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

która odbyła się 30 grudnia 2008 r. 
w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Hajnówka  

przy ul. Aleksego Zina 1 w godz. 15.00-18.30 

Stan osobowy Rady - 21 

Obecnych - 18 
Nieobecni usprawiedliwieni – 3 

/ Alicja Chaniło , Leonard Kulwanowski , Mikołaj Szarejko /   
Radni obecni na sesji : 

1. JOLANTA EWA KULPA - KRZYCKA 
2. EUGENIUSZ SACZKO 

3. PIOTR  MARKIEWICZ 
4. WIERA MASAJŁO 
5. BOGUSŁAW SZCZEPAN ŁABĘDZKI 
6. JAKUB  OSTAPCZUK 
7. WALENTYNA OSTASZEWSKA 
8. EUGENIUSZ BOŁTROMIUK 
9. GRAśYNA DYMIŃSKA 
10. GRZEGORZ  SUREL 
11. ZDZISŁAW WIATROWSKI 
12. MICHAŁ SZPAKOWICZ 
13. WIKTOR DZIK 
14. WIKTOR SACHARCZUK 
15. RYSZARD SOKOŁOWSKI 
16. GRZEGORZ  TOMASZUK   
17. WIESŁAW RAKOWICZ 
18. ANDRZEJ POPOW 

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 Urzędu Miasta 
Marzanna Sołtys  ,  Pan Mikołaj Janowski – radny Sejmiku Województwa 
Podlaskiego ,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  
Zastępca Przewodniczącego Rady Miasta Pan Eugeniusz Saczko            
stwierdził  , Ŝe w obradach uczestniczy 18 radnych co stanowi quorum by 
obrady były prawomocne i stwierdził , Ŝe radni otrzymali w statutowym 
terminie projekt porządku obrad wraz z materiałami . 
Porządek obrad  radni przyjęli jednogłośnie . / za głosowało 16 radnych , 
przeciw i wstrzymujących głosów 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 XXII sesji Rady Miasta Hajnówka. 
4. Interpelacje . 
5. Informacja o działalności Burmistrza Miasta Hajnówka  w okresie 13.11-

10.12.2008 r. 
6. Informacja dot. powołanie StraŜy Miejskiej w Hajnówce. 
7. Podjęcie  uchwał w sprawach : 
 A/ uchwalenia budŜetu miasta na 2009 r. , 
 B/ zmian w budŜecie miasta na 2009 r. , 
 C/ zabezpieczenia w formie weksla „ in blanco „ , 
 D/ ustalenia jednostkowej stawki dotacji przedmiotowej na 2009 r. dla 

Zakładu Komunikacji Miejskiej , 
 E/ zmieniająca uchwałę  w sprawie uprawnienia określonych grup osób do 

bezpłatnych i ulgowych przejazdów środkami komunikacji miejskiej w 
Hajnówce , 

 F/ Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych na rok 2009 , 

 G/ uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami 
pozarządowymi oraz podmiotami  , o których  mowa w art. 3 ust. 3 
ustawy  z dnia 24 kwietnia  2003 r. o działalności poŜytku publicznego i 
o wolontariacie , 

 H/ 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 , 

8. Wolne wnioski, zapytania . 
9. Odpowiedzi na interpelacje, wolne wnioski , zapytania . 
10. Zamknięcie obrad. 

 
 
 
 



 Do punktu 3 porządku obrad 
Protokół z obrad XXII sesji Rady Miasta radni przyjęli przy 16 głosach za , głosów 
przeciw nie było , nikt nie wstrzymał  się od głosu , w głosowaniu udział wzięło 16 
radnych . 

 Do punktu 4 porządku obrad 
Interpelacji nie zgłoszono . 

