
P r o t o k ó ł    N r  XVII / 08 

z obrad XVII sesji Rady Miasta Hajnówka, 

która odbyła się 25 czerwca 2008 r. 

w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Hajnówka przy ul. 

Aleksego Zina 1 w godz. 15.00-19.40 

Stan osobowy Rady-21 

Obecnych - 19 
Nieobecni usprawiedliwieni – 2                                                                         

/ Andrzej Popow , 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. EUGENIUSZ BOAŁTROMIUK 
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. Andrzej Popow 
2. Eugeniusz Saczko 



Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu 

 Ponadto w sesji udział wzięli Pan Anatol Ochryciuk – 
Burmistrz Miasta Hajnówka, Mikołaj Janowski – radny Sejmiku 
Województwa Podlaskiego , Bazyl Stepaniuk – Zastępca 
Burmistrza Miasta , Sekretarz Gminy Jarosław Grygoruk , 
Ksiądz Józef Poskrobko ,pracownicy Urzędu Miasta Hajnówka  , 
Przewodniczący Rad Osiedla , nauczyciele , rodzice  z Zespołu 
Szkół Nr 2 ,oraz przedstawiciele lokalnej prasy i mediów , 
związków zawodowych i mieszkańców.                                                                                          
Do punktu 1 i 2 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 . 

 Porządek obrad radni otrzymali w statutowym terminie .  
Operator Telewizji Kablowej, nie otrzymał zgody 
przewodniczącego na filmowanie sesji ze względu na brak 
wcześniejszych uzgodnień w tej sprawi. 
Radna GraŜyna Dymińska - wnioskuję o rozszerzenie obrad 
przez dodanie punktu 5a – informacja burmistrza o sytuacji w 
Zespole Szkół  nr 2  i prognozy rozwiązania konfliktu . 
Proponuję rozszerzenie tego punktu z uwagi na liczne grono 
osób , które dziś przybyło na obrady . Widać , Ŝe problem jest 
istotny i powinniśmy dzisiaj o tym porozmawiać 
Przewodniczący Leonard Kulwanowski - uwaŜam, Ŝe 
wprowadzanie dodatkowego punktu jest zbędne, poniewaŜ radni 
nie są wystarczająco zorientowani w tym temacie, a sprawa i tak 
zostanie poruszona. 
Przewodniczący Rady  poddał wniosek radnej Dymińskiej pod 
głosowanie . Za wnioskiem głosowało 7 radnych , przeciw 
głosowało 7 radnych , 4 radnych wstrzymał się od głosu w 
głosowaniu udział wzięło 18 radnych . Wniosek nie został 
rozstrzygnięty . 
Radny Ryszard Sokołowski - nie zgadzam się z panem 
przewodniczącym. Spotkamy się na sesji we wrześniu, gdy 
decyzje juŜ zapadną. 



Radny Bogusław Szczepan Łabędzki - w związku z tym, Ŝe 
ostatnie pismo, które otrzymaliśmy ma datę późniejszą, 
wnioskuję o rozszerzenie terminu objętego informacją 
burmistrza do 19.06. 2008 r.  Za wnioskiem radnego głosowało 
17 radnych , głosów przeciw nie było , 1 radny wstrzymał się od 
głosu . W głosowaniu udział wzięło 18 radnych . Wniosek został 
przyjęty . 
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie  projekt porządku 
 obrad z przyjętym wnioskiem . Za przyjęciem porządku  
głosowało 16 radnych , głosów  przeciw było 2 ,  głosów 
wstrzymujących nie było , w głosowaniu udział wzięło 18 
 radnych . 

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

okresie 08.04.2008 r. – 19.06.2008 r. 
6. Sprawozdanie z realizacji zadań w zakresu gospodarki 

określonymi w Planie Gospodarki Odpadami dla Miasta Hajnówka 
na lata 2004-2014 . 

7. Sprawozdanie z realizacji zadań inwestycyjnych i 
pozainwestycyjnych koordynowanych przez Gminę Miejską 
Hajnówka , stan na 31 grudnia 2007 roku . 

8. Ocena realizacji Planu Rozwoju Lokalnego . 
9. Przygotowanie placówek szkolnych i pozaszkolnych do realizacji 

wypoczynku dzieci i młodzieŜy w okresie wakacyjnym. 
10. Podjęcie  uchwał w sprawach : 
 A/ Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym 

zasobem Gminy Miejskiej Hajnówka na lata 2008-2012 , 
 B/ Zmiany uchwały Nr XI/55/07 Rady Miasta Hajnówka z dnia 

25 października 2007 r. w sprawie zasad gospodarowania 
nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Miejskiej 
Hajnówka , 

 C/ WyraŜenia zgody na dokonanie darowizny i uŜyczenie  



nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej w 
Hajnówce , 

 D/ Ustalenia limitu wydatków na wieloletnie programy 
inwestycyjne, 

 E/ Zmian w budŜecie miasta na 2008 r. 
 F/ Wynagrodzenia Burmistrza Miasta Hajnówka, 
 G/ Sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego obszar 2- Hajnówka Południe, 
 H/ Sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego obszar 2- Hajnówka Południe, 
 I/ Sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego obszar 3- Hajnówka Wschód, 
 J/ wniosku o uzyskanie środków na realizację inwestycji. 
11. Wolne wnioski, zapytania . 
12. Odpowiedzi na interpelacje, wolne wnioski , zapytania . 
13. Zamknięcie obrad. 

