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Informacja o działalności Burmistrza Miasta Hajnówka 
w okresie od 8 grudnia 2016 roku do 3 lutego 2017 roku.

Rozstrzygnięto otwarte konkursy ofert na realizację następujących zadań publicznych w 2017 roku:
1. Organizacja czasu wolnego podczas ferii zimowych dla dzieci i młodzieży – Akcja Zima

2017.
2. Wspieranie inicjatyw kulturalnych mniejszości narodowych i etnicznych zamieszkujących

na terenie miasta Hajnówka.
3. Szerzenie i upowszechnianie kultury muzycznej poprzez prowadzenie orkiestry dętej oraz

zespołu mażoretek w Hajnówce.
4. Promowanie trzeźwego stylu życia wśród mieszkańców Hajnówki oraz prowadzenie działań

ukierunkowanych na zapobieganie i zmniejszanie szkód związanych z alkoholem.
5. Zapobieganie  bezdomności  zwierząt  poprzez  prowadzenie  schroniska  dla  zwierząt

bezdomnych z terenu miasta Hajnówka
6. Organizacja festiwalu muzyki rockowej w Hajnówce.
7. Propagowanie aktywnego trybu życia wśród seniorów z terenu miasta Hajnówka.
Informacja o rozstrzygnięciu zamieszczona została na BIP-ie, na stronie internetowej oraz na ta-

blicy ogłoszeń Urzędu Miasta Hajnówka.
Przyznano dotacje na realizację zadań z zakresu sportu w 2017 roku. Dotacje otrzymały kluby

sportowe działające na terenie miasta Hajnówka niedziałające w celu osiągnięcia zysku. Informacja
o przyznanych dotacjach zamieszczona została na BIP-ie, na stronie internetowej oraz na tablicy
ogłoszeń Urzędu Miasta Hajnówka.

Już po raz trzeci Jerzy Sirak przyznał  Honorowe Nagrody Burmistrza Miasta Hajnówka.
QUERCUS jest lokalnym wyróżnieniem, przyznawanym osobom fizycznym, prawnym, organiza-
cjom oraz innym podmiotom w celu docenienia ich zasług na rzecz Gminy Miejskiej Hajnówka, w
szczególności za działalność gospodarczą, społeczną, charytatywną, kulturalną, oświatową, nauko-
wą i sportową. Tradycyjnie, Querkusy wręczane są podczas uroczystej gali. 27 stycznia, w sali ko-
lumnowej Hajnowskiego Domu Kultury spotkali się przedstawiciele władz miasta, powiatu i gmi-
ny, radni województwa podlaskiego, miasta i powiatu, przedsiębiorcy, duchowieństwo oraz dyrek-
torzy i prezesi instytucji miejskich. Sylwetki laureatów zostały przedstawione w krótkich filmach
zrealizowanych przez Telewizję Kablową w Hajnówce. Przepiękne statuetki, z rąk Jerzego Siraka –
Burmistrza Miasta Hajnówka i Jakuba Ostapczuka – Przewodniczego Miasta Hajnówka, otrzymali
trzej laureaci:

Mariusz Kubacki – otrzymał nagrodę w sferze gospodarki. Pan Mariusz i jego firma konty-
nuuje działalność rozpoczętą wiele lat temu przez jego ojca – śp. Kazimierza Kubackiego. Dzięki
firmie „Moderator” Hajnówka rozpoznawana jest nie tylko w Polsce, ale i poza jej granicami jako
wiodący producent kotłów do ogrzewania. 

Ks. dziekan Mitrat Michał Niegierewicz – został doceniony za swoją działalność, w kate-
gorii aktywność społeczna. Z miastem Hajnówka zawiązany jest od ponad 40 lat. Oprócz codzien-
nej  duszpasterskiej  służby  jest  założycielem  Domu Miłosierdzia  Bożego  Samarytanin  i  twórcą
Warsztatów Terapii Zajęciowej. Od 35 lat nierozerwalnie związany z Międzynarodowym Festiwa-
lem Hajnowskie Dni Muzyki Cerkiewnej. 

Piotr Gagan – przedstawiciel  świata artystycznego i kultury.  Artysta,  plastyk  maluje od
1972 roku. Pierwsze prace tworzył  pod okiem Czesława Czarneckiego. Najchętniej opowiada w
nich o pięknie, które go otacza. Inspirator i organizator wielu przedsięwzięć artystycznych – plene-
rów malarskich w Hajnówce. Jego prace wystawiane są i podziwiane na wielu wystawach w Polsce
i w wielu krajach Europy. 

