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Informacja o działalności Burmistrza Miasta Hajnówka
w okresie od 11 kwietnia 2017 roku do 9 czerwca 2017 roku.

W  dniu  2  maja  2017  roku  o  godzinie  12.00,  przed  siedzibą  Urzędu  Miasta  Hajnówka,
nastąpiło  uroczyste  wciągnięcie  Flagi  Państwowej.  W uroczystości  udział  wzięły władze miasta,
przedstawiciele  służb  mundurowych  oraz  mieszkańcy  miasta.  Uroczystość  uświetnił  hymn
państwowy w wykonaniu Orkiestry Dętej Ochotniczej Straży Pożarnej w Hajnówce.

Obchody 226 Rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3 Maja w Hajnówce odbyły się w szczegól-
nie podniosłej atmosferze. Towarzyszyła im modlitwa w tutejszych świątyniach, przemarsz ulicami
miasta z Orkiestrą Dętą Ochotniczej Straży Pożarnej i Mażoretkami oraz złożenie wieńców przy
Obelisku w Parku Miejskim. Hołd dziełu wybitnych Polaków oddali przedstawiciele władz miasta,
powiatu i gminy, liczne delegacje różnych instytucji, związków i stowarzyszeń oraz wielu mieszkań-
ców naszego miasta. Tradycyjnie okolicznościową przemowę wygłosił Pan Jerzy Sirak – Burmistrz
Miasta Hajnówka. Natomiast list okolicznościowy Pana Posła Jarosława Zielińskiego odczytał Pan
Mieczysław Gmiter.  W tym  dniu  odbył  się  również  koncert  z  okazji  Obchodów 226  Rocznicy
Uchwalenia Konstytucji 3 Maja w Hajnowskim Domu Kultury.

W dniach  5-6  maja  br.  odbył  się  wyjazd  przedstawicieli  samorządu  miasta  Hajnówka  –
trzyosobowej delegacji, do miasta Jurbarkas na Litwie. Wyjazd zorganizowano na zaproszenie władz
Jurbarkas, a jego głównym celem było uczestnictwo w Dniach Biznesu – dwudniowym wydarzeniu,
obejmującym seminaria, konferencje oraz wystawy i prezentacje lokalnych i regionalnych litewskich
firm.  Podczas  pierwszego  dnia  tego  wydarzenia  Burmistrz  Jerzy  Sirak  wystąpił  z  prelekcją  pn.
„Hajnówka – przykład korzyści życia na prowincji”. Natomiast drugiego dnia hajnowskim akcentem
wydarzenia był  udział Firmy MODERATOR sp. z o.o. ze swoim stoiskiem i prezentacją swoich
wyrobów – kotłów c.o.

W dniach 8-13 maja 2017 roku odbył się XXXVI Międzynarodowy Festiwal Hajnowskie Dni
Muzyki Cerkiewnej. W festiwalu wzięło udział 26 chórów. Trzy chóry, z przyczyn obiektywnych nie
dotarły.  Wystąpiło  ponad  700 chórzystów.  Festiwal  organizowany jest  z  błogosławieństwa  Jego
Eminencji Sawy, Metropolity Warszawskiego i całej Polski, a organizatorami festiwalu są Społeczny
Komitet  Organizacyjny,  Stowarzyszenie  Miłośnicy  Muzyki  Cerkiewnej  oraz  Hajnowski  Dom
Kultury. W sobotę 13 maja tygodniowe spotkania z chóralną, chrześcijańską muzyką oraz barwnym
folklorem zwieńczył  koncert  galowy w Soborze św.  Trójcy w Hajnówce.  Wśród gości  koncertu
galowego 36 Międzynarodowego Festiwalu  Hajnowskie Dni  Muzyki  Cerkiewnej  byli  duchowni,
parlamentarzyści – Robert Tyszkiewicz i Tomasz Cimoszewicz, a także Włodzimierz Cimoszewicz,
przedstawiciele korpusu dyplomatycznego – ambasador Republiki Białoruś - Aleksander Averyanov,
konsul generalny Republiki Białoruś w Białymstoku - Alla Fedorova, wojewoda podlaski – Bohdan
Paszkowski, radni Sejmiku Województwa Podlaskiego – Marian Szamatowicz, Mikołaj Janowski,
Walenty  Korycki  i  Włodzimierz  Pietroczuk.  W  gronie  gości  znaleźli  się  także  przedstawiciele
instytucji, organizacji i firm od lat wspierających hajnowski festiwal.

