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Informacja o działalności Burmistrza Miasta Hajnówka
w okresie od 09 września 2017 roku do 2 października 2017 roku.

Dnia  11  września  2017  r.  w  sali  konferencyjnej  Urzędu  Miasta  Hajnówka  odbyło  się
szkolenie  "Jak  napisać  wniosek  w  Programie  Równać  Szanse".  Szkolenie  skierowane  było  do
organizacji pozarządowych oraz lokalnych liderów. Celem szkolenia było podniesienie umiejętności
pozwalających  zaprojektować  ciekawe  działania,  napisać  dobry  wniosek  o  dofinansowanie  i
prawidłowo skonstruować budżet  projektu,  ze  szczególnym uwzględnieniem specyfiki  Programu
Równać Szanse. Sesje poprowadzili dysponujący wieloletnim doświadczeniem specjaliści w pisaniu
wniosków oraz w prowadzeniu projektów edukacyjnych. 

W dniach 13-27 września 2017 r. przeprowadzone zostały konsultacje społeczne „Rocznego
programu współpracy miasta Hajnówka z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami
prowadzącymi  działalność  gospodarczą  na  2018 rok”.  Zgłoszone w tym terminie  uwagi  zostały
rozpatrzone. Informacja o wynikach przeprowadzonych konsultacji zostanie zamieszczona na stronie
internetowej miasta Hajnówka w ciągu 30 dni od zakończenia konsultacji. 

15  września  2017  r.  złożono  wniosek  do  „Programu  rozwoju  gminnej  i  powiatowej
infrastruktury drogowej na lata 2016–2019” o dofinansowanie projektu pn. "Rozbudowa drogi
gminnej nr 108514B - ul. Mikołaja Reja - od km 0,008  do km 0+445 w mieście Hajnówka". W
ramach inwestycji zostaną wykonane m.in.: nawierzchnie jezdni, chodniki dla pieszych, miejsca
postojowe  dla  samochodów  osobowych,  zatoki  autobusowe,  ścieżka  rowerowa,  zjazdy
indywidualne  i  publiczne,  sieć  kanalizacji  deszczowej  z  przyłączami,  oświetlenie  uliczne.
Wartość całkowita  projekt  to  3 537 357,19 zł.  Wartość dofinansowania 1 768 678,59 zł,  co
stanowi 50% kosztów kwalifikowanych inwestycji.

W dniu  17  września  2017  na  Burmistrz  Miasta  Hajnówka  uczestniczył  w  wyświęceniu
pomnika  ofiar  zbrodni  niemieckich  zamordowanych  w  latach  1941-1943  na  Cmentarzu
Prawosławnym w Hajnówce. 

Dnia  17  września  2017  r.  odbył  się  siódmy  Rajd  Rowerowy  im.  plut.  Bolesława
Bierwiaczonka. Rozpoczęcie rajdu poprzedziło złożenie kwiatów i zapalenie zniczy przy pomniku
Bolesława Bierwiaczonka oraz na grobach żołnierzy, którzy polegli walcząc razem z plutonowym
Bierwiaczonkiem w obronie Hajnówki.  Poczynili to: burmistrz miasta – Jerzy Sirak, wiceburmistrz
–  Andrzej  Skiepko  oraz  Alla  Gryc  –  dyrektor  Miejskiej  Biblioteki  Publicznej  im.  dr.  Tadeusza
Rakowieckiego.  Rowerzyści  spotkali  sie  o  godzinie  9.30  na  parkingu  przy  ulicy  Celnej,  skąd
wyruszyli  trasą prowadzącą do Bud. Część oficjalną zamknęło wręczenie dyplomów i  drobnych
upominków dla najmłodszych uczestników rajdu.

W dniu 23 września 2017 r. miały miejsce uroczystości 25 lecia działalności Hajnowskiego
Koła Terenowego Bractwa św. św. Cyryla i Metodego. Rozpoczęła je liturgia w Soborze św. Trójcy
w Hajnówce. O godzinie 11.00 w Hajnowskim Domu Kultury nastąpiło uroczyste otwarcie. Została
przedstawiona  multimedialna  prezentacja  25  lat  działalności  koła  w  Hajnówce.  Po  prezentacji
nastąpiło uroczyste wręczenie działaczom Bractwa odznaczeń i dyplomów. Po rozdaniu nagród, p.
Alla Gryc przedstawiła prezentację sylwetki o. Antoniego Dziewiatowskiego. O godzinie 13.00 w
Soborze Świętej Trójcy wystąpił chór pod dyr. ks. Pawła Korszaka. Po koncercie o. Marek Jurczuk,
opiekun  duchowy  Bractwa,  odprawił  panichidę  za  spokój  dusz  śp.  abp.  Mirona,  o.  Antoniego
Dziewiatowskiego, o. Tomasza Lewczuka oraz o. Leonida Szeszko.

