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Informacja o działalności Burmistrza Miasta Hajnówka
w okresie od 7 lutego 2018 roku do 9 marca 2018 roku

W dniu 1 marca 2018 r. Burmistrza Miasta Hajnówka uczestniczył w spotkaniu z dr Adamem
Bodnar, pełniącym funkcję Rzecznika Praw Obywatelskich. Wizyta rzecznika jest efektem prowa-
dzonych spotkań regionalnych, w trakcie których rzecznik spotyka się z ludźmi w różnych miejsco-
wościach kraju. Rzecznik opowiedział o swoich kompetencjach i pracy na rzecz obywateli naszego
kraju, po czym oddał głos Hajnowianom. Rzecznik i jego eksperci wysłuchali wszystkich zgłaszają-
cych  problem;  mieszkańcy  opowiedzieli  o  dość  powszechnych  trudnościach  z  wywłaszczeniem
gruntów, zgłaszano też zapytania o niesprawiedliwość państwa względem rodzin będących na świad-
czeniu z tytułu niepełnosprawności dziecka, których płatnikiem jest ZUS. Wypłynął również wnio-
sek o poradę w związku z krzywdzącą niektórych obywateli tzw. ustawą dezubekizacyjną. Proble-
mem równie ważnym okazał się brak powszechnego dostępu do szczepień trzeciej generacji przeciw
WZW typu „B”. Nie zabrakło zapytań w kwestiach religijno-narodowościowych, które dotyczyły
wydarzeń związanych z organizacją w naszym mieście „Marszu Żołnierzy Wyklętych”. Rzecznik z
uwagą wysłuchał wszystkich zapytań, starał się też na bieżąco proponować pewne rozwiązania zgła-
szanych sytuacji.  Wielu mieszkańców skorzystało też z indywidualnych porad prawnych, których
bezpłatnie udzielał mecenas z biura Rzecznika Praw Obywatelskich.

Z zakresu gospodarki gruntami i rolnictwa:

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

 ogłoszono IV przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż na własność nieruchomości miej-
skich niezabudowanych, położonych przy ul. Doc. Adama Dowgirda w Hajnówce oznaczo-
nych numerami geodezyjnymi: 3371/1 o pow. 2,6245 ha – cena wywoławcza 690.000 zł i
3371/2 o pow. 4,3324 ha – cena wywoławcza 1.200.000 zł + VAT (23 %) + koszty przygot.
nier. do zbycia 1.911,00 zł,

 przygotowano dokumentację i zawarto akt notarialny – umowę przeniesienia własności nieru-
chomości niezabudowanej położonej w Hajnówce obręb 001 oznaczonej numerem geodezyj-
nym 1516/52 o pow. 0,0459 ha, na rzecz Parafii Prawosławnej p/w Świętej Trójcy w Hajnów-
ce,

 Przygotowano dokumentację i zawarto akt notarialny sprzedaży najemcy w trybie bezprzetar-
gowym lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Os. Millenium 8/13 – pow. 44,20 m2 cena
lokalu 101.016,00 zł,

 Przygotowano dokumentację i zawarto akt notarialny sprzedaży najemcy w trybie bezprzetar-
gowym lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Stefana Batorego 23/12A – pow. 37,72 m2

cena lokalu 82.929,00 zł,
 Przygotowano dokumentację i zawarto akt notarialny sprzedaży najemcy w trybie bezprzetar-

gowym lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 4E/3 – pow.
37,80 m2 cena lokalu 86.933,00 zł,

 Przygotowano dokumentację i zawarto akt notarialny sprzedaży najemcy w trybie bezprzetar-
gowym lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Armii Krajowej 46/15 – pow. 38,40 m2 cena
lokalu 71.714,00 zł,
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 Wydano decyzję zatwierdzającą podział działki oznaczonej numerem geodezyjnym 113/3 i
114/6 przy ul. Urodzajnej - Gmina Miejska Hajnówka,

 Wydano decyzję zatwierdzającą podział działki oznaczonej numerem geodezyjnym 1056/97
przy ul. 3 Maja – RINDIPOL,

 Wydano  decyzję  zatwierdzającą  podział  działki  oznaczonej  numerem geodezyjnym 117/2
przy ul. Urodzajnej – własność osoby fizycznej,

 Wydano  decyzję  zatwierdzającą  podział  działki  oznaczonej  numerem geodezyjnym 114/3
przy ul. Urodzajnej - własność osoby fizycznej,

 Wydano  decyzję  zatwierdzającą  podział  działki  oznaczonej  numerem geodezyjnym 116/1
przy ul. Urodzajnej - własność osoby fizycznej,

 Wydano postanowienie  dotyczące zaopiniowania podziału działek nr 558/2, 558/3 i 558/4
przy ul. Południowej – własność osoby fizycznej.

