewódzkich zakres
robót.  Ja zobaczę,  ile  tego jest  na  tej  Sołoniewicz.  Może spróbujemy się  porozumieć,  żeby w



ramach tego od razu przynajmniej naprawić albo coś tam zrobić. Ale to mówię, zobaczymy. Proszę?

Janusz Puch – To dla miasta nieduży odcinek.

Jakub Ostapczuk – Proszę nie dyskutować. Nie dyskutować proszę. Burmistrz wie, co.

Obkosić Leśną, oczyścić koryto rzeki.

Jerzy Sirak – No kosić, no my nie jesteśmy zarządcami rzeki i oczywiście wystąpimy z monitem do
zarządcy rzeki, ale niezależnie od tego, że nie jesteśmy zarządcami rzeki, to i tak,  i tak bardzo
często tego zarządcę, na tyle to jest możliwe i konieczne, wyręczamy, i tak samo również będzie w
tym przypadku. Kolejka Leśna. Wystąpimy z monitem tutaj do Nadleśnictwa o pewną elastyczność,
bo ja się tu w pełni z Panem radnym zgadzam, że nie to jest nie całkiem dobra i zdrowa sytuacja,
kiedy przychodzą klienci, to co to jest? To są pieniądze i tutaj działanie Nadleśnictwa powinno być
po prostu elastyczne, nie? Ja dokładnie, powiem szczerze, nie wiem, które to jest miejsce. Mogę się
tylko domyślać, że to jest ten kawałek gdzieś między Osiedlem a ulicą..

Jakub Ostapczuk – Rakowieckiego. 

Jerzy Sirak – Nie, nie, jeżeli już przedłużenie, to bardziej ulicy Gęsiej, nie Żabiej. No rzeczywiście,
patrząc na mapę, gdyby tamto się udało zrobić, będzie to możliwe, byłoby to na pewno dobre, ale
trzeba zacząć od dokumentacji, bo nie ma tam żadnego naszego pasa drogowego, a więc w trybie
specustawy trzeba opracować dokumentację techniczną. Ja to przemyślę. Jeżeli będzie taka potem
wola i chęć akceptacji ze strony Rady do budżetu na przyszły rok, no to wszystko jest możliwe. Ale
na pewno, patrząc na mapę i na sytuację w tamtej części miasta, byłoby to dobre rozwiązanie. Pan
Wiatrowski. To ja już rozumiem, że odpowiedziałem na to pytanie? To dotyczy śmieci i cen za
śmieci.  Tak,  jak  mówiłem,  przeanalizujemy  to  i  ewentualnie  od  stycznia  przyszłego  roku  w
stosunku  do  rodzin  wielodzietnych  będę  proponował  zastosowanie  niższych  stawek.  Pan
Kulwanowski to wniosek dotyczy Regulaminów, a więc rozumiem, że trzeba to i na Radzie, i w
komisjach przepracować i wprowadzić konieczne zmiany i aktualizacje. Pani radna Ostaszewska.
Przeglądy dróg oczywiście robimy. Staramy się te ubytki uzupełniać, ale też nie wszystko od razu.
To, co się da zrobić masą na zimno, staramy się robić, ale też proszę zrozumieć, że jeżeli na wiosnę
za szybko tego nie robimy, to nie bez powodu, bo takie wrzucenie masy na zimno na dziury w
asfalcie,  gdzie  jest  woda,  to jest  trochę  wyrzucanie  pieniędzy.  Lepiej  trochę  poczekać,  jak  to
wyschnie, no to wtedy, wiadomo, że to będzie na dłużej skutkowało.  Zapisaliśmy te miejsca, o
których Pani radna mówi. Pani Kierownik Trochimczyk też zapisała i postaramy się jak najszybciej
te ubytki uzupełnić. Natomiast jeżeli chodzi o te drzwi, no można tylko martwić się, że tak się
dzieje. No przecież człowiek normalny, porządny, dobrze wychowany no nigdy by nie poszedł i nie
oblewał jakąkolwiek farbą cudzych drzwi. Dziura na Okopowej to to Pani Marta zapisała, także
razem z tymi pozostałymi dziurami. 

