
Protokół XXXIX/14
z obrad XXXIX sesji Rady Miasta Hajnówka,

która odbyła się 24 września 2014 r. 

w Sali Konferencyjnej Urzędu Miasta

w Hajnówce

w godz. 13.00 – 16:40

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. Gorbacz Walentyna

6. Kiendyś Ireneusz Roman 

7. Kulwanowski Leonard

8. Łabędzki Bogusław Szczepan

9. Łojewska Halina

10. Olejnicki Tomasz

11. Ostapczuk Jakub

12. Ostaszewska Walentyna

13. Puch Janusz

14. Rakowicz Wiesław

15. Rygorowicz Ewa

16. Charytoniuk Jerzy

17. Szarejko Mikołaj Jan

18. Tomaszuk Grzegorz

19. Wiatrowski Zdzisław

20. Kośko Krystyna

Radny nieobecny usprawiedliwiony:

1. Markiewicz Piotr

/lista obecności stanowi załącznik Nr 1



Do punktu 1, 2 porządku obrad
Jakub Ostapczuk – Bardzo serdecznie witam mieszkańców Hajnówki, którzy oglądają ten program
na  żywo,  Przewodniczących  Rad  Osiedla,  Kierowników  i  Dyrektorów  jednostek  podległych
i mieszkańców  zebranych  tutaj  na  sesji  oraz  radnych  Rady  Miasta  Hajnówka.  Państwo
otrzymaliście porządek obrad. Czy są uwagi do tego porządku obrad? Jeśli nie ma, przedstawię
porządek obrad. 

1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XXXVIII sesji Rady Miasta Hajnówka.
4. Interpelacje.
5. Informacja o działalności Burmistrza Miasta Hajnówka w okresie od 2 sierpnia do 5 września
2014.
6. Informacja o przebiegu wykonania budżetu miasta Hajnówka za I półrocze 2014.
7. Sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Miasta Hajnówka.
8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawach:
a) zmiana w budżecie miasta na 2014,
b) dokonania korekty w opisie granic obwodu głosowania,
c) utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików
województw  i  rad  dzielnic  m.  st.  Warszawy  oraz  wójtów,  burmistrzów  i  prezydentów  miast
zarządzonych na 16 listopada 2014,
d) przystąpienie do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
miasta Hajnówka,
e)  przystąpienie  do  sporządzenia  miejscowego  planu  zagospodarowania  przestrzennego  części
miasta Hajnówka – dla terenów położonych w rejonie ul. Rakowieckiego i ul. Lipowa,
f) wyrażenia woli przyjęcia środków z Funduszu Spójności z Priorytetu IX na wykonanie „Planu
gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Miejskiej Hajnówka”.
9. Wolne wnioski, zapytania.
10. Odpowiedzi na interpelacje, wolne wnioski i zapytania.
11. Zamknięcie obrad.

Jakub Ostapczuk – Kto jest  za przyjęciem porządku obrad? Dziękuję.  Kto jest  przeciwny? Nie
widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie. 

Do punktu 3 porządku obrad
Jakub Ostapczuk – Przechodzimy do punktu 3. Przyjęcie protokołu z XXXVIII sesji Rady Miasta
Hajnówka.  Protokół  był  wyłożony  w  Biurze  Rady.  Czy  są  uwagi  do  protokołu?  Jeśli
nie ma, przystąpimy do głosowania. Kto jest za przyjęciem protokołu z XXXVIII sesji Rady Miasta
Hajnówka? Dziękuję. Kto jest przeciwny? Nie widzę. Kto się wstrzymał? 1 radny się wstrzymał.
Protokół został przyjęty. 

Do punktu 4 porządku obrad
Punkt 4. Interpelacje. Proszę o składanie interpelacji do Burmistrza. Odpowiedzi na interpelacje
będzie w punkcie 10. Jeśli nie... Przepraszam. Proszę, radny Kulwanowski. 

Leonard Kulwanowski – Proszę Państwa, w związku z tym, że złożyłem do projektu do budżetu
obywatelskiego projekt dotyczący uporządkowania ruchu na naszych chodnikach. Mam na myśli
tutaj jazda rowerem, jazda po chodnikach, jazda ulicą. Projekt ten mam w ręku. I w związku z tym,
że projekt ten nie został zaakceptowany przez komisję, występuję teraz przed Radą i bardzo proszę,
żeby  potraktować  to  jako  interpelację,  skoro  tam  nam  się  nie  udało.  Nie  wiem,  jakie  były
uzasadnienia komisji. Być może, że dowiemy się, może nawet właśnie dzisiaj. Jedno jest pewne, że
składam właśnie taką interpelację dotyczącą właśnie uporządkowania naszych drożności i spójności



z obecnie istniejącymi ścieżkami i drogami. Proszę Państwa, tego jest sporo, tutaj nie będę tego
czytał, ale z uwagi na to, że muszę uzasadnić swoją interpelację, więc pozwolę sobie tylko tytułem
wstępu. „Systematycznie wzrasta liczba pojazdów na drogach. Poruszanie się rowerem staje się
coraz bardziej niebezpieczne. Zachodzi potrzeba stworzenia architektury przyjaznej dla rowerów
i bezpiecznej.” Przepraszam bardzo, ale mam kłopot z nosem całe, pół swego życia, wiec muszę
zrobić przerwę. Proszę Państwa, więc „rower nabiera coraz większego znaczenia przy wdrażaniu
filozofii i założeń zdrowego społeczeństwa. Dobre wzory z innych środowisk – krajowych i państw
zachodnich – należy bezwzględnie stosować w naszym mieście.” Być może, że komisja tutaj wzięła
po uwagę przepisy drogowe, może jakieś sytuacje, o których ja na przykład nie wiem, ale wiem
doskonale, że taki problem powinien być u nas w Hajnówce po prostu załatwiony. Pisałem tutaj, że
„celem projektu jest uporządkowanie ruchu pieszego na chodnikach, zwiększenie bezpieczeństwa
rowerzystów oraz kierujących pojazdami, wzrost atrakcyjności wizualnej miasta, wprowadzenie na
jezdnie,  chodniki  kolorów i  nowych  oznaczeń  oraz  przemyślanych rozwiązań  ruchu  ulicznego,
zwiększenie zainteresowania turystów nowoczesnością miasta.” Tego typu argumenty po prostu no
nie  zostały  wzięte  pod  uwagę,  dlatego  też  uważam,  że  ten  problem  powinien  być,  w  moim
odczuciu, jeszcze raz przedyskutowany. Być może że może w innym składzie, może w tym. Być
może że ja nie mam tutaj, moje uzasadnienie może jest zbyt małe. Ale wiem tylko tyle, jeżdżę
rowerem codziennie i wiem doskonale, co to znaczy, jak jest trudno się teraz poruszać i uważam,
że my, nie chodzi mi o to, żebyśmy teraz przebudowali miasto, tylko żebyśmy dostosowali pewne
ulice do potrzeb infrastruktury, prawda, związanej z rowerem. Dlatego też zgłaszam ten problem
tu na sesji. Tym bardziej, tym bardziej, że przeczytałem w internecie, że z dniem 22 maja Hajnówka
otrzymała wyróżnienie i jest to dokładnie „Region atrakcyjny dla rowerzystów”. I tam jest takie
zdanie:  „Pragniemy pogratulować  wyróżnienia  przyznanego  przez  użytkowników  portalu  „Mój
rower”, którym od dziś może poszczycić się miejscowość Hajnówka”. Ja rozumiem, że to chodziło
raczej o wszystkie spacerowe drogi dla rowerów, które są poza Hajnówką, po Puszczy i tak dalej,
tak się domyślam. Ale jedno jest pewne. Zgłaszam w dniu dzisiejszym taką interpelację i liczę, że w
przyszłym budżecie jakaś część tego problemu będzie uwzględniona i będzie załatwiona. Dziękuję
bardzo. 

Jakub  Ostapczuk  –  Dziękuję.  Ja  tylko  jedno  zdanie.  To  jest  bardzo  dobry  wniosek,  tylko
że on akurat dotyczy dróg wojewódzkich i powiatowych. Nie no bo głównie te ścieżki są potrzebne
i  są  zaplanowane  na  drogach,  i  my  z  naszego  budżetu  jakby  musimy  konsultować  się
z województwem i z powiatem. O tu chodzi, o to chodzi. Dobra dziękuję.

Do punktu 5 porządku obrad
Jakub Ostapczuk – Jeśli więcej nie ma pytań, przechodzimy do punktu 5. Informacja o działalności
Burmistrza Miasta Hajnówka w okresie od 2 sierpnia do 5 września 2014. Materiały z informacją
zostały przekazane Państwu. Czy są pytania dodatkowe do tych? I tak po kolei rozpoczniemy. Pani
Chaniło.

Alicja Chaniło – Panie Burmistrzu, Wysoka Rado, ja bym bardzo prosiła o rozszerzenie tutaj tematu
zadaszenie  widowni  amfiteatru  miejskiego  w  Hajnówce.  W  jakim  okresie  czasu  będzie  to
wykonywane i kiedy nastąpi zakończenie robót? Dziękuję bardzo. 

Jakub Ostapczuk – Dziękuję. Proszę, radny Rakowicz.

Wiesław  Rakowicz  –  Panie  Burmistrzu,  w  informacji  pisze  Pan,  że  „5  września  odbyło  się
spotkanie członków Wspólnego zespołu roboczego powołanego...”  i  tak dalej  i  tak dalej.  Mnie
interesuje taki fragment:  „Dokonano oceny wydarzeń kampanii  edukacyjnej  „Oszczędzaj wodę”
na obszarze rejonu kamienieckiego.” Chciałbym tutaj uzyskać szersze informacje, co to było, czy
rzeczywiście to się powiodło, czy nie, czy będzie dalej kontynuowane w jakimś dłuższym czasie.
To tyle, jeżeli chodzi o Pana informację.



Jakub Ostapczuk – Dziękuje. Proszę radny Giermanowicz.

Jan Giermanowicz – Panie Przewodniczący, Panie Burmistrzu, szanowni radni. Panie Burmistrzu,
co prawda ta informacja jest w okresie od 2 sierpnia do 5 września. Być może te prace zostały
rozpoczęte  nieco  później,  bo  ich  nie  ma  w  tej  informacji,  ale  nie  ma  też  ich  w  zadaniach
inwestycyjnych na 2014 rok a zostały rozpoczęte na ulicy Białowieskiej. Ustawianie krawężników i
przebudowa chodników. Chciałbym zapytać, w ramach czego, jakich środków zostało te zadanie
jest realizowane, bo chyba przynajmniej  tutaj  pytałem się tutaj  radnych przed sesją,  to nikt nie
pamięta, żebyśmy coś przy zadaniach inwestycyjnych na 14 rok w tej kwestii uchwalali. Dziękuję
bardzo. 

Jakub Ostapczuk – Dziękuję. Pan Janusz Puch radny. 

Janusz Puch – Panie Burmistrzu,  ja mam tutaj  pytanie dotyczące przystąpienia do modernizacji
Ośrodka  Sportu  i  Rekreacji  w  Hajnówce.  Po  prostu  chciałbym,  żeby  rozszerzyć,  co  ma  być
modernizowane w jaki sposób. Dziękuję. 

Jakub Ostapczuk – Dziękuję. Pan radny Kulwanowski. Mikrofon proszę.

Leonard Kulwanowski – Panie Burmistrzu, intryguje mnie zapis, bo jest to trudno zrozumieć. To
dla fachowców jest taki zapis. „W sierpniu 2014 roku został złożony do Narodowego Funduszu
Ochrony  Środowiska  i  Gospodarki  Wodnej  wniosek  o  dotację  na  zakup  i  montaż  instalacji
fotowoltaicznych w ramach Programu”. I teraz też proszę posłuchać. „Wspieranie rozproszonych
odnawialnych  źródeł  energii”  –  ta  część  jest  jasna,  ale  „Prosument  linia  dofinansowania  z
przeznaczeniem na  zakup  i  montaż  mikroinstalacji  odnawialnych  źródeł  energii.  Podpisano  51
umów wstępnych.” Bardzo proszę,  żeby Pan Burmistrz  był  uprzejmy po prostu to  tak bardziej
czytelnie nam przekazać informację. Dziękuję. 

Jakub Ostapczuk – Dziękuję. Więcej widzę nie ma. Ale to powitanie czy to jest? A, głos, dobra. To
proszę. 

Zdzisław Stankowski – Panie Burmistrzu,  na sesji  powiedziałem razem z kolegą:  Dlaczego nie
zrobiliście jeszcze do dziś, wtedy 2 miesiące, tej dziury na ulicy 3 Maja? Dzieci chodzą do szkoły
średniej, dzieci chodzą do przedszkola, dzieci chodzą do szkoły podstawowej. Dlaczego tam nie
zrobiliście? Ponad 4 metry kwadratowe. I to jest centrum. Dlaczego Pan Burmistrz tego nie podjął,
żeby to w ciągu 3 godzin zrobić?

Jakub Ostapczuk – Dobra dziękuję. Bo to akurat w sprawach różnych. To jest nie dotyczy. Dobra,
dziękuję.  I  teraz  w  tym  punkcie,  zanim  Burmistrz  zacznie  odpowiadać,  czy  radni  sejmiku
wojewódzkiego chcą zabrać głos?

Henryk Łukaszewicz – Myślałem, że nas nie ma, ale jak jesteśmy, no to...

Jakub Ostapczuk – Przecież nie da się ukryć. Proszę Janowski. 

Bogusław Szczepan Łabędzki – Ale to było przywitanie?

Jakub Ostapczuk – A ja witałem was na początku.

Nie.



Jakub Ostapczuk – No jak nie?

Mikołaj Janowski – Panie Przewodniczący, Panie Burmistrzu, Panie i Panowie radni, Szanowni
Państwo,  drodzy  mieszkańcy  miasta  Hajnówki  za  pośrednictwem  Telewizji  Kablowej.
Odpowiadając  dla  tutaj  radnego  Janka  Giermanowicza,  chcę  powiedzieć,  że  były  wnioski  od
mieszkańców, aby wyremontować parking przy jednym cmentarzu, przy drugim cmentarzu. I w
ramach to, co mówiłem na poprzedniej sesji, ekumenizmu, ten chodnik przy cmentarzu katolickim
został wyremontowany przez Zarząd Dróg Wojewódzkich. Także będzie remontowany, zrobiony
parking, zalany asfalt przy cmentarzu prawosławnym, zostanie zakończona droga z Hajnówki do
Białowieży.  Ta  firma,  która  robi  tą  drogę  do  Białowieży,  wykona  także  wylanie  asfaltu  przy
cmentarzu  prawosławnym.  Myślę,  że  to  jest  wskazane,  żeby w  naszym środowisku  traktować
ekumenicznie. Tak samo, już jak już jestem przy parkingach, to tak samo stanie się w Narwi. Przy
cmentarzu katolickim będzie zrobiony parking i przy cerkwi w Trześciance będzie zrobiony parking
teraz w niedługim czasie. Szanowni Państwo...

Jan Giermanowicz – Przepraszam, Panie radny, a co to ma do ulicy Białowieskiej?

Bogusław Szczepan Łabędzki – Było o ulicy Białowieskiej a nie drodze na Białowieżę.

Mikołaj  Janowski  –  A to  to  się  pomyliłem,  Panie  radny.  Ale  tak  już  z  rozpędu  chciałem się
pochwalić,  Panie  radny,  chciałem się  pochwalić  i  tym parkingiem przy cmentarzu  i  dlatego to
mówię. Szanowni Państwo, w połowie października będzie oddana droga do Jelonki. Moja tylko
prośba. Jedźcie bezpiecznie i przestrzegajcie szybkości. Nie narażajcie się na mandaty, bo ta droga
jakby zachęca do szybszej jazdy. Jest przyjemnie popatrzeć, że najładniejsze dziewczyny z miasta
Hajnówki jeżdżą ścieżką rowerową aż do Jelonki i to jest bardzo fajne w ramach relaksu. Pani
Dyrektor,  Pani  radna,  dojedzie  Pani  do  Jelonki,  kwestia  techniczna,  wytrenowania.  Szanowni
Państwo,  jest  robiony  projekt  na drogę  Nowosady  –  Zabłudów  z  obwodnicą  Trześcianki.  Jest
wniosek do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska Zarządu Dróg Wojewódzkich w tematyce
pozwoleń  decyzji  środowiskowej  na obwodnicę  Narwi  i  Trześcianki.  Myślę,  że  będzie  to
pozytywna opinia. Także w tamtym tygodniu została podpisana umowa na projekt, na budowę drogi
Zwodzieckie – Juszkowy Gród. Będzie robiony projekt na tą drogę.  Koszt projektu 1 400 000
złotych z udziałem tutaj samorządów miasta a także innych samorządów. Szanowni Państwo, są
dobre informacje w sprawie szerokich torów przejścia fitosanitarnego w Siemianówce. Na bazie
tego przejścia dużo firm poszukuje terenów pod inwestycje. Znachodzi się także inwestor, który
chce wykupić przejście stację przeładunkową Chryzanów z wielkim przeładunkiem. Czyli tutaj jest
jakby otwarcie  i  perspektywa.  Myślę,  że  podstrefa  w Hajnówce i  podstrefa  w Siemianówce w
gminie  Narewka  przyczyni  się  do  tego,  że  będą  miejsca  pracy,  a  co  za  tym  idzie,  będą
wyremontowane szerokie tory, a także, no nie wiem, po była, miałby przychylność, nie wiem jak
teraz po zmianie w rządzie, remontu torów z Białegostoku, Bielska do Hajnówki na Siemianówkę.
Zobaczymy, myślę, że Pani nowa Minister Infrastruktury będzie przychylnie patrzyła na projekty
Pani  Wicepremier  Bieńkowskiej.  To  jest  ważne  dla  naszego  terenu.  A także  myślę,  że  okres
podsumowania, okres oceny naszej działalności zbliża się bardzo szybko. Jesteśmy, może ci, co w
jakiś  sposób  decydują  o losach  miasta,  powiatu,  województwa,  czują  się  po  części  niepewnie,
podenerwowani ze względu na ocenę mieszkańców za ich pracę, ale to jest naturalne i myślę, że 16
listopada  wyborcy  ocenią  nas  wszystkich  i  myślę  ocenią  w  taki  sposób,  żeby  bo  jest  tak  w
społeczeństwie przyjęte, że ta osoba, która po części nic nie robi, nikomu się nie naraża, to ma
dobrze. Ma dobrze, a ta osoba, która coś chce, czegoś się domaga, coś robi, zawsze musi się narazić
dla kogoś innego i zawsze ta osoba, która chce coś robić, zawsze gorzej wychodzi niż ta osoba,
która  siedzi  cicho,  nie  zabierze  głosu,  nie  powie,  nie  narazi  się,  nie  zgłosi  jakiejś  sprawy,  bo
wiadomo, ni jest tak a nie inaczej. Także życzę wszystkim tutaj obecnym na sesji oceny, dobrej
weryfikacji wyborców. Dziękuje. 



Jakub Ostapczuk – Dziękuję. Ja chciałem przeprosić jak nie powitałem Panów radnych, bo ogólnie
witam radnych i radnych województwa i no troszkę wyższa ranga, ale jeszcze raz witam radnych
sejmiku wojewódzkiego. No i jeszcze przy okazji  witam Starostę,  który w tej  chwili  zjawił się
na sesji.

Mikołaj Janowski – Panie Przewodniczący, ja się nie czuje pominięty. Ja jestem tutaj mieszkańcem
tej Hajnówki. Jestem przedstawicielem miasta Hajnówki. 

Jakub Ostapczuk – I teraz na ostatniej sesji zaistniał taki dosyć trudny incydent. Zostały pokazane
zdjęcia przez Pana Borkowskiego o tragedii  rodziny i  tak dalej.  Jest akurat u nas na sesji Pani
Dyrektor. Czy Pani zna temat? Czy mogłaby parę zdań powiedzieć? 

Barbara Wasiluk – Oczywiście, sprawa jak najbardziej znana jest Ośrodkowi Pomocy Społecznej.
Ubolewam  nad  faktem,  że  nie  mogłam  od  razu  zaripostować.  Natomiast  w  tej  sprawie  chcę
powiedzieć, że poszła informacja na piśmie, tak jak Pan Burmistrz zadeklarował na poprzedniej
sesji.  Także  że  ja  jako  dyrektor  no  odpowiedziałam w  tej  sprawie  na  piśmie,  natomiast  chcę
podnieść, korzystając z okazji tej, że jestem na tej sesji, podnieść taką kwestię dotyczącą w ogóle
funkcjonowania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, dlatego że, proszę Państwa, ja mam cały
czas  w  świadomości  to,  że  moja  instytucja,  którą  dane  mi  jest  kierować,  nakierowana  jest
na działania pomocowe i bez wątpienia te działania pomocowe są realizowane. Natomiast z drugiej
strony również mam tą świadomość, że ja jestem urzędnikiem, którego obowiązują przepisy prawa
i muszę postępować tak, żeby te przepisy prawa były respektowane przeze mnie, jak również przez
wszystkich  pracowników  mojego  Ośrodka.  Stąd  też  pozwolę  sobie  przeczytać
to, co przygotowałam względem tej problematycznej sytuacji. Zgodnie z art. 100 ustawy o pomocy
społecznej, który pozwolę sobie przytoczyć,  brzmi on następująco: „W postępowaniu w sprawie
świadczeń pomocy społecznej należy kierować się przede wszystkim dobrem osób korzystających z
pomocy  społecznej  i  ochroną  ich  dóbr  osobistych.  W  szczególności  nie  należy  podawać  do
wiadomości publicznej nazwisk osób korzystających z pomocy społecznej oraz rodzaju i zakresu
przyznanego świadczenia.”  Tyle,  tak  brzmi  przytoczony przeze  mnie  artykuł  ustawy o pomocy
społecznej.  Natomiast  jest  jeszcze  druga  ustawa  o  ochronie  danych  osobowych,  która  również
przeze  mnie  jako  przez  urzędnika  musi  być  respektowana.  I  stąd  też  chciałabym  apelować,
by wszelkie problematyczne sytuacje rodzin korzystających z pomocy Ośrodka Pomocy Społecznej
nie były przedmiotem publicznych debat. Zapewniam Państwa, iż instytucja, której dane mi jest
zarządzać,  jest  otwarta  i  gotowa  na  wsparcie  i  sugestie  osób  i  instytucji,  które  nakierowane
są na działania  pomocowe  dla  osób  potrzebujących  takowego  wsparcia.  Pragnę  zauważyć,
iż na przestrzeni  ponad  15  lat  mojej  pracy  w Ośrodku  zakres  zadań  i  obowiązków rozrósł  się
niesamowicie. Kiedy rozpoczynałam pracę w Ośrodku, ustawa o pomocy społecznej miała 16 stron.
Na dziś  na  76.  Nie  można nie  wspomnieć  o  zupełnie  nowych zadaniach,  takich  jak  ustawa  o
świadczeniach  rodzinnych,  funduszu  alimentacyjnym,  ustawie  o pieczy  zastępczej,  ustawie  o
przeciwdziałaniu  przemocy  w  rodzinie,  grupach  roboczych.  I  każda  z tych  ustaw  nakłada  na
Ośrodek szereg nowych zadań, obowiązków i procedur. A my cały czas pracujemy w Ośrodku w
oparciu o 9 pracowników socjalnych. Z całą pewnością problematycznych spraw i trudnych sytuacji
nam nie brakuje. Mam świadomość, iż Ośrodek nie ma panaceum czy też czarodziejskiej różdżki,
za dotknięciem której znikną problemy. Wiem, ile trudu i wysiłku, i działań jest podejmowanych,
by minimalizować rosnące problemy. Wiele z nich da się rozwiązać, pozyskując do współpracy
inne podmioty, instytucje, urzędy czy też osoby prywatne bądź też najbliższych członków rodzin.
Zadaniem  Ośrodka  nie  jest  wyręczanie  bądź  robienie  czegoś  za kogoś.  Ośrodek  motywuje,
aktywizuje, by nasi klienci zechcieli wykorzystać własne środki i możliwości w przezwyciężeniu
trudnych i problematycznych sytuacji. Każdy przypadek i każda sytuacja jest zgoła inna i wymaga
przyjęcia określonego planu i strategii działania. Do pewnych rzeczy można dojść metoda małych
kroczków,  ale  też  trzeba  odnieść  się  ze  zrozumieniem,  że na naszej  drodze  są  przypadki
niereformowalne i z całą pewnością sami sobie z nimi nie poradzimy. Stąd też apeluję do osób



otwartych na współpracę, by sygnalizowali do mnie bądź też do pracowników socjalnych swoje
wnioski,  uwagi  i  sugestie.  Jednocześnie  chciałabym  podziękować  tym,  którzy  dotychczas
współpracują z Ośrodkiem Pomocy i mamy w wielu środowiskach naszego miasta wymierne efekty
dotychczasowej  współpracy.  Zapewniam Państwa,  że  każda  informacja,  jaka  do  mnie  dociera,
nawet  ta  anonimowa,  telefoniczna,  nie  jest  ignorowana.  Natychmiast  sprawę  przekazuję  do
pracownika socjalnego, który udaje się w środowisko i podejmuje odpowiednie działania. Pragnę
nadmienić, iż wsparciem i pomocą Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej obejmuje ponad 1 200
rodzin.  W  skali  miesiąca  wypłacamy  około  400  zasiłków  okresowych,  tyleż  samo  zasiłków
celowych,  194  zasiłki  stałe,  finansujemy  ponad  600  posiłków  dla  uczniów  w  szkołach
i przedszkolach,  wypłacamy  ponad  2  470  świadczeń  rodzinnych,  z  czego  75  rodzin  pobiera
świadczenia  z  tytułu  opieki  nad  dzieckiem niepełnosprawnym,  107 rodzin  otrzymuje  specjalny
zasiłek  opiekuńczy,  wypłacamy  734  zasiłki  pielęgnacyjne,  181  osób  pobiera  świadczenia
z funduszu alimentacyjnego. Obejmujemy 27 rodzin usługami opiekuńczymi. Na dzień dzisiejszy
Ośrodek zatrudnia 3 opiekunki  usług zwykłych i  3 opiekunki  usług specjalistycznych dla  osób
z zaburzeniami  psychicznymi.  W razie  potrzeby  praca  opiekunek  jest  wspierana  przez  kobiety
realizujące prace społecznie użyteczne. 

Jakub  Ostapczuk  –  A ja  przepraszam Panią  Dyrektor.  Nam nie  chodzi  o  sprawozdanie  całego
działalności. Będzie punkt w następnej sesji, którejś tam z kolei o Ośrodku Pomocy Społecznej.
A nas  interesuje  jeden  dokładny  punkt.  Czy  ta  rodzina,  którą  przedstawił  Borkowski,  jest
wspierana, czy jest? W ogóle nie mówimy o nazwisku. I ten Pan Borkowski też nie informował. Co
jest z tą rodziną? Nas nie interesuje teraz, co, ile zatrudnia, ile obiadów wydaje Ośrodek Pomocy
Społecznej.

Barbara  Wasiluk  –  Tak,  Panie  Przewodniczący.  Natomiast  ja  cały  czas  chcę  podkreślić
to, że ja naprawdę  czuję  ogromne  piętno  i  niedosyt,  że  w  środowisku  naszego  miasta  ludzie
naprawdę  nie  doceniają  pracy  Ośrodka,  nie  mają  świadomości  tego,  ile  jest  robione  i  co  jest
robione.  Stąd  też  postanowiłam,  że  wykorzystam  tą  sesję,  żeby  jeszcze  raz  przybliżyć  te
problematyczne sytuacje. Także ja pozwolę sobie, nie wiem, chyba że Pan Przewodniczący mi nie
pozwoli skończyć. 

