
P r o t o k ó ł    N r  XIX/ 08 
z obrad XIX sesji Rady Miasta Hajnówka, 

która odbyła się 24 września  2008 r. 
w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Hajnówka  

przy ul. Aleksego Zina 1 w godz. 15.00-16.30 

Stan osobowy Rady-21 

Obecnych - 17 
Nieobecni usprawiedliwieni – 4   

/ LEONARD  KULWANOWSKI , GRAśYNA  DYMIŃSKA ,  
RYSZARD STANISŁAW SOKOŁOWSKI , ANDRZEJ POPOW / 

Radni obecni na sesji : 
1. ALICJA CHANIŁO 
2. JOLANTA EWA KULPA - KRZYCKA 

3. EUGENIUSZ SACZKO 
4. PIOTR  MARKIEWICZ 
5. WIERA MASAJŁO 
6. BOGUSŁAW SZCZEPAN ŁABĘDZKI 
7. JAKUB  OSTAPCZUK 
8. WALENTYNA OSTASZEWSKA 
9. EUGENIUSZ BOAŁTROMIUK 
10. WIKTOR  SACHARCZUK 
11. WIESŁAW RAKOWICZ 
12. GRZEGORZ  SUREL 
13. ZDZISŁAW WIATROWSKI 
14. MICHAŁ SZPAKOWICZ 
15. GRZEGORZ  TOMASZUK 
16. WIKTOR DZIK 
17. MIKOŁAJ SZAREJKO 

Nieobecni usprawiedliwieni 
1. Andrzej Popow 
2. GraŜyna Dymińska 
3. Ryszard Stanisław Sokołowski 
4. Leonard Kulwanowski 

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 , Skarbnik Gminy Halina Nowik 



Dyrektor ZKM Ryszard Sawicki ,pracownicy Urzędu Miasta Hajnówka  , 
Przewodniczący Rad Osiedla  ,oraz przedstawiciele lokalnej prasy i  
mediów , związków zawodowych i mieszkańców.                                                                                                   
Do punktu 1 i 2 porządku obrad  
Zebrani minutą ciszy , na wniosek Zastępcy Przewodniczącego Rady Miasta 
Pana Eugeniusza Saczko  , uczcili pamięć zmarłej Jadwigi Rudzińskiej-
Patejuk. 
 Z powodu choroby Pana Leonarda Kulwanowskiego obrady prowadził Pan 
Eugeniusz Saczko- Zastępca Przewodniczącego Rady Miasta , który po 
stwierdzeniu , Ŝe w obradach uczestniczy 17 radnych przystąpił do 
realizacji porządku obrad . 
W związku z wycofaniem w dniu 17.09.2008 r. przez Panią Ninę Prystupiuk 
skargi Zastępca Przewodniczącego Rady Pan Eugeniusz Saczko  
zaproponował skreślenie punkt 11 porządku obrad - rozpatrzenie skargi 
Pani Niny Prystupiuk – mieszkanki Hajnówki. Realizując wnioski komisji 
zaproponował zdjęcie z porządku obrad pkt. 12b podjęcie uchwały w 
sprawie programu przeciwdziałania bezdomności zwierząt na terenie 
miasta Hajnówka . Za zdjęciem z porządku obrad punktu dot. skargi Pani 
Niny Prystupiuk głosowało 17 radnych , głosów przeciw i wstrzymujących 
nie było . W głosowaniu udział wzięło 17 radnych . Za zdjęciem z porządku 
obrad pkt. 12b podjęcie uchwały w sprawie programu przeciwdziałania 
bezdomności zwierząt na terenie miasta Hajnówka głosowało 17 radnych , 
głosów przeciw i wstrzymujących nie było . W głosowaniu udział wzięło 17 
radnych . 
Poprawiony porządek obrad radni przyjęli przy 17 głosach za, głosów 
przeciw i wstrzymujących nie było . W głosowaniu udział wzięło 17 radnych . 

P o r z ą d e k   o b r a d . 
1. Otwarcie sesji. 
2. Przyjęcie porządku obrad. 
3. Przyjęcie protokołu z XVII i XVIII sesji Rady Miasta Hajnówka. 
4. Interpelacje . 
5. Informacja o działalności Burmistrza Miasta Hajnówka  w okresie 10.06-

10.09.2008 r. 
6. Fundusze Unii Europejskiej dla samorządów w latach 2007 - 2013.                           

