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PG.0057.9.2017 
 

Informacja o działalności Burmistrza Miasta Hajnówka 
w okresie od 11 listopada 2017 roku do 4 grudnia 2017 roku 

 
 

 W dniu 23 listopada 2017 r. otrzymano informację, iż projekt pn. „Poprawa gospodarki 
niskoemisyjnej miasta Hajnówka poprzez budowę mikroinstalacji fotowoltaicznych i kolektorów 
słonecznych” został wybrany do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 
2014-2020, Osi priorytetowej V Gospodarka niskoemisyjna, Działania 5.1 Energetyka oparta na 
odnawialnych źródłach energii. 

W przedmiotowym okresie ogłoszone zostały otwarte konkursy ofert na realizację następujących 
zadań publicznych w 2018 roku: 

1. Wspieranie inicjatyw kulturalnych mniejszości narodowych i etnicznych, zamieszkujących 
na terenie miasta Hajnówka, 

2. Promowanie trzeźwego stylu życia wśród mieszkańców Hajnówki oraz prowadzenie działań 
ukierunkowanych na zapobieganie i zmniejszanie szkód związanych z alkoholem, 

3. Organizacja czasu wolnego podczas ferii zimowych dla dzieci i młodzieży – Akcja Zima 
2018, 

4. Organizacja sportowych zawodów i rozgrywek międzyszkolnych w Hajnówce, 
5. Propagowanie aktywnego trybu życia wśród seniorów z terenu miasta Hajnówka, 
6. Szerzenie i upowszechnianie kultury muzycznej poprzez prowadzenie orkiestry dętej, 
7. Organizacja festiwalu muzyki rockowej w Hajnówce, 
8. Zapobieganie bezdomności zwierząt poprzez prowadzenie schroniska dla zwierząt 

bezdomnych z terenu miasta Hajnówka. 
Konkursy adresowane są do organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzących 

działalność pożytku publicznego. Termin składania ofert upływa 22 grudnia 2017 r. Ogłoszono 
nabór wniosków na realizację zadań z zakresu sportu w 2018 roku. Wnioski mogą składać kluby 
sportowe działające na terenie miasta Hajnówka niedziałające w celu osiągnięcia zysku. Wnioski 
można składać do 21 grudnia 2017 r. 

W dniach 18-19 listopada 2017 roku Hajnowskie Stowarzyszenie Abstynentów i Rodzin 
Klub Abstynenta „Dąb”w Hajnówce razem z Miejską Komisją Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych w Hajnówce byli organizatorami szkolenia prowadzonego przez Annę i Piotra 
Bakułów. Szkolenie zostało przeprowadzone w formie warsztatów z zakresu działań 
interdyscyplinarnych w obszarze przeciwdziałania niedostosowaniu społecznemu, profilaktyki 
uzależnień (alkohol i inne substancje psychoaktywne) oraz dialogu motywacyjnego, który opiera się 
na empatycznym rozumieniu perspektyw rozmówcy, szanowaniu i wzmacnianiu poczucia 
autonomii, wydobywaniu argumentów, dzięki którym następują zmiany w życiu klienta. Udział w 
szkoleniu wzięli: nauczyciele, pedagodzy i psycholodzy szkolni, kurator z Sądu Rejonowego w 
Bielsku Podlaskim Wydział Rodzinny i Nieletnich, dzielnicowy z Komendy Powiatowej Policji w 
Hajnówce, członkowie Stowarzyszenia Abstynentów i Rodzin w Hajnówce, psychoterapeuta z 
Poradni Leczeń Uzależnień w Hajnówce, jak również inne osoby pracujące z rodzinami, w których 
występuje problem alkoholowy.  

21 listopada Burmistrz Miasta Hajnówka oraz Burmistrz Bielska Podlaskiego podpisali 
porozumienie w sprawie przygotowania i realizacji projektu pn." Budowa Punktów Selektywnego 
Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie Miasta Bielsk Podlaski i Miasta Hajnówka", w ramach 
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, działania 2.2 Gospodarka odpadami 
komunalnymi.   
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Zarządzeniem Nr118/2017 Wojewody Podlaskiego z dnia 26 października 2017 r. w sprawie 
wyborów uzupełniających do Rady Miasta Hajnówka Wojewoda zarządził wybory uzupełniające do 
Rady Miasta Hajnówka w okręgu wyborczym Nr 2. W okręgu wybiera się jednego radnego. Datę 
wyborów wyznaczył na niedzielę 21 stycznia 2018 r. Wojewoda ustalił dni, w których upływają 
terminy wykonania czynności wyborczych określił kalendarz wyborczy, który jest załącznikiem do 
zarządzenia. Ponadto Burmistrz Miasta Hajnówka obwieszczeniem z dnia 6 listopada 2017 r. podał 
informacje o numerze i granicach okręgu wyborczego, liczbie wybieranych radnych oraz o 
wyznaczonej siedzibie Miejskiej Komisji Wyborczej w wyborach uzupełniających do Rady Miasta 
Hajnówka zarządzonych na dzień 21 stycznia 2018 r. 

