
P r o t o k ó ł    N r  XX/ 08 
z obrad XX sesji Rady Miasta Hajnówka, 
która odbyła się 28 października 2008 r. 

w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Hajnówka  

przy ul. Aleksego Zina 1 w godz. 15.00-18.10 

Stan osobowy Rady - 21 

Obecnych - 18 
Nieobecni usprawiedliwieni – 3   

/ GRZEGORZ  TOMASZUK  , RYSZARD STANISŁAW SOKOŁOWSKI,  
WIKTOR  SACHARCZUK / 

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 BOŁTROMIUK 
10. GRAśYNA DYMIŃSKA 
11. WIESŁAW RAKOWICZ 
12. GRZEGORZ  SUREL 
13. ZDZISŁAW WIATROWSKI 
14. MICHAŁ SZPAKOWICZ 
15. ANDRZEJ POPOW 
16. WIKTOR DZIK 
17. MIKOŁAJ SZAREJKO 
18. LEONARD KULWANOWSKI 

Nieobecni usprawiedliwieni 
1. GRZEGORZ  TOMASZUK   
2. RYSZARD STANISŁAW SOKOŁOWSKI 
3. WIKTOR  SACHARCZUK 

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 , Pan 
Mikołaj Janowski ,Sekretarz Gminy Jarosław Grygoruk , Skarbnik Gminy 



Halina Nowik  , Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej , 
pracownicy Urzędu Miasta Hajnówka  , Przewodniczący Rad Osiedla / 
załącznik nr 2/  ,oraz przedstawiciele lokalnej prasy i mediów , związków 
zawodowych i mieszkańców.                                                                                                   
Do punktu 1 i 2 porządku obrad  
Przewodniczący Rady Miasta stwierdził  , Ŝe w obradach uczestniczy 18 
radnych . Radny Bogusław Łabędzki wnioskował o zmianę porządku obrad 
polegającą na wprowadzeniu punktu 5a – informacja Burmistrza Miasta 
Hajnówka  w sprawie gospodarki odpadami z uwzględnieniem stanu 
hajnowskiego wysypiska.  Radni jednogłośnie przyjęli zgłoszony wniosek           
/ za głosowało 18 radnych , przeciw i wstrzymujących głosów nie było , w 
głosowaniu udział wzięło 18 radnych / . 
Porządek obrad wraz z przyjętym punktem 5a radni przyjęli jednogłośnie . 
/ za głosowało 18 radnych , przeciw i wstrzymujących głosów nie było , w 
głosowaniu udział wzięło 18 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 XIX sesji Rady Miasta Hajnówka. 
4. Interpelacje . 
5. Informacja o działalności Burmistrza Miasta Hajnówka  w okresie 11.09.2008 r. 

–13.10.2008 r. 
A/ informacja Burmistrza Miasta Hajnówka  w sprawie gospodarki odpadami z 
uwzględnieniem stanu hajnowskiego wysypiska 

6. Informacja z działalności Burmistrza z uwzględnieniem realizacji zadań 
inwestycyjnych w 2008 roku i zamierzenia na 2009 r. 

7. Inwestycje i remont dróg publicznych na terenie gminy / przedstawienie 
propozycji dotyczących remontów miejskich dróg , ulic , placów z 
uwzględnieniem zasad dokonywania wyborów i ustalania kolejności realizacji . 

8. Informacja Burmistrza Miasta Hajnówka i Przewodniczącego Rady Miasta o 
złoŜonych oświadczeniach majątkowych za 2007 rok . 

9. Podjęcie  uchwał w sprawach : 
 A/ zmian w budŜecie miasta na 2008 r., 
 B/ przekazania Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Hajnówce 

wykonywania czynności związanych z prowadzeniem postępowania 
wobec dłuŜników alimentacyjnych , 

 C/ zmiany uchwały Nr XXIV/143/05 Rady Miasta Hajnówka z dnia 16 
marca 2005 r. w sprawie regulaminu przyznawania pomocy materialnej 
o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy 
Miejskiej Hajnówka , 

 D/ wyraŜenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaŜy lokalu 



mieszkalnego i od pierwszej opłaty za oddanie w uŜytkowanie 
wieczyste ułamkowej części gruntu związanego z nabywaną własnością 
lokalu mieszkalnego przez dotychczasowego najemcę , 

 E/ wyraŜenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaŜy lokalu 
mieszkalnego i gruntu związanego z nabywaną własnością lokalu 
mieszkalnego przez dotychczasowego najemcę . 

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

 Do punktu 3 porządku obrad 
Protokoły z obrad z XIX sesji Rady Miasta Hajnówka radni przyjęli przy 18 
głosach za, głosów przeciw i wstrzymujących nie było . W głosowaniu udział 
wzięło 18 radnych . 

 Do punktu 4 porządku obrad 
Interpelację zgłosił radny Eugeniusz Bołtromiuk – czy Burmistrz Miasta ma 
wpływ na Gryfskad ? Chodzi mi o zanieczyszczanie i zatruwanie powietrza w 
naszym mieście . Wiele o tej sprawie pisano w lokalnej prasie . Jak wygląda ta 
sprawa ? 