Informacja o złoŜonych przez Gminę wnioskach 
7. Przyjęcie sprawozdania z wykonania budŜetu miasta za I półrocze 2007 
8. Sprawozdanie z wykonania i stopnia realizacji uchwał Rady Miasta 

Hajnówka. 
9. Rozpatrzenie skargi Stowarzyszenia Federacja Zielonych Gaja   
10. Rozpatrzenie skargi Pana  Tadeusza Januszkiewicz – mieszkańca 

Białegostoku    



11 Podjęcie  uchwał w sprawach : 
 A/ Zmian w budŜecie miasta na 2008 r. 
 B/ ustalenia cen urzędowych za usługi przewozowe transportu zbiorowego 

komunikacji miejskiej w Hajnówce 
 C/ ustalenia wysokości opłat dodatkowych z tytułu przewozu osób, bagaŜu 

oraz zabieranych ze sobą zwierząt do środka transportowego oraz 
wysokości opłaty manipulacyjnej w transporcie zbiorowym komunikacji 
miejskiej w Hajnówce 

 D/ wprowadzenia Przepisów porządkowych przewozu osób, bagaŜu i 
zwierząt domowych w środkach transportu zbiorowego hajnowskiej 
komunikacji miejskiej 

 E/ ustalenia marŜy handlowej dla hurtowej sprzedaŜy biletów 
jednorazowych i okresowych komunikacji miejskiej  w Hajnówce 

 F/ uprawnienia określonych grup osób do bezpłatnych i ulgowych 
przejazdów środkami komunikacji miejskiej w Hajnówce 

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

 
 Do punktu 3 porządku obrad 

Protokoły z obrad z XVII i XVIII sesji Rady Miasta Hajnówka radni przyjęli 
przy 17 głosach za, głosów przeciw i wstrzymujących nie było . W głosowaniu 
udział wzięło 17 radnych . 

 Do punktu 4 porządku obrad 
Interpelacje zgłosili : . 
Radna  Alicja Chaniło - mieszkańcy dzielnic Siwa Kolonia i Międzytorzy skarŜą 
się na niedogodności wynikające z lokalizacji przytuliska: hałasy, włóczące się 
wokół psy. Jaki jest status formalno-prawny przytuliska i czy przebywają w nim 
tylko psy z Hajnówki? – interpelacja załącznik nr 2 . 
Radny Zdzisław Wiatrowski - co jest wiadomo w sprawie budowy przez Łukoil 
stacji paliw koło Narewki? JeŜeli ta inwestycja zostanie zrealizowana, tiry będą 
jeździły przez Hajnówkę. 

 Do punktu 5 porządku obrad 
Informacja o działalności Burmistrza Miasta Hajnówka  w okresie 10.06-
10.09.2008 r.- załącznik nr 3. 
Pytania zgłosili : 
Radny Wiesław Rakowicz - proszę o rozszerzenie informacji o zebraniu Związku 
Gmin Regionu Puszczy Białowieskiej. 
Odpowiedzi udzielił Burmistrz Anatol Ochryciuk - zebrania Związku Gmin 
odbywają się regularnie co kwartał. Podczas ostatniego władze gminy wiejskiej 
Bielsk Podlaski przedstawiły sytuacje dotyczącą budowy ZZO w okolicach 



DubiaŜyna – gmina jest dopiero w fazie opracowywania planu zagospodarowania 
przestrzennego. Proces przygotowania tego rodzaju inwestycji trwa zazwyczaj 
kilka lat. 
Radni informacje przyjęli jednogłośnie / 17 głosów za , głosów przeciw i 
wstrzymujących nie było / , w głosowaniu udział wzięło 17 radnych . 

 Do punktu 6 porządku obrad 
Fundusze Unii Europejskiej dla samorządów w latach 2007 - 2013.                           
Informacja o złoŜonych przez Gminę wnioskach – załącznik nr 4. 
Uwagi i pytania zgłosili : 
Radny Wiktor Dzik w imieniu Komisji Infrastruktury Komunalnej i Samorządu - 
komisja wnioskuje  o powierzenie obowiązku pisania i pozyskiwania  środków z 
funduszy europejskich osobom kompetentnym. 
Radny Zdzisław  Wiatrowski - jakie są aktualnie informacje na temat złoŜonych 
wniosków , które obecnie są poddawane ocenie ? 
Burmistrz Miasta - wniosek dotyczący ul. śabia Górka i Odległa przeszedł ocenę 
formalną, rozpatrywany jest wniosek dotyczący krytej pływalni. Niestety nie 
został zaakceptowany wniosek Starostwa dotyczący przebudowy ul. 11 
Listopada. Wniosek zgłoszony przez komisję jest realizowany . 
Radny Grzegorz Tomaszuk  - bardzo wysoką ocenę uzyskał realizowany przez 
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej  projekt „Chirurgia XXI 
wieku” dotyczący doposaŜenia w sprzęt bloku operacyjnego na sumę ok. 900.000 
zł. 
Radni przyjęli przedmiotowy materiał przy 10 głosach za , głosów przeciw nie 
było , 7 radnych wstrzymało się od głosu , w głosowaniu udział wzięło 17 radnych . 

