
P r o t o k ó ł    N r  XVI / 08 

z obrad XVI sesji Rady Miasta Hajnówka, 

która odbyła się 29 kwietnia  2008 r. 

w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Hajnówka  

przy ul. Aleksego Zina 1 w godz. 15.00-17.20 

Stan osobowy Rady-21 

Obecnych – 19 
Nieobecni usprawiedliwieni - 2 

Radni obecni na sesji : 
1. ALICJA CHANIŁO 
2. GRAśYNA  DYMIŃSKA 

3. JOLANTA EWA KULPA - KRZYCKA 
4. LEONARD  KULWANOWSKI 
5. PIOTR  MARKIEWICZ 
6. WIERA MASAJŁO 
7. BOGUSŁAW SZCZEPAN ŁABĘDZKI 
8. JAKUB  OSTAPCZUK 
9. WALENTYNA OSTASZEWSKA 
10. ANDRZEJ POPOW 
11. EUGENIUSZ BOŁTROMIUK 
12. WIESŁAW RAKOWICZ 
13. GRZEGORZ  SUREL 
14. ZDZISŁAW WIATROWSKI 
15. MICHAŁ SZPAKOWICZ 
16. GRZEGORZ  TOMASZUK 
17. WIKTOR DZIK 
18. EUGENIUSZ SACZKO 
19. MIKOŁAJ SZAREJKO 

Nieobecni usprawiedliwieni 
1. WIKTOR  SACHARCZUK 
2. RYSZARD STANISŁAW SOKOŁOWSKI 

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu 

 Ponadto w sesji udział wzięli Pan Anatol Ochryciuk – Burmistrz 



Miasta Hajnówka, Bazyl Stepaniuk – Zastępca Burmistrza Miasta , 
Sekretarz Gminy Jarosław Grygoruk , pracownicy Urzędu Miasta 
Hajnówka  , Przewodniczący Rad Osiedla / lista obecności ząłącznik nr 2 / , 
Dyrektor Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Hajnówce , Główna 
Księgowa Zakładu Komunikacji Miejskiej oraz przedstawiciele 
lokalnej prasy i mediów , związków zawodowych i mieszkańców. 

Stan Rady – 21 
Obecnych- 16 

Do punktu 1 porządku obrad  
Obrady otworzył oraz im przewodniczył Pan Leonard Kulwanowski – 
Przewodniczący Rady Miasta Hajnówka , który po powitaniu 
obecnych stwierdził , iŜ w sesji uczestniczy 16 radnych co stanowi 
quorum by obrady były prawomocne . 

 Do punktu 2 porządku obrad 
Porządek obrad wraz z materiałami radni otrzymali w statutowym 
terminie .  Przewodniczący Rady przedstawił proponowany porządek 
obrad . Projekt porządku  obrad  radni przyjęli  przy  16 glosach      
za , głosów przeciw i wstrzymujących nie było , w głosowaniu udział 
wzięło 16 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 XV sesji Rady Miasta Hajnówka  
4. Interpelacje .  
5. Informacja o działalności Burmistrza Miasta Hajnówka  w 

okresie 11.03.2008 r.-07.04.2008 r. 
 

6. Informacja Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Hajnówka  w 
sprawie kontroli wymeldowania  

 

7. Sprawozdanie ze współpracy miasta Hajnówka z organizacjami 
pozarządowymi w 2007 roku . 

 

8. Sprawozdanie z realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania 
Narkomanii za 2007 rok 

 

9. Informacja o dokonanych umorzeniach oraz udzielonych ulgach 
za 2007 rok . 

 

10. Sprawozdanie roczne z wykonania planów finansowych Miejskiej 
Biblioteki Publicznej i Hajnowskiego Domu Kultury w Hajnówce 

 



za 2007 rok 
11 Sprawozdanie roczne z wykonania budŜetu miasta za 2007 rok  
12 Podjęcie  uchwał w sprawach :  
 A/ Udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Hajnówka za 

2007 r. 
 B/ Zmiany uchwały Nr X/47/07 w sprawie uchwalenia Statutu 

Miasta Hajnówka 
 C/ Ustalenia diet Przewodniczącym Rad Osiedli . 
13. Wolne wnioski, zapytania .  
14. Odpowiedzi na interpelacje, wolne wnioski , zapytania .  
15. Zamknięcie obrad.  