 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 rozwinięcie zapisu przygotowano 
dokumentację i zawarto akt notarialny sprzedaŜy w trybie bezprzetargowym na 
poprawienie zagospodarowania nieruchomości przyległej nieruchomość połoŜoną 
w Hajnowce przy ul. 3 Maja / za postojem Taxi/ . Kto to kupił i jaki to obszar ? 
Radna GraŜyna Dymińska – proszę o uszczegółowienie zapisu z informacji 
dotyczącego przeprowadzonych konsultacji w sprawie zasad stosowania 
bonifikat przy sprzedaŜy lokatorom mieszkań komunalnych . Jakie były efekty ? 
Czy wypracowano konsensus ? Czy prowadzono konsultacje z mieszkańcami ? 
Radny Zdzisław Wiatrowisk -  w informacji w jednym miejscu mówi się  o 
rozstrzygnięciu przetargu gdzie podaje się wszystkie dane a w innym zapis jest 
lakoniczny . W przyszłości prosiłbym by podawana informacja była pełna . NaleŜy 
to doprecyzować . 
Burmistrz Miasta udzielił odpowiedzi na zgłoszone zapytania –chodzi o pas 
terenu przy torze kolejowym /pomiędzy ulicą 3 Maja i torem /. Jest to obszar 
około 2 arów , w swoim czasie ten teren kupiła firma z Dębicy w przetargu 
nieograniczonym . Firma miała prawo do nabycia tego w trybie  
bezprzetargowym .  Przyjmuje uwagę radnego Wiatrowskiego . Odbyłem 
konsultacje z  Przewodniczącymi Klubów , Prezydium Rady . Konsultowałem z 
pracownikami zajmującymi się administracją zasobów gminnych .  Była ona 



potrzebna . Jednomyślnego zdania w tej sprawie nie było . KaŜdy ma prawo do 
własnych poglądów . dzisiejsze dwie uchwały są przygotowane w oparciu o 
wypracowane wnioski . osoby  wymienione w projektach uchwal wyraziły zgodę na 
takie warunki . 
Radni informacje przyjęli jednogłośnie / 18 głosów za , głosów przeciw i 
wstrzymujących nie było / , w głosowaniu udział wzięło 18 radnych . 
5a/ Burmistrza Miasta Hajnówka – cieszę się  ,Ŝe moŜemy udzielić odpowiedzi 
na ten problem i w tym przypadku upowaŜniam Pana Bazyla Stepaniuk – Zastępcę 
Burmistrza Miasta . 
Pan Bazyla Stepaniuk – Zastępca Burmistrza Miasta- obecnie obowiązują dwie 
decyzje Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego dot. konieczności przeprowadzenia 
rekultywacji i decyzja  zezwalająca na budowę . Od miesiąca czerwca 
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych wykonuje prace polegające na budowie pola 
składowego . Termin zakończenia tych prac to trzecia dekada listopada br. 
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych posiada pozwolenia na magazynowanie 
odpadów komunalnych . Odpady komunalne z miasta odbierane są przez  firmy 
posiadające koncesje i składowane na róŜnych wysypiskach , które funkcjonują  . 
W poprzednik tygodniu przeprowadzona było kontrola ze strony Wojewódzkiego 
Inspektora Ochrony Środowiska  . Na dzień dzisiejszy nie posiadamy jeszcze 
protokołu pokontrolnego . W opinii fachowców pole wykonywane  na wyrost 
poprzez pełne wyposaŜenie go w niezbędne media . Zdaniem PUK termin jego 
zakończenia zostanie dotrzymany . 
Radny Bogusław Szczepan Łabędzki -  z informacji Inspektora Ochrony 
Środowiska moŜemy uzyskać pozwolenie na 1 rok . Nie posiadamy Zakładu 
zagospodarowania Odpadów . Inspektor Ochrony Środowiska moŜe w  
międzyczasie w powiecie hajnowskim zamknąć kilka wysypisk / Narewka , 
Czeremcha / . To utrudni nam gospodarowanie odpadami . Kiedy uchwalaliśmy 
progi za wywóz nieczystości zapewniano nas  , Ŝe wywóz odbywa się w granicach 
miasta i okolicy . Co będzie jeśli będziemy musieli wywozić nasze śmieci gdzieś 
daleko . Gdzie jest planowana budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów ? 
Zastępca Burmistrza Miasta - po uruchomienia pola składowego tam będą 
magazynowane odpady . . Będą to odpady przeznaczone do odzysku lub 
unieszkodliwienia . Przepisy dopuszczają magazynowanie przez okres maks. 3 
lata . Tylko przez rok magazynować moŜna odpady przeznaczone do 
późniejszego składowania .  W naszym przypadku mówimy o odpadach 
przeznaczonych  do późniejszego przesortowania na linii technologicznej . 
Radna Alicja Chaniło -  od 1 września br. składowisko zostało zamknięte 
natomiast od drugiej strony wjeŜdŜają samochody , gdzie są wywoŜone śmieci z 
osiedli ? 
Zastępca Burmistrza Miasta -  Firmy wywozowe na okres przejściowy 
dostarczają  w miejsca wskazane w krótkoterminowych umowach nieczystości . 