 Do punktu 7 porządku obrad 
Po  odczytaniu pozytywnej opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku 
do sprawozdania z wykonania budŜetu miasta za I półrocze 2007 radni przy 13 
głosach za , głosów przeciw nie było , 4 wstrzymujących przyjęli przedmiotowy 
materiał  , w głosowaniu udział wzięło 17 radnych . 
Sprawozdanie z wykonania budŜetu miasta za I półrocze 2007 - załącznik nr 5 

 Do punktu 8 porządku obrad 
Radni po pozytywnych opiniach komisji jednogłośnie postanowili przyjąć 
sprawozdanie z wykonania i stopnia realizacji uchwał Rady Miasta Hajnówka . W 
głosowaniu udział wzięło 17 radnych .  
Sprawozdanie z wykonania i stopnia realizacji uchwał Rady Miasta Hajnówka – 
załącznik nr 6. 

 Do punktu 9 porządku obrad 
Na podstawie art. 37 i art. 229 pkt. 3 ustawy  z dnia 14 czerwca 1960 roku – 
Kodeks postępowania administracyjnego / Dz. U  z 2000 r. Nr 98 , poz. 107 ze 
zm./ Stowarzyszenie Federacja Zielonych „Gaja” pismem  z dnia 24 czerwca 
2008 r. złoŜyło do Rady Miasta Hajnówka zaŜalenie na prace Urzędu / pismo 



wpłynęło 04.07.2008 r. / . 
Po otrzymaniu skargi Przewodniczący Rady Miasta Hajnówka  wystąpił do 
skarŜącego    z pytaniem czy podtrzymuje Pan swoje zaŜalenie ? Pytanie to 
zostało skierowane w związku z udzieleniem informacji publicznej w dniu 3 lipca 
2008 r. przez Kierownika Referatu Gospodarki Komunalnej i Ochrony 
Środowiska Martę Wilson – Trochimczyk  / pismo oznaczone GKM.7615-12/08 /. 
Do dnia sesji nie otrzymano odpowiedzi na to pytanie ./ pismo oznaczone 
BRM.0050-12/08 z dnia 16 lipca 2008 r. / Ponadto Przewodniczący Rady Miasta 
pismem oznaczonym BRM.0150-6/08 z dnia 2008-09-11 poinformował 
skarŜącego o terminie i miejscu  rozpatrzenia skargi / zawiadomienie o XIX 
sesji Rady Miasta Hajnówka /. 
Stowarzyszenie Federacja  Zielonych „ Gaja” realizując projekt „ Monitoring i 
wsparcie  wdraŜania krajowego - Programu usuwania azbestu i wyrobów 
zawierających azbest stosowanych na terytorium Polski  finansowanego przez 
Unię Europejską „ zwróciło się z wnioskiem  o przekazanie informacji publicznej 
w formie pisemnej . Przedmiotowej informacji nie otrzymali do dnia złoŜenia 
zaŜalenia . 
Odpowiedzi w tej sprawie Radzie Miasta  udzielił Zastępca Burmistrza Miasta 
Hajnówka pismem z dnia GKM.0066-2/08 z dnia 2008-08.29  jak niŜej:  
„Pismo Stowarzyszenia Federacja Zielonych GAJA z dnia 10 stycznia 2008r.( 
data wpływu 21.02.2008r) dotyczyło uzyskania informacji w formie pisemnej i 
elektronicznej z zakresu informacji o środowisku. Zgodnie z rozporządzeniem 
Ministra Środowiska z dnia 25 lutego 2003 r. w sprawie stawek opłat za 
udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie oraz sposobu uiszczania 
opłat, określającego koszty sporządzenia kopii na elektronicznych nośnikach, 
kserokopii, wypisów i innych form uzyskania informacji w takim zakresie, 
związane jest z ponoszeniem opłaty przez wnioskodawcę. O takim obowiązku 
poinformowano pismem znak GKM.7615-12/08 z dnia 13 marca 2008 roku 
wnioskodawcę. Brak dalszej korespondencji, jak równieŜ niewniesienie opłat 
spowodowało pozostawienie sprawy bez dalszego przygotowania informacji. Na 
przełomie czerwca i lipca br. powrócono do sprawy Federacji Zielonych GAJA i 
wyjaśniono konieczność wniesienia opłat i udzielono zwięzłych odpowiedzi na 
postawione w piśmie pytania. Przyczyną opóźnienia w terminowym udzieleniu 
odpowiedzi było nie wniesienie stosownych opłat przez wnioskodawcę, jak 
równieŜ duŜe obłoŜenie pracą pracowników referatu „ 
Zgodnie z obowiązującym § 6 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 5 
czerwca 2007 r. w sprawie szczegółowych stawek opłat za udostępnianie 
informacji o środowisku i jego ochronie oraz sposobu uiszczania opłat  / Dz. U. 
Nr 114 , poz. 788 / opłatę za informację zawartą we wniosku uiszcza się po jej 
ustaleniu , przez wpłatę do kasy lub na rachunek bankowy właściwego organu 
administracji. W tym przypadku naleŜało określić rodzaje kopii dokumentów i 