 
 Do punktu 3 porządku obrad 

Protokół z XVI sesji Rady Miasta Hajnówka radni przyjęli 
jednogłośnie / 18 głosów za , głosów przeciw i wstrzymujących 
nie było , w głosowaniu udział wzięło 18 radnych /. 

 Do punktu 4 porządku obrad 
Interpelacje zgłosił radny Bogusław Szczepan Łabędzki - 30 
sierpnia br.  upływa termin uŜytkowania składowiska odpadów, a 
sprawa budowy Zakładu Zagospodarowania Odpadów przedłuŜa 
się  . Pilnie naleŜy  podjąć działania nad rozwiązaniem tego 
problemu i jasno informować o wszystkich problemach gdyŜ 
jest to temat bardzo waŜny . Interpelacja stanowi załącznik nr 
2 do niniejszego protokołu . 

 Do punktu 5 porządku obrad 
Informacja o działalności Burmistrza Miasta Hajnówka  w 
okresie 08.04.2008 r. – 09.06.2008 r. stanowi załącznik nr 3 do 
niniejszego protokołu . 
Głos zabrali :                                                                                   
Radny  Wiesław Rakowicz - uniewaŜniony został przetarg na 



budowę ul. Partyzanckiej – co to konkretnie oznacza? W 
dostawie materiałów budowlanych znów uczestniczy firma, 
która dostarczyła dla miasta wadliwe krawęŜniki , które ulegają 
dewastacji . NaleŜy ten problem rozwiązać .                         
Burmistrz Miasta Anatol Ochryciuk - oferty opiewały na kwotę 
wyŜszą od zaplanowanej, stąd uniewaŜnienie przetargu. W 
nowym przetargu oferta odpowiadała zaplanowanej kwocie. Ten 
przypadek zdarzył się tylko raz nie było podstaw do wykluczenia 
firmy z przetargu na dostawę materiałów.                                
Radna GraŜyna Dymińska - dlaczego w sprawozdaniu nie 
poruszano problemu , który od wielu miesięcy jest w Zespole 
Szkół nr 2? W informacji Burmistrza brak jest informacji o 
sytuacji w zespole. W związku z tym proszę o staranniejsze 
przygotowywanie tego materiału .                                                
Radny Zdzisław Wiatrowki - w ul. Parkowej warstwa asfaltu ma 
tylko 2 cm. Pracownicy twierdzą, Ŝe zostanie bardzo szybko 
rozjeŜdŜona. Wykonawcy śmieją się  z takich działań . Proszę o 
wyjaśnienie sprawy .                                                                     
Radny Ryszard Sokołowski – wracam do wcześniej zgłaszanego 
przeze mnie problemu ul. Kosidłów . Wcześniej otrzymaliśmy 
informacje  w materiałach , Ŝe ta ulica została zakończona  a 
tak nie jest .gdyŜ jedna strona ul. Kosidłów nie jest skończona 
do dziś. Zwracam takŜe uwagę na przetarg na budowę ulicy 
Partyzanckiej . Przetarg nie rozstrzygnięto , wyłoniono jakiegoś 
wykonawcę bo zrezygnowano  z czegoś by zmieścić się w 
określonej kwocie .                                                                 
Burmistrz Miasta  - to jest pierwsza warstwa, wyrównawcza, 
zostanie jest połoŜona grubsza warstwa ścieralna.  
Przewodniczący Rady Miasta  - proszę o przedstawienie 
problemu w Zespole Szkół nr 2.                                                      
Pani Irena Snitkowska -pedagog ZS nr 2 - jestem zaskoczona, a 
nawet zaszokowana działaniami władz. Konflikt trwa od ponad 
roku, a teraz słyszymy, Ŝe państwo radni nie znają treści pism, 
Ŝe się z nimi nie zapoznali, Ŝe jakby nie znają problemu. Na 
spotkaniach z rodzicami, nauczycielami, pracownikami 