 
 Do punktu 3 porządku obrad 

Radni przy 16 głosach za przyjęli protokół z XV sesji Rady Miasta 
Hajnówka ,/ za- 16 , przeciw – 0 , wstrzymało – 0 / w głosowaniu 
udział wzięło 16 radnych . 

 

 Do punktu 4 porządku obrad 
Interpelacje zgłosiła Radna Walentyna Ostaszewska - wskazane 
byłoby ustawienie ławek na dłuŜszych ulicach Hajnówki, Ŝeby starsi 
mieszkańcy robiący zakupy mogli na nich odpocząć. Ponadto 
proponuję rozwaŜenie mojej propozycji polegającej na  instalacji 
skrzynki w urzędzie do korespondencji mieszkańców z radnymi. 

 

 Do punktu 5 porządku obrad 
Stan Rady – 21 

                 Obecnych- 18 
Informacja o działalności Burmistrza Miasta Hajnówka  w okresie 
11.03.2008 r.-07.04.2008 r – załącznik nr 3. 

Radna Alicja  Chaniło - jak przedstawia się sprawa gazyfikacji 
miasta?  

 Radny Wiktor Dzik - jakie zagroŜenia zaistniały dla mieszkańców 
w   2007 roku? Co z wydawaniem „Gazety Hajnowskiej”?        

Radny Wiesław  Rakowicz - wybrano firmę z Hołówek jako 
dostawcę materiałów drogowych, a juŜ wcześniej zgłaszałem 
zastrzeŜenia do jakości produkowanych przez nią krawęŜników. 
Jakie sprawy poruszano na spotkaniu Rady Społecznej SPZOZ? 

Burmistrz Miasta Anatol Ochryciuk - rozmowy w sprawie 
gazyfikacji są w fazie wstępnej, oceniane jest zapotrzebowanie na 

 



gaz. Wydałem zarządzenie o wznowieniu wydawania „Gazety 
Hajnowskiej”, w maju ukaŜe się pierwszy numer po przerwie. Była 
jedna partia krawęŜników słabej jakości, później takich problemów 
nie było. Spotkania RS SPZOZ odbywają się cyklicznie, na tym 
omawiano sytuację ekonomiczną i planowane inwestycje  w tej 
jednostce. 

Bazyl Stepaniuk-  Zastępca Burmistrza Miasta - Gminny Zespół 
Reagowania Kryzysowego dokonał oceny stopnia zagroŜenia w 
mieście; na podstawie przedstawionych informacji widoczny jest 
wzrost zdarzeń o charakterze chuligańskim. 

Przy 18 głosach  za , głosów przeciw i wstrzymujących nie było  
radni przyjęli informację o działalności Burmistrza Miasta . W 
głosowaniu udział wzięło 18 radnych . 

 Do punktu 6 porządku obrad 
Informacja Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Hajnówka  w sprawie 
kontroli wymeldowania – załącznik nr 4. 
Informację przedstawił Pan Mikołaj Szarejko – Przewodniczący 
Komisji Rewizyjnej Rady Miasta - Przewodniczący Rady Miasta  
pismem z dnia  BRM.0050-8/08 z dnia 2 kwietnia 2008 r. wystąpił 
do Burmistrza Miasta Hajnówka  z prośbą o przygotowanie 
materiałów dot. wymeldowania skarŜącej . 
W dniu 14.04.2008 r. odbyło się posiedzenie Komisji Rewizyjnej w 
przedmiotowej sprawie  . W posiedzeniu uczestniczyli państwo 
Agnieszka i Adam Kudłacik . SkarŜąca przedstawiła komisji 
zawiadomienie o wszczęciu postępowania w , którym na podstawie  
art. 61 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego organ gminy 
powiadomił Panią Agnieszkę  Rybaczuk / Kudłacik/ Ŝe w dniu 26 
września 2006 roku na Ŝądanie strony -  Dyrektora Zakładu 
Gospodarki Mieszkaniowej w Hajnówce  zostało wszczęte 
postępowanie w sprawie  o wymeldowanie Pani Agnieszki Rybaczuk z 
pobytu stałego  w lokalu przy ul. Armii Krajowej 4 m 1  . Organ 
wezwał stronę do tut. Urzędu  w terminie 7 dni od otrzymania 
zawiadomienia w celu złoŜenia  wyjaśnień  . Pani Agnieszka Rybaczuk 
/ Kudłacik /  złoŜyła wyjaśnienia do protokołu  . W dniu 06-10.2006 r. 
pismem SAO.51151/40/06  zgodnie  z art. 10 § 1 kpa zawiadomiono   
stronę  , Ŝe zostało zakończone postępowanie w sprawie  z 
informacją , Ŝe strony mogą  , przed wydaniem decyzji wypowiedzieć 

