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PG.0057.8.2017 
 

Informacja o działalności Burmistrza Miasta Hajnówka 
w okresie od 03 października 2017 roku do 10 listopada 2017 roku 

 

13 października 2017 roku w Centrum Olimpijskim w Warszawie odbył się uroczysty finał 
kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł 2017. W tym roku ZTU towarzyszyło hasło „Na skrzydłach 
przyjaźni”. Patronat honorowy nad kampanią objęli Minister Edukacji Narodowej oraz Minister 
Sportu i Turystyki. 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. Nagrodę główną otrzymała 
Patrycja Radosiuk uczennica Szkoły Podstawowej nr 2 im. Władysława Jagiełły w Hajnówce. 

W dniu 19 października w Hajnówce gościło „Muzeum na kółkach”  jako mobilna wystawa 
Muzeum Historii Żydów Polskich Polin. Oficjalnego otwarcia dokonał Burmistrz Miasta Hajnówka 
wraz ze Starostą Powiatu Hajnowskiego- Mirosławem Romaniukiem i Wicestarostą – Jadwigą 
Dąbrowską. Powitano pracowników Muzeum Polin i przybyłych hajnowian. Alla Gryc jako 
koordynator projektu przedstawiła krótką historię osadnictwa Żydów w Hajnówce zapraszając do 
udziału w uroczystościach organizowanych w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. dr. Tadeusza 
Rakowieckiego towarzyszącym prezentacji „Muzeum na kółkach”. 

 

•   20 października 2017 roku został rozstrzygnięty konkurs MŁODZI AKTYWNI 
SKUTECZNI który został zorganizowany przez Burmistrza Miasta Hajnówka już po raz 
czwarty. Jego celem jest wsparcie inicjatyw i aktywności młodzieży hajnowskich szkół 
gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.  

Spośród przedstawionych projektów Komisja Konkursowa wyłoniła zwycięskie grupy: 

• Bonum Commune- grupa z ZS z DNJB w Hajnówce, której głównym celem było stworzenie 
miejsca bezpiecznego i przyjaznego uczniom, które daje możliwość zjedzenia II śniadania w 
kulturalnych warunkach, zrobienia i wypicia ciepłych napojów, odrobienia lekcji, a dla osób 
dojeżdżających – miejsce, w którym mogą poczekać na rozpoczęcie zajęć lub autobus 
powrotny do domu. 

• Gibi i przyjaciele- grupa ze SP Nr 2 im. Władysława Jagiełły w Hajnówce zaprezentowała 
projekt „Młodzi programiści”. Celem projektu było poszerzenie wiedzy i umiejętności 
programowania razem z robotem Photon przez uczniów SP Nr 2 im. Władysława Jagiełły w 
Hajnówce. 

• Zespół Instrumentalny działający w Szkole podstawowej nr 4 w Hajnówce- grupa ze SP 
Nr 4 w Hajnówce zaprezentowała projekt o nazwie „Muzyczne poranki”, który ma na celu 
promowanie muzyki granej na żywo, zapoznanie dzieci z instrumentami dętymi i 
uwrażliwienie dzieci na muzykę. 

Wybrane projekty otrzymają wsparcie finansowe i organizacyjne Urzędu Miasta Hajnówka i 
zostaną zrealizowane w bieżącym roku. 
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23 października miała miejsce wizyta studyjna dziennikarek biur turystycznych z Japonii. W 
ciągu kilku godzin udało się przedstawić promocję Miasta. 

 
26 października w Przedszkolu nr 5 z Oddziałami Żłobkowymi w Hajnówce odbyła się 

uroczystość z okazji oficjalnego otwarcia gabinetu terapeutycznego, który powstał w budynku przy 
ulicy Armii Krajowej dzięki Programowi Inicjatyw Pracowniczych „Formy- Fabryka Inicjatyw 
Edycja 2017”. Pomysłodawcą programu była Fabryka Mebli „Forte”. W uroczystości wziął udział 
Burmistrz Miasta - Jerzy Sirak wraz z Inspektorem Zespołu Oświaty, Kultury i Sportu - Jolantą 
Stefaniuk. 
 

30 października nastąpiło uroczyste otwarcie hali produkcyjnej fabryki PRONAR w Hajnówce. 
Inwestycję uznaje się za kluczową dla Hajnówki. Upatruje się w niej szansy na rozwój społeczno-
gospodarczy, przede wszystkim poprzez poprawę sytuacji na lokalnym rynku pracy oraz rozwoju 
przemysłu. Burmistrz Miasta Jerzy Sirak podkreślał, iż budowa fabryki stwarza alternatywę dla 
upadającego na terenie miasta przemysłu drzewnego. Zaznaczył też rosnący z roku na rok prestiż 
PRONARU od początku jego funkcjonowania. 
 