W czasie  trwania  Międzynarodowego  Festiwalu  Hajnowskie  Dni  Muzyki  Cerkiewnej,  w
dniach 11-14 maja przebywała w Hajnówce delegacja zaprzyjaźnionego estońskiego miasta Suure-
Jaani.  Przedstawiciele  delegacji  byli  szczególnie  zainteresowani  poznaniem  różnego  rodzaju
aktywnościami  na  terenie  naszego  miasta  i  regionu,  związanymi  z  surowcami  i  produktami
lokalnymi oraz ekologicznymi.

W dniu 25 maja 2017 roku Burmistrz Miasta uczestniczył w spotkaniu z przedstawicielami
Komisji Ochrony Środowiska PAN.

W  dniu  26  maja  2017  roku  Burmistrz  Miasta  uczestniczył  w  XII  posiedzeniu  Polsko-
Białoruskiej  Międzyrządowej  Komisji  Koordynacyjnej  ds.  Współpracy  Transgranicznej,  które
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odbyło  się  w  Augustowie.  Prace  komisji  dotyczą  głównie  współpracy  transgranicznej  Polski  i
Białorusi i wypracowywaniu zapisów umowy o uproszczeniu formalności wizowych.

28 maja na terenie miasta Hajnówka odbyła się III Międzynarodowa Parada Orkiestr Dętych i
Mażoretek, Przedsięwzięcie to było jednym ze zwycięskich projektów wybranych do dofinansowa-
nia w ramach Budżetu Obywatelskiego. W niedzielne popołudnie ulice miasta należały do muzyków
i towarzyszących im mażoretek. Gwar muzyki wygrywanej na instrumentach dętych spotkał się z
sympatią przechodniów, którzy wspólnie z zespołami zmierzali do Amfiteatru Miejskiego. W rado-
snym, melodyjnym kordonie paradowały:
* Młodzieżowa Orkiestra Dęta i Mażoretki z Jasionówki
* Młodzieżowa Orkiestra Dęta i Mażoretki „STARS” z Wasilkowa
* Młodzieżowa Orkiestra Dęta i Mażoretki z Suchowoli
* Orkiestra Dęta z Brześcia (Białoruś)
* Młodzieżowa Orkiestra Dęta i Mażoretki z Grodna (Białoruś)
* Orkiestra Dęta i Mażoretki z Hajnówki.
Podczas koncertu w amfiteatrze hajnowskim, muzyków przywitali  mieszkańcy na czele z Burmi-
strzem Miasta Hajnówka Jerzym Sirakiem, Komendantem Powiatowym Państwowej Straży Pożarnej
w Hajnówce bryg. mgr inż. Piotrem Rybakiem oraz dyrektorem Hajnowskiego Domu Kultury Rości-
sławem Kuncewiczem. Wspólnie orkiestry wykonały dwa znane utwory „/Fascinating Drums/” oraz
„/Orkiestry Dęte/”, które wpisały się na stałe do kanonu Parady.

Ruszyła druga tura projektu „Szansa w Integracji” realizowanego przez Fundację Okno Na
Wschód w partnerstwie z Powiatem Hajnowskim i Gminą Miejską Hajnówka. Projekt jest współfi-
nansowany w kwocie 1 419 112,28 zł ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. Do uczestnic-
twa w Projekcie zrekrutowanych zostanie 100 osób, które otrzymają bezpłatnie wsparcie w zakresie
aktywizacji społecznej i zawodowej. Projekt przewiduje również udzielenie wsparcia dla dzieci zre-
krutowanych uczestników – zajęcia sportowe, w świetlicach dziecięcych i młodzieżowych oraz wa-
kacyjny obóz. Uczestnikami mogą zostać mieszkańcy Hajnówki powyżej 18 roku życia., korzystają-
cy lub kwalifikujący się do korzystania z usług Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, wybrani
przez Komisję Rekrutacyjną.

