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Informacja o działalności Burmistrza Miasta Hajnówka
w okresie od 10 czerwca 2017 roku do 28 lipca 2017 roku.

16 lipca 2017 r. odbyła się jedenasta edycja Jarmarku Żubra. W przeciągu jednego dnia, w
jednym miejscu zgromadził się przekrój dziedzictwa kulturowego Podlasia – rękodzieło ludowe, rze-
miosło,  sztuka  ludowa i  kuchnia  regionalna.  Wśród nich  byli  także  reprezentanci  innych  woje-
wództw oraz goście zagraniczni (Białoruś, Ukraina, Litwa). W tym roku temat przewodni imprezy
stanowił miód i jego pochodne. Smakosze mogli spróbować różnych odmian tego produktu: wielo-
kwiatowy, rzepakowy, lipowy, gryczany.

Szczególnym produktem promowanym podczas imprezy był Hajnowski Marcinek – wyrób
wpisany na Listę Produktów Tradycyjnych. Jest on dziełem Ziemi Hajnowskiej, tu narodziła się jego
tradycyjna receptura. Strefa Hajnowskiego Marcinka stanowi jedno z narzędzi promocyjno-komuni-
kacyjnych, mających na celu uświadomienie społeczności lokalnej, jak i osobom z zewnątrz marko-
wego wymiaru tego ciasta (markowego, bo produkowanego w oparciu o naturalne, regionalne pro-
dukty oraz lokalnych producentów). 

Część wystawienniczą wzbogacał akcent muzyczny – występy zespołów ludowych z regionu
oraz Białorusi. Znaczną grupę publiczności w sentymentalną podróż do lat młodości zabrał koncert
Janusza Laskowskiego. Wieczór zakończył akcent cygański w wykonaniu Eleny Rutkowskiej.

Dnia 21 lipca 2017r. samorząd Miasta Hajnówka nawiązał partnerską współpracę z Gminą
Kaźmierz (woj. wielkopolskie). Podpisano list intencyjny pomiędzy Burmistrzem Miasta Hajnówka
Jerzym Sirakiem oraz Przewodniczącym Rady Miasta Jakubem Ostapczukiem,  a Wójtem Gminy
Kaźmierz  Zenonem  Gałką  i  Zastępcą  Przewodniczącego  Rady  Gminy  Jerzym  Kamińskim.  
W ramach zawartych partnerskich stosunków strony określą wspólne cele i dążenia w dziedzinach
kluczowych  dla  rozwoju  samorządu  terytorialnego  tj.  edukacja,  kultura,  turystyka,  gospodarka,
ochrona środowiska, kultura fizyczna i sport. Podstawą ich realizacji ma być wymiana informacji, a
także doświadczeń samorządów na różnych płaszczyznach (dobre praktyki). 

W dniu 13 czerwca 2017 roku Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
w Hajnówce zorganizowała szkolenie dla lokalnych przedsiębiorców, którzy posiadają zezwolenie
na sprzedaż napojów alkoholowych. Szkolenie przeprowadziła Pani Sławomira Prokopowicz, pra-
cownik  Samorządowego  Kolegium Odwoławczego  w Białymstoku.  Szkolenie  dotyczyło:  praw i
obowiązków przedsiębiorców posiadających zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz
zasad funkcjonowania  placówek  ze  sprzedażą  napojów alkoholowych  w świetle  obowiązujących
przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. W szkoleniu brali
udział lokalni przedsiębiorcy, jak i osoby, które zajmują się bezpośrednią sprzedażą napojów alkoho-
lowych. Na szkoleniu zostały omówione min. takie kwestie jak: procedura dotycząca złożenia wnio-
sku o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miej-
scu lub poza miejscem sprzedaży, zasady wnoszenia oświadczeń o wartości sprzedaży alkoholu i
opłat za korzystanie z zezwolenia, zapewnienie porządku publicznego w najbliższej okolicy punktu
sprzedaży alkoholu, konsekwencje prawne związane ze sprzedażą napojów alkoholowych osobom
nieletnim i nietrzeźwym, omówienie zasad i zakresu prowadzenia kontroli punktów sprzedaży alko-
holu i wskazanie organów uprawnionych do dokonywania przedmiotowych kontroli. 

Z zakresu gospodarki gruntami i rolnictwa:

− Przygotowano dokumentację i zawarto akt notarialny – umowę przeniesienia użytkowania
wieczystego  nieruchomości  zabudowanej  (aport)  położonej  w  Hajnówce  przy  ul.  Armii
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Krajowej oznaczonej numerem geodezyjnym 1410/116 o pow. 0,1783 ha, na rzecz PUK Sp.
z o.o. 