 
Z zakresu gospodarki gruntami i rolnictwa: 

− rozstrzygnięto 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 przygot. nier. do zbycia 765,00 zł – 
brak ofert, 

− ogłoszono przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż na własność nieruchomości 
miejskiej niezabudowanej, położonej w Hajnówce przy ul. Filipczuka, oznaczonej 
numerem geodezyjnym 1/188 i 1/192 o pow. 0,3000 ha – cena wywoławcza 98.000 zł + 
VAT (23 %) + koszty przygot. nier. do zbycia 1.134,00 zł, 

− ogłoszono II 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 przygot. nier. do zbycia 765,00 zł, 

− Przygotowano dokumentację i zawarto akt notarialny sprzedaży najemcy w trybie 
bezprzetargowym lokal mieszkalny położony przy ul. S. Batorego 33/6 – pow. 47,90 m2 
cena lokalu 106.007,00 zł, 

− Wydano postanowienie w sprawie możliwości dokonania podziału działki oznaczonej 
numerem geodezyjnym 24 stanowiącej własność osób fizycznych położonej w Hajnówce 
przy ul. Dolnej, 

− Wydano postanowienie w sprawie możliwości dokonania podziału działki oznaczonej 
numerem geodezyjnym 469/40 stanowiącej własność osób fizycznych położonej w 
Hajnówce przy ul. Sportowej, 

− Wydano postanowienie w sprawie możliwości dokonania podziału działki oznaczonej 
numerem geodezyjnym 2680/29 stanowiącej własność Gminy Miejskiej Hajnówka 
położonej w Hajnówce przy ul. Słowackiego, 

− Wydano postanowienie w sprawie możliwości dokonania podziału działki oznaczonej 
numerem geodezyjnym 280/19 stanowiącej własność osób fizycznych położonej w 
Hajnówce przy ul. Cisowej, 

− Wydano decyzję zatwierdzającą podział działki oznaczonej numerem geodezyjnym 
469/40 stanowiącej własność osób fizycznych położonej w Hajnówce przy ul. Sportowej. 
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Z zakresu budownictwa i inwestycji: 
 

− Nadzór  nad  realizacją  zadania  „Modernizacja  energetyczna  Szkoły  Podstawowej  Nr 2”,                                       
− Nadzór i bieżące uzgadnianie opracowywanej dokumentacji projektowo – kosztorysowej 

przebudowy ulic: Celnej – Etap II, Magnoliowej, Jaśminowej, Leszczynowej i 
Słonecznikowej,    

− Realizacja robót związanych z przebudową dróg i chodników : 
− ulica „Bez nazwy”, Pszeniczna i część ul. Urodzajnej – wykonano roboty ziemne i 

podbudowę, zakończono roboty przewidziane do wykonania w 2017 r. 
− ul.Celna  - wykonano  kanalizację  deszczową, roboty  ziemne  i  kanał  technologiczny, 

                      - w  trakcie  realizacji: wykonanie  podbudowy, 
             - do  wykonania: nawierzchnia  ulicy  z  mieszanki  mineralno-bitumicznej   
                             asfaltowej, chodnik  z  kostki  brukowej betonowej,     

− odnoga ul. Diamentowej – dojazd do posesji Nr 11, 13, 15, 17 – wykonano roboty ziemne 
podbudowę i nawierzchnię z kostki brukowej, betonowej, zakończono przebudowę ulicy, 

− odnoga ul. Górnej – dojazd do posesji Nr 15 i 15A – 15D – wykonano roboty ziemne, 
podbudowę, 

           - w trakcie realizacji : ustawianie krawężników, 
           - do wykonania: nawierzchnia z kostki brukowej betonowej, 
− ulica Wiejska – w trakcie realizacji: wykonanie wjazdów indywidualnych z kostki 

brukowej betonowej, 
− ulica Kochanowskiego – wykonano kanalizację deszczową  
          - do wykonania w 2017 roku: roboty ziemne i podbudowa, 
− Szkoła Podstawowa Nr 1 – wykonano nawierzchnię placu apelowego z kostki brukowej, 

betonowej wraz z odwodnieniem. 
− Zawarte zostały umowy ze Społecznymi Komitetami Budowy w ulicach: 

− Kochanowskiego, Tuwima, Mickiewicza. 
− Odnoga ul. Górnej – dojazd do posesji Nr 15 i 15A – 15D. 