administracyjnymi, burmistrz twierdził, Ŝe nie decyduje sam i 
losach ZS nr 2, ale leŜy to w gestii Rady. Jestem w szoku, 
poniewaŜ dziś dowiaduję się, Ŝe radni nie znają problemu i nie 
są władni do jakichkolwiek rozstrzygnięć . Wczoraj na spotkaniu 
usłyszeliśmy od pana przewodniczącego, Ŝe powołanie dyrektora 
leŜy w gestii burmistrza. Konflikt trwa do roku, dwie osoby 
podają sprawy do sądu, piszą skargi do kuratorium, utrudniają 
nam pracę, utrudniają naukę dzieciom, eskalują problem. Do 
walki dzieci, a ja dziś słyszę, Ŝe radni o tym nie wiedzą. 
Wspomniał pan, panie przewodniczący, Ŝe komplet dokumentów 
dostarczyliśmy Radzie za późno; owszem, ale oczekiwaliśmy od 
lutego na decyzję burmistrza. Pan burmistrz był na posiedzeniu 
Rady Pedagogicznej juŜ po konkursie na stanowisko dyrektora i 
prosił, Ŝebyśmy dali mu czas na zastanowienie się. 
Wnioskowaliśmy o ponowne powołanie naszego dyrektora na to 
stanowisko bez konkursu. Pan burmistrz twierdził, Ŝe nie ma 
zarzutów do pracy dyrektora, powiedział teŜ, Ŝe te dwie panie, 
które eskalują konflikt nie nadają się do pracy w szkole. 
Dlaczego więc po 17 latach tracimy tego dyrektora? Pan 
burmistrz twierdzi, Ŝe się zastanawia, a Rada Pedagogiczna 
otrzymuje do zaopiniowania inna kandydaturę, niŜ 
zaproponowaliśmy. Osoba zaproponowana przez burmistrza 
pracuje w naszej szkole od roku na stanowisku zastępcy 
dyrektora do spraw klas gimnazjalnych, jest dobrym 
dyrektorem, ale nie ma doświadczenia w pracy z oddziałami 
integracyjnymi. Burmistrz nie mógł zwolnić pań eskalujących 
problem, bo złamałby ustawę oświatową, a zwalnia nam 
dyrektora. Proponowaliśmy, Ŝeby burmistrz przeniósł te panie 
do innych szkół, ale ponoć nikt ich nie chce. Jedyny zarzut w 
stosunku do dyrektora był taki, Ŝe nie umie układać stosunków 
między ludzkich – naleŜy rozumieć, Ŝe z tymi dwiema paniami. 
Przez cały rok prosiliśmy o pomoc burmistrza, Kuratorium, 
związki zawodowe, pisaliśmy do Wojewody, Marszałka, do 
Ministerstwa Edukacji, gdzie jeszcze mamy zwrócić się dalej. 
Chcemy mieć taką szkołę, jaką mieliśmy do tej pory, a 



uniemoŜliwiają to dwie osoby, z którymi nikt nie moŜe poradzić. 
Z tym konfliktem Ŝyjemy od roku. Chcemy od września 
normalnie pracować z tym naszymdyrektorem, który nie zrobił 
nic złego.                                                                         
Przewodniczący Rady - Rada Miasta wie o konflikcie, ale pisma 
nie były kierowane do wiadomości Rady, a decyzje kadrowe 
dotyczące dyrektora podejmuje organ prowadzący, czyli 
burmistrz.                                                                               
Burmistrz Miasta Anatol Ochryciuk - z końcem sierpnia upływa 
kadencja dotychczasowego dyrektora. Organ prowadzący moŜe 
powierzyć pełnieni funkcji na kolejne pięć lat lub ogłosić 
konkurs. Po konsultacjach z kuratorem ogłosiłem konkurs z 
powodu istnienia konfliktu i trwania sprawy sądowej. 
PrzedłuŜenie kadencji nie było w tym przypadku moŜliwe. Rada 
Pedagogiczna delegowała do komisji konkursowej dwóch 
członków. Komisja nie wyłoniła kandydata – druga ze 
startujących osób nie posiadała kwalifikacji do prowadzenia 
zespołu szkół. Organ prowadzący moŜe po zasięgnięciu opinii 
Rady Pedagogicznej powołać dyrektora – proponuję 
dotychczasowego zastępcę Pana Adama Chudka.  
Przewodniczący Rady - przypominam, Ŝe Rada Miasta nie 
podejmuje Ŝadnych decyzji, poniewaŜ nie jest organem 
prowadzącym szkołę.                                                                          
Pani Irena Snitkowska – kiedy pan panie burmistrzu, wysłucha 
pan głosu rodziców i Rady Pedagogicznej i postąpi podobnie jak 
w Szkole Podstawowej nr 6 powołując na dyrektora panią 
Kułaczewską.                                                                             
Burmistrz Miasta - za sytuację w szkole odpowiada dyrektor. 
Organ prowadzący nie moŜe ingerować w wewnętrzne sprawy 
szkoły. Wielokrotnie spotykałem się i prosiłem o wyciszenie i 
rozwiązanie sporu, mediowałem, prosiłem panie o wycofanie 
pozwu – tylko tyle mogłem.                                                               
Radny Ryszard Sokołowski: - jeśli 71 osób popiera dyrektora 
Budzyńskiego, a dwie eskalują konflikt to powołanie A. Chudka 
nie zmieni nic. UwaŜam, Ŝe konieczne jest jeszcze jedno 



