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Informacja o działalności Burmistrza Miasta Hajnówka 
w okresie od 8 października 2016 roku do 14 listopada 2016 roku.

W  dniu  25  października  2016  r.  miasto  Hajnówkę  odwiedził  Prezydent
Rzeczypospolitej  Polskiej  Andrzej  Duda.  Prezydenta  przy  Soborze  Świętej  Trójcy  w
Hajnówce,  powitali:  Jerzy  Sirak  –  Burmistrz  Miasta  Hajnówka,  Mirosław  Romaniuk  –
Starosta Powiatu Hajnowskiego, Lucyna Smoktunowicz – Wójt Gminy Hajnówka oraz ks.
Mitrat  Michał  Niegierewicz  –  proboszcz  parafii.  Swoją  wizytę  w  Hajnówce  Prezydent
rozpoczął od modlitwy w cerkwi, w której odbywa się Międzynarodowy Festiwal Hajnowskie
Dni  Muzyki  Cerkiewnej,  pod  patronatem  Prezydenta  RP.  Proboszcz  parafii,  a  zarazem
dyrektor  festiwalu  muzyki  cerkiewnej  ks.  mitrat  Michał  Niegierewicz,  przygotował  dla
prezydenta krótki koncert muzyki cerkiewnej. Następnie Prezydent Polski udał się do plebanii
parafii Podwyższenia Krzyża Świętego, gdzie skorzystał z zaproszenia na obiad. Na plebanii
proboszcza  Józefa  Poskrobko  odbyło  się  również  spotkanie  Prezydenta  z  lokalnymi
samorządowcami  oraz  duchownymi  wyznania  katolickiego  i  prawosławnego.  Tam,  też
Andrzej Duda złożył  wpis do Księgi Pamiątkowej Urzędu Miasta Hajnówka. Na pamiątkę
pobytu  w  Hajnówce  Burmistrz  wręczył  Prezydentowi  obraz  przedstawiający  Puszczę
Białowieską – pastel  Joanny Kiersnowskiej i lokalny specjał - Hajnowski Marcinek, który
został  wpisany  na  Listę  Produktów  Tradycyjnych.  Następnie  Prezydent  spotkał  się  z
mieszkańcami i mediami w Amfiteatrze Miejskim. 

W dniach 19-21.10.2016 r. miasto Hajnówka odwiedziła 6-cio osobowa delegacja z
Łotwy, z miasta Kraslav. W skład delegacji weszli przedstawiciele samorządu, z burmistrzem
Gunnarem Upenieks na czele, oraz lokalni przedstawiciele branży gospodarczej. Członkowie
delegacji  byli  zainteresowani  nawiązaniem  współpracy  z  lokalnymi  przedsiębiorcami  z
branży metalowej  i  drzewnej.  Delegacja  zapoznała  się  z  ofertą:  Zakładów Maszynowych
"HAMECH" Sp. z o. o., Zakładu Stolarstwa Ogólnego KON-STOL M.H.W.R. Kondraciuk,
Zakładu Drzewnnego „ANDREWPOL” Andrzej Pryczynicz,  producenta kotłów Moderator
Sp. z o.o.,Gospodarstwa Ogrodniczego Bożeny Dmitruk w Kuraszewie. Goście poznali też
obiekty  dziedzictwa  kulturowego  i  przyrodniczego  regionu.  Zaplanowano  zwiedzanie
Muzeum  i  Ośrodka  Kultury  Białoruskiej  w  Hajnówce  oraz  wyjazd  do  Muzeum
Białowieskiego Parku Narodowego. Podczas spotkania z przedstawicielami  Urzędu Miasta
Hajnówka  poruszano  tematy  dalszej  współpracy  na  płaszczyźnie  wymiany  kulturalno-
sportowej dzieci i młodzieży. Delegacja spotkała się również z przedstawicielami Starostwa
Powiatowego w Hajnówce. 