29 maja Burmistrz Miasta Hajnówki uczestniczył w uroczystościach prezydenckich z okazji 
Dnia Samorządu Terytorialnego. Z tej okazji w Pałacu Prezydenckim prezydent Andrzej Duda wrę-
czył odznaczenia państwowe przedstawicielom samorządu.

W dniach 3-4 czerwca 2017 roku delegacja z Urzędu Miasta Hajnówka oraz Starostwa Po-
wiatowego w Hajnówce uczestniczyła, na zaproszenie władz Rejonu Prużańskiego na Białorusi, w 
festynie „Różańska Brama” odbywającym się na terenie dawnego kompleksu pałacowego Sapiehów 
w Różanach.

W dniu 2.06.2017r. w Parku Miejskim odbył się 8 Festyn Ekologiczny skierowany do dzieci i
młodzieży szkolnej. W ramach festynu odbyły się: EKO-turniej międzyszkolny, konkursy z nagroda-
mi, a także zbiórka "elektrośmieci" oraz wymiana torebek foliowych na torby płócienne. W trakcie
festynu odbywały się również warsztaty recyklingu użytkowego, wyplatania z wikliny papierowej,
czerpania i tłoczenia papieru. Przedsięwzięcie dofinansowane było w ramach zadania „Dbaj o Środo-
wisko - bądź z przyrodą blisko” ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Go-
spodarki Wodnej w Białymstoku.

4 czerwca 2017 r.  odbył  się Jubileusz  90-lecia  powstania  Ochotniczej  Straży Pożarnej  w
Narwi, w którym uczestniczył Zastępca Burmistrza Miasta Hajnówka. Uroczystości rozpoczęły się
Świętą Liturgią w cerkwi pw. Podwyższenia Krzyża Świętego, następnie odprawiona została Msza
Święta w kościele pw. Wniebowzięcia NMP i Św. Stanisława Bpa i M. pod przewodnictwem J. E.
Ks. Bp prof. dr hab. Tadeusza Pikusa, Biskupa Drohiczyńskiego w intencji strażaków OSP w Narwi.
Po  nabożeństwach  nastąpił  przemarsz  pododdziałów  i  pocztów  sztandarowych  na  miejsce
uroczystości na początku których przedstawiono historię jednostki OSP Narew. W trakcie obchodów
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Jubileuszu odbyło się poświęcenie i  wręczenie sztandaru dla Ochotniczej  Straży Pożarnej Narew
oraz odznaczeń dla zasłużonych. Uroczystości zakończyły się festynem ludowym, w trakcie którego
można było zobaczyć m.in.  pokazy lotnicze,  występy zespołów, stoiska z rękodziełem ludowym,
wystawę fotograficzną z okazji 90-lecia OSP w Narwi.

Dnia 5 czerwca 2017 roku w pięciu hajnowskich szkołach Miejska Komisja Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych w Hajnówce poprzez Fundację Pro Familia  Mea zrealizowała projekt
„Nasze Zasady, Twoje Bezpieczeństwo”. Pomysłodawcą podjęcia tego rodzaju działań w Hajnówce
był  radny Rady Miasta  Hajnówka Maciej  Borkowski.  Celem głównym projektu "Nasze Zasady,
Twoje Bezpieczeństwo" jest ograniczenie dostępu uczniów do substancji psychoaktywnych w szkole
i na jej terenie. Projekt jest oparty na skutecznej i sprawdzonej od lat przez służby mundurowe meto-
dzie – na umiejętnościach węchowych psów pracujących. Projekt był realizowany w szkołach, które
wyraziły chęć uczestnictwa, w związku z tym przewodnik z psami zawitał w: Zespole Szkół Nr 1,
Zespole Szkół Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi, Zespole Szkół Nr 3, Zespole Szkół Zawodowych,
Zespole Szkół Ogólnokształcących. Podejmowane działania cieszyły się dużym zainteresowaniem
zarówno wśród uczniów, jak i pracowników szkół.