 



się w sprawie zgromadzonego materiału dowodowego w terminie 7 
dni od dnia otrzymania zawiadomienia . Strona  stwierdziła , Ŝe  nie 
zapoznawała się  z aktami i wniosków nie zgłosiła . Ponadto Pani 
Agnieszka Kudłacik  przedstawiła komisji podanie jakie skierowała do 
Burmistrza Miasta Hajnówka dot. pozostawienia jej i męŜowi lokalu 
przy ul. Armiii Krajowej . W podaniu zobowiązała się m.in.  do  spłaty 
powstałego  zadłuŜenia  . Pismem z dnia  GKM.71407/4/05/06 
Zastępca Burmistrza Miasta   odpowiadając  na prośbę  dot. 
przyznania lokalu przy ul. AK 4/1  poinformował , m.in.  “Ŝe  prośba  
nie moŜe być pozytywnie załatwiona , gdyŜ zgodnie z wolą głównego 
najemcy zostanie dokonana zamiana przedmiotowego lokalu na lokal 
przy ul. 11 listopada . Sprzeciw Pani nie moŜe być uwzględniony 
poniewaŜ dysponenci mieszkania / rodzice/ wyraŜają zgodę na 
proponowana zamianę , a ponadto od dwóch lat nie mieszka Pani w 
przedmiotowym lokalu .” 
Kwestie wymeldowania przedstawiła komisji Pani Inspektor Alicja 
Siemieniuk w oparciu o akta sprawy SAO.51151/40/06 . W dniu 26 
września 2006 r. zarządca lokalu wystąpił z wnioskiem do 
Burmistrza Miasta Hajnówka o wymeldowanie z pobytu skarŜącej . 
W postępowania brały udział strony : skarŜąca , najemca   lokalu , 
zarządca lokalu  . Wszystkie strony postępowania w tym równieŜ 
skarŜąca potwierdziły fakt nie zamieszkiwania w spornym lokalu  
przez Panią  Kudłacik /Rybaczuk/ przez okres przekraczający trzy 
miesiące . Potwierdzają to  zgodnie  z wypowiedzią   Pani Siemieniuk 
protokoły z przesłuchań stron, które znajdują się w aktach spornej 
sprawy . W sprawie przesłuchiwani byli świadkowie , którymi byli 
sąsiedzi . Zeznali oni  , Ŝe skarŜąca  nie zamieszkuje  w 
przedmiotowym lokalu . Zdaniem inspektora skarŜąca brała czynny 
udział w toczącym się postępowaniu . Przed wydaniem decyzji po 
zapoznaniu się  z dowodami i materiałami zabranymi w sprawie Pani 
Agnieszka Kudłacik / poprzednio Rybaczuk / nie zgłosiła uwag -/ 
oświadczenie strony  w aktach sprawy /  . W oparciu o zgromadzony 
materiał dowodowy organ  wydał decyzję administracyjną  w dniu 
20.10.2006 r . w której orzekł o wymeldowaniu skarŜącej z pobyty  
stałego . W decyzji organ umieścił pouczenie o prawie wniesienia 
odwołania do Wojewody Podlaskiego w terminie 14 dni od daty jej 
otrzymania . SkarŜąca i strony postępowania  nie skorzystały z 