Armii Krajowej. Namalowane jest przejście, ale brak znaku drogowego. Pan Stankowski. 

Jezu Sirak – No to też temat dla Pani Marty. Zobaczymy, jak jest potrzebny, to, no jak jest przejście,
to potrzebny jest i znak o przejściu dla pieszych informacyjny. Natomiast, z całym szacunkiem dla
bystrego oka obserwatora Pana Stankowskiego, ale ja wiem, że jest jeszcze utrudnienie, jakiś czas
będzie, ale w tej chwili opracowujemy dokumentację techniczną na całą ulicę Armii Krajowej w
tym miejscu, łącznie z przebudowaniem chodników po drugiej stronie parku w taki sposób, żeby
tam też przygotować jak największą ilość parkingów, żeby mieszkańcy tych bloków komunalnych
mieli  gdzie  parkować,  natomiast  trochę  chodnik  przesuniemy  bezpośrednio  blisko  samych
budynków. Nie będzie to wielkim utrudnieniem dla przechodniów, natomiast problem parkowania
mieszkańców myślę,  że  w znacznej  mierze  rozstrzygniemy.  Oczywiście,  po  drugiej  stronie  też



planowany  jest  nowy  chodnik.  I  tak,  jak  mówiłem,  jeżeli  będziemy  składać  ten  wniosek  do
schetynówki, to bardzo możliwe, że spróbujemy to połączyć. Jedną ulicę, że tak powiem, główną na
Osiedlu  Fabryka Chemiczna  plus  ulicę  Armii  Krajowej,  dlatego  że  jakby  jednym z  kryterium
decydujących o przyznaniu pieniędzy jest skomunikowanie drogi z drogą wyższej kategorii i tutaj
będziemy mieli drogę miejską skomunikowaną z drogami wojewódzkimi, i pewna szansa jest. 

Białowieska. Nieodnowione przejście i nienaprawiony chodnik. 

Jerzy Sirak – Białowieska? 

Tak, to przy kościele pewnie.  Tam przy rondzie bliżej.  Ja tak zrozumiałam. Pana Stankowskiego.
Białowieska przy rondzie.

Jerzy Sirak – Nie. 

Zdzisław Stankowski – Skrzyżowanie z Białowieską i wejście na wiadukt. Tam zrobiono przejście.
Narysowane jest przejście.

Jakub Ostapczuk – A to drugi temat.

Gdzie punkt skupu złomu? O to ci chodzi?

Zdzisław Stankowski – To już zlikwidowane. Tego nie odnowili.

Jerzy Sirak – No bo to niepotrzebne tamto przejście jest no. 

Zdzisław Stankowski – To tamte znaki trzeba zdjąć i te znaki przenieść na drugą stronę. 

Jerzy Sirak – No, dobrze. Pani Kierownik zapisała ten temat. Ja myślę, że jeżeli chodzi o zapytanie
Pani Kuklik i  usunięcie dziury na ulicy Okopowej,  też już to zostało zapisane i sprawa będzie
załatwiona. 

Parking przy bloku nr 5.

Jerzy Sirak – No tu nie bardzo wiem, o co chodzi przy tym bloku nr 5. I powiem szczerze, ze
zdziwieniem trochę słucham tego, bo tak, jakby ci mieszkańcy tego bloku zapomnieli, co w tamtym
roku robiliśmy w tej części osiedla. 

Zdzisław  Stankowski  –  Ale  Panie  Burmistrzu,  wtedy  ustaliliśmy,  że  będą  zaznaczone  paski
przerywane, że to jest jednokierunkowa ulica i  oni swobodnie postawią sobie samochód. A oni
podjeżdżają pod sam płot. 

