
P r o t o k ó ł    N r  XV / 08 

z obrad XV sesji Rady Miasta Hajnówka, 

która odbyła się 27 marca 2008 r. 

w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Hajnówka  

przy ul. Aleksego Zina 1 w godz. 15.00-19.15 

Stan osobowy Rady-21 

Obecnych - 21 
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 / lista obecności ząłącznik nr 2 / , 
Mikołaj Janowski – radny Sejmiku Województwa Podlaskiego , 
Andrzej Skiepko – Dyrektor hajnowskiego Domu Kultury , Jerzy 
Aleksiejuk – Prezes Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji ,  
skarŜący : Pani Agnieszka Kudłacik , Pan Adam Kudlacik , Pan Bazyl 
Prystupiuk oraz przedstawiciele lokalnej prasy i mediów , związków 
zawodowych i mieszkańców. 

Stan Rady – 21 
Obecnych- 20 
Nieobecny usprawiedliwiony – Wiktor Sacharczuk 

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 21 radnych co stanowi 
quorum by obrady były prawomocne . 

 Do punktu 2 porządku obrad 
 Porządek obrad wraz z materiałami radni otrzymali w statutowym 
 terminie .  Przewodniczący Rady przedstawił wniosek dot. 
 wprowadzenia punktu 10 b – podjęcie uchwały  w sprawie udzielenia 
 pomocy finansowej. Za wnioskiem  głosowanie  20 radnych , głosów 
 przeciw i wstrzymujących nie było , w glosowaniu udział wzięło 20 
 radnych .Projekt porządku  obrad  z przyjęta zmiana radni przyjęli 
 przy  20 glosach za , głosów przeciw i wstrzymujących nie było , w 
 głosowaniu udział wzięło 20 radnych .  

1. Otwarcie sesji 
2. Przyjęcie porządku obrad. 
3. Przyjęcie protokołu z XIV sesji Rady Miasta Hajnówka 
4. Interpelacje . 
5. Informacja o działalności Burmistrza Miasta Hajnówka  w 

okresie 31.01-10.03.2008 r. 
6. Informacja o działalności kulturalnej na terenie gminy- 

sprawozdanie merytoryczne z działalności Hajnowskiego 
Domu Kultury za lata 2005-2007. 

7. Informacja o sposobie realizacja uchwały Nr XXXI/190/05 
Rady Miasta Hajnówka z dnia 28 grudnia 2005 roku w 
sprawie ustalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku 



na terenie miasta Hajnówka  w zakresie obowiązków osób 
utrzymujących zwierzęta domowe  mających na celu ochronę 
przed zagroŜeniem lub uciąŜliwością dla ludzi oraz przed 
zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego 
uŜytku  

8. Rozpatrzenie skargi Państwa Adama i Agnieszki Kudłacik. 
9. Rozpatrzenie skargi mieszkańca Hajnówki dot. działki o 

numerze geodezyjnym 402.. 
10. Podjęcie  uchwał w sprawach : 
 A/ przedłuŜenia czasu obowiązywania dotychczasowych 

taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe 
odprowadzanie ścieków , 

 B/ Udzielenia pomocy finansowej , 
 C/ zmian w budŜecie miasta na 2008 r., 
 D/ zmiany uchwały nr XVII/99/04 w sprawie planu rozwoju 

lokalnego gminy na lata 2004-2013, 
 E/ ustalenia wysokości opłaty za świadczenia przedszkoli 

publicznych prowadzonych przez Gminę Miejską 
Hajnówka wykraczające poza podstawę programową 
wychowania przedszkolnego , 

 F/ ustalenia zasad korzystania ze stołówek 
zorganizowanych w szkołach prowadzonych przez  
Gminę Miejską Hajnówka , 

 G/ zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych miasta 
Hajnówka oraz nadania nazwy ulicy, 

 H/ zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych miasta 
Hajnówka oraz nadania nazwy ulicy, 

 I/ zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych miasta 
Hajnówka oraz nadania nazwy ulicy, 

 J/ wyraŜenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości 
stanowiącej własność gminy Miejskiej Hajnówka , 

11.. Wolne wnioski, zapytania . 
12. Odpowiedzi na interpelacje, wolne wnioski , zapytania . 
13. Zamknięcie obrad. 



 
 Do punktu 3 porządku obrad 

Radni jednogłośnie / 20 głosów za , głosów przeciw i wstrzymujących nie 
było / przyjęli protokół z obrad XIV sesji Rady Miasta Hajnówka . W 
głosowaniu udział wzięło 20 radnych . 

                  Stan Rady – 21 
Obecnych- 21 
Przybył – Wiktor Sacharczuk 
Do punktu 4 porządku obrad 

Interpelacje zgłosili : 
Radna Walentyna Ostaszewska – interpelacja moja dotyczy budowy ulicy 
Armii Krajowej na odcinku od skrzyŜowania z ul. 3 Maja do ul. Tadeusza 
Rakowieckiego  - tekst pełnej interpelacji załącznik nr 3 . 

 Do punktu 5 porządku obrad 
Informacja o działalności Burmistrza Miasta Hajnówka  w okresie 31.01-
10.03.2008 r. - załącznik nr 4 
Pytania zgłosili : 
Radna GraŜyna Dymińska – w dniu 4 marca br. doszło do spotkania 
przedstawicieli Spółdzielni Mieszkaniowej , Zakładu Gospodarki 
Mieszkaniowej , Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej i Burmistrza 
Miasta Hajnówka w sprawie podwyŜki ciepła  na osiedlu Podlasie . 
Mieszkańcy bloków na os. Podlasie są zbulwersowani tak wielką  
podwyŜką opłat za energię cieplną - czy z mieszkańcami była prowadzona 
konsultacja , dlaczego  doszło do tak wysokiej podwyŜki, jak planuje się 
rozwiązanie tego problemu ? 
Radna Alicja Chaniło – chciałbym sie więcej dowiedzieć w sprawie  
spotkania Burmistrza Miasta z  marszałkiem Dworzańskim i posłem 
Tyszkiewiczem,  w sprawie  budowy pływalni. W tym roku miało być 
budowane rondo w ulicy Warszawskiej i kładziona nowa nawierzchni i z 
informacji wynika , Ŝe nie będzie to realizowane a chcę zwrócić uwagę  , 
Ŝe stan nawierzchni ul. Warszawskiej jest podobny do ul. Armii 
Krajowej. W ulicy jest masę dziur , samochody jeŜdŜą poboczem  co 
moŜe być przyczyna wypadków , naleŜy rozpocząć remont tej ulicy . 
Radny Bogusław Łabędzki - proszę o rozszerzenie informacji dot. 
działalności i zamierzeń Związku Gmin Puszczy Bialowieskiej w 2008 
roku a w szczególnie  interesuje mnie sprawa realizacji Zakładu 
Zagospodarowania Odpadów .  Na jakich warunkach nabyto nieruchomość 



