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Informacja o działalności Burmistrza Miasta Hajnówka 
w okresie od 15 listopada 2016 roku do 7 grudnia 2016 roku.

18  listopada  2016  r.  Burmistrz  Miasta  Hajnówka  uczestniczył  w  spotkaniu
Honorowych  Dawców  Krwi  organizowanym  corocznie  przez  Oddział  Rejonowy  PCK  w
Hajnówce. Za wsparcie działalności Stowarzyszenia Jerzy Sirak otrzymał podziękowania z
rąk  Anny  Rogowskiej  -  przedstawiciela  RCKiK  w  Białymstoku.  Za  szczególne
zaangażowanie  na rzecz  propagowania  idei  honorowego krwiodawstwa i  wspieranie  akcji
pobierania  krwi  dyplom  i  statuetkę  otrzymał  również  Urząd  Miasta  Hajnówka.  Takie
spotkania są wspaniałą okazją do podsumowania działalności krwiodawstwa w Hajnówce, jak
również wyróżnienia najbardziej zasłużonych w minionym roku. Na spotkaniu wręczono 204
odznaki  Honorowego Dawcy Krwi  dla  osób z  terenu powiatu  hajnowskiego.  W tym 126
odznak dla mieszkańców Hajnówki.

W dniu 18 listopada 2016 r. Burmistrz Miasta Hajnówka uczestniczył w spotkaniu w
Grajewie w Wojewódzkiej Radzie Programowej OHP.

23 listopada 2016 r. Burmistrz Miasta Hajnówka uczestniczył w konferencji pn. „Mały
Ruch Graniczny pomiędzy Polską a Białorusią – szanse i perspektywy”. Na konferencji była
poruszana  tematyka,  która  dotyczyła  małego  ruchu  granicznego  dla  województwa
podlaskiego,  umowy  o  małym  ruchu  granicznym  i  jej  znaczeniu  w  kontekście  rozwoju
regionalnego  oraz  współpracy  transgranicznej  na  szczeblu  samorządowym,  wymiany
handlowej  województwa podlaskiego z republiką Białoruś oraz szans rozwoju współpracy
gospodarczej  Polski  i  Białorusi.  Ponadto  odbyła  się  dyskusja  panelowa  o  małym  ruchu
granicznym, która dotyczyła: szans na rozwój regionów przygranicznych, budowy zaufania w
stosunkach  dwustronnych,  korzyści,  wyzwań  i  perspektyw  dla  Polski  i  Białorusi  oraz
bezpieczeństwa na białorusko-polskich przejściach granicznych.

W dniu  7  grudnia  2016  r.  w  Urzędzie  Marszałkowski  Województwa  Podlaskiego
miało miejsce uroczyste podpisanie i wręczenie umów w ramach rozstrzygniętego konkursu
dotacji na opracowanie lub aktualizację programów rewitalizacji przez gminy zlokalizowane
na  terenie  województwa  podlaskiego,  finansowanego  w  ramach  Programu  Operacyjnego
Pomoc Techniczna  2014-2020. Burmistrz  Miasta  Hajnówka podpisał  umowę na realizację
projektu  „Rewitalizacja  obszarów  zdegradowanych  Hajnówki  –  wypracowanie
kompleksowego programu rewitalizacji zdegradowanych terytoriów Miasta, odpowiadającego
na lokalne konteksty i potrzeby społeczności” z dofinansowaniem w kwocie 125 100,00 zł.

Z zakresu gospodarki gruntami i rolnictwa: 

− Ogłoszono przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej jako
prawa  użytkowania  wieczystego  wraz  z  prawem  własności  budynku
administracyjnego  położonej  w  Hajnówce  przy  ul.  A.  Krajowej  3  oznaczonej
numerem geodezyjnym 1410/116 o pow. 1783 m2, cena wywoławcza 540.400 zł +
VAT (zwolniony) + koszty przygotowania nieruchomości do zbycia 3.255,00 zł.

− Ogłoszono przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 2 wraz
z  udziałem  w  nieruchomości  wspólnej  położonego  w  Hajnówce  przy  ul.  Elizy
Orzeszkowej 2 o powierzchni użytkowej 51,60 m2, cena wywoławcza 38.000 zł +
VAT (zwolniony) + koszty przygotowania nieruchomości do zbycia 1.310 zł.

