
P r o t o k ó ł    N r  XIV / 08 

z obrad XIV sesji Rady Miasta Hajnówka, 

która odbyła się 21 lutego 2008 r. 

w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Hajnówka przy ul. 

Aleksego Zina 1 w godz. 15.00-16.40 

Stan osobowy Rady-21 

Obecnych - 19 
Nieobecni usprawiedliwieni – 2                                                                         

/ Eugeniusz Bołtromiuk , Eugeniusz Saczko / 
Radni obecni na sesji : 

1. ALICJA CHANIŁO 
2. GRAśYNA  DYMIŃSKA 

3. JOLANTA EWA KULPA - KRZYCKA 
4. LEONARD  KULWANOWSKI 
5. PIOTR  MARKIEWICZ 
6. WIERA MASAJŁO 
7. BOGUSŁAW SZCZEPAN ŁABĘDZKI 
8. JAKUB  OSTAPCZUK 
9. WALENTYNA OSTASZEWSKA 
10. ANDRZEJ POPOW 
11. WIKTOR  SACHARCZUK 
12. WIESŁAW RAKOWICZ 
13. GRZEGORZ  SUREL 
14. ZDZISŁAW WIATROWSKI 
15. MICHAŁ SZPAKOWICZ 
16. GRZEGORZ  TOMASZUK 
17. WIKTOR DZIK 
18. RYSZARD STANISŁAW SOKOŁOWSKI 
19. MIKOŁAJ SZAREJKO 

Nieobecni usprawiedliwieni 
1. Eugeniusz Bołtromiuk 
2. Eugeniusz Saczko 

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu 

 



 Ponadto w sesji udział wzięli Pan Anatol Ochryciuk – Burmistrz 
Miasta Hajnówka, Bazyl Stepaniuk – Zastępca Burmistrza Miasta , 
Sekretarz Gminy Jarosław Grygoruk , pracownicy Urzędu Miasta 
Hajnówka  , Przewodniczący Rad Osiedla oraz przedstawiciele 
lokalnej prasy i mediów , związków zawodowych i mieszkańców.                                                                                          
Do punktu 1 porządku obrad  
Obrady otworzył oraz im przewodniczył Pan Leonard Kulwanowski – 
Przewodniczący Rady Miasta Hajnówka , który po powitaniu 
obecnych stwierdził , iŜ w sesji uczestniczy 19 radnych co stanowi 
quorum by obrady były prawomocne . 

 Do punktu 2 porządku obrad 
 Porządek obrad radni otrzymali w statutowym terminie . 
 Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie  projekt porządku 
 obrad . Za przyjęciem porządku  głosowało 19 radnych , głosów 
 przeciw i wstrzymujących nie było , w głosowaniu udział wzięło 19 
 radnych . 

 1. Otwarcie sesji.  

 2. Przyjęcie porządku obrad.  

 3. Przyjęcie protokołu z XIII sesji Rady Miasta Hajnówka.  

 4. Interpelacje .  

 5. Informacja o działalności Burmistrza Miasta Hajnówka  w 
okresie   11.12.2007 r. -  30.01.2008 r. 

 

 6. Informacja Komisji Rewizyjnej Rady Miasta o 
przeprowadzonych kontrolach. 

 

 7. Sprawozdanie z wykonania  i stopnia realizacji uchwał Rady 
Miasta Hajnówka. 

 

 8. Podjęcie uchwał w sprawach :  
  A/ Przystąpienia do sporządzenia zmiany studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego miasta Hajnówka , 

 

  B/ Regulaminu wynagradzania nauczycieli określającego 
wysokość i szczegółowe warunki przyznawania 
nauczycielom dodatku motywacyjnego , funkcyjnego i za 
warunki pracy oraz niektórych innych składników 
wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i 
placówkach oświatowych  przez Gminę Miejską Hajnówka 
. 

 



  C/ Planu pracy Rady Miasta  na 2008 rok.  

 9. Wolne wnioski, zapytania .  

 10. Odpowiedzi na interpelacje, wolne wnioski , zapytania .  

 11. Zamknięcie obrad.  

 Do punktu 3 porządku obrad 

Protokół z obrad  z XIII sesji Rady Miasta Hajnówka radni przyjęli 
przy 19 głosach za ,  głosów  przeciw i wstrzymujących nie         
było , w głosowaniu udział wzięło 19 radnych . 