W dniach 27-28 września w Operze i Filharmonii Podlaskiej odbył się IV Wschodni Kongres
Gospodarczy.  Burmistrz  był  prelegentem  w  tematyce  „Zrównoważony  rozwój.  Środowisko  i
technologie”.
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29 września Areszt Śledczy w Hajnówce obchodził 30. rocznicę swojego istnienia. W trakcie
obchodów jubileuszu miało miejsce uroczyste nadanie sztandaru jednostce oraz ślubowanie nowo
przyjętych do służby funkcjonariuszy. 

30 września o godz. 16.00 w cerkwi św. ap. i ew. Jana Teologa w Nowoberezowie odbył się II
Wieczór Wiejskich Chórów Parafialnych. W tegorocznej edycji udział wzięło 6 chórów z: Szczytów-
Dzięciołowa, Narewki, Dubicz Cerkiewnych, Starego Korninia, Dubin i Nowoberezowa. 

Z zakresu gospodarki gruntami i rolnictwa:

− rozstrzygnięto  przetarg  ustny  nieograniczony  na  sprzedaż  na  własność  nieruchomości
miejskiej  niezabudowanej położonej w Hajnówce przy ul. Jutrzenki, oznaczonej numerem
geodezyjnym 3149 o pow. 941 m2 – cena osiągnięta w przetargu 52.000 zł + VAT (23%) +
koszty przygotowania nieruchomości do zbycia 750,00 zł.

− rozstrzygnięto  przetarg  ustny  nieograniczony  na  sprzedaż  na  własność  nieruchomości
miejskiej  niezabudowanej  położonej  w Hajnówce przy ul.  Danielej,  oznaczonej  numerem
geodezyjnym 330 o pow. 273 m2 – cena osiągnięta w przetargu 12.120 zł + VAT (23%) +
koszty przygotowania nieruchomości do zbycia 765,00 zł.

− ogłoszono przetarg ustny ograniczony do właścicieli nieruchomości sąsiednich, na sprzedaż
na własność nieruchomości miejskiej niezabudowanej, położonej w rejonie ulicy Lipowej w
Hajnówce oznaczonej numerem geodezyjnym 3034/15 o pow. 0,0399 ha – cena wywoławcza
16.400 zł + VAT (23 %) + koszty przygotowania nieruchomości do zbycia 765,00 zł.

− Przygotowano  dokumentację  i  zawarto  akt  notarialny  sprzedaży  najemcy  w  trybie
bezprzetargowym lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Stefana Batorego 29/6 – pow.
47,90 m2 cena lokalu 106.057,00 zł.

− Przygotowano dokumentację i zawarto akt notarialny sprzedaży w trybie bezprzetargowym,
na  uzupełnienie  nieruchomości  sąsiedniej,  położonej  w  Hajnówce  przy  ul.  Bielskiej,
oznaczonej numerem geodezyjnym 499/3 o pow. 313 m2 – cena   11.337 zł + VAT (23%) +
koszty przygotowania nieruchomości do zbycia 800,00 zł.

− Wydano  decyzję  zatwierdzającą  podział  działki  oznaczonej  numerem  geodezyjnym  101
stanowiącej własność osób fizycznych położonej w Hajnówce przy ul. Rysiej.

Z zakresu budownictwa i inwestycji:
− Realizowano  roboty  związane  z  przebudową dróg i chodników:

− ul. Nowowarszawska - wykonano roboty wykończeniowe, oznakowanie ulic i urządzeń
bezpieczeństwa  ruchu,  ul.    Mazury  –   wykonano  nawierzchnię  z  kostki  brukowej;
zakończono przebudowę ulic.                                         

− ul.  Małomiejska-  wykonano  nawierzchnię  z  kostki  brukowej,  betonowej;  zakończono
przebudowę ulicy.

− ulica „ Bez nazwy”, Pszeniczna, i część ul. Urodzajnej- w trakcie realizacji: wykonanie
robót ziemnych i podbudowy.