− Nabyto do zasobu gminnego od Skarbu Państwa prawo własności nieruchomości położonej
w Hajnówce przy ul. J. Filipczuka oznaczonej numerem geodezyjnym 1/192 o pow. 0,1207
ha.

− Ogłoszono przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż na własność nieruchomości miejskich
niezabudowanych,  położonych przy ul. Doc. Adama Dowgirda w Hajnówce oznaczonych
numerami  geodezyjnymi:  3371/1  o  pow.  0,26245 ha  –  cena  wywoławcza  1.362.000 zł  i
3371/2 o pow. 0,43324 ha – cena wywoławcza 2.206.000 zł + VAT (23 %) + koszty przygot.
nier. do zbycia 1.911,00 zł.

− Przygotowano  dokumentację  i  zawarto  akt  notarialny  sprzedaży  najemcy  w  trybie
bezprzetargowym lokal mieszkalny położony przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 4E/10 –
pow. 56,30 m2 cena lokalu 121.992,00 zł.

− Przygotowano  dokumentację  i  zawarto  akt  notarialny  sprzedaży  najemcy  w  trybie
bezprzetargowym lokal mieszkalny położony przy ul. Stefana Batorego 31/13 – pow. 59,80
m2 cena lokalu 129.283,00 zł.

− Przygotowano  dokumentację  i  zawarto  akt  notarialny  sprzedaży  najemcy  w  trybie
bezprzetargowym lokal mieszkalny położony przy ul. Parkowej 2/11 – pow. 48,75 m2 cena
lokalu 106.695,00 zł.

− Przygotowano  dokumentację  i  zawarto  akt  notarialny  sprzedaży  najemcy  w  trybie
bezprzetargowym lokal mieszkalny położony przy ul. Fabryka Chemiczna 7/8 – pow. 29,80
m2 cena lokalu 16.439,00 zł.

− Przygotowano  dokumentację  i  zawarto  akt  notarialny  sprzedaży  najemcy  w  trybie
bezprzetargowym lokal mieszkalny położony przy ul. Armii Krajowej 56/16 – pow. 56,13 m2

cena lokalu 114.857,00 zł.
− Wydano decyzję zatwierdzającą podział działki oznaczonej numerem geodezyjnym 1176/1

stanowiącej własność osób fizycznych położonej w Hajnówce przy ul. Prostej.
− Wydano  decyzję  zatwierdzającą  podział  działki  oznaczonej  numerem  geodezyjnym  83

stanowiącej własność osoby fizycznej położonej w Hajnówce przy ul. Dolnej.
− Wydano  postanowienie  w  sprawie  możliwości  dokonania  podziału  działki  oznaczonej

numerem geodezyjnym 14 i 15 stanowiącej własność osób fizycznych położonej w Hajnówce
przy ul. Białostockiej.

− Wydano  postanowienie  w  sprawie  możliwości  dokonania  podziału  działki  oznaczonej
numerem geodezyjnym 85/1 stanowiącej własność osób fizycznych położonej w Hajnówce
przy ul. Polnej.

Zakresu zamówień publicznych:

− W dniu 20.06.2017 r. unieważniono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn.
" Dokumentacja projektowo-kosztorysowa ul. Białowieskiej". 

− W dniu 27.06.2017 r. rozstrzygnięto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn.
"Udzielenie  i  obsługa  kredytu  długoterminowego".  Kredyt  na  kwotę  2.111.500,00  zł.
Przetarg wygrała  firma:  Bank Spółdzielczy w Hajnówce z siedzibą w Hajnówce przy ul.
Piłsudskiego  12  za  cenę  275.788,29  zł.  Umowę na  realizację  zadania  podpisano  w dniu
21.07.2017 r. 

− W  dniu  21.06.2017  r.  wszczęto,  a  w  dniu  30.06.2017  r.  rozstrzygnięto  postępowanie  o
udzielenie  zamówienia  publicznego  pn.  "Dostawa  materiałów  drogowych  II"  Przetarg
wygrała firma: WIPROBET S.J. B.T. Gryczewscyz siedzibą w Hołówkach Małych 6 za cenę
45.803,97 zł. Umowę na realizację zadania podpisano w dniu 06.07.2017 r. 