od OSM?  
Odpowiedzi udzielił  Burmistrz Anatol Ochryciuk - Ceny energii cieplnej 
wytwarzanej przez kotłownię olejową na Podlasiu są bardzo wysokie, 
a wynikają ze znacznego wzrostu cen oleju opałowego. Zostały zmienione 
plany inwestycyjne PEC – u tak, Ŝeby w tym roku nastąpiło rozpoczęcie 
budowy linii przesyłowej z kotłowni Rindipolu na Podlasie. Mam nadzieję, 
Ŝe Zarząd Ogródków Działkowych wyrazi zgodę na wcześniejsze 
rozpoczęcie prac i nie trzeba będzie czekać na zebranie plonów z 
działek. Z listy projektów kluczowych spadły dwa nasze projekty i to 
było głównym tematem spotkania Związku Gmin Puszczańskich . Projekty 
te zgłosimy w trybie konkursowym. Związek Gmin powstał w celu 
prowadzenia gospodarki odpadami, a spotkanie dotyczyło problemów 
związanych z budową wspólnego wysypiska. Ulica Warszawska jest drogą 
wojewódzką; będziemy nadal zabiegali w PZDW o modernizację drogi i 
budowę ronda. Teren o powierzchni 0,5 ha znajduje się za Aresztem 
Śledczym, kupiliśmy go po cenie 13,5 zł za 1 m2.Nabór wniosków o 
dofinansowanie obiektów typu pływalnia rozpocznie się w maju i wtedy 
złoŜymy nasz wniosek.                                                                            
Radny Ryszard Sokołowski - jakie wymogi musi miasto spełnić w trybie 
konkursowym?                                                                                        
Burmistrz - z listy projektów indykatywnych zostały wykreślone 
wszystkie, poza jednym, projekty z Podlasia – Termicznym Zakładem 
Utylizacji Odpadów w Białymstoku. W konkursie powinny przejść 
najlepsze wnioski. Marszałek Dworzański obiecał pilotowanie zgłoszonych 
przez nas wniosków.                                                                                        
W dalszej części glos zabrał Pan Mikołaj Janowski - radny Sejmiku 
Wojewódzkiego - po zmianie koalicji i wejściu radnych PO do władz 
Sejmiku nie jestem członkiem Zarządu, nastąpiły teŜ znaczące zmiany w 
inwestycjach – zdjęto z nich budowę ronda i ul. Warszawskiej.                           
W planach jest otworzenie przejścia fitosanitarnego w Siemianówce. 
Radny Grzegorz Surel - dlaczego buduje się drogę Kleszczele – Połowce, 
skoro ruch z Białorusią ulega ograniczeniu? 

Radny Sejmiku Województwa Podlaskiego Pan Mikołaj Janowski - 
przejście w Połowcach ma być przejściem międzynarodowym z ruchem 
towarowym do 7,5 t i certyfikatem unijnym. 

Radni jednogłośnie przyjęli przedmiotowy materiał / 21 głosów za , 
głosów przeciw i wstrzymujących nie było , w glosowaniu udział wzięło 21 



radnych /. 
 Do punktu 6 porządku obrad 

Informacja o działalności kulturalnej na terenie gminy- sprawozdanie 
merytoryczne z działalności Hajnowskiego Domu Kultury za lata 2005-
2007. - załącznik nr 5 . 
Komisje rady nie wniosły uwag i pytań do przedstawionego materiału , 
który został przyjęty przy 20 glosach za , głosów przeciw i 
wstrzymujących nie było , w glosowaniu udział wzięło 20 radnych . 

 Do punktu 7 porządku obrad 
Informacja o sposobie realizacja uchwały Nr XXXI/190/05 Rady Miasta 
Hajnówka z dnia 28 grudnia 2005 roku w sprawie ustalenia regulaminu 
utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Hajnówka  w zakresie 
obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe  mających na celu 
ochronę przed zagroŜeniem lub uciąŜliwością dla ludzi oraz przed 
zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego uŜytku - 
załącznik nr 6 . 
Przewodniczący Rady Miasta poinformował , Ŝe przedmiotowy materiał 
był przedmiotem dyskusji na posiedzeniach komisji przed  obradami 
sesji . W dalszej części przewodniczący komisji zgłosili opinie w tej 
sprawie jak niŜej : 
Wspólne posiedzenie Komisji Spraw Społecznych i Komisji 
Infrastruktury Komunalnej i Samorządu   : 

1. Sporządzić ewidencje psów przez dzielnicowych w swoich rewirach 
przy współpracy z przedstawicielami gminy i zarządców . /za- 11, p-
0 ,w-0 ; w głosowaniu udział wzięło 11 członków /. 

2. RozwaŜyć powołanie StraŜy Miejskiej od nowego roku w celu 
egzekwowania przez nią przepisów porządkowych . /za- 8, p-2 ,          
w-1 ; w głosowaniu udział wzięło 11 członków /. 

3. Zorganizować do 1 maja br. naradę z udziałem osób – 
przedstawiciele szkól ,  policji ,zarządców nieruchomości w celu 
przedstawienia i omówienia kierunków działania związanych z 
porządkiem . Spotkanie powinien zorganizować Burmistrz Miasta . 
/za- 11, p-0 ,w-0 ; w głosowaniu udział wzięło 11 członków /. 

Komisja Polityki Gospodarczej - komisja zapoznała się  z materiałem i 
zgłasza uwagę  –  opracować  program zapobiegania i opieki nad 
zwierzętami zawierający m.in. sposób  oznakowania zwierząt , zasady 
prowadzenia ewidencji , sposób informowania mieszkańców o 



obowiązkach i ewentualnych ulgach związanych z ponoszeniem przez  
nich opłaty. 

Radny Ryszard Sokołowski – chciałbym przypomnieć , Ŝe wcześniej 
gminy ustalały podatek od psów dziś mogą ustalić wysokość opłaty . 
Proponuję  przemyślenie sprawy likwidacji tej opłaty . Ponadto naleŜy 
podjąć radykalne działania w tej sprawie by był widoczny efekt . 

Radny Wiktor Dzik – choćbyśmy wypracowali najlepsze wnioski i 
programy to nie zrealizujemy ich bez organu , który egzekwowałby ich 
realizację dlatego tez widze potrzebę powołania straŜy miejskiej . 

Radny Jakub Ostapczuk – problem psów to Ŝaden problem , naleŜy je 
wszystkie wyłapać i umieścić w schronisku . 

Radna GraŜyna Dymińska – problem psów jest dość istotny . Na 
posiedzeniu komisji głosowałam za powołaniem straŜy miejskiej , która 
zajęłaby się  sprawami  związanymi z utrzymaniem porządku w mieście . 
Zwierzęta zanieczyszczają  ulice chodniki , trawniki .   StraŜ miałaby za 
zadanie  pilnowanie i egzekwowanie utrzymania czystości i porządku a 
nie jak przedtem przeganianiem pań sprzed ryneczku . 

Radna Alicja Chaniło – ja tez mam przykre doświadczenia związane z 
funkcjonowaniem straŜy miejskiej , wiele razy interweniowałam u nich w 
sprawie zanieczyszczania obrzeŜy lasu  lecz bez skutku . 

Radny Wiesław Rakowicz – przypominam , Ŝe temat to realizacja 
uchwały w zakresie opieki nad zwierzętami a my mówimy o działalności 
straŜy miejskiej .Wnioskuję zamknięcie dyskusji i przystąpienie  do 
przyjęcia lub odrzucenia informacji w tej sprawie . 

Radny Grzegorz Tomaszuk – wniosek mojej komisji jest wnioskiem 
najdalej idącym , mieszczą sie w nim postulaty i wnioski zgłoszone przez 
inne komisje . 

Radny Bogusła Łabędzki – w proponowanym wniosku jest brak terminu 
jego realizacji . 

Przewodniczący Rady Miasta poddał pod głosowanie wniosek - 
opracować  program  opieki nad zwierzętami zawierający m.in. sposób  
oznakowania zwierząt , zasady prowadzenia ewidencji , sposób 
informowania mieszkańców o obowiązkach i ewentualnych ulgach 
związanych z ponoszeniem przez  nich opłaty do dnia 1 maja br . 