 Do punktu 4 porządku obrad 

Interpelacje  zgłosili : 
Radny Wiesław Rakowicz – w imieniu Klubu Radnych Platformy 
Obywatelskiej RP zgłaszam interpelację dotyczącą wprowadzenia 
pod obrady XV sesji rady Miasta projektu uchwały w sprawie  
zmiany uchwały XII/69/07 z dnia 28 listopada 2007 roku . 
Zwiększenie bonifikat na sprzedaŜ mieszkań komunalnych zwiększy  
ilość funduszy na prowadzenie inwestycji . Interpelacja załącznik 
nr 2. 
Radny Mikołaj Szarejko – interpelacja moja dotyczy wniosku 
zgłoszonego na X sesji Rady Miasta  w dniu 27 września 2007 roku 
w sprawie bezpańskich psów . Aktualnie sprawa nie została 
załatwiona . DuŜe skupiska bezpańskich psów oblegają okolice 
śmietników , sklepów , garaŜy i bloków mieszkalnych . Interpelacja  
załącznik nr 3. 
Radny Zdzisław Wiatrowski – niepokojem napawa sprawa wysypiska 
śmieci oraz sprawa budowy Zakładu Zagospodarowania Odpadów  , 
który miał być juŜ zrealizowany . Z informacji prasowych wynika , 
ze sprawa ta sie oddala. , miasto moŜe nie tak jak Neapol ale moŜe 
być zasypane śmieciami . Jak wygląda sprawa związana z 
pozyskaniem środków na budowę tego zakładu ? Jakie działania 
podejmuje Burmistrz Miasta odnośnie realizacji tej inwestycji ? 
Radny Andrzej Popow – czy coś wiadomo w sprawie przeznaczenia 
jednego chodnika w ul. Lipowej , na odcinku od ronda do szpitala , 
na ścieŜkę rowerową ? 

 Do punktu 5 porządku obrad 

Informacja o działalności Burmistrza Miasta Hajnówka  w okresie   
11.12.2007 r. -  30.01.2008 r.- załącznik nr 4 . 
 



Pytania zgłosili : 
Radna GraŜyna Dymińska – w informacji jest zapis “ kontynuacja 
postępowania dot. opracowania dokumentacji hali sportowej przy 
zespole szkół nr 2 w Hajnówce “- chciałabym uzyskać trochę więcej 
informacji na ten temat . 
Radny Wiesław Rakowicz – co oznacza zapis nabyto od powiatu 
hajnowskiego za wygaszenie zobowiązania podatkowego SP ZOZ/ 
ul. Lipowa/ ? 
Odpowiedzi udzielił Burmistrz Miasta – w swoim czasie 
zapraszaliśmy chętnych na prezentację  koncepcji hali sportowej 
przy tej szkole i kompleksu Ośrodka Sportu i Rekreacji . Obie te 
koncepcje były radnym prezentowane .Tryb dochodzenia do 
realizacji jest dwustopniowy : w pierwszym etapie zamawiający 
wybiera koncepcję i prowadzi negocjacje  i to było robione 
.Istnieje moŜliwość negocjacji ceny . W ostatnich dniach w obu 
przypadkach osiągnięto porozumienie  . Jesteśmy przed zawarciem 
umowy . Obie firmy są z Bielska Podlaskiego / koszt brutto –około  
275 tys i 250 tys. /. Wygaszono zobowiązanie podatkowe SPZOZ , 
miasto przyjęło pewne drogi , które naleŜały do starostwa 
powiatowego . tj. od  starego szpitala do ul. Lipowej i pas terenu 
wokół ogrodzenia szpitala .Pas będzie wykorzystany pod budowę 
planowanej tam drogi . 
Informacja została przyjęta przy 19 głosach za , głosów przeciw i 
wstrzymujących nie było , w głosowaniu udział wzięło 19 radnych . 

 Do punktu 6 porządku obrad 

Informacja Komisji Rewizyjnej Rady Miasta o przeprowadzonych 
kontrolach – załącznik nr 5 . 
Po pozytywnych opiniach komisji radni jednogłośnie przyjęli 
informację Komisji Rewizyjnej o przeprowadzonych kontrolach      
/ 19 – za , przeciw -0 , wstrzymało – 0 / , w głosowaniu udział wzieło 
19 radnych . Ponadto Przewodniczący Komisji Rewizyjnej  
poinformował , iŜ zgłoszony wniosek dot. wyegzekwowania 
naleŜności z tytułu wieczystego uŜytkowania od dłuŜnika został 
zrealizowany . 