2



− W  dniu  03.07.2017  r.  wszczęto,  a  w  dniu  19.07.2017  r.  unieważniono  postępowanie  o
udzielenie zamówienia publicznego pn. "Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół nr 2".

− W  dniu  13.07.2017  r.  wszczęto,  a  w  dniu  26.07.2017  r.  unieważniono  postępowanie  o
udzielenie  zamówienia  publicznego  pn.  "Pełnienie  nadzoru  inwestorskiego  przy
termomodernizacji budynku Zespołu Szkół nr 2".

− W dniu  25.07.2017  r.  wszczęto  postępowanie  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  pn.
"Przebudowa ulicy Celnej - Etap I".

Z zakresu budownictwa i inwestycji:

− Przygotowanie   dokumentacji   do   wszczęcia   postępowań   o   udzielenie   zamówień
publicznych:
a) Termomodernizację budynku  Zespołu  Szkół  Nr 2,
b) Pełnienie  nadzoru  inwestorskiego  przy  termomodernizacji  budynku  Zespołu  Szkół

Nr 2,
c) Przebudowę ul. Celnej - I Etap,

− Realizacja robót związanych z przebudową dróg i chodników:
− ul. Nowowarszawska - wykonano kanalizację  deszczową, roboty ziemne,  podbudowę,

przepust  na  rzece  Leśnej  i  kanał  technologiczny;  ul.  Mazury -  w trakcie   realizacji:
ustawianie krawężników, wykonanie ścieżki rowerowej, chodników, parkingów, zatok
autobusowych,  oświetlenia  ulicznego,  usunięcie  kolizji  teletechnicznych  i
energetycznych;  do  wykonania:  nawierzchnie  z  mieszanki  mineralno  -  bitumicznej
asfaltowej w ul. Nowowarszawskiej i z kostki brukowej, betonowej w ul. Mazury, 

− ul.  Sarnia  -  ustawiono  krawężniki  i  wykonano  regulację  studni  kanalizacji
teletechnicznej,-  do  wykonania:  profilowanie  podbudowy,  nawierzchnia  z  mieszanki
mineralno - bitumicznej asfaltowej,

− ul.  Stefana  Żeromskiego  -  ustawiono  krawężniki  i  wykonano  przyłącze  kanalizacji
deszczowej,-  do  wykonania:  profilowanie  podbudowy,  nawierzchnia  z  mieszanki
mineralno - bitumicznej asfaltowej,

− ul.  Jelenia  -  ustawiono  krawężniki,  wykonano  nawierzchnię  z  kostki  brukowej,
betonowej - zakończono przebudowę ulicy,

− ul.  Wiejska  -  ustawiono  krawężniki,  wykonano  przyłącze  kanalizacji  deszczowej  i
usunięto  kolizje  energetyczne,  -  w  trakcie  realizacji:  ustawianie  krawężników  i
wykonanie nawierzchni z kostki brukowej, betonowej,

− ul.  Jarzębinowa  -  wykonano  roboty  ziemne  i  podbudowę,  ustawiono  krawężniki  i
wykonano nawierzchnię z kostki brukowej, betonowej - zakończono przebudowę ulicy,

− ul. Mała - w trakcie realizacji: ustawianie krawężników i wykonanie chodnika z kostki
brukowej, betonowej, - do wykonania: nawierzchnia z mieszanki mineralno - bitumicznej
asfaltowej,

− ul. Małomiejska - wykonano roboty ziemne i podbudowę,- do wykonania: nawierzchnia
z kostki brukowej, betonowej,

− ul.  Ciasna -  wykonano roboty ziemne i  podbudowę, usunięto kolizje teletechniczne  i
energetyczne,

− ul. Miodowa - wykonano roboty ziemne, - w trakcie realizacji: wykonanie podbudowy i
kanału technologicznego,

− ul. Krucza - wykonano roboty ziemne i podbudowę,
− Hajnowski  Dom  Kultury  -  wykonano  roboty  ziemne  i  podbudowę,  wykonano

utwardzenie powierzchni gruntu kostką brukową, betonową,
− Skwer  im.  Plutonowego Bolesława Bierwiaczonka -  w trakcie  realizacji:  wykonanie

podbudowy i nawierzchni z kostki brukowej, betonowej.
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− Wydawano wypisy  i wyrysy z planów zagospodarowania przestrzennego miasta Hajnówka,
zaświadczeń o przeznaczeniu terenu w mpzp.