Jakub Ostapczuk – Nie, proszę.

Barbara  Wasiluk  –  Problem  starzenia  się  społeczeństwa  i  wynikająca  z  tego  kwestia  tytułu
zabezpieczenia  opieki  osobom  starszym,  chorym  przez  Ośrodek  traktowana  jest  priorytetowo.
Wyartykułowane  w  tym  zakresie  potrzeby  znalazły  bezpośrednie  przełożenie  właśnie  również
w działaniach Rady Miasta. Oczywiście mam tu na myśli projekt zakładu aktywizacji zawodowej,
który ma  być  nakierowany na  opiekę  nad  osobami  chorymi  i  niepełnosprawnymi,  z  zakładem
opiekuńczym  na  60  osób,  dziennym  domem  pobytu  dla  seniorów  oraz  2  mieszkaniami
chronionymi.  Korzystając  z  okazji,  chciałabym  właśnie  podziękować  Panu  Burmistrzowi  oraz
Państwu radnym, którzy akceptują i ze zrozumieniem odnieśli się do potrzeb zgłaszanych przez
Ośrodek. W 2013 roku Ośrodek dofinansował koszt pobytu dla 8 osób umieszczonych w domach
pomocy społecznej. Natomiast na przełomie 13 i 14 zmuszeni byliśmy umieścić kolejne 5 osób.
Nadmienię,  iż  w  naszej  według  naszej  diagnozy  aktualnie  na  liście  otwartej  kandydatów  do
umieszczenia w domach pomocy społecznej jest ponad 30 osób. Pragnę zauważyć, iż jest to proces
niezwykle dynamiczny i nigdy nie wiemy, co nam dany dzień przyniesie i co może się wydarzyć.
Zasadą jest,  iż zgodnie z przepisami ustawy o pomocy społecznej umieszczenie osoby w domu
pomocy społecznej  jest  ostatecznością  i  musi  być  poprzedzone wszystkimi  staraniami  wsparcia
środowiskowego  w  miejscu  zamieszkania  danej  osoby.  Aktualnie  miesięczny  koszt  pobytu  w
domach  pomocy  społecznej  to miesięcznie  kwota  ponad  24  000  złotych.  Natomiast  koszt
dofinansowania jednego podopiecznego to kwota w przedziale od 1 700 do 2 800 złotych za 1
osobę. Przy podejmowaniu decyzji o skierowaniu do domu pomocy społecznej i wydaniu decyzji o



ponoszonych kosztach dofinansowania, zawsze towarzyszy mi jako dyrektorowi wiele dylematów,
czy zrobiliśmy wszystko przed podjęciem ostatecznej decyzji? Czy jest to właściwe dysponowanie
środkami publicznymi? Czy jest to właściwe, że umieszczamy osobę w domu pomocy społecznej i
wydatkujemy za jedną osobę kwotę 2 000 złotych a tym samym pozbawiam co najmniej 20 rodzin
chociażby minimalnego zasiłku 100-złotowego? I tu pojawia się moje rutynowe stwierdzenie, że co
byśmy nie zrobili w Ośrodku to jest źle, niedobrze, nie tak i za mało. Z natury jestem optymistką i
głęboko  wierzę,  że to,  co  robimy w ramach  pracy socjalnej  w  naszym Ośrodku  ma  sens,  jest
właściwe  i  potrzebne,  że robimy  to  na  miarę  naszych  możliwości,  najlepiej  jak  potrafimy.
Zapewniam, że nie toleruję spychologii i zamiatania spraw pod dywan czy też chowania głowy w
piasek.  Jestem  zwolenniczką  nazywania  rzeczy  po  imieniu,  wyznaczania  konkretnych  celów  i
konsekwentnych ich realizacji. Takie stanowisko przedkładam wobec klientów pomocy społecznej,
jak również wobec pracowników zatrudnionych w Ośrodku. Dziękuję. 

Jakub Ostapczuk – Ale nic myśmy się nie dowiedzieli na temat tego problemu. 

Barbara Wasiluk – To znaczy tak.

Jakub Ostapczuk – Odnośnie tej rodziny.

Barbara Wasiluk – To znaczy tak. Moja sugestia była i jest jednoznaczna. I to wynika z tego mojego
wystąpienia powinno wynikać takie przesłanie. Zrobiliśmy wszystko to, co do nas należy. I rodzina
jest objęta właściwą opieką Ośrodka.

Jakub Ostapczuk – O to mi chodziło, o to mi chodziło. 1 zdanie. Odnośnie tej rodziny 

Barbara Wasiluk – Rodzina jest  objęta  opieką.  Podejmowane są działania,  natomiast  nie da się
wszystkiego  zrobić  od  razu.  Do  pewnych  rzeczy,  pewne  rzeczy  muszą  wynikać  działanie  z
działania.  Krok  po kroku.  Dzisiaj,  w  dniu  dzisiejszym nawet  z  Panem Maciejem były  podjęte
działania  takie,  że również  krok  do  tego,  żeby  sytuacja  w  tej  rodzinie  normalizowała  się  i
wyglądała, tak jak być powinna. Też takie działania były podejmowane. 

Jakub Ostapczuk – O to chodzi. O dziękuję. 1 zdanie no jeszcze Pan Borkowski.

Maciej  Borkowski  –  Panie  Przewodniczący,  Panie  Burmistrzu,  Wysoka  Rado.  Tu  Pan  moje
nazwisko wywołał. Tak, ja jestem z tą sprawą związany. I tak jak tutaj słucham Pani Dyrektor, która
nie powiedziała nic konkretnego. Poruszyła wiele tematów oprócz tego, o który Pan zapytał. I ja na
dzisiaj tak naprawdę to nie wiem, Państwo pewnie też, co zostało zrobione. Bo ja tam trochę wiem,
ale Państwo nie wiecie, nie uzyskaliście odpowiedzi. A ja tak chciałem pociągnąć ten temat. Może
Pani tak sprecyzuje? To co zostało dokonane. 

Barbara Wasiluk – To znaczy tak, informacja, co konkretnie zostało zrobione przez Ośrodek, została
wysłana do Pana Borkowskiego, dostał Pan Przewodniczący, jak również Pan Burmistrz. Czy mam
odczytać to? 

Jakub Ostapczuk – Jakby Pani mogła.

Barbara Wasiluk – No właśnie, więc sama sobie mam zaprzeczać? 

Jakub Ostapczuk – Nie.

Barbara Wasiluk – Jeżeli ja chcę uświadomić, że pewne rzeczy musimy robić zgodnie z prawem,
to szanujmy to prawo.



Jakub  Ostapczuk  –  Ale  Pani  Dyrektor,  Pani  mnie  nie  rozumie.  Bardzo,  na  poprzedniej  sesji
ja odebrałem tak, że bardzo negatywnie został oceniony Ośrodek Pomocy. Że akurat dziecko głodne
chodzi i tak dalej. Ja właśnie czekam...

Barbara Wasiluk – Ale jakie dziecko?

Jakub  Ostapczuk  –  No  tam,  co  Pan  Borkowski  przedstawiał  nam  na  sesji.  Że  niedożywione,
że brudne.

Barbara Wasiluk – Właśnie i dlatego stąd się biorą właśnie takie niedomówienia, bo ja naprawdę
wolałabym, żeby takie indywidualne sprawy były załatwiane u mnie. To co trzeba przyjmiemy plan
działania  i  chciałabym  naprawdę  zasugerować,  żeby  taki  front  był  przyjmowany,  a  nie
niezrozumienie. Bo nawet tutaj, Panie Przewodniczący, nie chodzi o dziecko, tylko jest to dorosła
osoba, która...

Jakub Ostapczuk –  Pani  Dyrektor,  my tego nie  rozpoczęliśmy,  tylko  wcześniej  ktoś  inny.  I  ja
uważam,  że  jeżeli  to na  forum publicznym  i  mieszkańcy  zobaczyli  te  zdjęcia,  to  uważam,  że
powinna  być  w miarę  dokładna  odpowiedź,  żeby mieszkańcy też  zobaczyli,  jaka  jest  sytuacja
faktyczna.

Barbara Wasiluk – Czy Pan Przewodniczący jest w stanie odczytać moją informację?

Jakub Ostapczuk – Nie, ja nie mam tej informacji przy sobie.

Barbara Wasiluk – To przepraszam bardzo. No ja akurat chyba też tego nie mam, nie mam ze sobą
tej informacji.

Jakub Ostapczuk – Dobra, Dobra.

Barbara Wasiluk - Nie, ja...

Jakub Ostapczuk – To dziękuję.

Barbara Wasiluk – Ja zaraz zorganizuję. Za momencik, dobrze?

Jakub Ostapczuk – Dobra. Dziękuję. Proszę...

Zdzisław Stankowski – Panie Burmistrzu, Panie Przewodniczący, ja walczyłem z Panią dla Pana
Tadka, żeby miał jedzenie i teraz przynoszą 1,5 roku. Ale już zmniejszyli do zupy. Drugiego dania
nie  przynoszą.  I  obiecali,  że  będzie  miał  podłączony  prąd.  Mija  półtora  roku  –  prądu  nie
ma podłączonego.  I  ten  chłopak,  mój  kolega  dalej  pali  wkłady do  zniczy,  żeby mieć  w domu
światło. Dlaczego wy tak traktujecie starych ludzi? On ma już siedemdziesiąt parę lat. Tak się nie
powinno w Hajnówce traktować takich ludzi. I Pani mówi, że tak dobrze jest robione? Nie jest
dobrze robione, bo on światło powinien mieć podłączone. 

Barbara Wasiluk – Punkt widzenia zależy od punktu siedzenia.

Jakub Ostapczuk – Dobra,  dziękuję. Nam tematy się tego. Jest punkt informacja o działalności
Burmistrza i temat się rozwadnia. Jeszcze radny Łabędzki i odpowiada Pan Burmistrz. 

Bogusław Szczepan Łabędzki – Państwo Przewodniczący, Panie Burmistrzu, Wysoka Rado, ja mam



taką uwagę, żeby może faktycznie, kiedy odwołuje się Pan Przewodniczący do czyjegoś nazwiska,
czy to jest mieszkaniec, czy radny, żeby jednak dbać o formy grzecznościowe. To taka pierwsza
moja uwaga. Druga natomiast,  ja przysłuchując się i  sprawozdaniu odczytanemu, i  zapowiedzi,
że za chwilę  usłyszymy  tekst  pisemnej  odpowiedzi  formuły  odpowiedzi,  chcę  powiedzieć  tak:
Dzisiaj  mieszkaniec Hajnówki doprowadził  to tego, że inni mieszkańcy Hajnówki doczekali się
sytuacji zagwarantowanej im przez ustawę zasadniczą, czyli przez Konstytucję. I Panie Burmistrzu,
ja chciałbym,  żeby Pan przerwał  po  prostu  w tej  chwili  tą  całą  dyskusję  tym,  że  Pan wstanie
i podziękuje  Panu  Maciejowi  za  to,  że  po  prostu  zachował  się  godnie  i  jako  obywatel,  i  jako
człowiek. Bo poświęcił i swoje zdolności, i swój czas. Poświęcił także czas, który mógłby oddać
rodzinie własnej, niosąc pomoc komuś innemu. Ja tylko Państwu przypomnę z poprzedniej sesji.
Pan Maciej zaczynał interwencję w tej sprawie w normalny, proceduralny sposób, czyli tam, gdzie
powinien był ją zacząć. Kiedy tam tej pomocy nie znalazł, przyszedł na sesję i zaprezentował ten
materiał nam, tak? I co? I za to mamy go, nie wiem, jakoś tam piętnować, za to, że człowiek miał
odwagę wstać i...

Jakub Ostapczuk – Kto piętnuje?

Bogusław Szczepan Łabędzki – ...zareagować? 

Jakub Ostapczuk – Po prostu odpowiadamy...

Bogusław Szczepan Łabędzki – Panie Przewodniczący, jakoś tak jest teraz, tak?

Jakub Ostapczuk – Nie.   

Bogusław Szczepan Łabędzki – Tutaj w tej sytuacji. Ja mówię w tej chwili to, co możemy zrobić –
podziękować Panu Maciejowi za to, że miał odwagę zająć się sprawą i że ona dzisiaj naprawdę
przybrała pewien optymistyczny początek zapowiadający szczęśliwe zakończenie. Dziękuję bardzo.

Jakub Ostapczuk – Jeszcze Pani Dyrektor. 

Barbara Wasiluk – Mam to pismo, które tutaj zresztą Pan Maciej też ma przede mną, ale nie był
uprzejmy,  żeby  mi  użyczyć.  Miejski  Ośrodek  Pomocy  Społecznej  w  Hajnówce  w  związku  z
problemem „Krzysia” przedstawionym w dniu 21 sierpnia 2014 roku na XXXVIII sesji informuję,
iż  problematyczna  sytuacja  rodziny znana  jest  Ośrodkowi.  W przedmiotowej  sprawie  Ośrodek
podjął  następujące  działania:  22  sierpnia  2014  zmotywowano  podopiecznego  do  wytrzepania
chodników  i  pozamiatania  mieszkania  (miotła  pożyczona  od  sąsiada).  22  sierpnia  kontakt  z
Zakładem Gospodarki  Mieszkaniowej  w Hajnówce w sprawie wymiany muszli  klozetowej  oraz
spłuczki i zamontowanie wodomierza na zimną wodę. 23 sierpnia przygotowanie pisma do Zakładu
Gospodarki Mieszkaniowej, które musiało być podpisane przez podopiecznego i poinformowanie o
przybyciu  hydraulika  w dniu  25  sierpnia.  26 sierpnia  wymiana muszli  klozetowej  i  wstawienie
wodomierza oraz udrożnienia odpływu w wannie. Z bieżącego monitorowania środowiska przez
pracownika  socjalnego  wynika,  iż  posiadane  zasoby  finansowe,  renty,  ZUS  pozwalają  na
systematyczne i samodzielne regulowanie zobowiązań czynszowo-energetycznych, co potwierdza
fakt braku zaległości. Ponadto, jak wynika z obserwacji, podopieczny samodzielnie robi zakupy i
przygotowuje posiłki, również dania gorące, jest w stanie samodzielnie zrobić pranie i posprzątać
mieszkanie.  Biorąc  pod  uwagę  stan  chorobowy  podopiecznego,  Ośrodek  ponownie  będzie
motywował do uczestnictwa w zajęciach i terapii prowadzonej przez Powiatowy Ośrodek Wsparcia.
Natomiast  względem  matki  podopiecznego  podjęte  działania  doprowadziły  do  aktualnego
oczekiwania na miejsce w domu pomocy społecznej  po uprzednim wydaniu decyzji  w dniu 13
sierpnia 2014 roku przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Jest to decyzja kierująca. Mając na
uwadze  długi  okres  oczekiwania  na  umieszczenie  w  domu  pomocy  społecznej,  Ośrodek



podtrzymuje  swoje  stanowisko  o  zasadności  objęcia  podopiecznego  usługami  opiekuńczymi.
Nadmienia się, iż wielokrotnie proponowano i podejmowano działania zmierzające do pomocy w
postaci  usług.  Ostatnia  próba  miała  miejsce  29  lipca  2014  roku  i  zakończyła  się  niestety
niepowodzeniem. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Hajnówce, pomimo wzrastającej liczby
osób korzystających  ze świadczeń  pomocy społecznej  oraz  wielu  problematycznych  środowisk,
zawsze  podtrzymuje  stosowne  działania,  podejmuje  stosowne  działania,  nie  jest  obojętny  na
sugestie  środowiska lokalnego i  jest  otwarty na współpracę.  Do wiadomości  Burmistrz  Miasta,
Przewodniczący i oczywiście akta.

Jakub Ostapczuk – O dziękuję. O to właśnie mi chodziło. Dziękuję bardzo. Ale ostatnie zdanie,
Panie Borkowski. 

Maciej Borkowski – Panie Przewodniczący, Panie Burmistrzu, Wysoka Rado, ja nie będę tutaj się
przepychał  o  jakieś  tam  zasługi  czy  cokolwiek  innego.  Ja  chciałbym  z  tego  miejsca,  Panie
Burmistrzu, podziękować tylko Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, jak
również Szpitalowi Psychiatrycznemu o zaangażowanie się w tą sprawę. Na dzisiaj  ta Pani jest
umieszczona już. Ona była chora, ja tak mówiłem tutaj na poprzedniej sesji. Jest w szpitalu. Ale to
nie jest zasługa MOPS-u. MOPS zrobił bardzo niewiele w tej sprawie. Dla tych ludzi, których tu
wymieniłem,  należy  się  szacunek  i  podziękowanie,  bo  oni  się  naprawdę  bardzo  mocno  w  to
zaangażowali i mi pomogli. Dziękuję z tego miejsca.

Barbara Wasiluk – To, że pracownik socjalny dzisiaj był, to też nic nie znaczy.

Jakub Ostapczuk – Dziękuję. Proszę Burmistrza o odpowiedzi na problemy.

Jerzy Sirak – Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Pani radna Chaniło zwraca uwagę czy pytania
odnośnie postępu prac nad zadaszeniem amfiteatru. Także jak Państwo czasami tamtędy idziecie
i widać prace budowlane trwają. Zgodnie z podpisaną umową z pracodawcą powinny już one się
zakończyć do 30 grudnia bieżącego roku. Na razie  idzie  to zgodnie z harmonogramem. Mamy
nadzieję, że tak też będzie. Pan radny Rakowicz pyta o konferencję dotyczącą oszczędzania wody.
Ta  konferencja  jest  związana,  zrealizowana  przez  miasto  programem  transgranicznym  między
Hajnówką i Kamieńcem. Tak jak Państwo już wiecie, w ramach tego programu my modernizujemy
naszą  oczyszczalnię  ścieków,  w  Kamieńcu  natomiast  jest  budowana  oczyszczalnia  ścieków
w całości. I w ramach tego twardego projektu inwestycyjnego są również działania o charakterze
miękkim,  informacyjnym  i  w  ramach  tego  jest  ta  konferencja.  Ja  tylko  dodatkowo  wyjaśnię,
że pracują również zespoły specjalistów po stronie polskiej i po stronie Białoruskiej, które niejako
będą  analizowały  i  monitorowały  stan  czystości  wody w rzece  Leśnej  Prawej,  ale  również  w
ramach tego mówię będzie ta analiza skuteczności tejże kampanii. Trudno mówić dzisiaj o tym,
bo będziemy  o  tym  mówić  na  takiej  ostatecznej  konferencji,  która  będzie  zorganizowana
po zakończeniu realizacji całości projektu. Jeżeli Pan radny będzie miał ochotę i chęć w przyszłości
w tej konferencji uczestniczyć, to już dzisiaj serdecznie zapraszamy. Pan radny Giermanowicz pyta
o modernizację chodników na ulicy Białowieskiej. Rzeczywiście, nie ma tutaj w naszym budżecie
jakiegoś  oddzielnego  tytułu  inwestycyjnego,  ale  ja  wyjaśnię,  że  my co  roku realizujemy takie
bieżące zadania związane z naprawą czy też modernizacją chodników miejskich w różnych ciągach
przy ulicach miejskich w ramach bieżącego utrzymania ulic. Po prostu zatrudniamy pracowników
interwencyjnych  i  jak  tylko  są  jakiekolwiek  możliwości  dodatkowego  ich  wykorzystania,
oczywiście  w  sensie  pozytywnym,  to wtedy  to  robimy.  Dlatego  też  tutaj  z  tego  bieżącego
utrzymania  dróg  te  prace  remontowe  są  realizowane.  Ale  nie  tylko  te  były  w  ciągu  roku
realizowane. Tylko tu zakres jest dosyć duży, jest widoczny, a robimy to teraz, dlatego że można to
dopiero tego typu prace robić, jak tak naprawdę przeanalizujemy te środki budżetowe, które mamy
na bieżące utrzymanie ulic. Uznaliśmy, że tych środków w tej chwili nam starczy na to, żeby zrobić
również te chodniki przy ulicy Białowieskiej. Pan radny Janusz Puch pyta o modernizację OSiR-u.



W projekcie budżetu na bieżący rok mamy wpisane tematy projektowe dotyczące właśnie Ośrodka
Sportu i Rekreacji i również drugiego tematu, o którym mówiła Pani Dyrektor Wasiluk. Przetargi
zostały rozstrzygnięte. Firmy projektowe, które pracują na tym projektem, przygotowały koncepcję
i  taka  koncepcja  już  wstępna  jest  dotycząca  również  OSiR-u.  Nasz  Referat  Budownictwa  w
porozumieniu z Ośrodkiem Sportu i Rekreacji,  ale również ze specjalistami, którzy na co dzień
zajmują się sportem, mają dużą wiedzę jeżeli chodzi o sport, w tej chwili analizuje koncepcje. I po
analizie tej wstępnej koncepcji, ewentualnie po sugestiach co do propozycji zmian, nasze sugestie
zostaną przekazane projektantom i będą w dalszym ciągu przebiegały te prace projektowe. W tym
roku te projekty powinny być zakończone. My z Panią Dyrektor Wasiluk jutro z kolei spotykamy
się z firmą, która projektuje ten ośrodek, o którym mówimy, bo pierwotna koncepcja, która została
nam przedstawiona, jakby nie spełnia naszych oczekiwań. Jutro projektanci przyjadą już z nową
koncepcją, która powinna odzwierciedlać tutaj nasze sugestie, bo ośrodek powinien być niejako
dostosowany do potrzeb naszego miasta głównie. I tak jak Pani Dyrektor wspomniała, planujemy że
w tym ośrodku będzie to miejsce pobytu całodobowego dla osób starszych, mieszkania chronione,
ale  również  będą  tam  przygotowane  różne  pracownie  do  zajęć  w  ciągu  dnia  dla  wszystkich
zainteresowanych  osób z  terenu miasta  Hajnówki.  Pan Leonard  Kulwanowski  pyta  o instalacje
fotowoltaiczne. Rzeczywiście w tej informacji ten zapis jest no taki jaki on powinien być no, on
fachowy, może czasami nie do końca zrozumiały. Także z końcem maja bieżącego roku Narodowy
Fundusz  Ochrony  Środowiska  ogłosił  konkurs  ogólnokrajowy  na  finansowanie  tak  zwanych
instalacji  indywidualnych  małych  elektrowni  fotowoltaicznych.  Konkurs  jest  skierowany  do
samorządów w całym kraju. Generalnie polega to na tym, że samorządy w Polsce mogą być niejako
pośrednikiem w przygotowaniu takich wniosków, ale również potem inwestycji w całości. Zasada
jest taka, że wszystkie wnioski, które wpływają, są na bieżąco przez Narodowy Fundusz Ochrony
Środowiska analizowane. Na bieżąco też są podejmowane decyzje pozytywne bądź negatywne do
chwili wykorzystania środków. Na cały ten projekt Narodowy Fundusz zarezerwował 100 000 000
złotych i wtedy, kiedy byliśmy na takim spotkaniu w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska
to już ponad 30 000 000 tych środków zostało rozdysponowane a to było bodajże w lipcu. My taki
wniosek  złożyliśmy.  Wstępnie  spytaliśmy  naszych  mieszkańców,  czy  są zainteresowani  tym
projektem i jakie jest zainteresowanie? Wstępnie takie zainteresowanie wyraziło ponad 80 osób, ale
ostatecznie  umowy podpisało  51  osób.  Na  czym  to  polega?  Zgodnie  z  tym  projektem osoby
posiadające gospodarstwa domowe i wolne dachy dobrze położone, z dobrym nasłonecznieniem
można wykorzystać na instalację małych elektrowni fotowoltaicznych. Zwykle są to instalacje małe
o mocy kilku kilowatów. Po deklaracji ze strony naszych mieszkańców my poprosiliśmy eksperta
człowieka,  który się  na  tym zna,  żeby popatrzył  na  te  wszystkie  dachy,  zweryfikował  niejako
wnioski mieszkańców i okiem eksperta ocenił, jaka może być wydajność, ile tych kilowatów można
na  każdym  dachu  zamontować.  Taki  wniosek  przygotowaliśmy,  taki  wniosek  złożyliśmy
do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska. W ostatnim okresie został uzupełniony zgodnie z
oczekiwaniami Narodowego Funduszu.  Ja  na przyszłą  sesję  Rady przedstawię projekt  uchwały,
który  no  będzie  również  dotyczył  tego,  bo  Narodowy Fundusz  Ochrony  Środowiska,  chociaż
pierwotnie w kryteriach o tym się nie mówiło, ale oczekuję, że Rada Miasta również no wstępnie
też ten wniosek poprze. Zasady są takie, że 40 % środków jest to dotacja, natomiast pozostałe 60 %
jest  to  pożyczka  preferencyjna,  ale  pożyczka,  która  będzie  spłacana  przez  no  bezpośrednich
inwestorów. Natomiast nasza rola jako Rady Miasta, nasza rola jako administracji samorządowej
polega na tym, żeby zająć się przygotowaniem całej inwestycji, ogłoszeniem przetargu, no a potem
tak naprawdę spełnieniem niejako roli parabanku w stosunku do naszych mieszkańców, ponieważ
Narodowy Fundusz nie podpisze indywidualnych umów z 50 partnerami. Wartość dodana polega na
tym, że w takiej sytuacji, kiedy partnerem dla Narodowego Funduszu jest samorząd, wówczas z
tych  40  %  całe  40  %  zostanie  po  stronie  inwestorów.  W  sytuacji,  gdyby  bezpośrednim
wnioskodawcą była osoba fizyczna, to jeszcze z tych 40 % osoba fizyczna musiałaby odprowadzić
podatek dochodowy. Taki projekt w stosunku do osób fizycznych przez Narodowy Fundusz będzie
ogłoszony najprawdopodobniej  w IV kwartale  tego roku i  te  osoby,  które no nie  skorzystały z
naszej  propozycji,  a  będą  miały  ochotę  i  chęć  skorzystania  indywidualnie  ze  wsparcia  z



Narodowego Funduszu, będą mogły to zrobić za pośrednictwem banków, które no wygrają konkurs
w  Narodowym  Funduszu  na  obsługę  tego  typu  wsparcia.  Generalnie  natomiast  Zakład
Energetyczny będzie zobowiązany do podłączenia, nieodpłatnie, do podłączenia tej małej instalacji
fotowoltaicznej  do sieci  ogólnej  i  z  tej  instalacji  przede  wszystkim  wszyscy  konsumenci,
producenci, stąd ta nazwa prosumencka instalacja, będą korzystali z tej energii przede wszystkim na
zasadach  gospodarstwa  domowego,  natomiast  nadwyżka,  która  będzie  wyprodukowana,  a  nie
będzie wykorzystana przez gospodarstwo domowe, będzie z automatu zabierana do sieci ogólnej.
Czy to jest wystarczająca informacja? Proszę bardzo. Pan Stankowski podnosi temat tej dziury przy
chodniku. Ta dziura powinna być usunięta w dniu dzisiejszym. Jeżeli...

Walentyna Ostaszewska – Usuwana jest.

Jakub Ostapczuk – Usuwana jest.

Jerzy Sirak – Jest usuwana, tak.

Zdzisław Stankowski – Nie jest, bo szłem i nic nie było usuwane.

Walentyna Ostaszewska – Usuwana była.

Jerzy Sirak – Jest Pani Marta Trochimczyk?

Jakub Ostapczuk – Nie ma. 

Ryszard Baj – Jest usuwana, ja szedłem

Jerzy Sirak – O utaj Pan Przewodniczący Baj potwierdza, że jest w trakcie usuwania.

Zdzisław Stankowski – Się śmieją, że 3 miesiące.

Jakub Ostapczuk – Bo to jest kompleksowa.