− ul. Zaułek Targowy- wykonano nawierzchnię z kostki brukowej, betonowej, zakończono
przebudowę ulicy.

− ul. Kolejki Leśne- wykonano chodnik z płytek betonowych.
− ul.Celna-  w  trakcie  realizacji:  wykonanie  kanalizacji  deszczowej,  robót  ziemnych  i

podbudowy.
− Szkoła Podstawowa Nr 1- w trakcie realizacji: wykonanie nawierzchni z kostki brukowej,

betonowej.
− Wydawanie  wypisów  i  wyrysów  z  planów  zagospodarowania  przestrzennego  miasta

Hajnówka, zaświadczeń o przeznaczeniu terenu mpzp.
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Z zakresu oświaty, kultury i sportu:
− Opracowano  i  wysłano  do  Ministerstwa  Edukacji  Narodowej  wniosek  o  przyznanie

dodatkowych  środków  finansowych  w  kwocie  95.924  zł  z  rezerwy  części  oświatowej
subwencji ogólnej na odprawy nauczycielom. 

− Zespół  powołany przez  Wojewodę Podlaskiego w ramach Rządowego „Aktywna tablica”
dokonał kwalifikacji wniosków o udzielenie wsparcia finansowego w ramach tego programu.
Wniosek Gminy Miejskiej Hajnówka został zaopiniowany pozytywnie i wszystkie miejskie
szkoły  otrzymają  środki  na  zakup  pomocy  dydaktycznych  –  sprzętu  TIK(Technologie
Informacyjno Komunikacyjne), na łączną kwotę 70.000 zł, z tego dofinansowanie 56.000 zł
(dla każdej z czterech szkół po 17.500 zł, z tego dofinansowanie po 14.000 zł). 

− Zebrano,  scalono  i  przekazano  do  Kuratorium  Oświaty  w  Białymstoku  dane  dotyczące
hajnowskiej oświaty, według stanu na dzień 10 września 2017 r., w elektronicznym Systemie
Informacji Oświatowej.

− Zorganizowano  nauczanie  indywidualne  dla  ucznia  Szkoły  Podstawowej  Nr  2  im.
Władysława Jagiełły w Hajnówce.

− Na  podstawie  aktualnych  list  dzieci  zgłoszonych  na  zajęcia  religii  Kościoła
Zielonoświątkowego,  Kościoła  Chrześcijan  Baptystów  oraz  Kościoła  Adwentystów  Dnia
Siódmego na rok szkolny 2017/2018 oraz informacji o wysokości wynagrodzenia nauczycieli
religii  oszacowano  koszty  organizacji  lekcji  religii  w  Pozaszkolnych  Punktach
Katechetycznych przy miejskich szkołach i obciążono pięć samorządów kosztami refundacji
w tym zakresie (Gmina Hajnówka 62,98 zł – 1 uczeń, Gmina Białowieża 62,98 zł – 1 uczeń,
Gmina Dubicze Cerkiewne 163,70 zł – 1 uczeń, Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim
59,20 zł - 1 uczeń, Starostwo Powiatowe w Hajnówce 467,26 zł – 6 uczeń). Ogólny koszt
refundacji wynosi miesięcznie 816,12 zł, rocznie 9.793,44 zł. 

− Przeanalizowano aneksy do arkuszy organizacji szkół i przedszkoli na rok szkolny 2017/2018
i przekazano je do zaopiniowania Podlaskiemu Kuratorowi Oświaty.

− Wykonano remont dachu Przedszkola Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Hajnówce.
− Wpłynęło 12 wniosków o przyznanie nauczycielom nagrody Burmistrza Miasta Hajnówka z

okazji Dnia Edukacji Narodowej.
− Przygotowano  wniosek  do  dyrektora  Reprezentacyjnego  Zespołu  Artystycznego  Wojska

Polskiego o ponowny występ Zespołu  ze swoim repertuarem w Hajnówce  w 2018 roku.
Otrzymano  informację  zwrotną,  iż  wniosek  został  włączony  do  planu  działalności
artystycznej Zespołu na 2018 rok.

− Przesłano  do  Kuratorium  Oświaty  w  Białymstoku  dane  dotyczące  liczby  uczniów
uprawnionych do Rządowego programu pomocy uczniom w 2017r. – Wyprawka szkolna“
oraz kwoty niezbędnej do wypłaty wyprawki wnioskodawcom.