− Przygotowano  dokumentację  i  zawarto  akt  notarialny  zamiany  nieruchomości  –
działki  stanowiącej  własność  Gminy  Miejskiej  Hajnówka  położonej  przy  ul.  11



Listopada  oznaczonej  numerem geodezyjnym  1014/46  o  pow.  56  m2  na  działkę
będącą  w  użytkowaniu  wieczystym  PSS  Społem,  położoną  przy  ul.  Sportowej
oznaczoną numerem geodezyjnym 460/3 o pow. 70 m2. 

− Przygotowano  dokumentację  i  zawarto  akt  notarialny  sprzedaży  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 przetargu 17.500 zł + VAT
(zwolniony) + koszty przygotowania nieruchomości do zbycia 1.626,00 zł, nabywca
Halina i Sławomir Pańkowscy.

− Wydano  postanowienie  w  sprawie  możliwości  dokonania  podziału
działki  oznaczonej  numerem  geodezyjnym  59/18  stanowiącej  własność  osób
fizycznych położonej przy ul. Górnej.

Z zakresu zamówień publicznych:
− W dniu 10 listopada 2016 r.  unieważniono postępowanie o udzielenie  zamówienia

publicznego pn. „Dostawa sprzętu multimedialnego oraz oprogramowania”;
− W  dniu  18  listopada  2016  r.  wszczęto  postępowanie  o  udzielenie  zamówienia

publicznego pn. „Dostawa sprzętu multimedialnego”.

Z zakresu oświaty, kultury i sportu: 
− Przekazano do Kuratorium Oświaty rozliczenie środków Funduszu Pracy w kwocie

8081,00 zł, za październik 2016r. na dofinansowanie pracodawcy kosztów kształcenia
młodocianego pracownika.

− Wydano  decyzje  przyznające  4  pracodawcom dofinansowanie  kosztów kształcenia
młodocianych pracowników.

− Złożono do Kuratorium Oświaty wniosek o uruchomienie środków Funduszu Pracy na
listopad  2016r.,  na  kwotę  24243,00  zł,  na  dofinansowanie  pracodawcom kosztów
kształcenia młodocianych pracowników.

− Opracowano projekt Planu doskonalenia nauczycieli na 2017 rok, na kwotę 60.000 zł,
który  przekazano  do  zaopiniowania  nauczycielskim  związkom  zawodowym  (ZNP
Oddział w Hajnówce i NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty i Wychowania w
Hajnówce i w Białymstoku).

− Pozyskano  dodatkowe  środki  z  rezerwy  części  oświatowej  subwencji  ogólnej  na
odprawy nauczycielom, w kwocie 68.523 zł.

− Dokonano  weryfikacji  i  przekazano  do  Kuratorium  Oświaty  w  Białymstoku
zweryfikowane dane dotyczące  hajnowskiej  oświaty (dane niezbędne do naliczenia
subwencji oświatowej na przyszły rok).

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

− W  dniu   26  listopada  2016  roku  zorganizowano  wyjazd  do  Białegostoku  dla  25
uczniów  hajnowskich  szkół  wraz  z  opiekunami  na  uroczystą  Inaugurację  roku
akademickiego w ramach projektu „Politechnika Białostocka - Hajnowski Uniwersytet
Dziecięcy”.  Podczas  inauguracji  podpisano  porozumienia  dotyczącego
funkcjonowania PB HUD.

− Zgłoszono 12 grup dzieci z klas I -III hajnowskich szkół podstawowych do udziału w
programie „Umiem pływać”.

− Wyrażono zgodę na objęcie patronatem:



1)  V  Otwartych  Mistrzostw  o  Puchar  Burmistrza  Miasta  Hajnówka  w  Karate
Tradycyjnym.  Jednocześnie  wyrażono  zgodę  na  przekazanie  300  zł  na  zakup
pucharu oraz nagród dla Zwycięzców;

2) Konkursu plastycznego pod hasłem "Szepty Puszczy Białowieskiej  na podstawie
książek Tomasza Samojlika" oraz festynu "Z żuberkiem Pompikiem w świecie
przyrody" – wydarzeń organizowanych przez Zespół Szkół Nr 3 w Hajnówce.

− Wyrażono  zgodę  na  pokrycie  kosztów  wyjazdu  Gromad  Zuchowych  oraz  Drużyn
Harcerskich  wraz  z  opiekunami  (45  osób)  z  Zespołu  Szkół  nr  2  z  Oddziałami
Integracyjnymi w Hajnówce oraz z Zespołu Szkół nr 3 w Hajnówce na „Jesienny zlot
harcerski” w Narwi.