ustalić stosowne opłaty za ich sporządzenie wg. cen określonych w 
przedmiotowym rozporządzeniu / §2-4 rozporządzenia /. W przypadku 
przekazania kopii dokumentów drogą pocztową pobiera się opłatę pocztową w 
wysokości podanej w obowiązującym cenniku  powszechnych usług pocztowych  
zwiększoną o kwotę  określoną w § 5 pkt. 1-2  rozporządzenia .  Natomiast 
przekazanie kopii dokumentów lub danych  następuje po przedstawieniu przez 
wnioskodawcę dowodu uiszczenia opłat opisanych  wyŜej . 
W związku z zebranym materiałem Rada Miasta Hajnówka rozpatrując skargę , 
a w szczególności biorąc pod uwagę  obowiązujące przepisy prawne w zakresie 
dostępu do informacji publicznej   postanowiła wydać zalecenie Burmistrzowi 
Miasta Hajnówka do zwiększenia nadzoru nad rzetelnością  i terminowością  
załatwiania  spraw w Referacie Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska  
Urzędu Miasta. Za takim rozstrzygnięciem  głosowało 17 radnych , przeciw i 
wstrzymujących głosów nie było  . W głosowaniu udział wzięło 17 radnych . 
Uchwała Nr XIX/109/08 w sprawie rozpatrzenie skargi Stowarzyszenia 
Federacja Zielonych Gaja   załącznik nr 7.  

 Do punktu 10 porządku obrad 
Na podstawie art. 229 pkt. 3 ustawy  z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks 
postępowania administracyjnego / Dz. U  z 2000 r. Nr 98 , poz. 107 ze zm./ 
NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura  w Białymstoku pismem znak LBI-0511-47-
2008 z dnia 29 lipca 2008 r. przekazała skargę na Burmistrza Miasta Hajnówka  
w sprawie przydziału mieszkania Radzie Miasta Hajnówka jako organowi 
właściwemu do jej rozpatrzenia / pismo w tej sprawie wpłynęło do tut. Urzędu w 
dniu 01.08.2008 r ./ 
Po otrzymaniu skargi Przewodniczący Rady Miasta Hajnówka  wystąpił do 
skarŜącego o wyraŜenie zgody na przetwarzanie jego danych osobowych przez 
Rade Miasta Hajnówka . W dniu 01.09.2008 r. taką zgodę otrzymał . Ponadto 
wystąpił do osób wymienionych w skardze  o wyraŜenie zgody na przetwarzanie 
ich danych osobowych . Takiej zgody Rada Miasta nie otrzymała w związku z tym 
przypadek opisany przez skarŜącego będzie rozpatrywany anonimowo bez 
podawania danych osobowych tych osób  . Ponadto Przewodniczący Rady Miasta 
pismem oznaczonym BRM.0150-6/08 z dnia 2008-09-11 poinformował 
skarŜącego o terminie i miejscu  rozpatrzenia skargi / zawiadomienie o XIX 
sesji Rady Miasta Hajnówka / 
SkarŜący Pan Tadeusz Januszkiewicz  chce wyjaśnień  dot. przydziału 
mieszkania komunalnego w Hajnówce  pracownicy Zakładu Gospodarki 
Komunalnej . SkarŜący napisał :  „ burmistrz przydziela mieszkanie łamiąc 
wszelkie zasady przyzwoitości . Gdzie złodziejom i oszustom  przydzielono lokal  
z naszych pieniędzy , to są pieniądze nas wszystkich ... Gdzie Państwo K tylko 
oszukują naród . Gdzie porządni ludzie nie mogą otrzymać mieszkania a 
złodziejom są przydzielane i jeszcze trzeba ich utrzymywać „                                                                 