Nie wiem dokładnie  gdzie firmy wywoŜą odpady . Obecnie trwają dwa procesy – 
rekultywacji i budowy . Na tym terenie pracuje sprzęt . 
Radny Wiesław Rakowicz -  zakładając hipotetycznie , ze zakończymy ZZO za 
2,5 roku . Czy my się zmieścimy z nasza ilością śmieci ? 
Zastępca Burmistrza Miasta – według wyliczeń PUK przy zastosowaniu prasy 
wysokiego zgniotu to pole składowe wystarczy na okres kilkuletni . Dokładnie 
pokaŜe to czas 4-5 lat. 
Radna Walentyna Ostaszewska – jaką ilość odpadów przywozi  się z Hajnówki i 
okolic ? jak  jest pojemność składowiska ? 
Zastępca Burmistrza Miasta – z okolic  nie przywozi się odpadów , gminne 
wysypiska dopuszczone są do  funkcjonowania do 2009 roku . Zasada jest , Ŝe 
gmina wskazuje miejsce składowania . Miasto produkuje dobowo około 10 ton. 
Radny Zdzisław Wiatrowski -  na pewno od problemu nie uciekniemy , 
stwierdzenie , Ŝe jest to problem firm wywozowych to niepoprawne bo jest to 
problem który dotyka nas wszystkich . Wywóz nieczystości poza teren naszego 
miasta będzie droŜszy . Miasto powinno zrobić wszystko by było gdzie 
gromadzić śmieci i by rozpoczął funkcjonowanie Zakład Zagospodarowania 
Odpadów . Jaki jest stan postępu prac nad realizacja tego zadania ? 
Zastępca Burmistrza Miasta – Jesteśmy w związku komunalnym i to gwarantuje 
uzyskanie środków z zewnątrz na ten cel . Powinniśmy dbać o to by nasze 
odpady znalazły odpowiednie miejsce . WoŜenie odpadów to okres przejściowy . 
musimy dąŜyć do realizacji tego zdania . Jeśli wzrosną koszty wywozu to nie 
będzie zaleŜało od samorządu moŜe wystąpić znaczny wzrost opłaty 
środowiskowej . 
Radny Grzegorz Surel – czy moŜna wywozić gruz na wysypisko ? 
Zastępca Burmistrza Miasta – w ramach prac rekultywacyjnych  moŜna   
wywozić , ale bezpośrednio  na wysypisko nie . Trzeba nawiązać kontakt w tej 
sprawie z PUK . 
Burmistrz Miasta – dziękuję radnym za wywołanie tematu . Jak wcześniej 
wspomniano większość gmin będzie mogła korzystać ze swoich wysypisk do 
następnego roku . Jeśli nie zmienią się przepisy to będzie problem . My 
będziemy mieli trzy lata na przygotowanie się do tego tematu  kompleksowo . 
Intensywnie pracujemy , mamy pozwolenie na budowę ZZO , jesteśmy na liście 
do uzyskania środków na ten cel . Będziemy informować o postępie prac . 
Przewodniczący Rady Miasta poprosił Pana Mikołaja Janowskiego radnego 
Sejmiku Województwa Podlaskiego o krotka informację . 
Pan Mikołaj Janowski -  przyznano hajnowskiemu szpitalowi około 900 tys . zł. na 
sprzęt specjalistyczny , wniosek Burmistrza Miasta w sprawie pływalni jest 
dobrze napisany , planuje się budowę przejścia w Siemianówce . Pomimo 
protestów planuje się budowę drogi Zwodzieckie – Hajnowka . W roku 2009  
planuje się  remont drogi z Jelonki do Dubicz. .Zadanie to będzie realizowane w 



kilku etapach . 
Przewodnicząy Rady Miasta – proszę Pana by na forum sejmiku pilotował Pan 
sprawę naszego wysypiska . 

 Do punktu 6 porządku obrad 
Informacja z działalności Burmistrza z uwzględnieniem realizacji zadań 
inwestycyjnych w 2008 roku i zamierzenia na 2009 r. – załącznik nr 4. 
Radna Alicha Chaniło – na rok następny planujemy wykonanie wielu ulic , a 
środków na nie brak , myślę Ŝeby ująć kilka ulic na które byłyby środki . 
Powinniśmy się skupić na najwaŜniejszych zadaniach i nie planować tak szeroko . 
Dziś najwaŜniejszym zadaniem jest basen kryty. Róbmy to co moŜemy zrobić , 
bo los ujętych ulic moŜe być taki jak Kolejowej . 
Przewodniczący Rady stwierdził ,ze uwaga radnej zostanie wzięta pod uwagę a 
radni przyjęli do wiadomości przedstawiony materiał . 