W dniu 7 czerwca 2017 roku Burmistrz Miasta Hajnówka uczestniczył w uroczystych obcho-
dach 10-lecia działalności Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku w Hajnówce.

Z zakresu gospodarki gruntami i rolnictwa:
• ogłoszono V 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 130.000 zł + VAT (zwol-
niony) + koszty przygot. nier. do zbycia 2.626,00 zł,

• Ogłoszono i odwołano przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej
jako prawa użytkowania wieczystego wraz z prawem własności budynku administracyjnego
położonej  w  Hajnówce  przy  ul.  Armii  Krajowej  3  oznaczonej  numerem  geodezyjnym
1410/116 o pow. 1783 m2,

• Przygotowano dokumentację i zawarto akt notarialny – umowy darowizny na rzecz Woje-
wództwa Podlaskiego nieruchomości zabudowanej budynkiem po byłej kotłowni, położonej
w Hajnówce przy ul. Lipowej, na działce oznaczonej numerem geodezyjnym 2190/99,

• Przygotowano dokumentację i zawarto akt notarialny – umowy przeniesienia użytkowania
wieczystego nieruchomości (aport) na rzecz PWiK Sp. z o.o. nieruchomości zabudowanej bu-
dynkiem przepompowni, położonej w Hajnówce przy ul. J. Filipczuka, na działce oznaczonej
numerem geodezyjnym 1/138 i 1/187,

• Dokonano zamiany nieruchomości stanowiących własność gminy miejskiej oznaczonych nu-
merami geodezyjnymi 837/10, 837/12, 837/3 o pow. 0,0175 ha położonych w Hajnówce przy
ul. S. Batorego na działki stanowiące własność Powiatu Hajnowskiego oznaczone numerami
geodezyjnymi: 581/20 o pow. 0,0006 ha położną w Hajnówce obręb 3 Paszki i 470/36 o pow.
0,0016 ha położoną w Hajnówce w obr. 1, 

• Przygotowano dokumentację i zawarto akt notarialny sprzedaży najemcy w trybie bezprzetar-
gowym lokalu mieszkalnego położony przy ul. 3 Maja 33/13 – pow. 47,96 m2 cena lokalu
106.681,00 zł,

• Przygotowano dokumentację i zawarto akt notarialny sprzedaży najemcy w trybie bezprzetar-
gowym lokalu mieszkalnego położony przy ul. Armii Krajowej 44/26 – pow. 50,53 m2 cena
lokalu 107.219,00 zł,

• Przygotowano dokumentację i zawarto akt notarialny sprzedaży najemcy w trybie bezprzetar-
gowym lokalu mieszkalnego położony przy ul. s. Batorego 27/14 – pow. 37,62 m2 cena loka-
lu 85.513,00 zł,
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• Przygotowano dokumentację i zawarto akt notarialny sprzedaży najemcy w trybie bezprzetar-
gowym lokalu mieszkalnego położony przy ul. Armii Krajowej 22/48 – pow. 46,73 m2 cena
lokalu 103.738,00 zł,

• Zawarto umowę użyczenia nieruchomości zabudowanej położonej w Hajnówce przy ul. Mar-
szałka J. Piłsudskiego 2 z Hajnowskim Klubem Sportowym „Żubr” z przeznaczeniem na cele
sportowo – rekreacyjne,

• Wydano decyzję zatwierdzającą podział działki oznaczonej numerem geodezyjnym 1874/1
stanowiącej własność Gminy Miejskiej w trwałym zarządzie przedszkola położonej w Haj-
nówce przy ul. M. Reja,

• Wydano decyzję zatwierdzającą podział działki oznaczonej numerem geodezyjnym 1885/7
stanowiącej własność Parafii Prawosławnej położonej w Hajnówce przy ul. M. Reja,

• Wydano  decyzję  zatwierdzającą  podział  działki  oznaczonej  numerem geodezyjnym 1/190
stanowiącej własność Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Gminy Miejskiej położo-
nej w Hajnówce przy ul. J. Filipczuka,