W dniu 04.08.2008 r. Przewodniczący Rady Miasta poinformował na piśmie 
Burmistrza Miasta Hajnówka  , Ŝe dnia 01.08.2008 r. wpłynęła za pośrednictwem 
NajwyŜszej Izby Kontroli Delegatura w Białymstoku  skarga Pana Tadeusza 
Januszkiewicz dot. przydziału mieszkania komunalnego .  
W imieniu Burmistrz Miasta Hajnówka  Zastępca Burmistrza Miasta Hajnówka 
pismem  oznaczonym GKM.7142/36/08 z dnia 07.08.2008 r. roku ustosunkował 
się do podnoszonych  zarzutów jak niŜej  :                                                                                                                        
„Po przeanalizowaniu skargi Pana Tadeusza Januszkiewicza z dnia 01.08.2008r. 
dotyczącej przydziału mieszkania komunalnego uprzejmie informuję, iŜ Pani  K 
ubiegała się o przydział mieszkania komunalnego w latach 2001, 2003, 2005. 
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:                                                                                                      
w 2001 roku – odmowa z uwagi na nadmetraŜ,                                                                                
w 2003 roku – odmowa z uwagi na nadmetraŜ oraz przekroczone kryterium 
dochodowego,    w 2005 roku – spełnione warunki formalne ( zawarcie związku 
małŜeńskiego i urodzenie drugiego dziecka), 
W związku ze zrealizowaniem listy podstawowej najmu lokali komunalnych na 
2006r. oraz z uwagi na konieczność zagospodarowania pozyskanych lokali 
komunalnych, Społeczna Komisja Mieszkaniowa sporządziła dodatkową listę 
najmu lokali komunalnych na 2006r. Lista ta obejmowała 7 rodzin, które 
najdłuŜej starały się o mieszkanie bądź których sytuacja Ŝyciowa uzasadniała 
pilne rozpatrzenie ich prośby.                                                                                
W roku 2001 i 2003 Pani K (wówczas S) ubiegała się o przydział mieszkania jako 
matka samotnie wychowująca dwuletnie dziecko. Mieszkała wówczas u matki 
wraz z siostrami. Komisja zaopiniowała podania złoŜone w roku 2001 i 2003 
negatywnie ze względu na przekroczoną normę powierzchni mieszkalnej oraz 
przekroczenie kryterium dochodowego. Natomiast w roku 2005 sytuacja 
Ŝyciowa i mieszkaniowa Pani K radykalnie się zmieniła, gdyŜ zawarła ona związek 
małŜeński i urodziła dziecko. Rodzina Pani K  mieszkała w owym czasie w budynku 
gospodarczym, gdzie były bardzo złe warunki mieszkaniowe ( nieszczelny piec, 
przez co mieszkanie było bardzo zimne, brak kanalizacji, tylko 2,59 m2 na 
osobę). W związku ze spełnieniem wszystkich wymogów formalnych określonych 
w § 2 ust.1 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 ,tj. na członka gospodarstwa 
domowego przypadało mniej niŜ 5 m2, Społeczna Komisja Mieszkaniowa 
postanowiła uwzględnić rodzinę Pani K na liście dodatkowej na 2006 rok.                                                                                                                                                   
Fakt, Ŝe Pani K  jest pracownikiem Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w 
Hajnówce, nie miał wpływu na decyzję komisji dotyczącą przydziału mieszkania 



komunalnego. 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 : dochodowego oraz 
metraŜowego, nieposiadanie tytułu prawnego do budynku lub lokalu mieszkalnego 
oraz zamieszkiwanie na terenie Gminy Miasta Hajnówka co najmniej 5 lat przed 
złoŜeniem wniosku o wynajęcie lokalu z zasobów gminy. Wszystkie w/w kryteria 
zostały spełnione. Ponadto Społeczna Komisja Mieszkaniowa wzięła pod uwagę 
bardzo złe warunki mieszkaniowe stwierdzone w protokole z kontroli lokalu, 
dokonanej w dniu 03.10.2006 roku .Wobec powyŜszego podanie zostało 
zaopiniowane pozytywnie „.   

W związku z zebranym materiałem Rada Miasta Hajnówka rozpatrując skargę , 
a w szczególności biorąc pod uwagę  to , Ŝe skierowanie Burmistrza  do zawarcia 
umowy najmu lokalu mieszkalnego  zostało dokonane zgodnie z wymogami 
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. postanowiła skargę uznać za bezzasadną  . Za takim 
rozstrzygnięciem  głosowało 17 radnych , przeciw i wstrzymujących głosów nie 
było  . W głosowaniu udział wzięło 17 radnych . 
Uchwała Nr XIX/110/ 08 w sprawie Rozpatrzenie skargi Pana  Tadeusza 
Januszkiewicz – mieszkańca Białegostoku załącznik nr 8.  