moŜliwości odwołania  . Z dniem 7 listopada  2006 roku decyzja stała 
się prawomocna .    Ponadto Pani Alicja Siemieniuk  wyjaśniła   
komisji , Ŝe wgląd komisji rewizyjnej do akt indywidualnych  w 
zakresie  spraw administracyjnych moŜe mieć miejsce po spełnieniu 
określonych warunków tj.  m. in. . uzyskaniu zgody osoby , której 
dotyczą . W tej sprawie wystąpiono do stron i świadków 
postępowania o wyraŜenie zgody na przetwarzanie i udostępnianie 
danych osobowych zawartych w aktach  . Jeden ze świadków 
postępowania nie wyraził zgody na udostępnienie jego danych .  Z 
wyjaśnień pani Alicji Siemieniuk – Inspektora Urzędu Miasta 
Hajnówka wynika , Ŝe akta w/w  sprawy zawierają informacje osób 
fizycznych pozwalające na określenie toŜsamości tych osób , czyli 
dane osobowe . Zasady i procedury dostępu do tego rodzaju danych 
normuje  ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 
osobowych / Dz. U .  Nr 133 , poz. 883 z późniejszymi zmianami / .  
Udostępnianie ich moŜe  odbywać się  wyłącznie w zakresie i trybie 
określonym ustawą . Ponadto Pani Inspektor Alicja Siemieniuk 
powołała się na art. 15 ust. 2  ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 roku o 
ewidencji ludności i dowodach osobistych / tekst jednolity Dz. U.  z 
2006 roku Nr 139 , poz. 993 z późniejszymi zmianami / który 
stanowi , Ŝe organ gminy wydaje na wniosek strony lub z urzędu 
decyzję w sprawie wymeldowania osoby , która opuściła miejsce 
pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad 3 miesiące i  nie 
dopełniła obowiązku wymeldowania się .  Natomiast stosownie do art. 
9  ust. 2B cyt. ustawy zameldowanie  w lokalu słuŜy wyłącznie celom 
ewidencyjnym i ma na celu potwierdzenie faktu pobytu osoby w tym 
lokalu . Nie moŜe być utoŜsamiane z prawem do lokalu . 
Wymeldowanie oznacza więc jedynie brak faktycznego pobytu w 
dotychczasowym miejscu zameldowania . 
Po wysłuchaniu  stron i zapoznaniu się z dostępnymi dokumentami i 
aktami prawnymi  Komisji Rewizyjna  jednogłośnie  stwierdziła , Ŝe 
sprawa wymeldowania skarŜącej Pani Agnieski Kudłacik / poprzednio 
Rybaczuk / pod względem formalno- prawnym nie budzi zastrzeŜeń . 
Za takim stanowiskiem  głosowało 6 radnych , głosów przeciw i 
wstrzymujących nie było . W głosowaniu udział wzięło 6 radnych  / 
członków komisji    rewizyjnej / . 
W dalszej części głos zabrał Radny Bogusław Łabędzki - głosowałem 



za tym, Ŝe strona formalno – prawna nie budzi zastrzeŜeń, natomiast 
nie tylko ja odniosłem wraŜenie, Ŝe urzędnik nie do końca właściwie 
zachował się wobec osoby skarŜącej, nie wyjaśnił wszystkich 
aspektów sprawy. Proszę o przyjrzenie się pracy tego referatu w 
związku z kolejną skargą dot. meldunku  przy ul. śeromskiego . Dwa 
budynki gdzie mieszkają dwie róŜne rodziny maja nadany ten sam 
numer . Sytuacja ta stwarza wiele problemów . 

Burmistrz Miasta  - ta ostatnia sprawa jest o tyle nietypowa, Ŝe 
posesja znajduje się przy ul. śeromskiego, a teren naleŜy do gminy 
wiejskiej. 