− Wydawanie wypisów i wyrysów z planów zagospodarowania przestrzennego Miasta 
Hajnówka zaświadczeń o przeznaczeniu terenu w mpzp. 

 
 
Z zakresu oświaty, kultury i sportu: 
 

− W dniu 04.10.2017r. w Szkole Podstawowej Nr 1 im. Janusza Kusocińskiego w Hajnówce 
odbyła się uroczystość wręczenia Stypendium Burmistrza Miasta Hajnówka imienia Pelagii 
Ponieckiej. Stypendium przyznano 70 uczniom hajnowskich szkół, w tym 66 za wyniki w 
nauce, 2  za osiągnięcia artystyczne oraz 2 za osiągnięcia sportowe aktu wręczenia 
stypendiów uczniom i listów gratulacyjnych rodzicom dokonał z-ca Burmistrza Andrzej 
Skierko. 

− Burmistrz Jerzy Sirak uczestniczył w otwarciu 28.10.2017r. a z-ca Andrzej Skiepko w 
zakończeniu Turniejów Piłki Nożnej śp. Daniela Wołkowyckiego funkcjonariusza Aresztu 
śledczego, Turniej Piłki Siatkowej Drużyn Amatorskich w dniu 4.11.2017r. 

− Zorganizowano uroczystość z okazji Dnia Nauczyciela, podczas której wręczono Nagrody 
Burmistrza Miasta Hajnówka dla 6 dyrektorów placówek oświatowych i 11 nauczycieli na 
łączną kwotę 25.500 zł (17 nagród po 1.500 zł). 

− Zatwierdzono aneksy do arkuszy organizacji szkół i przedszkoli na rok szkolny 2017/2018, 
które zostały wcześniej pozytywnie zaopiniowane przez Podlaskiego Kuratora Oświaty. 



 4 

− Opracowano i złożono wniosek o przyznanie środków w wysokości 40.000 zł z Narodowego 
Programu Czytelnictwa. Wniosek obejmuje cztery miejskie szkoły i dotyczy zakupu książek 
do bibliotek szkolnych. 

− Wyrażono zgodę na dofinansowanie studiów podyplomowych „Edukacja i rehabilitacja osób 
z niepełnosprawnością intelektualną i zaburzeniami ze spektrum autyzmu” dla nauczyciela 
Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Janusza Kusocińskiego w Hajnówce. 

− Ogłoszono Zapytanie ofertowe na zakup pomocy dydaktycznych (sprzętu TIK) w ramach 
Rządowego „Aktywna tablica”. Zakup obejmuje 4 monitory interaktywne, 4 tablice 
interaktywne, 4 projektory krótkoogniskowe oraz 4 zestawy głośników do tablic 
interaktywnych dla czterech miejskich szkół. 

− Zebrano, scalono i przekazano do Kuratorium Oświaty w Białymstoku dane dotyczące 
hajnowskiej oświaty, według stanu na dzień 30 września 2017 r w elektronicznym Systemie 
Informacji Oświatowej. 

− Uzyskano zgodę na kontynuację do 31.03.2018 r. realizacji zajęć matematycznych i 
badawczych w ramach  projektu pt. „Witamy w przedszkolu”. Ponadto z oszczędności, które 
wynikły przy realizacji projektu, zakupiono (w wyniku przeprowadzenia procedury 
rozeznania rynku) dodatkowe pomoce dydaktyczne, materiały papiernicze i sprzęt TIK na 
kwotę około 40.000 zł do trzech przedszkoli biorących udział w projekcie.   

− Współorganizowano Obchody Dnia Hajnowskich Ofiar II Wojny Światowej, które odbyły się 
w dniu 10.11.2017 r. 

− Zwrócono wnioskodawcom koszty zakupu podręczników w ramach programu „ Wyprawka 
szkolna 2017” . Łączna kwota zwrotu 5355,60 zł. 

− Wydano 183 decyzje przyznające stypendium szkolne na okres od 01.09.2017r. do 
31.12.2017r. 

− Wydano 3 decyzje przyznające stypendium szkolne, na okres od 01.09.2017r. do 30.09.2017r. 
oraz 1 decyzję przyznającą stypendium, na okres od 01.09.2017r. do 31.10.2017r. 