• Wydano decyzję zatwierdzającą podział działki oznaczonej numerem geodezyjnym 2320/147
stanowiącej własność Gminy Miejskiej położonej w Hajnówce przy ul. Małej,

• Wydano  decyzję  zatwierdzającą  podział  działki  oznaczonej  numerem geodezyjnym 59/18
stanowiącej własność osoby fizycznej położonej w Hajnówce przy ul. Górnej,

• Wydano decyzję zatwierdzającą podział działki oznaczonej numerem geodezyjnym 987 i 988
stanowiącej własność osoby fizycznej położonej w Hajnówce przy ul. Jodłowej.

Z zakresu zamówień publicznych:
1.  W  dniu  19.04.2017  r.  rozstrzygnięto  postępowanie  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  pn.  "
Dokumentacja projektowo-kosztorysowa przebudowy ulic w Hajnówce". Przetarg wygrały firmy:
a) "Drogowskaz" s.c. M. Gwiazdowski, A. Sosnowski, M. Grzybowska (zad. nr 1, 3 i 5) z siedzibą w
Białymstoku przy ul. Elewatorskiej 13/22 za kwotę 96.063,00 zł.
b)  Biuro  Projektów  i  Usług  Budowlanych  Mirosław  Jerzy  Iwaniuk  (zad.  nr  2  i  6)  z  siedzibą  w
Hajnówce przy ul. Skarpowej 3 za kwotę 56.334,00 zł
Umowy na realizację zadań podpisano w dniu 19.04.2017 r.
2.  W  dniu  16.05.2017  r.  rozstrzygnięto  postępowanie  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  pn.
"Przebudowa ulic w Hajnówce 2017". Przetarg wygrały firmy:
a)  Przedsiębiorstwo  Drogowo-Mostowe  "Maksbud"  Sp.  z  o.o.  (zad.  nr  1)  z  siedzibą  w  Bielsku
Podlaskim przy ul. Mickiewicza 183 za kwotę 238.774,77 zł.
b) Telewizja Kablowa Hajnówka Kiędyś, Kiryluk spółka jawna (zad. nr 2) z siedzibą w Hajnówce przy
ul. Warszawskiej 1E za kwotę 283.370,60 zł
c)  Przedsiębiorstwo  Handlowo-Usługowe  ANNA  A.I.  Kaczyńscy  s.j.  (zad.  nr  3)  z  siedzibą  w
Zambrowie przy ul. Sitarskiej 18 za kwotę 172.948,92 zł.
d) Zakład Handlowo-Usługowy Anatol Panasiuk (zad. nr 4) z siedzibą w Hajnówce przy ul. Ogrodowej
58 za kwotę 53.030,72 zł.
Umowy na realizację zadania podpisano w dniu 16.05.2017 r.
3.  W  dniu  24.05.2017  r.  wszczęto  postępowanie  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  pn.
"Dokumentacja projektowo-kosztorysowa ul. Białowieskiej".
4. W dniu 05.06.2017 r. wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Udzielenie i
obsługa kredytu długoterminowego".

Z zakresu oświaty, kultury i sportu:
− Opracowano i  w dniu 21.04.2017 r. złożono do Urzędu Marszałkowskiego Województwa

Podlaskiego  wniosek  aplikacyjny o  dofinansowanie  realizacji  projektu  pt.  „Każdy
przedszkolak ma szansę na sukces”  o wartości 515.405 zł .  Wniosek obejmuję realizację
między innymi dodatkowych zajęć specjalistycznych dla dzieci ze specjalnymi potrzebami
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edukacyjnymi oraz wydłużenie czasu pracy Przedszkola Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w
Hajnówce.

− Opracowano  i  w  dniu  08.05.2017  r.  złożono  do  Lokalnej  Grupy  Działania  "Puszcza
Białowieska" wniosek o dofinansowanie realizacji projektu pt. "Otwarta szkoła" o wartości
408.841,25  zł.  Projekt  obejmuje  wsparcie  Szkoły  Podstawowej  Nr  3  w  Hajnówce  oraz
Gimnazjum Nr 1 w Hajnówce (szkoły liczące nie więcej niż 100 uczniów).