spotkanie i wypracowanie takiej formuły, która zakończy 
konflikt. Proponuje by spotkał się Burmistrz , Przewodniczący 
rady , Pani GraŜyna Dymińska jeszcze raz z nauczycielami . 
Burmistrz Miasta - zawsze jestem gotowy do spotkania. 
Przewodniczący Rady - po tych stwierdzeniach uwaŜam 
dyskusję za zamkniętą. 
Radni przy 13 głosach za , głosów przeciw nie było , 6 głosach 
wstrzymujących przyjęli informację  , w głosowaniu udział 
wzięło 19 radnych . 
Przewodniczący Rady ogłosił 10 minutową przerwę 

 Po przerwie 
Do punktu 6 porządku obrad 

Sprawozdanie z realizacji zadań w zakresu gospodarki 
określonymi w Planie Gospodarki Odpadami dla Miasta Hajnówka 
na lata 2004-2014  załącznik nr 4.                                                   
Radna Alicja Chaniło – pragnę dowiedzieć się  jak jest 
wykorzystywana kruszarka przez PUK , z informacji jakie 
posiadam nie jest ona wykorzystywana z uwagi na pewne 
problemy wynikające z jej eksploatacji . Ponadto zwracam 
uwagę  ,Ŝe naleŜałoby nawieźć kruszec na drogę do 
Wydmuchowa.                                                                              
Radny Wiesław Rakowicz - wiele z zamierzeń w sferze 
gospodarki odpadami nie zostało zrealizowanych z tego powodu, 
Ŝe powiązano je z budową Zakładu Zagospodarowania 
Oodpadów, a tymczasem budowa tego zakładu to ciągle jedna  
wielka niewiadoma . Z tego programu niewiele zrealizowaliśmy  , 
mamy 4 lata w plecy . Nie napawa optymizmem takŜe  sytuacja 
jaka ma miejsce w DobiaŜynie , tamci mieszkańcy protestują , 
nie chcą mieć wysypiska u siebie i co dalej ? Nic nie zrobiliśmy . 
Pani Marta Wilson-Trochimczyk - kierownik Referatu 
Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta  - 
Plan Gospodarki Odpadami został przyjęty w 2004 roku, co dwa 
lata jest obowiązek składania sprawozdania z jego realizacji. 
Plan zostanie zaktualizowany przez firmę zewnętrzną zgodnie z 
nowymi wytycznymi . Zaplanowano wiele rzeczy ale straciły one 



po latach rację bytu  .  Związane to jest takŜe z działaniami 
władz wyŜszych .                                                                            
Przedmiotowy materiał radni przyjęli przy 12 głosach za , 6 
głosach przeciw , 1 głosie wstrzymującym , w głosowaniu udział 
wzięło 19 radnych .  

 Do punktu 7 porządku obrad 
Sprawozdanie z realizacji zadań inwestycyjnych i 
pozainwestycyjnych koordynowanych przez Gminę Miejską 
Hajnówka , stan na 31 grudnia 2007 roku – załącznik nr 5 . 
Radny Bogusław Łabędzki: - być moŜe udało się zlikwidować 
nielegalne wysypiska na teranie miasta, ale mieszkańcy nadal 
wyrzucają śmieci tyle, Ŝe na teren gminy wiejskiej. NaleŜałoby 
zweryfikować entuzjazm dot . realizacji tych zadań . Dzikie 
wysypiska dalej istnieją w okolicy ulicy śeromskiego , 
Handlowej . 
Radny Wiesław Rakowicz -  jedno potrafimy dobrze zrobić 
realizujemy rozwój sieci wodno – kanalizacyjnej  a pozostałym 
zadaniom zbyt mało poświęcamy uwagi . 
Przedmiotowy materiał radni przyjęli przy 15 głosach za , 
głosów przeciw nie było, 4 radnych wstrzymało się od głosu, w 
głosowaniu udział wzięło 19 radnych 