Jerzy  Sirak  –  Teraz  tak,  Pan  Janowski  poruszył  temat  tych  chodników.  Ja  przypomnę  tylko,
że zgodnie  z  naszą  wspólną  decyzją  przekazaliśmy 100 000 złotych  do Zarządu  Województwa
Podlaskiego i z tym naszym dofinansowaniem została właśnie zrealizowana niejako modernizacja
chodników  przy  ulicy  Bielskiej  i  przy  ulicy  3  Maja,  ale  oczywiście  cieszymy  się  z  każdej
dodatkowej  inwestycji,  która  jest  i  poza  granicami  miasta.  Tym  bardziej,  że  jak  pamiętamy,
to również my jako Rada Miasta wnioskowaliśmy i do Zarządy Województwa, i do Podlaskiego
Zarządu Dróg Wojewódzkich o utworzenie parkingu przy cmentarzach wyznaniowych w naszym
mieście. W ramach uzupełnienia tej informacji chciałbym również poinformować, że realizowana
jest  na  bieżąco  w  tej  chwili  modernizacja  oświetlenia  ulicznego,  co  Państwo  zapewne
zauważyliście.  Do końca września bieżącego roku powinny być wymienione wszystkie oprawy,
natomiast  do  końca  października  powinna  być  już  zainstalowana  ta  cała  aparatura,  nie  wiem,
pomiarowa,  informatyczna,  która  będzie  odpowiedzialna  za  takie  inteligentne  sterowanie  i
zarządzanie  oświetleniem  ulicznym.  Również  realizowane  są  zadania  związane  z  rozbudową
Zakładu  Zagospodarowania  Odpadów  przez  Przedsiębiorstwo  Usług  Komunalnych.  Chciałbym
tutaj dodać, że w wyniku wspólnych starań, tutaj i naszych, i Pana Prezesa PUK-u, PUK uzyskał
dodatkowe  wsparcie  finansowe  z  Narodowego  Funduszu  Ochrony  Środowiska,  także  łączna
wartość  inwestycji,  które  będą  w  najbliższym  czasie,  w  zasadzie  są  już  realizowane  przez
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych na rzecz rozbudowy ZZO to jest około 13 000 000 złotych.
Również  Przedsiębiorstwo  Wodociągów  i  Kanalizacji  rozstrzygnęło  już  przetarg  na  realizację
dodatkowych instalacji w oczyszczalni ścieków, w wyniku której to w całości zostanie rozwiązany



problem gospodarki osadami. Wartość tych inwestycji też około 10 000 000 złotych. W tym czasie
również, bo w tej informacji opisowej nie było, wspólnie z Towarzystwem Przyjaciół Hajnówki
został zorganizowany kolejny już Rajd poświęcony pamięci Bierwiaczonka i żołnierzom września
39 roku. No z satysfakcją można powiedzieć, że zainteresowanie jest coraz większe. Przerosło to
nasze oczekiwania. Zawsze staramy się w kolejnym roku przygotować do coraz większej liczby
uczestników. W tym roku założyliśmy, że to będzie 210 osób. Byliśmy przygotowani na 210 osób
a było  dużo  więcej.  Także  wniosek  na  przyszłość,  że  musimy się  przygotować,  no  nie  wiem,
przynajmniej  na 250 osób. Tej  Rajd był  w niedzielę 15.  17 złożyliśmy też wieńce,  zapaliliśmy
znicze na grobach  żołnierzy września, również na grobach ofiar z 17 września 1943 roku. Myślę,
że to wszystko. Jeżeli mają Państwo jakieś pytania do mnie, proszę bardzo. 

Jakub Ostapczuk – Dziękuję. Jeśli nie ma więcej pytań, przystąpimy do przegłosowania. Kto jest
za przyjęciem informacji o działalności Burmistrza Miasta Hajnówka w okresie od 2 sierpnia do 5
września 2014? Kto jest  za? Dziękuję. Kto jest przeciwny? Nie widzę.  Kto się wstrzymał? Nie
widzę. Informacja została przyjęta jednogłośnie.

Do punktu 6 porządku obrad
Jakub  Ostapczuk  –  Punkt  6.  Informacja  o  przebiegu  wykonania  budżetu  miasta  Hajnówka
za I półrocze  2014.  Ta  informacja  była  analizowana  na  Komisjach  i  proszę  tak  po  Kolei
przewodniczących Komisji.  Pan Przewodniczący Komisji  rozwoju gospodarczego Pan Grzegorz
Tomaszuk. Proszę o opinie.

Grzegorz Tomaszuk – Także na naszej Komisji Polityki Gospodarczej wszyscy radni głosowali za
przyjęciem informacji.

Jakub Ostapczuk – Dziękuję. Proszę Przewodniczącego Komisji Spraw Społecznych.

Jerzy  Charytoniuk  –  Komisja  Spraw  Społecznych  głosowała  za  przyjęciem  informacji.  W
 głosowaniu wzięło udział 7 radnych, 6 było za, 1 wstrzymał się od głosowania.

Jakub Ostapczuk – Dziękuję. I Pan Przewodniczący Komisji Infrastruktury.

Janusz Puch – Komisja Infrastruktury Komunalnej i Samorządu również głosowała za przyjęciem
przedstawionej informacji. Na 6 obecnych 6 głosowało za. Dziękuję.

Jakub  Ostapczuk  –  Dziękuję.  Czy  są  pytania  jeszcze  do  tej  informacji  z  wykonania  budżetu
w I półroczu 2014? Jeśli nie ma, przystąpimy do głosowania. Kto jest za przyjęciem informacji
o przebiegu  wykonania  budżetu  miasta  Hajnówki  za  I  półrocze  2014  rok?  Dziękuję.  Kto  jest
przeciwny? Nie widzę. Kto się wstrzymał? 1 radny się wstrzymał. Informacja została przyjęta.

Do punktu 7 porządku obrad
Jakub  Ostapczuk  –   Punkt  7.  Sprawozdanie  z  wykonania  uchwał  Rady  Miasta  Hajnówka.
To sprawozdanie zostało przedstawione radnym. Radni analizowali na Komisjach i tak poproszę
Przewodniczących Komisji o przedstawienie opinii. Pan Janusz Puch – Przewodniczący Komisji
Infrastruktury Komunalnej.

Janusz  Puch  –  Komisja  Infrastruktury  Komunalnej  i  Samorządu,  po  zapoznaniu  się
z przedstawionymi  materiałami,  zaopiniowała  projekt  uchwały  pozytywnie.  Na  6  obecnych  6
radnych było za. Dziękuję.

Jakub Ostapczuk – Pan Przewodniczący Charytoniuk.



Jerzy Charytoniuk – Komisja Spraw Społecznych również wnioskuje o przyjęcie sprawozdania.
W głosowaniu brało udział 7 radnych, 6 było za, 1 wstrzymał się od głosowania.

Jakub  Ostapczuk  –  Dziękuję.  I  Pan  Przewodniczący  Komisji  rozwoju  gospodarczego  –  Pan
Grzegorz Tomaszuk.

Grzegorz Tomaszuk – Komisja Polityki Gospodarczej wnioskuje za przyjęciem sprawozdania i tym
razem wszyscy radni, a było ich 6, głosowało za. 

Jakub  Ostapczuk  –  Dziękuję.  Czy są  uwagi  do  tego  sprawozdania?  Jeśli  nie  ma,  przystąpimy
do głosowania. Kto jest za przyjęciem sprawozdania z wykonania uchwał Rady Miasta Hajnówki?
Kto jest za? Dziękuję. Kto jest przeciwny? Nie widzę. Kto się wstrzymał? 1 radny się wstrzymał.
Uchwała została przyjęta. 

Do punktu 8 porządku obrad
a)  Jakub Ostapczuk – Przechodzimy do punktu 8. Rozpatrzenie i  podjęcie uchwał w sprawach.
Podpunkt  a)  zmiana w budżecie  miasta  na 2014. Zmiany w budżecie  miasta  były analizowane
na Komisjach. I też proszę po kolei Pana Przewodniczącego Tomaszuka Przewodniczącego Komisji
rozwoju gospodarczego. Proszę mikrofon.

Grzegorz Tomaszuk – Panie Przewodniczący,  na tej  Komisji  byliśmy wyjątkowo zgodni i  przy
wszystkich  projektach,  przy  wszystkich  informacjach  głosowaliśmy  za  i  to  jednogłośnie.
Jednogłośnie. Dobrze tak się stało, że na koniec kadencji doszliśmy do jednomyślności.

Jakub  Ostapczuk  –  Do  perfekcji.  Proszę  Przewodniczącego  Komisji  Spraw  Społecznych  Pana
radnego Charytoniuka.

Jerzy Charytoniuk – Komisja Spraw Społecznych wnioskuje o przyjęcie projektu. W głosowaniu
brało udział 7 radnych, 6 było za, 1 wstrzymał się od głosowania. 

Jakub Ostapczuk – I Pan Przewodniczący Puch.

Janusz  Puch  –  Komisja  Infrastruktury  Komunalnej  i  Samorządu  również  pozytywnie  przyjęła
projekt uchwały. 6 radnych głosowało za na 6 obecnych. Dziękuję. 

Jakub Ostapczuk – Dziękuje. Czy są uwagi do projektu? Pan radny Rakowicz prosi. 

Wiesław Rakowicz – Jeżeli  chodzi  o  zmiany w budżecie  na 2014,  w objaśnieniach w punkcie
11 rozdział 90 002 jest zapis: „Zwiększa się środki wydatki związane z opracowaniem programu
usuwania  wyrobów  zawierających  azbest  z  terenu  miasta  wraz  z  inwentaryzacją  powierzchni
pokryć dachowych zawierających azbest.” Ta informacja, mnie się wydawało, że ten plan to my już
mamy, tymczasem okazuje się taki zapis no i  na czym będzie polegać inwentaryzacja w takim
układzie? Czy to będzie? Nie wiem. To Pan Burmistrz może odpowie. W każdym bądź razie jak ma
wyglądać  ewentualnie  inwentaryzacja  tych  powierzchni?  Bo  poprzednio  trzeba  było  po  prostu
zgłaszać.  Każdy  z  mieszkańców,  który  miał  jakiś  tam  azbest  na  dachu,  to  musiał  to  zgłosić
do stosownego  referatu,  do  stosownego  referatu  fakt,  że  taki  azbest  na  dachu  leży  i  będzie
ewentualnie  chciał  ten  azbest  zdjąć.  Chciałbym  jeszcze  nawiązać  króciutko  do  zadań
inwestycyjnych. Pan Burmistrz słucha, tak?

Jerzy Sirak – Tak.



Wiesław Rakowicz – W zadaniach inwestycyjnych w załączniku, który to jest załącznik nr 2, w
punkcie 18 90 005 zwiększamy udział,  zwiększenie,  przepraszam, „udziału energii  odnawialnej
miasta  Hajnówki  poprzez  instalację  kolektorów  słonecznych  na  budynkach  mieszkalnych  i
budynkach  użyteczności  publicznej”  i  dopisek,  którego poprzednio  na  sobie  nie  przypominam.
„Pełnienie funkcji kierownika do spraw technicznych.” Nie pamiętam tego kierownika do spraw
technicznych. Jeżeli się mylę, to bardzo poproszę o wyprostowanie mojej wiedzy. Dziękuję.

Jakub Ostapczuk – Dziękuję. Na te pytania upoważnił Burmistrz, że odpowie Pani Skarbnik.

Halina Nowik – Panie Przewodniczący, szanowni Radni, jeżeli chodzi o ten punkt 18, o to zadanie
inwestycyjne pełnienie funkcji kierownika do spraw technicznych to już, jak nie mylę się, to było
już wcześniej,  może dwie sesje wcześniej.  Ja znajdę dokumenty,  Panie radny i  po sesji  bardzo
proszę przyjść do mnie i to jest powielane. Nic akurat, nic nowego w tym punkcie na tą sesję, jeżeli
chodzi o ten dopisek, nie występuje. To już było wcześniej.  A jeżeli chodzi o ten rozdział  902,
zwiększa się wydatki z opracowaniem programów usuwania wyrobów zawierających azbest.  To
akurat  w Referacie  Gospodarki  Komunalnej  zaszła  taka potrzeba  właśnie  zrobić to,  opracować
program do 32 roku właśnie  związany z  usuwaniem tego azbestu  i  wraz  z  inwentaryzacją,  ile
jeszcze tych pokryć dachowych na terenie miasta u nas występuje. Dziękuję.

Jakub Ostapczuk – Dziękuję. I jeszcze Pan Burmistrz. 

Jerzy Sirak – W związku z tym tematem poruszonym przez Pana radnego Rakowicza tradycyjnie
na przyszły rok też będziemy występować z wnioskiem do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska  o  przekazanie  no  jak  największej  puli  środków  na  realizację  tego  programu
w Hajnówce. Ale po to, żeby wiedzieć, ile tych środków potrzebujemy na przyszły rok, niejako
musimy mieć z jednej strony inwentaryzację, jaka jest skala problemu, bo we wniosku trzeba będzie
to  określić.  A  z  drugiej  strony  też  wstępnie  wiedzieć,  ile  mieszkańców  Hajnówki  planuje
w przyszłym roku modernizację swoich dachów i chce skorzystać z tych środków finansowych.
Niemniej  jednak  w  regulaminie,  który  będziemy  przygotowywali,  który  będzie  obowiązywał
wszystkich  w  przyszłym  roku,  zechcemy  zawrzeć  takie  zapisy,  które  umożliwią  również
skorzystanie z tego dofinansowania przez ludzi, którzy zrobili remont w tym roku, nie byli ujęci,
bo wcześniej tego nie planowali, ale mieli ten azbest zdjęty, zabezpieczony tak, jak to miała jedna
Pani,  o  której  rozmawialiśmy  na  poprzedniej  sesji.  Jeżeli  będzie  akceptacja  ze  strony
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska,  to  również  takie  rozwiązanie  będzie  możliwe.
Zrobimy wszystko, żeby tak właśnie było. 

Jakub Ostapczuk – Dziękuję. Jeśli nie ma uwag. Przystąpimy do głosowania. Kto jest za przyjęciem
uchwały zmian w budżecie miasta na 2014 rok? Kto jest za? Dziękuję. Kto jest przeciwny? Nie
widzę. Kto się wstrzymał? 1 radny się wstrzymał. Uchwała została przyjęta.

b) Jakub Ostapczuk – Przechodzimy do podpunktu b) dokonania korekt w opisie granic obwodów
głosowania.  To są  przed  wyborami  takie  techniczne  sprawy.  Temat  był  analizowany dokładnie
na Komisjach. Czy są uwagi do tej uchwały? Jeśli nie ma, przystąpimy do głosowania. Kto jest
za przyjęciem powyższej uchwały? Kto jest za? Dziękuję. Kto jest przeciwny? Nie widzę. Kto się
wstrzymał? Nie widzę. Uchwała została przyjęta jednogłośnie. 

c) Jakub Ostapczuk – I tutaj podpunkt c) też dotyczy wyborów. Utworzenia odrębnych obwodów
głosowania w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województwa i rad dzielnic m. st.
Warszawy oraz wójtów, burmistrzów, prezydentów miast zarządzonych na 16 listopada 2014. To są
odrębne obwody głosowania. To dotyczy szpitala i aresztu. Czy są uwagi do tej uchwały? Jeśli nie
ma, przystąpimy do głosowania. Kto jest za przyjęciem powyższej uchwały? Dziękuję. Kto jest
przeciwny? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Uchwała została przyjęta jednogłośnie.



d) Jakub Ostapczuk – Podpunkt  d) przystąpienia do zmian studium uwarunkowań i  kierunków
zagospodarowania przestrzennego miasta Hajnówka. I tutaj poproszę Burmistrza o przedstawienie
kilku zdań na ten temat. I temat był analizowany na Komisjach. I może poproszę tak po kolei. Pan
Przewodniczący Komisji Janusz Puch, o opinię.

Janusz Puch – Komisja,  po rozpatrzeniu przedstawionego materiału,  podjęła  decyzję o uznaniu
projektu uchwały. Na 7 radnych 7 głosowało za. Dziękuję. 

Jakub Ostapczuk – I proszę proszę Przewodniczący Komisji Spraw Społecznych.

Jerzy Charytoniuk – Komisja Spraw Społecznych pozostawiła podjęcie decyzji na sesji.

Jakub  Ostapczuk – I Przewodniczący Komisji Grzegorz Tomaszuk.

Grzegorz Tomaszuk – Komisja Polityki Gospodarczej jednogłośnie, tak jak wcześniej mówiłem,
pomimo tego, że było nas już więcej, 7 radnych. 

Jakub  Ostapczuk  –  Dziękuję.  Czy  są  uwagi  do  powyższej  uchwały?  Jeśli  nie  ma...  Pan
Przewodniczący Rady Osiedla Pan Mironowicz.

Piotr Mironczuk – Mironczuk.

Jakub Ostapczuk – Mironczuk.

Piotr  Mironczuk  –  Panie  Burmistrzu  w  temacie  takie  zdanie  jest:  „Powstał  w  związku  z
pojawiającymi  się  nowymi  się  potrzebami  miasta  oraz  na  wniosek  Starostwa  Powiatowego  w
Hajnówce.” Chcę się zapytać, w jakiej formie ten wniosek wpłynął? Czy to uchwały Rady Powiatu,
czy pismo od Starostwa, czy tylko luźne w rozmowie? W zasadzie to mnie to interesuje. I pytanie
takie  natury ogólnej,  jak z  działkami,  bo działkowcy pytali  się,  czy zagraża  to,  że  zabierzecie
działki? 

Jakub Ostapczuk – Dobra, proszę Burmistrza o odpowiedź. 

Jerzy  Sirak  –  Panie  Przewodniczący,  Panie  Mironczuk,  no  nie  wiem,  gdzie  Pan  tam  widzi
zagrożenie dla działek. Nie, proszę być spokojnym. Absolutnie, nie ma tutaj żadnego zagrożenia dla
działek. Bo ja wiem, że temat działek wywołuje wszędzie dzisiaj dużo emocji i to jest zrozumiałe,
że wywołuje on dużo emocji  w dużych miastach gdzie te działki położone na terenach bardzo
atrakcyjnych, jeżeli chodzi o lokalizację i bardzo drogich jeżeli chodzi,  jeżeli  chodzi o wartość
rynkową. Ja nie twierdzę, że nasze działki w mieście są nieatrakcyjnie położone. Są atrakcyjnie
położone, ale wydaje mi się, że najbardziej atrakcyjnie są położone dla samych użytkowników tych
działek  i  ja  na  dzień  dzisiejszy nie  widzę  żadnej  potrzeby,  jeżeli  chodzi  o  przejmowanie  tych
działek do miasta, czy jakiegokolwiek zagrożenia dla działkowców. Natomiast teren, o którym tutaj
rozmawiamy, jest tym terenem, na którym w tej chwili trwają takie końcowe, częściowo końcowe
prace inwestycyjne. Mówimy o tym terenie inwestycyjnym w bezpośrednim sąsiedztwie szpitala i
bezpośrednim sąsiedztwie ściany lasu,  ale również o tym terenie,  na którym jest  zlokalizowany
szpital  i  na  którym na  działce,  która  stanowi  własność  powiatu  hajnowskiego,  planowana  jest
inwestycja stacji krwiodawstwa, z tego co wiem. W związku z tym, żeby umożliwić realizację tej
inwestycji, ja myślę wszyscy wyrażamy ten pogląd, że każda nowa inwestycja w mieście jest nam
bardzo  potrzebna,  bo  jednocześnie  też  jest  jakąś  wartością  dodaną.  No  i  niejako  warunkiem
uzyskania pozwolenia na budowę dla inwestora, którym będzie wojewódzka stacja krwiodawstwa,
jak  dobrze  pamiętam,  no  jest  przyjęcie  takich  właśnie  zmian  w  planie  zagospodarowania



przestrzennego, ale proszę się tutaj nie obawiać, proszę spokojnie się swoją działką zajmować. 
Jakub Ostapczuk – Dziękuję.

Piotr  Mironczuk – Dziękuję,  Panie Burmistrzu,  za rozwianie moich obaw. Natomiast  tu chodzi
o samo uzasadnienie, o treść, o formę. Bo naprawdę, czytając uzasadnienie, to ja już powinienem
wszystko  wiedzieć  –  co,  jak,  gdzie.  Pani  Skarbnik  próbowała  nam to  wyjaśnić,  no  ale  to  po
swojemu, wiadomo. Natomiast z tego uzasadnienia to nie jest tak to wszystko jasne i  czytelne,
jakby to się wydawało, czy wygląda na co dzień, jak dzisiaj. I ten, kto pisze te uzasadnienie, po
prostu  żeby  to  rozwinął,  tą  formę,  bo  z  tego  jednego  zdania  naprawdę  niewiele  my  się
dowiadujemy. Bo dopiero ktoś tam podpowiada, że to będzie krwiodawstwo, tam przystanek, tam
jeszcze coś. Czy można by było, to się nie tyczy tylko tego uzasadnienia. To wszystkich po prostu
uzasadnień to by się odnosiło. Dziękuję.

Jerzy  Sirak  –  Panie  Przewodniczący,  rozumiem,  wniosek  jest  taki,  żeby  uzasadnienia  były
obszerniejsze. Natomiast ja powiem tak: Jeżeli mówimy o uzasadnieniu do tego typu zmian, to tutaj
raczej  nie  powinno  się  mówić  o  konkretnych  tytułach  inwestycyjnych,  bo  mówimy ogólnie  o
przeznaczeniu terenu. Dlatego też te zapisy są na tyle szerokie, żeby dawały, że tak powiem, szansę
realizacji każdej inwestycji, która na tamtym terenie będzie możliwa, a będzie niejako wpisywała
się  w  szeroko  rozumianą  i  opiekę  zdrowotną,  wszelkie  usługi  medyczne,  ale  również
rehabilitacyjne, wypoczynkowe, usługowe i tak dalej. Ale przyjmuję do realizacji ten wniosek i
postaram się o to, żeby w przyszłości te uzasadnienia były obszerniejsze. 

Jakub Ostapczuk – Dziękuję. Jeśli nie ma więcej uwag, przystąpimy do przegłosowania. Kto jest
za przyjęciem powyższej uchwały? Kto jest za? Dziękuję. Kto jest przeciwny? Nie widzę. Kto się
wstrzymał? Nie widzę. Uchwała została przyjęta jednogłośnie. 

e) Jakub Ostapczuk – I przechodzimy do podpunktu e) przystąpienia do sporządzenia miejscowego
planu  zagospodarowania  przestrzennego  części  miasta  Hajnówka  –  dla  terenów  położonych
w rejonie  ul.  Rakowieckiego  i  ul.  Lipowa.  Proszę  o  Przewodniczących Komisji.  Pan Grzegorz
Tomaszuk Przewodniczący Komisji rozwoju gospodarczego.

Grzegorz  Tomaszuk  –  Także  Komisja  Polityki  Gospodarczej  również  głosowała  jednogłośnie.
Wszyscy radni, a było ich 7, głosowali za projektem uchwały. 

Jakub Ostapczuk – Dobra, dziękuję. Przewodniczący Komisji Spraw Społecznych.

Jerzy  Charytoniuk  –  Tak  jak  w  poprzednim  przypadku  Komisja  pozostawiła  decyzję  radnym
na sesję.

Jakub Ostapczuk – I Przewodniczący Komisji Pan Puch.

Janusz Puch – Komisja Infrastruktury Komunalnej i Samorządu, po rozpatrzeniu przedstawionego
materiału,  wnioskowała  za  przyjęciem  projektu  uchwały.  7  radnych  obecnych,  7  głosowało
za. Dziękuję. 

Jakub Ostapczuk – Czy są uwagi do powyższej uchwały? Jeśli nie ma, przystąpimy do głosowania.
Kto jest za przyjęciem uchwały? Dziękuję. Kto jest przeciwny? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie
widzę. Uchwała została przyjęta jednogłośnie.

f) Jakub  Ostapczuk  –  I  podpunkt  f)  wyrażenie  woli  przyjęcia  środków z  Funduszu  Spójności
Priorytet IX na wykonanie „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Miejskiej Hajnówka”. I
poproszę Pana Burmistrza o kilka słów. 



Jerzy Sirak – Także,  Panie Przewodniczący,  Wysoka Rado, ja informowałem Wysoką Radę już
wcześniej jak składaliśmy wniosek do Narodowego Funduszu, że o takie właśnie środki się tutaj
staramy. Były obawy jak pamiętam czy może za późno składamy, nie wiadomo, czy dostaniemy
środki. Jak Państwo widzicie, tutaj wszystko jest na dobrej drodze. Te środki powinniśmy dostać,
ale Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska wyraził pogląd, że musimy jeszcze wyrazić wolę czy
chęć przyjęcia tych środków, stąd też bardzo proszę o przyjęcie tych środków, także bardzo proszę
o  przyjęcie  tego  projektu  uchwały.  Będziemy  się  starali  zrobić  wszystko,  żeby  w  wyniku
postępowania przetargowego czy zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych wybrać no jak
najlepszą firmę do przygotowania tego dokumentu.  Bo zapewne Państwo wiecie,  że generalnie
wszystkie  samorządy,  wybierając  wykonawców,  takich  czy  innych  przedsięwzięć,  czy
inwestycyjnych, czy innych opracowań, kierują się głównie zasadą ceny i nie ma się co dziwić.
Różnie to potem wychodzi. My się zastanawiamy tutaj, jak zrobić, jak się zabezpieczyć tutaj, żeby
nie doszło do tego, że wybierając jakąś najtańszą firmę, no rzeczywiście będziemy mieli dokument
nie najlepszy. A ten dokument dotyczący gospodarki niskoemisyjnej jest bardzo ważny ze względu
na przyszłość. Przyszłość jeżeli chodzi o zabieganie o środki inwestycyjne potrzebne dla naszego
miasta.  Bo  głównym  wnioskiem,  który  powinien  wynikać  z  tego  Programu  gospodarki
niskoemisyjnej powinien być niejako plan zadań inwestycyjnych na przyszłe lata, które my jako
miasto powinniśmy podjąć i realizować, żeby te efekty, jeżeli chodzi zarówno o zanieczyszczenie
środowiska, ale również o jak najbardziej efektywne wykorzystanie energii, osiągnięć. I posiadanie
takiego,  że  tak  powiem  planu,  dobrego  planu  będzie  w  przyszłości  warunkowało  skuteczne
ubieganie się o finansowanie zewnętrzne. Także myślę, że po przyjęciu tej uchwały przez Wysoką
Radę, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska nie będzie już, przynajmniej nie powinien mieć już
żadnych  wątpliwości  co  do  tego,  że  środki  te  powinny  do  naszego  miasta  trafić  i  wówczas
będziemy mogli  podpisać już umowę. Niemniej  jednak już do samego przetargu, do procedury
przetargowej, do wyłonienia firmy, która nam takie opracowanie przygotuje, się przygotowujemy.
Bardzo proszę o przyjęcie uchwały.

Jakub Ostapczuk – Dziękuję Burmistrzowi i proszę też jeszcze Przewodniczących Komisji.  Pan
Janusz Puch Przewodniczący Komisji Infrastruktury..

Janusz  Puch  –  Komisja  Infrastruktury  Komunalnej  i  Samorządu,  po  zapoznaniu  się  z  treścią
uchwały, i tak jak Pan Burmistrz mówił, że są środki, więc zaopiniowaliśmy pozytywnie. 7 radnych
było za na 7 obecnych. Dziękuję.

Jakub Ostapczuk – Pan Przewodniczący Charytoniuk.

Jerzy Charytoniuk – Komisja Spraw Społecznych również wnioskuje o przyjęcie projektu uchwały.
W głosowaniu brało udział 7 radnych, 6 było za, 1 wstrzymał się od głosowania. 