− Zatwierdzono arkusze organizacji szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miejską
Hajnówka na rok szkolny 2017/2018 (po wcześniejszym zaopiniowaniu przez Podlaskiego
Kuratora Oświaty – opinia nie zawierała uwag).

− Sporządzono  i  złożono  wstępny  wniosek  na  dotację  w  wysokości  207.745  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.

− Ogłoszono konkursy na kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola Nr 3 z Oddziałami
Integracyjnymi w Hajnówce oraz na stanowisko dyrektora Przedszkola Nr 5 z Oddziałami
Żłobkowymi w Hajnówce.

− Przy współpracy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Hajnówce dokonano rekrutacji 4
uczniów  hajnowskich  szkół  podstawowych  na  bezpłatne  kolonie  organizowane  przez
Podlaskiego Kuratora Oświaty w Wiśle.

− Wyrażono zgodę na dofinansowanie w wysokości 3.500 zł szkolenia II stopnia z Integracji
Sensorycznej dla nauczycielki z Przedszkola Nr 5 z Oddziałami Żłobkowymi w Hajnówce
(wcześniej  takie  szkolenie  sfinansowano  dla  dwóch  nauczycielek  z  Przedszkola  Nr  3  z
Oddziałami Integracyjnymi w Hajnówce).

− Wyrażono zgodę na wsparcie: 
− Między  gimnazjalnego  konkursu  z  języka  angielskiego  „Train  your  brain”,

organizowanego przez Zespół szkół Nr 1 w Hajnówce – dofinansowanie 400 zł
− V edycji Konkursu Recytatorskiego „Kocham, lubię, szanuję... nie niszczę, nie śmiecę,

tylko recytuję...”, organizowanego przez Przedszkole Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi
w Hajnówce – dofinansowanie 200 zł

− Akcji „Od czwartego roku bez książeczki ani kroku” - sfinansowano zakup książeczek
dla wszystkich hajnowskich czterolatków – dofinansowanie 500 zł

− Konkursu  plastycznego  pt.  „Nasza  Puszcza  Białowieska”,  organizowanego  przez
Przedszkole  Nr  3  z  Oddziałami  Integracyjnymi  w  Hajnówce  –  przekazano  gadżety
promocyjne na upominki dla uczestników konkursu

− V Piknik z Białorusem – przekazano gadżety promocyjne na upominki dla uczestników
Pikniku

− Obchodów Dnia Dziecka w Muzeum Kowalstwa i Ślusarstwa w Hajnówce, w których
udział  biorą  hajnowscy  uczniowie  (Szkoła  Podstawowa  Nr  5)  –  dofinansowanie  w
wysokości 300 zł.

− Wyrażono zgodę na objęcie honorowym patronatem następujących imprez:
− I Dnia Ziemi z Ligą Ochrony Przyrody, organizowanego przez Oddział Ligi Ochrony

Przyrody w Hajnówce na terenie Nadleśnictwa Hajnówka
− XIII edycji Ogólnopolskiego Konkursu Fotograficznego „Podlasie w Obiektywie im.

Wiktora  Wołkowa”  –  organizowanego  przez  Stowarzyszenie  Muzeum  i  Ośrodek
Kultury Białoruskiej w Hajnówce

− Konferencji „Różowe okulary. Myśl o sobie pozytywnie”, której organizatorem jest
Fundacja Oni – To My

− 9 edycji Festiwalu Muzyki Rockowej „ROCKOWISKO. HAJNÓWKA 2017”
− Zorganizowano wyjazd 30 dzieci (po 10 dzieci z Przedszkola Nr 2 w Hajnówce, Przedszkola

Nr  3  z  Oddziałami  Integracyjnymi  w  Hajnówce  oraz  Przedszkola  Nr  5  z  Oddziałami
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Żłobkowymi  w Hajnówce),  uczęszczających  na  kółko badawcze,  do  Białowieży.  Wyjazd
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  Muzeum
Przyrodniczo – Leśnego Białowieskiego Parku Narodowego i posiłek podczas wyjazdu.