− Wydano 6 decyzji odmawiających przyznania stypendium szkolnego, w związku z 
przekroczeniem kryterium dochodowego uprawniającego do stypendium. 

− Wydano 6 decyzji przyznających zasiłek szkolny, w związku z wystąpieniem zdarzenia 
losowego w rodzinie ucznia. 

− Przygotowano listy wypłat zasiłków szkolnych wnioskodawcom, na łączną kwotę 3720,00 zł. 
− Przygotowano listy wypłat stypendiów szkolnych wnioskodawcom na łączną kwotę 64836,36 

zł (do listy nr 9). 
− W dniach 3 i 26 października 2017 r. oraz 10 listopada 2017 r. w mammobusie ustawionym 

przy Urzędzie Miasta w Hajnówce wykonywane były bezpłatne badania mammograficzne 
dla kobiet w wieku 50-69. 

 
Z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska: 

− Rozstrzygnięto II przetarg ustny nieograniczony na oddanie w wynajem lokalu użytkowego 
położonego w Hajnówce przy ul. 3 Maja 37 o powierzchni 65,17m2. Stawka wywoławcza - 
17,00 zł/m2 plus VAT. Stawka osiągnięta 27,00 zł/m2 + VAT. Przetarg wygrała firma Eko-
Servis Sp z o.o 15-751 Białystok ul. Al. Solidarności 9. 

− Wydano 95 decyzji przyznających dodatek mieszkaniowy. 
− Wydano 7 decyzji o odmowie przyznania dodatku mieszkaniowego. 
− Wydano 1 decyzję wygaszającą przyznanie dodatku mieszkaniowego. 
− Wydano 1 decyzję o anulowaniu wstrzymania dodatku mieszkaniowego. 
− Wydano 40 decyzji przyznających dodatek energetyczny. 
− Zrealizowano 8 zgłoszeń osób fizycznych o planowanej wycince drzew. 
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− Złożono 2 wnioski o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew z terenu działek będących 
własnością Gminy Miejskiej Hajnówka. 

− Wydano 4 decyzje dotyczące zezwoleń na korzystanie z dróg w sposób szczególny. 
− Przyjęto 81 deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

 
 
Sprawy różne: 

 
− 13 października Burmistrz Miasta Hajnówka – Jerzy Sirak wziął udział w spotkaniu w 

Polskim Funduszu Rozwoju podczas którego konsultowano z przedstawicielami zadania 
inwestycyjne: 
-    budowa instalacji do utylizacji paliw alternatywnych 
-    planowana inwestycja na ulicy Dowgirda 

− 15 października w Soborze św. Trójcy odbył się ingres, czyli objęcie zwierzchnictwa biskupa 
nad diecezją. W uroczystościach udział wzięli Burmistrz Miasta Hajnówka- Jerzy Sirak i 
Zastępca Burmistrza - Andrzej Skiepko. 

− 16 października miało miejsce spotkanie Biskupa Hajnowskiego Pawła z pracownikami 
Urzędu Miasta Hajnówka, Starostwa Powiatowego, i Urzędu Gminy Hajnówka. Biskup 
Paweł pobłogosławił obecnych na spotkaniu urzędników. 

− 20 października w Zamiejscowym Wydziale Leśnym Politechniki Białostockiej w Hajnówce 
odbyła się inauguracja roku akademickiego, której towarzyszył Jubileusz 15-lecia 
działalności. 

− 7 listopada w Lublinie odbyła się Gala rozdania nagród Orły Wprost 2017. Burmistrz Jerzy 
Sirak odebrał statuetkę Orła, która została przyznana w kategorii Projekt Współpracy 
Transgranicznej dla projektu zrealizowanego przez samorząd Miasta Hajnówka pn. 
„Rozbudowa transgranicznego systemu oczyszczania ścieków w zlewni rzeki Bug” w ramach 
współpracy Transgranicznej PL-BY-UA 2007-2013. Działania obejmowały m.in. rozbudowę i 
modernizację oczyszczalni ścieków w Hajnówce, budowę dwóch nowych reaktorów SBR 
oraz dwóch zbiorników zagęszczaczy osadu. 

− 10 listopada w miejscu straceń (stara żwirownia) miały miejsce uroczyste obchody Dnia 
Pamięci Hajnowskich Ofiar II Wojny światowej, w których udział wziął Burmistrz Miasta 
Hajnówka - Jerzy Sirak. 

 
Informacja została uzgodniona z Burmistrzem Miasta Hajnówka. 