 Do punktu 7 porządku obrad 

Sprawozdanie z wykonania  i stopnia realizacji uchwał Rady Miasta 
Hajnówka załącznik nr 6 . 



Po pozytywnych opiniach komisji radni jednogłośnie przyjęli 
Sprawozdanie z wykonania  i stopnia realizacji uchwał Rady Miasta 
Hajnówka / 19 – za , przeciw -0 , wstrzymało – 0 / , w głosowaniu 
udział wzięło 19 radnych . 

 Do punktu 8 porządku obrad  
 A/ Po pozytywnych opiniach komicji Rady Miasta  radni 

jednogłośnie przyjęli projekt uchwały w sprawie przystąpienia 
do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego miasta Hajnówka , / 19 – 
za , przeciw -0 , wstrzymało – 0 / , w głosowaniu udział wzięło 
19 radnych .  
Uchwała nr XIV/ 78  / 08 w sprawie przystąpienia do 
sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego miasta Hajnówka  - 
załącznik nr 7. 

 B/ Przed przystąpieniem do uchwalenia projektu uchwały w 
sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli określającego 
wysokość i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom 
dodatku motywacyjnego , funkcyjnego i za warunki pracy 
oraz niektórych innych składników wynagradzania nauczycieli 
zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych  przez 
Gminę Miejską Hajnówka  radny Wiesław Rakowicz wniósł 
swoje uwagi odnośnie przedstawienia  materiału przez osobę 
referującą na posiedzeniu komisji . Zdaniem radnego nie  
przedstawiono mu wszystkich zmian jakie  zostały 
wprowadzone w stosunku do starego regulaminu  i w związku 
z tym prosił by w przyszłości bardziej starannie przekazywać 
informacje . Po pozytywnych opiniach komisji radni  
jednogłośnie przyjęli projekt uchwały w przedmiotowej 
sprawie . / 19 – za , przeciw -0 , wstrzymało – 0 / , w 
głosowaniu udział wzięło 19 radnych . 
Uchwała nr XIV/ 79 / 08 w sprawie regulaminu 
wynagradzania nauczycieli określającego wysokość i 
szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatku 
motywacyjnego , funkcyjnego i za warunki pracy oraz 
niektórych innych składników wynagradzania nauczycieli 
zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych  przez 



Gminę Miejską Hajnówka - załącznik nr 8. 
 C/ Przed przystąpieniem do uchwalenia planu pracy Rady Miasta  

na 2008 rok Przewodniczący Rady Miasta poinformował , iz 
wszystkie wnioski komisji zostały uwzględnione . Radni   
jednogłośnie przyjęli projekt uchwały w przedmiotowej  
sprawie . / 19 – za , przeciw -0 , wstrzymało – 0 / , w 
głosowaniu udział wzięło 19 radnych .  
Uchwała nr XIV/ 80  / 08 w sprawie planu pracy Rady Miasta  
na 2008 rok  - załącznik nr 9. 

 Do punktu 9 porządku obrad 

Wolne wnioski, zapytania zgłosili : 
Radna Alicja Chaniło – dlaczego w ciągu roku pobory nauczycieli , 
które powinny być wypłacane na koniec miesiąca , a w przypadku 1 
Maja , 1 listopada ,1 stycznia , nauczyciele otrzymują pobory około 
6 dnia następnego miesiąca . 
Radny Wiktor Dzik – ulica Tamary Sołoniewicz jest tylko częściowo 
oświetlona , naleŜałoby zainstalować na niej kolejne 2-3 punkty 
świetlne by poprawić bezpieczeństwo . 
Radny Wiktor Dzik –  drzewa  w ul. 3 Maja  masowo są obsiadywane 
przez ptaki , które ją zanieczyszczają . NaleŜy podciąć konary 
drzew moŜe to rozwiąŜe ten problem . 
Radny Zdzisław Wiatrowski – czy w tym roku zakończy sie remont 
mogił mieszkańców miasta pomordowanych przez hitlerowców na 
cmentarzu katolickim ? 
Radny Zdzisław Wiatrowski – czy  planuje się zagospodarowanie 
mogiły przy torze warszawskim by uczcić pamięć tych osób ? 
Radny Zdzisław Wiatrowski – czy spalarnię odpadów medycznych 
przy SP ZOZ sprzedano ? 
Radny Wiesław Rakowicz – jakie wspólne inwestycje miasto 
prowadzi z województwem , powiatem , spółdzielnią mieszkaniową w 
celu naprawy chodników w mieście ? 
Radna GraŜyna Dymińska – czy są podejmowane działania w celu 
zatrudnienia metodyka języka polskiego tak by od września było to 
moŜliwe ? 
Radny Michał Szpakowicz – Chciałbym usłyszeć kilka słów o 
funkcjonowaniu przytuliska dla bezdomnych zwierząt , w mieście 
mówi się o tej sprawie . 