Za wnioskiem głosowało 21 radnych , głosów przeciw i wstrzymujących 
nie było , w głosowaniu udział wzięło 21 radnych . Wniosek został 



przyjęty . 
Kolejnym wnioskiem poddanym pod głosowanie był wniosek - rozwaŜyć 

powołanie StraŜy Miejskiej od nowego roku w celu egzekwowania przez 
nią przepisów porządkowych  . Za wnioskiem głosowało  10 radnych , 
przeciw 9 radnych , 2 radnych wstrzymało się od głosu . W głosowaniu 
udział wzięło 21 radnych . Wniosek został przyjęty . 

 Do punktu 8 porządku obrad 
Przewodniczący Rady Miasta poinformował , iŜ skargą Państwa Kudłacik 
zajmowały się wszystkie komisje rady  , które stwierdziły , Ŝe skarga 
jest bezzasadna i w związku z tym naleŜy ją oddalić . 
Pan Adam Kudłacik – nasze podanie  dotyczyło powołania komisji 
rewizyjnej a zostało potraktowane jako skarga  . Mieszkamy w lokalu 
gdzie  prowadzone są dwa odrębne gospodarstwa  , mieszkają dwie 
odrębne rodziny . Co dzieje sie z lokalami , które dewastują ich 
lokatorzy , tacy ludzie dostaja mieszkania a my nie . Chciałbym takŜe 
dowiedzieć się na jakiej podstawie została wymeldowana moja Ŝona  , 
która chciała spłacić dług ?  
Radna GraŜyna Dymińska – rozpatrując skargę zgłosiłam wniosek by 
sprawa zajęła się komisja rewizyjna zgodnie z wolą skarŜących chociaŜ , 
mamy zasady demokratyczne i mój wniosek został przegłosowany . 
Dokumenty były do wglądu na posiedzeniu kaŜdej komisji rady . 
Przewodniczący Rady Miasta wyjaśnił , Ŝe  powołanie komisji rewizyjnej 
to prośba  , nie ma podstaw i potrzeby by kaŜdą  sprawę rozpatrywała 
powoływana komisji rewizyjna. .Sprawa była przedstawiana na kaŜdym 
posiedzeniu komisji rady . 
Pani Agnieszka Kudłacik odczytała wyrok sądu administracyjnego – “ , w 
niektórych przypadkach , wymeldowanie moŜe nastąpić w formie decyzji 
administracyjnej w sytuacji gdy osoba opuściła trwale  i dobrowolnie 
swoje miejsce pobytu stałego  oraz nie dopełniła obowiązku 
wymeldowania . Zdaniem NSA  organ gminy ma obowiązek ustalić przede 
wszystkim , czy opuszczenie lokalu  ma charakter trwały  i rzeczywiście 
ma miejsce , czy było dobrowolne , czyli wynikało z własnej woli osoby , 
oraz ewentualnie czy osoba podjęła przypisane prawem czynności 
zmierzające do przywrócenia przebywania w lokalu “ kserokopia 
załącznik nr 7. 
Pan Bazyl Stepaniuk – Zastępca Burmistrza Miasta -  rola Burmistrza 
Miasta  w procesie przydziąłu mieszkań  to sprawa techniczna , cały 



proces to praca Społecznej Komisji Mieszkaniowej  , która liczy 
kilkanaście osób . W miesiącach październiku i listopadzie komisja  
dokonała wnikliwej analizy podań , które wpłynęły do tutejszego urzędu  
Jednym z działań komisji jest odwiedzenie mieszkań w celu określenia 
ich stanu i warunków  by później wyselekcjonować grupę ludzi 
potrzebujących pomocy . Są teŜ zasady określone w uchwale  gdzie 
wymienione są cztery kryteria . W państwa przypadku jedno kryterium 
nie zostało spełnione . 
Radna GraŜyna Dymińska – w świetle materiałów , którymi 
dysponowaliśmy Państwo nie spełnili jednego z wymaganych kryteriów . 
Procedura była właściwa . Rozumiem Państwa rozŜalenie i stąd by 
zadośćuczynić państwa prośbie wnioskowałam tak jak wcześniej . Głęboki 
Ŝal  w Państwa odczuciu budzi sprawa wymeldowania Pani z lokalu przy ul. 
Armii Krajowej. 
Radny Ryszard Sokołowski – chciałbym wrócić do sprawy wymeldowania 
Pani ? Odczytała Pani orzeczenie NSA . 
Zastępca Burmistrza Miasta Hajnówka – na etapie przydziału  Pani była 
zameldowana na ul. Armii Krajowej 4 , mieszkanie było zadłuŜone i 
rodzice byli wnioskodawcami o zamianę mieszkania na mniejsze . W tym 
czasie Pani zamieszkiwała pod innym adresem . 
Pani Agnieszka Kudłacik -  ja chciałam spłacić mieszkanie ale mnie 
wymeldowano. Gdzie mam zameldować swoje dziecko ? 
Przewodniczący Rady Miasta przedstawił stanowisko Rady Miasta w jak 
niŜej : 
Dnia 04.02 2008 roku na ręce Przewodniczącego Rady Miasta Hajnówka 
wpłynęła skarga Państwa Agnieszki i Adama Kudłacik na Burmistrza 
Miasta Hajnówka  w przedmiocie odmowy przyznania mieszkania 
komunalnego. Pismem z dnia 12.02.2008 r. znak – BRM.0050-4/08  
Przewodniczący Rady Miasta poinformował skarŜących , Ŝe  skarga 
zostanie rozpatrzona na XV sesji planowanej w miesiącu marcu 2008 r. z 
uwagi na zaplanowany juŜ porządek obrad XIV sesji i przygotowanie 
materiałów na tą sesję . Ponadto poinformował , Ŝe o dokładnym terminie 
sesji zostaną oni powiadomieni odrębnym  pismem . Jednocześnie 
Przewodniczacy Rady Miasta przekazał skarŜącym wzór oświadczenia 
dot. przetwarzania ich danych osobowych przez Radę Miasta Hajnówka . 
Państwo Kudłacik  w dniu 15.02.2008 r. potwierdzili odbiór 
przedmiotowego pisma . Pismem z dnia 12.02.2008 r. znak 0050-4/08 



Przewodniczący Rady Miasta zwrócił się z prośbą do Burmistrza Miasta 
Hajnówka o udzielenie wyjaśnień w  sprawie  i ustosunkowanie się do 
zarzutów .  SkarŜący  wyrazili zgodę na przetwarzanie ich danych 
osobowych . 

Adam i Agnieszka Kudłacik zarzucili nieprawidłowości w przyznawaniu 
mieszkań przez Społeczną Komisję Mieszkaniową w Hajnowce a w 
szczególności  , Ŝe ich wniosek z dnia 15 listopada 2007 r. o zawarcie 
umowy najmu lokalu komunalnego został rozpatrzony negatywnie z 
powodu nadmetraŜu . Podnosili , Ŝe Społeczna Komisja Mieszkaniowa nie 
uwzględniła faktu ciąŜy Pani Agnieszki Kudłacik . 