 Do punktu 5 porządku obrad 
Informacja o działalności Burmistrza Miasta Hajnówka  w okresie 13.11-10.12.2008 
r. – załącznik nr 3. 
Radni zgłosili zapytania do przedstawionego sprawozdania jak niŜej : 
Radny  Ryszard Sokołowski – co jest powodem prowadzenia prac związanych z 
procedurą zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego miasta? 
Radny  Wiktor Dzik - dlaczego w przedstawionym materiale  brak jest informacji , 
Ŝe zostały rozpoczęte prac przy budowie zjazdu w ul. Białostockiej? 
Radny Zdzisław Wiatrowski - czy dokumentacja zbiornika wodnego jest na tyle 
zaawansowana, Ŝeby zacząć realizować inwestycję? 
Radny Bogusław Łabędzki - na jakich warunkach Stowarzyszenie „Ciapek” jest 
dysponentem terenu schroniska, dlaczego ogłasza się przetarg na prowadzenie 
schroniska i jak humanitarnie przeprowadza się odłowy? 
Radny Grzegorz Surel - kiedy będą wiadome losy odwołania? 
Burmistrz Anatol Ochryciuk udzielił  odpowiedzi  na zgłoszone problemy i 
wątpliwości - Lista zmian jest do wglądu; proponujemy kilkadziesiąt zmian, których 
oczekują właściciele nieruchomości, inwestorzy, a takŜe urząd. PUK potrzebowało 
ziemi na wysypisko, więc skorzystało z moŜliwości i rozpoczęło prace przy zjeździe 
przy ul. Białostockiej. Projekty budowy zbiornika wodnego i hali sportowej przy ZS 
nr 2 powinny być gotowe za 2 – 3 miesiące. Projekt kompleksu OSiR jest wykonany, 
wymaga drobnych poprawek. Ogłoszenie przetargu to wymóg ustawowy. 
Stowarzyszenie ma teren w uŜyczeniu. Odłowami zajmują się przeszkoleni 
pracownicy UM, posiadający odpowiednie urządzenia. Odwołanie zostało 
rozpatrzone negatywnie, szansy upatruję w tym, Ŝe znajdujemy się na liście 
rezerwowej. 
Przedmiotowa informacja  zostało przyjęte przy 15 głosach  za , głosów przeciw 
nie było , 3 radnych wstrzymało się od głosy , w głosowaniu  udział wzięło 18 
radnych . 
W dalszej części głos zabrał Pan Mikołaj Janowski - radny Sejmiku Wojewódzkiego 
- chciałbym uzupełnić wypowiedź burmistrza n. t. przebudowy ulicy zgłoszonej do 
NPPDL – jeden z burmistrzów w województwie podlaskim najwyraźniej 
przeszarŜował z wydatkami inwestycyjnymi i istnieje duŜe prawdopodobieństwo, 
Ŝe projekt hajnowski otrzyma dofinansowanie. Szkoda, Ŝe opóźnia się wykonanie 
dokumentacji zbiornika wodnego, poniewaŜ są przesłanki wskazujące na moŜliwość 



rozpoczęcia jego budowy w 2009 roku i ukończenia w 2010. Nie ukrywam, Ŝe mija 
się to z moimi osobistymi pragnieniami; chciałem, Ŝeby powstały dwa zbiorniki 
retencyjne: jeden od strony północnej na Leśnej w okolicy Lipin, a drugi od strony 
południowej, w okolicy Orzeszkowa. Ponawiam prośbę o zbudowanie parkingu przy 
budynku na ul. Piłsudskiego 10, Ŝeby rolnicy przyjeŜdŜający do ARiMR mieli gdzie 
zostawiać swoje pojazdy. ZDW przewidział w 2009 r. 700.000 zł na remont 
odcinka drogi wojewódzkiej od strony Białegostoku, od granicy miasta. Nie jest 
dobrze, Ŝe szykują się zwolnienia grupowe w zakładzie Forte, ale trwają rozmowy 
na temat odrolnienia gruntów w TrywieŜy a firmie, która chce zbudować tam 
zakład ceramiczny zaleŜy na doprowadzeniu gazu; wówczas łatwiej byłoby 
doprowadzić gaz do Hajnówki. Pojawił się teŜ nowy inwestor w powiecie, który jest 
zainteresowany zakupem 120 ha gruntów. Wobec duŜego zapotrzebowania tego 
zakładu na energię prowadzone są rozmowy z Białorusią na zakup energii 
elektrycznej. Przedtem prognozowano ilość nowych miejsc pracy na 2000; kryzys 
spowodował, Ŝe szacuje się je obecnie na 600, ale i tak jest to wielce obiecujące. 
śyczę zdrowia, pomyślności i wspólnej pracy nad lepszą przyszłością naszej małej 
ojczyzny.   