Z zakresu budownictwa i inwestycji:

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

 Prowadzono nadzór i bieżące uzgadnianie opracowywanej dokumentacji projektowo-koszto-
rysowej przebudowy : 
 ul. Celnej- Etap II,
 ul. Białowieskiej - odcinek od ul. M.J. Piłsudskiego do ul. Parkowej,
 ul. Białowieskiej - odcinek od ul. M.J. Piłsudskiego do granicy administracyjnej miasta,
 drogi dojazdowej wraz z parkingami do stadionu OSiR,
 drogi wewnętrznej wraz z parkingami na terenie HDK,
 ul. Aleksego Zina wraz z zagospodarowaniem i urządzeniem skweru im. D. Wasilewskie-
go,

 Przygotowano dokumentacje do wszczęcia postępowań o udzielenie zamówień publicznych
na przebudowę ulic w Hajnówce (Bartników, Brzozowa, Ciasna, J. Kochanowskiego, A. Mic-
kiewicza, J. Tuwima, Krucza, Miodowa, Słodka, Pszczela, Sikorki, Skowronka, Kukułki i bez
nazwy od ul. Lipowej, Pszeniczna, Urodzajna i bez nazwy od ul. Poddolnej, Leszczynowa,

 Rozliczano zadania inwestycyjne zrealizowane w 2017 roku. Przygotowano dokumenty nie-
zbędne do przekazania wykonanych inwestycji.

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

Z zakresu oświaty, kultury i sportu:

 W dniu 15 lutego 2018 r. wyrażono zgodę na dofinansowanie wyjazdu Oddziału Rejenowego
Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków w Hajnówce na centralne Obchody Światowego Dnia
Walki z Cukrzycą, które odbędą się w Działowie, w wysokości 500 zł.

 W dniu 16 lutego 2018 wyrażono zgodę na dofinansowanie kosztów transportu dla Gromad
Zuchowych i  Drużyn Harcerskich ze Szkoły Podstawowej Nr 2 im.  Władysława Jagiełły
w Hajnówce oraz Szkoły Podstawowej Nr 4 im. Henryka Sienkiewicza w Hajnówce na Ob-
chody Dnia Myśli Braterskiej, które odbędą się w Bielsku Podlaskim, w wysokości 300 zł.

 W dniu 16 lutego 2018 r. na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Władysława
Jagiełły w Hajnówce przydzielono dodatkowe godziny z przeznaczeniem na zajęcia rewalida-
cyjne dla ucznia.

 Wsparto finansowo:
 II Przedszkolny Festiwal Logopedyczny „LOGOZWIERSZYKI” organizowany przez Przed-

szkole Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Hajnówce pokrywając części kosztów zakupu
nagród dla uczestników festiwalu na kwotę 300 zł.
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 VIII Przegląd Talentów Osób Niepełnosprawnych „Hajnowskie Prezentacje Artystyczne” or-
ganizowany przez Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy pokrywając część kosztów
organizacji przeglądu, w wysokości 300 zł.

 Turniej piłki nożnej dla młodzieży (rocznik 2008-Orliki) organizowany przez Klub Sportowy
„PUSZCZA”  pokrywając  części  kosztów  zakupu  pucharów  oraz  nagród  uczestników,
w wysokości 350 zł.

 IV Festiwal tańca „Po Prostu Tańcz” organizowany przez Przedszkole Nr 2 w Hajnówce po-
krywając części kosztów organizacji festiwalu, w wysokości 300 zł.

 IV Międzyprzedszkolny Przegląd Logopedyczny „Wierszyki Łamiące Języki” organizowany
przez Przedszkole Nr 5 z Oddziałami Żłobkowymi w Hajnówce na zakup upominków dla
uczestników Przeglądu na kwotę 200 zł (zgodnie z wnioskiem przedszkola).

 Wsparto  VII  Konkurs  Recytatorski  "Las  uczy  nas"  organizowany  przez  Dom  Dziecka
w Białowieży przekazując nagrody rzeczowe.

 W dniu 17 lutego 2018 r. zorganizowano wyjazd na kolejny wykład w ramach projektu "Poli-
technika Białostocka - Hajnowski Uniwersytet Dziecięcy".

 Zorganizowano wyjazd dzieci z Przedszkola Nr 2 w Hajnówce (40 dzieci) , Przedszkola Nr 3
z Oddziałami Integracyjnymi w Hajnówce (40 dzieci) oraz Przedszkola Nr 5 z Oddziałami
Żłobkowymi w Hajnówce (40 dzieci) do Centrum Nauki Kopernik w Warszawie w ramach
realizacji projektu pt. „Witamy w Przedszkolu” dofinansowanego z Funduszy Europejskich.
Przeprowadzono procedurę zapytania ofertowego na przewóz dzieci z opiekunami (usługę
powierzono firmie Arriva Sp. z o.o. Oddział w Bielsku Podlaskim), zakupiono bilety wstępu
do Centrum Nauki Kopernik w Warszawie oraz obiady.