 Do punktu 7 porządku obrad 
Inwestycje i remont dróg publicznych na terenie gminy / przedstawienie 
propozycji dotyczących remontów miejskich dróg , ulic , placów z 
uwzględnieniem zasad dokonywania wyborów i ustalania kolejności realizacji – 
załącznik nr 5. 
Komisja Infrastruktury Komunalnej i Samorządu zgłosiła wnioski - przed 
opracowywaniem  zadań związanych z remontem i budową dróg publicznych 
przedstawić komisji projekt w celu zaopiniowania go .  Ponadto  komisja 
wnioskuje wprowadzić  zmiany w zasadach dokonywania wyboru i ustalania 
kolejności realizacji inwestycji drogowych jak niŜej : 
Pkt 7. Kryterium zrównowaŜonego inwestowania w poszczególnych dzielnicach 
miasta  z uwzględnieniem czasu oczekiwania  na ich realizację .  
Pkt. 8 . Inwestycje na drogach gdzie jest najwięcej uŜytkowników  . 
Radna GraŜyna Dymińska – na posiedzeniu komisji poprosiłam o przygotowanie 
materiału uzupełniającego polegającego  na określeniu przy kaŜdym zadaniu  
kryterium jakim ono podlega. Przy zadaniu oznaczonym nr 18 – budowa zjazdu z 
ulicy Białostockiej na działkę nr 1/61 wpisano kryterium 4 tj. inwestycje o 
szczególnym znaczeniu dla układu komunikacyjnego  i funkcjonowania miasta . 
Kolejne zadanie  poz. Nr 16 z przedstawionego materiału – budowa ulicy Gołębiej 
i Bocianiej  to juŜ inwestycje  na drogach gminnych posiadających najgorsze  
nawierzchnie  i kryterium zrównowaŜonego  inwestowania  w poszczególnych 
dzielnicach miasta . Jak do tego  ma się ulica Spiralna , która podlega pod 
kryterium 3 ? Mieszkańcy napisali do nas . Powstał tam Społeczny Komitet 
Budowy . Dlaczego tej ulicy nie ma w wykazie a są ulice na których nie ma  
komitetu ?   
Pan Jarosław Kicel – Kierownik Referatu Budownictwa i Inwestycji Urzędu 
Miasta Hajnówka – inwestycja wymieniona w punkcie 18 wykazu to zjazd  na 
działkę Pronar . Takim działaniem chcemy zachęcić  właściciela do rozpoczęcia 



inwestycji .  Komitet budowy jest wtedy gdy jest protokół z zebrania 
mieszkańców na którym powstał komitet i gdzie wyłoniono jego reprezentantów . 
Z ulicy Spiralnej nie ma takiego dokumentu. 
Radna Walentyna Ostaszewska – moje wystąpienie dotyczy potrzeby budowy 
nawierzchni ulicy Kolejki Leśne . Ulicy tej nie ma w wykazie . Przy tej ulicy 
powstaje biuro Nadleśnictwa Hajnówka . Dlaczego jej nie ma ? 
Burmistrz Miasta –nie śmię negować potrzeb związanych z budową ulic , w wielu 
ulicach potrzebne są nawierzchnie , brakuje nam środków i mocy przerobowej i 
dlatego tak wiele dyskusji w tej sprawie. . Powstają wątpliwości , które zadania 
są priorytetowe , które zacząć ? . W przy przypadku ulicy Spiralnej naleŜy zdać 
pytanie jeśli ta ulica to która nie ? Będziemy chcieli przystąpić do zrobienia 
dokumentacji na tą ulicę . Od kilku dni pracujemy nad budŜetem na 2009 rok i 
nie wygląda to najgorzej , jest szansa by uwzględnić ulicę Kolejki Leśne  . na 
dzień dzisiejszy brak jest rozstrzygnięcia wniosków z funduszy unijnych dot. 
ulic Odległej i śabia Górka  . Kolejna niewiadoma to zaproponowany rządowy 
program wspierania budownictwa drogowego , rząd  ma podzielić środki na 
poszczególne województwa a one na gminy i powiaty . Podobno do końca roku 
maja  być podjęte decyzje w tej sprawie . Chcemy ubiegać się o te środki i z 
nich chcemy remontować ulice Armii Krajowej .Przy wnioskowaniu waŜnym 
kryterium jest połączeniu róŜnego rodzaju dróg / gminnych , powiatowych , 
wojewódzkich / Nadleśnictwo Hajnówka  przy ul Kolejki Leśne  chce usytuować 
swoje biuro . Około 320 tys . zł.  będzie kosztowała budowa ulicy Kolejki Leśne  . 
Gdy będziemy wiedzieli jakie środki uzyskamy z funduszy będziemy mogli 
podjąć wiąŜące decyzje . . Będziemy obracać się  w tych zadaniach , które 
zaproponowaliśmy . 
Przewodniczący Rady Miasta – sygnalizujemy problem ulicy Spiralnej , bylibyśmy 
nie w porządku wobec tych ludzi  gdybyśmy nie podjęli Ŝadnych działań . Radni 
otrzymali pismo w tej sprawie , udzieliliśmy na nie odpowiedzi ,Ŝe przy 
opracowywaniu budŜetu miasta  weźmiemy to zadanie pod uwagę . 
Radna GraŜyna Dymińska – tu ścierają się dwie sprawy – mieszkańcy ulicy 
Spiralnej uwaŜają , Ŝe załoŜyli komitet budowy a nikt im nie powiedział ze są w 
będzie .NaleŜy ludzi rzetelnie i właściwie informować by uniknąć nieporozumień . 