Komisarz wyborczy postanowieniem z dnia 24 listopada 2017 r. powołał Miejska Komisję 
Wyborczą, która w dniu 4 grudnia br. odbyła swoje pierwsze posiedzenie i pełni dyżury. Informację 
MKW o dyżurach podała do wiadomości w dniu 4 grudnia 2017 r. Burmistrza Miasta Hajnówka 
obwieszczeniem z dnia 1 grudnia 2017 r. podał do publicznej wiadomości informację o numerze i 
granicach obwodu głosowania oraz o wyznaczonej siedzibie Obwodowej Komisji Wyborczej w 
wyborach uzupełniających do Rady Miasta Hajnówka zarządzonych na dzień 21 stycznia 2018 roku. 

W dniu 04 grudnia 2017 roku Burmistrz Miasta Hajnówka, Przewodniczący Rady Miasta 
Hajnówka razem z Miejską Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przekazali 
Komendantowi Komendy Powiatowej Policji w Hajnówce kamizelki odblaskowe, które będą 
wykorzystane w pracy przez funkcjonariuszy Policji w Wydziale Ruchu Drogowego KPP Hajnówka. 
 
Z zakresu gospodarki gruntami i rolnictwa: 

− rozstrzygnięto 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 - brak ofert, 

− ogłoszono przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż na własność nieruchomości miejskiej 
niezabudowanej, położonej w Hajnówce przy ul. 3 Maja 59 S, oznaczonej numerem 
geodezyjnym 3366 o pow. 1,0095 ha – cena wywoławcza 1.360.000 zł + VAT (23 %) + 
koszty przygot. nier. do zbycia 1.380,00 zł, 

− Przygotowano dokumentację i zawarto akt notarialny nabycia na rzecz Gminy Miejskiej 
nieruchomości od PKP (budynki dworca) oznaczonej numerami geodezyjnymi 2320/210 i 
2320/211, 

− Przygotowano dokumentację i zawarto akt notarialny sprzedaży w trybie bezprzetargowym 
(na uzupełnienie nieruchomości przyległej) części lokalu mieszkalnego położonego przy ul. 
11 Listopada 26 – pow. 29,45 m2 cena lokalu 9.320,00 zł, 

− Zostały wydane następujące postanowienia /opinie/ dot. podziału działek:  
- podział działki nr 948 przy ul. 11 Listopada - Mikołaj i Alina Biryccy  
- podział działki nr 2046 przy ul. Łowczej - PSS  "Społem"  

− Zostały wydane następujące decyzje zatwierdzające podziały działek:  
- podział działki nr 280/19 przy ul. Cisowej - Lucyna Wiszniewska.  

 
Z zakresu budownictwa i inwestycji: 

− Prowadzono nadzór  nad  realizacją  zadania  „Modernizacja  energetyczna  Szkoły  
Podstawowej  Nr 2”, 

− Prowadzono nadzór i bieżące uzgadnianie opracowywanej dokumentacji projektowo-
kosztorysowej przebudowy ulic: Celnej- Etap II, Magnoliowej, Jaśminowej, Leszczynowej i 
Słonecznikowej;                                          

− Realizowano  roboty  związane  z  przebudową  dróg  i  chodników: 
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− ul. Celna- wykonano podbudowę, nawierzchnię ulicy z mieszanki mineralno- bitumicznej 
asfaltowej, chodnik  z  kostki  brukowej, betonowej. Zakończono  przebudowę  ulicy. 

− Odnoga ul. Górnej- dojazd do posesji Nr 15 i 15A-15D- ustawiono krawężniki i 
wykonano nawierzchnię z kostki brukowej, betonowej. Zakończono przebudowę ulicy. 

− ul. Wiejska- wykonano wjazdy indywidualne z kostki brukowej, betonowej, 
− ul. Kochanowskiego- w trakcie realizacji: roboty ziemne i podbudowa, 

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

 
Z zakresu oświaty, kultury i sportu: 

− Nawiązano współpracę z Politechnika Białostocką w zakresie realizacji projektu Politechnika 
Białostocka – Hajnowski Uniwersytet Dziecięcy (PB HUD) w ramach Podlaskiego 
Uniwersytetu Dziecięcego. Uczestniczyć w nim będzie 50 uczniów z klas IV-VI hajnowskich 
szkół podstawowych. W ramach projektu ogłoszono nabór uczestników, który trwał od 24 
listopada do 30 listopada 2017r. Wpłynęło 85 zgłoszeń. 

− Sporządzono i złożono wniosek o środki finansowe Ministra Sportu i Turystyki w ramach 
zadania "Upowszechnianie sportów zimowych". 

− Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowych budowy Otwartych Stref 
Aktywności (OSA) na terenie Gminy Miejskiej Hajnówka, w zakres których wchodzą: 
− Otwarta Strefa Aktywności na osiedlu Judzianka w Hajnówce, obręb 5, działka nr 2093/1(teren 

Szkoły Podstawowej Nr 3 w Hajnówce) 
− Otwarta Strefa Aktywności przy ul. Piłsudskiego w Hajnówce, obręb 1, działka nr 1842/50 (w 

pobliżu bloków Marszałka Józefa Piłsudskiego 50 i Białowieska 30) 
− Otwarta Strefa Aktywności na osiedlu Lipowa przy ul. Nadbrzeżnej w Hajnówce, obręb 1, 

działki nr: 3032/30 i 3032/31 
− Otwarta Strefa Aktywności na osiedlu Chemiczna przy ul. Fabryka Chemiczna w Hajnówce, 

obręb 5, działka nr 2093/1. 
− Sporządzono i złożono ofertę konkursową w ramach programu "Maluch +" o wartości około 

1.200.000 zł 
− W dniu 30.11.2017 r. pracownicy Kuratorium Oświaty w Białymstoku przeprowadzili 

kontrolę z realizacji programu "Książki naszych marzeń". Podczas kontroli nie stwierdzono 
żadnych uchybień ani nieprawidłowości przy realizacji programu.  

− Wydano 2 decyzje cofające stypendium szkolne, za okres od 01.11.2017r. do 31.12.2017r.  
− Przygotowano listy wypłat stypendiów szkolnych wnioskodawcom, na łączną kwotę 

14360,36 zł. 
− Wydano decyzje przyznające 3 pracodawcom dofinansowanie kosztów kształcenia 

młodocianych pracowników, na łączną kwotę 29 316,06 zł. 
− Wydano zaświadczenia o udzielonej pomocy de minimis dla trzech przedsiębiorców na 

łączną kwotę 6973,12 euro. 
− Ufundowano nagrody dla trojga zwycięzców etapu rejonowego XXV edycji Ogólnopolskiej 

Olimpiady Promocji Zdrowego Stylu Życia PCK. 
 
Z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska: 
 

− Ogłoszono przetarg ustny nieograniczony na oddanie w wynajem lokalu użytkowego 
położonego w Hajnówce przy ul. 3 Maja 39 o powierzchni użytkowej 26,13 m2. Stawka 
wywoławcza czynszu miesięcznie - 26,00 zł/m2 plus VAT 

− Ogłoszono przetarg ustny nieograniczony na oddanie w wynajem lokalu użytkowego 
położonego w Hajnówce przy ul. 3 Maja 37 o powierzchni użytkowej 102,25 m2. Stawka 
wywoławcza czynszu miesięcznie - 26,00 zł/m2 plus VAT 
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− Ogłoszono przetarg ustny nieograniczony na oddanie w wynajem lokalu użytkowego 
położonego w Hajnówce przy ul. 3 Maja 37 o powierzchni użytkowej 35,14 m2. Stawka 
wywoławcza czynszu miesięcznie - 47,00 zł/m2 plus VAT 

− Wydano 62 decyzje przyznające dodatek mieszkaniowy; 
− Wydano 2 decyzje o odmowie przyznania dodatku mieszkaniowego; 
− Wydano 2 decyzje wygaszające dodatek mieszkaniowy; 
− Wydano 11 decyzji przyznających dodatek energetyczny; 
− Wydano 1 decyzję wygaszającą dodatek energetyczny; 
− Zrealizowano 3 zgłoszenia osób fizycznych o planowanej wycince drzew; 
− Wydano 3 decyzje dotyczące zezwoleń na usuwanie drzew i krzewów; 
− Wydano 1 zgodę Burmistrza Miasta na usunięcie drzew; 
− Wydano 12 decyzji dotyczących zezwoleń na korzystanie z dróg w sposób szczególny; 
− Wydano 1 decyzję zezwalającą na świadczenie usług w zakresie odbioru i transportu 

nieczystości ciekłych; 
− Przyjęto 34 deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi; 
− Wydano 2 decyzje dotyczące przygotowania inwestycji komunalnych. 

 
Sprawy różne: 

 
− W dniu 13 listopada 2017 roku zostało zorganizowane szkolenie dla członków Miejskiej 

Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Hajnówce pt: „ Najnowsze zmiany 
prawa przy opiniowaniu wniosku o wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 
po nowelizacji Kodeksu Postępowania Administracyjnego od 1 czerwca 2017 roku. Nowe 
przepisy dotyczące kontroli przedsiębiorców od 1 stycznia 2017 roku. Prawne ramy działania 
komisji rozwiązywania problemów alkoholowych w aspekcie ustawy o wychowaniu w 
trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi”. 

 
Informacja została uzgodniona z Burmistrzem Miasta Hajnówka 