Jerzy Sirak – No i co z tego? Tam też przecież nikt nie chodzi koło tego płotu no. 

Zdzisław Stankowski – No jak nie? Dzieci do przedszkola niektórzy prowadzą. 

Jerzy Sirak – No gdzie, jest chodnik po drugiej stronie drogi. Nigdy tam dzieci przy płocie nie
chodziły do przedszkola.

Zdzisław Stankowski  –  Ale ja  widzę.  Bo ja  tam mieszkam.  I  tam było  uzgodnione,  że  będzie
przejście narysowane. I nie ma przejścia. Był wniosek złożony. 



Jakub Ostapczuk – To rozpatrzymy to. Niech Marta zapisze. 

Jerzy Sirak – Pani Kierownik zapisze. Ja już, powiem szczerze, nie wiem, jaki tam jest problem. Mi
się wydaje, że wszystko zostało i ładnie zrobione, i tak, jak trzeba, i praktycznie, i pragmatycznie,
ale  widzę,  że  jeszcze  jest  jakiś  problem.  I  teraz  tak,  jeżeli  chodzi  o  te  spowalniacze.  Panie
Stankowski,  Pan  mówi  jedno,  a  mnie  spotykają  ludzie  na  ulicy  i  mówią:  Proszę  nie  robić
spowalniaczy na ulicy Kosidłów. To nie jest do niczego potrzebne. W związku z tym, żeby nie było
ciągle  dyskusji,  uzgodniliśmy,  że  Komisja  Infrastruktury  pozbiera  wszystkie  wnioski  z  całego
miasta, poprosimy o konsultacje naszą drogówkę i ustalimy. Bo ja nie chcę ciągle tego, to wraca jak
bumerang. I wtedy zdecydujemy. 

Zdzisław Stankowski – Ja mam Pana odpowiedź.

Jerzy Sirak –  Oczywiście, wie Pan. 

Zdzisław Stankowski – Że będzie założone.

Jerzy Sirak – Ja nie mówię, że... Nie myli się tylko ten, co nic nie robi. Ja się nie wstydzę zmienić
zdania. I proponuję takie rozwiązanie. Uzgodnimy wtedy i ustalimy, że trzeba zrobić, nieważne, 5,
czy 10, czy 15, i kiedy wspólnie ustalimy, że trzeba zrobić tyle tych spowalniaczy, zrobimy, nie
wracajmy do tematu,  bo to jest  po prostu niepoważne.  Mają prawo mieszkańcy,  oglądając nas,
powiedzieć: Co oni tam robią? 

Zdzisław Stankowski – Ale mieszkańcy mnie cały czas atakują.

Zdzisław  Stankowski  –  O,  to  widzi  Pan.  A  ja  Pana  zapewniam,  że  ja  nie  rozmawiam  z
mieszkańcami z Warszawy, czy z Białegostoku, tylko też rozmawiam z mieszkańcami z Hajnówki. 

Zdzisław Stankowski – Z ulicy Kosidłów? 

Jerzy Sirak – Z ulicy Kosidłów, nie tylko z Kosidłów no.

Zdzisław  Stankowski  –  Ja  pytałem  się  ich,  czy  wszyscy,  czy  ktoś  z  Państwa  rozmawiał  z
Burmistrzem? Żaden mi nie odpowiedział, że z Burmistrzem rozmawiał. Chyba że ta, co ma Inkaso.

Jerzy Sirak – A ja wiem? A może boją się, bo zaraz Pan na wariograf będzie prosił no? 

Ulica Daleka, dziury.

Jerzy Sirak – Tam zapisane, Pani Kierownik? 

Kratki wentylacyjne – 3 Maja.