 Do punktu 8 porządku obrad 
Informację o złoŜonych oświadczeniach majątkowych za 2007 rok przedstawili 
Burmistrza Miasta Hajnówka i Przewodniczący Rady Miasta. Informacja 
Burmistrza Miasta stanowi załącznik  nr 6, informacja Przewodniczącego Rady 
Miasta stanowi załącznik nr 7. 

 Do punktu 9 porządku obrad 
 A/ Projekt uchwały w sprawie zmian w budŜecie miasta na 2008 r. po 

pozytywnych opiniach komisji radni przyjęli przy 11 głosach za , głosów 
przeciw nie było , 6 radny wstrzymał się od głosu , w głosowaniu udział wzięło 



17 radnych. 
Uchwała Nr XX/117/ 08 w sprawie zmian w budŜecie miasta na 2008 r

załącznik nr 8 . 

 B/ Radni po pozytywnych opiniach komisji przyjęli przy 17 głosach za , głosów 
przeciw i wstrzymujących nie było , uchwałę w sprawie przekazania 
Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Hajnówce wykonywania 
czynności związanych z prowadzeniem postępowania wobec dłuŜników 
alimentacyjnych , w głosowaniu udział wzięło 17 radnych . 
Uchwała Nr XX/ 118/ 08  w sprawie przekazania Miejskiemu 

Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Hajnówce wykonywania czynności 

związanych z prowadzeniem postępowania wobec dłuŜników 

alimentacyjnych załącznik nr 9. 

 C/ Realizując punkt dot. podjęcia  uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 
XXIV/143/05 Rady Miasta Hajnówka z dnia 16 marca 2005 r. w sprawie 
regulaminu przyznawania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla 
uczniów zamieszkałych na terenie gminy Miejskiej Hajnówka 
Komisja Infrastruktury Komunalnej i Samorządu zgłosiła wniosek  - komisja 
wnioskuje by paragraf 12 uchwały Nr XXIV/143/05  otrzymał brzmienie : 
JeŜeli wysokość dochodu na osobę  w rodzinie ucznia wynosi nie więcej niŜ 
100% kwoty , o której mowa  w art. 8 ust. 1 pkt. 2 ustawy  z dnia 12 marca 
2004 r. o pomocy społecznej / tj. Dz. U . z 2008 r. Nr 115 , poz. 728 / , to 
uczeń moŜe otrzymać stypendium szkolne miesięcznie w wysokości do 200 
%  kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 23 listopada 
2003 r. o świadczeniach rodzinnych / Dz. U. Z 2006 r. Nr 139 , poz. 922  
ze zm./ .  
Przewodniczący Rady Miasta zwrócił się z pytaniem do pracownika 
merytorycznego Urzędu Miasta odpowiedzialnego za sprawy związane z 
oświata - Pani Jolanty Stefaniuk – czy taki zapis nie kłóci się z innymi 
zapisami ?   
Pani Jolanta Stefaniuk -  ustalone wcześniej wysokości stypendiów 
funkcjonują dobrze , przy zaproponowanym brzmieniu naleŜy zmienić w 
projekcie inne zapisy . 
Pani Eugenia Ostapczuk – radca prawny Urzędu Miasta  Hajnówka – trzeba 
pamiętać , Ŝe stypendium ma charakter socjalny i wg. Orzecznictwa naleŜy 
je róŜnicować . Na dziś zgłoszona przez komisję wersja nie jest 
dopracowana . 
Radna GraŜyna Dymińska -  rada opracowuje regulamin przyznawania 
pomocy materialnej w zaleŜności od sytuacji materialnej uczniów i ich 
rodzin . Jeśli przyjmie się , ze uczeń moŜe otrzymać stypendium szkolne 
miesięcznie w wysokości do 200 %  kwoty to nie ma jednolitego kryterium . 
jeśli proponuje się wszystkim równo  to naleŜałoby sprecyzować  ile np. 195 



% kaŜdy . 
Radny Wiktor Dzik – przewodniczący Komisji Infrastruktury Komunalnej i 
Samorządu – komisja wycofuje zgłoszony wniosek . 
Radni przyjęli zaproponowany projekt  przy 17 głosach za , głosów przeciw i 
wstrzymujących nie było , w  głosowaniu udział wzięło 17 radnych . 
Uchwała Nr XX/ 119 / 08 w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/143/05 

Rady Miasta Hajnówka z dnia 16 marca 2005 r. w sprawie regulaminu 

przyznawania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów 

zamieszkałych na terenie gminy Miejskiej Hajnówka załącznik nr 10. 