− Złożono do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego wniosek o o dofinansowanie wyposażenia
gabinetu pielęgniarki w Szkole Podstawowej Nr 2 im. Władysława Jagiełły w Hajnówce .

Z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska:

− Zrealizowano 5 zgłoszeń osób fizycznych o planowanej wycince drzew.
− Wydano 1 zgodę Burmistrza Miasta na usunięcie drzew.
− Wydano 1 odmowę Burmistrza Miasta na usunięcie drzew.
− Wydano 3 decyzje dotyczące zezwoleń na korzystanie z dróg w sposób szczególny.
− Wydano 1 decyzję dotyczącą współdziałania w zakresie organizacji  bezpieczeństwa ruchu

drogowego.
− Przyjęto 39 deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
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− Wystawiono 3 postanowienia o zarachowaniu wpłaty za gospodarowanie odpadami komunal-
nymi.

− Rozstrzygnięto przetarg ustny nieograniczony na oddanie w wynajem lokalu użytkowego po-
łożonego w Hajnówce przy ul. 3 Maja 39 o powierzchni 53,89m2. Stawka wywoławcza -
24,00 zł/m2 plus VAT. Stawka osiągnięta 26,00 zł/m2 + VAT. Przetarg wygrał Pan Mirosław
Filipiuk zam.17-200 Hajnówka przy ul. Różana 15.

− Ogłoszono II przetarg ustny nieograniczony na oddanie w wynajem lokalu użytkowego poło-
żonego w Hajnówce przy ul. 3 Maja 37 o powierzchni użytkowej 65,17 m2. Stawka wywo-
ławcza czynszu miesięcznie - 17,00 zł/m2 plus VAT.

− Wydano 74 decyzje przyznające dodatek mieszkaniowy.
− Wydano 3 decyzje o odmowie przyznania dodatku mieszkaniowego.
− Wydano 2 decyzje umarzające postępowanie w sprawie przyznania dodatku mieszkaniowego.
− Wydano 14 decyzji przyznających dodatek energetyczny.

Sprawy różne:

− W dniu 14 września, w godzinach od 10.00 do 12.30 w siedzibie Urzędu Miasta Hajnówka
dyżurował specjalista ds. Funduszy Europejskich z Głównego Punktu Informacyjnego Fun-
duszy Europejskich przy Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego. Z informacji
na temat dostępnych funduszy unijnych skorzystać mogli indywidualnie wszyscy zaintereso-
wani.

− 23 września 2017 roku w Szkole Podstawowej nr 2 w Hajnówce odbył się bal z okazji XXIII
rocznicy powstania Hajnowskiego Stowarzyszenia Abstynentów i  Rodzin Klubu "Dąb" w
Hajnówce.  Wśród  zaproszonych  gości   uczestniczyli  między  innymi:  Burmistrz  Miasta
Hajnówki-  Jerzy  Sirak,  sekretarz  Miasta  Hajnówka–  Jarosław  Grygoruk  oraz  referent
Miejskiej  Komisji  Rozwiązywania  Problemów  Alkoholowych-  Ewa  Jarmoc.  Zgodnie  z
tradycją  uroczystość  rozpoczęła  się  od  nabożeństwa  w  Kościele  Podwyższenia  Krzyża
Świętego w Hajnówce.  Po zakończeniu nabożeństwa przybyli  goście  udali  się  do Szkoły
Podstawowej  nr  2  w Hajnówce,  gdzie  rozpoczęła  się  uroczystość.  Na  początku  przybyli
goście mogli obejrzeć spektakl wystawiony przez uczniów z koła teatralnego działającego
przy Szkole  Podstawowej  nr  2  Hajnówce.  Po zakończeniu  przedstawienia  rozpoczęła  się
część  oficjalna.  Przybyłych  gości  przywitała  Pani  Mirosława  Owerczuk-  sekretarz
Stowarzyszenia oraz Michał Małaszkiewicz.  Po zakończeniu części oficjalnej goście mogli
spróbować  gorących  dań  własnoręcznie  przygotowanych  przez  przez  członków  i
sympatyków Stowarzyszenia. Goście w czasie balu mogli uczestniczyć w mittingu otwartym
jak również w zabawie tanecznej, która trwała do samego rana. 

Informacja została uzgodniona z Burmistrzem Miasta Hajnówka.
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