Decyzją  Zarządu  Województwa  Podlaskiego  samorząd  miasta  Hajnówka  otrzymał
dofinansowanie  na  opracowanie  programu  rewitalizacji.  Projekt  zgłoszony  przez  Gminę
Miejską Hajnówka został sklasyfikowany na wysokim miejscu.  Na opracowanie programu w
ramach  projektu  "Rewitalizacja  Obszarów  Zdegradowanych  Hajnówki  -  wypracowanie
kompleksowego programu rewitalizacji zdegradowanych terytoriów miasta, odpowiadającego
na lokalne konteksty i  potrzeby społeczności" przyznano dotację w kwocie 125.100,00 zł.
Program zostanie opracowany do końca sierpnia 2017 r.  Będzie to podstawowy dokument
umożliwiający  finansowanie  przedsięwzięć  rewitalizacyjnych,  w  szczególności  w  ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego, który ma osobną alokację
funduszy wyłącznie na działania w tym zakresie.

Rozstrzygnięto  trzecią  edycję  konkursu  Młodzi  Aktywni  Skuteczni.  Konkurs
skierowany jest do młodzieży i ma na celu aktywizację młodych mieszkańców Hajnówki do
działania na rzecz lokalnej społeczności oraz realizacji własnych pomysłów. Wybrane zostały



do  realizacji  trzy  najciekawsze  projekty:  „Rozwój  szkolnego  koła  filmowego  i  realizacja
spotu promującego szkołę” zgłoszony przez grupę Fantastyczni Fizycy Filmowi,  „Szkolny
radiowęzeł” zgłoszony przez grupę Szkolny Radiowęzeł oraz „IMPULS – aerobik dance z
elementami  tańca  nowoczesnego” zgłoszony przez  grupę IMPULS. Wyłonione  inicjatywy
otrzymają  wsparcie  organizacyjne  i  finansowe Urzędu Miasta  Hajnówka w ich  realizacji.
Maksymalna kwota wsparcia finansowego jednego projektu wynosi 3 000,00 zł.

Z zakresu gospodarki gruntami i rolnictwa: 

− Ogłoszono  przetarg  ustny  nieograniczony  na  sprzedaż  na  własność  nieruchomości
miejskiej zabudowanej dwoma budynkami mieszkalnymi i budynkiem gospodarczym
w złym stanie technicznym, położonej przy ul. Szosa Kleszczelowska w Hajnówce na
działce oznaczonej numerem geodezyjnym 169 o pow. 0,5993 ha, cena wywoławcza
172.000 zł + VAT (zwolniony) + koszty przygot. nier. do zbycia 2.626,00 zł.

− Rozstrzygnięto przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż na własność nieruchomości
miejskiej  zabudowanej  budynkiem  mieszkalnym  w  złym  stanie  technicznym,
położonej  przy  ul.  Kosidłów  16  w  Hajnówce  na  działce  oznaczonej  numerem
geodezyjnym 1365 o pow. 225 m2,  cena osiągnięta  w prztargu 17.500 zł  +  VAT
(zwolniony) + koszty przygot. nier. do zbycia 1.626,00 zł, nabywca Halina i Sławomir
Pańkowscy.

− Nabyto w formie darowizny do zasobu gruntów miasta Hajnówka nieruchomości od
osób  fizycznych,  oznaczone  numerami  geodezyjnymi:  446/14  o  pow.  0,0209  ha  i
446/26 o pow. 0,2440 ha z przeznaczeniem na ulicę miejską (przylegająca do ulicy
Wrzosowej).

− Nabyto w formie darowizny do zasobu gruntów miasta Hajnówka nieruchomość od
Skarbu Państwa – Starosty Hajnowskiego, oznaczoną numerem geodezyjnym 1424/31
o pow. 0,0363 ha z przeznaczeniem na ulicę miejską (przylegająca do ulicy Kolejki
Leśne).

− Przygotowano  dokumentację  i  zawarto  akt  notarialny  sprzedaży najemcy w trybie
bezprzetargowym lokal mieszkalny położony przy ul. Piłsudskiego 4C – pow. 37,80
m2 cena lokalu 85.922,00 zł,

− Wydano decyzję  zatwierdzającą  podział  działki  oznaczonej  numerem geodezyjnym
1461/1  stanowiącej  własność  osoby  fizycznej  położonej  w  Hajnówce  przy  ul.
Kołodzieja,

− Wydano postanowienie w sprawie możliwości dokonania podziału działki oznaczonej
numerem geodezyjnym 241 stanowiącej własność osoby fizycznej położonej przy ul.
Górnej,

− Wydano postanowienie w sprawie możliwości dokonania podziału działki oznaczonej
numerem geodezyjnym 211 stanowiącej własność osoby fizycznej położonej przy ul.
Górnej.