 Do punktu 8 porządku obrad  
Ocena realizacji Planu Rozwoju Lokalnego – załącznik nr 6 .                                         
Radna GraŜyna Dymińska: - z czego wynika niedoszacowanie lub 
doszacowanie kwot przy zadaniach inwestycyjnych? Zwracam 
uwagę na róŜnicę w planowanych kwotach gdyŜ  planujemy mniej 
a gdy kończymy zadanie to ta kwota jest wyŜsza  , widać 
problemy  w rozstrzygnięciach przetargów , naleŜałoby 
rzetelniej szacować te kwoty . 
Jarosław Grygoruk - sekretarz UM - zmianie ulegały koszty 
materiałów i usług, poza tym w większości przypadków nie były 
to kosztorysy inwestycji, tylko koszty szacunkowe 
Przedmiotowy materiał radni przyjęli przy 12 głosach za , 3 
głosach przeciw , 4 głosach wstrzymujących , w głosowaniu 
udział wzięło 19 radnych 



 Przygotowanie placówek szkolnych i pozaszkolnych do realizacji 
wypoczynku dzieci i młodzieŜy w okresie wakacyjnym załącznik 
nr 7 . 
Radna GraŜyna Dymińska – chciałabym zgłosić uwagę - odnoszę 
wraŜenie , Ŝe tylko Miejska Biblioteka Publiczna  skierowała 
swoja ofertę dla  dzieci z miasta , bo pozostałe jednostki 
odniosły się do stałych form swojej działalności  to znaczy 
organizują zajęcia jedynie dla dzieci , które  uczestniczą w 
ciągu roku w pracach poszczególnych grup lub sekcji . 

 Do punktu 10 porządku obrad  
 A/ Przed przystąpieniem do przyjęcia  projektu uchwały w 

sprawie wieloletniego programu gospodarowania 
mieszkaniowym zasobem Gminy Miejskiej Hajnówka na lata 
2008-2012 radni wysłuchali opinii komisji branŜowych . 
Wszystkie komisje zaopiniowały projekt pozytywnie . 
Komisja Polityki Gospodarczej wnioskowała by w załączniku 
do uchwały  Rozdziale IV pn. Zasady polityki czynszowej pkt. 
6  z tabeli nazwanej – Proponowane zmiany stawki bazowej 
czynszu w latach 2008-2012  wykreślić trzecią kolumnę w 
której określono datę zmiany . Burmistrz Miasta przyjął 
wniosek jako autoporawkę . 
Radny Ryszard Sokołowski – jestem przeciw tej uchwale  , z 
niej nic nie wynika bo mieszkań nie przybędzie i nie 
powinniśmy się tym zajmować . 
Radny Wiesław Rakowicz – proszę pamiętać  , Ŝe głosując 
decydujemy o podwyŜkach , a o rzeczywistych kosztach nic 
nie mówimy . Zwracam uwagę na rozdział IV gdzie widać  
wyraźny wzrost czynszu . Obawiam się  , Ŝe  moŜemy mieć 
trochę huku  w związku z przyjęciem tej uchwały  . 
Powinniśmy się nad nią zastanowić . W związku z 
wątpliwościami proponuję ją przełoŜyć  na kolejną sesję . 
Zgłaszam w tej sprawie wniosek formalny . 
Pana Anatol Łapiński – Dyrektor Zakładu Gospodarki 
Mieszkaniowej – czynsz w naszych zasobach nie był 
zmieniany od  2001 roku , a przez te lata zmieniały się 



koszty . Przedstawiony materiał jest wymogiem ustawowym . 
Radca Prawny Pani Eugenia Ostapczuk wyjaśniła , Ŝe wniosek 
radnego Rakowicza nie moŜe być głosowany z uwagi na 
wcześniejsze przyjęcie porządku obrad . 

Radni projekt uchwały przyjęli przy 12 głosach za , 7 
głosach przeciw , głosów wstrzymujących nie było . W 
głosowaniu udział wzięło 19 radnych . 

Uchwała Nr XVII/96/08 w sprawie wieloletniego 
programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy 
Miejskiej Hajnówka na lata 2008-2012 załącznik nr 8. 

 B/ Komisje rady zaopiniowały pozytywnie zmiany uchwały Nr 
XI/55/07 Rady Miasta Hajnówka z dnia 25 października 
2007 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami 
stanowiącymi własność Gminy Miejskiej Hajnówka . 
Radny Grzegorz Tomaszuk – moja komisja głosowała za 
przyjęciem projektu .Zmieniła się interpretacja prawna , 
decyzje w sprawie bonifikat podejmuje Burmistrz Miasta a 
Rada jedynie wyraŜa zgodę na sprzedaŜ . Apeluję by 
Burmistrz Miasta w tej sprawie podejmował odwaŜne 
decyzje by bonifikaty były do 70 % . Nie ma lepszego 
gospodarza niŜ właściciel . 
Radny Wiesław Rakowicz – to początek drogi by sprzedać 
zasoby gminne . Moim zdaniem naleŜy ustalić  górny limit          
ulg , które  stosowałby burmistrz i w tej sprawie naleŜy  
wypracować  stanowisko . 
Projekt uchwały radni przyjęli przy 19 głosach za , głosów 
przeciw i wstrzymujących nie było , głosowało 19 radnych  
Uchwała Nr XVII/97/08 w sprawie zmiany uchwały Nr 
XI/55/07 Rady Miasta Hajnówka z dnia 25 października 
2007 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami 
stanowiącymi własność Gminy Miejskiej Hajnówka załącznik 
nr 9. 