Radny Bogusław Łabędzki – czy Burmistrz Miasta coś wie w sprawie 
mogiły Ŝołnierzy na Międzytorach ? Urząd Wojewódzki rozsyłał 
zawiadomienie o badaniach Instytutu wojska Polskiego i na 
podstawie tego znana jest liczba osób tam pochowanych oraz dwie 
osoby znane są z imienia i nazwiska . 
Radny Bogusław Łabędzki – w imieniu Klubu Radnych PiS – mając na 
uwadze dobro naszego miasta oraz kierując się chęcią 
upamiętnienia postaci historycznych chwalebnie związanych nie 
tylko  naszą miejscowością  ale takŜe z historią  Rzeczpospolitej 
wnioskujemy o utrwalenie na terenie Hajnówki  nazwisk 
następujących osób : 

1. Rodzina Szretterów – związana z walkami o niepodległość 
Rzeczpospolitej , rodzina straŜnika straŜy hajnowskiej . 

2. Nadleśniczy Rohnke – dowódca 200 leśników puszczańskich 
walczących w oddziale gen . D. Chłapowskiego  w czasie 
kampanii litewskiej w 1831 r. 

3. Bracia Stanisław i Józef Bułak – Bałachowicz jednoczący w 
myśli niepodległościowej oba narody polski i białoruski na 
początku XX wieku . 

4. Adam Lorent – Dyrektor Lasów Państwowych  , który dzięki 
swojej pracy na rzecz  gospodarki leśnej i przemysłu 
drzewnego miał niewątpliwy wpływ  na rozwój Hajnówki . 

Zakładamy , Ŝe znaczenie w/w postaci zasługuje na przemyślany i 
godny sposób uczczenia ich w świadomości mieszkańców naszej 
miejscowości . - kserokopia wniosku załącznik nr 10. 
Radny Bogusław Łabędzki – w imieniu Klubu Radnych PiS – 
nawiązując do podjętych przez Radę Miasta Hajnówka uchwał  
VII/33/07 i VII/34/07 z dnia 30 maja 2007 r. w sprawie nadania 
drogom wewnętrznym nazw Janka Kupały i Jakuba Kołasa wnosimy o 
ich zmianę. Obaj patroni w/w ulic wpisali się niechlubnie w historię 
II RP wielokrotnie wyraŜając niechęć do Państwa Polskiego  nie 
tylko w swoich dziełach  literackich ale równieŜ w wystąpieniach 
publicznych  . Jak sie wydaje w świetle publikacji Wojciecha 
Śleszyńskiego “ Okupacja sowiecka na białostocczyźnie 1939-41” 
upamiętnienie obu patronów  hajnowskich ulic  w III RP nie jest w 
Ŝaden sposób zasadne , a utrwala jedynie zły wizerunek  
wzajemnych stosunków polsko – białoruskich . Jednocześnie 



