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

która odbyła się 17 listopada 2008 r. 
w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Hajnówka  

przy ul. Aleksego Zina 1 w godz. 15.00-15. 

Stan osobowy Rady - 21 

Obecnych - 19 
Nieobecni usprawiedliwieni – 2   

/Andrzej Popow , Wiesław Rakowicz/  
 

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. GRZEGORZ  SUREL 
12. ZDZISŁAW WIATROWSKI 
13. MICHAŁ SZPAKOWICZ 
14. WIKTOR DZIK 
15. MIKOŁAJ SZAREJKO 
16. LEONARD KULWANOWSKI 
17. GRZEGORZ  TOMASZUK   
18. RYSZARD STANISŁAW SOKOŁOWSKI 
19. 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 , 
Sekretarz Gminy Jarosław Grygoruk , Radca Prawny Urzedu Miasta 
Marzanna Sołtys  ,  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 

19 radnych co stanowi quorum by obrady były prawomocne i stwierdził , Ŝe 
Uchwała Nr XX/118/08 Rady Miasta Hajnówka w sprawie przekazania 
Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Hajnówce wykonywania 
czynności związanych z prowadzeniem postępowania wobec dłuŜników 
alimentacyjnych przekazuje kompetencje do załatwiania indywidualnych 
spraw z zakresu administracji publicznej. Zapis ten sugerować moŜe , Ŝe 
dotyczy to takŜe decyzji administracyjnych i przez to wkracza w 
kompetencje organu wykonawczego – Burmistrza Miasta Hajnówka. Dlatego 
teŜ koniecznym jest doprecyzowanie tego zapisu w treści proponowanej w 
projekcie uchwały . W związku z powyŜszym proponuję zmianę porządku  
obrad polegającą na wprowadzeniu punktu 3 a – podjęcie uchwały w sprawie 
ustalenia limitu wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne i punktu 
3b - podjęcie uchwały w sprawie przekazania Miejskiemu Ośrodkowi 
Pomocy Społecznej w Hajnówce prowadzenia postępowania wobec dłuŜników 
alimentacyjnych . 
Za wprowadzeniem do porządku obrad punktu 3b podjęcie uchwały w 
sprawie przekazania Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w 
Hajnówce prowadzenia postępowania wobec dłuŜników alimentacyjnych 
głosowało 19 radnych , głosów przeciw i wstrzymujących nie było , w 
glosowaniu udział wzięło 19 radnych . 
Porządek obrad  z poprawką radni przyjęli jednogłośnie . / za głosowało 19 
radnych , przeciw i wstrzymujących głosów nie było , w głosowaniu udział 
wzięło 19radnych / . 

P o r z ą d e k   o b r a d . 
1. Otwarcie sesji. 
2. Przyjęcie porządku obrad. 
3. Podjęcie  uchwał w sprawach : 
 a/ustalenia limitu wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne  

b/przekazania Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Hajnówce 
prowadzenia postępowania wobec dłuŜników alimentacyjnych 

4. Zamknięcie obrad. 
 

 Do punktu 3 porządku obrad 
A/W imieniu Burmistrza Miasta Hajnówka projekt uchwały w sprawie ustalenia 
limitu wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne przedstawił Sekretarz 
Gminy Jarosław Grygoruk . W dniu 28 października 2008 r. Rada Ministrów 
podjęła uchwałę Nr 233/2008 w sprawie ustanowienia Programu Wieloletniego 
pod nazwą ”NARODOWY PROGRAM PRZEBUDOWY DRÓG LOKALNYCH 2008 – 
2011”. Program ten będzie realizowany od dnia 31 października 2008 r. do dnia 