Jakub Ostapczuk – Dziękuję. I Przewodniczący Grzegorz Tomaszuk.

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

Jakub Ostapczuk – Dziękuję. Czy są uwagi do powyższej uchwały? Jeśli nie ma, to przegłosujemy
uchwałę. Kto jest za przyjęciem powyższej uchwały? Dziękuję. Kto jest przeciwny? Nie widzę. Kto
się wstrzymał? Nie widzę. Uchwała została przyjęta jednogłośnie. 

Do punktu 9 porządku obrad
Jakub Ostapczuk – Punkt 9. Wolne wnioski i zapytania. Proszę po kolei. Pan radny Rakowicz. 



Wiesław Rakowicz – Panie Burmistrzu, 2 niby drobne sprawy. Jestem zainteresowany, bo są to
zapytania. Jak się zakończyła lub na jakim etapie jest sprawa drogi dojazdowej do działek, o której
rozmawialiśmy? I drugi temat – ulica Armii Krajowej. 2 przedsiębiorstwa – Przedsiębiorstwo Usług
Komunalnych i HAMECH graniczą ze ścieżką rowerową. Ja w związku z tym, że w tym roku
prowadziłem intensywne prace  budowlane u siebie  w mieszkaniu,  korzystałem też  wielokrotnie
z usług  PUK-u i  tam jest  niebezpiecznie  jak się  wyjeżdża.  Albo,  to  samo w Hajmaklesie,  tym
bardziej,  że  wyjazd  jest  dość  trudny,  kierowcy muszą  jechać  dość  szubko,  żeby pod  tą  górkę
wjechać.  Może  się  tam  kiedyś  stać  nieszczęście.  Albo  na  ścieżce  rowerowej  ustawmy  jakąś
informację  o  tym,  że  wyjeżdżający  samochód  lub  ewentualnie  zobowiążmy no  PUK,  przecież
możemy w jakiś sposób i poprosić również HAMECH, żeby ewentualnie ze swojej strony ostrzegli
i użytkowników kierowców, że tam może być bardzo niebezpiecznie. Moim zdaniem jest bardzo
niebezpiecznie. Ja wyjeżdżałem tam paręnaście razy. Tam nie ma w ogóle szansy zahamować, jeżeli
z lewej strony od Hajmaklesu, na przykład jak bym z PUK-u wyjeżdżał, z lewej strony jechałby
rowerzysta i jeszcze w miarę, miarę szybko, chociaż tam nie, bo tam ścieżka, na ścieżce rowerowej
są słupy, to on szybko nie pojedzie. Tak śmiesznie zrobione. Ale w ten sposób trzeba byłoby jakoś
zareagować, bo niech to będzie 1 wypadek na rok, 2 czy 5, ale może się zdarzyć. Zabezpieczmy
tych ludzi, którzy są użytkownikami, być może nawet sami siebie jako kierowców, którzy byśmy
tam jeździli i rowerzystów. Dziękuję.

Jakub Ostapczuk – Proszę Pani Przewodnicząca Ostaszewska. 

Walentyna Ostaszewska – Szanowna Rado,  Szanowni zebrani.  Panie  Burmistrzu,  ja  mam takie
zapytanie.  Na  jakim  etapie  są  starania  o  powstanie  skrzyżowania  świetlnego  na  ulicy  Armii
Krajowej  i  3  Maja?  Bo  jak  ostatnio  było  wiadomo,  że  to  wszystko  zależy  od  Zarządu  Dróg
Wojewódzkich, także chcemy, żeby to opinii publicznej było wiadomo. Podejrzewam, że tak jak ja,
wszyscy zebrani na tej  sali,  są za powstaniem tego skrzyżowania świetlnego. Także prosiłabym
Pana Burmistrza o przybliżenie tej sytuacji. Dziękuję. 

Jakub Ostapczuk – Dziękuję. Proszę, Pani radna.

Krystyna Kośko – Dziękuję. Ja chciałam złożyć wniosek. „W imieniu mieszkańców bloku przy
ulicy  Batorego  29  wnoszę  o  zmianę  miejsca  usytuowania  pojemników  na  odpady  sztuk  5
ustawionych wzdłuż budynku rozdzielni prądu. Miejsce usytuowania pojemników jest uciążliwe
głównie dla mieszkańców drugiej klatki z niskich kondygnacji, ponieważ bliska odległość od bloku
pojemników  na  odpady stanowi  zagrożenie  epidemiologiczne,  z  pojemników  czuć  fetor,  latają
muchy  i  inne  robactwo.  Nieprzyjemny  zapach  roztaczający  się  od  pojemników  uniemożliwia
otwarcie okien w mieszkaniu, co jest problemem szczególnie w porze letniej. Ponadto mieszkańcy
skarżą się na zakłócanie ciszy nocnej przez osoby grzebiące w kontenerach, które według nich
powinny być  zamknięte  na  kłódkę.  Życie  w bliskim sąsiedztwie  wysypiska  na  śmieci  stanowi
problem,  gdyż  czują  codziennie  w  swoich  mieszkaniach  nieprzyjemne  zapachy.  Proszę
o zainteresowanie  się  wyżej  wymienionym  problemem  i  skierowanie  sprawy  do  stosownego
referatu  oraz  rozważenie  możliwości  ustawienia  pojemników  na  odpady  co  roku  obok  innego
bloku, a nie jak dotychczas mieszkańcy osiedla bloków przy ul. Batorego nr 27, 29, 31, 33 wrzucają
swoje odpady komunalne do kontenerów znajdujących się od wielu lat obok bloku numer 29, przez
co  mieszkańcy  wyżej  wymienionego  budynku  są  skazani  na  stałe  sąsiedztwo  kontenerów
na odpady.” Dziękuję. 

Jakub Ostapczuk – Dziękuję. Proszę, Pan radny Giermanowicz. 

Jan  Giermanowicz  –  Panie  Przewodniczący,  Panie  Burmistrzu,  Szanowna  Rado,  w  zasadzie
2 pytania. Jedno jest jakby powiązane z  tym pierwszym w punkcie informacja Pana Burmistrza o
działalności. Otóż na początku września mieliśmy tutaj spotkanie z Radą Osiedla Lipowa. I tam



Pani  Maria  Zdanowska  upoważniła  do  tego,  żeby  zadać  pytanie,  kiedy  będą  robione  ulice,
utwardzane między Lipową a 11 Listopada? Albowiem tam, jak tu tłumaczyła, były zawiązane już
kilka lat  temu komitety społeczne budowy tych ulic  no i  oczekuje po prostu odpowiedzi,  żeby
natchnąć  ich  nadzieją,  zwłaszcza  że  okres  jest  wiadomo jaki.  Drugie  pytanie  dotyczy naszego
Aquaparku, konkretnie basenu. Otóż w jednej z rozmów z Panem Burmistrzem rozmawialiśmy o
konieczności  wykorzystania  sytuacji  jako  że  kończy  nam  się  okres  gwarancyjny  w  miesiącu
grudniu  tego  roku,  którym  jest  objęty  cały  kompleks.  Chodzi  mi  o  poprawienie  wymiaru,
zwiększenie  wymiaru  basenu  do  wymogów,  dopasowując  do  wymogów  Polskiego  Związku
Pływackiego, żeby można było rozgrywać zawody. Jakie ma znaczenie ten wymiar, to może się
przekonać  o  tym  Bielsk  Podlaski,  który  organizuje  co roku  zawody.  Przyjeżdżają  zawodnicy,
wpłacają pieniądze. Ja myślę, że nie ma to, nie jest to bez znaczenia w obliczu tego, że dopłacamy
ponad 1 000 000 złotych do działalności tego Aquaparku. I zawody są zazwyczaj kilkudniowe, bo
organizują  również  międzynarodowe.  Przyjeżdżają  pływacy  z Litwy,  Białorusi.  Czyli  dla  całej
infrastruktury  hotelowej  i  restauracyjnej  również  to  są  dochody  dla  tego  dla  tego  sektora  dla
przedsiębiorców w Bielsku Podlaskim. Ja myślę, że jest to szansa, skoro jesteśmy już Bramą do
Puszczy i  po prostu zapraszamy tutaj  wszystkich ludzi.  Ja myślę,  że dobrze by było również i
sportowców, którzy uprawiają  pływanie,  mogli  tu przyjeżdżać i  trenować,  i  rozgrywać zawody.
Zatem  moje  pytanie,  jeszcze  raz  powtórzę,  czy  skorzystano  z  tej  przerwy  konserwacyjnej  i
dokonano modernizacji tego basenu? Dziękuję.

Jakub Ostapczuk – Dziękuję. I tak po kolei. Pan radny Wiatrowski.

Zdzisław Wiatrowski – Panie Burmistrzu, Państwo Przewodniczący, Szanowna Rado. Kilka spraw,
dwie,  właściwie  jedna  taka  sprawa  związana  z  Osiedlem  Millenium.  Osoby  mieszkające  tam,
prosiły mnie, bym zwrócił uwagę, by miasto zastanowiło się nad tym, że tam przez tę ulicę, która
przechodzi przez osiedle Millenium, przejeżdżają samochody i to bardzo często z dużą prędkością,
w związku z czym stwarzają zagrożenie dla osób korzystających z tego przejścia. Tam jest przejście
chodnikiem tam tylko po jednej stronie, po drugiej stronie nie ma na pewnym odcinku chodnika
i to szczególnie w przypadku przedszkola. Tam przechodząc do przedszkola, przechodzi się, bo tam
nie ma właśnie po tej stronie chodnika, trzeba przejść na drugą stronę. Tam przechodząc, można
często, może być takie nieszczęśliwe zdarzenie, że po prostu samochód może potrącić. W związku z
czym wskazane jest, aby tam ograniczyć prędkość poruszających się tam pojazdów i zrobić tam tą
zebrę, przejście dla pieszych, żeby powiedzmy te osoby, które tam przechodzą, miały powiedzmy
jako taką gwarancję, że przechodzą przez tą jezdnię i nic im się nie stanie. To jest jedna sprawa. No
i proszono, żebym poprosił o powiększenie parkingu tam przy bloku nr 5. On ten parking jest tam
no jest stanowczo za mały. I korzystając tu jest z tego faktu, że mam w tej chwili głos, to już nie
tyle dla Pana Burmistrza pytanie, powiedzmy do Pana Dyrektora. Proszono, żeby powiedzmy tak 2
sprawy takie jakby. Pierwsza sprawa to rozważyć możliwość przeniesienia, czy powiedzmy taka
możliwość istnieje przeniesienia, przejęcia klientów z soboty do budynku przy ulicy Piłsudskiego
ze szpitala. Bo w sobotę no dojazd, tam dotarcie do szpitala jest utrudnione, w związku z czym
wiele ludzi no ma potem jak tam jakoś dostanie się, wrócić że tutaj powiedzmy jeżeli ci specjaliści
przyjmowaliby w tym budynku przy ulicy Piłsudskiego, kontakt i dojście do nich byłoby znacznie
ułatwione. I drugie pytanie, to o które się właściwie pytałem Pana Dyrektora na naszej Komisji, ale
powiedzmy  publicznie  było  pytanie  takie,  czy  ktoś  tam  taką  famę  puścił,  że  szpital  ma  być
prywatyzowany. No Pan Burmistrz powiedział w żadnym wypadku, że ma dobre wyniki i żadne
taka, powiedzmy, no niedogodność, czy jakaś tam powiedzmy tak to określmy, szpitalowi nie grozi.
To tyle, dziękuję bardzo. 

Jakub Ostapczuk – Dziękuję. I Pan radny Łabędzki. 

Bogusław  Szczepan  Łabędzki  –  Państwo  Przewodniczący,  Panie  Burmistrzu,  Wysoka  Rado,
ja najpierw podziękuję  za  to,  że otrzymałem odpowiedź w sprawie  mojego ostatniego wniosku



dotyczącego PEC-u. Tą odpowiedź otrzymałem wczoraj,  ja  ustosunkuję się do niej  w odrębnej
korespondencji  już  po  sesji.  Ale  mam  przy  okazji  takie  pytanie  do  Pana  Sekretarza,  który
przygotowywał  formę  mojego  pytania  skierowaną  do  PEC-u.  Ja  oczywiście  nie  zakładam,
że ta forma  była  podyktowana,  nie  wiem,  złośliwością  Pana,  ale  prosiłem  parę  osób,  żeby
przeczytały  protokół  z  poprzedniej  sesji  i  oceniły  czy  faktycznie  to  pytanie  powinno  być  tak
sformułowane?  Pan  zrobił  taki  zawijas  logiczny,  najpierw  wyrywając  pewną  część  mojej
wypowiedzi  poprzedzającej  zadane  pytanie,  później  dopiero  umieścił  samo  to  pytanie.  Bardzo
proszę, żebyśmy nie tracili czasu na takie w przyszłości formułki w działaniu, bo one niczemu nie
sprzyjają.  Tu  chodzi  naprawdę  o  rozwiązanie  jakichś  problemów miejskich,  a  nie  jakieś  takie
przepychanki.  To  tyle  w  tym  podziękowaniu.  Natomiast  wracając  jeszcze  do  odpowiedzi  na
wcześniejszy mój wniosek dotyczący PEC-u związany z zadłużeniem Spółdzielni Mieszkaniowej w
PEC-u oraz zadłużeniu PEC-u w RINDIPOL-u. Już nie będę może opisywał tego, w jaki sposób,
Panie Burmistrzu, ta korespondencja do mnie tam trafiła. To zostawmy sobie, bo nie warto o tym
mówić nawet, ale Panie Burmistrzu, takie pytania. Zadłużenie Spółdzielni Mieszkaniowej wobec
PEC-u to jest na dzień 15 lipca to jest 387 759 złotych 92 grosze. Od tego PEC liczy sobie odsetki.
Noty odsetkowe w sumie dają tutaj kwotę 79 738 złotych 22 grosze. Natomiast zobowiązania PEC-
u wobec RINDIPOLU to jest 314 957 złotych 23 grosze. PEC informuje nas o tym, że są to jego
zobowiązania  wynikające  z  tego,  że  spóźnia  się  z  wpłatami  Spółdzielnia  Mieszkaniowa.  Ale
RINDIPOL od naszej jednostki naszego zakładu żąda no odsetek, które są w wysokości 19 852
złotych 58 groszy. Czyli jak gdyby zakład prywatny ma mniejsze roszczenia w stosunku do spółki
miejskiej, niż spółka miejska w stosunku do swoich mieszkańców. I no jak wstępnie wynika z tej
analizy,  to  spółka  miejska  zarabia  na  notach  odsetkowych  od  mieszkańców  Spółdzielni
Mieszkaniowej 59 885 złotych 64 grosze. No już tam inaczej też próbowaliśmy obliczać, to dawało
nam sumę 40 000, tak? Ale to wskazuje, że PEC, zamiast jako spółka miejska służyć mieszkańcom,
ja rozumiem, że na swoich usługach, na swojej codziennej pracy zarabia,  no taka,  taki jest cel
istnienia podmiotu gospodarczego, żeby zarabiał, ale myślę że z tymi odsetkami Panie Burmistrzu,
coś trzeba by było zrobić, bo no jest to duża suma. Bo to nawet nie dwukrotnie one przewyższają
oczekiwania RINDIPOL-u w stosunku do miasta, tylko no jest to trochę więcej. Zysk z odsetek to
myślę, że niekoniecznie powinniśmy tutaj pochwalać. Przy okazji ja bym chciał też zwrócić uwagę,
że nasze miejskie,  czy Zakład Gospodarki  Mieszkaniowej,  czy szkoły,  placówki oświatowe nie
zalegają  PEC-owi z  wpłatami,  ale  szczególnie  chodzi  mi  o ZGM. Myślę,  że tutaj  Spółdzielnia
Mieszkaniowa powinna przeprowadzić taką analizę, tak, dlaczego ZGM-owi się na przykład udaje
w porę wywiązać ze swoich zobowiązań, a Spółdzielni nie. Może jest, może odpowiedź za parę dni
otrzymamy, kiedy się pojawią nowe opinie biegłych w sprawie obliczania opłat za energię cieplną,
ale tutaj Panie Burmistrzu z tym, no nie to że wypadałoby coś zrobić, ale trzeba coś zrobić. Panie
Burmistrzu, dwa wnioski jeszcze chcę złożyć do Pana na piśmie. W związku z tym, że w nich są
zawarte dane osobowe a dotyczą trudnej sytuacji osób, o których mówią. Pierwszy wniosek dotyczy
takiej skomplikowanej sytuacji, na pozór skomplikowanej, bo ja już dowiadywałem się w innych
samorządach i samorządowcy twierdzą, że można zastosować inną formę prawną. Chodzi tutaj o
zaświadczenie ze Spółdzielni Mieszkaniowej dla osoby, która ubiega się o dodatek mieszkaniowy.
Mamy  taką  sytuację  w  Hajnówce,  proszę  Państwa,  że  jedna  mieszkanka  jest  w  stanie  sporu
sądowego ze Spółdzielnią Mieszkaniową i chodzi o kwotę sporną. Sąd to rozstrzyga. Jest to kwota
nie z bieżących opłat czynszowych, tylko wynikła z opłat za energię cieplną. Sąd jak gdyby to
rozstrzyga, tak, sprawa się toczy. Spółdzielnia blokuje w tej chwili tej Pani, która samotnie z resztą
wychowuje dziecko, z niskiej renty rodzinnej, blokuje wydanie zaświadczenia, że ona faktycznie na
bieżąco wnosi te opłaty. Ja bym prosił, żeby spróbować jednak z Panem Prezesem porozumieć się
w tej sprawie. To po pierwsze. Może skapituluje i tutaj w relacji z Panem Burmistrzem wyda takie
zaświadczenie, że kobieta faktycznie wpłaca, ale z drugiej strony samorządowcy mówią, że takim
prawnym uzasadnionym potwierdzeniem wpłaty są książeczki wpłat, na które ona te sumy wpłaca.
I tutaj też można by było z tego skorzystać. Ja Panu za chwilę przekażę ten wniosek na piśmie.
Drugi wniosek natomiast pozwolę sobie odczytać. „W związku z pismem Pani”, no tutaj nie będę
wymieniał danych osobowych, „które wpłynęło do Burmistrza Miasta Hajnówka w dniu 20 sierpnia



2014 roku, zwracam się z zapytaniem o podjęte w tej sprawie decyzje oraz planowane działania
wspierające jej rodzinę. W treści wyżej wymienionego pisma, którego kopię otrzymałem, wynika że
pomoc w tym przypadku jest nie tylko konieczna, ale także powinna nadejść bezzwłocznie. Jak się
wydaje, sytuacja osobista tej Pani nie powinna być rozpatrywana jako jedyne kryterium decydujące
o  przyznaniu  mieszkania  komunalnego.  Należy  w  tym  przypadku  brać  pod  uwagę  przede
wszystkim dobro wychowywanych przez nią  dzieci,  którym pomoc taka może stworzyć  lepsze
warunki rozwoju. Jednocześnie warto przypomnieć zapis podjętej  przez Radę Miasta Hajnówka
uchwały z 25 września 2013 roku w sprawie programu wspierającego rodziny wielodzietne, którego
cele  zapisane  w  załączniku  określają  zakres  wsparcia  deklarowanego  przez  władze  Hajnówki.
Wśród  nich  znajdują  się:  umacnianie  rodziny  oraz  wspieranie  realizacji  funkcji  rodziny
wielodzietnej,  zwiększanie  szans  rozwojowych  dzieci  i  młodzieży  z  rodzin  wielodzietnych  i
wzmocnienie  kondycji  rodzin  wielodzietnych  poprzez  rozszerzanie  katalogu  ulg  oraz
podejmowanie innych działań mających na celu wspieranie dużych rodzin. Wskazane cele nie mogą
być rozpatrywane jako przypisane jedynie do tekstu tej konkretnej uchwały. W momencie podjęcia
jej przez Radę Miasta stały się wyznacznikiem działania w pełnym zakresie opieki socjalnej.” Panie
Burmistrzu, chciałbym, żeby no właśnie, może czasami ta funkcja społeczna bierze górę nad tą
funkcją administracyjną. Tutaj już dzisiaj jeden przykład takiego działania mieliśmy. Może warto
czasami, Panie Burmistrzu, to jest akurat lokal prawie vis-a-vis Pana domu zlokalizowany, więc
może czasami warto pójść i się przekonać, jak to wygląda w naturze. Bo te pismo z 20 sierpnia to
nie  jest  jedyne  w tej  sprawie  kierowane  do  Pana.  Ja  za  chwileczkę,  kiedy skończę  wszystkie
wnioski  prezentować,  to  Panu  to  złożę.  A wniosek  Pana  Ryszarda  Sakiela  dotyczący projektu
obywatelskiego.  Panie  Burmistrzu,  odrzucony,  podobnie  jak  projekt  Pana  Leonarda.  Mnie
interesuje, bo Pan w odpowiedzi udzielonej Panu Ryszardowi mówi, że jego projekt naruszałby
dobra osób trzecich, w tym, czyli wymienia Pan tutaj i powiat, i województwo, ale w tym to znaczy
że jeszcze są jakieś inne osoby, których prawa by ten projekt naruszał. Chciałbym i Pan Ryszard też
chciałby wiedzieć. Tak naprawdę też w odpowiedzi Pana nie ma mowy o tym, jakie to są koszta, na
które  ten  projekt  by  miasto  naraził.  Bo  jeżeli  ma  być  ten  projekt  obywatelski,  który  ma  być
realizowany ze środków obywatelskich, no to wiadomo, że musi się łączyć z kosztami no. Jeżeli się
odpowiada, że naraża na duże koszta, no to trzeba odpowiedzieć, na jakie koszta, tak? Czy one
przekraczają ten budżet ogólnie, czy nie? No i wnioskodawca chciałby wiedzieć, kto wchodzi w
skład  zespołu  do  spraw budżetu  obywatelskiego,  Panie  Burmistrzu.  Pan to  pismo otrzymał  18
września, więc kopii Panu nie będę przekazywał. Pytaliśmy, jako Komisja Spraw Społecznych i do
dzisiaj, to był mój wniosek. Ja liczyłem na to, że odpowiedź otrzymamy w czasie Komisji Spraw
Społecznych.  Niestety,  tego  dnia  były  wręczane  stypendia  i  nikt  nam tej  informacji  nie  mógł
udzielić, ale Komisja skierowała wniosek o wyjaśnienie, podanie warunków, na jakich obecnie jest
zatrudniona Pani ….....................  w szkole.  Panie Burmistrzu,  ja też na mieście się spotykam z
takimi pytaniami. Po skoro Pani ta miała możliwość 1 września na rozpoczęciu roku szkolnego
poinformowania wszystkich rodziców i uczniów, że to są tylko pomówienia i że cała sytuacja nie
ma nic wspólnego z prawdą, takie było odczucie uczestniczących w inauguracji roku szkolnego
osób, to dlaczego Pan ja potem odwołał? I czy faktycznie w tym przypadku nie należało jak gdyby
tych konsekwencji prawnych wyciągać jeszcze przed rozpoczęciem roku szkolnego, tak żeby do
takiej sytuacji nie dopuścić? Rodzice mówią, że dzieci w tej chwili nie wiedzą, o co chodzi, no bo
tak  naprawdę,  skoro  Pani  mówiła,  że  jest  niewinna,  no  to  dlaczego  potem  została  ukarana?
Natomiast jeżeli faktem jest, że jest nadal zatrudniana, to ja się pytam, Panie Burmistrzu, jakie Pan
ma w przyszłości projekty w sprawie ludzi  młodych pozostających w mieście  bez pracy,  jeżeli
inwestujemy w emerytów? Panie Burmistrzu, jest taki projekt obywatelski, pomysł obywatelski,
który mi się bardzo spodobał. Wspólne zebranie, takie forum jak gdyby społeczne rad rodziców
placówek  przedszkolnych,  publicznych  i  prywatnych,  dotyczące  ich  obecnego  funkcjonowania,
oczekiwań, planów. No i tutaj  potrzebny byłby jakiś organizator i  rodzice mówią, że czemu na
przykład nie Urząd Miasta, tak, mógłby doprowadzić do takiego spotkania, gdzie te rady rodziców
poszczególnych  placówek  bez  dyrekcji,  bez  nauczycieli,  tylko  takim  rodzicielskim  okiem
oceniający  funkcjonowanie  tych  placówek  mogliby  się  wypowiedzieć.  Następny  pomysł



obywatelski to jest,  Panie Burmistrzu i Panie Starosto,  w oparciu zasoby internetowe Starostwa
prawdopodobnie,  czy  strona,  czy  zakładka  z  kalendarzem  imprez  organizowanych  w  całym
powiecie  przez  wszystkie  podmioty  samorządowe.  Ze  względów  turystycznych  to  by  było  na
pewno dobre rozwiązanie. Turysta przyjeżdżający, mieszkańcy również mogą sobie otworzyć taki
kalendarz i dzień po dniu prześledzić, co się w różnych miejscowościach naszego powiatu dzieje,
tak? W Hajnówce, w Narewce, w Białowieży. Pytanie mieszkańców do Pana Dyrektora Tomaszuka.
Panie Dyrektorze,  jak ZOZ jest  przygotowany do leczenia boreliozy i  chorób pokleszczowych?
Jedna  z  mieszkanek  uzasadniała  to  pytanie  tym,  że  wyznaczono  jej  czas  bodajże  3  miesięcy
oczekiwania na konsultację. Znaczy myślę, że mieszkańcom regionu, w którym takie zagrożenie
jest  realne,  taka  informacja  może  się  przydać.  Panie  Burmistrzu,  też  taka  prośba,  bo  powiem
szczerze, że od kiedy nie mieszkam w domu wolno stojącym, to muszę sobie za każdym razem
odświeżać tą informację, ale może warto by było znowu dla klientów PUK-u w mieście udostępnić
w formie ulotki czy no to myślę taka forma by była najprostsza, taką informację na temat opłat i
zasad  wywozu  odpadów nieobjętych  tą  zbiórką  comiesięczną,  czyli  odpady wielkogabarytowe,
gruz, elektrośmieci. Bo ja wiem, że taka informacja była, że ona była kolportowana, ale no gdzieś
się być może wcześniejsze ulotki zapodziały i może warto to przypomnieć. Również pytam o stan
obecny na drodze dojścia do ogródków działkowych od ulicy Elektrycznej. Panie Burmistrzu, to
ważna sprawa. Mieszkańcy już jakieś informacje szczątkowe otrzymali, natomiast myślę, że Pan
może tutaj więcej szczegółów udostępnić nam. Chociażby i z tego względu, że w ostatnim budżecie
przeznaczaliśmy jakieś sumy na wykonanie specustawy, a tam chyba już takiej konieczności nie
będzie, tak? Skoro mamy środki budżetowe na remonty takie specjalne chodników w ulicach, to
przypomnę jeszcze swój wniosek o tym, że chodniki w ulicy Armii Krajowej, tutaj na wysokości od
skrzyżowania  z  ulicą  Piłsudskiego w stronę  KRUS-u –  kawałek  chodnika,  któremu się  należy
remont na pewno i chodnik po przeciwnej stronie Komendy Policji od osiedla wzdłuż czworaków
do wiaduktu. A na koniec pytanie do Pana Sekretarza. W związku z tym, że mieszkańcy, którzy
zostali  zaproszeni  w dniu 3 maja 2014 roku w Hajnówce na obchody uroczyste  przy pomniku
poświęconym Konstytucji 3 Maja, otrzymują ostatnio wyroki sądowe, pojawia się w uzasadnieniu
wyroków  nazwisko  świadka.  Chciałbym  się  zapytać,  czy  to  Pana  nazwisko,  bo  no  brzmi
identycznie i imię i nazwisko. Przytakuje Pan i ja chciałbym, o ile to możliwe, chciałbym żeby
wypowiedział  się  Pan na  ten  temat  no  jako świadek,  co  Pan tam stwierdził,  tak?  Mieszkańcy
otrzymują  mandaty  karne  dosyć  wysokie.  Pan  Burmistrz  ostatnio  na  sesji  deklarował  się,  że
niektórym mieszkańcom będzie zwracał ponoszone koszty.  Może tak samo, Panie Burmistrzu, i
tutaj  Pan? No mówił Pan, deklarował Pan na ostatniej  sesji,  że  za ten azbest  Pan będzie mógł
zwrócić. Panie Sekretarzu, no zapraszamy gości na spotkania, a potem świadczymy przeciwko nim
w sądzie. Nie brzmi to najlepiej. Ja powiem Panu tak, jeżeli ma Pan jakieś wyobrażenie o różnicach
politycznych i o formach, w jakich możemy te różnice polityczne manifestować, to bardzo proszę,
10 listopada zapraszam Pana do Białegostoku na uroczyste obchody Święta Niepodległości i tam
może Pan stanąć obok i też swoje poglądy polityczne zaprezentować. Gwarantuje Panu, że nikt
potem nie złoży takiego zawiadomienia czy nie będzie świadczył przeciwko Panu. Żyjemy w kraju,
który konstytucyjnie zapewnia wolność słowa i nie wiem, było tam wiele osób, które uczestniczyły
w tym zgromadzeniu. Tylko Pan jest jako świadek, tak? Czyli co, wynika z tego, że tylko Panu się
to nie podobało? Dziękuje bardzo.