Jerzy Sirak – Kratki wentylacyjne to Pan Dyrektor odpowie. Ja przy okazji, jeżeli już tutaj mówimy,
to powiem, że w tej chwili przygotowujemy taką uproszczoną dokumentację i chcemy tam zrobić
podłączenie burzowe, żeby odprowadzić wody z tej części osiedla, bo jest to problem, który tak, jak
dobrze pamiętam, trwa już dziesiątki lat i chcielibyśmy go w tym roku w końcu rozwiązać. A, Pani
Szymańska, bo inne sprawy mieszkaniowe to Pan Dyrektor odpowiada. Tak, Pani Szymańska, i tak
samo jak Rada musi podejmować trudne decyzje finansowo uciążliwe dla mieszkańców, tak samo
ja jako Burmistrz muszę podejmować też decyzje i w takich sprawach. To jest chyba zrozumiałe.
Pan Nieciecki podnosi temat zarobków. No szanowny Panie Karolu, od dawna jest wiadomo, że coś
takiego, jak oświadczania majątkowe w całej Polsce są, jest Biuletyn Informacji Publicznej i to nie



jest  żadna  tajemnica.  Wszystkie  informacje  o  moich  dochodach,  o  dochodach  Dyrektora
Łapińskiego, wszystkich Kierowników Referatów, wszystkich Kierowników jednostek są w BIP-ie
dostępne dla społeczności całego świata nawet, nie tylko Hajnówki. Natomiast jeśli chodzi o moje
wynagrodzenie, ja zapewniam Pana i Państwa z całą powagą, że od chwili ustalenia wynagrodzenia
pierwszego przez Wysoką Radę żadnych zmian mojego wynagrodzenia nie było i ja takich zmian
nie oczekuję. Ja, szanowni Państwo, pracuję już, no w tym roku będzie 35 lat, proszę mi wierzyć,
proszę  mi  nie  wierzyć,  ja  nigdy  ze  swoim pracodawcą nie  dyskutowałem,  nie  negocjowałem
swojego wynagrodzenia. Może to jest dziwne na dzisiejsze czasy, jakieś takie archaiczne myślenie,
ale tak właśnie było. A i tak jest no. Ilość mieszkańców w mieście. No wie Pan, jeżeli my mówimy
o ilości mieszkańców 22 300, musiałbym dokładnie sprawdzić, to my tego nie zmyślamy. To jest
informacja, która jest podawana na podstawie ewidencji ludności. To, że ktoś tutaj nie przebywa, to
nie znaczy że on jest  stąd wymeldowywany,  prawda? I  moich 2 synów jest  zameldowanych w
Hajnówce, a w Hajnówce nie mieszka. I takich osób trochę jest. Są dane statystyczne, które jakby to
uwzględniają i pewna różnica jest.  Ja nie potrafię w tej  chwili  powiedzieć,  jaka. Musiałbym to
sprawdzić,  ale  my  jako  miasto  tutaj  nie  jesteśmy  wyjątkiem.  My  mamy  zameldowanych
mieszkańców,  których  ujmujemy i  w spisach  wyborczych,  którzy mieszkają  i  w Australii,  i  w
Kanadzie,  i  w Stanach  Zjednoczonych.  Ale  nigdy się  stąd  nie  wymeldowali,  nie  przestali  być
obywatelami  Rzeczypospolitej,  nie  przestali  być  obywatelami  Hajnówki  i  to  oczywiste,  że  są
zameldowani. Sprawa zatrudnienia. Jeżeli ja mówiłem o dyskusji na forum Rady, to zawsze w ciągu
roku  mamy  zwykle  w  porządku  taki  temat  jak  polityka  zatrudnienia  i  robimy  to  wtedy
kompleksowo.  Zwykle  też  w tej  informacji  o  pracy Burmistrza  no  zwykle  jest  informacja,  ile
podmiotów  zostało  zarejestrowanych,  ile  się  wyrejestrowało  i  też  nie  jesteśmy  wyjątkiem,  bo
wszędzie  firmy  jedne  powstają,  drugie  rezygnują  z  prowadzenia  działalności.  Nie  jest  to  nic
nadzwyczajnego.  Ja  zwrócę  uwagę  na  to,  żeby przy  każdej  następnej  informacji  również  taka
aktualna  informacja  na  temat  tego,  ile  podmiotów  zostało  nowych  zarejestrowanych,  ile  się
wyrejestrowało, się znalazła. To myślę, że to wszystko. 