Z zakresu zamówień publicznych:

− W  dniu  13.10.2016  r.  rozstrzygnięto  postępowanie  o  udzielenie  zamówienia
publicznego  pn.  "Dostawa  pomocy  dydaktycznych,  wyposażenia  placów  zabaw,
mebli,  sprzętu  multimedialnego  oraz  oprogramowania".  Przetarg  w  części  nr  1
wygrała firma:  PHU "Sobex-Nowy" z siedzibą w Hajnówce przy ul. Parkowej 4/1 za
kwotę 120.419,00 zł. Umowę na realizację zadania podpisano w dniu 13.10.2016 r.
Unieważniono przetarg w części  nr 2 dotyczącej  dostawy sprzętu multimedialnego
oraz oprogramowania.



− W dniu 19.10.2016 r. wszczęto, a w dniu 10.11.2016 r. unieważniono postępowanie o
udzielenie  zamówienia  publicznego  pn.  "Dostawa  sprzętu  multimedialnego  oraz
oprogramowania"

Z zakresu oświaty, kultury i sportu: 

− Wydano decyzje przyznające stypendium szkolne dla 243 uczniów, 
− Zwrócono  koszty  zakupu  podręczników  w  ramach  programu  „Wyprawka  szkolna

2016“ dla 26 uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Hajnówce
oraz   4  uczniów  I  Liceum  Ogólnokształcącego  im.  M.Skłodowskiej  –  Curie  w
Hajnówce. Łączna kwota zwrotu  6767,33 zł,

− Wydano  decyzję  przyznającą  pracodawcy  dofinansowanie  kosztów  kształcenia
młodocianego pracownika w wysokości 8081,00 zł,

− Złożono do Kuratorium Oświaty wniosek o uruchomienie środków Funduszu Pracy na
kwotę  8081  zł,  na  dofinansowanie  pracodawcy  kosztów kształcenia  młodocianego
pracownika,

− Ufundowano nagrody do kwoty 150 zł dla trojga zwycięzców etapu rejonowego XXV
edycji Ogólnopolskiej Olimpiady Promocji Zdrowego Stylu Życia PCK,

− W  ramach  kampanii  społecznej  prowadzonej  przez  Rzecznika  Praw  Pacjenta  pt.
„Rzecznik praw pacjenta przypomina“, zamieszczono na stronie internetowej urzędu
spoty  internetowe  będące  częścią  powyższej  kampanii,  które  informują  o prawach
pacjenta i możliwości dochodzenia tych praw,

− Opracowano i złożono do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego trzy
wnioski aplikacyjne o dofinansowanie realizacji projektów z Funduszy Europejskich
w ramach Programu Regionalnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020, w
tym:

− dwa  z  Poddziałania  3.1.2  na  wyposażenie  szkół  w  sprzęt  i  realizację  zajęć
pozalekcyjnych i pozaszkolnych w hajnowskich szkołach:
jeden dotyczący Zespołu Szkół Nr 1, Nr 2 i Szkoły Podstawowej Nr 3 na kwotę ponad
1.770.000,00 zł,
drugi  skierowany  do uczniów Zespołu  Szkół  Nr  3  na  kwotę  około  295.000,00  zł
(opracowany przez dyrektora w/w placówki)

− jeden z Poddziałania 3.1.1 na wyposażenie Przedszkola Nr 1 w Hajnówce w sprzęt i
realizację  zajęć  pozalekcyjnych  i  pozaszkolnych  w  tej  placówce  na  kwotę  około
230.000,00 zł.