− Zorganizowano cztery wyjazdy do Białegostoku dla 25 uczniów hajnowskich szkół wraz z
opiekunami  w  ramach  projektu  "Politechnika  Białostocka  -  Hajnowski  Uniwersytet
Dziecięcy". 

Z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska:
• Wydano 10 decyzji dotyczących zezwoleń na usuwanie drzew i krzewów;
• Wydano 1 decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach;
• Wydano 20 decyzji dotyczących zezwoleń na korzystanie z dróg w sposób szczególny;
• Wydano 3 decyzje dotyczące współdziałania w zakresie organizacji  bezpieczeństwa ruchu

drogowego;
• Przyjęto 87 deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
• Wystawiono 31 tytułów wykonawczych w celu dochodzenia przez urząd skarbowy należno-

ści z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
• Wystawiono 3 postanowienia o zarachowaniu wpłaty za gospodarowanie odpadami komunal-

nymi;
• Wystawiono 59 upomnień o zaległości w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalny-

mi;
• Rozpoczęto  realizację  wniosków na demontaż,  transport  oraz unieszkodliwianie  odpadów

niebezpiecznych zawierających azbest z terenu miasta Hajnówka;
• Nie rozstrzygnięto III przetargu ustnego nieograniczony na oddanie w wynajem lokalu użyt-

kowego położonego w Hajnówce przy ul. 3 Maja 37 o powierzchni 65,17 m2 . Stawka wywo-
ławcza - 27,00 zł/m2 plus VAT;

• Zaproszono do negocjacji (w drodze bezprzetargowej, bowiem trzy ostatnie przetargi na w/w
lokal nie zostały rozstrzygnięte) na stawkę czynszu lokalu użytkowych przy ul. 3 Maja 37 o
powierzchni 65,17 m2 . Nie wpłynęła żadna oferta.

• Ogłoszono i  rozstrzygnięto  przetarg  ustny  nieograniczony  na  oddanie  w wynajem lokalu
użytkowego położonego w Hajnówce przy ul. 3 Maja 39 o powierzchni 66,32m2. Stawka wy-
woławcza - 25,00 zł/m2 plus VAT. Stawka osiągnięta w przetargu. 26,00 zł/m2 plus VAT.
Przetarg wygrał Pan Zbigniew Dzwonkowski.

• Ogłoszono IV przetarg ustny nieograniczony na oddanie w wynajem lokalu użytkowego po-
łożonego w Hajnówce przy ul. 3 Maja 37 o powierzchni użytkowej 65,17 m2. Stawka wywo-
ławcza czynszu miesięcznie - 20,00 zł/m2 plus VAT.

• Wydano 152 decyzje przyznające dodatek mieszkaniowy;
• Wydano 2 decyzje o umorzeniu postępowania w sprawie przyznania dodatku mieszkaniowe-

go;
• Wydano 3 decyzje odmowne w sprawie przyznania dodatku mieszkaniowego;
• Wydano 171 decyzji przyznających dodatek energetyczny.

Z zakresu budownictwa i inwestycji:
1. Przygotowanie dokumentacji do wszczęcia postępowań o udzielenie zamówień publicznych na
opracowanie  dokumentacji  projektowo  -  kosztorysowej  przebudowy  ulicy  Białowieskiej  w
Hajnówce,
2. Realizacja robót drogowych związanych z przebudową dróg i chodników:
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a.  ul.  Nowowarszawska  -  wykonano  roboty  ziemne  i  kanał  główny  kanalizacji  deszczowej,
zdemontowano konstrukcję istniejącego mostu na rzece Leśnej, wykonano przepust ze stalowych
blach  karbowanych;  w  trakcie  realizacji:  wykonanie  warstwy  mrozoochronnej  z  gruntu
stabilizowanego cementem i podbudowy z kruszywa oraz ustawianie krawężników,

b. ul. Sarnia - ustawiono krawężniki, do wykonania: regulacja studni kanalizacji teletechnicznej,
profilowanie podbudowy, nawierzchnia z mieszanki mineralno - bitumicznej asfaltowej,