Statuetki odebrane zostały przy dźwiękach fanfar granych przez delegację Orkiestry Dętej
Ochotniczej Straży Pożarnej w Hajnówce. Uroczystość uświetnił mini recital duetu „Trzeci Oddech

1



Kaczuchy”. Maja Piwońska i Andrzej Janeczko wykonują piosenkę kabaretową. W swoich utwo-
rach często komentują bieżące wydarzenia. Wspólnie śpiewają od stycznia 1981 roku.

13  stycznia  2017  roku  Burmistrz  Miasta  Hajnówka  uczestniczył  w  otwarciu  nowego
budynku  Terenowego  Oddziału  Regionalnego  Centrum  Krwiodawstwa  i  Krwiolecznictwa  w
Białymstoku oddział w Hajnówce. W uroczystości uczestniczyli  również:  Dyrektor Narodowego
Centrum Krwi – p. Beata Rozbicka, Dyrektor Departamentu Polityki Zdrowotnej w Ministerstwie
Zdrowia – p. Agnieszka Beniuk – Patoła, przedstawiciele lokalnych władz, duchowieństwa, uczelni
wyższych oraz szkół, służby mundurowe, jak również honorowi krwiodawcy  krwi. Nowy budynek
Oddziału pozwoli na zwiększenie komfortu obsługi Honorowych Dawców Krwi w Hajnówce.

Z zakresu gospodarki gruntami i rolnictwa: 

− Nabyto do zasobu gruntów miasta Hajnówka od Starosty Powiatu Hajnowskiego nieruchomość
oznaczoną numerem geodezyjnym 1/191 o pow. 0,1794 ha  położoną przy ul  J.  Filipczuka
przeznaczoną do realizacji zadań własnych Gminy za kwotę 26.020,00 zł, 

− Nabyto  do  zasobu gruntów miasta  Hajnówka  od  osób fizycznych  nieruchomość  oznaczoną
numerem geodezyjnym 1114/6 o pow. 0,2296 ha  położoną obręb 2 Dolne z przeznaczeniem na
ulicę miejską  za kwotę 45.920,00 zł, 

− Nabyto  do  zasobu gruntów miasta  Hajnówka  od  osób fizycznych  nieruchomość  oznaczoną
numerem geodezyjnym 26/60 o pow. 0,0047 ha  położoną przy ul. Granicznej z przeznaczeniem
na poszerzenie ulicy miejskiej  za kwotę 705,00 zł, 

− Przygotowano dokumentację i zawarto akt notarialny umowę przeniesienia własności aportu na
rzecz PUK Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Hajnówce tytułem pokrycia objętych
udziałów  zabudowanej  nieruchomości  gruntowej  położonej  w  Hajnówce  przy  ul.  Szosa
Kleszczelowska oznaczonej numerami geodezyjnymi 135/1 o pow. 0,9361 ha i 160/3 o pow.
1,3080 ha – wartość przedmiotu umowy 8.898.220,00 zł ,

− Rozstrzygnięto I Przetarg Nr 9/2016 ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 2
o powierzchni użytkowej 51,60 m2 wraz z udziałem 5160/10467 w nieruchomości wspólnej
oznaczonej numerem geodezyjnym 1584/6 o pow. 0,0624 ha położonego w Hajnówce przy ul.
Elizy Orzeszkowej 2, cena 38,000,00 zł + VAT (zwolniony) + koszty przygot. nier. do zbycia
1.310,00 zł – nabywca Monika Burał za kwotę 38.400,00 zł + vat zwolniony + koszty, 

− Przygotowano  dokumentację  i  zawarto  akt  notarialny  sprzedaży  najemcy  w  trybie
bezprzetargowym  lokal  mieszkalny  położony przy  Os.  Millenium 7  –  pow.  47,70 m2 cena
lokalu 108.425,00 zł.,

− Ogłoszono  III  przetarg  nieograniczony  na  sprzedaż  na  własność  nieruchomości  miejskiej
zabudowanej  dwoma  budynkami  mieszkalnymi  i  budynkiem  gospodarczym  w  złym  stanie
technicznym  położonej  w  Hajnówce  przy  ul.  Szosa  Kleszczelowska  oznaczonej  numerem
geodezyjnym 169 o pow. 5993 m2,  cena wywoławcza 140.000,00 zł  + VAT (zwolniony)  +
koszty przygot. nier. do zbycia 2.626,00 zł,