 C/ Radni po pozytywnych opiniach komisji jednogłośnie  przyjęli 
projekt uchwały w sprawie wyraŜenia zgody na dokonanie 
darowizny i uŜyczenie  nieruchomości stanowiącej własność 



Gminy Miejskiej w Hajnówce . / 19 głosów za , przeciw – 0 , 
wstrzymało –0 , głosowało 19 radnych /. 
Uchwała Nr XVII/98/08 w sprawie wyraŜenia zgody na 
dokonanie darowizny i uŜyczenie  nieruchomości stanowiącej 
własność Gminy Miejskiej w Hajnówce załącznik nr 10. 

 D/ Projekt uchwały w sprawie ustalenia limitu wydatków na 
wieloletnie programy inwestycyjne komisje rady zaopiniowały 
pozytywnie . 
Radny Ryszard Sokołowski – przyjmując uchwałę 
przyjmujemy kwotę około 8 mln. zł  do realizacji . Projekt 
budŜetu ulegnie zmianie  . Przypominam , Ŝe planujemy wiele 
inwestycji – pływalnię , budowę Ośrodka Sportu i Rekreacji , 
halę sportową przy Zespole Szkół Nr 2  skąd na to 
weźmiemy środki ? 
Burmistrz Miasta – przyjdzie moment gdy będziemy musieli 
zaciągnąć kredyt  , ponadto przypominam o źródłach  
unijnych . 
Uchwała Nr XVII/99/08 w sprawie ustalenia limitu 
wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne załącznik nr 
11. 

 E/ Projekt uchwały w sprawie zmian w budŜecie miasta na 2008 
r. radni przyjęli przy 18 głosach za , 1 głosie przeciw ,                       
głosów  wstrzymujących nie było , w głosowaniu udział wzięło 
19 radnych . 
Uchwała Nr XVII/100/08 w sprawie zmian w budŜecie 
miasta na 2008 r. załącznik nr 12. 

 F/ Projekt uchwały w sprawie Wynagrodzenia Burmistrza 
Miasta Hajnówka przedstawił radnym Przewodniczący Rady.  
Radny Bogusław Łabędzki  - o ile średnio wzrosły 
wynagrodzenia pracowników Urzędu Miasta ? Zwracam 
uwagę na rozsądne gospodarowanie  środkami .                     
Nie krzywdźmy tego człowieka , przyznajmy mu taką 
podwyŜkę jaką otrzymali jego Ŝołnierze  tj. 5 % . Nie jest 
tak pięknie jak  przedstawia pan Przewodniczący wiele 
rzeczy nie zostało zrealizowanych .                                     



Burmistrz Miasta  - co roku w kwietniu pracownicy 
otrzymują średnio 4% do 5% podwyŜki.                                 
Radny Ryszard Sokołowski - nagroda za najtańszy urząd w 
Polsce teŜ świadczy o wysokości zarobków.                       
Burmistrz Miasta - to nie tylko zarobki, ale obsada i 
gospodarowanie zasobami ludzkimi, oraz przekazywanie 
spraw do jednostek organizacyjnych. 
Radna GraŜyna Dymińska – czy  w związku ze zmiana 
wynagrodzenia burmistrza czy będą tez zmiany w 
jednostkach organizacyjnych gminy ? Wiele razy 
wspominałam , Ŝe  dodatek specjalny powinien być 
motywujący za realizację  zadań . Wiele zadań nie zostało 
zrealizowanych a dodatek  za fakt , Ŝe jest się burmistrzem 
to przesada . Wysokość tego dodatku to 1500 zł , to 
równowartość wynagrodzenia niektórych  . Proszę spojrzeć 
na skalę wzrostu , widać tu duŜe dysproporcje . 
Wynagrodzenia zasadnicze teŜ  wskazuje na to , Ŝe 
jesteśmy co najmniej miastem 70. tys. 
Radny Wiesław Rakowicz – nie trudno nie zgodzić się z moimi 
przedmówcami , tylko Ŝe wszystko juŜ zaklepane . Strasznie 
denerwuje mnie zapis , Ŝe uchwała wchodzi w Ŝycie    
1.01.2008 r. . UwaŜam , Ŝe Burmistrz od stycznia do czerwca 
nie wykazał się  specjalnymi osiągnięciami a dlaczego 
otrzyma nagrodę wstecz . Wszystko co Pan Przewodniczący 
przedstawił  w uzasadnieniu to realizacja zadań z lat 
poprzednich i to nie zasługa Burmistrza  a taŜ jego 
pracowników . Wnoszę by zamienić ten zapis w taki sposób , 
Ŝe te kwoty które obowiązują powinny by od zapisów 
rozporządzenia a pozostałe od 1 lipca 2008 r. 
Radny Zdzisław Wiatrowski na komisji zwróciłem uwagę ,Ŝe 
tak zwane widełki w rozporządzeniu są dość duŜe . 
Proponowane wynagrodzenie zasadnicze zbliŜone jest do 
górnej granicy taka jak dla organu  wykonawczego miasta o 
liczbie około 100 tys . Powinno to nas skłonic do 
zastanowienia i refleksji . Burmistrz Miasta  by nic nie zrobił 