 Do punktu 11 porządku obrad 
 A/ Projekt uchwały w sprawie zmian w budŜecie miasta na 2008 r. 

po zgłoszeniu autopoprawki polegającej na zwiększeniu planu dochodów o 
kwotę 11.700 zł w rozdziale 85415 paragrafie 2030 – dotacja celowa na 
podstawie pisma F.B.II.E.ś-3011-282/08 z dnia 11 września 2008 r. 
Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz zwiększeniu planu wydatków o 
kwotę 11.700 zł na dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci 
rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne lub naukę w klasach 
I-III szkoły podstawowej jak niŜej : 
Przedszkole Samorządowe Nr 1-420 zł 
Przedszkole Samorządowe Nr 2-140 zł 
Przedszkole Samorządowe Nr 3-630 zł 
Przedszkole Samorządowe Nr 5-770 zł 
Zespół Szkół Nr 1-3000 zł 
Zespół Szkół Nr 2-3000 zł 
Zespół Szkół Nr 3-2570 zł 
Szkoła Podstawowa Nr 3-1240 zł 
radni przyjęli przy 16 głosach za , głosów przeciw nie było , 1 radny



wstrzymał się od głosu , w głosowaniu udział wzięło 17 radnych .                                                                            
Radny Wiesław   Rakowicz zwrócił się z zapytaniem - z materiałów 
przedstawionych wynika ,Ŝe wydatki na budowę krytej pływalni określono na 
18.559.029 zł, wcześniej szacowano je na nieco ponad 17 mln zł , dlaczego ? 
Odpowiedzi udzielił Burmistrz Miasta - nastąpił wzrost cen materiałów 
budowlanych, ponadto doliczone zostały koszty budowy dróg dojazdowych i 
parkingów. 
Uchwała Nr XIX/111/ 08 w sprawie zmian w budŜecie miasta na 2008 r. 
załącznik nr 9. 

 B/ Radni po pozytywnych opiniach komisji przyjęli przy 15 głosach za , głosów 
przeciw nie było , 2 głosach wstrzymujących projekt uchwały w sprawie  
ustalenia cen urzędowych za usługi przewozowe transportu zbiorowego 
komunikacji miejskiej w Hajnówce , w głosowaniu udział wzięło 17 radnych . 
Uchwała Nr XIX/112/ 08 w sprawie  ustalenia cen urzędowych za usługi 
przewozowe transportu zbiorowego komunikacji miejskiej w Hajnówce  
załącznik nr 10. 

 C/ Radni po pozytywnych opiniach komisji przyjęli przy 16 głosach za , głosów 
przeciw nie było , 1 głosie wstrzymującym projekt uchwały w sprawie  
ustalenia wysokości opłat dodatkowych z tytułu przewozu osób, bagaŜu oraz 
zabieranych ze sobą zwierząt do środka transportowego oraz wysokości 
opłaty manipulacyjnej w transporcie zbiorowym komunikacji miejskiej w 
Hajnówce , w głosowaniu udział wzięło 17 radnych . 
Uchwała Nr XIX/113/ 08 w sprawie ustalenia wysokości opłat dodatkowych 
z tytułu przewozu osób, bagaŜu oraz zabieranych ze sobą zwierząt do 
środka transportowego oraz wysokości opłaty manipulacyjnej w transporcie 
zbiorowym komunikacji miejskiej w Hajnówce   załącznik nr 11. 

 D/ Radni po pozytywnych opiniach komisji jednogłośnie/ 17 głosów za / przyjęli 
projekt uchwały w sprawie  wprowadzenia Przepisów porządkowych 
przewozu osób, bagaŜu i zwierząt domowych w środkach transportu 
zbiorowego hajnowskiej komunikacji miejskiej , w głosowaniu udział wzięło 
17 radnych . 
Uchwała Nr XIX/114/ 08 w sprawie  wprowadzenia Przepisów 
porządkowych przewozu osób, bagaŜu i zwierząt domowych w środkach 
transportu zbiorowego hajnowskiej komunikacji miejskiej  załącznik nr 12. 

 E/ Radni po pozytywnych opiniach komisji jednogłośnie/ 17 głosów za / przyjęli 
projekt uchwały w sprawie ustalenia marŜy handlowej dla hurtowej 
sprzedaŜy biletów jednorazowych i okresowych komunikacji miejskiej  w 
Hajnówce , w głosowaniu udział wzięło 17 radnych . 
Uchwała Nr XIX/115/ 08 w sprawie  ustalenia marŜy handlowej dla 
hurtowej sprzedaŜy biletów jednorazowych i okresowych komunikacji 
miejskiej  w Hajnówce  załącznik nr 13. 