Jakub  Ostapczuk  –  Dziękuję  Burmistrzowi  za  odpowiedź.  Teraz  proszę  Dyrektora  Gospodarki
Mieszkaniowej – Anatola Łapińskiego – o odpowiedź na pytania. 

Anatol Łapiński – Panie Przewodniczący, Panie Burmistrzu, Wysoka Rado, może zacznę od takiego
tematu, który już wielokrotnie był poruszany i który tutaj wyjaśniałem, bo wiele tych spraw jakby
obraca się wokół tak zwanych  Wspólnot  Mieszkaniowych. Wspólnoty Mieszkaniowej nie tworzy
Dyrektor Łapiński, nie tworzy Rada Miasta. Wspólnoty Mieszkaniowe powstały i powstają z mocy
ustawy o własności.  Od w zasadzie 94 roku, gdy weszła ustawa, z chwilą, gdy jest  wykupione
chociaż jedno mieszkanie w budynku wielorodzinnym, ten budynek staje się tak zwaną Wspólnotą
Mieszkaniową.  I  od  tego  momentu  ogół  właścicieli  w  danym budynku  decyduje  o  wszystkich
sprawach związanych z tym budynkiem. I Wspólnoty, które mamy w Hajnówce, są zarejestrowane,
mają  NIP,  Regon,  czyli  są  jakby w pewnym sensie  podmiotami  gospodarczymi.  Co to  znaczy
właściciele? Czyli osoby czy rodziny, które wykupiły mieszkania w danym budynku. Może to być
jedna rodzina,  może być 5-6, tak jak tu Pani Szymańska mówi, że jest tylko 6 a pozostałych 10
rodzin  to  są  najemcy.  Tak,  zgoda.  Z  tym,  że  w imieniu  tych  10  występuje  tutaj  gmina,  którą
reprezentuję ja, w zasadzie też i Burmistrz,  gdzie podejmujemy wspólnie decyzje o wykonaniu
remontu, tak jak i na innych budynkach, gdzie wykonaliśmy, nie tylko Millenium są Wspólnoty.
Osiedle Armii Krajowej,  Osiedle Piłsudskiego,  Batorego.  Po kolei  wszystkie tutaj,  mamy w tej
chwili zarejestrowanych 57 Wspólnot i przecież tak, jak widzicie Państwo, Osiedle Millenium, 10
budynków zostało, gdzie nie zrobiona jest elewacja. Pozostałe wszystkie budynki i na tej samej
zasadzie, że ci właściciele podjęli wcale niełatwe decyzje. Wręcz można powiedzieć, decyzje, które
no  niestety,  ale  dotyczą  ich  kieszeni,  bo  muszą  wydać  pieniądze  na  wykonany  remont.  W
większości  są  te remonty wykonane z  kredytu,  który też będą spłacać przez ileś lat.  Mimo to,
podjęli takie decyzje, żeby budynek był w sumie, po pierwsze, wizualnie ładniejszy, zresztą widać,
że są ładniejsze budynki,  cieplejszy.  Jest  sprawa, ile na tym cieple zaoszczędzą ci  mieszkańcy,