Odpowiedzi udzielił Zastępca Burmistrza Miasta pismem z dnia 
27.02.2008 r. znak GKM 71413/95/07/08 jak niŜej : 

“ Po przeanalizowaniu skargi Państwa Kudłacik z dnia 05.02.2008r. 
uprzejmie informuję, iŜ Pani Agnieszka Kudłacik (poprzednio Rybaczuk) 
ubiegała się o przydział mieszkania komunalnego z pierwszym męŜem w 
latach 2004, 2005, 2006 oraz w 2007r. z obecnym. Społeczna Komisja 
Mieszkaniowa, po sprawdzeniu warunków mieszkaniowych oraz 
zweryfikowaniu pozostałych kryteriów (dochód, tytuł prawny do 
mieszkania, okres zamieszkiwania w Hajnówce), rozpatrzyła 
przedmiotowe podania jak niŜej: 

1. w 2004 roku – odmowa z uwagi na niespełnienie wymogów 
formalnych (przekroczone kryterium dochodowego); 

2. w 2005 roku –  odmowa z uwagi na nadmetraŜ oraz brak 
wymaganych dokumentów ( niedostarczenie zaświadczeń o 
dochodach); 

3. w 2006 roku –  odmowa z uwagi na nadmetraŜ.                                                              

Ponadto w 2006r. wpłynęło podanie Pani Kudłacik (wówczas Rybaczuk) o 
pozostawienie lokalu przy ul. Armii Krajowej 4/1 w zamian za spłatę 
długu. Przedmiotowe podanie nie mogło zostać załatwione pozytywnie z 
uwagi na brak moŜliwości prawnych.                                           

NaleŜy dodać, iŜ Państwo Rybaczuk, podczas ubiegania się o mieszkanie 
komunalne w latach 2004 -2006  byli młodym małŜeństwem, bez dzieci. 
Zajmowali wówczas mieszkanie w bloku wyposaŜone między innymi w 
centralne ogrzewanie i ciepłą wodę. Społeczna Komisja Mieszkaniowa, 



biorąc pod uwagę powyŜsze oraz wnioski pozostałych osób ubiegających 
się o mieszkanie (w 90% rodziny z dziećmi, mieszkających w znacznie 
gorszych warunkach lokalowych), nie mogła pozytywnie rozpatrzyć podań 
Państwa Rybaczuk.  

     4.w 2007 roku wpłynęło podanie Pani Kudłacik ( wraz z drugim męŜem) 
mieszkających  w lokalu przy ul. 11-go Listopada 26/13. Jest to nowa 
rodzina, inne warunki lokalowe, zupełnie inna sytuacja. Niemniej i w tym 
przypadku warunki formalne nie zostały         spełnione ( nadmetraŜ). Z 
uwagi na powyŜsze Społeczna Komisja Mieszkaniowa nie   mogła 
uwzględnić Państwa Kudłacik na ostatecznej liście najmu lokali 
komunalnych na   2008 rok. 
Reasumując, Społeczna Komisja Mieszkaniowa rozpatrując podania o 
najem lokali komunalnych, bazuje na uregulowaniach Uchwały Nr 
X/54/03 Rady Miasta Hajnówka z dnia 10 września 2003r. w sprawie 
zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu 
Gminy Miejskiej Hajnówka. Z zapisów w/w uchwały wynika, iŜ warunkiem 
zakwalifikowania rodziny do najmu lokalu komunalnego jest spełnienie 
określonych kryteriów, między innymi kryterium dochodowego oraz 
metraŜowego. Z uwagi na niespełnienie w/w kryteriów SKM negatywnie 
zaopiniowała podania Pani Kudłacik (poprzednio Rybaczuk).” 
Przewodniczący Rady Miasta Hajnówka pismem z dnia 11.03.2008 r. znak 
BRM.0150-3/08 przekazał skarŜącym zawiadomienie o miejscu , terminie 
i planowanym porządku obrad XV sesji . SkarŜący w dniu 12.03.2008 r. 
pokwitowali odbiór zawiadomienia o terminie XV sesji Rady Miasta . 
Rada Miasta  Hajnówka analizując zarzuty skargi stwierdza  co 
następuje :    zgodnie z § 2 ust. 1 uchwały nr X/54/03 Rady Miasta 
Hajnówka z dnia 10 września 2003 r. w sprawie zasad wynajmowania 
lokali wchodzących w skład  mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej 
Hajnówka za osoby spełniające warunki do oddania w najem uwaŜa się :  

1. osoby , których średni miesięczny dochód na jednego członka 
gospodarstwa domowego w okresie trzech miesięcy 
poprzedzających datę rozpatrzenia wniosku o wynajęcie lokalu nie 
przekracza 150% najniŜszej emerytury w gospodarstwie 
jednoosobowym i 100 % w gospodarstwie wieloosobowym , 

2. osoby , którym nie przysługuje tytuł  prawny do budynku lub lokalu 
mieszkalnego , 



3. osoby , które zamieszkują w lokalach , gdzie  na członka 
gospodarstwa domowego wnioskodawcy przypada mniej niŜ 5 m2  
łącznej powierzchni pokoi , a w przypadku gospodarstwa 
jednoosobowego mniej niz 10 m2 tej powierzchni , 

4. osoby zamieszkujące  na terenie Gminy Miejskiej Hajnówka co 
najmniej 5 lat przed złoŜeniem  wniosku o wynajęcie lokalu z 
zasobów gminy . 

Z akt sprawy GKM 71413/95/07 wynika , Ŝe Pani Agnieszka i Pan Adam 
Kudłacik zawarli w dniu 20.10.2007 r. związek małŜeński przed 
Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego w Hajnówce . W dniu 15.11.2007 r. 
złoŜyli podanie o przyznanie lokalu komunalnego . W wyniku 
przeprowadzonych oględzin przez Społeczną Komisję Mieszkaniową 
sporządzonych w dniu 07.12.2007 r. wynikało , Ŝe  w lokalu zajmowanym 
przez skarŜących przypada 6,02 m2  łącznej powierzchni pokoi przy 
dopuszczalnym w uchwale nr X/54/03 Rady Miasta Hajnówka z dnia 10 
września 2003 r. 5 m2  na członka gospodarstwa domowego co 
skutkowało nieuwzględnieniem skarŜących w projekcie listy najmu lokali 
komunalnych na 2008 r. 

Rada Miasta nie ustosunkowuje się do innych podanych przez skarŜących 
faktów z uwagi na to , Ŝe Pani Agnieszka Kudłacik wcześniej była w innym 
związku małŜeńskim i sprawa dotyczyła praw osoby nie występującej  
jako skarŜący . 

Rada Miasta po zapoznaniu się ze skargą z uwagi na fakt , iŜ Burmistrz 
Miasta Hajnówka  w oparciu o przedstawione dowody działał zgodnie z 
prawem postanawia skargę oddalić i poinformować , Ŝe po urodzeniu 
dziecka skarŜący mogą ubiegać się  o zawarcie umowy najmu lokalu 
komunalnego poraz kolejny , tym bardziej , Ŝe zmianie ulegnie liczba 
członków gospodarstwa domowego . Taki wniosek zgodnie z §10 ust. 2 
przedmiotowej uchwały jest przyjmowany przez Urząd Miasta do 30 
listopada roku poprzedzającego sporządzenie listy . 

Pan Adam Kudłacik – przeczytał Pan , Ŝe w lokalu zajmowanym przez 
skarŜących przypada 6,02 m2  łącznej powierzchni pokoi a my Ŝyjemy w 
pokoju który ma  8 m2  .  W naszym domu  są prowadzone  dwa 
gospodarstwa .Więcej zajmujecie sie pieskami niŜ nami . 