 D/ Komisje radny pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały  w sprawie 
wyraŜenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaŜy lokalu 
mieszkalnego i od pierwszej opłaty za oddanie w uŜytkowanie wieczyste 
ułamkowej części gruntu związanego z nabywaną własnością lokalu 
mieszkalnego przez dotychczasowego najemcę . Radny Wiesław Rakowicz –
na posiedzeniu Komisji Polityki Gospodarczej nie było jednomyślności w tej 
sprawie  . Wnoszę o zmianę wysokości proponowanych bonifikat z 40 % na 
45 % w przypadku zakupu na raty i z 50 % na 65 % w przypadku zaplaty 
jednorazowej . Moje argumenty słyszeli wszyscy juŜ nie raz. Dziś 
rozczulamy się nad faktem , Ŝe brak nam pieniędzy na wiele rzeczy , ale my 
ich nie chcemy mieć , trzeba taniej  sprzedać mieszkania . Miasto moŜe z 
takiej sprzedaŜy uzyskać środki . Przykładowo mieszkanie 40 m  , przy 
cenia za metr kwadratowy 1600 zł i bonifikacie 50 % otrzymujemy około 32 
tys. zł . , jeśli miasto sprzedałoby średnio w roku 16 mieszkań to 
otrzymałoby około 480 tys . zł .Przy bonifikacie 65 % tracimy około 10 tys 
zł.  za lokal. Z uzyskanych środków moglibyśmy realizować inwestycje  np. . 
pierwszy etap budowy ulicy Strzeleckiej , wykonanie dokumentacji 
technicznej zalewu lub inne. 
Przewodniczący rady -0 proszę skupić się nad treścią uchwały 
Radny Wiesław Rakowicz – sposób przekonywania radnych ro moja sprawa , 
rozszerzam swoja wypowiedź  bo chce pokazać radnym gdzie moŜna 
uzyskać środki na inwestyce potrzebne miastu. 
Przewodniczący Rady Miasta – czy my jako radni moŜemy zmieniać 
przedstawiony projekt uchwały ? 
Pani Eugenia Ostapczuk – radca prawny Urzędu Miasta  Hajnówka –
bonifikaty udziela właściwy organ , a rada udziela na nią zgodę , macie 
Państwo prawo zbadać czy właściwa osoba ubiega się o bonifikatę , jak była 
dokonana wycena  . Przeanalizowałam wyroki sądowe , moja koleŜanka pisała 
opinię prawna w tej sprawie i musze stwierdzić , ze rada nie moŜe ustalać 
wysokości bonifikat . Wniosek radnego nie jest zgodny z prawem i nie moŜe 
być głosowany . 
Radni przy 11 głosach za , 2 glosach przeciw , 4 głosach wstrzymujących 



przyjęli zaproponowany projekt uchwały .W głosowaniu udział wzięło 17 
radnych . Radny Wiesław Rakowicz zwrócił się prośba o wpisanie , Ŝe 
glosował przeciw . 
Uchwała Nr XX/120/ 08 w sprawie wyraŜenia zgody na udzielenie 

bonifikaty od ceny sprzedaŜy lokalu mieszkalnego i od pierwszej opłaty 

za oddanie w uŜytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu 

związanego z nabywaną własnością lokalu mieszkalnego przez 

dotychczasowego najemcę załącznik nr 11. 

 E/ Komisje radny pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały  w sprawie 
wyraŜenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaŜy lokalu 
mieszkalnego i gruntu związanego z nabywaną własnością lokalu 
mieszkalnego przez dotychczasowego najemcę . 
Radny Wiesław Rakowicz – pani prawnik wyjaśniła kwestie związane z moim 
wnioskiem lecz uwaŜam , ze ta uchwała jest podobna do innych które 
podejmujemy i moŜemy je zmieniać , będziemy zgłaszać swój głos odrębny i 
powiadomimy o tym Wojewodę i Regionalną Izbę Obrachunkową . 
Radni przy 11 głosach za , 2 głosach przeciw , 4 głosach wstrzymujących 
przyjęli zaproponowany projekt uchwały .W głosowaniu udział wzięło 17 
radnych . Radny Wiesław Rakowicz zwrócił się prośba o wpisanie , Ŝe 
głosował przeciw . 
Uchwała Nr XX/121/ 08 w sprawie  wyraŜenia zgody na udzielenie 

bonifikaty od ceny sprzedaŜy lokalu mieszkalnego i gruntu związanego z 

nabywaną własnością lokalu mieszkalnego przez dotychczasowego 

najemcę załącznik nr 12 . 

