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Informacja o działalności Burmistrza Miasta Hajnówka 
w okresie od 4 lutego 2017 roku do 9 marca 2017 roku.

Ogłoszone zostały otwarte konkursy ofert na realizację następujących zadań publicznych w 2017 roku:
1. Popularyzacja i prezentacja wartości duchowych oraz promocja walorów artystycznych muzyki

kameralnej i organowej w Hajnówce.
2. Popularyzacja i prezentacja wartości duchowych oraz promocja walorów artystycznych muzyki

cerkiewnej w Hajnówce.
3. Zorganizowanie i przeprowadzenie festynów promujących zdrowy tryb życia, wartości rodzinne

i integrację międzypokoleniową.
4. Aktywizacja i integracja osób niepełnosprawnych z terenu miasta Hajnówka.
5. Wspieranie  inicjatyw  i  działań,  które  przyczyniają  się  do  kształtowania  postaw tolerancji  i

otwartości wobec niepełnosprawności oraz wspieranie inicjatyw promujących walkę z wszelką
nietolerancją, uprzedzeniami i stereotypami.

Konkursy  adresowane  są  do  organizacji  pozarządowych  oraz  innych  podmiotów prowadzących
działalność pożytku publicznego. Termin składania ofert upływa 24 marca 2017 r.

Z zakresu gospodarki gruntami i rolnictwa: 

− Rozstrzygnięto III 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 140.000 zł + VAT (zwolniony) +
koszty przygot. nier. do zbycia 2.626,00 zł – brak oferentów.

− Dokonano  zamiany  nieruchomości  stanowiącej  własność  gminy  miejskiej  oznaczonej  numerem
geodezyjnym 1/191 o pow. 0,1794 ha położonej  w Hajnówce przy ul.  J.  Filipczuka na działkę
stanowiącą własność osób fizycznych oznaczoną numerem geodezyjnym 1/188 o pow. 0,1793 ha
położona w Hajnówce przy ul. J. Filipczuka.

− Przygotowano dokumentację i zawarto akt notarialny sprzedaży najemcy w trybie bezprzetargowym
lokalu mieszkalnego położonego przy Os. Millenium 6/6 – pow. 46,54 m2 cena lokalu 106.406,00
zł.

− Wydano  decyzję  zatwierdzającą  podział  działki  oznaczonej  numerem  geodezyjnym  3371
stanowiącej własność Gminy Miejskiej położonej w Hajnówce przy ul. doc. A. Dowgirda.

− Wydano postanowienie w sprawie możliwości dokonania podziału działek oznaczonych numerami
geodezyjnym 908/5 i 909/2 stanowiących własność osoby fizycznej położonej przy ul. Topolowej.

− Wydano postanowienie  w sprawie  możliwości  dokonania  podziału  działki  oznaczonej  numerem
geodezyjnym 909/1 stanowiącej własność osoby fizycznej położonej przy ul. Topolowej.

    Z zakresu zamówień publicznych:
− W dniu 01.03.2017 r.  rozstrzygnięto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn.

"Przebudowa  ulic  Nowowarszawskiej  i  Mazury".  Przetarg  wygrała  firma:  Przedsiębiorstwo
Drogowo-Mostowe "Maksbud" Sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku Podlaskim przy ul. Mickiewicza
183 za kwotę 4.351.887,37 zł. Umowę na realizację zadania podpisano w dniu 01.03.2017 r.

− W  dniu  15.02.2017  r.  wszczęto,  a  w  dniu  01.03.2017  r.  rozstrzygnięto  postępowanie  o
udzielenie zamówienia publicznego pn. "Pełnienie nadzoru inwestorskiego przy przebudowie
ulic  Nowowarszawskiej  i  Mazury".  Przetarg  wygrała  firma:  Biuro  Projektów  i  Usług
Budowlanych z siedzibą w Hajnówce przy ul. Skarpowej 3 za kwotę 68.757,00 zł. Umowę na
realizację zadania podpisano w dniu 01.03.2017 r.