zależy od nich. W sumie w tym roku ustaliliśmy z Prezesem PEC-u, że wszystkie budynki będą
odrębnie opomiarowane, czyli ciepło dostarczane będzie mierzone na każdy budynek. Podzielniki,
które ma Spółdzielnia, tutaj też mieszkający tam w zasadzie tutaj można powiedzieć – i najemcy, i
właściciele  zdecydują,  czy  chcą  podzielników,  czy  będą  rozliczać  się  w  oparciu  o  tak  zwany
podzielnik,  który istnieje  – metr  kwadratowy powierzchni.  I  stąd  tutaj  po prostu  może się  nie
zawsze to podobać, że jakby właściciele, ale ci właściciele są też Państwa sąsiadami. Oni też nie
zgodzą się na wydawanie pieniędzy tylko dlatego, że ja chcę. My oczywiście proponujemy, jaki
zakres remontu, jakie remonty, natomiast razem decydujemy.  Decydujemy też przez kieszeń tych
właścicieli. Bo oni muszą zdawać sprawę, że muszą pokryć ten koszt remontu. I tutaj tak, jak Pan
radny Rakowicz powiedział o wykonaniu części remontu klatki. Ta klatka była akurat w tej części
najgorzej wyglądająca, że tak powiem, z tym, że ci mieszkańcy, ci właściciele w ubiegłym roku
ponieśli  duży koszt  związany  z  wykonaniem termomodernizacji.  I  jest  to  działanie  chwilowe,
natomiast w pewnym momencie, sądzę że wykonamy tak jak Piłsudskiego 4 a – 4 klatki. 4 klatki
zostały wykonane remonty. W tym roku będziemy robić jeszcze remont na Parkowej 4, także to nie
tak, że tutaj nie robimy remontów albo robimy w ten sposób. I w tej chwili robimy remonty klatek
generalnie  stąd  te  koszty.  Nie  5  000,  nie  1  000,  nie  wiem,  skąd  akurat,  tak  jak  Pan Zdzisiek
powiedział, wychodzą w granicach 12 000, bo to jest zeskrobanie, to jest przygotowanie podłoża
tak,  by wyglądała  klatka  zupełnie  inaczej,  niż  w tej  chwili  wyglądają.  Stąd ten koszt,  czyli  w
międzyczasie tutaj jakby odpowiedź. 3 Maja 45 – już wyjaśniałem. Nie ma tam kratek. Te kratki,
które wykonawca koniec końców w zasadzie pod naciskiem tutaj chyba Rady Osiedla zamontował,
one niczemu nie służą. Bo od strony tutaj Millenium nie ma po prostu możliwości zamontować
kratek, bo tam nie ma przestrzeni. 

Zdzisław Stankowski – Ale mieszkańcy mówią, że służą.

Anatol Łapiński – Aj tam mieszkańcy. Pan powtarza, nie wiem jakie  tutaj akurat sformułowania.
Trzeba przyjść, zobaczyć dokumentację techniczną i wiedział, zobaczył Pan,  że rzeczywiście tam
kratek nie było i nie mogłoby być, natomiast ta wilgoć, o której Pan mówi, to ja nie wiem, czy to
jest wilgoć związana w tej chwili, bo termomodernizacja dopiero trwa. W tamtym roku zaczęliśmy,
wilgoć,  ja  się  zgadzam,  występowała  do  tego  momentu  i  dlatego  podjęliśmy  decyzję  o
termomodernizacji,  bo to  wynika  z  przemarzania ścian.  Jeżeli  mówimy tutaj  o  samozwańczym
zarządzie, nie wiem, skąd Pani tutaj akurat takie wnioski. 

Jakub Ostapczuk – Ale proszę nie dyskutować. Proszę odpowiadać. 