31 grudnia 2011 r. Pieniądze z programu przeznaczone są na trzy podstawowe 
zadania: przebudowy i remonty dróg istniejących, poprawę bezpieczeństwa na 
nich i budowę nowych dróg. Wkład rządu w inwestycję nie moŜe przekroczyć 3 
mln. zł i będzie stanowić do 50 % jej wartości. Pozostałą kwotę musi wyłoŜyć 
wnioskodawca projektu. Wnioski o dofinansowanie moŜna składać od 03 do 21 
listopada 2008 roku. Urząd Miasta Hajnówka zamierza złoŜyć stosowny wniosek 
o wsparcie finansowe przebudowy drogi gminnej – ul. Kolejowej w Hajnówce. 
Jednym z dokumentów niezbędnych do złoŜenia aplikacji jest potwierdzenie 
beneficjenta – Gminy Miejskiej Hajnówka, o zabezpieczeniu niezbędnych 
środków finansowych do zrealizowania zadania inwestycyjnego.  W związku z 
powyŜszym zachodzi potrzeba podjęcia uchwały w sprawie ustalenia limitu 
wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne dotyczącej przedmiotowej 
inwestycji. Jednocześnie zgłosił autoporawkę wynikającą z przeliczenia operatu 
kosztorysowego .  

Radna GraŜyna Dymińska – chcę spytać czy to jedyna w ulica w mieście , która 
podlegałaby pod ustalone kryteria . Kwota wydatków własnych na ta ulice jest 
niebanalna wynosi 772.216, 12 zł . W mieście jest wiele innych potrzeb  / 
pływalnia  , Zakład Zagospodarowania Odpadów  , zalew , Ośrodek Sportu i 
Rekreacji / jeśli wprowadzimy to zadanie to z czego zrezygnujemy jeśli 
wprowadzimy to zadanie ? 

Radny Zdzisław Wiatrowski – proszę o przedstawienie zakresu rzeczowego 
planowanego zadania . 

Radny Eugeniusz Saczko – jednym z warunków złoŜenia  wniosku w tym projekcie 
jest pozwolenie na budowę , czy ta inwestycja je posiada ? Czy w ulicy tej 
znajduje się kanalizacja  , czy będziemy musieli ja wykonać ? Na części tej ulicy 
w okolicy wiaduktu znajduje się asfalt czy będziemy go likwidować ? Czy 
przewidziane jest wycięcie drzewa , które rośnie w ulicy ? Pragnę zwrócić uwagę 
na miejsca  w mieście gdzie przy drogach znajdują się budynki , które 
uŜytkownikom ograniczają widoczność tak teŜ jest w tej ulicy – na skrzyŜowaniu 
ulicy Kolejowej i Piłsudskiego znajduje się kiosk spoŜywczy  co z nim ? Czy 
znajduje się on na gminnej działce ? Program przewiduje 1 miliard złotych na 
tyle gmin i powiatów , statystycznie  z obliczeń wynika , Ŝe kaŜda gmina powinna 
dostać około 300 tys zł.  Czy się w tym zmieścimy ? Czy liczymy , Ŝe nie wszyscy 
złoŜą wnioski o dofinansowanie ? 

Sekretarz Gminy Pan Jarosław Grygoruk – zakres tego zadania  odnosząc się do 
kanalizacji obejmowałby budowę kanalizacji deszczowej i na to moŜna otrzymać 
środki . Ponadto planuję się wymianę gruntu , nawierzchnię , ciągi 
komunikacyjnej i wjazdy na posesje . Projekt przewiduje wycięcie drzewa , 
które znajduje się w tej ulicy . , natomiast nie przewiduje się  burzenia asfaltu , 
który juŜ tam jest . Kiosk znajduje się naw pasie drogowym dróg wojewódzkich  