− Ogłoszono  II  przetarg  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  510.000,00  zł  +  VAT  (zwolniony)   +  koszty  przygot.  nier.  do  zbycia
3.255,00 zł,

− Wydano decyzję w sprawie podziału nieruchomości  oznaczonej  numerem geodezyjnym 211
położonej w Hajnówce ul Górnej – własność osoby fizycznej, 

− Wydano opinię dla Sądu Rejonowego w Bielsku Podlaskim w sprawie podziału nieruchomości
oznaczonej numerem geodezyjnym 1718 położonej w Hajnówce ul. Ptaszyńskiego – własność
osoby fizycznej, 

− Wydano postanowienie w sprawie możliwości dokonania podziału działki oznaczonej numerem
geodezyjnym  3371  położonej  w  Hajnówce  ul  A.  Dowgirda  –  własność  Gmina  Miejska
Hajnówka, 
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− Zawarto dwie umowy dzierżawy na cele usługowe i promocyjne,
− Wydano dwie informacje o nadaniu numeru porządkowego dla nieruchomości położonych w

Hajnówce.

    Z zakresu zamówień publicznych:
− W dniu 12.12.2016 r. unieważniono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn.

"Dostawa sprzętu multimedialnego"
− W dniu 25.01.2017 r.  wszczęto  postępowanie  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  pn.

"Przebudowa ulic Nowowarszawskiej i Mazury"

Z zakresu oświaty, kultury i sportu: 
− W uzgodnieniu z Podlaskim Kuratorem Oświaty dokonano oceny pracy Dyrektorów (na ich

wniosek) następujących placówek oświatowych:
1)Zespołu Szkół Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Hajnówce – ocena wyróżniająca
2) Przedszkola Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Hajnówce – ocena wyróżniająca
3) Przedszkola Nr 5 z Oddziałami Żłobkowymi w Hajnówce – ocena wyróżniająca.

− Dokonano  rozliczenia  wykorzystania  dotacji  celowej  otrzymanej  w  2016  roku  na
wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały ćwiczeniowe. Na zakup podręczników oraz
materiałów ćwiczeniowych hajnowskie szkoły wykorzystały w 2016 roku kwotę 118.342,33
zł.

− Sporządzono plan dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2017 r.,
który  został  pozytywnie  zaopiniowany  przez  związki  zawodowe  nauczycieli.  Na
dofinansowanie  doskonalenia  zawodowego  nauczycieli  zatrudnionych  w  szkołach  i
przedszkolach,  dla  których  organem  prowadzącym  jest  Gmina  Miejska  Hajnówka
zaplanowano kwotę 60.000 zł.

− Złożono  wniosek  przystąpienia  do  Programu  „Szkolny  Klub  Sportowy”.  Do  udziału  w
programie zgłoszono (zgodnie z zapotrzebowaniem szkół) cztery grupy (Zespół Szkół Nr 1 i
Nr  2  po  jednej  grupie  oraz  Zespół  Szkół  Nr  3  dwie  grupy).  Program  polega  na
zorganizowaniu i prowadzeniu przez 35 tygodni w okresie od 1 stycznia do 15  grudnia
2017  r., systematycznych zajęć sportowych w wymiarze 2  razy w tygodniu dla każdego
uczestnika,  w  60-minutowych  jednostkach  ćwiczebnych,  w  grupach  minimum  15-
osobowych. Zakłada się przeprowadzenie w okresie realizacji projektu 70 jednostek zajęć
sportowych dla każdej grupy.  Dofinansowanie w ramach programu jest przeznaczone na
wynagrodzenie osób prowadzących zajęcia sportowe w grupach ćwiczebnych w wysokości
40 zł za jedną jednostkę zajęć (60 minut).

− Otrzymano informację z Podlaskiego Urzędu Marszałkowskiego, że wnioski złożone przez
miasto o dofinansowanie realizacji  projektu pt. „Moja szkoła” oraz projektu „ Przedszkole
jak  z  bajki”  spełniają  wszystkie  ogólne  kryteria  formalne  oraz  kryteria  dopuszczające
szczególne  weryfikowane  na  etapie  oceny  formalnej  i  zostały  skierowane  do  oceny
merytorycznej.

− Regionalna Izba Obrachunkowa przeprowadziła doraźną kontrolę gospodarki finansowej w
Szkole Podstawowej Nr 3 w Hajnówce, w zakresie zagadnień związanych z osiąganiem
przez miasto Hajnówka wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli. W wyniku kontroli
nie stwierdzono żadnych nieprawidłowości w tym zakresie.