Anatol Łapiński – Zarząd wybrany przez ogół właścicieli. Zarząd, który też ma swoje, oczywiście,
ustawowo zapisane  prawa.  Zarząd, który jednocześnie jest przy rejestracji wskazany w Urzędzie
Skarbowym, w GUS-ie, także to nie jest taki zupełnie samozwańczy Zarząd. To wcale ci ludzie, jak
jak  Państwo,  pracują  społecznie.  Z  tego  tytułu,  że  reprezentują  właścicieli,  nie  pobierają  też
żadnych opłat, żadnych pieniędzy, żadnych wypłat, także. Jeszcze tutaj co do do karaluchów, ja się
zgadzam.  Karaluchy są  w kilku  budynkach  i  wynika  to  z  tego,  że  jest  parę  mieszkań  w tych
budynkach. Nie tak dawno tutaj z Panem Burmistrzem rozmawialiśmy o budynku Armii Krajowej
56. Mamy Armii Krajowej 40 mieszkanie, Armii Krajowej 38, z tym że, nie wiem, może ci ludzie
tam  mieszkający  powinni  znaleźć  się  zupełnie  w  innym  miejscu.  Może  w  domach  pomocy
społecznej, może w innych ośrodkach. Tylko jest pytanie tutaj, czy stać miasto na sfinansowanie ich
pobytu. Pobytu rzędu 2 000 – 3 000 miesięcznie 1 osoby. Bo, rzeczywiście, te osoby nie powinny
może mieszkać wśród społeczności pozostałych. Podobny jest temat Piłsudskiego 50 i Białowieska
30. Jest  ciężko w ogóle rozmawiać o tych budynkach, bo problem związany z wilgocią w tym
budynku nie wynika z tego, że te budynki są niedocieplone, bo można je docieplić i ich stan wcale
się nie zmieni, tylko z tego, że w wielu wypadkach ci ludzie nie mają opału. Pani radna Kośko
powiedziała, że no trzeba w jakiś tam sposób pomóc tym ludziom. Przecież Pani pracuje w MOPS-
ie, to Pani wie, że MOPS im pomaga.  Pomaga w wielu wypadkach przy zakupie węgla, opału.



Tylko czy kupują ten opał, czy ogrzewają te mieszkania? Jeżeli w okresie zimowym zamarza woda
w mieszkaniu, to nie wiem, w jaki sposób jest zamieszkałe mieszkanie ogrzewane. I pytanie, skąd
ta wilgoć? Wiadomo, że będzie ta wilgoć, jeżeli nie ogrzewa większość z tych ludzi mieszkań. 

Wiesław Rakowicz – Panie Dyrektorze, nie generalizujmy. 

Jakub Ostapczuk – Ale większość. Powiedział większość.

Anatol Łapiński – Ja bym powiedział  tak: W tamtych budynkach najlepiej  byłoby zamontować
centralne  ogrzewanie,  tylko  od  razu  trzeba  byłoby  znaleźć  pieniądze  na  pokrycie  kosztów
funkcjonowania tego centralnego ogrzewania. Bo ci ludzie nie zapłacą. Nie może być tak, że za
chwilę  będziemy  przystępować  do  eksmisji  z  tych  budynków,  bo  nie  zapłacili  za  centralne
ogrzewanie. To jest naprawdę złożony problem. Nie da go się tak rozwiązać ani na tej sesji, ani
nawet spotykając się, nie wiem, w jakimś gronie trochę szerszym. 

Janina Szymańska –  Mogę 2 słowa dla Pana powiedzieć? Jeżeli Pan powiedział teraz, że to jest
skrobanie klatek, moja klatka była malowana i ja nie widziałam, żeby tam skrobali.