Jakub Ostapczuk –  Dziękuję.  I  przechodzimy na  lewą  stronę.  Tak po kolei,  proszę  Pan radny
Charytoniuk. O której godzinie to spotkanie 10 będzie?

Jerzy Charytoniuk – Państwo Przewodniczący,  Panie  Burmistrzu,  Wysoka Rado,  w czasie  prac
Komisji Spraw Społecznych w punkcie wolne wnioski zapytania sformułowaliśmy dwa wnioski.
Pierwszy wniosek sformułował za mnie Pan Bogusław Szczepan Łabędzki, więc ja powtarzać nie
będę.  Natomiast  drugi  wniosek  zgłosiła  Pani  Walentyna  Gorbacz  i  on  brzmi  następująco:  Czy
będzie kontynuowane wykonywanie właściwego poziomego oznakowania na nowo wybudowanej
drodze  na  Judziance?  Chodzi  o  właściwe  poziome  oznakowanie  dróg  podrzędnych,  z  których



wyjeżdża  się  na  ulicę  Warszawską.  Tam  według  Pani  Walentyny  ona  jest  oznakowana
nieprawidłowo. Dziękuję.

Jakub Ostapczuk – Dobrze, proszę po kolei. Proszę, Pani.

Walentyna  Gorbacz  –  Panie  Przewodniczący,  Szanowni  Państwo,  tak  a  propos  mojego pytania
sformułowanego na Komisji. Więc w tej chwil widzę, że trwają prace na drodze i jest wnoszone
oznakowanie pionowe. I być może to pytanie zadałam przedwcześnie. Może poczekamy na to, czy
rzeczywiście będzie oznakowanie. Będzie bezpiecznie po prostu. Bo tam jest podobna sytuacja tak
jak  przy  wyjeździe  z  Fachowca,  tak  samo  wyjeżdżając  z  ulicy  Działowej,  Myśliwskiej  czy
Sosnowej,  nie ma na razie nic  i  tak naprawdę nie wiadomo,  kto ma tam pierwszeństwo – czy
rowerzysta, czy podróżujący samochodem. Także dziękuję.

Jakub Ostapczuk – Dobra, dziękuję. I Pan radny Puch.

Janusz Puch – Panie Burmistrzu, Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, ja chciałem złożyć wniosek
o dokonanie naprawy studzienki, która znajduje się na, telekomunikacyjnej, która znajduje się na
ulicy Dziewiatowskiego przy Soborze Świętej Trójcy. Tu zjeżdżając na parking ona po prostu klapa
się zapada i po prostu grozi to po prostu z czasem czy samochód, czy osoby, które tam chodzą,
mogą wpaść do środka. Jeden. Następna sprawa. Chcę tu powiedzieć, bo dzisiaj się dużo mówi
właśnie o drogach o nowo oddanych. Akurat jeżdżę rowerem i zauważyłem, tutaj nie tylko, nawet
mieszkańcy zwracają  uwagę,  że  na  wysokości  ulicy Stara  Judzianka  usytuowane  są  przystanki
autobusowe, które nie są oświetlone. Po prostu ludzie na tych przystankach mówią boją się tam po
prostu stać. Jest to w lesie, jak wiemy, i tam jest ciemno. Dlatego właśnie wnioskuję tutaj do Pana
Burmistrza o zrobienie oświetlenia tych przystanków. Także jeszcze proszę tutaj o w ramach, w
imieniu mieszkańców Hajnówki o wyłączanie oświetlenia rano o godzinie 6.00. Obecnie wyłączane
jest 5.15 i osoby, które dojeżdżają, dochodzą do pracy na godzinę 6.00, skarżą się, że jest bardzo
ciemno i właśnie niebezpiecznie jeździć samochodem i chodzić. Ja tyle, dziękuję.

Jakub Ostapczuk – Dziękuję. Pan radny Kulwanowski.

Leonard Kulwanowski – Panie Burmistrzu, w dniu 1 września w okresie międzysesyjnym złożyłem
pismo, prośbę. Pozwolę sobie ja odczytać dwa zdania, dlatego że jedno zdanie jest skierowane do
województwa,  bo  to  droga  jest  wojewódzka,  a  drugie  do  naszych  władz.  W  pierwszym
stwierdziłem, że duże ubytki krawężników na odcinku od Zespołu Szkół Nr 1 do budynku apteki
obok wejścia do Zakładu Furnelu, mam na myśli tutaj ulicę 3 Maja, świadczą o całkowitym braku
nadzoru instytucji zarządzającej ulicą. Jeżeli ktoś z Państwa ma wątpliwości, że ja w tej  chwili
mówię nieprawdę, to bardzo proszę przespacerować się, zobaczyć, jak ta część ulicy po drugiej
stronie od Zespołu Szkół Nr 1 jak ona wygląda. I tutaj druga cześć dotyczyła jak gdyby nas tutaj
wszystkich.  „Wyrwy,  nierówności,  duże  ubytki  krawężników  głównej  ulicy  miasta,  z  której
korzystają też liczni turyści odwiedzający nasz region, mogą świadczyć też o braku wrażliwości
gospodarzy miasta na estetykę, ład i porządek.” No bo skoro to jest u nas w naszym mieście, my jak
gdyby się tym nie interesujemy. Wiemy doskonale, że Pan Burmistrz chyba dwa dni po otrzymaniu
takiego sygnału wysłał pismo i jestem ciekaw, czy skoro 1 września to wpłynęło, dziś jest 24, czy
mamy jakiekolwiek w tej sprawie odpowiedź? Dziękuję. 
 
Jakub Ostapczuk - Czy radni jeszcze maja pytania? Chwileczkę. Nie ma, przechodzimy do pytań.
Pan Przewodniczący Pan Jakub Kośko.

Jakub Kośko - Dwa pytania tylko. Chciałbym się spytać, jak można zdopingować Prezesa PUK-u
Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych do realizacji zadań poremontowych w ramach gwarancji na
budynkach  mieszkalnych?  On  wie,  o  jakie  chodzi.  Tu  tartaczne  byłe  osiedle.  i  chciałbym  się



zapytać Pana Burmistrza, co jak zrobić z tym budynkiem po byłym biurze Hajmaklesu. Tam on
coraz  bardziej  straszy.  Już  powybijane  szyby,  wszystko.  Ja  wiem,  ale  jeszcze  raz  chcę  to
przypomnieć i jeszcze przypomnieć na ulicy ks. Dziewiatowskiego tak samo po byłej ciastkarni ten
budynek  on  zaczyna  znowu  straszyć.  Wierobieja,  tak,  Wierobieja.  Nie  Dziewiatowskiego,
Wierobieja. Tak, przepraszam. To tam już no drzewa rosną i no trzeba zdopingować właścicieli,
żeby coś zrobili.  Ładnie zrobili, PSS ładnie zrobił wszystko tam koło siebie, a tam to strach aż
pomyśleć o tym, co to jest, co będzie. Dziękuję.

Jakub Ostapczuk - Dziękuję. Pani Przewodnicząca Kuklik.

Helena Kuklik - Kuklik Helena. Panie Burmistrzu, Szanowna Rado, Panie Przewodniczący, za Pana
przyzwoleniem  i  korzystając  z  obecności  Telewizji  Kablowej  chciałam  zaapelować  do
mieszkańców Hajnówki o oddawanie głosów na projekty do budżetu obywatelskiego. Wszystkich
projektów pozytywnie zweryfikowanych jest 6, z tym że ja szczególnie namawiam do głosowania
na projekty do budżetu obywatelskiego na 2015 rok dotyczące powstania placów zabaw na Osiedlu
Paszki.  Jeden z projektów przewiduje powstanie placu zabaw przy ulicy Marmurowej,  a drugi,
którego autorem jestem ja, przewiduje powstanie placu zabaw na Osiedlu Paszki przy ulicy Długiej.
Tam  ma  powstać  plac  zabaw  i  orbitrek  dla  dorosłych.  Także  szczególnie  zachęcam.  Do  17
października  można oddawać głosy.  Jeszcze  druga  sprawa,  znaczy mam trzy.  Druga sprawa to
wniosek o ujęcie w projekcie budżetu na 2015 rok dokończenia ulicy Granicznej. Też na Osiedlu
Paszki. Mówię dokończenia, bo roboty zostały zapoczątkowane gdzieś w lipcu i teraz tam ludzie po
prostu cierpią gehennę z tego powodu. Ale jak się dowiedziałam już w wydziale inwestycji, być
może jutro nawet czy w najbliższych dniach, będzie już wykonywana podbudowa tej ulicy. W tej
chwili  jest  tam  rzeczywiście  tragicznie.  Byłam,  rozmawiałam  z  ludźmi.  Ludzie  są  po  prostu
rozgoryczeni, ponieważ sądzili, że tak zostanie. Ale już dowiedziałam się, że po prostu zlecenie
zostało podpisane i wykonawca wejdzie tam lada dzień w celu wykonania podbudowy.  Trzecia
sprawa,  którą  chciałam poruszyć,  to  transport  kolejowy.  Myślę,  że  popularny stał  się  w  ciągu
ostatniego roku pociąg Białowieża. Nazywa się Białowieża InterRegio. Kursował od stycznia 2013
roku  na  odcinku  Hajnówka  –  Warszawa  Wschodnia  i  z  powrotem  Hajnówka.  Odjeżdżał  w
godzinach  popołudniowych  z  Hajnówki  w piątek  i  w  niedzielę.  Wracał  w  godzinach  również
popołudniowych, nocnych nawet. Teraz od czerwca już nie przyjeżdża do Hajnówki. Kończy swoją
trasę w Czeremsze. I jest bardzo poważne zagrożenie, że od nowego roku, czyli od stycznia 2015, w
ogóle nie wyruszy w trasę z powodu tego,  że żaden z samorządów nie chce go dofinansować.
Marszałek go nie dofinansowuje, powiaty i gminy też nie dofinansowują. Przewoźnik zwracał się z
prośbą do samorządowców. Z tego, co wiem, to ktoś z, myślę, że prawdopodobnie Pan Burmistrz i
Pan Starosta byli od nas z naszego samorządu na konsultacjach z przewoźnikiem z Przewozami
Regionalnymi,  którzy  proszą  o  dofinansowanie,  ponieważ  no  transport  publiczny  zawsze  jest
nierentowny, a pociąg jest bardzo popularny. Także bardzo proszą o albo zmotywowanie Marszałka
czy Urzędu Marszałkowskiego. Tutaj również zwracam się do Pana Janowskiego, bo ma tam, z tego
co wiem, duże wpływy, także myślę, że zadziała, przynajmniej przed wyborami, na rzecz naszych
mieszkańców powiatu i województwa. A jeżeli nie, to być może zmotywuje Pana Burmistrza do
finansowania tych przejazdów.

Jerzy Sirak – O nie.

Helena  Kuklik  –  Pociąg  jest  bardzo  popularny.  Pociągiem  jeździ  bardzo  dużo  ludzi.  Byłam
parokrotnie. Jak pociąg przyjeżdża, to po prostu na stacji jest jak na odpuście. Tyle samochodów
przyjeżdża po ludzi, którzy przyjeżdżają tym pociągiem z Warszawy lub odjeżdżają tym pociągiem.
Także moja bardzo duża prośba w imieniu wszystkich mieszkańców. Dziękuję.

Jakub Ostapczuk – Dziękuję. Też o głos, aha dobra, proszę Panią. Proszę.



Mieszkanka  miasta  –  Wysoka  Rado  i  Panie  Burmistrzu,  i  Panie  Dyrektorze  Gospodarki
Komunalnej. Ja będę mówiła głośno.

Jakub Ostapczuk – Ale nie, przez mikrofon, bo w Telewizji Pani nie będzie słyszalna.

Mieszkanka miasta – Nie.

Jakub Ostapczuk – Nie, to trzeba.

Mieszkanka miasta – Nie. Będę głośno.

Jakub Ostapczuk – Bo Pani zobaczy.

Mieszkanka miasta – Panie Dyrektorze, miałam zadłużenie za mieszkanie. Z kolei przyszli akta do
gospodarki komunalnej. Pisali,  nie otrzymali,  spłacałam zadłużenie.  Nie otrzymaliśmy z mężem
umowy najmu. W umowie powinna być umowa, w umowie wpisana kwota, na jakiej ja podstawie
wpłacałam wam pieniądze?  Proszę  mi  odpowiedzieć.  Pisałam podanie z  córką.  Byłam u Pana,
liczniki zamontowałam. A Pan co robił? Okradał mnie z pieniędzmi z pracownicą …............., z
Panią …................? I teraz zmieniliście się,  tak? Odpowie Pan mnie na to. Wrobiliście mnie w
długi. Długów nie było. Proszę, ja tu mam akta. Ja tu mam akta. Proszę, zaraz tu dam. Dodatek
mieszkaniowy  miałam.  Proszę,  dodatek  mieszkaniowy  miałam.  Płaciłam,  tu  są  moje  wpłaty,
wyliczenia są. A Pani …................co zabrała? Pieniądze, moje własne pieniądze sobie przepisała?
Na zyski? A mnie wrobiliście w dług, że mąż musiał pisać podanie o podzielenie mieszkania? Teraz
mnie sądzicie? O co mnie sądzicie? Na klatce schodowej jest  lista lokatorów. Na liście  jestem
lokatorem, ale w aktach nie jestem lokatorem, bo nie mam umowy najmu. Mam notatkę służbową,
która tutaj jest. Mam notatkę od Pana służbową. Proszę, Pani …........ przyniosła notatkę służbową z
Panem Dyrektorem o podział mieszkania. Długów nie było. Długi się znaleźli o tu na papierku.
Gdzie poszły pieniądze? I do Pana Burmistrza, proszę, złożyłam w poniedziałek pismo o wyliczenie
tych dużych kwot. Tam ile tysięcy pieniędzy poszło? 70? Pytam Pana, niech Pan mnie odpowie. Nie
odpowiada mi Pan, tak?

Jakub Ostapczuk – Nie, zaraz odpowie.

Mieszkanka miasta  – 70 000? Woda? Za jaką ja  wodę płaciłam? Mam wszystkie  tutaj  jeszcze
rachunki. Po 300 złotych dodatkowo męczyliście mnie, ściągaliście ostatnie pieniądze ode mnie. Ja
byłam za zasiłku przedemerytalnym, bo mnie zakład zwolnił. Mąż był na rencie. Ja nie jadłam,
musiałam płacić.  Spłaciłam a wyście brali  pieniądze jak od krowy. Instytucja charytatywna czy
bank? Nie jestem instytucją charytatywną ni bankiem. Bo Pani przychodziła do mnie, Pani Kośko,
widziała, jak ja żyję. Spłacałam, spłacałam a wy jeszcze braliście sobie pieniądze na zyski. Teraz ja
żądam od Pana w obecności  radnych tutaj  całej  Hajnówki mieszkanie do zwrotu i  pieniądze z
odsetkami. Tu żeście obracali przez tyle lat. Przez tyle lat. Dalej nie mam umowy najmu. Gdzie ja
mam płacić te pieniądze? Dla was na zyski? Pisałam pismo. Tu jest, zwracałam się do Pana. Proszę,
w tym roku złożyłam drugie pismo do Pana o wydanie mnie umowy najmu. Nie mam umowy
najmu. Na klatce jestem lokatorem a w aktach osobowych nie jestem, tak? Ile lat mogę się tak
męczyć? Chcecie mnie wykończyć na sztywno? Sądzicie mnie teraz o własne moje pieniądze? W
sądzie ile spraw było? Pierwszą wygrałam, drugą żeście się odwołali, bo wam nie pasowało, tak?
Poszłam  podpisać  umowę  najmu  z  córką,  to  powiedzieliście,  że  nie,  że  nie  podpiszecie.
Odwołaliście  się.  A teraz  Pani  sędzia  z  sądu rodzinnego ma  prowadzić  moją  sprawę w sądzie
cywilnym? Bo żeście załatwili sobie? Układy macie? Ja znam tą Panią sędzinę. Ona mnie sądziła
jak  z  zakładem.  Nie  przysądziła  mnie  odprawki,  bo  napisała  art.  32  a  art.  32  to  jest  praca  w
szkodliwych  warunkach.  Gdzie  ja  pracowałam?  Na  lakierni  27  lat  w szkodliwych  warunkach.
Dzisiaj zdrowia nie mam. Dzisiaj zdrowia nie mam. Chodzę po lekarzach. Nikt na to nie patrzy. I



jeszcze ciągnęliście ode mnie pieniądze. Jak z banku albo z charytatywnej jakiejś instytucji? To tak
się robi? Jak Pan się nie wstydzi? Jak Pan się nie wstydzi? Jak Pana pracownicy się nie wstydzą? Ta
…................. Druga Pani …...........? Kiedyś mnie mówiła Pani …........., zaszłam podpisać dodatek
mieszkaniowy. Pani …......... mówi: A któż Pani na to konto wpłaca pieniądze? Jakoś nie było widać
na koncie dodatkowych pieniędzy, tylko było zawsze na minusie. A teraz ja doszłam po tylu latach,
że jest na pewno 70 000 moich pieniędzy u was. I dlatego mnie nie wydajecie umowy najmu? Tak?
To tak się załatwia sprawy? Pisałam do Pana Burmistrza w tamtym roku w czerwcu. Byłam na
rozmowie. To ta pracownica z dodatków mieszkaniowych mówi, że ja mam długi? Jakie ja mam
długi, jak ja mam nadpłatę tam tyle tysięcy? Proszę pieniądze mi zwrócić. Ja żądam teraz zwrot
pieniędzy z odsetkami i mieszkanie 73 metry. Żeby Pan sobie zapamiętał. Nie, to będzie telewizja.
Będzie telewizja. Bo ja już mam, zaraz napisze i wyślę, a nie to zadzwonię. Nie puszcze tego. O to
proszę, ja składam wszystkie załączniki.

Jakub Ostapczuk – To Pani już wcześniej przesłała do Rady, tak, takie te pisma?

Mieszkanka miasta – Pisałam do Najwyższej Izby Kontroli skargę.

Jakub Ostapczuk – Tak, tak.

Mieszkanka miasta – Tak. Jeszcze będę pisać. Tu będzie duża kontrol u was. To, co wy robicie. To
co wy robicie.

Jakub Ostapczuk – To Pani zostawia czy tutaj…?

Mieszkanka miasta – Tutaj oddaję. To nich Pan przekaże dla Pana Burmistrza.

Jakub Ostapczuk – Dobra.

Mieszkanka miasta – Ja nie jestem instytucja charytatywna. Bo mąż był na rencie chory a ja byłam
na zasiłku i musiałam jeszcze się sądzić z zakładem o świadectwo pracy, żeby mnie wydali, żebym
miała z  czego żyć,  bo zakład mnie zwolnił  a  ja odprawki nic  nie  dostałam. A należała  mi się
odprawka.  A oni  wpisali  art.  32  a  art.  32  to  jest  praca  w  szkodliwych  warunkach.  Gdzie  ja
pracowałam? Na lakierni 27 lat w szkodliwych warunkach a jest ustawa 15. Nikt nie patrzył, po ile
lat my w zakładzie pracujem.

Jakub Ostapczuk – Dziękuję.

Mieszkanka miasta – Po 7 godzin jeszcze.

Jakub Ostapczuk – Proszę.

Mieszkanka miasta – Żeby Pan wiedział Panie Burmistrzu.

Jakub Ostapczuk – Pan Zdzisław Stankowski Przewodniczący Osiedla.

Mieszkanka miasta – Ja do Pana pisałam. To nic, że Pan nic nie robi z tego.

Zdzisław  Stankowski  –  Panie  Burmistrzu,  Panie  Przewodniczący,  ja  mieszkańcy  mnie  prosili,
złożyłem wam wniosek odnośnie wycięcia drzew przy ulicy ks. Wierobieja i przy rondzie śp. Jana
Pawła II.  I  daliście mi pierwszą odpowiedź,  że o wiośnie dostanę odpowiedź,  co będzie z tym
robione. Minęła wiosna, minęło lato, jest jesień, nie mam odpowiedzi. Pani Prawnik jest? Dlaczego
ten Urząd Miasta łamie prawo administracyjne? Dlaczego nie ma reakcji? Ja powinienem już dostać



odpowiedź. Dlaczego nie mam odpowiedzi? I też mieszkańcy proszą. Dlaczego na ulicy Batorego
nie  zostały podcięte  gałęzie?  Tak jak  Pan Kulwanowski  mówi,  ludzie  chodzą,  jadą  rowerem i
mówią tak: Tak się mijamy nieraz, żeby głową nie dostać tymi gałęziami. I mówią, że tam jest tak
dużo kleszczy i innych owadów. I dlaczego nie dba się o to, żeby myśmy nie chorowali? A są ulice,
chodniki dwumetrowe i bez prawa ludzie mogą jeździć zgodnie tymi ulicami. Tak można jeździć. I
trzeba o to dbać. A jeszcze mieszkańcy mówią; Na tamtej sesji poruszyłeś. Urząd Miasta przekazał
salę dla Politechniki Białostockiej, to od razu zaczęli ją rozwalać. To dlaczego przez półtora roku
nic nie robili? A tu już zaczęli rozwalać. Chyba Kablówkę oglądali. Bo jak poruszyłeś – mieszkańcy
mówią – zaczęli robić. No ale teraz oni już nie będą robili tego Hamechu biura, bo też przekazał
Urząd Miasta dla nich. A teraz też mieszkańcy jedni podeszli do mnie i mówią, że w tym roku nie
będzie pierwszego roku studiów w Hajnówce, bo nie ma chętnych.

Jakub Ostapczuk – Oj nie.

Zdzisław Stankowski – To kto tam będzie mieszkał?

Jakub Ostapczuk – Są chętni, są.

Zdzisław Stankowski – Nie ma. A ludzie powiedzieli mi.

Jakub Ostapczuk – Ale nie, to.

Zdzisław Stankowski – Oni prawdę mówią.

Jakub Ostapczuk – W dziekanacie.

Zdzisław Stankowski – Tak.

Mieszkanka miasta – Zawodówki już nie ma w Hajnówce.

Zdzisław Stankowski – Tak. 

Mieszkanka miasta – Tylko jest technikum.

Zdzisław  Stankowski  –  I  też  mieszkańcy  mówią:  Dlaczego  w  tej  Hajnówce  przez  25  lat  nie
postawiono żadnego bloku komunalnego? Były stawiane,  jak pracowaliśmy w zakładach czy to
tartaku, czy Chemicznej, czy Hajmaklesu. I mieliśmy postawione bloki. A dlaczego Urząd Miasta
przez 25 lat nie postawił żadnego budynku komunalnego? I jeszcze też mówią, że część naszych
rodzin mieszka w Polsce i mówią, że tam są dużo mniejsze czynsze za mieszkanie jak u nas. Bo ja
tez byłem w szpitalu, opowiadałem, że mam 47,70 i płacę 490. To mówi: Co? Czemu tak dużo za to
płacisz? Bo my płacimy po 270 lub 300. To mówi: Dlaczego Burmistrz to zatwierdza? Przecież
komunalna  podlega  pod  Burmistrza.  I  nie  biorą  pod  uwagę,  że  w  tych  blokach  tutaj,  w  tych
komunalnych mieszkają najwięcej emerytów i ludzie, którzy nie mają pracy. I jeszcze dzieci, którzy
pracują za granicą, pomagają. I dlatego tu jeszcze są. I tez mówią: Czynsze w blokach komunalnych
to powinny być jak najtańsze. Tak jest w Polsce, a czemu w tej Hajnówce tak nie ma?

Mieszkanka miasta – Ja przepraszam jeszcze. Ja wpisałam tam dodatek mieszkaniowy, ale w tym
dodatku powinno być wyliczenie a tego wyliczenia nie ma. Proszę.

Jakub Ostapczuk – Nie, ale słucha Pani, później, bo Pan Zdzisiek tutaj teraz. Dobrze.

Zdzisław Stankowski – I jeszcze też mieszkańcy proszą, tak jak tutaj  poruszał Pan radny, żeby



przyjmowali chorych na Piłsudskiego, a idą ulicą Rakowieckiego i mówią: Dlaczego te chodniki
zapadają się w stronę Puszczy? I przejechałem sobie rowerem, patrzę faktycznie, nawet dziury są.
To dlaczego wy nie robicie tego remontu? Przecież tam ludzie idą z dziećmi z wózkami. Idą starsi z
laskami. Trzeba o to dbać, żeby tak było. Jeszcze też mieszkańcy proszą, dlaczego takie drzewo
suche  stoi  przy  Bibliotece?  Oni  taki  tam postawili  płot,  robią  remont  tego  Społem i  tam czy
Millenium idą na rynek czy do Urzędu Miasta, skróty idą też z innych osiedli, z Batorego. Mówią:
My tam ledwo już przechodzimy.  Dlaczego tam tak jest  tak źle  zrobione? Powinno być dobre
przejście i te drzewo powinno być ścięte. I też mieszkańcy bloku z Millenium 6, 11, 9 już kilka lat
temu prosili,  jeszcze nie byłem Przewodniczącym Rady Osiedla Centrum, dlaczego nie ma tam
postawionego  światła?  I  prosili  Dyrektora  Łapińskiego,  Prezesa  Wspólnoty  Mieszkaniowej  i
obiecali, że już za 2-3 lata będzie. I mówią kilka lat i nie robią. A tak tera Panowie mówią, że już
6.00 godzina jest ciemno. Czy Ida do pracy, czy po zakupy, są tam takie dziury. I dlaczego nie ma
waszej reakcji na to, żeby tam ludzie nie upadali? A tam już niejedna osoba upadła i mówili, że tam
jedna osoba upadła i po 3 dniach zmarła. Ja mówię: Tak? No to jest naprawdę. Co to się dzieje w tej
Hajnówce? I  też mieszkańcy bloku 37 powiedzieli:  Kto zatwierdził  remont tamtych parkingów,
wszystkiego i dlaczego nie podłączona została woda ściekająca z dachu do burzówki? Burzówka
jest zrobiona, blok wieżowiec podłączony cały do burzówki a ten blok nie. To mówią: Co? Za 2-3
lata  znowu będziemy mieli  dziury?  Kto  to  zatwierdził  taki  projekt  tego  robienia?  Tak  się  nie
powinno  robić.  Blok  45,  gdzie  radny  mieszka,  wtedy  pilnowaliśmy  i  wszystka  woda  jest
podłączona  do  burzówki.  Jak  wy  tak  traktujecie  tych  mieszkańców?  Żeby  co?  Za  3  znowu
pieniądze nasze wyrzucać? I też jeszcze mieszkańcy mówią: Ulice, które idą od ulicy Lipowej czy
Warszawskiej,  asfalt  jest  zalany,  brano  od  nas  pieniądze  i  mówią:  Dlaczego  nie  są  zrobione
chodniki? Powinno być przy tych ulicach wszystkich,  gdzie jest możliwość, położone chodniki.
Mówią: Co to, w Urzędzie Miasta już nie wiedzą, że jest tak dużo samochodów, że starsi ludzie
chodzą  czy  to  o  kulach,  czy  z  wózeczkami  takimi,  czy  dzieci  prowadzą  wózkami  a  tyle
samochodów jeździ. To powinny być na każdej ulicy zrobione chodnik. Dlaczego tak się nie robi? A
jeszcze też mieszkańcy Poddolnej mówią: Dlaczego też, dobrze, że zrobili chodnik do końca, a
dlaczego zostawili słupy pośrodku ulicy? Przecież kiedyś jak robiono remont ulicy Kosidłów, to też
powiedziałem: Proszę przestawić słup do płotu. I przestawili. A teraz jak będą odśnieżać, to co? No,
ale to też o, też mówi, że na Armii Krajowej też tak stoją te słupy. I też jeszcze Pani dzisiaj mnie
spotkała mówi: Miałam szczęście, że mówią, kto zatwierdził projekt tej ulicy, tej ścieżki rowerowej
na Armii Krajowej? Jechałam, szło sporo ludzi i skręciłam na tą ścieżkę, bo jechałam chodnikiem. I
szczęście, że tylko lekko dotknęłam do słupa, bo bym upadła. A kto jeszcze pozwolił postawić tam
dla Hamechu pomnik metalowy? Jak tak można dawać takie decyzje? Mieszkańcy są zaskoczeni.
Dziękuję.