Radni przy 17 glosach za , głosów przeciw nie było i 1 głosie 
wstrzymującym radni przyjęli przedmiotową informację , w 
głosowaniu udział wzięło 18 radnych . 

 Do punktu 7 porządku obrad 
Radni przy 18 głosach  za , głosów przeciw i wstrzymujących nie było  
radni przyjęli sprawozdanie ze współpracy miasta Hajnówka z 
organizacjami pozarządowymi w 2007 roku . W głosowaniu udział 
wzięło 18 radnych . 

Sprawozdanie ze współpracy miasta Hajnówka z organizacjami 
pozarządowymi w 2007 roku – załącznik nr 5. 

 

 Do punktu 8 porządku obrad 
Sprawozdanie z realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania 
Narkomanii za 2007 rok – załącznik nr 6. 

Komisja Spraw Społecznych Rady Miasta zgłosiła wniosek by 
zobowiązać Miejską Komisję Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych w Hajnówce do dokonywania co najmniej raz w 
miesiącu kontroli  punktów sprzedaŜy napojów alkoholowych tj. w co 
najmniej 10 punktów . Informację o przeprowadzonych kontrolach i 
podjętych działaniach przedmiotowa komisja winna składać Radzie 
Miasta raz na kwartał . Radny Grzegorz Tomaszuk - mam 
wątpliwości, czy moŜna zobowiązać organ społeczny do tak częstego 
przeprowadzania kontroli. 

Burmistrz Miasta Pan Anatol Ochryciuk - praktyka wykazuje, Ŝe 
w ramach Komisji moŜna wyłonić organ kontrolny. 

Radna Walentyna Ostaszewska - czego konkretnie miałyby 
dotyczyć przeprowadzane kontrole? 

 



Pani Agnieszka Łobodzińska, koordynator Gminnego Programu 
Profilaktyki Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  - 
częstotliwość kontroli jest uwarunkowana koniecznością 
uczestnictwa w kontroli policjanta. 

Pan Leonard Kulwanowski Przewodniczący Rady - fakt 
przeprowadzania takich kontroli powinien pozytywnie wpłynąć na 
świadomość mieszkańców. 

Wniosek Komisji został przyjęty przy 15 głosach za , głosów 
przeciw nie było , 3 radnych wstrzymało się od głosu w głosowaniu 
udział wzięło 18 radnych . 

Sprawozdanie radni przyjęli przy 14 głosach za , głosów przeciw 
nie było , 4 radnych wstrzymało się od głosu , w głosowaniu udział 
wzięło 18 radnych . 

 Do punktu 9 porządku obrad 
Informacja o dokonanych umorzeniach oraz udzielonych ulgach za 
2007 rok – załącznik nr 7. 

Przedmiotową informację radni przyjęli przy 17 głosach za , 
głosów przeciw nie było , 1 radny wstrzymał się od głosu , w 
głosowaniu udział wzięło 18 radnych . 

 

 Do punktu 10 porządku obrad 
Sprawozdanie roczne z wykonania planów finansowych Miejskiej 
Biblioteki Publicznej i Hajnowskiego Domu Kultury w Hajnówce za 
2007 rok – załącznik nr 8. 
Radny Wiesław Rakowicz – proszę o krótkie przestawienie kwestii 
dotyczących kosztów związanych z energią cieplną i elektryczną w 
tych jednostkach . Nie komentuję kwot około 38 tys. zł na zakup 
materiałów i 15 tys na zakup znaczków  ale nie jestem w stanie ich 
racjonalnie wyjaśnić .Ponadto budŜet Hajnowskiego Domu Kultury 
wykazany w obu sprawozdaniach się róŜni dlaczego ? 
Skarbnik Gminy Halina Nowik – w obu placówkach są róŜne źródła 
uzyskiwania energii cieplnej stąd te róŜnice , róŜnice w HDK 
pochodzą z dotacji . 