 F/ Komisje Rady Miasta  zgłosiły poprawki do projektu uchwały w sprawie 
uprawnienia określonych grup osób do bezpłatnych i ulgowych przejazdów 
środkami komunikacji miejskiej w Hajnówce jak niŜej : 
Komisja Infrastruktury Komunalnej i Samorządu - komisja wnioskuje o 
wykreślenie § 1 ust. 1 pkt.2 ) brzmiącego radni Rady Miasta Hajnówka – na 
podstawie waŜnej legitymacji radnego. 
Komisja Polityki Gospodarczej - komisja wnioskuje o nowe brzmienie  § 1 
ust. 1 pkt.6 ) osoby uznane jako całkowicie niezdolne do pracy i  
samodzielnej egzystencji , osoby z I grupą inwalidzką oraz osoby 
niepełnosprawne w stopniu znacznym wraz z towarzyszącym im w czasie 
podróŜy jednym opiekunem ( osoba pełnoletnia) na podstawie dokumentu 
potwierdzającego uprawnienie  oraz pkt.14) pielęgniarki środowiskowe  i 
połoŜne środowiskowe zatrudnione  w publicznych i niepublicznych 
zakładach opieki zdrowotnej oraz indywidualnych praktykach lekarskich i 
pielęgniarskich – na podstawie imiennych biletów wolnej jazdy wydanych 
przez ZKM w Hajnówce . 
Za wnioskiem  dot. wykreślenia § 1 ust. 1 pkt.2 ) brzmiącego radni Rady 
Miasta Hajnówka – na podstawie waŜnej legitymacji radnego głosowało 15 
radnych za , 1 radny głosował  przeciw , 1 radny wstrzymał się od głosu , w 
glosowaniu udział wzięło 17 radnych . Wniosek został przyjęty . 
Za wnioskiem dot. nowego brzmienia   § 1 ust. 1 pkt.6 ) osoby uznane jako 
całkowicie niezdolne do pracy i  samodzielnej egzystencji , osoby z I grupą 
inwalidzką oraz osoby niepełnosprawne w stopniu znacznym wraz z 
towarzyszącym im w czasie podróŜy jednym opiekunem ( osoba pełnoletnia) 
na podstawie dokumentu potwierdzającego uprawnienie  głosowało 17 
radnych za , głosów przeciw i wstrzymujących nie było , w głosowaniu udział 
wzięło 17 radnych . Wniosek został przyjęty . 
Za wnioskiem dot. pkt.14) w tym samym paragrafie  w brzmieniu -  
pielęgniarki środowiskowe  i połoŜne środowiskowe zatrudnione  w 
publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz 
indywidualnych praktykach lekarskich i pielęgniarskich – na podstawie 
imiennych biletów wolnej jazdy wydanych przez ZKM w Hajnówce  głosowało 
17 radnych za , głosów przeciw i wstrzymujących nie było , w głosowaniu 
udział wzięło 17 radnych . Wniosek został przyjęty . 
Projekt uchwały wraz z przyjętymi poprawkami radni przyjęli przy  17 
głosach za , głosów przeciw i wstrzymujących nie było , w głosowaniu udział 
wzięło 17 radnych . 
Uchwała Nr XIX/116/ 08 w sprawie   uprawnienia określonych grup osób do 
bezpłatnych i ulgowych przejazdów środkami komunikacji miejskiej w 
Hajnówce załącznik nr 14. 

 