 Do punktu 12 porządku obrad 
Wolne wnioski, zapytania  zgłosili : 
Radny Wiktor Dzik w imieniu Komisji Infrastruktury Komunalnej i Samorządu - 
komisja  wnioskuje by w planowanej w miesiącu listopadzie sesji Rady Miasta 
Hajnówka  wprowadzić do porządku obrad punkt w brzmieniu – Zasadność 
powołania StraŜy Miejskiej w Hajnówce 
Radna Alicja Chaniło – składam wniosek o ujęcie w planie na 2009 rok 
utwardzenie i zaasfaltowanie ulic Sosnowa , Leśna i Kolejowa . Mieszkańcy w/w 
ulic odstąpili po 1,5 m swoich placów na rzecz poszerzenia drogi . \Ponadto 
samochody wyjeŜdŜające z OSM rozbijają nawierzchnię drogi ul. Leśnej . / 
wniosek na piśmie załącznik nr 13/ 
W Alei Pomordowanych tablice nie są na właściwych miejscach naleŜy to 
uporządkować . 
Kiedy teraz będą odbywać się sesje? 
Radna GraŜyna Dymińska – czy monitowaliśmy do  Zarzadu Dróg Wojewódzkich 
w sprawie  naprawy chodnika w ulicy Piłsudskiego ? 
Czy właściwe jest natęŜenie światła w niektórych ulicach , głowne ulice miasta            



/ 3 Maja , Piłsudskiego/ są źle oświetlone . Miasto powiatowe wygląda jak 
zaścianek , niektóre wsie są lepiej oświetlone . DołóŜmy do tego nierówne 
chodniki . 
Czas najwyŜszy by sesje były relacjonowane przez naszą telewizję                
kablową . Mieszkańcy dowiedzieliby się z sesji np.  jak rejestrować komitety 
budowy ulic . Do wielu osób dotarłoby co robimy i jak . 
Na dzisiejszej sesji padł wniosek komisji rady o rozszerzenie kryteriów czy 
myśmy go głosowali ? 
Radna Wiera Masajło – w imieniu mieszkańców ulicy Chopina proszę o 
umieszczenie tej ulicy w zadaniach inwestycyjnych na 2009 rok natomiast 
mieszkańcy ulicy Rzecznej i Ogińskiego proszą o zainstalowanie  progów 
spowalniających . Wydaje mi się , Ŝe taka potrzeba jest teŜ na ulicy 
Wróblewskiego gdzie zlokalizowana jest szkoła . 
Radny Wiesław Rakowicz – czy wszystkie wnioski złoŜone w poprzednich latach 
przy opracowywaniu budŜetu są brane pod uwagę ? 
Radny Zdzisław Wiatrowski -  Czy zostanie zakończona budowa nagrobków osób 
pomordowanych na cmentarzu katolickim . Uzyskałem wcześniej odpowiedź , Ŝe 
sprawa ta juŜ zostanie zakończona . Pomniki są lecz brakuje przy nich krzyŜy . 
Pani Kierownik Referatu Urzędu Miasta poinformowała mnie , Ŝe w tym roku to 
juŜ koniec prac . 
Święto Odzyskania Niepodległości – w mieście jest wiele róŜnych uroczystości  
m.in. przy Grobie na osiedlu Międzytory . Nigdy tam nie było przedstawicieli 
władz miasta .  Czy teraz ktoś będzie ? 
Odbył się koncert z okazji jubileuszu zespołu i na stronie internetowej miasta 
brak jest informacji w tej sprawie  , a przecieŜ to forma promocji naszego 
miasta . 
Radny Bogusław Szczepan Łabędzki – Urząd Marszałkowski planuje likwidację 
Bibliotek Pedagogicznych .Zbierane są podpisy wśród nauczycieli z prośba by  
biblioteka pedagogiczna funkcjonowała dalej w takiej formie jak obecnie . Czy 
Burmistrz Miasta podejmował kroki w tej sprawie ? Czy były prowadzone 
powaŜne rozmowy ? Likwidacja tej placówki potrzebnej nauczycielom , uczniom 
to krok wstecz . 
W ul. Orzeszkowej układane są krawęŜniki , mieszkańcy wnioskuję by prace te 
były wykonywane staranniej . Ponadto pracujący tam robotnicy wprowadzają w 
błąd mieszkańców , Ŝe w przyszłym roku ulica ta będzie remontowana .  
Podobno Urząd Miasta miał zlikwidować nielegalne garaŜe znajdujące się na 
osiedlu Kolejki Leśne . 
Ludzie starsi maja problem z pokonaniem pasów na skrzyŜowaniu ul. 3 Maja i 
Batorego gdyŜ sygnalizacja świetlna zbyt szybko gaśnie . 
Radna Walentyna Ostaszewska -  na osiedlu Armii Krajowej w sąsiedztwie ZDZ 
znajduje się plac Hamechu . Na placu tym zlokalizowane są jakieś szopy , w złym 



stanie technicznym . W szopach tych zbierają się pijacy . Mieszkańcy osiedla 
proszą by właściciel uporządkował ten teren lub niech Hamech przekaŜe ten plac 
miastu . 
Radny Andrzej Popow – ja jako monitorujący budowę ścieŜek rowerowych w 
mieście zwracam uwagę na potrzebę budowy ścieŜki w ulicach Miłkowskiego , 
Targowej . Po raz kolejny zwracam uwagę na ten problem jako waŜny . 