 Do punktu 6 porządku obrad 
Informacja dot. powołanie StraŜy Miejskiej w Hajnówce. – załącznik  nr 4. 
Pan Wiktor dzik w imieniu Komisji  Infrastruktury Komunalnej i Samorządu wnosił 
o opracowanie alternatywnego rozwiązania dla idei StraŜy Miejskiej w Hajnówce 
ze wskazaniem ich uprawnień , zakresu działania  oraz związanych z tym kosztów 
celem dokonania rozsądnego wyboru . Wniosek Komisji Infrastruktury poparła 
Komisja Spraw Społecznych w imieniu  której Pani Wiera Masajło stwierdziła  , Ŝe  
członkowie komisji zapoznali się z materiałem i oczekują materiału dot. kosztów 
przedstawionego alternatywnego rozwiązania i Wiktor Dzik w imieniu komisji 
wnioskowali o poszukiwanie moŜliwości alternatywnych. 
W dalszej części głos zabrali : 
Radny Ryszard Sokołowski - temat straŜy ciągnie się od roku, naleŜy podjąć 
szybką decyzję na tak lub nie. 
Radny Jakub Ostapczuk – radni poprzedniej kadencji przerobili tę rzecz 
praktycznie, straŜ była i została zlikwidowana decyzją Rady. Nie ma sensu wracać 
do tej sprawy gdyŜ mamy w mieście sztab policjantów  i koszty działalności straŜy 
są duŜe . Poprzednio straŜ wganiała ludzi na ryneczek 
Radna GraŜyna Dymińska – zamiarem wnioskodawcy było powołanie odpowiedniej 
słuŜby do realizacji zadań typu komunalnego, utrzymania czystości i porządku w 
mieście  . Miasto jest zaśmiecone , jest mnóstwo psich kup , puszek , niektóre 
posesje są zaniedbane . Problemem jest koszt związany z utrzymaniem 
pracowników StraŜy Miejskiej moŜe alternatywą byłoby powierzenie jej zadań  
firmie ochroniarskiej w trybie przetargu . ZaleŜy nam na egzekwowaniu tych zadań 
a nie tropieniu babć przed ryneczkiem jak to było. 



Radny Wiktor Dzik - nie upieramy się przy tym, Ŝe to musi być straŜ, ale porządek 
w mieście powinien być przestrzegany. NaleŜy przeprowadzić kalkulację kosztów 
rozwiązań alternatywnych. 
Zastępca Przewodniczącego Rady  - przewidujemy wprowadzenie tej sprawy do 
porządku obrad sesji w lutym.  

 Do punktu 7 porządku obrad 
 A/ Projekt budŜetu miasta na 2009 rok przedstawił Burmistrz Miasta  -projekt 

budŜetu zakłada przekroczenie kwoty 40.000.000 zł. Inwestycje stanowią w nim 
26% wydatków. Na koniec 2008 roku zadłuŜenie wynosi 2.998.000 zł, planowany 
deficyt w roku 2009 wynosi 6.914.800 zł co sprawi, Ŝe poziom zadłuŜenia 
wyniesie 21%.  

Pani Skarbnik Gminy zapoznała  zebranych z pozytywna opinią Regionalnej  
Izby Obrachunkowa .Opinia stanowi załącznik do protokołu nr 5. 