− Nawiązano  współpracę  przy  realizacji  projektu  pt.  "Politechnika  Białostocka  –
Hajnowski Uniwersytet Dziecięcy (PB HUD)" w ramach "Podlaskiego Uniwersytetu
Dziecięcego" oraz przeprowadzono rekrutację uczestników projektu.  Uczestniczyć w
nim będzie 25 uczniów klas IV-VI hajnowskich szkół podstawowych (po 7 uczniów z
SP2 i SP5, 9 uczniów z SP Nr 3 oraz 2 uczniów z SP Nr 3). Zajęcia będą prowadzone
między  innymi  przez  pracowników  Politechniki  Białostockiej,  w  tym  na  terenie
kampusu w Białymstoku. Celem PB HUD jest: 
− rozbudzanie ciekawości poznawczej wśród dzieci i młodzieży;
− stymulowanie  intelektualnego,  aksjologicznego  i  społecznego  rozwoju młodego

pokolenia;
− inspirowanie do twórczego myślenia i rozwijania zainteresowań i pasji;
− propagowanie kultury innowacyjności; 
− zapoznanie ze środowiskiem akademickim i uczelnią jako miejscem naukowego

oglądu rzeczywistości; 
− integrację lokalnej społeczności wokół ośrodków akademickich.



− Zorganizowano nauczanie indywidualne dla uczennicy Zespołu Szkół Nr 2 z 
Oddziałami Integracyjnymi w Hajnówce.

− Zorganizowano  uroczystość  z  okazji  Dnia  Nauczyciela,  podczas  której  wręczono
Nagrody Burmistrza Miasta Hajnówka dla 8 dyrektorów placówek oświatowych i 11
nauczycieli na łączną kwotę 28.500 zł (19 nagród po 1.500 zł).

− Zorganizowano miejskie Obchody 98 Rocznicy Odzyskania Niepodległości.

Z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska:

− Wydano 10 decyzji dotyczących zezwoleń na usuwanie drzew i krzewów,
− Wydano  15 decyzji  dotyczących  zezwoleń  na  korzystanie  z  dróg  w  sposób

szczególny, 
− Wydano 1 zgodę w zakresie organizacji bezpieczeństwa ruchu drogowego,
− Wydano 101 decyzji przyznających dodatek mieszkaniowy,
− Wydano 4 decyzje o odmowie przyznania dodatku mieszkaniowego,
− Wydano 1 decyzję wygaszającą dodatek mieszkaniowy,
− Wydano 1 decyzję zmieniającą za zgodą stron przyznany dodatek mieszkaniowy,
− Wydano 39 decyzji przyznających dodatek energetyczny,
− Przyjęto  70  deklaracji  o  wysokości  opłaty  za  gospodarowanie  odpadami

komunalnymi,
− Wystawiono 2 postanowienia o zarachowaniu wpłaty za gospodarowanie odpadami

komunalnymi,
− Wystawiono  90  upomnień  o  zaległości  w  opłacie  za  gospodarowanie  odpadami

komunalnymi,
− Wystawiono 5 tytułów wykonawczych w celu dochodzenia przez Urząd Skarbowy

należności z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
− Ogłoszono przetarg ustny nieograniczony na oddanie w wynajem lokalu użytkowego

położonego w Hajnówce przy ul. 11 Listopada 22 o powierzchni użytkowej 179,86m2.
Stawka wywoławcza czynszu miesięcznie - 9,00 zł/m2 plus VAT,

− Społeczna  Komisja  Mieszkaniowa  utworzyła  dodatkowa  listę  najmu  lokali
komunalnych  na  2016  rok,  na  którą  zakwalifikowała  2  osoby  bezdomne  -  najem
lokalu socjalnego,

− W okresie 4-25 października 2016 r. odbyły się otwarte konsultacje społeczne nad
projektem „Studium rozwoju tras rowerowych w Hajnówce”. Dokument udostępniony
był  na  stronie  internetowej  miasta:  http://www.hajnowka.pl/urzad1/konsultacje-
spoleczne/9080-zaproszenie-do-ii-etapu-konsultacji-spolecznych-dot-opracowania-
studium-tras-rowerowych-w-hajnowce.html W  dniu  19  października  odbyło  się
otwarte  spotkanie  konsultacyjne  poświęcone  zgłaszaniu  uwag  i  dyskusji  nad
dokumentem.  Uwagi  zbierano  drogą  elektroniczną  do  dnia  02.11.2016r.  Po
zakończeniu konsultacji firma TRANSEKO przesłała raport z konsultacji.