 Do punktu 13 porządku obrad 
Przewodniczący rady Miasta – nie glosowaliśmy wniosków zgłoszonych przez 
komisje  z uwagi na to , Ŝe materiał był typowo informacyjny i zgłoszone wnioski 
i uwagi osoby odpowiedzialne za realizacje zadań wezmą pod uwagę w swojej 
pracy . 
Odpowiedzi na interpelacje, wolne wnioski , zapytania udzielił Pan Anatol 
Ochryciuk – Burmistrz Miasta – Gryfskand emituje od jakiegoś czasu 
nieprzyjemne zapachy i hałas  , po wielu staraniach udało się przejąć ścieki z 
Gryfskandu . Prawnie nie mamy moŜliwości do badania zapachów  . Pewne wnioski 
zgłaszamy do odpowiednich organów i monitorujemy problem . Kierownictwo 
zakładu zapewniło , Ŝe zainstaluje odpowiednie urządzenia . Artykuły w prasie 
pomagaja w tej sprawie . W najbliŜszym czasie przygotujemy materiał w sprawie 
zasadności działania StraŜy Miejskiej . Trudno na dziś odpowiedzieć czy ulice 
zgłoszone przez radna Chaniło wejdą do zadań w następnym roku . Obecnie jest 
opracowywany projekt załącznika inwestycyjnego  i nie posiadamy informacji o 
unijnych środkach . Tablice mam nadzieje powrócą na swoje miejsce w Alei 
Pomordowanych lecz administracja cmentarza powinna pilnować realizacji tego 
zadania . Prowadzone są rozmowy z Zarządem Dróg Wojewódzkich . Zakładamy 
wzrost środków finansowych na remont chodników w mieście . Odnosząc się do 
natęŜenia światła ulicznego naleŜy  spytać o to fachowców . . przyjmuje temat i 
zobaczymy co z tego wyniknie . W sprawie telewizji kablowej powinien konwent 
wypracować stanowisko . Odnosząc się do remontu ulicy Chopina to o tej sprawie 
juŜ mówiliśmy . Sprawa instalacji progów spowalniających jest oczywista . O 
jakie wnioski chodzi radnemu Rakowicz ? W mieście w wielu miejscach 
obchodzony jest dzień 11 listopada , pracownicy pamiętają o tym dniu , zapalają 
znicze lecz przy kaŜdym grobie nie sa w stanie być . Główne uroczystości 
odbywają się  przy Urzędzie Miasta na skwerze i tam zawsze jesteśmy . 
Praktyka jest taka , Ŝe organizator imprezy powiadamia media o niej i 
administratora strony urzędowej . Wspólnie z innymi wójtami , burmistrzami 
podjęliśmy działania mające na celu pozostawienie biblioteki pedagogicznej . 
Podobno Urząd Marszałkowski odstąpił od zamiaru likwidacji tej placówki . Po 
robotach ziemnych w ulicy Orzeszkowej grunt musi się ustabilizować , uwagi 
zgłoszone przekaŜę PWiK. W sprawie ustawienia sygnalizacji ulicznej są róŜne 
doświadczenia i trudno wszystkim dogodzić . Pamiętamy o ścieŜkach rowerowych 
w mieście . czterech obywateli naszego miasta złoŜyło wniosek o wykup ich 



mieszkań , ci ludzie podjęli decyzję , Ŝe godzą się na zaproponowane warunki . 
Jestem ekonomista i potrafię liczyć , nie zgadzam się , Ŝe budŜet będzie miał 
takie dochody . 
Radna GraŜyna Dymińska – zgłosiłam wniosek by zapraszać telewizje kablową na 
posiedzenia rady w celu rejestracji obrad. Czy w listopadzie będziemy zajmować 
się straŜą miejską ?  
Przewodniczący Rady Miasta – konwent się spotka i ustali szczegóły w tej 
sprawie , dziś nie ma sensu tego eksponować . 
Radna GraŜyna Dymińska – po Pana wypowiedzi moŜna stwierdzić Ŝe my jako 
rada jesteśmy władzą wykonawczą a nie uchwałodawczą . 
Burmistrz Miasta – przypomnę mieliśmy straŜ miejską , dziś straŜe pozostały w 
nielicznych większych miastach . Sprawą zajmiemy się . na dziś jest ciekawa 
propozycja słuŜby ochroniarskiej , która wymaga  analizy . Na kolejną sesję 
przygotujemy materiał . 
Radny Zdzisław Wiatrowski – był wniosek formalny i trzeba go glosować Panie 
Przewodniczący . 
Przewodniczący Rady poinformował , Ŝe na wniosek Komisji Polityki 
Gospodarczej sesję Rady Miasta odbywać się będą w ostatni wtorek miesiąca. 

 Do punktu 14 porządku obrad 
Na tym obrady zakończono . 
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