Przewodniczący Komisji Polityki Gospodarczej zapoznał z opinia komisji w 
sprawie  projektu budŜetu na 2009 r. – na podstawie § 7 pkt. 4 uchwały NR 
X/48/07 Rady Miasta Hajnówka z dnia   27 września 2007 roku w sprawie 
określenia procedury uchwalania budŜetu miasta oraz rodzaju i szczegółowości 
materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budŜetu Komisja Polityki 
Gospodarczej po zapoznaniu się z projektem budŜetu miasta na 2009 rok  , 
opinią Komisji Infrastruktury Komunalnej i Samorządu , opinią Komisji Spraw 
Społecznych i wyjaśnieniami Burmistrza Miasta Hajnówka  postanowiła wnioski 
zgłoszone przez Komisję Infrastruktury Komunalnej i Samorządu odrzucić . Za 
wnioskiem Komisji Infrastruktury Komunalnej i Samorządu dot. wykonania 
dokumentacji technicznej  ulicy bez nazwy przy której  znajduje się około 100 
garaŜy mieszkańców miasta , ulica ta zlokalizowana jest wzdłuŜ toru kolejowego  
/ od ulicy Warszawskiej do ulicy  Mazurskiej / - środki na realizacje tego 
zadania  wykorzystać z kwoty przeznaczonej na realizacje zjazdu z ulicy 
Białostockiej głosowało – 0 , przeciw – 4 , wstrzymało – 2 , w głosowaniu udział 
wzięło 6 radnych . Za wnioskiem komisji Infrastruktury Komunalnej i Samorządu 
dot. wykonania części ulicy śeromskiego / na odcinku od Reja do Kołłątaja / ze 
środków przeznaczonych na realizację zjazdu z ulicy Białostockiej głosowało – 0 , 
przeciw – 4 , wstrzymało – 2 , w głosowaniu udział wzięło 6 radnych .Projekt 
budŜetu miasta na 2009 r. Komisja Polityki Gospodarczej opiniuje pozytywnie . 
Za pozytywnym zaopiniowaniem projektu głosowało 3 radnych , głosów przeciw 
nie było , 3 radnych wstrzymało się od głosu , w głosowaniu udział wzięło 6 
radnych . 
W dalszej części dyskusji nad projektem  glos zabrali : 
Radny Wiktor  Dzik – bardzo by mnie interesowało wyjaśnienie przez Burmistrza 
Miasta istotnych spraw . Wcześniej interweniowałem w sprawie budowy ulicy 
przy torach ale problemem w projektowaniu i budowie był słup energetyczny . 
Mówiłem o tym wiele razy . zapewniano mnie , Ŝe sprawa jest realizowana . 