 

 Do punktu 11 porządku obrad 
Sprawozdanie roczne z wykonania budŜetu miasta za 2007 rok – 
załącznik nr 9. 
Przewodniczący Rady Miasta przedstawił opinię Regionalnej Izby 
Obrachunkowej w Białymstoku do sprawozdania oraz zwrócił się z 

 



prośbą do Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej o przedstawienie 
opinii . Pan Mikołaj Szarejko – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej 
przedstawił opinię w sprawie sprawozdania z wykonania budŜetu 
miasta  za 2007 rok - Komisja Rewizyjna w składzie : 

Mikołaj Szarejko   – Przewodniczący Komisji 
Alicja Chaniło    – Członek Komisji 
Wiera Masajło    – Członek Komisji 
Michał Szpakowicz   – Członek Komisji 
Bogusław Szczepan Łabędzki – Członek Komisji 
Grzegorz Surel    – Członek Komisji 

działając na podstawie  art.18 a ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym  / Dz. U z 2001 r. Nr 142 z późniejszymi 
zmianami/ po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z wykonania budŜetu 
miasta za 2007 r. opiniuje  go  pozytywnie . Komisja nie stwierdza 
uchybień przy wykonywaniu budŜetu  w 2007 roku. Komisja 
Rewizyjna liczy 6 osób , na posiedzeniu obecnych było 6 radnych . 
Za przyjęciem sprawozdania głosowało 6 radnych ,głosów przeciw nie 
było  , 0 radnych wstrzymało się od głosu. W głosowaniu udział wzięło 
6 radnych . 
Opinia RIO – załącznik nr 10. 
Opinia Komisji Rewizyjnej  – załącznik nr 11. 
Radni przy 14 głosach za , głosów przeciw nie było , 4 głosach 
wstrzymujących przyjęli przedmiotowe sprawozdanie . W glosowaniu 
udział wzięło 18 radnych . 

 Do punktu 12 porządku obrad   
 A/ Po przedstawieniu wniosku komisji Rewizyjnej w sprawie 

udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Hajnówka oraz 
opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku radni przy 
13 głosach za , głosów przeciw nie było , 5 głosach 
wstrzymujących udzieli Burmistrzowi Miasta Hajnówka 
absolutorium za 2007 rok . W głosowaniu udział wzięło 18  
radnych .Udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Hajnówka 
za 2007 r. 

Burmistrz Miasta Pan Anatol Ochryciuk - dziękuję Radzie za 
udzielenie absolutorium, dziękuję wszystkim współpracownikom, 
którzy przyczynili się do tego, Ŝeby Rada mogła powziąć taką 
uchwałę. 



W głosowaniu udział wzięło 18 radnych . 
Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku –
załącznik nr 12. 
Opinia Komisji Rewizyjnej  – załącznik nr 13. 
Uchwała Nr XVI/93/08 w sprawie udzielenia absolutorium 
Burmistrzowi Miasta Hajnówka za 2007 r. – załącznik nr 14. 

 B/ Stan Rady – 21 
                 Obecnych- 19 
W imieniu Klubu Radnych Hajnowskiego Porozumienia 
Samorządowego Pan Grzegorz Tomaszuk wniósł projekt uchwały w 
sprawie zmiany uchwały Nr X/47/07 w sprawie uchwalenia 
Statutu Miasta Hajnówka . Zdaniem Klubu mieszkańcy będą mieli 
moŜliwość składania propozycji rozwiązywania  problemów 
lokalnych oraz realizacji własnych pomysłów poprzez wnoszenie 
projektów uchwał . Radni Rady Miasta  Hajnówka przyjmując 
projekt uchwały  stworzy  nowe podstawy  prawne do 
współuczestniczenia mieszkańców  miasta w stanowieniu 
przepisów prawa . Występowanie z wnioskiem o podjęcie uchwały 
lub innego aktu Rady przysługuje grupie co najmniej 100 
mieszkańców miasta. Do projektu uchwały zgłoszonego przez 
mieszkańców naleŜy dołączyć wniosek do przewodniczącego Rady 
o przyjęcie uchwały ze wskazaniem osób upowaŜnionych do 
kontaktów w imieniu inicjatorów wraz z listą osób popierających 
inicjatywę. Na liście osób popierających powinny znaleźć się: imię 
i nazwisko, adres, nr PESEL, podpis. Przewodniczący Rady po 
otrzymaniu projektu kieruje go do akceptacji przez radcę 
prawnego oraz skarbnika gminy w celu wskazania źródła pokrycia 
finansowego działań będących przedmiotem inicjatywy 
uchwałodawczej. Projekt uchwały, który nie uzyskał akceptacji 
pod względem formalnoprawnym nie jest dalej rozpatrywany. Po 
uzyskaniu akceptacji radcy prawnego i skarbnika gminy 
przewodniczący Rady kieruje projekt do zaopiniowania przez 
właściwe komisje Rady. 