− W  dniu  22.02.2017  r.  wszczęto  postępowanie  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  pn.  "
Dostawa materiałów drogowych".

Z zakresu oświaty, kultury i sportu: 
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− Sporządzono  wniosek  i  otrzymano  dofinansowanie  na  realizację  projektu  „Animator  Moje
Boisko – ORLIK 2012” w 2017 roku, który złożono do Fundacji Rozwoju Kultury Fizycznej w
Pucku.  Wniosek  obejmuje  dofinansowanie  50% kosztów (9.900  zł)  zatrudnienia  Animatora
Sportu na boisku Orlik przy Zespole Szkół nr 1 w Hajnówce, w okresie od 1 marca 2017 r. do
30 listopada 2017 r.

− Dokonano zgłoszenia Gminy Miejskiej Hajnówka do Programu NAUKOBUS,  realizowanego
przez  Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego i Centrum Nauki Kopernik. Naukobus to
nowoczesne laboratorium mobilne, mobilna wystawa z  eksponatami, które można dotknąć i
przetestować.  Poprzez  łączenie  nauki  i  zabawy  dzieci  będą  miały  możliwość,  pod  okiem
animatorów  z  warszawskiego  Centrum  Nauki  Kopernik,   przeprowadzenia  doświadczeń  z
zakresu  fizyki,  będą  mogły  poznać  tajniki  ludzkiego  organizmu,  a  także  wykorzystać
matematykę w praktyce. 

− Sporządzono i przesłano do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego wniosek o
płatność  związany  z  realizacją  projektu  „Witamy  w  przedszkolu”.  Wniosek  obejmuje
rozliczenie otrzymanej zaliczki na realizację w/w projektu w wysokości ponad 400.000,00 zł, w
ramach  której  zakupiono  pomoce  dydaktyczne,  meble  i  sprzęt  Technologii  Informacyjno-
Komunikacyjnych  do  trzech  przedszkoli  na  przeszło  240.000,00  zł  oraz  sfinansowano
wynagrodzenie czterech nauczycieli i czterech pracowników obsługi  zatrudnionych w dwóch
nowo utworzonych oddziałach przedszkolnych (w Przedszkolu Nr 2 w Hajnówce i Przedszkolu
Nr  5  z  Oddziałami  Żłobkowymi  w  Hajnówce),  a  także  wynagrodzenie  nauczycieli
prowadzących zajęcia dodatkowe z dziećmi w trzech przedszkolach (w Przedszkolu Nr 2 w
Hajnówce,  Przedszkolu Nr 5 z Oddziałami Żłobkowymi w Hajnówce i Przedszkolu Nr 3 z
Oddziałami  Integracyjnymi w Hajnówce). 

− Gmina Miejska Hajnówka została zakwalifikowana do Rządowych Programów Sportowych:
1) „Szkolny  Klub  Sportowy”  -  do  udziału  w  programie  zakwalifikowano  (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 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).

2) Programu  Powszechnej  Nauki  Pływania  „Umiem  pływać”  -  do  udziału  w  programie
zakwalifikowano trzy piętnastoosobowe grupy (jedna z Zespołu  Szkół Nr 2 z Oddziałami
Integracyjnymi w Hajnówce oraz dwie grupy z Zespołu Szkół Nr 3 w Hajnówce). W ramach
programu  zorganizowanych  zostanie  20  godzin  nauki  pływania  dla  każdego  uczestnika.
Dofinansowanie  obejmuje  wynagrodzenie  instruktorów  (3000  zł),  większość  kosztów
wynajęcia basenu (4122 zł) oraz część kosztów transportu dzieci (528 zł).