Pani Agnieszka Kudłacik – komisja przyszła do nas bez pukania , a mamy 



wielkiego agresywnego o psa , do mieszkania weszli w butach na jasną 
wykładzinę i źle dokonali pomiaru . 

Pan Adam Kudłacik – pisałem do Rady by ktoś zajął się sprawą a nie 
pisałem do Burmistrza . 

Radny Bogusław Łabędzki - zgłaszam wniosek by komisja rewizyjna 
zbadała sprawę wymeldowania Pani Agnieszki Kudłacik z lokalu przy ul. 
Armii Krajowej  . 

Radny Mikołaj Szarejko – my moŜemy zająć się sprawą lecz jeśli 
naruszono prawo naleŜy sprawę skierować do organów  ścigania . 

Za wnioskiem głosowało 20 radnych , głosów przeciw i wstrzymujących 
nie było , w głosowaniu udział wzięło 20 radnych . Wniosek został 
przyjęty . 

Radni przy 12 głosach za , 3 głosach przeciw , 6 głosach wstrzymujących 
przyjęli projekt uchwały w sprawie skargi Państwa Agnieszki i Adama 
Kudłacik .W głosowaniu udział wzięło 21 radnych . 

Uchwała  Nr XV/81/08 w sprawie  skargi Państwa Agnieszki i Adama 
Kudłacik załącznik nr 8. 

 Do punktu 9 porządku obrad 
                 Stan Rady – 21 

Obecnych- 20 
Nieobecny usprawiedliwiony  – 1 / Eugeniusz Saczko / 

 Przewodniczący Rady Miasta przystąpił do realizacji punktu dot. 
rozpatrzenie skargi mieszkańca Hajnówki dot. działki o numerze 
geodezyjnym 402. Na sali obecny był skarŜący . Przewodniczący Rady 
zwrócił się z zapytaniem do skarŜącego czy moŜe  ujawnić swoje dane .  
SkarŜący  – nie widzę  potrzeby ukrywania swojej toŜsamości , nazywam 
się Bazyl Prystupiuk . 
Przewodniczący Rady poinformował , iŜ radni otrzymali obszerną 
dokumentację  w tej sprawie – materiały załącznik nr 9.                         
Ponadto ona była przedstawiana na posiedzeniach komisji . 
Radny Wiesław Rakowicz – po zapoznaniu sie z materiałem oczekuję  
wypowiedzi Burmistrza Miasta  w tej sprawie  . Wyrok Sądu Rejonowego 
nie napawa mnie entuzjazmem m.in. stwierdzenia z uzasadnienia wyroku – 
“zebranie było prowadzone chaotycznie a zasadniczy temat został 
zdominowany przez wystąpienie Burmistrza , które jak to wynika z 



protokołu wbrew porządkowi obrad wcale nie dotyczyło planów 
utworzenia na obszarze działki 402 zbiornika wodnego ... Spółka  dla 
zagospodarowania wspólnoty gruntowej powinna działać w oparciu o 
statut , który uchwala  ogólne zebranie  członków , a który następnie 
zatwierdza burmistrz  . Tymczasem w tym wypadku  porządek był  
odwrócony albowiem to Burmistrz Miasta Hajnówka zatwierdził  
opracowany  przez swoich urzędników ... “ Dla mnie jest niezrozumiały 
paragraf gdzie zobowiązujemy Burmistrza do podjęcia działań 
zmierzających do odbudowy Wspólnota Dolna  a nie określamy czy 
skarga jest zasadna czy teŜ nie  jak robiliśmy wcześniej . 
Radny Bogusław Łabędzki – nie zgadzam się z treścią § 1 zobowiązaniem 
Burmistrza Miasta  do podjęcia działań zmierzających do odbudowy 
Wspólnota Dolna . NaleŜy zmienić treść zalecenia gdyŜ proponowanie 
Burmistrzowi tego samego , gdzie popełnił błąd , jest  błędne . Sprawą 
powinniśmy się zająć gdyŜ  ponosimy skutki niefrasobliwości . Jakie były 
koszty notarialne ? 
Radna Wiera Masajło – na pewno zgadzamy się z wyrokiem sądu gdzie 
wytknięto wiele nieprawidłowości . Burmistrzowi w jego działaniach 
chodziło o dobro wszystkich mieszkańców miasta . 
Pan Bazyl Prystupiuk – radny ma błędny tok rozumowania  - Burmistrz 
Miasta ma prawo i obowiązek inicjowania działań wspólnoty .  
Burmistrz Miasta – nie kwestionuję wyroku sądu ani zapisów 
znajdujących sie w jego uzasadnieniu . Przyjmowaliśmy od wspólnoty 
darowiznę a nasze przekonanie wynikało , Ŝe działamy zgodnie z prawem 
gdyŜ na straŜy stał notariusz . Winą nasza jest , Ŝe niezbyt pełny był ze 
strony urzędu nadzór nad funkcjonowaniem organów wspólnoty  - dziś to 
wiemy . W najlepszej wierze przyjęliśmy darowiznę . Rozwiązanie  jest 
tylko jedno  trzeba to wszystko wyprostować tzn . naleŜy odbudować 
orany wspólnoty . Będziemy podchodzić do tego tematu i na pewno  
błędów nie popełnimy . Zbiornik  wodny potrzebny jest mieszkańcom. 
Jesteśmy przygotowani do jego realizacji . Często podkreśla się , Ŝe 
Hajnówka  pozbawiona jest przez przyrodę akwenu wodnego. Jeśli jest 
moŜliwość to dobrze by było Ŝeby ten zalew był . Gdy uporządkujemy 
sprawę to znajdą się środki unijne na ten cel . Zalew miałby 
powierzchnię ponad 5000 m2  . Ile kosztowały akty notarialne nie wiem w 
tej sprawie odpowie Pani Masalska . 
Pani Agnieszka Masalska – gmina wydała na akty około 2 tysięcy złotych . 



Pani Marzanna Sołtys – Rada kontrolując działalność organu moŜe  dać 
mu zalecenia , wskazówki do dalszego działania  Uzasadnienie do uchwały 
zawiera działania do jakich zobowiązany jest organ wykonawczy . 
Zalecenia te są zgodnie z obowiązującym porządkiem prawnym . 
Radny Wiesław Rakowicz – jeśli organ wykonawczy zrobił cos źle to 
naleŜy się do tego odnieść . W związku z tym w imieniu Klubu Radnych 
PO RP wnoszę  by w § 1 wpisać  , Ŝe skarga jest zasadna i  zalecić 
Burmistrzowi Miasta Hajnówka podjęcie działań  zmierzających do 
odbudowy organów Wspólnoty Dolna . Trzeba przyznać się do błędu i 
skarŜący powinien mieć moralną satysfakcję . 
Burmistrz Miasta -  przyznaję się do tego , Ŝe moi urzędnicy czegoś nie 
dopilnowali i jestem  za wprowadzeniem takiego zapisu . 
Radny Grzegorz Surel – jakie są koszty działalności kuratora ? 
Pan Bazyl Prystupiuk – wniosek mój jest inny i nie rozumiecie mego pisma 
z dnia 27 stycznia 2008 r. Pismo z dnia 27 stycznia 2008 r. załącznik nr 
10.  
W pismie tym jest pomyłka powołując się na Kodeks postępowania 
karnego wpisałem  art.204 § 2  a powinien być art. 304 mówiący           o 
tym , Ŝe kaŜdy dowiedziawszy się o popełnieniu przestępstwa ściganego 
z urzędu ma społeczny obowiązek zawiadomić o tym prokuratora lub 
Policję . Wnoszę o podjęcie decyzji czy kierujecie do organu właściwego 
bo nie tylko Burmistrz  jest winny . Skarb Państwa jest tu          
pokrzywdzony . 
Przewodniczący Rady – Rada Miasta przyjmuje , Ŝe skarga Pana jest 
zasadna i Burmistrz Miasta to akceptuje , Ŝe cos nie wyszło  , to czego 
oczekiwać ? 
Pan Bazyl Prystupiuk – to nie ja ale kodeks zobowiązuje do 
powiadomienia  , dalsze kroki podejmę jak otrzymam na pismie  decyzję . 
Radni przy 19 głosach za , głosów przeciw nie było i 1 głosie 
wstrzymującym przyjęli projekt uchwały w sprawie skargi dotyczącej 
nieruchomości nr 402. W głosowaniu udział wzięło 20 radnych . 
Uchwała XV/82/08 w sprawie skargi dotyczącej nieruchomości nr 402. 
załącznik nr 11 . 