Radny Wiesław Rakowicz - czy grupa mieszkańców moŜe liczyć 
na pomoc merytoryczną? 

Marzanna Sołtys -  Radca Prawny Urzędu Miasta Hajnówka- 
naleŜałoby taki zapis wprowadzić  do statutu gminy . 



Radny Grzegorz Surel - jak dotrzemy do mieszkańców z 
informacją o moŜliwości inicjatywy uchwałodawczej? 

Radny Grzegorz Tomaszuk - poprzez stronę internetową 
miasta , Gazetę Hajnowską , radnych, przewodniczących rad 
osiedli. 

Radni jednogłośnie / 19 głosach za , głosów przeciw i 
wstrzymujących nie było / radni przyjęli projekt uchwały. W 
głosowaniu udział wzięło 19 radnych . 

Uchwała Nr XVI/94/08 w sprawie zmiany uchwały Nr 
X/47/07 w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Hajnówka –
załącznik nr 15. 

 C/ W imieniu  Komisji Infrastruktury Komunalnej i Samorządu Rady 
Miasta  Pan Wiktor Dzik przedstawił projekt uchwały  w sprawie 
ustalenia diet Przewodniczącym Rad Osiedli - ostatnie ustalenia w 
sprawie diet Przewodniczącym Rad Osiedli dokonane były Uchwała 
Nr V/41/99 Rady Miejskiej w Hajnówce z dnia 25 lutego 1999 
roku . Od tego czasu w kraju i w naszej gminie zaszło szereg 
zmian uzasadniających urealnienie wysokości diet 
Przewodniczącym Rad Osiedli . Sa to ludzie cieszący się  
uznaniem w swoich społecznościach lokalnych i stanowią łącznik i 
przekaz bezpośredni spraw najbardziej istotnych i koniecznych 
do załatwienia na szczeblu Rady Miasta Hajnówka . Urealniając 
wysokość  diety , mamy nadzieję , spowodujemy większe 
zaangaŜowanie i chęć do działania dla dobra ludzi których 
reprezentują . W ostatnim okresie zauwaŜyliśmy spadek 
zainteresowania i trudności w wyborach przedstawicieli do Rad 
Osiedli . Wysokość kosztów ponoszonych z tego tytułu przez 
budŜet miasta będzie znikomy , a efekty polepszenia pracy i 
zaangaŜowanie Przewodniczących Rad spowodują , ze władza 
będzie bliŜej problemów którymi Ŝyją obywatele naszego miasta . 
Radni jednogłośnie / 19 głosach za , głosów przeciw i 
wstrzymujących nie było / radni przyjęli projekt uchwały. W 
głosowaniu udział wzięło 19 radnych 

Uchwała Nr XVI/95/08 w sprawie ustalenia diet 
Przewodniczącym Rad Osiedli załącznik nr 16. 

 Do punktu 13 porządku obrad 
Wolne wnioski, zapytania zgłosili : 

 



Radny Wiesław Rakowicz - pojemnik na śmieci został przesunięty z 
okolicy bloków przy ul. 3 Maja w stronę ul. Reja – prawdopodobnie 
dlatego, Ŝe właściciel „Leśniczanki” zapełniał go swoimi odpadami . 
Jest to zbyt daleko dla mieszkańców . Idziemy pod wiatr . 