wnosimy o zmianę nazw obu ulic  na kpr.”Julka” oraz 
strz.”Jastrzębia” - Ŝołnierzy I szwadronu V Brygady Wileńskiej   
AK  , którzy reprezentując dwie narodowości – polska i białoruską  - 
walczyli o niepodległą Polskę  , w której oba narody miałyby równe 
prawa .Obaj tez zginęli w potyczce z oddziałami NKWD w Topile 
28.04.1945 r. i tam teŜ do dziś spoczywają  we wspólnej mogile . 
Więcej informacji na ten temat moŜna uzyskać  m.in. W publikacji 
K. Krajewskiego i T. Łabuszewskiego “Łupaszka , Młot, Huzar” - 
wniosek załącznik nr 11. 
Radny Andrzej Popow – w studium naleŜy pamiętać i nakreślić 
ścieŜki rowerowe. 
Radny Wiktor Sacharczuk – jak wygląda sprawa budowy pływalni 
miejskiej? Jaka jest sytuacja finansowa ? 
Radny Ryszard Sokołowski – przy projektowaniu zmiany studium i 
planu przestrzennego wyznaczyć tereny przemysłowe .Niektóre 
miasta  w Polsce zadbały o takie tereny , które zostały 
przygotowane pod przyszłe inwestycje przemysłowe ze środków 
unijnych . Myślę , Ŝe warto wyznaczyć takie tereny w mieście np. 
Górne . 
Radna Wiera Masajło – uporządkować nawierzchnie ulic gruntowych 
w mieście , a w szczególności ulicę Strzelecką i Zajęczą . 
Pan Leonard Kulwanowski - Przewodniczący Rady Miasta  - 
informuje , Ŝe Klub Radnych Hajnowskie Stowarzyszenie 
Samorządowe na moje ręce złoŜył projekt uchwały dot. zmiany 
statutu . Zmiana polega na rozszerzeniu podmiotów  uprawnionych 
do zgłoszenia inicjatywy uchwałodawczej . Klub proponuje by 100 
mieszkańców naszego miasta mógł zgłosić projekt uchwały w 
sprawie dotyczącej funkcjonowania naszego miasta . Komenda 
Powiatowa Policji zwróciła się z prośbą o dofinansowanie jej 
działalności poprzez  opłacenie przez gminę  dodatkowych patroli , 
zdaniem komendanta poprawi to bezpieczeństwo w mieście . Planuję 
organizację wycieczki radnych  z tym , Ŝe jej koszty będą musieli 
pokryć uczestnicy . Proponuje 27 lutego 2008 r. o godz. 16.00 
spotkanie przewodniczących wszystkich klubów funkcjonujących w 
obrębie naszej rady  . Tematem spotkania będą sprawy związane z 
wyglądem miasta . Zastanowimy się co zrobić by nasze miasto było 
piękniejsze i czystsze . 



 Do punktu 10 porządku obrad 

Odpowiedzi na interpelacje, wolne wnioski , zapytania  udzielił 
Burmistrz Miasta Hajnówka Pan Anatol Ochryciuk – posiadamy 
kompletna dokumentację na Zakład Zagospodarowania Odpadów , 
od lipca 2007 roku mamy zezwolenie na budowę . Jesteśmy 
przygotowani do realizację tej inwestycji , ale nie pod względem 
finansowym .Zadanie to było wpisane na listę zadań projektów 
kluczowych .Nowa Minister Infrastruktury listę poddała 
weryfikacji . Zadania zostały zmienione  - pozostał jedynie Zakład 
Odpadów w Białymstoku . Białystok na dziś nie jest przygotowany 
do realizacji tej inwestycji . W pierwszych dniach lutego 
Burmistrzowie Miast Bielska Podlaskiego , Siemiatycz , Zambrowa i 
Hajnówki mieli spotkanie z Posłem na Sejm RP Robertem 
Tyszkiewiczem  m.in. w tej sprawie . Rezultatem tych rozmów było 
dziś spotkanie u Marszałka Województwa Podlaskiego 
przedstawiciele wcześniej wymienionych miast . W spotkaniu 
uczestniczył teŜ Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska i 
Poseł Tyszkiewicz . Zobowiązali się oni , Ŝe nasze projekty będą 
traktowane priorytetowo w ramach ogłaszanych konkursów / 
najbliŜsze nabory wniosków z zakresu gospodarki ściekowej – 
marzec/. Mamy przygotowane dokumenty dot. rozbudowy sieci 
kanalizacyjnej i modernizacji stacji uzdatniania wody i chcemy 
przystąpić do konkursu . Wystąpiliśmy z pismem odnośnie 
pozyskania środków  z Ekofunduszu i Narodowego Funduszu 
Ochrony Środowiska . Chciałbym zwrócić uwagę iŜ Ekofundusz nie 
moŜe wchodzić do projektów wspieranych przez unię . 
Wystąpiliśmy takŜe do Ministerstwa Ochrony Środowiska o 
zapewnienie i pomoc w montaŜu finansowym tej inwestycji 
.Realizacja Zakładu Zagospodarowania Odpadów  rozpocznie sie od 
budowy pola odkładczego . Takie posunięcie pozwoli nam  normalne 
funkcjonowanie przez parę lat i w przyszłości musza być 
zapewnione środki na realizację tego zadania . Najprawdopodobniej 
konkurs zostanie ogłoszony w maju . Problem ścieŜek rowerowych 
omówimy przy innej okazji .Uwagę dotycząca wypłaty wynagrodzeń 
nauczycielom przyjmuję i sprawę wyjaśnię . W budŜecie miasta jest 
planowane oświetlenie ulicy Tamary Sołoniewicz . Planuje sie 
wspólną wizytację ulic w celu określenia robot gdyŜ Wojewódzki 