 Do punktu 10 porządku obrad 
 A/ Radni po pozytywnych opiniach komisji  przy 19 głosach za , głosów 

przeciw nie było , 1 głosie wstrzymującym przyjęli projekt uchwały w 
sprawie przedłuŜenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf 



za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków 
. W glosowaniu udział wzięło 20 radnych . 
Uchwała Nr XV/83/08 w sprawie przedłuŜenia czasu obowiązywania 
dotychczasowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe 
odprowadzanie ścieków – załącznik nr 12 

 B/ Radni po pozytywnych opiniach komisji  przy 13 głosach za , głosów 
przeciw nie było , 7 głosach wstrzymującym przyjęli projekt uchwały 
w sprawie udzielenia pomocy finansowej . W glosowaniu udział wzięło 
20  radnych . 
Uchwała Nr XV/84/08 w sprawie  udzielenia pomocy finansowej –
załącznik nr 13. 

 C/ Radni po pozytywnych opiniach komisji  przy 18 głosach za , głosów 
przeciw nie było , 2 głosach wstrzymującym przyjęli projekt uchwały 
w sprawie zmian w budŜecie miasta na 2008 r.  W głosowaniu udział 
wzięło 20  radnych . 
Uchwała Nr XV/85/08 w sprawie zmian w budŜecie miasta na 2008 
r.- załącznik nr 14. 

 D/ Radni po pozytywnych opiniach komisji  przy 15 głosach za , 2 
glosach przeciw , 3 głosach wstrzymującym przyjęli projekt uchwały 
w sprawie zmiany uchwały nr XVII/99/04 w sprawie planu rozwoju 
lokalnego gminy na lata 2004-2013 .W głosowaniu udział wzięło 20  
radnych . 
Uchwała Nr XV/86/08 w sprawie  zmiany uchwały nr XVII/99/04 w 
sprawie planu rozwoju lokalnego gminy na lata 2004-2013 - załącznik 
nr 15. 

 E/ Przewodniczący Rady Miasta przed podjęciem uchwały w sprawie 
ustalenia wysokości opłaty za świadczenia przedszkoli publicznych 
prowadzonych przez Gminę Miejską Hajnówka wykraczające poza 
podstawę programową wychowania przedszkolnego , zwrócił się do 
przewodniczących komisji o przedstawienie opinii w sprawie uchwały 
. Na wspólnym posiedzeniu Komisji Spraw Społecznych i Komisji 
Infrastruktury Komunalnej i Samorządu radni przyjęli wniosek dot. 
nowego brzmienia  § 2 -Za świadczenia publicznych przedszkoli 
prowadzonych przez Gminę Miejską  Hajnówka, wykraczające poza 
podstawę programową , ustala sie opłatę miesięczna  w wysokości 
90,00 zł . /za- 6, p-3 ,w-0 ; w głosowaniu udział wzięło 9 członków /. 
Komisja wnioskuje o przyjęcie projektu wraz z wnioskiem /za- 6, p-3



,w-0 ; w głosowaniu udział wzięło 9 członków /. Komisja Polityki 
Gospodarczej stwierdziła , Ŝe radni zdecydują na sesji .  
Radna GraŜyna Dymińska – kwota 90 zł wynika z kosztów ogólnych , 
ponadto na komisji zwrócono uwagę by uchwała weszła w Ŝycie z 
początkiem miesiąca np. 1 maja br . 
Przewodniczący Rady poddał wniosek komisji pod głosowanie . Za 
wnioskiem głosowało 11 radnych , przeciw głosowało 2 , 3 radnych 
wstrzymało sie od głosu . W glosowaniu udział wzięło 20 radnych . 
Wniosek został przyjęty . 
Burmistrz Miasta wprowadził autopoprawkę by uchwała weszła w 
Ŝycie 14 dni po opublikowaniu z mocą obowiązująca od 1 maja             
2008 r.  
Projekt uchwały z przyjętą poprawką radni przyjęli przy  11 głosach 
za , 5 głosach przeciw , 2 głosach wstrzymujących . W głosowaniu 
udział wzięło 18 radnych . 
Uchwała Nr XV/87/08 w sprawie  ustalenia wysokości opłaty za 
świadczenia przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę 
Miejską Hajnówka wykraczające poza podstawę programową 
wychowania przedszkolnego – załącznik nr 16.  

 F/ Przewodniczący Komisji Polityki Gospodarczej Pan Grzegorz 
Tomaszuk  poinformował , Ŝe komisja wnioskuje by uśrednić ceny 
korzystania ze stołówek szkolnych w taki sposób by we wszystkich 
wymienionych zespołach szkół stawka była taka sama .Decyzje w 
sprawie ceny pozostawia się wnioskodawcy  . Zdaniem komisji 
rodzice dzieci  z Zespołu Szkól Nr 3 nie powinni ponosić kosztów 
dlatego , Ŝe w ich szkole nie ma stołówki . MoŜe warto było 
zastanowić się by we wszystkich placówkach  stawka wynosiła 3,50 zl 
.  
Burmistrz Miasta – proponuje by rada pozostawiła proponowane 
brzmienie uchwały . Koszty utrzymania stołówek ponosi gmina . 
BudŜet miasta  dokłada do funkcjonowania stołówek rocznie około 
380 tys. zł.  Wniosek był analizowany i podtrzymuję proponowane 
stawki . 
Radny Ryszard Sokołowski – widzę pewna niekonsekwencję  w 
działalności burmistrza we wszystkich przedszkolach stawka opłaty 
stałej jest taka sama chociaŜ mają one odmienne warunki lokalowe . 
Wniosek komisji jest zasadny . 