bez zespołu z którym pracuje . Dla jednego proponuje się 
wszystko  a dla innych tyle co nic .  Liczyłem , Ŝe po 
posiedzeniach komisji nastąpi otrzeźwieni i zostaną 
dokonane korekty . Propozycja przedstawiona nie jest 
etyczna . 
Przerwa 
Po przerwie  

Po przerwie przewodniczący przedstawił autopoprawkę 
pobory burmistrza od 1 stycznia 2008 r. do 30 czerwca 
2008 byłyby niŜsze od zaproponowanych, zaproponowanych 
od 1 lipca 2008 r. takie jak w projekcie uchwały. 

Autoporawka 
Wynagrodzenie Burmistrza Miasta  
 od 01.do 30.06.2008 r. 
wynagrodzenie zasadnicze  - 4.500   
dodatek funkcyjny - 1.775   
dodatek specjalny  
(40% od wyn. zasadyn. i dod. funkc.) - 2.510   

 dodatek za wysługę lat  
        (20% od wyn. zasadyn. i dod. funkc.) -  900  

Wynagrodzenie Burmistrza Miasta  
 od 01.07..2008 r. 
wynagrodzenie zasadnicze  - 5.500   
dodatek funkcyjny - 2000  
dodatek specjalny  
(40% od wyn. zasadyn. i dod. funkc.) - 3000  

 dodatek za wysługę lat  
        (20% od wyn. zasadyn. i dod. funkc.) -  1100  
Radni projekt uchwały przyjęli przy 14 głosach za , 4 głosach 
przeciw , głosów wstrzymujących nie było , w głosowaniu 
udział wzięło 18 radnych . 
Uchwała Nr XVII/101/08 w sprawie Wynagrodzenia 
Burmistrza Miasta Hajnówka załącznik nr 13. 

 G/ Radni jednogłośnie przyjęli projekt uchwały w sprawie 
sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania 



przestrzennego obszar 2- Hajnówka Południe - 18 głosów za , 
głosów przeciw i wstrzymujących nie było , w głosowaniu 
udział wzięło 18 radnych .  
Uchwała Nr XVII/102/08 w sprawie sporządzenia zmiany 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszar 
2- Hajnówka Południe załącznik nr 14. 

 H/ Radni jednogłośnie przyjęli projekt uchwały w sprawie 
sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego obszar 2- Hajnówka Południe - 18 głosów za , 
głosów przeciw i wstrzymujących nie było , w głosowaniu 
udział wzięło 18 radnych . 
Uchwała Nr XVII/103/08 w sprawie sporządzenia zmiany 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszar 
2- Hajnówka Południe załącznik nr 15. 

 I/ Radni jednogłośnie przyjęli projekt uchwały w sprawie 
sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego obszar 3- Hajnówka Wschód. - 18 głosów za 
, głosów przeciw i wstrzymujących nie było , w głosowaniu 
udział wzięło 18 radnych . 
Radna  Alicja Chaniło - czy wpłynęło pismo od mieszkańców w 
sprawie przytulisko dla psów? 
Burmistrz Miasta - pismo nie wpłynęło, ale zastępca 
utrzymuje stały kontakt z zainteresowanymi sprawą 
mieszkańcami. 
Uchwała Nr XVII/104/08 w sprawie sporządzenia zmiany 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszar 
3- Hajnówka Wschód załącznik nr 16. 

 J/ Radni jednogłośnie przyjęli projekt uchwały w sprawie 
wniosku o uzyskanie środków na realizację inwestycji -18 
głosów za , głosów przeciw i wstrzymujących nie było , w 
głosowaniu udział wzięło 18 radnych . 
Uchwała Nr XVII/105/08 w sprawie wniosku o uzyskanie 
środków na realizację inwestycji załącznik nr 17. 