Jakub Ostapczuk – Dziękuję. Dobra, Pan Mironczuk.

Piotr  Mironczuk  –  Przewodniczący  Rady  Osiedla  Lipowa  Mironczuk.  Panie  Burmistrzu,  ja  w
ramach  wolnych  finansów  zgłaszam  czy  przypominam,  bo  o  odbudowie  ulicy  osiedlowej  od
Grabowej w kierunku Batorego, od Lipowej. Także jakby Pan posiadał wolne środki, to zapraszam
również tam, bo mieszkańcy to zgłaszają. Mam nadzieję, że jeszcze sesja będzie może ostatnia,
prawda?

Jakub Ostapczuk – Będzie, będzie. Może jeszcze dwie.

Piotr Mironczuk – To może i dobrze się składa, bo chciałbym zgłosić wniosek, prośbę, żeby Pan
Burmistrz na koniec kadencji przedstawił stan finansów gminy miejskiej Hajnówka. I jak to się ma
w skali przyjęcie początek kadencji i koniec kadencji? Jak ten per plus, czy to jest plus, czy minus,
jak wyglądają nasze finanse. Za mam tu na myśli zadłużenie bezpośrednie oraz ile wykorzystaliśmy
zadłużeń z obligacji. Jak myślę to już nie będzie problemu i trudności, bo miesiąca czasu to chyba
powinno wystarczyć na coś takiego, prawda? Czy to jest możliwością, Panie Burmistrzu?



Jerzy Sirak – Oczywiście.

Piotr Mironczuk – No, dziękuję bardzo.

Jakub Ostapczuk –Dziękuję. I Pan, aha jeszcze Pan Karol Nieciecki.

Karol Nieciecki – Tak jest. I dzień dobry. Ja mam takie dwie sprawy w zasadzie o jednej to Pani
Wala już powiedziała. Zdarza mi się, myślę większość mieszkańców, jechać tą ulicą albo obok ulicy
Rakowieckiego i rano tam są takie korki, że po prostu no nigdzie w Hajnówce nie widziałem takich
korków, aż byłem zdumiony, Jeżeli tam by przyszło, nie wiem, w tym czasie karetki czy coś miały
jechać, no to miałyby troszeczkę problem, prawda? No i druga taka informacja, zapytanie, bo już
kiedyś my mówiliśmy, Panie Burmistrzu, o monitoringu w naszym mieście, prawda, o kamerach.
To chciałbym powiedzieć, bo na pewno taka informacja powinna do mieszkańców dotrzeć, zdarzają
się,  proszę  Państwa,  włamania  w  mieszkaniach  i  to  w  biały  dzień.  I  to  do  osób  starszych,
sytuowanych,  prawda,  żyjących  samotnie.  Więc  dobrze  by  było,  żeby  takie  kamery  właśnie
zafunkcjonowały gdzieś w naszym mieście. To na pewno, bo ja wiem, proszę Państwa z przykładu
jednego z osiedli, gdzie mieszkałem przedtem w Bielsku Podlaskim, to chcę powiedzieć taką rzecz,
że było dużo włamań, było dużo włamań do samochodów, prawda, i tak dalej i tak dalej. I teraz
rozmawiałem z koleżanką, która tam mieszka, mówi: Słuchaj, już niektóre te kamery dawno nie
działają,  ale  są.  I  mówi:  Jest  taki  spokój.  Całkiem  po  prostu  –  mówi  –  tu  straszak,  atrapa.
Oczywiście one będą działały, także jeżeli ktoś z Bielska ogląda, to niech nie myśli, że można dalej,
prawda. To tylko dwie rzeczy Ja bardzo chciałbym właśnie, chciałbym się dowiedzieć, co z tym
monitoringiem, bo zdaje się pół roku temu był ten temat i chciałbym, żeby się nad tym tematem
pokłonić. Natomiast no serdecznie dziękuję za załatwienie sprawy, ruszenie do przodu ze sprawami
alkoholowymi, o których mówiłem przez poprzednich kilka sesji i wiem, że jest lepiej.

Jakub Ostapczuk – Dziękuję. Prosi...

Zdzisław Stankowski – Ja odpowiem na to Pani pytanie do Burmistrza.

Jakub Ostapczuk – Ale nie to Burmistrz odpowie.

Zdzisław Stankowski – Pismo z Zarządu Dróg Wojewódzkich, że my w Hajnówce nie będziemy
mieli tam światła, świateł założonych, bo mamy mały ruch. Kto tak udowodnił dla nich, że my
mamy mały ruch? No?

Jakub Ostapczuk – Prosił o głos radny Sejmiku. Proszę przekazać. Pan Henryk Łukaszewicz.

Henryk  Łukaszewicz  –  Panie  Przewodniczący,  Panie  Burmistrzu,  Wysoka Rado,  jeśli  chodzi  o
skrzyżowanie drogi 3 Maja i Armii Krajowej, interpelacja była składana dwukrotnie. Odpowiedź
sam osobiście przekazywałem do Rady Miasta tutaj do Pani. Także odpowiedź powinna leżeć w
Radzie Miasta na temat skrzyżowania. Oczywiście, była odpowiedź przez Policję hajnowską, że
jest  mała  kolizyjność  na  skrzyżowaniu.  Po  prostu  z  tego  to  wynika,  że  ludzie  nie  zgłaszają
wypadków kolizji, nie mają oni w statystykach i to jest taki efekt jest końcowy tego. Jeżeli chodzi o
Przewozy Regionalne, nie wiem, czy Pani Śledzi troszeczkę Sejmik, ale dwa lata temu była sesja
nadzwyczajna, była Dyrektor...

Jerzy Sirak – Załuska.

Henryk Łukaszewicz – Załuska była. I była rozmowa o Przewozach Regionalnych. Tam chodziło o
ograniczenie niektórych przewozów. I Pani Załuska robi, ma polecenie od Zarządu Województwa, a



kto w Zarządzie Województwa rządzi, Pani dobrze wie chyba?

Jakub Ostapczuk – Kto

Henryk Łukaszewicz – Pani, już nie będę wskazywał, Marszałek a Marszałek Pani wie, z jakiej
opcji, Pani też z jakiej opcji. Wszystko jasne i proste. Następna sprawa była, proszę Państwa, w
czerwcu była też sesja nadzwyczajna na temat przewozów komunikacji samochodowej. Też była
rozpatrywana tutaj umowa była o przewozach środkami PKS-u. I rozmowa toczyła się nie to, co
chciał  Marszałek.  Mało brakowałoby do tego, że Marszałek musiałby wyłożyć pewne karty.  To
Marszałek podjął decyzję o rozwiązaniu sesji. Bo tak Zarząd działa nasz. Nasza ściana wschodnia
jest przez Zarząd obecny odcinana. Mam nadzieję, że powrotu do nie będzie. Dziękuję.

Jakub Ostapczuk – Dziękuję. I o głos prosi Pan Starosta. Proszę mikrofon.

Włodzimierz Pietroczuk – Dziękuję bardzo za udzielenie głosu. Te moje wystąpienie będzie miało
nieco inny charakter.  Więc prosiłem tutaj  gestem Pana Przewodniczącego, żeby zabrać głos po
wyczerpaniu tych spraw miejskich. Ale w związku z tym, że pojawiły się tutaj kilka problemów,
które dotyczą samorządu powiatu hajnowskiego, może najpierw odpowiem króciutko na te pytania,
czy też wątpliwości, które tutaj wystąpiły. Prywatyzacja szpitala. Z całą no pewnością odpowiem,
że samorząd powiatu hajnowskiego nie rozpatruje absolutnie sprawy prywatyzacji hajnowskiego
szpitala. Zespół Szkół Zawodowych. Tutaj padła taka sugestia, że oto Zespół Szkół Zawodowych,
zawodówka w Zespole Szkół Zawodowych przestaje  istnieć.  Wręcz przeciwnie,  zostały otwarte
nowe kierunki kształcenia. Jest nabór do Szkoły Zawodowej i no nie sądzę, żeby w najbliższym
czasie zawodówka w Zespole Szkół Zawodowych, tam gdzie również ona funkcjonują technika,
przestała  istnieć.  Wręcz  przeciwnie,  zakładamy,  że  będzie  się  szkolnictwo zawodowe rozwijać.
Pociąg Białowieża. Były tu już dwie wypowiedzi. Ja potwierdzam tutaj opinię Pani Kuklik, że ten
pociąg cieszył się bardzo dużym zainteresowaniem nie tylko mieszkańców Hajnówki, ale również
osób  przyjeżdżających  do  nas.  Te  jakby  cięcie  jednego  kursu  tylko  do  Czeremchy  wynika
rzeczywiście  ze  względów  oszczędnościowych.  Prowadziliśmy  na  ten  temat  rozmowy  i  w
Przewozach Regionalnych, i z Marszałkiem Województwa. Chodzi o kwotę do końca roku 290 000
złotych i  nie  sądzę,  żeby którykolwiek z  samorządów gminnych,  czy też samorząd powiatowy
znalazł w swoim budżecie pod koniec roku tego rodzaju kwoty. W trakcie ostatniej naszej rozmowy
Pan  Marszałek  Dworzański  obiecał  rozważyć  tą  sprawę  jeszcze  raz  i  być  może  w  kolejnym
budżecie  samorządu  wojewódzkiego  znajdą  się  środki  na  dopłatę  do  tego  pociągu.  Bo  chcę
powiedzieć,  że  to  wbrew  pozorom  jest  jedno  z  najbardziej  rentownych  połączeń,  do  których
samorząd  województwa  podlaskiego  dopłaca.  Jeśli  chodzi  o  kalendarz  imprez  na  stronie
internetowej powiatu, żaden problem. Ja myślę, że takie informacje na temat imprez są i na naszej
stronie, i na stronie LOT-u. I nie wiem, czy to jest temat akurat na sesję Rady Miasta, bo tą sprawę
można w ciągu kilku minut załatwić wizytą u nas. Ale w ogóle to chciałem mówić dzisiaj o nieco
innej sprawie. Otóż ostatnio w naszej przestrzeni publicznej pojawiła się ulotka, której autor ogłosił
kolejną prawdę o Puszczy Białowieskiej. Ta ulotka była kolportowana na terenie gminy Narewka,
na terenie gminy Hajnówka i na terenie części miasta Hajnówka. Ulotka ma, jest bardzo krótka.
Pozwolę  ją  sobie  zacytować.  „Prawda  o  Puszczy  Białowieskiej.  W  roku  2010  na  spotkaniu
Ministerstwa  Środowiska  Starosta  podpisał  zgodę  na  poszerzenie  Parku  Narodowego  na  całą
Puszczę Białowieską. Zbojkotowała to Pani Wójt Hajnówki. Niektórzy wójtowie przyłączyli się do
Pani Wójt.” Oświadczam że to jest kłamstwo. „Obecnie zostają likwidowane nadleśnictwa Puszczy
Białowieskiej. Oderwane będą tereny Nadleśnictwa Browsk od Puszczy Białowieskiej i utworzone
nowe Nadleśnictwo w Michałowie.  Z Nadleśnictwa Białowieża i  Hajnówka zostanie utworzone
jedno  Nadleśnictwo  tak  zwane  turystyczne.  Będą  wyznaczone  trasy  rowerowe  i  piesze  a  bez
przepustki  zakaz  wchodzenia  do  Puszczy.  Zakaz  także  pozyskiwania  runa  leśnego  i  opału.  Po
czwarte:  Starosta  stara  się  kandydować  do  Sejmiku  Wojewódzkiego  i  zostać  Wicemarszałkiem
Województwa Podlaskiego. Więc obecnie Starosta zmusza Burmistrza i wójtów gmin, aby zgodzili



się na planowane zmiany. Spotkanie samorządów odbędzie się z dniu 2 września 2014 roku” –
rzeczywiście  się  odbyło  –  „Generalnej  Dyrekcji  Lasów Państwowych w Warszawie  o  godzinie
10.00. Wójtowie i ludność okoliczna są przeciwni likwidacji nadleśnictw i wprowadzania rygorów
w  Puszczy  Białowieskiej.”  Nie  mogę  powiedzieć,  że  to  jest  kłamstwo,  bo  rzeczywiście  takie
spotkanie się odbyło, ale jest to daleko posunięta manipulacja faktami. Na ten temat opublikowałem
tekst na stronie z powiatu hajnowskiego. Również opublikował ten tekst pod tytułem „Dwie prawdy
o  Puszczy  Białowieskiej”  opublikowały  „Wieści  Podlaskie”  w  dodatku  hajnowskim.  W  tych
obydwu źródłach odniosłem się do treści ulotki. Dzisiaj, ze względu na oszczędność Państwa czasu
nie  będę  tutaj  używał,  powtarzał  tych  argumentów.  Ja  mam  tu  kilka  egzemplarzy  „Wieści
Podlaskich”. Jeśli ktoś zechce z tego skorzystać, może oczywiście ten egzemplarz wziąć. Nie będę
również  polemizował  z  anonimowym.  Anonimowym,  któremu się  wydaje,  że  jest  anonimowy,
autorem tej ulotki. Bo dobrze wiem, kto kolportował tą ulotkę i myślę, że bez trudu można było
ustalić,  kto  zlecił  kolportaż  tej  ulotki.  Chciałbym  jednak,  tutaj  wykorzystując  sesję,  nie  tylko
poinformować o tym radnych,  ale również publicznie zaprotestować przeciwko metodom, jakie
stosuje się, jakie zastosował ten anonimowy głosiciel prawdy o Puszczy. Te metody to ewidentne
kłamstwo, manipulowanie faktami czy zupełnie dowolna interpretacja czegoś, co ma nastąpić w
przyszłości. Chyba że autor tej ulotki zarezerwował dla siebie już miejsce Marszałka Województwa
i może składać propozycje objęcia funkcji Wicemarszałka. Myślę, że ma to również związek ze
zbliżającymi  się  wyborami  samorządowymi.  Wynika  to  zresztą  wprost  z  ulotki.  Myślę,  że  Pan
Mikołaj  Janowski  miał  rację,  mówiąc że już wkrada się tutaj  jakaś nerwowość przedwyborcza.
Anonimowy,  który  mnie  zapewne  teraz  słucha,  bo  przypuszczam  śledzi  dosyć  uważnie  życie
publiczne,  chcę  jedynie  powiedzieć,  że  stosując  tego  rodzaju  tchórzowskie  metody,  obraża
inteligencję wyborców. Zapraszam więc do publicznej debaty na ten temat i nie tylko ten temat, ale
również  inne  tematy.  Mam  nadzieję,  że  hajnowska  Telewizja  Kablowa  da  uczestniczącym  w
wyścigu wyborczym taką możliwość. Dziękuję bardzo.

Jakub Ostapczuk – Dziękuję. Ciekawe, kto odpowie.

Włodzimierz Pietroczuk – Tak, gdyby były jakieś pytania dotyczące tej sprawy, jestem do Państwa
dyspozycji. Dziękuję.

Jakub Ostapczuk – Ciekawe, kto odpowie Staroście na to pytanie. Proszę Pan Borkowski.

Maciej Borkowski – Panie Burmistrzu, Wysoka Rado, Panie Przewodniczący, ja mam tylko jedno
takie pytanie, bo tu nikt się do tego nie odniósł. Ja czuję się zaniepokojony tym, co powiedziała ta
Pani z stronę ZGM-u odnośnie tego zadłużenia w stronę ZGM-u i tak dalej, ponieważ ja również
wpłacam pieniążki za mieszkanie i gdzie one trafiły? Może ktoś to zdementuje, jakkolwiek do tego
odniesie? Dziękuję.

Jakub Ostapczuk – Dziękuję.

Jakub Kośko – A ja chciałbym się zapytać, czy likwidują w końcu te Nadleśnictwa w powiecie
Hajnowskim czy nie?

Jakub Ostapczuk – Może anonim odpowie.

Włodzimierz Pietroczuk – Bardzo fajne pytanie, tylko że skierowane pod niewłaściwy adres. Bo
chciałbym  Państwu  przypomnieć,  że  organizacją  pracy  w  Lasach  Państwowych  zajmuje  się
Generalna  Dyrekcja  Lasów Państwowych  poprzez  Regionalną  Dyrekcję  Lasów Państwowych  i
lokalnych  nadleśniczych.  Także  kierowanie  takiego  pytania  do  przedstawicieli  samorządów  no
pozostanie na pewno bez odpowiedzi. Mogę tylko powiedzieć, że w dniu 2 września, wtedy kiedy
uczestniczyliśmy  w  rozmowach  w  Generalnej  Dyrekcji  Lasów  Państwowych,  wszyscy



samorządowcy,  którzy tam uczestniczyli,  odnieśli  się  sceptycznie  do projektów reorganizacji  w
puszczańskich  nadleśnictwach.  Wyraziliśmy  jednak  zainteresowanie  utrzymywaniem  bieżącej
współpracy jeśli chodzi o przedsięwzięcia, wspólne przedsięwzięcia rozwojowe w naszym regionie.
Generalny  Dyrektor  Lasów  Państwowych  złożył  deklarację,  że  wyasygnuje  spore  środki  na
przykład na zagospodarowanie turystyczne w Puszczy Białowieskiej. Trzymamy za słowo i w tej
kwestii  będziemy  współpracować.  Zupełnie  no  nieoficjalnie  mogę  powiedzieć,  że  Generalna
Dyrekcja Lasów Państwowych na razie zrezygnowała z tych swoich zamiarów reorganizacyjnych.
Dziękuję.

Jakub Ostapczuk – Dziękuję. I przechodzimy...

Zdzisław Stankowski – Jeszcze ja.

Jakub Ostapczuk – Ale już kolejka minęła.

Zdzisław Stankowski – Panie Starosto, też mieszkańcy mówią...

Jakub Ostapczuk – Ale to na sesji powiatowej

Zdzisław Stankowski – że jak dziećmi byliśmy, nasi rodzice świętej pamięci, a niektórzy jeszcze
żyją,  wozili  nas  na  Harcerską  Górkę.  I  normalnie  sobie  jeździliśmy z  górki  sankami.  A teraz
dlaczego my nie  możemy swoich dzieci zawieźć na Harcerską Górkę zimą? Bo już nie można
wchodzić.  I  tam nawet  ogniska  nie  można rozpalić.  Dlaczego  tak  jest?  A kiedyś  się  chodziło,
rozpalało się ognisko, mając 18 lat  już skończone czy 20 i piweczko se wypijaliśmy. A teraz już nie
wolno. I dlaczego nasza Puszcza tak wygląda?

Jakub Ostapczuk – W odpowiedziach odpowie na to radny Olejnicki, bo on  tym rządzi.

Zdzisław Stankowski – Ale jeszcze teraz też. Ale teraz jeszcze mieszkańcy też naszej Hajnówki i
powiatu mówią: Na Rybaki mieliśmy wąskotorówkę, do Masiewa mieliśmy wąskotorówkę. A teraz
czemu po Puszczy nie ma tych wąskotorówek? Turyści by jeździli. W Polsce, w innych parkach
narodowych, w puszczach rozbudowują to. A czemu w naszej Puszczy tego się nie rozbudowuje?
Tą Puszczę chcą zniszczyć –  mówią. 

Jakub  Ostapczuk  –  Dziękuję.  Przechodzimy  do...  jeszcze,  ale  to  później  Pan  odpowie.  W
odpowiedziach, czy jeszcze pytanie? No, dobrze.

Włodzimierz Pietroczuk – Ja bym, Panie Zdzisławie, wolał, żeby mówiły fakty, a nie mówili ludzie,
na których się Pan powołuje. To są no anonimowe powołania i ja mogę też powiedzieć, że a mi
ludzie na ulicy cokolwiek mówili. To nie jest poziom debaty publicznej. A jeśli Pan zadaje pytanie
dotyczące Puszczy, to powinien je Pan zadać tym, którzy Puszczą zarządzają i ktoś tu pokazał na
Pana Tomka Olejnickiego. On akurat pracuje w Lasach Państwowych. Być może cokolwiek na
temat Harcerskiej Górki wie, bo ja nie wiem nic na ten temat.

Jakub  Ostapczuk  –  Dobra.  Ale  nie  już  Panowie,  nie,  musi  być  porządek.  Przechodzimy  do,
przechodzimy, Panie Stankowski.

Zdzisław Stankowski – Panie Burmistrzu, Panie Przewodniczący, Panie Starosto, ja w latach 87
napisałem pracę  rozwój  turystyki  w  Puszczy Białowieskiej  i  tam wszystko  mam ujęte.  Ja  nie
kłamię, bo obroniłem tą pracę.

Jakub Ostapczuk – To inny system był.



Zdzisław Stankowski – No. 

Do punktu 10 porządku obrad
Jakub  Ostapczuk  –  Dobra,  przechodzimy  do  przedostatniego  punktu,  do  10.  Odpowiedzi  na
interpelacje,  wolne  wnioski  i  zapytania.  Proszę  o  odpowiedzi.  Rozpoczniemy od  Burmistrza  a
później osoby, które są zainteresowane. Proszę.

Jerzy Sirak – Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, poruszyliśmy tutaj tak dużo tematów, że no ja
zapewne nie będę mógł od razu odpowiedzieć na wszystkie, ale tak nawiązując do końcówki naszej
dyskusji, skoro mówimy o zarządzaniu Puszczą i przywołujemy Pana Tomka Olejnickiego, to my
byśmy się wszyscy bardzo cieszyli, gdyby Pan Tomek Olejnicki w przyszłości był odpowiedzialny
za zarządzanie Lasami Państwowymi w Polsce.

Jakub Ostapczuk – Będzie. Ambitny chłopak. Będzie.