Dopiero w grudniu wystąpiono do Zakładu Energetycznego w tej sprawie . 
Sprawa budowy tej drogi jest istotna dla wielu mieszkańców naszego miasta . 
Znajduje się tam około 102 garaŜy i około 13 posesji przy ulicy Krzywej gdzie 
teŜ naleŜy uporządkować sprawy własnościowe .  Chcemy załoŜyć komitet budowy 
tej ulicy i planujemy zgromadzić około 20 tys. zł. na ten cel . Zastanawiam się jak 
było z garaŜami na osiedlu Lipowej – powstały one i z nimi ulica asfaltowa .              
W wielu istotnych kwestiach naleŜy dyskutować . Pragnę zwrócić uwagę na zapis 
w projekcie zjazd z ulicy Białostockiej a nie droga . Mam pytanie czyje interesy 
są tam reprezentowane ? Czy tam ma powstać zakład pracy który da pracę 
ludziom z miasta ? Jeśli otrzymam taką deklarację , Ŝe będzie tam  realizowana 
taka inwestycja jestem za . Czy my w mieście musimy sprzedawać tanio i 
dodawać do tego drogi ?  
Radna GraŜyna Dymińska – chciałabym nawiązać do opinii Regionalnej Izby 
Obrachunkowej w Białymstoku. Z jej opinii wynika , Ŝe w projekcie znajdują się 
wydatki , które nie naleŜą do zadań własnych gminy . Chodzi mi m.in. o środki na 
opłacenie czynszu za budynek komunalny zajmowany na potrzeby Wydziału 
zamiejscowego Politechniki Białostockiej .. Podobnie było w roku ubiegłym . 
Odnoszę wraŜenie , Ŝe jesteśmy tu tylko po to by przypieczętować pewien akt . 
Radny Dzik mówił o określonych priorytetach , programie wieloletnim ale u nas 
pewne  zadania ujęte wypadają na rzecz nowych nie planowanych , tak pojawił się 
między innymi zjazd z ulicy Białostockiej , wcześniej była ulica śeromskiego , 
Leśna  a potem pojawiła się pilna budowa Ośrodka Sportu i Rekreacji  .Sytuacja 
jest podobna do tej gdzie najpierw powstaje schronisko a potem otrzymujemy 
skargi . 
Radny Bogusław  Łabędzki- chcę się upomnieć o realizację budowy ulicy 
śeromskiego . W ostatnim załączniku nie było ul. Kolejki Leśne, była ul. 
śeromskiego, teraz jest odwrotnie. Mieszkańcy mówią, Ŝe stało się tak dlatego, 
poniewaŜ przetarg na czworak wygrała niewłaściwa osoba.  
Jaka jest powierzchnia działki przy Białostockiej, za ile została sprzedana i do 
czego zobowiązał się inwestor? Dlaczego my jako miasto dotujemy samodzielny 
Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej? Zwracam uwagę na fakt , Ŝe dotujemy 
zadania które nie sa nasze , a budŜet to pieniądze publiczne z których naleŜy się 
rozliczyć przed mieszkańcami . 
Radny Wiesław  Rakowicz - jest to projekt, o którym po raz pierwszy mogę 
powiedzieć, Ŝe nie jest zachowawczy. W załączniku nagle pojawiła się ul. Łosia. 
Zbyt małe środki są przeznaczone na przeciwdziałanie narkomanii. Skąd taki 
wzrost kosztów za oświetlenie ulicznego w mieście ? 
Radny Grzegorz  Surel - ten zjazd był planowany w 2006 roku, nie wiem, 
dlaczego wówczas nie został wykonany? NaleŜałoby wybudować przynajmniej 
jedną ścieŜkę rowerową. Brak jest wyszczególnienia inwestycji wodno – 
kanalizacyjnych jakie będą realizowane w przyszłym roku. 