Anatol Łapiński – Ale kiedy to było robione? Natomiast jeszcze tutaj co do wypowiedzi, że Osiedle
Millenium były nowe budynki, nie wiem, kiedy one były nowe i kto je dostał, bo nie ja dostałem te
nowe budynki w latach 50. Natomiast gdy zacząłem tutaj pracę, to wiele z Państwa tutaj jeszcze i
radnych  też  pamięta.  Sterty  opału  przy  budynkach,  nie  było  w  tych  budynkach  centralnego
ogrzewania, nie było ciepłej wody. W tej chwili te budynki są wszystkie wyposażone w centralne
ogrzewanie, w ciepłą wodę. Wszystkie dachy, to co mówicie Państwo, że pokryte, wszystkie dachy
były pokryte eternitem, oprócz Millenium 8. Zdjęliśmy ten eternit. W kraju jest problem w ogóle z
likwidacją azbestu. Szacuje się, że około 10 % dopiero zostało zdjętych eternitów. U nas 10 %
zostało do zdjęcia. Gdzie 32 rok jest tą graniczną datą, gdzie trzeba wszystkie eternity zdjąć. My na
dobrą sprawę szacujemy, że w ciągu 2-3 lat nie będziemy już mieli tego problemu. Natomiast przy
tutaj w tamtym roku przy jedynce, dwójce, w poprzednich latach czwórka, piątka, czwórka, trójka,
szóstka  zrobiliśmy.  Przy  Pana  tutaj  Przewodniczącego  Rady  Stankowskiego też  przy  budynku
zrobiliśmy  polbruki.  Nie  wiem,  dlaczego  akurat  te  stwierdzenie,  że  nic  się  w  tych  naszych
budynkach na Millenium nie robi. Oczywiście, teraz mamy, tak jak Pan Burmistrz wspomniał, już
koncepcję przebudowania nawierzchni przy budynku 3 Maja 45 z wykonaniem odwodnienia tego
terenu, także to nie jest tak, że nic się nie robi. Robiliśmy  oczywiście przez ostatnie lata Armii
Krajowej.  W tym  roku  dokończymy,  bo  został,  kończymy  termomodernizację  budynku  Armii
Krajowej 36 i od strony ulicy jeszcze zostaje chodnik do zakończenia. I teraz będziemy w obrębie 3
Maja  budynku  33,  45  i  Osiedle  Millenium  też  wykonywać  te  prace  związane  z  wymianą
nawierzchni. 

Jakub Ostapczuk – Dziękuję Dyrektorowi za odpowiedzi. 

Anatol Łapiński – Dziękuję.

Jakub Ostapczuk – Już nie ma. To był punkt odpowiedzi na interpelacje. Ale były pytania już. Jest
punkt odpowiedzi na interpelacje.

Zdzisław Stankowski  –  Zadzwoniłem do kolegi,  który ma otworzony zakład malowania  klatek
wszędzie.  Nawet malował w Szkole Nr 2.  Dużo taniej wziął za malowanie.  Jak tu Pan Dyrektor
mówił 12 000, on do mnie mówił: Zdzisiek, jak ja bym miał malować blok, w którym jest 4 klatki,
ja bym wziął 5 000 za 1 klatkę.

Jakub Ostapczuk – Ja bym proponował dla tego kolegi niech przystąpi do przetargu i będzie.



Anatol Łapiński –  Właśnie, przecież ja już Panu mówiłem, że my ogłaszamy przetarg i ten Pana
kolega może przystąpić do przetargu, i wygrać ten przetarg. Natomiast jeszcze tylko jedna uwaga,
bo Pan Przewodniczący ma tutaj zarzuty do mnie, że nie uczestniczę w posiedzeniach. Oczywiście,
też każdy ma, tak jak i ja, też swoje życie. Nie zawsze akurat termin, który ustala Przewodniczący,
pasuje.  Wysłałem  pracownika.  Mam  tutaj  z  tego  oczywiście  wszystkie  punkty wynotowane  i
odpowiem Panu na te zgłoszone na posiedzeniu Rady Osiedla. 

Jakub Ostapczuk – Dziękuję serdecznie.

Anatol Łapiński – Byłem wczoraj na zebraniu Rady Osiedla Pana Mironczuka. 

Jakub Ostapczuk – Panie Dyrektorze, proszę tego.

Anatol Łapiński – Dziękuję.

Jakub Ostapczuk – Dziękuję Burmistrzowi, dziękuje Dyrektorowi Łapińskiemu za odpowiedzi. 

Do punktu 16 porządku obrad
Jakub Ostapczuk – Przechodzimy do punktu  16  i  zamykam obrady XXVII  sesji  Rady Miasta.
Dziękuję za przybycie. Do zobaczenia na następnej sesji. 

Prot. Insp.                                                                                                        Przewodnicząca Rady

Halina Stepaniuk                                                                                             Alla Gryc 
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