Jerzy Sirak – No a do tego, bądźmy dobrej myśli. Z tego, co my wiemy, z tego, co również wynika
z tego spotkania z Dyrektorem Generalnym Lasów Państwowych, Lasy Państwowe wygenerują
pewne środki na remont kolejek leśnych tutaj  w Puszczy Białowieskiej,  również na remont tej,
jakby  to  powiedzieć,  parowozowni  kolejek  leśnych  i  na  parking  w  Hajnówce.  Także  trochę
cierpliwości, trochę spokoju i więcej optymizmu. Także spróbuję po kolei odpowiedzieć. Pan radny
Rakowicz  pyta,  co  dalej  z  drogą  dojazdową  do  działek  od  ulicy  Elektrycznej.  Jak  Państwo
pamiętacie,  na  poprzedniej  sesji  dosyć  dużo  dyskutowaliśmy na  ten  temat.  Ja  zresztą,  no  nie
ukrywam tego, że w każdej sytuacji ja staram się szukać rozwiązania kompromisowego. Myślę, że
każdy normalny człowiek unika i nie chce konfliktów, bo to nie jest dobra droga. Wydaje mi się, że
wspólnie  z  przedstawicielem ogródków działkowych,  prezesem ogródków działkowych i  osobą
fizyczna,  która  jest  właścicielem  tej  nieruchomości,  osiągnęliśmy  już  pewien  kompromis.
Podpisaliśmy już takie trójstronne porozumienie. W wyniku tego porozumienia uzgodniliśmy, że od
strony ulicy  Elektrycznej  zostanie  zabezpieczona  ścieżka  dojścia  do  ogródków  działkowych  o
szerokości standardowego chodnika 1,20. Podział geodezyjny jest w trakcie realizacji już w fazie
końcowej. Po zakończeniu tego podziału podpiszemy akt notarialny z właścicielem i gmina miejska
w Hajnówce przejmie na własność tą drogę dojścia do ogródków działkowych i myślę, że w ten
sposób problem zostanie rozwiązany. Natomiast jeżeli chodzi o sprawę dojazdu do tych działek, no
to z drugiej strony, już na terenie ogródków działkowych została wydzielona, kosztem oczywiście
istniejących tam działek,  możliwość dojazdu transportem kołowym z tamtej  strony.  Oczywiście
wiadomo, że chodzi o taki dojazd wtedy, kiedy to jest tam sporadycznie raz czy dwa razy na rok
potrzebne.  Nie  wiem, dowieźć  jakieś  zaopatrzenie,  dowieźć  jakieś  nawozy czy coś  takiego,  bo
przecież wiemy, że zwykle na co dzień po ogródkach działkowych też komunikacja się nie odbywa.
Kolejne pytanie Pana radnego dotyczy oznakowania wjazdów do PUK-u i do HAMECH-u. W pełni
podzielam ten  pogląd.  Trzeba  to  zrobić  i  zastanowimy się  po  prostu  nad ustawieniem znaków
ostrzegających. Pewnie trzeba będzie zrobić w ten sposób, że na wysokości tego wyjazdu jakby
ścieżka rowerowa się kończy, jest pewna przerwa i znowu się ścieżka zaczyna, ale to specjaliści od
prawa drogowego popatrzą, jakie to ustawienie drogowe ustawić i postaramy się to zrobić. Pani
radna  Ostaszewska  wraca  do  tematu  oznakowania  skrzyżowania  Armii  Krajowej  i  3  Maja  z
wykorzystaniem instalacji świetlnej. Rzeczywiście, na dzień dzisiejszy ciągle Podlaski Zarząd Dróg
Wojewódzkich na nasz wniosek, nasze propozycje odpowiada negatywnie, ale uważam, że z tego
nie  będziemy  rezygnować  i  w  kolejnych  latach  naszą  propozycję  najpierw  opracowania
dokumentacji, a potem wykonania tej sygnalizacji będziemy ponawiać, bo najprawdopodobniej ten
ruch będzie  wzrastał  i  raczej  zagrożenie  na skrzyżowaniu będzie większe  a  nie  mniejsze.  Pani
Kośko podnosi temat zmiany usytuowania pojemnika przy bloku nr 28 przy ulicy Batorego. To tutaj
zajmie się tym Pan Dyrektor Łapiński. Pan radny Giermanowicz podnosi temat ulic, utwardzenia
ulic między ulicą Lipową i  ulicą 11 Listopada.  Część ulic jest  zrobiona,  część ulic ma gotowe



dokumentacje. Ja przy okazji poinformuję Państwa, że no w dniu dzisiejszym można powiedzieć no
została  rozstrzygnięta  już sprawa przetargu na realizację  schetynówki w Hajnówce.  Bo wiecie,
wniosek składaliśmy wcześniej, ale decyzja Wojewody odnośnie dofinansowania była w okresie
późniejszym. W ramach tej schetynówki będzie ulica Łagodna, Międzytory, Słoneczna, ale również
ulica Gruntowa i ulica Jesionowa. Ulica Jesionowa jest ulicą między ulicą Lipową, między ulicą 11
Listopada i  z tych wszystkich uliczek wąskich będzie to jedyna ulica,  która będzie no w miarę
szeroka,  bo  będzie  miała  5  metrów szerokości.  Gotowa jest  dokumentacja,  jest  pozwolenie  na
budowę na ulicę Orzechową. Rozmawiałem, to jest też ulica między ulicą Lipową między ulicą 11
Listopada. Jest tam również społeczny Komitet budowy, wprawdzie niezbyt liczny, ale jest. Z tego
co  wiem,  to  w  tej  chwili  komitet  prowadzi  i  nasi  pracownicy  rozmowy,  aby  w  ramach  tej
współpracy z komitetem budowy poszukać wykonawcy podbudowy, Zobaczymy, jaka to będzie
kwota i podejmiemy decyzję. Ale tak czy inaczej, no to zamierzam do projektu budżetu na przyszły
rok  tą  ulicę  Orzechową  umieścić.  Aha,  jeszcze  podnosi  Pan  temat  wymiaru  basenu.  Wszyscy
wiemy, że firma, która budowała ten obiekt, jest w stanie bankructwa, tak, bo ta postawiona w stan
upadłości,  dlatego też kaucja gwarancyjna,  która była zdeponowana na koncie,  została  na nasz
wniosek przeniesiona na konto Urzędu Miasta i trzymamy to jako rezerwę na realizację usterek, ale
również na likwidację tej usterki, o której Pan radny mówi. Dyrektor Parku Wodnego wystosował
zapytanie  do  firmy,  która  w  przeszłości  była  wykonawcą  niecki  głównej  właśnie  pod  tym
kierunkiem, żeby przygotowała propozycję i  wstępny kosztorys  dostosowania niecki  basenu do
standardów umożliwiających rozgrywanie zawodów pływackich. Jak będzie... Nie, nie to po prostu
czekamy na odpowiedź. Jeżeli ta odpowiedź przyjdzie, przeanalizujemy to, będziemy rozmawiać z
nimi,  żeby  z  tych  właśnie  środków  zabezpieczonych  sfinansować  dostosowanie  niecki  do
właściwych  wymiarów.  Pan  radny Wiatrowski  porusza  temat  przejść  na  osiedlu  Millenium.  Ja
bardzo proszę o bezpośredni kontakt  z pracownikiem z referatu, bo trzeba pójść tam popatrzeć i
zobaczymy. To, co będzie oczywiście możliwe, to zrobimy. Jeżeli chodzi o parking przy bloku nr 5,
patrzę  jest  Dyrektor  Łapiński,  to  poproszę  Pana  Dyrektora  Łapińskiego,  żeby  się  do  tego
ustosunkował.  Pan Łabędzki podnosi temat odsetek.  No myślę że wie Pan, żeby mówić o tych
odsetkach w taki sposób, jak Pan mówi, to trzeba mieć wszystkie okresy wyraźnie. No nie można w
ten  sposób  podawać  takich  informacji  bo  jest  to  swego  rodzaju  manipulacja.  Ja  nie  potrafię
powiedzieć w ten sposób. Ja wiem jedno, że zawsze ta różnica w odsetkach jest  na niekorzyść
Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. W  tej  sytuacji być może jest  tak,  że odsetki,  które były
podane dla wiadomości, dotyczą dużo dłuższego okresu ze strony PEC-u a krótszego okresu ze
strony  RINDIPOL-u.  Ja  wiem  z  przeszłości,  że  zawsze,  zawsze  Przedsiębiorstwo  Energetyki
Cieplnej w dużej mierze kredytuje zakup ciepła przez Spółdzielnię Mieszkaniową. Jeżeli chodzi o
dodatki mieszkaniowe, no niestety prawo o dodatkach mieszkaniowych, które weszło wiele, wiele
lat  temu,  wyraźnie  określa  zasady i  procedury przyznania  dodatku  mieszkaniowego.  To nie  ja
wymyśliłem i nie pracownicy Referatu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, że warunkiem
podjęcia decyzji i przyznania tego dodatku mieszkaniowego a wszyscy wiemy, że są to pieniądze
publiczne  i  to  bardzo  duże  pieniądze  publiczne  w  skali  roku  jeżeli  chodzi  o  nasze  miasto,
warunkiem  jest  przedstawienie  zaświadczenia,  że  dana  osoba,  która  ubiega  się  o  dodatek
mieszkaniowy,  nie  zalega  z  opłatami  za  mieszkanie  w  zasobach  zarówno  Spółdzielni
Mieszkaniowej,  jak  i  w zasobach  Gospodarki  Komunalnej.  Ja  wnioskowałem do Pana Prezesa
Spółdzielni  Mieszkaniowej,  żeby  rozdzielać  sprawy  postępowania  sądowego  od  bieżącego
regulowania należności. Według mnie należy to rozdzielić. Jeżeli osoba na bieżąco opłaca czynsz,
według mnie ten wymóg spełnia i powinna te zaświadczenie otrzymać. Jeżeli są jakieś zaszłości,
niech sąd o tym decyduje, bo tak naprawdę i według mnie inne podejście do tego jest działaniem i
na  szkodę  Spółdzielni,  i  na  szkodę  osoby  fizycznej.  Bo  jeżeli  osobie  się  należy  ten  dodatek,
powinien do niej trafić i mieszkać spokojnie i de facto do niej. Ten dodatek mieszkaniowy trafia do
kasy Spółdzielni Mieszkaniowej. Podnosi Pan temat wniosku Pana Sakiela. Więcej wie na ten temat
Pan  Sekretarz  Grygoruk.  Ja  wiem  tylko  jedno,  że  projekt  dotyczył  lokalizacji  różnych  tablic
informacyjnych w pasach drogowych dróg powiatowych i dróg wojewódzkich. My jeżeli chcemy
odpowiedzialnie realizować projekty obywatelskie w przyszłym roku, to musimy brać pod uwagę



realny czas jednego roku, żeby w tym czasie to zrealizować. Jeżeli cokolwiek planujemy w pasach
drogowych, to wszyscy zdajemy sobie z tego sprawę, że są to już zupełnie inne sprawy i procedury,
i problemów, i płatności. Zajęcie pasa drogowego kosztuje. Ja nie mówię, że to nie jest możliwe w
przyszłości,  ale trzeba się  do tego trochę inaczej  przygotować. Jak już mówię o tym projekcie
obywatelskim,  to  przy  okazji  tu  za  Panią  Przewodniczącą  Kuklik  apeluję  o  aktywny  udział
mieszkańców i  proszę  o wypowiadanie  się  w stosunku do wszystkich  projektów,  które  zostały
zakwalifikowane, nie tylko do placów zabaw na Osiedlu Paszki, chociaż podzielam pogląd, że te
place  zabaw są  też  bardzo  ważne,  ale  wszystkie  projekty,  które  zostały  pozytywnie  ocenione,
zweryfikowane, są bardzo ciekawe i będziemy się cieszyli z każdej decyzji mieszkańców, bo to
oznacza, że te trzy projekty będą w przyszłym roku zrealizowane. Panie radny Łabędzki, ja myślę,
że  czasy  egzekutywy raz  na  zawsze  w  Polsce  się  skończyły  w  89  roku.  Osobą  właściwą  do
podejmowania decyzji personalnych w każdej jednostce, nie tylko w szkole, jest jej kierownik, jest
jej  dyrektor.  I  proszę mi  wierzyć,  ja  naprawdę nie  ingeruję  w to,  kogo zatrudnia  dyrektor  czy
kierownik  i  jakie  podejmuje decyzje co do czasu pracy i  wynagrodzenia.  A prawo polskie  nie
zabrania zatrudnienia emerytów a powiem, wprost przeciwnie. Nie można zmusić emeryta do tego,
żeby zrezygnował z pracy i poszedł korzystać z emerytury. Natomiast nie mogłem przejąć, podjąć
wcześniej  decyzji  w sprawie  Pani  Dyrektor,  ponieważ  czekałem na  odpowiedzi  ze  wszystkich
jednostek,  do których wysłałem zapytanie.  Ja nie mogę podejmować decyzji,  na podstawie,  nie
wiem,  informacji,  ktoś  coś  powiedział.  Ja  o  tym Państwu mówiłem na ostatniej  sesji.  Decyzję
podjąłem następnego dnia po otrzymaniu odpowiedzi z ostatniej instytucji, do której kierowałem
zapytanie. Jeżeli chodzi o forum społeczne. Jeżeli rady rodziców naszych placówek oświatowych i
szkół, i przedszkoli będą zainteresowane taką formą współpracy, taką wymianą poglądów, nie ma
żadnych przeszkód, żeby to miało miejsce, a my oczywiście też udzielimy pomocy. Informacja na
temat odpadów. Jeżeli mało jest tej informacji, chociaż wydaje mi się, że dużo materiałów było,
zamieścimy taką informację na naszych stronach internetowych, chociaż myślę, że ona tam jest cały
czas.

Bogusław Szczepan Łabędzki – Ale może w formie ulotek byłoby praktyczniej, Panie Burmistrzu. 

Jerzy  Sirak  –  Wie  Pan,  Pan  Przewodniczący  Mironczuk  mnie  tu  przypomina  o  dyscyplinie
finansowej. To wszystko są pieniądze. Jeżeli będzie taka potrzeba, to to zrobimy.

Bogusław Szczepan Łabędzki – Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych ma dosyć dobrą kondycję.

Jerzy Sirak – Ale Panie radny, niech każdy odpowiada za te finanse, za które powinien odpowiadać.
Za finanse PUK-u odpowiada Pan Prezes PUK-u. Pan radny Puch podnosi temat studzienki przy
ulicy  Dziewiatowskiego.  Także  to  do  Referatu  przekażemy i  postaramy się  to  jak  najszybciej
usunąć. Wcześniej o znakowaniu nie będę mówił, bo Pani radna Walentyna Gorbacz powiedziała,
że to jest w trakcie i wszyscy jak jedziemy w tamtą stronę, widzimy że tak się właśnie dzieje. Ja
przy okazji dodam, że wjazd, zjazd drogi wojewódzkiej na Judziankę został wykonany. Również
dokumentacja techniczna jest już gotowa. Pozwolenie na budowę też jest zrobione. Formalnie teren
tej drogi dojazdowej, pomimo tego, że on jest w granicach gminy wiejskiej Hajnówka, z chwilą
podpisania decyzji o pozwoleniu na budowę, bo to szło w trybie specustawy, jest już formalnie
własnością  miasta,  jest  to  nasz  pas  drogowy.  Także  myślę,  że  w  projekcie  przyszłorocznym
powinniśmy te  pieniądze  zarezerwować  i  już  tą  drogę  skończyć.  Bo  dzisiaj  to  wiemy,  jak  to
wygląda.  Jest  droga wojewódzka, jest zjazd.  Dalej na Starej  Judziance jest  już dawno zrobiona
droga i te 150 metrów, no ale to uroki Natury 2000. A ktoś uważa, że Natura 2000 nie jest żadnym
utrudnieniem.  Również  jeżeli  chodzi  o  to  oświetlenie  przystanku,  wystąpimy z  monitem w tej
sprawie do Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich. Zobaczymy też tutaj, jak wygląda sprawa
tego wyłączania o godzinie 6.00, ale ja myślę, że ten temat zostanie uregulowany z chwilą, kiedy
ten  cały system inteligentnego,  że  tak  powiem,  sterowania  oświetleniem ulicznym zadziała,  to
dostosujemy to do oczekiwań mieszkańców. Pan radny Kulwanowski podnosi temat krawężników,



ale nie tylko Pan radny Kulwanowski. Ja bardzo dziękuję naszym mieszkańcom za to, że zwracają
na to uwagę i patrzą. Bo to słuchajcie, bo to cieszy. To znaczy, że to dla nas nie jest obojętne jak te
nasze  miasto  wygląda  i  rzeczywiście  wiecie,  był  chodnik  robiony  z  jednej  strony  razem  z
krawężnikiem i z drugiej strony między chodnikiem a krawężnikiem był pas zieleni z drzewami. I
chodnik  został  zrobiony  a  chodniki  i  opaska  nie.  Także  będziemy  pracować  nad  przyszłym
projektem budżetu.  Myślę,  że wzorem lat  ubiegłych również pewną pulę środków powinniśmy
zarezerwować  do  współpracy  z  Marszałkiem  Województwa  na  rzecz  prac  na  drogach
wojewódzkich  w  naszym mieście.  Bo  chociaż  droga  jest  wojewódzka,  ale  ona  jest  w  naszym
mieście i nam jest najbardziej potrzebna, i my chcemy, żeby była ona najlepsza. I trzeba będzie
pamiętać o tym, żeby w ramach tego również uwzględnić wymianę tego chodnika i opaski. 

Leonard Kulwanowski – Mogę zadać pytanie Panu Burmistrzowi? Czy oni chociaż jedno zdanie
odpowiedzieli na to pismo złożone przez Pana? Czy była jakaś?

Jerzy Sirak – Ja nie odpowiem w tej chwili. Musiałbym sprawdzić. 

Leonard Kulwanowski – No ale do dzisiejszego dnia z tego wynika, że...

Jerzy Sirak  – Nie kojarzę,  to  chyba raczej  nie.  Pan Kośko.  Jeżeli  chodzi  usterki,  te  usterki  są
usuwane na bieżąco. Jeżeli coś jeszcze nie zostało, to bardzo proszę o taki bezpośredni kontakt ze
mną,  dobrze?  Który  blok  czy  która  klatka,  który  balkon.  Budynek  HAMECH-u,  pamiętacie
Państwo,  rozmawialiśmy  wcześniej,  że  robimy  dokumentację  na  termomodernizację  Szkoły
Podstawowej nr 2 i właśnie budynku HAMECH-u. Wniosek złożyliśmy do Narodowego Funduszu,
no ale  jak  to  w życiu  bywa,  nie  każdy wniosek jest  skuteczny.  Tym razem się  nie  udało,  ale
oczywiście dokumentacja jest gotowa, wniosek mamy gotowy. Czekamy na ogłoszenie następnego
konkursu i z chwilą ogłoszenia będziemy się znowu starali o te środki. Mam nadzieję, że tym razem
już się uda. Natomiast jeżeli chodzi o samu budynek, okna zostały na dole zabezpieczone. Dach też
jest zabezpieczony jeżeli chodzi o przeciekanie. Ale proszę mi wybaczyć, ja nie zaproponuję 100 %
środków z budżetu miasta na remont tego budynku. Uważam, że trochę poczekajmy. Na pewno
gdzieś znajdziemy źródło finansowania zewnętrznego. Myślę, że w tym naszym planie gospodarki
niskoemisyjnej  termomodernizacja  tych  dwóch  budynków  również  zostanie  zapisana  i  w
przyszłości  zapewne  gdzieś  środki  finansowe  zewnętrzne  na  to  pozyskamy.  O  apelu  Pani
Przewodniczącej Kuklik mówiłem. Jeżeli chodzi o ulicę Graniczną, społeczny komitet budowy już
tam przeprowadził  negocjacje  z  potencjalnym wykonawcą podbudowy.  Opóźnienie być  może z
tego, że tam były jakieś zmiany personalne w tym społecznym komitecie budowy i myślę, że w
najbliższym czasie wykonawca przystąpi do realizacji robót, także myślę, że jeszcze w październiku
podbudowa na  tej  ulicy Granicznej  i  tymi  przyległymi,  o  których,  na  które  jest  dokumentacja
gotowa,  tą  podbudowę wykona i  możemy myśleć o zakończeniu inwestycji  w przyszłym roku.
Transport kolejowy powiem tak, osobiście wspólnie z Panem Starostą, z Panem radnym Janowskim
przy każdej okazji staramy się mówić o tym, robić wszystko, co możliwe. Tak naprawdę ten pociąg
Hajnówka  –  Warszawa  to  był  efektem  naszych  wielomiesięcznych,  że  tak  powiem,  starań  o
uruchomienie tego pociągu. I pomimo tego, że te pociąg się bardzo sprawdził, liczba pasażerów,
która z tego pociągu korzystała, była najlepszym potwierdzeniem, że jest to właściwy kierunek,
właściwa decyzja Kolei  co do tej  linii  kolejowej.  No dla  nas  z  niezrozumiałych względów się
rezygnuje z tego przejazdu. Trzeba politycznie działać na szczeblu wojewódzkim, żeby ta decyzja
się zmieniła, ale proszę mnie zrozumieć, ja osobiście nie zaproponuję Wysokiej Radzie, żebyśmy
pieniądze  z  naszego  skromnego  budżetu  i  bądź  co  bądź  biednego  miasta  przeznaczali  na
finansowanie Kolei. Ode mnie Państwo tego i takiej  propozycji  nie usłyszycie. Ja nie mówię o
współpracy  innego  rodzaju,  ale  nie  jeżeli  chodzi  o  pieniądze.  Wydaje  mi  się,  że  sama  Kolej
powinna  poszukać  u  siebie  najpierw  pieniędzy.  Pan  Stankowski  –  wycięcie  drzew.  No  nie
odpowiem w tej chwili, muszę sprawdzić. Dlaczego Urząd nie postawił budynku komunalnego?
Panie Przewodniczący, Urząd żadnego budynku nie stawia. To my wszyscy jako samorząd miasta



stawiamy  budynki,  remontujemy  drogi  i  tak  dalej.  Urząd  jest  tylko  administracją,  która  to
organizuje.  I ja przypomnę, że to Wysoka Rada zgodziła się, wyraziła zgodę na przygotowanie
projektu na pierwszy od dziesiątków lat budynek komunalny w mieście. Opracowanie dokumentacji
jest  w  fazie  końcowej.  W najbliższym  czasie  zostanie  przygotowany  wniosek  do  Starostwa  o
wydanie pozwolenia na budowę i do 30 listopada tego roku wystąpimy z wnioskiem do Banku
Gospodarstwa Krajowego o uzyskanie 30 % dofinansowania w formie dotacji  na budowę tego
budynku. Przypomnę, że budynek będzie zlokalizowany na Żabiej Górce. Wszyscy wiemy, gdzie to
jest. Suche drzewo. Jak dobrze pamiętam, to te suche drzewo jest na nieruchomości chyba PSS-u
tutaj przy ulicy 3 Maja. Aha, a to jeszcze jak już Pan Kośko mówi o budynku ciastkarni, to jest też
budynek PSS-u. Monitorowaliśmy wielokrotnie  o rozbiórkę tego budynku. Jak na razie  nie  ma
pozytywnej decyzji. Jeżeli chodzi o oświetlenie bloku 6, 9 i innych, to odpowie Pan Dyrektor. Panie
Mironczuk, ja o tej drodze to wolałbym nie mówić, bo Pan wie i ja wiem, jaka jest historia. I może
gdybyśmy mniej mówili, to już tam przynajmniej część tej drogi byłaby zrobiona. I wierzmy w to,
że być może w przyszłym roku się uda. Natomiast jeżeli chodzi o sama ulicę Grabową, jest już
chyba po przetargu na opracowanie dokumentacji na tą ulice. Informacje o stanie zadłużenia na
początek kadencji, na koniec kadencji oczywiście przygotujemy, bo ona potrzebna jest nie tylko dla
Pana, ale i dla mnie, chociaż ja ją znam, ale dla nas wszystkich i dla mieszkańców również. Bo ten
budżet i te pieniądze nie są moimi pieniędzmi, nie są pieniędzmi Wysokiej Rady, ale są pieniędzmi,
ale i zobowiązaniami nas wszystkich, naszego miasta. Ale ja powiem, jak tak patrzę na statystyki, o
których pisze „Wspólnota”, gazeta, która najlepiej jest zorientowana w sprawach samorządowych,
to wydaje mi się, że finanse naszego miasta są bezpieczne, ale na przyszłą sesję taką informację
przygotujemy. Jeżeli chodzi o monitoring, to ja tu poproszę o pomoc Pana Sekretarza, bo on pracuje
w  tym  zespole  do  spraw  monitoringu.  Pan  Borkowski  poruszał  temat  zadłużenia.  O  jakim
zadłużeniu Pan mówi, Panie Maćku?

Maciej Borkowski – Nawiązywałem do tematu tej Pani.

Jerzy  Sirak  –  Nie,  wiecie,  jeżeli  jest  taka  sytuacja,  jeżeli  Pani  uważa,  że  Zakład  Gospodarki
Komunalnej okradł Panią, no to wie Pani, to nie do nas, to nie do mnie. To proszę do prokuratora
zgłoszenie zrobić no...

Mieszkanka Miasta – Prokuratura u nas w Hajnówce ile pism pisałam, nic nie robi. Ale ja zgłaszam,
żeby Pan wiedział i do Rady.

Jerzy Sirak – No ale proszę Pani, to nie ja jestem władnym do tego, żeby sprawdzić no. Ale Pani
stawia zarzut. Pani stawia niejako zarzut defraudację,  zarzut kradzieży.  To policja i prokuratura
powinna to sprawdzić i się tym zająć. Niemniej jednak ja spróbuję się przyjrzeć sprawie i zobaczyć,
co można ustalić bez prokuratury i na miejscu. I to wszystko, tak? Dziękuję bardzo. 

Jakub Ostapczuk – Dziękuję. I jeszcze Pan.

Leonard Kulwanowski – Całkowicie została pominięta...

Jerzy Sirak – A, przepraszam.

Leonard Kulwanowski – odpowiedź na interpelację, którą traktuję z resztą jako bardzo ważną i
bardzo poważną.

Jerzy Sirak  –  Nie,  nie,  ja  bardzo  przepraszam.  Tutaj  miałem zapisane  w  innej  części  zeszytu
odpowiedź na wnioski. Interpelacja była pierwsza.

Leonard Kulwanowski – Z zaciekawieniem czekam na odpowiedź. 



Jerzy Sirak – Pan radny Kulwanowski poruszał bardzo ważny temat. Wniosek też był zgłoszony,
tylko  ja  przypomnę,  że  w  tym  projekcie  budżetu  obywatelskiego  na  przyszły  rok  mamy
zarezerwowane, propozycja jest 120 000 złotych a wartość jednego projektu powinna się zamknąć
w kwocie 40 000 złotych. Projekt, który Pan w swoim projekcie poruszył, jest bardzo duży, bardzo
skomplikowany. Wartość jego jest, gdyby powiem tak, gdyby się to dało zrobić za te pieniądze, za
te 40 000 złotych, to ja bym się bardzo cieszył. I bym wszystko zrobił, żeby ten projekt tam został.
Natomiast projekt jest szeroki z jednej stronie mówi i o koncepcji, ale również mówi o realizacji.
Bo gdyby był projekt, który mówi konkretnie: Ścieżka rowerowa w takiej i takiej ulicy, byłoby inne
myślenie, tak? W tej sytuacji to po prostu było niemożliwe. I dlatego też rozumiem zespół, który
analizował te wnioski, zdecydował o tym, że on się nie kwalifikuje.

Leonard Kulwanowski – W związku z wypowiedzią Pana Burmistrza jeszcze.

Jakub Ostapczuk – Można ad vocem, tak.

Leonard Kulwanowski – Proszę Państwa, składając ten wniosek, mam odczucie, po prostu takie
wrażenie, że nie zrozumieliśmy się w ogóle. Komisja, która to przejrzała, ona potraktowała, że ja
ingeruję  w  drogę  wojewódzką,  że  tam będzie,  będą  szły  tamtędy ścieżki  i  tak  dalej.  Ja  tylko
sugeruję. Ja nie dałem żadnego rozwiązania, bo musiałbym się znać na przepisach drogowych, na
całym, na wszystkich przepisach prawnych i jeszcze wiele innych momentów musiałbym po prostu
tutaj od razu podać. Ja przedstawiłem problem, a teraz uważam, że po tylu latach przypominania o
tym, mówieniu, powinniśmy wreszcie, Panie Burmistrzu, nie chodzi mi o to, że my mamy zrobić
wszystko za 40 000. Byśmy byli wszyscy zadowoleni.

Jerzy Sirak – Tak, bardzo.

Jerzy Sirak – Ale byśmy w przyszłym roku zrobimy na przykład połączenie drogi z Kleszczel
ścieżki rowerowej na przykład z Narewką. I super. I to już będzie początek pięknej sprawy, jaką
powinniśmy wreszcie zająć. Bo my nie mamy ani jednej tutaj jakiejś adaptacji naszych dróg do tej
sytuacji, jaką mamy. No więc o to właśnie mi tylko chodziło. A komisja potraktowała tutaj te moje
zapisy, ja zresztą Państwu cześć przeczytałem, potraktowała, że ja ingeruję w drogę wojewódzką, a
wiemy, że tam nie można nic robić bez ich zezwolenia. To nie o to chodzi. Dojedźmy teraz, w tej
chwili mamy piękny dojazd do ronda przy mleczarni tam, prawda, Piłsudskiego. Super sprawa,
dojeżdżamy.  Proszę mi odpowiedzieć,  co ten,  który będzie jechał  rowerem, co ma dalej  robić?
Proszę mi tylko, przepraszam, nie teraz, Panie Burmistrzu, ale może ktoś mi spróbuje powiedzieć,
co on ma dalej robić, jako który chce jechać w Hajnówce. Dziękuję.

Jakub Ostapczuk –  O już Pani odpowiada. Proszę Pana Grzegorza Tomaszuka – Przewodniczącego
Komisji. 

Grzegorz Tomaszuk – Dyrektora. 

Jakub Ostapczuk – Dyrektora tym razem szpitala.