Z zakresu oświaty, kultury i sportu:

− Otrzymano i dokonano podziału (wg zapotrzebowania szkół) dotacji w wysokości 209.230,18
zł na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych oraz podręczników do języka obcego
nowożytnego dla uczniów klasy I, IV, VI i VII szkoły podstawowej oraz klasy III gimnazjum
oraz dla uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.

− Otrzymano informację z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego, że wniosek
aplikacyjny o  dofinansowanie  realizacji  projektu  pt.  „Każdy  przedszkolak  ma  szansę  na
sukces”  o  wartości 515.405  zł spełnia  wszystkie  ogólne  kryteria  formalne  oraz  kryteria
dopuszczające szczególne weryfikowane na etapie oceny formalnej i zostały skierowane do
oceny  merytorycznej.  Wniosek  obejmuje  realizację  między  innymi  dodatkowych  zajęć
specjalistycznych dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz wydłużenie czasu
pracy Przedszkola Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Hajnówce.   

− Rozstrzygnięto  konkurs  na  kandydata  na  stanowisko  dyrektora  Przedszkola  Nr  3  z
Oddziałami  Integracyjnymi  w  Hajnówce,  którym  została  Pani  Dorota  Durzyńska  -
dotychczasowa dyrektor placówki.

− Rozstrzygnięto  konkurs  na  kandydata  na  stanowisko  dyrektora  Przedszkola  Nr  5  z
Oddziałami Żłobkowymi w Hajnówce, którym została Pani Małgorzata Saadoon.

− Rozstrzygnięto konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 im.
Janusza Kusocińskiego w Hajnówce, którym została Pani Alina Pietraszek.

− Przeprowadzono postępowania egzaminacyjne na stopień awansu zawodowego nauczyciela
mianowanego  dla  trzech  nauczycieli  miejskich  szkół  (jednego  z  Zespołu  Szkół  Nr  2  z
Oddziałami Integracyjnymi w Hajnówce, jednego z Zespołu Szkół Nr 3 w Hajnówce oraz
jednego z Przedszkola Nr 2 w Hajnówce). 

− Odbyło  się  posiedzenie  Komisji  Stypendialnej,  która  przeanalizowała  82  wnioski  o
przyznanie  Stypendium Burmistrza  Miasta  Hajnówka imienia  Pelagii  Ponieckiej.  Decyzją
Komisji, zatwierdzoną przez Burmistrza, w/w Stypendium otrzyma 70 uczniów hajnowskich
szkół, w tym sześćdziesięciu sześciu za wyniki w nauce, dwóch za osiągnięcia artystyczne
oraz dwóch za osiągnięcia sportowe. 

− Na okres wakacji zatrudniono drugiego Animatora Sportu na kompleksie boisk Orlik przy
Zespole Szkół Nr 1 w Hajnówce.

− Przygotowano  i  przekazano  do  Podlaskiego  Urzędu  Wojewódzkiego  sprawozdanie  z
wykonywania zadań z zakresu opieki nad dziećmi do lat 3. W Hajnówce funkcjonują dwa
oddziały  żłobkowe  przy  Przedszkolu  Nr  5  z  Oddziałami  Żłobkowymi  w  Hajnówce,  do
których uczęszcza ponad 60 dzieci w wieku żłobkowym oraz żłobek niepubliczny „Leśna
Kraina”, do którego uczęszcza 18 dzieci. Z uwagi na duże zainteresowanie rodziców, w roku
szkolnym 2017/2018, planowane jest zwiększenie liczby miejsc w oddziałach żłobkowych. 

− Wyrażono  zgodę  na  objęcie  honorowym  patronatem  II  Festiwalu  Bajek,  którego
organizatorem jest Fundacja Oni – To My.

− Zorganizowano wyjazdy dla około 120 dzieci z Przedszkola Nr 2 w Hajnówce, Przedszkola
Nr  3  z  Oddziałami  Integracyjnymi  w  Hajnówce  oraz  Przedszkola  Nr  5  z  Oddziałami
Żłobkowymi w Hajnówce do Centrum Nauki Kopernik w Warszawie. Wyjazdy odbył się w
ramach  realizacji  projektu  "Witamy  w  przedszkolu"  dofinansowanego  z  Funduszy
Europejskich w ramach Programu Regionalnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 -
2020. Dzieciom został zapewniony transport, bilety wstępu do Centrum Nauki Kopernik i
Planetarium w CNK oraz posiłek podczas wyjazdu.