− Na  wniosek  dwutygodnika  „Wieści  Podlaskie”  rozpoczęto  współpracę  przy  organizacji
Plebiscytu  na  Sportowca  Ziemi  Hajnowskiej  2016  roku  oraz  Plebiscytu  na  Trenera  Ziemi
Hajnowskiej  2016  roku.  W  dniu  15  lutego  2017  r.  odbyło  się  posiedzenie  organizacyjne
Kapituły Plebiscytu, a w dniu 7 marca 2017 r. spotkanie robocze, na którym przeanalizowano
zgłoszenia oraz opracowano zestawienia sportowców i trenerów nominowanych do udziału w
plebiscytach.

− Opracowano  Kalendarz  (zestawienie)  wydarzeń  kulturalnych,  sportowych  i  rekreacyjnych  -
Hajnówka na 2017 rok, który został opublikowany na witrynie Urzędu Miasta Hajnówka. 

− Wydano  upoważnienie  do  dostępu  do  bazy  Systemu  Informacji  Oświatowej  dla  dyrektora
przedszkola niepublicznego.

− Zorganizowano  dwa  wyjazdy  do  Białegostoku  dla  25  uczniów  hajnowskich  szkół  wraz  z
opiekunami w ramach projektu "Politechnika Białostocka - Hajnowski Uniwersytet Dziecięcy": 
1) w dniu 18 lutego 2017 roku na wykłady pt. "Pieniądz bez tajemnic" i "Biblioteka źródłem

wiedzy".
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2) w dniu 25 lutego 2017 roku na wykłady pt. "Co możemy zaprogramować"  i "Czy Fraktale są
jadalne".

W  okresie  od  lutego  do  czerwca  2017  r.  wyjazdy  uczniów  (transport)  są  finansowane  przez
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach projektu Uniwersytet Młodego Odkrywcy,
którego celem jest m.in. rozbudzanie ciekawości poznawczej dzieci i młodzieży w wieku od 6 do
12  lat,  stymulowanie  ich  rozwoju  intelektualnego  oraz  inspirowanie  do  twórczego  myślenia.
Politechnika Białostocka na realizację zadań w ramach Podlaskiego Uniwersytetu Dziecięcego, w
skład  którego  wchodzi  Hajnowski  Uniwersytet  Dziecięcy,  otrzymała  ponad  36.000,00  zł
dofinansowania.

− Wyrażono zgodę na dofinansowanie:
1) VII Zawodów Wędkarskich o Puchar Burmistrza miasta Hajnówka w wysokości 500 zł.
2) Międzyszkolnego Konkursu Matematycznego „Młody Matematyk” organizowanego przez

Zespół Szkół Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Hajnówce w wysokości 200 zł.
3) III edycji Festiwalu Tańca „Po prostu tańcz” organizowanego przez Przedszkole Nr 2 w

Hajnówce w wysokości 200 zł.
4) zakupu  nagród  dla  uczestników  Przedszkolnego  Festiwalu  Logopedycznego

„LOGOZWIERZAKI”  organizowanego  przez  Przedszkole  Nr  3  z  Oddziałami
Integracyjnymi w Hajnówce w wysokości 200 zł.

5) VI  Konkursu  Recytatorskiego  „Las  uczy  nas”  organizowanego  przez  Dom  Dziecka  w
Białowieży – przekazano nagrody rzeczowe dla uczestników Konkursu (zgodnie z  prośbą
wnioskodawcy).

− Wyrażono zgodę na objęcie patronatem:
1) kolejnej edycji Prezentacji Edukacyjno – Doradczych pod hasłem „Uczelnie w powiecie” i

ufundowano  statuetkę  dla  uczelni,  która  zaprezentowała  najbogatsze  stanowisko  na
prezentacjach.

2) III  Międzyprzedszkolnego  Przeglądu  Logopedycznego  „Wierszyki  Łamiące  Języki”
organizowanego przez Przedszkole Nr 5 z Oddziałami Żłobkowymi w Hajnówce i wyrażono
zgodę na dofinansowanie zakupu upominków dla uczestników Przeglądu w wysokości 200
zł.