− Zorganizowano nauczanie indywidualne dla ucznia Zespołu Szkół Nr 3 w Hajnówce.
− Zorganizowano dwa wyjazdy do Białegostoku dla 25 uczniów hajnowskich szkół wraz z

opiekunami  w  ramach  projektu  "Politechnika  Białostocka  -  Hajnowski  Uniwersytet
Dziecięcy": 
1) w dniu 10 grudnia 2016 roku na wykład pt. "Mała? Wielka? Stopa" oraz
2) w dniu 14 stycznia 2017 roku na wykład pt. "Problem Mostów w Królewcu".

− Wyrażono zgodę na dofinansowanie:
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1)  konkursu  plastycznego  i  festynu  "Z  żuberkiem  Pompikiem  w  świecie  przyrody"
organizowanego w Zespole Szkół Nr 3 w Hajnówce;

2) turnieju Piłkarskiego dla dzieci "PUSZCZA CUP 2017"  organizowanego przez Klub
Sportowy „PUSZCZA”. 

− Wyrażono zgodę na objęcie patronatem:
1)  kolejnych  edycji  Konkursu  Językowego  „Odpowiednie  dać  rzeczy słowo”,  Konkursu

Języka Angielskiego „Train Your Brain” organizowanego dla uczniów gimnazjów oraz
„Konkursu  Wiedzy  Ekologicznej”  i  Konkursu  Polonistycznego  „Mistrzowie  Języka
Ojczystego”  dla  uczniów  szkół  podstawowych  –  wydarzeń  organizowanych  przez
Zespół Szkół Nr 1 w Hajnówce;

2)  III  Festiwalu  tańca  „Po  prostu  tańcz”  organizowanego  przez  Przedszkole  Nr  2  w
Hajnówce.

− W styczniu 2017 roku uruchomiono lodowisko „Biały Orlik” funkcjonujące przy Zespole
Szkół nr 1 w Hajnówce. Zatrudniono dwóch nauczycieli do organizacji zajęć sportowo –
rekreacyjnych oraz do opieki i nadzoru nad uczniami korzystającymi z lodowiska, a także
osobę do popołudniowej i weekendowej obsługi wypożyczalni łyżew. Wstęp na lodowisko
oraz wypożyczenie łyżew są bezpłatne.

Z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska:

− Wydano 12 decyzji dotyczących zezwoleń na usuwanie drzew i krzewów,
− Wydano 7 decyzji dotyczących zezwoleń na korzystanie z dróg w sposób szczególny,
− Wydano 140 decyzji przyznających dodatek mieszkaniowy
− Wydano 3 decyzje o odmowie przyznania dodatku mieszkaniowego
− Wydano 1 decyzję zmieniającą przyznany dodatek mieszkaniowy
− Wydano 5 decyzji wygaszających dodatek mieszkaniowy
− Wydano 40 decyzji przyznających dodatek energetyczny
− Wydano 3 decyzje wygaszające dodatek energetyczny
− Przyjęto 87 deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
− Wystawiono  5  postanowień  o  zarachowaniu  wpłaty  za  gospodarowanie  odpadami

komunalnymi,
− Wystawiono  121  upomnień  o  zaległości  w  opłacie  za  gospodarowanie  odpadami

komunalnymi;
− Z  dniem 16  stycznia  2017  r.  rozpoczęto  nabór  wniosków  na  demontaż,  transport  oraz

unieszkodliwianie  odpadów  niebezpiecznych  zawierających  azbest.  Zasady  składania
wniosków  określone  zostały  w  załączniku  do  Zarządzenia  Nr  3/17  Burmistrza  Miasta
Hajnówka z dnia 10 stycznia 2017 roku. Nabór wniosków zakończy się z dniem 31 marca
2017 roku. 

− Rozstrzygnięto przetarg ustny nieograniczony na oddanie w wynajem lokalu użytkowego
położonego  w  Hajnówce  przy  ul.  Armii  Krajowej  32  (po  sklepie  myśliwskim)  o
powierzchni użytkowej 42,83 m2.  Stawka wywoławcza czynszu miesięcznie - 8,00 zł/m2

plus  VAT. Stawka  osiągnięta  9,00  zł/m2 +  VAT.  Przetarg  wygrało  Przedsiębiorstwo
Wielobranżowe „Puszcza” Dariusz Sajewicz, Ewa Sajewicz s.c., 15-073 Białystok.