Z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska:
− Wydano 11 decyzji dotyczących zezwoleń na usuwanie drzew i krzewów.
− Wydano 9 decyzji dotyczących zezwoleń na korzystanie z dróg w sposób szczególny.
− Wydano 1 zgodę w zakresie organizacji bezpieczeństwa ruchu drogowego.
− Wydano 78 decyzji przyznających dodatek mieszkaniowy.
− Wydano 2 decyzje o odmowie przyznania dodatku mieszkaniowego.
− Wydano 4 decyzje wstrzymujące wypłacanie dodatku mieszkaniowego.
− Wydano 4 decyzje wygaszające dodatek mieszkaniowy.
− Wydano 2 decyzje anulujące wstrzymany dodatek mieszkaniowy.
− Wydano 24 decyzje przyznające dodatek energetyczny.
− Przyjęto  40  deklaracji  o  wysokości  opłaty  za  gospodarowanie  odpadami

komunalnymi.
− Wystawiono 4 postanowienia o zarachowaniu wpłaty za gospodarowanie odpadami

komunalnymi.
− Wystawiono  20  upomnień  o  zaległości  w  opłacie  za  gospodarowanie  odpadami

komunalnymi.
− Wystawiono 14 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.  Armii  Krajowej  32  o powierzchni  użytkowej
42,83m2. Stawka wywoławcza czynszu miesięcznie - 8,00 zł/m2 +VAT.

− Ogłoszono  II  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 - 7,00 zł/m2 + VAT. 

Społeczna Komisja Mieszkaniowa utworzyła dodatkową listę najmu lokali komunalnych na
2016 rok, na którą zakwalifikowała 2 osoby (rodzeństwo, byli wychowankowie rodzinnego
domu dziecka) - najem lokalu mieszkalnego.

Sprawy różne:
− Ogłoszone  zostały  otwarte  konkursy  ofert  na  realizację  następujących  zadań

publicznych w 2017 roku:
1. Wspieranie inicjatyw kulturalnych mniejszości narodowych i etnicznych zamiesz-

kujących na terenie Miasta Hajnówka.
2. Promowanie trzeźwego stylu życia wśród mieszkańców Hajnówki oraz prowadze-

nie działań ukierunkowanych na zapobieganie i zmniejszanie szkód związanych
z alkoholem.

3. Organizacja czasu wolnego podczas ferii zimowych dla dzieci i młodzieży – Ak-
cja Zima 2017.



4. Szerzenie i upowszechnianie kultury muzycznej  poprzez prowadzenie orkiestry
dętej oraz zespołu mażoretek w Hajnówce.

5. Propagowanie aktywnego trybu życia wśród seniorów z terenu Miasta Hajnówka.
6. Organizacja festiwalu muzyki rockowej w Hajnówce.
7. Zapobieganie bezdomności zwierząt poprzez prowadzenie schroniska dla zwierząt

bezdomnych z terenu Miasta Hajnówka.
Konkursy adresowane są do organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów prowa-
dzących działalność pożytku publicznego. Termin składania ofert upływa 19 grudnia 2016
r.

Ogłoszono  nabór  wniosków  na  realizację  zadań  z  zakresu  sportu  w  2017  roku.
Wnioski  mogą  składać  kluby  sportowe  działające  na  terenie  Miasta  Hajnówka
niedziałające w celu osiągnięcia zysku do 19 grudnia 2016 r.

W dniu 15 listopada 2016 r. we współpracy ze Starostwem Powiatowym w Hajnówce
zorganizowano szkolenie dla  organizacji  pozarządowych  pt.  „Nowe zasady realizacji  i
składania ofert na zadania publiczne w świetle nowelizacji ustaw o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie, prawa o stowarzyszeniach i ustawy o rachunkowości.”

W  dniu  4  grudnia  2016  roku  odbyło  się  spotkanie  wigilijne  w  Hajnowskim
Stowarzyszeniu  Abstynentów  i  Rodzin  Klubu  Abstynentów  Dąb  w  Hajnówce.  W
spotkaniu Wigilijnym uczestniczyli  między innymi Burmistrz Miasta Hajnówki - Jerzy
Sirak  i  koordynator  Miejskiej  Komisji  Rozwiązywania  Problemów  Alkoholowych  -
Joanna Wróbel Siemiacka. 

W dniu 5 grudnia 2016 roku Burmistrz Miasta Hajnówka otrzymał podziękowania za
dotychczasową  współpracę  od  odchodzącego  na  emeryturę  Komendanta  Powiatowej
Policji w Hajnówce – inspektora Wojciecha Rutkowskiego.

Informacja  została uzgodniona z Burmistrzem Miasta Hajnówka.