Radna GraŜyna Dymińska – chcę spytać czy burmistrz  nie widzi 
sensu  autopoprawki polegającej na tym by proponowana uchwała 
weszła w Ŝycie 1 maja br . Taka poprawka ma sens gdyŜ  opłaty za 
niewykorzystane posiłki mogą być zawracane . Ponadto koszty 
przeliczenia mogą stwarzać pewne problemy . Czy nie jest tak , Ŝe 
uczeń płaci tylko za wsad , a w przypadku Zespołu Szkół Nr 3 musi 
takŜe płacić za transport posiłku . 
Radny Jakub Ostapczuk – jestem przeciw  wyrównywaniu kosztów  , 
koszty naleŜy odpowiednio dzielić . 
Burmistrza Miasta – przyjmuję wniosek dot. terminu wejścia w Ŝycie 
uchwały od 1 maja br  i zgłoszony wniosek . 
Radni przy 17 głosach za , głosów przeciw nie było , 3 głosach 
wstrzymujących przyjęli projekt uchwały w sprawie ustalenia zasad 
korzystania ze stołówek zorganizowanych w szkołach prowadzonych 
przez  Gminę Miejską Hajnówka . W głosowaniu udział wzięło 20 
radnych . 
Uchwała Nr XV/88/08 w sprawie ustalenia zasad korzystania ze 
stołówek zorganizowanych w szkołach prowadzonych przez  Gminę 
Miejską Hajnówka  - załącznik nr 17 

 G/ Radni po zgłoszeniu uwag dot. nadawania nazw przez : 
Radnego Jakuba Ostapczuk – jestem załamany  proponowaną nazwą, 
w mieście brak jest nazw związanych z puszczą np. ulicy śubrowej . 
Radny Ryszard Sokołowski – nazwy ulic powinny być 
usystematyzowane  by moŜna było się zorientować w której dzielnicy 
miasta się ona znajduje  przystąpili do głosowania  . 
Za projektem uchwały głosowało  16 radnych , przeciw 1 , 3 radnych 
wstrzymało się od głosu . W głosowaniu udział wzięło 20 radnych . 
Uchwała Nr XV/89.08 w sprawie  zaliczenia drogi do kategorii dróg 
gminnych miasta Hajnówka oraz nadania nazwy ulicy –- załącznik nr 
18. 

 H/ Radni po pozytywnych opiniach komisji  przy 20 głosach za ,  glosach 
przeciw i wstrzymującym  nie było  , przyjęli projekt uchwały w
sprawie  zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych miasta 
Hajnówka oraz nadania nazwy ulicy. W głosowaniu udział wzięło 20  
radnych . 
Uchwała Nr XV/90/08  w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg 
gminnych miasta Hajnówka oraz nadania nazwy ulicy – załącznik nr 19 



 I/ Radni po pozytywnych opiniach komisji  przy 19 głosach za ,  glosach 
przeciw nie było , 1 radny  wstrzymał sie od głosu   , przyjęli projekt 
uchwały w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych 
miasta Hajnówka oraz nadania nazwy ulicy. W głosowaniu udział 
wzięło 20  radnych . 
Uchwała Nr XV/91/08  w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg 
gminnych miasta Hajnówka oraz nadania nazwy ulicy – załącznik nr 
20 

 J/ Przed głosowaniem projektu uchwały w sprawie wyraŜenia zgody na 
dokonanie darowizny nieruchomości stanowiącej własność gminy 
Miejskiej Hajnówka ,pytanie zgłosiła  radna GraŜyna Dymińska – czy 
chodzi o ten teren , który odkupiliśmy od OSM , dlaczego  nie 
odkupił go bezpośrednio Areszt Śledczy ? 
Burmistrz Miasta – warunkiem rozpoczęcia tej inwestycji przez 
Zarząd Centralny Aresztów Śledczych jest pozyskanie przez nich 
terenu .  W roku bieŜącym ma być podjęta realizacja tego zadania . 
Nowy oddział pomieści około 250 skazanych , którzy będą mogli 
pracować na zewnątrz . Miasto będzie miało nowe miejsca pracy            
/ około 20 / i zwiększone przychody z tytułu stawek podatkowych .  
Radni przyjęli projekt uchwały  przy 18 głosach za , głosów przeciw 
nie było , 2 radnych wstrzymało się od głosu . W głosowaniu udział 
wzięło 20 radnych . 
Uchwała Nr XV/92/08 w sprawie wyraŜenia zgody na dokonanie 
darowizny nieruchomości stanowiącej własność gminy Miejskiej 
Hajnówka – załącznik nr 21. 

 Do punktu 11 porządku obrad 
Wolne wnioski, zapytania  zgłosili : 
Radna Alicja Chaniło - poniewaŜ ul. Kolejowa nie jest przewidziana w tym 
roku  do przebudowy, konieczne jest zasypanie Ŝwirem dołu od ul. 
Piłsudskiego. 

Radny Ryszard Sokołowski: - co się stanie, jeŜeli Wspólnota  
Dolniańska nie przekaŜe gruntów, a skarŜący mieszkaniec zaŜąda 
wyodrębnienia swoich? 

Radny Wiesław Rakowicz: - przypominam o potrzebie włączania się w 
inwestycje drogowe z innymi zarządcami dróg i naprawę chodników w 
ulicach miejskich. 

Radny Zdizisław Wiatrowski - czy prawdą jest, Ŝe mieszkańcy bloków 



są przymuszani przez ZGM do wymiany drzwi zewnętrznych na własny 
koszt? 

Radny Wiktor Dzik - przy ul. Nowowarszawskiej samochody nie 
mieszczą się na parkingach, a obok są tereny gminy, które moŜna 
wykorzystać na ich powiększenie. Niektóre ulice o nawierzchni 
gruntowej wymagają nawiezienia Ŝwiru lub kruszywa. NaleŜy koniecznie 
zlikwidować kałuŜę, tworzącą się zawsze po opadach na ul. Jagiełły przy 
3 Maja. 

Radny Wiktor Sacharczuk - pobliskie miasta szykują się do poprawy 
estetyki , planują  ukwiecanie miast wraz z wiosną,  powinniśmy i my o to 
zadbać. Proponuję postawienie gazonów z kwiatami  na ulicach  by miasto 
wyglądało efektowniej . 

Radny Grzegorz Surel - mieszkańcy ul. Odległej chcieliby podłączyć się 
do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. NaleŜy pilnować i systematycznie 
naprawiać drogi gruntowe np. ulicę Sokolą , Jarzębinową oraz ulice 
gruntowe na osiedlu Podlasie . 

Radny Andrzej Popow - kiedy zostanie rozdzielona ogólnospławna 
kanalizacja w ul. 11 Listopada? 

Radna GraŜyna  Dymińska – przebudowę ul. Parkowej naleŜy 
priorytetowo potraktować  ze względu na letnie imprezy. 

Irena Baranowska- Przewodnicząca Rady Osiedla Lipowa - czy są  i 
jakie plany wykorzystania kotłowni na os. Lipowa? 

 Do punktu 12 porządku obrad 
Odpowiedzi na interpelacje, wolne wnioski , zapytania  udzielił Burmistrz 
Miasta  - projekt modernizacji ulic Armii Krajowej i Kolejki Leśne jest 
wykonany, planowane jest przedłuŜenie ścieŜki rowerowej i przebudowa 
chodników. Ulica Kolejowa zostanie naprawiona. W sprawie terenów 
Wspólnoty Gruntowej Dolna wykaŜmy cierpliwość. O budowie chodników 
będziemy rozmawiali z zarządcami dróg. Zapewne odbywają się zebrania 
wspólnot, mają miejsce głosowania; to członkowie wspólnot decydują, na 
co przeznacza się środki z funduszu remontowego. W sprawie parkingu 
naleŜy spotkać się w terenie i ustalić ewentualne miejsca parkingowe. 
Mamy zapewnienie PZDW, Ŝe w tym roku zostanie zlikwidowane 
zastoisko wody przy skrzyŜowaniu 3 Maja i Jagiełły. Ulica Odległa jest 
przewidziana do kanalizacji w planach PWiK. Starostwo składa wniosek 
na przebudowę ul. 11 Listopada, nasza darowizna związana jest właśnie z 



rozdzieleniem kanalizacji. ZaleŜy nam, Ŝeby ul. Parkowa została 
przebudowana do pierwszych masowych imprez. Spółdzielnia 
Mieszkaniowa wyraŜała zainteresowanie zagospodarowaniem kotłowni, 
później od tego odstąpiła wobec czego prezes PEC ogłosił przetarg. 
Proponuję doprowadzenie do spotkania mieszkańców, Zarządu 
Spółdzielni i przedstawiciela burmistrza. 