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

d.  ul.  Jelenia  -  ustawiono  krawężniki,  w trakcie  realizacji:  nawierzchnia  z  kostki  brukowej,
betonowej,

e. ul. Wiejska - ustawiono krawężniki, w trakcie realizacji: ustawianie krawężników i wykonanie
nawierzchni  z  kostki  brukowej,  betonowej,  do  wykonania:  przyłącze  kanalizacji  deszczowej  i
usunięcie kolizji energetycznej,
3. Umowy z SKB - zawarte zostały umowy ze Społecznymi Komitetami Budowy w ulicach:

a. Skowronka, Kukułki i Ulicy bez nazwy,
b. Miodowa, Słodka i Pszczela,
c. Pszeniczna, Urodzajna i Ulica bez nazwy,
d. Małomiejska,
e. Zaułek Targowy,

4.  Kontynuacja  prac  planistycznych  związanych  z  procedurą  sporządzenia  zmiany  studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Hajnówka (tereny przy Szosie
Kleszczelowskiej)  oraz  zmiany  Miejscowego  planu  zagospodarowania  przestrzennego  miasta
Hajnówka: Obszar 2 Hajnówka - Południe tereny przy Szosie Kleszczelowskiej i w rejonie ul. J.
Słowackiego.
5. Wydawanie wypisów i wyrysów z planów zagospodarowania przestrzennego miasta Hajnówka,
zaświadczeń o przeznaczeniu terenu w mpzp.

W dniu 24 maja Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego opublikował na swojej
stronie listę projektów wybranych do dofinansowania w ramach Poddziałania 5.3.1 RPO WP na lata
2014-2020 -Efektywność energetyczna w budynkach publicznych w tym budownictwo komunalne.
Wniosek  Gminy  Miejskiej  Hajnówka  pn.  „MODERNIZACJA  ENERGETYCZNA  ZESPOŁU
SZKÓŁ NR 2 W HAJNÓWCE Z ZASTOSOWANIEM INSTALACJI OZE” znalazł się na liście
projektów zakwalifikowanych.  Wartość projektu: 2 500 855,71 zł,  kwota dofinansowania: 1 775
607,54 zł.

W dniu  30  maja  br.  do  biura  Lokalnej  Grupy Działania  „Puszcza  Białowieska”  złożono
wniosek pn. „Wykorzystanie potencjału przyrodniczego Hajnówki w rozwoju turystyki na obszarze
LGD Puszcza Białowieska”. Planowane dofinansowanie ma pochodzić ze środków RPO WP na lata
2014-2020, typ projektu nr 5: Ochrona bioróżnorodności i klimatu. Zadanie zakłada objęcie ochroną
przyrodniczą w formie użytku ekologicznego nieruchomości zlokalizowanej w rejonie os. Judzianka
o  pow.  4,0366 ha  i  utworzenie  na  niej  ścieżki  dydaktycznej  na  potrzeby  edukacji  ekologicznej
(głównie  dla  szkół  podstawowych  i  średnich  oraz  studentów Zamiejscowego Wydziału  Leśnego
Politechniki Białostockiej), i ekoturystyki. W ramach projektu zaprojektowano dwa odcinki ścieżki
edukacyjnej – drewnianych kładek, o długościach ok. 80 m i ok. 40 m, tablice informacyjne, wiata,
stojaki na rowery, kosze. Wartość projektu: 375 902,90 zł, wartość dofinansowania: 319 517,46 zł
(85%).

Rozstrzygnięty został otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych pn. „Organizacja
czasu  wolnego  podczas  wakacji  dla  dzieci  i  młodzieży  –  Akcja  Lato  2017”.  Informacja  o
rozstrzygnięciu wraz z listą złożonych ofert i przyznanych dotacji zamieszczona została na stronie
internetowej Urzędu Miasta Hajnówka, w BIP oraz na tablicy ogłoszeń.
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Informacja została uzgodniona z Burmistrzem Miasta Hajnówka.
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