− Nie rozstrzygnięto  II  przetargu ustnego nieograniczonego na oddanie w wynajem lokalu
użytkowego położonego w Hajnówce przy ul. 11 Listopada 22 o powierzchni 179,86 m2.
Stawka wywoławcza 7,00zł/m2 + VAT

− Ogłoszono  przetarg  ustny  nieograniczony  na  oddanie  w  wynajem  lokalu  użytkowego
położonego w Hajnówce przy ul. 3 Maja 37 o powierzchni użytkowej 65,17 m2. Stawka
wywoławcza czynszu miesięcznie - 33,00 zł/m2 plus VAT. 
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− Ogłoszono  przetarg  ustny  nieograniczony  na  oddanie  w  wynajem  lokalu  użytkowego
położonego w Hajnówce przy ul. Armii Krajowej 32 o powierzchni użytkowej 24,96 m2.
Stawka wywoławcza czynszu miesięcznie - 13,00 zł/m2 plus VAT. 

Społeczna Komisja Mieszkaniowa zatwierdziła ostateczną listę najmu lokali komunalnych na 2017
rok, na którą oprócz osób ujętych w projekcie listy najmu lokali komunalnych na 2017r. postano-
wiono zakwalifikować siedmioosobową rodzinę (najem lokalu mieszkalnego).

Z zakresu budownictwa i inwestycji:
− Trwał  nadzór  i  bieżące  uzgadnianie  opracowywanej  dokumentacji  projektowo  -

kosztorysowej przebudowy ulic: Jodłowej, Ciasnej i Klonowej,
− Przygotowywano  dokumentacje  do  wszczęcia  postępowań  o  udzielenie  zamówień

publicznych na: 
α. przebudowę ul. Nowowarszawskiej z częścią ul. Mazury,
β. przebudowę  ulic: Stefana  Żeromskiego,  Wiejskiej,  Sarniej,  Zaułek  Targowy,

Małomiejskiej i Jarzębinowej.
χ. wykonanie  robót  ziemnych  i  podbudowy,  kanalizacji  deszczowej,  kanałów

technologicznych  i  usunięcia  istniejących  kolizji  w  ulicach;  Ciasnej,  Pszenicznej,
Urodzajnej i  Ulicy bez nazwy,  Miodowej, Słodkiej i  Pszczelej,  Skowronka, Kukułki,
Sikorki i Ulicy bez nazwy, Kochanowskiego i  Kruczej.

δ. opracowanie  dokumentacji  projektowo  -  kosztorysowej  przebudowy  ulic:  Celnej,
Mikołaja  Reja,  Magnoliowej,  Jaśminowej,  Rysiej,  Leszczynowej,  Białowieskiej,
Słonecznikowej i Urodzajnej w Hajnówce,

ε. dostawę materiałów drogowych niezbędnych do realizacji zadań inwestycyjnych w 2017
r.

− Rozliczano  zadania  inwestycyjne  zrealizowane  w  2016  roku.  Przygotowano  dokumenty
niezbędne do przekazania wykonanych inwestycji.

− Kontynuowano  prace  planistyczne  związane  z  procedurą  sporządzenia  zmiany  studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Hajnówka (tereny ul.
Rakowieckiego  i  Szosa  Kleszczelowska)  oraz   zmiany  Miejscowych  planów
zagospodarowania przestrzennego miasta Hajnówka: Obszar 2 Hajnówka - Południe, Obszar
3 Hajnówka - Wschód oraz tereny ul. Rakowieckiego i Szosy Kleszczelowskiej.

− Wydawano wypisy  i wyrysy z planów zagospodarowania przestrzennego miasta Hajnówka,
zaświadczeń o przeznaczeniu terenu w mpzp.

Sprawy różne:

− W dniu 14 stycznia 2017 roku w Hajnowskim Domu Kultury, Burmistrz Miasta Hajnówka
wziął udział w koncercie galowym z okazji Hajnowskich Spotkań z Kolędą Prawosławną,
zorganizowanych przez Dekanalny Instytut Kultury Prawosławnej, Hajnowski Dom Kultury
oraz Stowarzyszenie „Miłośnicy Muzyki Cerkiewnej”. W koncercie wzięły udział dzieci i
młodzieżowe zespoły i grupy kolędnicze z Przedszkoli, Gimnazjów, Szkół Średnich, Parafii
i innych organizacji młodzieżowych z Hajnówki, powiatu hajnowskiego, powiatu bielskiego
oraz Białorusi.

Informacja  została uzgodniona z Burmistrzem Miasta Hajnówka.
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