Przewodniczący Leonard Kulwanowski - w imieniu tych, którzy juŜ 
świętowali Ŝyczę pogodnych, zdrowych i wesołych świąt wszystkim 
obchodzących je w niedalekim czasie. 

 Do punktu 13 porządku obrad 
Na tym obrady zakończono . 

 
 
protokółowała



Interpelacje. 
Radna Ostaszewska: - Konieczne jest rozpoczęcie jeszcze w tym roku przebudowy ul. Armii Krajowej na odcinku od 3 

Maja do Rakowieckiego. Nastąpiło na niej znaczne zwiększenie ruchu i została mocno zniszczona, w bardzo złym stanie 
są teŜ chodniki. 

Informacja o działalności burmistrza. 
 
Radni przyjęli informacje: o działalności kulturalnej na terenie gminy – sprawozdanie z działalności HDK i o 

sposobie realizacji uchwały RM w sprawie ustalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta. 
(Wyjątki z informacji i wyciągu z przepisów związanych z realizacją uchwały RM). 
 
Skarga małŜeństwa Agnieszki i Adama Kudłacików na odmowę przyznania mieszkania komunalnego została uznana 

za bezzasadną 12. głosami przy 3. przeciwnych i 6. wstrzymujących się. 
Rada przyjęła wniosek radnego Łabędzkiego, Ŝeby Komisja Rewizyjna zbadała skargę państwa Kudłacików w 

punkcie dotyczącym wcześniejszej sprawy – wymeldowania p. Kudłacik (wówczas Rybaczuk) z lokalu przy ul Armii 
Krajowej. 

Bazyl Stepaniuk, z – ca burmistrza: - Rola burmistrza przy przyznawaniu mieszkań jest w zasadzie techniczna. 
Główną pracę wykonuje Społeczna Komisja Mieszkaniowa, a tryb przydzielania mieszkań wynika z uchwały Rady 
Miasta z 2003 r. – naleŜy spełniać zawarte w niej kryteria. W przypadku państwa  Kudłacików prośba o przydział 
mieszkania komunalnego nie mogła być spełniona ze względu na nadmetraŜ w zajmowanym lokalu. 

Mieszkaniec Hajnówki (brak zgody na przetwarzanie danych osobowych) zaskarŜył prawomocność przejęcia przez 
gminę terenów Wspólnoty Gruntowej Dolna i zaŜądał od gminy wydania praw udziału we Wspólnocie w związku z 
odziedziczeniem praw do gruntów. 

Sąd Rejonowy w Bielsku Podlaskim I Wydział Cywilny podzielił zdanie mieszkańca, a w uzasadnieniu podał min.: 
Przez wiele lat nie było organów reprezentujących spółkę. Za sugestią gminy Hajnówka pojawił się pomysł 
zagospodarowania nieruchomości poprzez urządzenie w tym miejscu zbiornika wodnego. Działania gminy szły w 
kierunku nawiązania kontaktu z liderami społeczności zamieszkującej w obrębie ul. Dolnej, aby w uzgodnieniu z nimi 
realizować zamierzony uprzednio cel. Niewątpliwe jest, iŜ gminie przyświecały szlachetne intencje, a podjęte działania 
zostały podporządkowane interesom lokalnej społeczności. Dnia 27 stycznia 2005 r. odbyło się ogólne zebranie 
członków spółki. Z przebiegu zebrania naleŜy sądzić, iŜ nad podjęciem uchwały w sprawie tak waŜkiej jak zbycie 
wspólnoty gruntowej w formie darowizny procedowano zbyt pospiesznie. Określając krąg osób uprawnionych do 
wspólnoty opierano się na danych z rejestru gruntów, nie dokonano jednak ich weryfikacji. W rezultacie doszło do 
podjęcia uchwały sprzecznej z ustawą o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych i do zawarcia umowy darowizny 
niewaŜnej, albowiem sprzecznej z ustawą. 

A. Ochryciuk: - Nie kwestionuję wyroku sądu, przyjmowaliśmy darowiznę w najlepszej wierze i w przekonaniu, Ŝe 
strona formalno – prawna jest uregulowana, co gwarantowała osoba notariusza. Z tego co zaszło trzeba wyciągnąć 
wnioski. NaleŜy zwrócić się do sądu o ustanowienie kuratora do odbudowy organów Wspólnoty. JeŜeli sprawy 
własnościowe zostaną uporządkowane, a tereny prawomocnie przekazane gminie istnieje duŜe prawdopodobieństwo 
otrzymania funduszy unijnych na budowę zbiornika wodnego. 

Radni powzięli uchwałę o uznaniu skargi za zasadną i zaleceniu burmistrzowi działań zmierzających do odbudowy 
organów Wspólnoty Dolna. 

Mieszkaniec Hajnówki nie był zadowolony z treści powziętej uchwały i zapowiedział dalsze działania, nie precyzując 
jednak ich kierunku.  

 
Uchwałę o przedłuŜeniu czasu obowiązywania dotychczasowych taryf  za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i 

odprowadzanie ścieków powzięto przy jednym głosie wstrzymującym się, a o udzieleniu pomocy finansowej przy 
siedmiu głosach wstrzymujących się. 

Pomoc finansowa w kwocie 90.000 zł jest skierowana do starostwa jako udział gminy w przebudowie kanalizacji 
deszczowej w ul. 11 Listopada. 

Uchwałę o zmianach w budŜecie na 2008 r. powzięto 18. głosami za, przy 2. przeciwnych. Konieczność dokonania 
zmian wynikła min. z wycofania budowy ZZO z Listy Projektów Kluczowych, stąd pilna potrzeba wykonania pola 
składowego na odpady, przesunięcia terminu budowy infrastruktury drogowej (śabia Górka i Odległa) na 2009 r. w 
związku ze zmianą harmonogramu naboru wniosków ze środków unijnych oraz zwiększenia kwoty subwencji 
oświatowej o 208.767 zł. 

Powzięto równieŜ uchwały w sprawach: zmiany uchwały w sprawie Planu rozwoju lokalnego gminy na lata 2004 – 
2013 – wpisanie do Planu budowy ulic śabia Górka i Odległa zwiększa moŜliwość uzyskania dofinansowania na 
składany projekt; ustalenia wysokości opłaty za świadczenia publicznych przedszkoli – 90 zł miesięcznie, 
pomniejszone o 10 zł przy drugim i kaŜdym następnym dziecku; ustalenia zasad korzystania ze stołówek 
zorganizowanych w szkołach prowadzonych przez gminę – cena obiadu we wszystkich placówkach wyniesie 3,50 zł; 
zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych i nadania nazw ulicom zgodnie z propozycjami mieszkańców – Oceaniczna 
(obręb Górna), Spokojna (obręb Stara Judzianka i Poryjewo), Truskawkowa (obręb Targowa); wyraŜenia zgody na 
dokonanie darowizny nieruchomości stanowiącej własność gminy – przekazanie gruntu Aresztowi Śledczemu pod 



budowę pawilonu zamkniętego. 
Wolne wnioski, zapytania. 

 
 