Radny Zdzisław Wiatrowski - czy zostanie dokończona renowacja grobów osób 
zamordowanych w czasie II wojny znajdujących się na cmentarzu katolickim? 
Odpowiedzi na zgłoszone problemy udzielił Burmistrz Miasta - ulica przy torze 
(bez nazwy) do tej pory nie mogła być nawet projektowana, poniewaŜ znajduje 
się tam potęŜny słup. Zabiegaliśmy o jego likwidację od kilku lat i dopiero teraz 
powstała taka moŜliwość. Budowa zjazdu to budowa infrastruktury drogowej. 
Tam jest nie tylko firma Pronar z działką o powierzchni ok. 10 ha, znajduje się 
teŜ tam myjnia, dwie wieŜe telefonii, fabryka opakowań. Są sytuacje, kiedy 
moŜna stawiać warunki, ale w tym wypadku to my powinniśmy stwarzać 
udogodnienia inwestorom. RIO uŜyła określenia przy niektórych wydatkach słowa 
„nie powinny”; gdyby uznała, Ŝe działamy wbrew prawu nie wydałaby pozytywnej 
opinii. Czy mamy zaprzestać wspierania kombatantów, PCK, szkolnictwa 
wyŜszego? Hajnówka pozostała jedynym miastem w województwie z Wydziałem 
Zamiejscowym PB. Ulica śeromskiego nie ma połączenia z ul. Reja, tak została 
zaprojektowana. W tej dzielnicy większość ulic jest przebudowana, będziemy 
kontynuować te działania. Mamy to szczęście, Ŝe nie musimy martwić się 
upadającym ZOZ. Dajemy szpitalowi dotacje na określone zadania, ale nie 
umarzamy podatków i jest to działanie celowe, poniewaŜ umarzanie podatków 
skutkuje zmniejszeniem subwencji ogólnej. W sprawie przeciwdziałania 
narkomanii podzielam pana pogląd, ale tu zawsze jest do wykorzystania rezerwa. 
Przeprowadziliśmy modernizację oświetlenia, ale z kaŜdym rokiem przybywa 
nowych punktów oświetleniowych. W przyszłym roku będzie budowana ścieŜka 
rowerowa przy ul. Armii Krajowej. Inwestycje wodno – kanalizacyjne wykonuje 
PWiK. Występujemy o pieniądze na renowację nagrobków – ilość i czas 
wykonanych prac zaleŜy od wysokości i terminu otrzymania dotacji. 
Projekt uchwały radni przyjęli przy 10 głosach za , głosów przeciw nie było , 8 
radnych wstrzymało się od głosu , w głosowaniu udział wzięło 18 radnych . 
Uchwała Nr XXIII/129/08 w sprawie uchwalenia budŜetu miasta na 2009 r.  –
załącznik  nr 6 .  

 B/ Przed przystąpieniem do podjęcia przedmiotowej uchwały glos zabrali : 
Radny Grzegorz Tomaszuk – Dyrektor SP ZOZ -to nie jest dotowanie firmy, ale 
mieszkańców którzy korzystają z naszych usług  Szpital jest dobrem wspólnym, 
a my wszystkie zyski inwestujemy w realizację zadań związanych z  ochroną 
zdrowia. 
Radny Bogusław Łabędzki - dlaczego tak duŜe kwoty w projekcie uchwały są 
przeznaczone na odprawy nauczycielom i czy wpływ na ich wysokość miało 
odejście dyrektora Zespołu Szkół  nr 2? 
Burmistrz Miasta odpowiadając radnemu Łabędzkiemu stwierdził ,  Ŝe wielu 
nauczycieli zdecydowało się odejść na emerytury, a decyzja dyrektora zaleŜała 
od niego. 
Po pozytywnych opiniach komisji branŜowych rady  projekt uchwały w sprawie 



zmian w budŜecie miasta na 2009 r.  – radni przyjęli przy 14 głosach za , głosów 
przeciw  nie było , 4 radnych wstrzymało się od głosu , w głosowaniu udział wzięło 
18 radnych . 
Uchwała Nr XXIII/130/08 w sprawie zmian w budŜecie miasta na 2008 r. -
załącznik  nr 7 . 

 C/ Po pozytywnych opiniach komisji branŜowych rady  projekt uchwały w sprawie 
zabezpieczenia w formie weksla „in blanco” – radni przyjęli przy 14 głosach za , 
głosów przeciw  i wstrzymujących nie było , w głosowaniu udział wzięło 18 radnych 
. 
Uchwała Nr XXIII/131/08 w sprawie zabezpieczenia w formie weksla                      
„ in blanco „ , - załącznik  nr 8 . 

 D/ Po pozytywnych opiniach komisji branŜowych rady  projekt uchwały w sprawie 
ustalenia jednostkowej stawki dotacji przedmiotowej na 2009 r. dla Zakładu 
Komunikacji Miejskiej  – radni przyjęli przy 17 głosach za , głosów przeciw  nie 
było , 1 radny wstrzymał się od głosu  , w głosowaniu udział wzięło 18 radnych . 
Uchwała Nr XXIII/132/08 w sprawie ustalenia jednostkowej stawki dotacji 
przedmiotowej na 2009 r. dla Zakładu Komunikacji Miejskiej  - załącznik  nr 9. 