 Do punktu 12 porządku obrad 
Wolne wnioski, zapytania  zgłosili : 
Radna Alicja Chaniło - w związku z budową cmentarzy i potrzebami mieszkańców 
wnioskuję o przedłuŜenie linii MPK do ul. Dębowej oraz ustawienie przystanku na 
Ŝądanie przy SP nr 3 / załącznik nr 15 /. Mieszkańcy dziękują za 
przeprowadzoną zuŜytego sprzętu AGD i wnioskują, Ŝeby w przyszłości zbiórka 
odbywała się do przejeŜdŜającego samochodu. 
Radna Wiera Masajło - mieszkańcy dziękują za wykonanie oświetlenia ul. 
NadbrzeŜnej. Niewielki odcinek pozostał nieoświetlony, który naleŜy uzupełnić . 
Radny Grzegorz Tomaszku - proszę o zmianę dnia odbywania sesji – w środy nie 
moŜe uczestniczyć w nich radny Popow ze względu na wcześniej ustalone 
terminy przyjęć pacjentów. 
Radna Walentyna Ostaszewska - czy przebudowa ul. Armii Krajowej rozpocznie 
się w tym roku? Czy istnieje współpraca z Nadleśnictwem w sprawie 
zagospodarowania terenów po OTL? Zaniedbany i zaśmiecony jest teren przy 
skrzyŜowaniu ulic Armii Krajowej i Kolejki Leśne. 
Radny Wiesław Rakowicz - chodniki przy ul. Piłsudskiego nadal są w fatalnym 
stanie; w pewnym zakresie chęć współpracy zadeklarował prezes Spółdzielni 
Mieszkaniowej Pan Mirosław Mordań. 
Radna Jolanta Kulpa-Krzycka - mieszkańcy ul. Poddolnej upominają się o budowę 
chodnika. 
Radny Bogusław Łabędzki - mieszkańcy ul. Partyzanckiej dziękują za 
wyasfaltowanie ulicy. Kto sfinansuje wymianę skrzynek pocztowych w zasobach 
komunalnych? 
Radny Grzegorz Surel - w fatalnym stanie jest dojazd do budynku po dawnym 
szpitalu przy ul. 11 listopada . Co jest planowane w drugi remontowanym 
budynku? Konieczna jest naprawa ulic: Bednarskiej, Stolarskiej i Ciesielskiej 
przez nawiezienie Ŝwiru. Został zdewastowany płot przy ul. Grunwaldzkiej – 
Policja sugeruje lepsze oświetlenie ulicy. 
Radny Zdzisław Wiatrowski - czy jest nadzór artystyczny przy doborze 
zespołów? Mówię o koncercie , który odbył się w ramach DoŜynek 
Wojewódzkich. 
Pani Anna Birycka, przew. RO Placówka: - koryto rzeki Leśnej przy ul. 
NadbrzeŜnej jest bardzo zaśmiecone, a wybetonowane nadbrzeŜe przy ul. 
Batorego niedługo zamieni się w skalniak. 

 Do punktu 13 porządku obrad 
Odpowiedzi na interpelacje, wolne wnioski , zapytania udzielił Pan Anatol 
Ochryciuk – Burmistrz Miasta - w sprawie przytuliska odpowiem na piśmie. O 
bazie paliw niewiele mi wiadomo, zajmują się tym słuŜby wojewody, badany jest 
teŜ ewentualny wpływ cięŜkich pojazdów na lokalne drogi. Cmentarze powstaną 
za kilka lat, w tym niemniej wniosek zostanie przeanalizowany. Zakładamy 



moŜliwość takiego sposobu zbiórki sprzętu AGD. Oświetlenie tego odcinak ul. 
NadbrzeŜnej musi zostać doprowadzone z innego kierunku i w tym roku nie 
zostanie wykonane. Na przebudowę ul. Armii Krajowej jest sporządzona 
dokumentacja i być moŜe przy korekcie budŜetu uda się znaleźć środki na 
budowę w tym roku kanalizacji deszczowej. Współpraca z Nadleśnictwem układa 
się dobrze, Nadleśnictwo wykonało część prac i poszukuje funduszy na kolejne. 
Powiadomimy Nadleśnictwo o stanie terenu przy ul. Armii Krajowej Kolejki 
Leśne. To prawda, Ŝe sprawa chodnika przeciąga się zbyt długo. Konsekwentnie 
proponujemy PZDW 50% własnego wkładu, ale PZDW skłania się raczej do 
naprawy w przyszłym roku chodnika na całej długości ul. 3-go Maja. Skontaktuje 
się z prezesem w celu przeanalizowania sprawy. W tym roku połoŜymy chodnik w 
części ul. Poddolnej. Problem stanowią rosnące drzewa, a droga jest w gestii 
Zarządu Dróg Powiatowych. W sprawie skrzynek nie jestem teraz zorientowany. 
W przyszłym roku planujemy budowę ul. śabia Górka, co łączy się z wykonaniem 
dojazdu. Wymienione ulice zostaną naprawione. Wyremontowany budynek 
przeznaczamy na potrzeby słuŜb społecznych. Teraz jest solidniejsze 
ogrodzenie, a nie wiem czy da się tam ustawić słup oświetleniowy. DoŜynki miały 
wielu organizatorów, jednym z nich był Wojewódzki Związek Kółek i Organizacji 
Rolniczych. Leśna jest czyszczona okresowo, zobaczymy, co da się zrobić z 
betonową obudową. W dalszej części obrad Radna Walentyna Ostaszewska - nie 
został naprawiony, chodnik na ul. Rakowieckiego. Burmistrz Miasta- sprawdzimy 
wskazane przez panią miejsce. 

 Do punktu 14 porządku obrad 
Na tym obrady zakończono . 
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