Radna Alicja Chaniło - przy pętli na Judziance naleŜy ustawić 
większy kosz na śmieci, poniewaŜ obecny często bywa zapełniany 
przez kierowców TIRów . Rok temu interpelowałam w sprawie 
oświetlenia cmentarza katolickiego . Ludzie mnie pytają czy zadanie 
to będzie realizowane . 

Radny Eugeniusz Bołtromiuk - wskazane byłoby wywoŜenie śmieci 
i worków z posesji tego samego dnia. 

Radny Zdzisław  Wiatrowski - podczas wieczoru poezji w 
Hajnowskim Domu Kultury  poświęconego pamięci ks. prałata 
Świerszczyńskiego zabrakło przedstawicieli władz miasta. Impreza 
tej rangi powinna być doceniona przez władzę . UwaŜam , Ŝe jest to 
nietakt . ZbliŜa się 3 Maja, naleŜy zadbać by zostały wywieszone 
flagi narodowe . 

Radny Andrzej Popow - czy jest stworzona strategia rozwoju 
ścieŜek rowerowych? Pytałem o moŜliwość  wykonania ścieŜki 
rowerowej w ulicy Lipowej i nie uzyskałem odpowiedzi . 

Radny Grzegorz Surel - w związku z wiadomymi okolicznościami 
budowy zbiornika wodnego przy ul. Dolnej, naleŜałoby zaplanowane 
środki przeznaczyć na inny cel. 

Ryszard Baj- Przewodniczący Rady Osiedla  Mazury - naleŜy 
przystąpić do projektowania i budowy ul. Krzywej . 

 Do punktu 14 porządku obrad 
Odpowiedzi na interpelacje, wolne wnioski , zapytania  udzielił : 

Burmistrz Miasta  - gdzie ławki są ustawione protestują 
mieszkańcy okolicznych bloków, poniewaŜ są one wykorzystywane do 
innych celów. Proszę o wskazanie konkretnych miejsc do ustawienia 
ławek. Skrzynka kontaktowa to sprawa funkcjonowania Rady. 
Staram się bywać na wszystkich imprezach i uroczystościach, ale  
nie zawsze jest to moŜliwe. Poinformowaliśmy instytucje i zakłady 
pracy o potrzebie wywieszenia flag.   Obecnie przy projektowaniu 
ulic zawsze rozwaŜa się moŜliwość budowy ścieŜek rowerowych, bez 
modernizacji takiej moŜliwości nie ma. ŚcieŜki rowerowe  powstaną 
przy ulicach: śabia Górka, 11 Listopada, Armii Krajowej, 

 



Warszawskiej, przy drodze Zwodzieckie – granice miasta. W 
istniejących ulicach wydzielenie pasów rowerzystom  zazwyczaj nie 
jest moŜliwe, a tworzenie oddzielnej strategii nie wydaje się 
celowe. Prace projektowe przy zbiorniku trwają, gmina jest 
właścicielem terenu, osoba skarŜąca tylko współposiadaczem.  

Bazyl Stepaniuk- Zastępca Burmistrza Miasta - w tym roku 
zostaną doświetlone ulice: Skarpowa, Warszawska, Sołoniewicz, 
NadbrzeŜna. Trwają działania przygotowawcze przy ul. Celnej, co 
jednocześnie doświetli teren cmentarza, ul. Reja i 3 Maja. W 
sprawie śmietnika na Judziance ponowimy wystąpienie do PZDW. 
Osoba prowadząca działalność gospodarczą ma podpisaną umowę o 
wywóz śmieci na telefon. PoniewaŜ mamy taką moŜliwość 
poprosiliśmy o pokazanie faktur za wywóz śmieci i okazało się, Ŝe 
kwitów nie ma. 
Anatol Łapiński- Dyrektor Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej  - 
problem kontenerów wraca co jakiś czas, mieszkańcy nie chcą ich 
przy swoich blokach. Mieszkańcy tego osiedla w wyniku zawartego z 
Zarządem SM porozumieniem mogą korzystać z dwóch pojemników, 
a ginie problem śmieci z „Leśniczanki”.   

 Do punktu 15 porządku obrad  
Na tym obrady zakończono . 

 

 