 E/ Po pozytywnych opiniach komisji branŜowych rady  projekt uchwały zmieniająca 
uchwałę  w sprawie uprawnienia określonych grup osób do bezpłatnych i ulgowych 
przejazdów środkami komunikacji miejskiej w Hajnówce – radni przyjęli przy 18 
głosach za , głosów przeciw i wstrzymujących  nie było, w głosowaniu udział wzięło 
18 radnych . 
Uchwała Nr XXIII/133/08 zmieniająca uchwałę  w sprawie uprawnienia 
określonych grup osób do bezpłatnych i ulgowych przejazdów środkami 
komunikacji miejskiej w Hajnówce - załącznik  nr 10 .  

 F/ Przed przystąpieniem do podjęcia uchwały komisje Rady  przedstawiły swoje 
pozytywne opinie . Komisja Spraw Społecznych  zgłosiła wniosek dot. nowego 
brzmienia zapisu Rozdziału IV pkt. 4 podpunkt 12 w brzmieniu : Działania na 
rzecz zwiększenia bezpieczeństwa  na obiektach sportowych . Działania maja 
być nakierowane na nie wpuszczanie na teren obiektów sportowych nietrzeźwych 
kibiców , oraz osób wnoszących napoje alkoholowe . Burmistrz Miasta przyjął 
wniosek komisji jako autoporawkę , ponadto zgłosił do załącznika nr  zmianę 
brzmienia pkt 16 jak niŜej – współpraca z Poradnią Leczenia UzaleŜnień oraz 
Oddziałem Psychiatrycznym  w zakresie  konsultacji i realizacji wspólnych zadań 
dotyczących leczenia osób uzaleŜnionych – 4.000,00 zł . 
Projekt uchwały radni przyjęli przy 18 głosach za , głosów przeciw i 
wstrzymujących  nie było, w głosowaniu udział wzięło 18 radnych . 
Uchwała Nr XXIII/134/08 w sprawie Miejskiego Programu Profilaktyki i 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2009 , 
- załącznik  nr 11 . 

 G/ Po pozytywnych opiniach komisji projekt uchwały w sprawie uchwalenia rocznego 



programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami  , o 
których  mowa w art. 3 ust. 3 ustawy  z dnia 24 kwietnia  2003 r. o działalności 
poŜytku publicznego i o wolontariacie radni przyjęli przy 18 głosach za , głosów 
przeciw i wstrzymujących  nie było, w głosowaniu udział wzięło 18 radnych . 
Uchwała Nr XXIII/135/08 w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy 
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami  , o których  mowa w art. 3 ust. 
3 ustawy  z dnia 24 kwietnia  2003 r. o działalności poŜytku publicznego i o 
wolontariacie - załącznik  nr 12 .  

 H/ Przed przystąpieniem do glosowania projektu 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  stwierdził , Ŝe jest i był przeciw proponowanym 
bonifikatom a sprzedaŜ i w takiej wersji będzie mała , będę głosował przeciw . 
Projekt uchwały radni przyjęli przy 15 głosach za , 1 głosie przeciw /glosował 
radny Wiesław Rakowicz , który wnioskował o wpisanie tego faktu / , 2 radnych 
wstrzymało się od głosu , w głosowaniu udział wzięło 18 radnych . 
Uchwała Nr XXIII/136/08 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 
13 .  