i nie jest ujęty w zakresie prac . Odpowiadając na zapytanie radnej   
stwierdzam , Ŝe pewnie znajdują się w mieście inne ulice , które spełniałyby 
kryteria lecz nie posiadają dokumentacji lub jak ulica Armii Krajowej 
umieszczona jest w projekcie budŜetu na rok przyszły . NaleŜy wykorzystywać 
kaŜdą szansę pozyskania środków z zewnątrz i w związku z tym przedstawiamy 
projekt uchwały . 
Burmistrz Miasta – w ulicy tej znajduje się kanalizacja . 
Radna GraŜyna Dymińska – ujmując to zadanie naleŜy zwiększyć budŜet - czy 
dobrze rozumiem ? 
Burmistrz  Miasta – wcześniej informowaliśmy o tym programie , co roku 1 
miliard złotych będzie do dyspozycji wojewodów na realizację zadań          
drogowych . Tak jak radny Saczko wcześniej wyliczył kaŜda gmina mogłaby 
uzyskać dofinansowanie w wysokości 300 tys. zł. lecz gmina gminie nie jest 
równa , nasze miasto ma większą szansę na dofinansowanie . Proponowana ulica 
gmina łączy ulice powiatową z ulicą wojewódzką i ma znaczenie dla poprawienia 
układu komunikacyjnego . Gdy zapadną decyzje w tej sprawie będziemy to 
zadanie wprowadzać do budŜetu . W mieście jest wiele ulic , które wymagają  
poprawy . W roku następnym chcemy zgłosić ulicę  Targową . 
Radni projekt uchwały przyjęli przy 18 głosach za , głosów przeciw  nie było 1  
radny wstrzymał się od głosu , w głosowaniu udział wzięło 19 radnych . 
Uchwala Nr XXI/122/08 w sprawie  ustalenia limitu wydatków na wieloletnie 
programy inwestycyjne stanowi załącznik nr 3. 
B/ projekt uchwały w sprawie przekazania Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy 
Społecznej w Hajnówce prowadzenia postępowania wobec dłuŜników 
alimentacyjnych przedstawił radnym Sekretarz Gminy Jarosław Grygoruk  z 
uwagi na nieprecyzyjny zapis naleŜy doprecyzować treść uchwały . 
Radna GraŜyna Dymińska – jestem zdegustowana tym faktem poprawiamy 
uchwałę z poprzedniej sesji . Proszę o dołoŜenie większej staranności przy 
opracowywaniu projektów . My jako rada uchwalamy coś i nie mamy pełnej 
wiedzy . 
Radca Prawny Urzędu Miasta Hajnówka Pani Marzanna Sołtys – przekazanie do 
ośrodka pomocy społecznej zadania przewidzianego w nowo uchwalonej  ustawie 
o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, polegającego na podejmowaniu 
działań wobec dłuŜników alimentacyjnych (uregulowanego w szczególności w 
obowiązujących od 1 października 2008 r. przepisach rozdziału 2 ustawy z dnia 
7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. Nr 192, 
poz. 1378; z 2008 r. Nr 134, poz. 850)), powinno nastąpić w oparciu o uchwałę 
rady gminy  .  Nadzór Wojewody Podlaskiego proponuje doprecyzowanie zapisu . 
Uchwala  o takim samym brzmieniu jest opublikowana w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Podlaskiego . MoŜna nic nie robić i zacząć się procesować ale czy 
tak powinno być .  



Uchwała został przyjęta przy 19 głosach za , głosów przeciw i wstrzymujących 
nie było , w głosowaniu udział wzięło 19 radnych . 
Uchwała Nr XXI/123 / 08 w  sprawie przekazania Miejskiemu Ośrodkowi 
Pomocy Społecznej w Hajnówce prowadzenia postępowania wobec dłuŜników 
alimentacyjnych stanowi załącznik nr 4 . 

 Do punktu 4 porządku obrad 
Przed zamknięciem obrad Przewodniczący Rady Miasta poinformował , Ŝe 
wysłano zawiadomienie na koleją sesję operatorowi Telewizji Kablowej Hajnówka 
Na tym obrady zakończono. 
 

Prot. 
INSPEKTOR  
HALINA STEPANIUK 
       PRZEWODNICZĄCY RADY 
 
           Leonard Kulwanowski 
 

 