3) Międzyszkolnego  Konkursu  Języka  Angielskiego  „Polish  Your  English  with  SP2”
organizowanego dla uczniów klas IV - VI hajnowskich szkół podstawowych organizowanego
przez Zespół Szkół Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Hajnówce w wysokości 300 zł.

Z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska:

− Wydano 1 decyzję dotyczącą zezwoleń na usuwanie drzew i krzewów.
− Wydano 3 decyzji dotyczących zezwoleń na korzystanie z dróg w sposób szczególny.
− Wydano 102 decyzji przyznających dodatek mieszkaniowy.
− Wydano 7 decyzje o odmowie przyznania dodatku mieszkaniowego.
− Wydano 2 decyzje wygaszające dodatek mieszkaniowy.
− Wydano 39 decyzji przyznających dodatek energetyczny.
− Przyjęto 53 deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
− Wystawiono  7  postanowień  o  zarachowaniu  wpłaty  za  gospodarowanie  odpadami

komunalnymi.
− Wystawiono 198 upomnień o zaległości w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
− Wspólnie  z  Centrum  Innowacji  i  Koordynacji  zorganizowano  spotkanie  edukacyjne  dla

mieszkańców pn. „W zdrowej i czystej atmosferze”, które odbędzie się 13 marca 2017 r. w sali
nr 12 Urzędu Miasta Hajnówka.

− Nie  rozstrzygnięto  przetargu  ustnego  nieograniczonego  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. 

− Nie  rozstrzygnięto  II  przetargu  ustnego  nieograniczonego  na  oddanie  w  wynajem  lokalu
użytkowego położonego w Hajnówce przy ul. 3 Maja 37 o powierzchni użytkowej 65,17 m2.
Stawka wywoławcza czynszu miesięcznie - 29,00 zł/m2 plus VAT. 
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Z zakresu budownictwa i inwestycji:
− Przygotowywano dokumentacje do wszczęcia postępowań o udzielenie zamówień  publicznych

na: 
− pełnienie  nadzoru  inwestorskiego  przy  przebudowie  ul.  Nowowarszawskiej  z  częścią  ul.

Mazury.
− przebudowę ulic: Stefana Żeromskiego, Wiejskiej, Sarniej, Zaułek Targowy, Małomiejskiej,

Jarzębinowej.
− 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,
Jana Kochanowskiego, Kruczej.

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

− dostawę materiałów drogowych niezbędnych do realizacji zadań inwestycyjnych w 2017 r.
− Przygotowano materiały do wszczęcia postępowania na wykonanie programów funkcjonalno -

użytkowych instalacji  fotowoltaicznych oraz kolektorów słonecznych na potrzeby budynków
mieszkalnych na terenie miasta Hajnówka oraz instalacji fotowoltaicznych w Zespołach Szkół
Nr 1 i Nr 3.

− 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 17 lutego 2017 roku w Hajnowskim Domu Kultury odbyły się obchody Światowego
Dania Młodzieży Prawosławnej Diecezji Warszawsko-Bielskiej zorganizowane przez  Zarząd
Bractwa młodzieży Prawosławnej Diecezji Warszawsko-Bielskiej

− 21 lutego 2017 roku odbyło się otwarcie trzeciej  wystawy Klubu Plastyka ,,Start”. Na wystawie
zatytułowanej  ,,Zimowy  Salon  Sztuki”  pokazany  jest  najnowszy  dorobek  klubu  jako  efekt
spotkań warsztatowych w pracowni i plenerze od kwietnia 2015 r. do lutego 2017 r. Znalazło się
tam 250 prac w technikach rysunkowych,  malarskich i graficznych przedstawiających  głównie
pejzaże,  martwe  natury  i  portrety.  ,,Zimowy  Salon  Sztuki”  ukazuje  pasje  artystyczne  26
mieszkańców ziemi hajnowskiej.

Informacja  została uzgodniona z Burmistrzem Miasta Hajnówka.
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