Zarząd Dróg posiada środki na remont chodników . W sprawie 
zatrudnienia metodyka języka polskiego rozmawialiśmy z 
dyrektorami szkół , którzy są sceptycznie  ustawieni do tej 
propozycji  . Wielu z naszych nauczycieli to nauczyciele  
posiadający status nauczyciela dyplomowanego . Z uwagi na ich 
wysokie kwalifikacje dyrektorzy nie widzą potrzeby zatrudniania 
metodyka tym bardziej , Ŝe funkcję tą moŜe pełnić nauczyciel 
czynny zawodowo . Ponadto w budŜecie zagwarantowane są środki 
na doskonalenie zawodowe . Jest to temat do pracy przy tworzeniu 
nowego arkusza . Nad proponowanymi nazwami ulic naleŜy się 
zastanowić . Rozpoczynamy prace związane ze zmianą studium i 
planu zagospodarowania miasta i wszelkie wnioski i uwagi w tej 
sprawie naleŜy kierować do Referatu Budownictwa i Inwestycji . 
Budowa krytej pływalni znajduje się w stanie zawieszenia . Stan 
surowy zamknięty . W maju będa nabory wniosków na tego typu 
zadania . Mamy zapewnienie , Ŝe powinniśmy pozyskać środki na ten 
cel . W mieście jest wiele ulic gruntowych , czynimy starania by 
poprawić ich stan techniczny . 
W dalszej części odpowiedzi na zgłoszone problemy udzielił Pan 
Bazyl Stepaniuk – Zastępca Burmistrza Miasta – w stowarzyszeniu  
nastąpiła wymiana władz . Na bazie porozumienia prowadzone są  
wspólne działania w kwestii opieki nad  bezpańskimi zwierzętami   , 
nie checę sie odnieść do tego czym zajmował sie były prezes ale 
pieniądze z budŜetu miasta zostały spoŜytkowane prawidłowo               
/ rozliczono zadanie konkursowe / . W tej sprawie współdziałamy 
takŜe z osadzonymi w hajnowskim Areszcie Śledczym . Obecnie w 
przytulisku znajduje się około 105 zwierząt . Stowarzyszenie 
otrzymuje bezpłatną karmę z  zakładów mięsnych .  Planujemy w 
okresie wiosennym wspólnie ze stowarzyszeniem dalsze prace 
związane z ogrodzeniem przytuliska . Parę dni temu wystąpiliśmy do 
właściciela drogi o ujęcie  w planie ciecia drzew w ulicy 3 Maja . 
Ponadto od trzech tygodni testujemy urządzenia odtwarzające 
głosy drapieŜników - moŜe to w jakimś stopniu rozwiąŜe problem . 
Otrzymaliśmy informację dotyczącą  osób pochowanych w mogile 
na Międzytorach . Wystąpiliśmy z pismem o uszczegółowienie 
danych w tej sprawie . Od kilku dni mamy nowego przedsiębiorcę , 
który wykonuje nam usługi związane z poprawą nawierzchni dróg 



gruntowych . W tym roku powinien zakończyć się remont mogił na 
cmentarzu katolickim . 
Pan Grzegorz Tomaszuk – radny / Dyrektor SPZOZ/ - spalarnia 
odpadów medycznych została wydzierŜawiona na korzystnych dla 
szpitala warunkach . W kwestii wydzierŜawiania pewnych usług są 
określone procedury , które naleŜy stosować . SPZOZ przepisy 
unijne zmusiły do takiego działania  , gdyŜ naleŜało zainstalować w 
spalarni stały monitoring , którego koszt to około 400 tys. zł.  
Zadaniem mojej placówki jest  przede wszystkim świadczenie usług 
medycznych . 
Pan Leonard Kulwanowski – Przewodniczący Rady Miasta – proszę , 
by wnioskodawcy zmiany nazw ulic przygotowali uzasadnienie w tej 
sprawie . 

 Do punktu 11 porządku obrad 

Na tym obrady zakończono . 



 
 