 Do punktu 11 porządku obrad 
Wolne wnioski, zapytania  zgłosili :                                                   



Radna Alicja Chaniło - zgłaszam potrzebę ustawienia 
kontenerów na śmieci przy pętli autobusów na Starej 
Judziance, ustawienie kontenera przy ul. Wrzosowej nie było 
potrzebne.                                                                                      
Radna Wiera Masjało - mieszkańcy ul. NadbrzeŜnej wnioskują o 
ustawienia dwóch ławek i zagospodarowania ronda i miejsca, 
gdzie stoją Ŝubry, naleŜy wzmóc patrolowanie stacji Orlen.  
Radny Wiesław Rakowicz - czy podejmuje pan jakiekolwiek 
działania w sprawie ogrodzenia terenu przez księdza Szeszkę? 
Rozumiem, Ŝe materia jest delikatna.                                         
Radny Wiktor Dzik - poczwórny słup zwany piramida jest 
przeszkodzą przy budowie drogi, moŜe dałoby się na pobliski 
potrójny słup. Co dalej z ul. Krzywą.  
Radny Grzegorz Tomaszuk - Cchciałbym poinformować, Ŝe 
SPZOZ ogłosił przetarg na zakup tomografu komputerowego; 
koszt aparatury 1.800.000 zł, spłacenie trwałoby trzy lata 
Starostwa. Proszę o pomoc przy zakupie urządzenia. Przy 
skrzyŜowaniu Piłsudskiego i Zielonej stoi zaniedbany kiosk.     
Radny Bogusław Łabędzki - w imieniu mieszkańcu Kolejek 
Leśnych proszę o likwidację meliniarskiego zaplecza. NaleŜy 
poprawić oświetlenie ul. śeromskiego. W Hajnówce powinno być 
więcej koszy na śmieci przy ulicach i placach zabaw. W 
okolicach ulic śeromskiego i Handlowej cały czas są wyrzucane 
śmieci. Mieszkańcy ulice Konopnickiej sugerują potrzebę 
ustawienia lusta na skrzyŜowaniu z ul. Białowieską.                          
Radna Walentyna Ostaszewska - Dziękuję pani Marcie Wilson-
Trochimczyk i Lechowi Michalakowi za spowodowanie ustawienia 
ławek i naprawę wjazdu do instytucji na śabiej Górce.               
Radny Grzegorz Surel - co z budową centrum handlowego? 
Mieszkańcy telefonują i informują o wygórowanych cenach 
czynszu. 

 Do punktu 12 porządku obrad 
Odpowiedzi na interpelacje, wolne wnioski , zapytania  udzielił 
Burmistrz A. Ochryciuk - budowa ZZO znajdowała się na 
ogólnokrajowej liście inwestycji i niestety została wstrzymana. 



Mamy zaproszenie z EkoFunduszu i złoŜyliśmy wniosek – 
dofinansowanie wyniesie 60%. Rozpoczynamy budowę pola, 
które pozowali na składowanie odpadów zgodnie z prawem 
jeszcze przez 2 – 3 lata. Jesteśmy jedynym miastem w 
województwie posiadającym kompletny projekt na budowę ZZO. 
Sprawa DubiaŜyna skomplikowała się z powodu protestu 
okolicznych mieszkańców; wójtowie gmin powiatu hajnowskiego 
szukają miejsca, które byłoby alternatywą dla DubiaŜyna. W 
okolicy stacji Orlen nastąpiła wyraźna poprawa bezpieczeństwa. 
Istnieje duŜe prawdopodobieństwo, Ŝe ławki w tym miejscu 
będą wykorzystywane w innym celu niŜ wypoczynek, zgadzam 
się natomiast z potrzeba poprawy estetyki wymienionych 
miejsc. Poprosiłem panią wójt o wyjaśnienie sprawy ogrodzenia. 
Projektowanie i budowę ulic rozpoczniemy z pominięciem 
miejsca gdzie znajdują się słupy. PKP przekazało tereny po 
torowisku, pozwoli to inwestorowi na kontynuowanie budowy. 
JeŜeli nie będzie chętnych na dzierŜawę lokali to ceny ulęgną 
obniŜeniu. Zwrócimy się do właściciela Ŝeby zajął się 
zdewastowany kioskiem. Nielegalnych wysypisk wyraźnie ubyło, 
ale problem dalej istnieje. Podejmujemy działania polegające na 
skłonieniu właścicieli do dzierŜawy pojemników. Będę pamiętał o 
oświetleniu ul. śeromskiego. Sprawą śmietników postanowiła 
zająć się MłodzieŜowa Rada Miasta. Nie wydaje mi się, Ŝeby 
lustro w tym miejscu było potrzebne. 
Przewodniczący Leonard Kulwanowski – Kończąc obrady 
dzisiejszej sesji wszystkim Ŝyczę leniwych wakacji i miłego 
wypoczynku. 

 Do punktu 13 porządku obrad  
Na tym obrady zakończono . 

 
 



 
 