 Do punktu 8 porządku obrad 
Wolne wnioski, zapytania  zgłosili : 
Radna GraŜyna Dymińska – w latach 2004/ 2006 na Podlasie  w ramach 
zintegrowanego programu operacyjnego trafiły środki unijne  .Jaka część 
środków z funduszy unijnych trafiła do Hajnówki? Na jednej z sesji rady wynikł 
problem dotyczący zmiany projektu uchwały . Obecna na sesji radca Pani 
Eugenia Ostapczuk nie ustosunkowała się  do proponowanej przez radnych 
zmiany projektu uchwały tłumacząc to  zasadami etyki zawodowej . Radni w tej 
sytuacji nic nie mogli . W związku z tym wskazanym by było Ŝeby w sesjach 
uczestniczyła ta z radczyń prawnych, która opiniuje projekty uchwał. 
Radny Bogusław Łabędzki - mija połowa kadencji, a my wciąŜ mamy za patronów 
ulic w naszym mieście  osoby, które sprzeciwiały się odzyskaniu niepodległości 
tj, ulice na osiedlu Chemiczna , Kupały , Kołasa  
Czy planowane jest utworzenia stanowiska drugiego zastępcy burmistrza? 
Podobno planuje się powołanie doradcy finansowego w urzędzie i za jakie 
wynagrodzenie ? 
Radny Wiesław  Rakowicz – dobrze by było coś wreszcie zrobić z chodnikiem w 
ulicy Piłsudskiego  , jeŜeli ktoś z mieszkańców złamie nogę na tej ulicy to podam 
do prokuratury osoby odpowiedzialne za to. Na ul. Bielskiej tworzy się po 



opadach kałuŜa i przechodnie są ochlapywani wodą. 
Radny Grzegorz Surel - do wykonywania ścieŜek rowerowych naleŜy uŜywać 
asfaltu, a nie kostki bo występują drgania . 
Radny Ryszard Sokołowski - co urząd moŜe zaoferować zwalnianym 
pracownikom? 
Radna GraŜyna Dymińska – moŜemy pomyśleć o takiej praktyce by spółki gminne 
co roku informowały radę o swoich zamierzeniach . 
Radny Zdzisław Wiatrowski - na jezdni w ul. 3 Maja przy Lipowej / przy myjni / 
naleŜy linię ciągłą zastąpić przerywaną. 
Przewodnicząca Rady Osiedla Placówka: Anna Birycka - na terenie OSiR było 
kiedyś lodowisko, przydałoby się przywrócić ten zwyczaj.          

 Do punktu 9 porządku obrad 
Odpowiedzi na interpelacje, wolne wnioski , zapytania  udzielił Burmistrz Miasta 
-kwotami nie dysponuję, ale były one publikowane. Powiat hajnowski plasuje się 
gdzieś pośrodku w wykorzystaniu środków unijnych. Panie prawniczki 
specjalizują się w róŜnych zagadnieniach; myślę, Ŝe nie będzie problemu z takim 
uzgodnieniem obecności. Ustawa deubekizacyjna, która miała rozwiązać kwestie 
nazewnictwa ulic nie weszła w Ŝycie. TeŜ słyszałem o drugim zastępcy, ale nic 
więcej nie wiem na ten temat. Nie rozwaŜałem powołania doradcy finansowego, 
natomiast od nowego roku będzie zatrudniony audytor – jest to wymagane 
wtedy, gdy wysokość budŜetu przekroczy 40 mln zł. W przyszłym roku ZDW 
planuje przebudowę chodników w ul. 3 Maja. Postaram się spowodować 
likwidację kałuŜy. W sprawie rodzaju nawierzchni powinni wypowiedzieć się 
fachowcy. Tak, tam powinna być linia przerywana. Od kilku lat lodowisko jest w 
amfiteatrze, ale rozwaŜymy i tę moŜliwość. W związku ze spodziewanymi 
zwolnieniami będziemy korzystać z instrumentu, który mamy do dyspozycji, 
czyli robotami publicznymi. 
Dziękuję za współpracę Radzie, przewodniczącym rad osiedli, pracownikom 
urzędu, przedstawicielom mediów i Ŝyczę w nowym roku pomyślności, zdrowia i 
szczęścia w Ŝyciu osobistym. 
Radna GraŜyna Dymińska – w imieniu radnych klubu PiS składam świąteczne 
Ŝyczenia wyznawcom prawosławia.    

 Do punktu 10 porządku obrad 
Na tym obrady  zakończono . 
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