Sprawy różne:

− Przedstawiciele  Burmistrza  uczestniczyli  11  października  br.  w  konferencji
zamykającej  Program  Współpracy  Transgranicznej  Polska-Białoruś-Ukraina  2007-
2013. Wydarzenie o nazwie „Everlasting Partnership” było jednocześnie spotkaniem
otwierającym Program Współpracy Transgranicznej  Polska-Białoruś-Ukraina  2014-
2020.  Podczas  konferencji  podsumowane  zostały  rezultaty  edycji  Programu  2007-
2013  oraz  przedstawiono  nowe  możliwości  dofinansowania  projektów  w  ramach

http://www.hajnowka.pl/urzad1/konsultacje-spoleczne/9080-zaproszenie-do-ii-etapu-konsultacji-spolecznych-dot-opracowania-studium-tras-rowerowych-w-hajnowce.html
http://www.hajnowka.pl/urzad1/konsultacje-spoleczne/9080-zaproszenie-do-ii-etapu-konsultacji-spolecznych-dot-opracowania-studium-tras-rowerowych-w-hajnowce.html
http://www.hajnowka.pl/urzad1/konsultacje-spoleczne/9080-zaproszenie-do-ii-etapu-konsultacji-spolecznych-dot-opracowania-studium-tras-rowerowych-w-hajnowce.html


edycji 2014-2020. Konferencja zorganizowana została przez Ministerstwo Rozwoju i
Wspólny Sekretariat Techniczny w Bukowlu na Ukrainie. 

− Walne  Zebranie  Członków  Stowarzyszenia  Lokalna  Grupa  Działania  "Puszcza
Białowieska" w dniu 18 października 2016 r. podjęło uchwałę o uzupełnieniu składu
Rady  Stowarzyszenia  LGD  „Puszcza  Białowieska”.  Do  składu  Rady  wszedł
reprezentant  Gminy  Miejskiej  Hajnówka  -  Magdalena  Chirko.  Rada  jest  organem
decyzyjnym  Stowarzyszenia  LGD  „Puszcza  Białowieska”,  którego  głównym
zadaniem jest  wybór  operacji  (projektów),  które  mają  być  realizowane  w ramach
opracowanej przez Stowarzyszenie Lokalnej Strategii Rozwoju. 

− Pracownicy  Urzędu  Miasta  Hajnówka  we  współpracy  z  Prezesem  Hajnowskiego
Stowarzyszenia  Abstynentów  i  Rodzin  Klub  Abstynentów  "Dąb"  Andrzejem
Szerenosem 10 października 2016 roku zorganizowali wyjazd na spektakl "Królewna
Śnieżka i Siedmiu Gnomów". Wyjazd ufundował Burmistrz Miasta Hajnówka Jerzy
Sirak. W wyjeździe uczestniczyły dzieci z rodzin należących do Stowarzyszenia oraz
dzieci  uczęszczające  do  Świetlicy  Socjoterapeutycznej  przy  Miejskim  Ośrodku
Pomocy Społecznej w Hajnówce.

− Przedstawicielka  Urzędu  Miasta  Hajnówka  dnia  25  października  w  Centrum
Olimpijskim w Warszawie  uczestniczyła  w uroczystym  finale  Kampanii  Zachowaj
Trzeźwy Umysł 2016. Pani Joanna Wróbel-Siemiacka, jak i Miasto Hajnówka zostali
wyróżnieni podczas finału. Pracownica Urzędu Miasta Hajnówka została powołana na
członka  Kapituły  „Trzeźwego  Umysłu"  oraz  została  uhonorowana  statuetką  za
podejmowania działania profilaktyczne. Miasto Hajnówka jako wyróżniony samorząd
otrzymało  kryształowy  medal  za  szerokie  działania  profilaktyczne  na  rzecz
społeczności lokalnej. 

Informacja  została uzgodniona z Burmistrzem Miasta Hajnówka.