− Zorganizowano  wyjazd  do  Białegostoku  dla  25  uczniów  hajnowskich  szkół  wraz  z
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opiekunami na uroczyste zakończenie roku akademickiego w ramach projektu "Politechnika
Białostocka - Hajnowski Uniwersytet Dziecięcy". 

− w dniach  22- 23, 26 - 27 czerwca 2017r. oraz 17 lipca 2017r. w mammobusie ustawionym
przy Urzędzie Miasta w Hajnówce wykonywane były bezpłatne badania mammograficzne
dla kobiet w wieku  50 – 69 lat. 

− przygotowano listy wypłat stypendiów szkolnych wnioskodawcom na łączną kwotę 43605,31
zł.

− przesłano  do  Kuratorium  Oświaty  w  Białymstoku  informację  o  liczbie  uczniów
uprawnionych do dofinansowania podręczników i materiałów edukacyjnych na rok szkolny
2017/2018 w ramach  Rządowego programu pomocy uczniom „Wyprawka szkolna  2017“
oraz informację o wysokości środków potrzebnych na realizację wyprawki.

− zakupiono 200 sztuk „Kopert życia“ w celu bezpłatnego ich przekazania osobom samotnym,
starszym i  chorym zamieszkałym w Hajnówce.  „Kopert  życia“  to  pakiet  składający się z
plastikowej koperty zapinanej na zatrzask, karty informacyjnej i naklejki informacyjnej. W
karcie informacyjnej po jej uzupełnieniu znajdują się ważne informacje o stanie zdrowia jej
posiadacza  np.  występujące  choroby,  przyjmowane leki,  uczulenia,  grupa krwi oraz  dane
osobowe i  kontakt  do  osób bliskich.  Kompletny pakiet  powinien  być  przechowywany w
domu  w  widocznym  miejscu,  które  należy  oznaczyć  nalepką  z  informacją  o  „Kopercie
życia”.  Dystrybucja  kopert  odbywa  się  za  pośrednictwem  Miejskiego  Ośrodka  Pomocy
Społecznej w Hajnówce.

Z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska:

− Wydano 1 decyzję dotyczącą zezwoleń na usuwanie drzew i krzewów.
− Zrealizowano 4 zgłoszenia osób fizycznych o planowanej wycince drzew.
− Złożono 3 wnioski o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew z terenu działek będących wła-

snością Gminy Miejskiej Hajnówka.
− Wydano 1 decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach.
− Wydano 20 decyzji dotyczących zezwoleń na korzystanie z dróg w sposób szczególny.
− Wydano 4 decyzje dotyczące współdziałania w zakresie organizacji bezpieczeństwa ruchu

drogowego.
− Wydano 1 decyzję dotyczącą przygotowania inwestycji komunalnych.
− Przyjęto 76 deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
− Wystawiono 11 tytułów wykonawczych w celu dochodzenia przez urząd skarbowy należno-

ści z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
− Wystawiono 7 postanowień o zarachowaniu wpłaty za gospodarowanie odpadami komunal-

nymi.
− Wystawiono 104 upomnienia o zaległości w opłacie za gospodarowanie odpadami komunal-

nymi.
− Wszczęto 2 postępowania o naliczenie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
− Wydano 4 decyzje o naliczeniu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
− Wydano 5 decyzji umarzających postępowanie o naliczenie opłaty za gospodarowanie odpa-

dami komunalnymi.
− Przyjęto  85 kwestionariuszy zgłoszeniowych do programu „Modernizacja  indywidualnych

źródeł ciepła”.
− Nie rozstrzygnięto negocjacji w drodze bezprzetargowej na najem lokalu użytkowego przy

ul. 3 Maja 37 (do dnia 27.06.2017r. do Urzędu Miasta Hajnówka nie wpłynęła żadna oferta);
− Wydano 112 decyzji przyznających dodatek mieszkaniowy.
− Wydano 1 decyzję o odmowie przyznania dodatku mieszkaniowego.
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− Wydano 1 decyzję umarzającą postępowanie w sprawie przyznania dodatku mieszkaniowe-
go.

− Wydano 2 decyzje wygaszające dodatek mieszkaniowy.
− Wydano 6 decyzji wstrzymujących wypłacanie dodatku mieszkaniowego.
− Wydano 5 decyzji anulujące wstrzymany dodatek mieszkaniowy.
− Wydano 32 decyzje przyznające dodatek energetyczny.

Informacja została uzgodniona z Burmistrzem Miasta Hajnówka.
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