Grzegorz  Tomaszuk  –  Także,  Panie  Przewodniczący,  szanowni  Państwo,  Pan  Starosta  mnie
wyręczył  już  w  odpowiedzi  na  pierwsze  pytanie  odnośnie  prywatyzacji  i  poinformował,  że
samorząd powiatowy nie prowadzi żadnych prac związanych z prywatyzacją szpitala w Hajnówce.
Ja dodam też, że ze strony szpitala nie ma żadnej inicjatywy, żeby coś takiego robić. I Szpital też
nie stwarza argumentów do tego, żeby, aby samorząd się powiatowy zajął się tą sprawą. Dlaczego o
tym mówię? Dlatego że może takie informacje wynikają z tego, że jest tak zwana ustawa spółkowa,
która jakby zmusza szpitale o złej kondycji finansowej do pokrycia straty finansowej. A więc jeżeli



jest za dany rok rachunkowy strata finansowa, to ktoś tą stratę musi pokryć. Jeżeli nie szpital z
funduszu zapasowego, no to organ stanowiący. W naszym przypadku Rada Powiatu Hajnowskiego.
I jeżeli Rada Powiatu Hajnowskiego, teoretycznie rzecz ujmując, nie pokrywa tej straty, to wówczas
organ stanowiący ma 6 miesięcy na przekształcenie tego szpitala w spółkę prawa handlowego i 100
%  udziału  ma  wówczas,  prawda,  organ  stanowiący.  To  też  można  dyskutować,  czy  to  jest
prywatyzacja. Można dyskutować, ale na tym zakończę, że nie ma takich żadnych planów ani ze
strony powiatu,  ani  ze strony samego Zakładu,  czyli  szpitala.  Odnośnie poradni  i  przeniesienia
poradni  ze  szpitala  na  ulicę  Piłsudskiego  tam  gdzie  funkcjonuje  POZ.  Ja  Pana  radnego
Wiatrowskiego zapraszam do siebie i ja w odpowiednim czasie zatelefonuję i  jakby tak głębiej
podyskutujemy na ten temat. Ja dzisiaj powiem, że będą z tym problemy, dlatego że no to dotyczy
podejrzewam,  że  poradni  urologicznej,  kardiologicznej,  gastrologicznej.  Przyjeżdżają  lekarze,
którzy pracują gdzieś tam na stałych etatach w klinikach w innych szpitalach i mają czas albo się
zgodzą przyjechać po godzinie  15.00,  ewentualnie  sobotę lub biorą urlop i  przyjmują u nas  w
poradni. Mam nadzieję, że w przypadku poradni kardiologicznej sytuacja się poprawi w przyszłym
roku, bo są takie plany, że u nas będzie pracował kardiolog już nasz jakby miejscowy. Poradnie
specjalistyczne to jest, to nie wystarczy lekarz i słuchawki, tylko zaplecze diagnostyczne. Czyli w
przypadku  kardiologa  no  to  wiadomo,  że  echo  serca,  EKG  wysiłkowe,  nie  mówiąc  tutaj  o
laboratorium. Proszę zauważyć, że jedyną prawie taką poradnią specjalistyczną, która pracuje przy
ulicy Piłsudskiego, jest okulistyka. To jest poradnia, która praktycznie nie potrzebuje tego zaplecza
tego  diagnostycznego.  Bo  ci  kardiolodzy,  którzy  przyjeżdżają,  prawda,  z  Białegostoku,  to  na
internie mają to zaplecze diagnostyczne i tam robią właśnie odpowiednie badania. W przypadku
gastrologa  potrzebny  jest  dostęp  do  pracowni  endoskopowej.  Czyli  niektórzy  robią,  prawda,
kolonoskopię, gastroskopię. W przypadku urologa potrzebny jest aparat USG, który jest na miejscu.
No to trudno byłoby tutaj przewozić go. Także ja uważam, bo tu czasami stwarzane są jakby takie
kłopoty z sobotą właśnie, ale kardiolodzy przyjmują w różne dni i można nad tym popracować, i w
tym sensie Pana radnego zapraszam, żeby właśnie zapisywać się, jak jest taka możliwość, na te dni
nie w sobotę. Nie w sobotę. Bo są takie możliwości  jest, tylko nad tym trzeba po prostu, prawda,
popracować,  bo  rzeczywiście  są  problemy jakby z  dojazdem.  Te  autobusy,  prawda,  no  różnie
kursują  ze  szpitala  do  tego,  do  miasta.  W przypadku  boreliozy  tutaj  ja  uzgodniłem  z  Panem
doktorem, że wspólnie mówili na ten temat, dlatego że boreliozą się zajmuje nie tylko szpital, nie
tylko specjalistyka, ale POZ-ty. POZ-ty również. Natomiast ja jako organizator, tak mi się wydaje,
ochrony zdrowia, to mi się wydaje, że jesteśmy jakby przygotowani w miarę do leczenia boreliozy,
bo takie było pytanie, czy jesteśmy przygotowani. Dlaczego tak mówię? Dlatego, że mamy świetnie
funkcjonujący oddział obserwacyjno-zakaźny, który ma uprawnienie nawet do kształcenia lekarzy
specjalistów.  Mamy,  prawda,  poradnię  specjalistyczną,  gdzie  pracują  lekarze  specjaliści.  Mogą
czasami wystąpić lekkie, że tak powiem, no odroczenia w terminach. Ale na pierwszą wizytę, na
pierwszą wizytę to można się dostać do poradni w przeciągu po prostu 2 tygodni. Natomiast lekarz
po  tej  pierwszej  wizycie,  zlecając  diagnostykę,  już  znając  stan  zdrowia  tego  pacjenta,  może
wyznaczyć ten termin dłuższy. Może wystarczyć ten termin po prostu dłuższy. Chcę też powiedzieć,
że szpital teraz realizuje taki projekt Profilaktyka, diagnostyka i leczenie chorób pokleszczowych na
terenach  endemicznego  ich  występowania  na  pograniczu  polsko-białoruskim.  Ten  projekt
realizowany  jest  wspólnie  z  kliniką  chorób  zakaźnych  szpitala  w  Grodnie.  Otrzymaliśmy
odpowiednie  środki  finansowe,  zrobiliśmy  remont  naszego  laboratorium  już.  Na  oddziale
obserwacyjno-zakaźnym utworzyliśmy salę  intensywnego,  prawda,  nadzoru.  Ta  sala  jest  bardzo
nowocześnie wyposażona. I stworzyliśmy też stronę internetową. Takie forum informacyjne. Podam
nawet  adres  tej  strony  internetowej:  www.kleszczoweabc.com.  Kleszczoweabc  pisane  razem.  I
właśnie  na  tej  stronie  można  zadać  pytanie  specjaliście.  W  przypadku  różnych  chorób
przenoszonych  przez  kleszcze  można  szczegółowo  się  dowiedzieć  też  o  tym  naszym  całym,
prawda,  przepraszam,  realizowanym  projekcie.  I  teraz  ja  myślę,  że  przekażę  mikrofon  Panu
doktorowi. Pan doktor powie jeżeli chodzi o POZ.

Eugeniusz Bołtromiuk – Dziękuję. Nie każde ugryzienie przez kleszcza spowoduje zachorowanie

http://www.kleszczoweabc.com/


na  boreliozę.  Bardzo  ważna  jest  obserwacja  pacjenta,  samoobserwacja,  obserwacja  członków
rodziny. Zawsze oczywiście wizyta w przychodni jest pomocna. Do wdrożenia leczenia nie jest
konieczne  wykonywanie  żadnych  badań  diagnostycznych.  Przeciwciała  pojawiają  się  po  kilku
tygodniach,  więc ta  wizyta,  o  której  Pan radny Łabędzki  mówił,  to  około  3-miesięczna jest  w
zasadzie jakby taką pierwszą wizytą, gdzie w zasadzie coś uzyskamy. Jeżeli mamy rumień, który
oczywiście w pewnych przypadkach się nie pojawia,  ale jeżeli  mamy rumień i  trafi  pacjent do
lekarza POZ, ten wdroży odpowiednie leczenie, które w zasadzie jest bardzo skuteczne. No i ta
wizyta u lekarza specjalisty jest tylko dlatego, żeby sprawdzić poziom  przeciwciał. Przeciwciała
nie są refundowane dla POZ-tu. Na to kieruje lekarz specjalista, między innymi chorób zakaźnych,
ewentualnie dermatolog lub inny każdy specjalista. Przez nich są refundowane. Także w zasadzie ta
wizyta  3-miesięczna  to  jest  taka  praktycznie  prawie  że  optymalna.  Bo  ta  wizyta  ma  służyć
określeniu przeciwciał,  czy rozwinęła się  borelioza,  czy zostało to  w zasadzie  zahamowane na
poziomie zastosowanego leczenia przez lekarza POZ-tu. Także to myślę, że to chyba wystarczające
sformułowanie.

Jakub Ostapczuk – Dziękuję, dzisiaj wykłady. I teraz jeszcze odpowie. Czy Pan Dyrektor Łapiński
może odpowiedzieć na parę pytań?

Anatol Łapiński – Panie Przewodniczący, Panie Burmistrzu, Wysoka Rado, mieszkańcy Hajnówki.
Może tak po kolei Batorego 29, usytuowanie pojemników. Ja tutaj chciałbym zaprosić Panią radną,
może  też  Przewodniczącego  Rady  Osiedla,  byśmy  wspólnie  spotkali  się  na  tym  osiedlu  i
spróbowali, nie wiem, no znaleźć miejsce zmiany usytuowania tych pojemników. Ja zdaję sprawę,
że dla mieszkańców budynku Batorego 29 akurat posadowienie tych pojemników nie jest dogodne.
Z tym, że jest to jakby stan zastały, tak było to osiedle budowane, te budynki i w zasadzie tutaj
przewidziano jakby miejsce na składowanie odpadów. Natomiast praktycznie nie ma w zasadzie
dobrego  miejsca,  które  by  usatysfakcjonowało  mieszkańców  tych  budynków.  Niemniej  jednak
możemy tutaj jeszcze spróbować. Też zachęcałbym mieszkańców do ewentualnie składania jakichś
propozycji,  innego miejsca na usytuowanie tych pojemników. Tutaj Millenium 5, jeśli chodzi o
parkingi,  powiem  szczerze,  że  ja  nie  bardzo  widzę,  gdzie  tam  można  jeszcze  zrobić  miejsca
parkingowe. Bo w sumie tak, my na tyle, na ile było można wygospodarować miejsca, zrobiliśmy
między 5  i  3,  tutaj  wzdłuż  Millenium 3.  Natomiast  ze  strony miasta  został  wzdłużny parking
wykonany przy przedszkolu i więcej tu w zasadzie już nie ma miejsc, gdzie można byłoby jeszcze
no uszczuplając cokolwiek, zrobić miejsca parkingowe. W sumie dosyć duży parking zrobiliśmy
tutaj przy przedszkolu Millenium 1, 2. Także miejsc tutaj na Millenium przybyło. Chyba że jeszcze
można byłoby tutaj patrzyć między 3 i 2 Millenium po tak jakby za, tutaj za sklepem rybnym. Jeśli
chodzi o 3 Maja, a jeszcze i od razu jeżeli jestem przy Millenium. Millenium 6 nie ma oświetlenia.
To znaczy te osiedle jest oświetlone. Lampy są stare. Tak jak Państwo... Panie Stankowski, ja Panu
nie przeszkadzam. Jeśli chodzi o jak Państwo widzicie, tak jak jeżeli robimy wymianę nawierzchni,
jednocześnie tutaj wspólnie z miastem, które miasto finansuje w zasadzie zakup materiałów, czyli
słupy oświetleniowe z lampami plus kable, my ze swej strony te oświetlenie nowe montujemy i
jeżeli  byśmy w przyszłym roku, bo taką koncepcję pewną mamy tutaj,  przebudowy już tutaj  i
remontu nawierzchni przy budynku Millenium 6, 11 i tutaj 10. Instalacja jest poprowadzona, także
dalej  kontynuowalibyśmy po prostu wymianę z  napowietrznej  linii  na  podziemną i  oczywiście
nowe  oświetlenie  tego  osiedla.  Jeśli  chodzi  o  Maja  37,  2  lata  temu  przy  tutaj  przy  budowie
kanalizacji  sanitarnej  i  burzowej,  to  znaczy nie,  kanalizacji  sanitarnej  w związku z  planowaną
budową tego budynku, który wykonał już PSS, wykonaliśmy również podłączenie do magistralnej
sieci burzowej osiedle. Jako że te osiedle w ogóle nie miało kanalizacji deszczowej i w tym roku
realizując to, co możecie Państwo zobaczyć, to zadanie, które już skończyliśmy, za budynkiem 3
Maja  37.  Tak  jak  już  wspomniałem  o  oświetleniu,  wymieniliśmy  oświetlenie.  Wykonaliśmy
kanalizację deszczową, podprowadziliśmy również rury kanalizacji deszczowej pod budynek, bo
chcemy zupełnie zmodernizować ten dach. Zresztą próbę zrobiliśmy na innym budynku, na Armii
Krajowej, gdzie w tej chwili nie ma sopli, bo wody już nie są odprowadzane rurami zewnętrznymi



tylko wewnętrznymi i tutaj też ostanie pewne jeszcze uzgodnienie musimy zrobić ze wspólnotą i
sądzę, że w przyszłym roku, tak jak powiedziałem, robiąc oczywiście też modernizację dachu, bo
dach wymaga już remontu, a więc przy okazji zmienimy w ogóle usytuowanie rur deszczowych, a
więc zniknie problem również sopli,  które tutaj  na tym budynku są normalnym zjawiskiem. To
znaczy tutaj akurat jeśli chodzi o, nie chciałbym wdawać się w polemikę z Panią. Środki finansowe
trafiają, proszę Państwa, do banku. Nie ma w Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej kasy, a więc nie
ma możliwości, że jakiś pracownik weźmie sobie pieniądze z kasy, bo tych pieniędzy po prostu
najzwyczajniej w świecie nie ma. A gdzie one trafiają, to tu w pewnym sensie odpowiedział Pan
radny  Łabędzki.  Trafiają  do  PEC-u,  do  PWiK  celem opłacenia  faktur.  I  tylko  dlatego,  że  no
pilnujemy tych pieniędzy, nie ma odsetek od nieopłacanych faktur. Chociaż tak jak tutaj już Pan
Stankowski powiedział, w tych zasobach mieszkają biedniejsi ludzie. Mimo to jesteśmy w stanie
płacić, no opłacać faktury dla PEC-u. Bo odsetki to, zgoda, tak jak Pan radny powiedział, odsetki
obciążają budżet, niestety budżet mieszkańców. Jeśli chodzi o tutaj odpowiedź na pewne tutaj jak
Pan Burmistrz powiedział, zarzuty Pani, no myślę, że na następnej sesji przedstawimy całe tutaj
zagadnienia. 

Mieszkanka Miasta  – Mam sprawę w sądzie  o eksmisję.  A pieniądze  wybrane zostały z  mego
numeru, które wpłaciłam za mieszkanie.

Anatol Łapiński – No tak, ale... Dobra.

Mieszkanka Miasta – Na numer budynku, bo jest dowód na to.

Anatol Łapiński – Nie, to nie tak. Niech Pani....

Mieszkanka Miasta – To nie tak? To gdzie poszły? 3 400 gdzie poszło?

Anatol Łapiński – Dziękuję.

Jakub Ostapczuk – Dziękuję. Teraz poproszę Sekretarza Miasta. 

Jarosław Grygoruk – Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, ja tutaj w 3 kwestiach tak naprawdę.
Myślałem,  że  w 2,  ale  3.  Odnośnie  budżetu  obywatelskiego  i  tutaj  w sumie  2  zarzutów do 2
wniosków, które zostały odrzucone ze względów merytorycznych. Ja powiem, że komisja nie może
ingerować  w  treść  wniosków.  Jeżeli  by  ingerowała  w  treść  jednego  wniosku,  co  na  to  drugi
wnioskodawca? My przyjmujemy wnioski tak, jak one wpłynęły. Jeżeli te wnioski dotyczą, jest ich
zawarte merytorycznie to co jest zawarte, jest tam to na piśmie potwierdzone, więc my nie możemy
zmieniać,  dopytywać  wnioskodawców  i  zmieniać  treści  tych  wniosków,  bo  to  nie  jest  fair,  w
porządku do pozostałych wnioskodawców. Jeżeli mogę tyle. Staramy się, przecież nie jest naszą
intencją,  żeby odrzucić te wnioski tylko dlatego, że nam się one nie podobają urzędnikom czy
członkom  komisji.  Wręcz  odwrotnie,  przecież  tak  naprawdę  to  mieszkańcy  później  mają
zdecydować w głosowaniu, nie urzędnicy, które z tych wniosków będą realizowane. Więc naprawdę
proszę nas nie posądzać o to, o złośliwość jakąkolwiek, o coś w tym stylu. Odnośnie mówię, tych
dwóch wniosków akurat, które dzisiaj na sesji padło, zarzuty tych dwóch wniosków. Zawsze każdy
mieszkaniec, każdy potencjalny wnioskodawca może też przyjść przed złożeniem takiego wniosku i
niektórzy wnioskodawcy skorzystali z tego prawa, możliwości i przyszli dopytali. Udzieliliśmy im
odpowiedzi. Tutaj  w tych przypadkach nie było takiego zapytania, więc no naprawdę, czuję się
tutaj,  może nie  tyle  osobiście,  bo  też  nie  byłem sam w tej  komisji,  no jakby tutaj  niesłusznie
osądzony o złośliwość czy coś w tym stylu. To odnośnie budżetu obywatelskiego. Monitoring. W
sprawie monitoringu spotykaliśmy się już niejednokrotnie. Też grono ludzi, które nie do końca też
może  ma  wiedzę  odnośnie  tego  monitoringu.  Spotykaliśmy  się  z  policją,  spotykaliśmy  się,
oglądaliśmy też funkcjonowanie monitoringu w jednym z zakładów na terenie miasta i doszliśmy



do wniosku, że te modele, które tutaj funkcjonują i funkcjonowały już w mieście, nie odpowiadają
tutaj naszym potrzebom. Jesteśmy umówieni na wizytę w Białymstoku skorzystać z podpowiedzi
możliwości  funkcjonowania  tego monitoringu w Białymstoku,  który tam funkcjonuje i  chcemy
jakby zasięgnąć rady, jakby opinii ludzi, którzy tego monitoringu już, ten monitoring używają. I jest
to właśnie monitoring miejski, nie zakładowy, nie taki lokalny, tylko typowo miejski monitoring,
który ma spełniać całkiem inne funkcje i  aspekty.  Natomiast  jeden wniosek się  nasuwa już na
samym początku, że on na pewno nie będzie tani.  Bo zrobienie tego tak jak Pan Burmistrz  tu
wspominał, przy okazji ścieżek rowerowych czy innych projektów, zrobienie tego legalnie, czyli
zgodnie z prawem, usytuowanie kamer w pasach drogowych czy na działkach, nieruchomościach,
które  są  we  władaniu  osób  trzecich  niezwiązanych  z  samorządem,  ponosi  koszty.  Powiązanie
później tego całego systemu kamer, punktów, okablowaniem, siecią też ponosi koszty, nie mówiąc
już o wykonaniu, zakupie i tak dalej. I po tej wizycie też jako zespół wystąpimy pewnie do Pana
Burmistrza  o  wykonanie  najpierw  jednak  dokumentacji.  Nie  kupowaniu  w  ciemno  kamer,  nie
wiedząc  jakich,  bo  naprawdę  nie  czujemy  się  specjalistami,  wśród  nas  nie  ma  specjalistów.
Będziemy proponowali opracowanie dokumentacji całości monitoringu, jaki on docelowo by mógł
funkcjonować. Natomiast on oczywiście może być wykonywany etapami. Po uzgodnieniu z Policją
i tak dalej z innymi służbami, żeby mógł służyć mieszkańcom głównie i organom ścigania, czyli
policji, która tak naprawdę będzie wykorzystywała ten monitoring cały. I tutaj przejdę do tej trzeciej
kwestii. Miałem się do niej odnosić, natomiast Pan radny Łabędzki wywołał mnie jako Sekretarza,
który, pewnie tak nie powiedział, ja nie chcę tutaj nadużywać, natomiast ja, odnosi się to do kwestii
uroczystości 3 Maja. Ja nie doniosłem na policję, powiem tak. Zostałem wezwany jako świadek i
musiałem w państwie prawa pójść na policję, udzielić wyjaśnień, złożyć wyjaśnienia jako świadek.
Ja nie wnikam w to, czy zostałem zaproszony tam jako jeden, jedna osoba, czy jako Sekretarz, czy
jako  Jarosław Grygoruk,  który  jest  mieszkańcem miasta.  Dostałem wezwanie  na  policję,  więc
poszedłem. Złożyłem wyjaśnienia na pewno subiektywne, bo to były moje wyjaśnienia, więc proszę
się tutaj nie odnosić, czy ja blokuję wolność słowa, czy coś w tym stylu. Broń Boże. Natomiast ja
udzieliłem własnych spostrzeżeń i wyjaśnień dotyczących tej sprawy. Dziękuję. 

Jakub Ostapczuk – Dziękuję. Już Panowie, Proszę Państwa, już były odpowiedzi 

Karol Nieciecki – Jedna chwila

Jakub Ostapczuk – Ale to odpowiedzi, już teraz są odpowiedzi.

Karol  Nieciecki  –Ja  chciałem tylko  zwrócić  uwagę,  bo  być  może  no  niepotrzebnie  może  Pan
Sekretarz...

Jakub Ostapczuk – Nie, już nie można. 

Karol Nieciecki – Ale mamy fachowców tu w Hajnówce. Mamy Kablówkę, która się troszeczkę zna
na tym.

Jakub Ostapczuk – Ale to później. Po sesji.

Karol Nieciecki – Ale Panie Przewodniczący, jest jeszcze jedna sprawa, ludzka sprawa tej Pani.
Pani ta ma eksmisję. Niech Pan Dyrektor powie, dlaczego jest ta eksmisja, w związku z czym.
Jeżeli Pani ma dowody, że płaciła a wiem, że w większości eksmisja jest no w wyniku zaniedbania,
prawda, lokalu, niepłacenia i tak dalej, sprawa jest w sądzie. Proszę nam dzisiaj powiedzieć. Na
pewno Pan Dyrektor wie, z jakiego tytułu jest ta eksmisja. To jest ludzka sprawa. My musimy się
do tego odnieść. No jak to tak? Rozejdziemy się i wszystko pójdzie po kościach a Pani wyląduje na
bruku, tak? 



Jakub Ostapczuk – My nie będziemy decydowali czy to eksmitujemy, czy nie. Sąd o tym decyduje. 

Karol Nieciecki – Ale wniosek składa chyba Gospodarka Komunalna

Jakub Ostapczuk – Sąd wszystko przeanalizuje wtedy.

Karol  Nieciecki  – Ale zaraz,  z  jakiego tytułu ten wniosek jest  no? Jeżeli  osoba nie zaniedbała
swoich obowiązków. Niech Pan wyjaśni, Panie Dyrektorze, bardzo proszę.

Mieszkanka Miasta – Gdzie jest umowa najmu przez tyle lat?

Jakub Ostapczuk – Dobrze, dziękuję..

Zdzisław  Stankowski  –  A dlaczego  Dyrektor  nic  nie  mówi,  że  woda  jest  niepodłączona  do
burzówki? 

Jakub  Ostapczuk  –  Ale  przecież  Dyrektor  mówił,  że  będzie  centralnie  podłączona.  Przecież
wyraźnie.

Zdzisław Stankowski – Jak centralnie jak oni wszędzie ułożyli...

Jakub Ostapczuk – Słuchaj ze zrozumieniem

Jerzy Sirak – Panie Przewodniczący...

Zdzisław Stankowski – Mieszkańcy mówią...

Jerzy Sirak – Panie Przewodniczący, niech Pan słucha, co Dyrektor mówi.

Zdzisław Stankowski – Kłamie!

Mieszkanka Miasta – Tak, bezczelnie w oczy.

Jerzy Sirak – No ja wiem, że Pan wszystko wie najlepiej.  Dla Pana pewnie wszyscy jesteśmy
kłamcami.

Mieszkanka Miasta – Podzielili mieszkanie, ściana opadła. To 3 miesiące ściana opadła. Pisałam
pismo, chodziłam, podbiłam, mam te pismo.

Jerzy Sirak – Jest zrobiony polbruk, w polbruku są położone rury, Mówił Pan Dyrektor, tak?

Zdzisław Stankowski – Ale już wykończone i niepodłączone.

Jakub Ostapczuk – Ale to nie rynna. To będzie centralnie.

Jerzy Sirak – A Pan słuchał, co Pan Dyrektor mówił?

Jakub Ostapczuk – Słuchaj, co Pan mówi. Dobra. Uwaga, zamykam obrady...

Bogusław Szczepan Łabędzki – Przepraszam bardzo.

Jakub Ostapczuk – Słucham.



Bogusław Szczepan Łabędzki – Obiecywał Pan, że będzie w momencie odpowiedzi...

Jakub Ostapczuk – A, jeżeli Pan odpowie na pytanie jakie zadane, tak? Odpowiedź to ma być?
Dobra, to proszę. 

Bogusław Szczepan Łabędzki – Państwo Przewodniczący, Panie Burmistrzu, Wysoka Rado, mam
nadzieję,  myślę,  że  opuszczając  tą  salę  w tym momencie  z  taką  wiedzą,  jaką  mamy na  temat
sprawy, którą zgłosiła Pani …...........,  wszyscy będziemy mieli wyrzuty sumienia, że nie znamy
odpowiedzi.  Dlatego,  Panie  Przewodniczący,  jest  to  moment,  kiedy  udzielamy  odpowiedzi.
Odpowiedź możemy przygotować na następną sesję Rady Miasta w taki sposób, że ja teraz złożę
wniosek o rozpatrzenie tej skargi i tego wniosku, i tych dokumentów złożonych przez Panią …........
…............ przez Komisję Rewizyjną. Wykorzystujemy tutaj prawo do zwyczajnej formy nadzoru
nad zakładem samorządowym przez Komisję, przez Radę Miasta.

Jakub Ostapczuk – Panie radny, skarga Pani …....... wpłynęła do Rady. Niedawno, kilka dni temu.
Skarga na. Nie, ale skarga na Dyrektora i to będzie rozpatrywana...

Bogusław Szczepan Łabędzki – Dlaczego więc ta skarga dzisiaj nie została nam przedstawiona?

Jakub Ostapczuk – Nie, bo to 5 dni przed sesją zostało. Nie zdążyliśmy.

Bogusław Szczepan Łabędzki – Jako autopoprawkę dostajemy czasem dokumenty przygotowane
godzinę przed sesją.

Jakub Ostapczuk – Ale Panie radny, nie możemy na kolanie tego zrobić.

Bogusław Szczepan Łabędzki – No to dlatego też mówię, że nie na kolanie, tylko przygotuje nam tą
odpowiedz Komisja Rewizyjna w międzyczasie.

Jakub Ostapczuk – Miesiąc czasu mamy...

Bogusław Szczepan Łabędzki – Tak, Panie Przewodniczący, za miesiąc czasu tu Pan przedstawi
nam ta  skargę.  Zdecydujemy się  ją  zbadać.  To znowu zajmie  jakiś  tam określony czas.  Panie
Przewodniczący,  ja  byłem  ostatnio  na  pielgrzymce  ludzi  pracy  w  Częstochowie.  Arcybiskup
Metropolita  Edward  Ozorowski  użył  takiego  określenia:  „Impotencja  polityczna”.  Czyli  takie
tłumaczenie, że czegoś się nie da zrobić, bo się nie da, tak?

Jakub Ostapczuk – Proszę, Panie radny.

Bogusław Szczepan Łabędzki – Panie Przewodniczący, złożyłem wniosek. Proszę go poddać pod
głosowanie.

Jakub Ostapczuk – Jeszcze raz Pan powtórzy wniosek.

Bogusław  Szczepan  Łabędzki  –  Zbadanie  skargi  złożonej  przez  Panią  ….....................  przez
Komisję  Rewizyjną  łącznie  z  dokumentacją,  którą  przedstawiła,  złożyła,  co  mamy
zaprotokołowane.  Tutaj  myślę,  że  niczego  nie  trzeba  więcej  rozwijać.  I  bardzo  proszę,  żeby
wniosek był przegłosowany.

Jakub Ostapczuk – Przegłosujemy. Niezwłocznie zawsze trzeba. Kto jest za tym, że sprawa Pani
….............. została rozpatrzona przez Komisję Rewizyjną Rady Miasta? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,



11, 12. Kto jest przeciwny? 3. Kto się wstrzymał? 2. Rada przyjęła stanowisko, że sprawą Pani
….............. zajmie się Komisja Rewizyjna i przedstawi na następnej sesji wyniki tej sprawy. 

Do punktu 11 porządku obrad
Jakub  Ostapczuk  –  I  teraz  doszliśmy do  końca.  Zamykam obrady XXXIX sesji  Rady Miasta.
Dziękuję Państwu za przybycie. 
 
Na tym zakończono.

Przewodniczący Rady

Jakub Ostapczuk    
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