 Opracowano i w dniu 22 lutego 2018 roku wysłano do Fundacji Orły Sportu wniosek do pro-
gramu „Lokalny Animator Sportu 2018”. W dniu 28.02.2018 r. otrzymano informację przy-
znania dofinansowania na zatrudnienie Animatora na kompleksie boisk Orlik 2012 przy ul. 3
Maja 54 w Hajnówce w wysokości 9.900,00 zł. W dniu 05.03.2018 r. zatrudniono Animatora
na okres od 05.03.2018 r. do 30.11.2018 r.

 W dniu 1 marca 2018 r. wyrażono zgodę, ze względu na stan zdrowia znacznie utrudniający
uczęszczanie do szkoły, na zorganizowanie uczniowi oraz uczennicy Szkoły Podstawowej Nr
2 im. Władysława Jagiełły w Hajnówce nauczania indywidualnego. Ponadto ze względu na
zalecenia zawarte w orzeczeniu ucznia o potrzebie nauczania indywidualnego, wyrażono zgo-
dę na prowadzenie 2 godzin tygodniowo indywidualnej terapii psychologicznej i pedagogicz-
nej.

 W dniu 28 lutego 2018 r. otrzymano informację z Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Podlaskiego, że wniosek aplikacyjny na dofinansowanie realizacji projektu pt. „Każdy przed-
szkolak ma szansę na sukces”  o wartości 515 405,00 zł uzyskał pozytywną ocenę podczas
oceny merytorycznej. Wniosek obejmuje realizację między innymi dodatkowych zajęć spe-
cjalistycznych dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz wydłużenie czasu
pracy Przedszkola Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Hajnówce ocenę. Obecnie trwają ne-
gocjacje mające na celu ustalenie ostatecznej wersji projektu (analiza i ewentualna akceptacja
uwag Oceniających). Rozpoczęcie realizacji projektu jest planowane od 01.08.2018 r. 

 W dniach 14 i 22 luty 2018 r. w mammobusie ustawionym przy Urzędzie Miasta w Hajnówce
wykonywane były bezpłatne badania mammograficzne dla kobiet w wieku  50 - 69 lat.

 Przygotowano i przesłano do Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji w War-
szawie, w celu wydania opinii, projekt programu polityki zdrowotnej na lata 2018 – 2019, pt.
„Program szczepień profilaktycznych przeciw grypie dla mieszkańców Hajnówki po 65 roku
życia”.

 Burmistrza Miasta Hajnówka objął  patronat  nad XVI edycją Prezentacji Edukacyjno - Do-
radczych „Uczelnie w Powiecie”, która odbyła się w dniu  21 lutego br. w Zespole Szkół z
DNJB w Hajnówce i ufundował statuetkę dla uczelni, która zaprezentowała najbogatsze sto-
isko na prezentacjach. W tym roku otrzymała ją Politechnika Białostocka. 
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Z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska:

 Wydano 3 decyzje dotyczące zezwoleń na usuwanie drzew i krzewów,
 Złożono 2 wnioski o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew z terenu działek będących wła-

snością Gminy Miejskiej Hajnówka,
 Wydano 1 decyzję dotyczącą zezwoleń na korzystanie z dróg w sposób szczególny, 
 Wydano 1 decyzję dotyczącą współdziałania w zakresie organizacji  bezpieczeństwa ruchu

drogowego,
 Przyjęto 43 deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
 Wystawiono 11 tytułów wykonawczych w celu dochodzenia przez urząd skarbowy należno-

ści z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
 Wystawiono 4 postanowienia o zarachowaniu wpłaty za gospodarowanie odpadami komunal-

nymi,
 Wystawiono 138 upomnień o zaległości w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalny-

mi,
 Zakończono nabór zgłoszeń do programu „Pomocy mieszkańcom miasta w usuwaniu wyro-

bów zawierających azbest w 2018 roku.”
 Rozstrzygnięto II przetarg ustny nieograniczony na oddanie w wynajem lokalu użytkowego

położonego w Hajnówce przy ul. 3 Maja 39 o powierzchni użytkowej 26,13 m2. Stawka wy-
woławcza czynszu miesięcznie - 22,00 zł/m2 plus VAT Stawka osiągnięta - 23 zł/m2 plus VAT.
Przetarg  wygrał  Pan  Mateusz  Moszczyński  zam.  17-200  Hajnówka,  ul.  Armii  Krajowej
22/25.

 Zaproszono i przeprowadzono negocjacje ( w drodze bezprzetargowej) bowiem dwa ostatnie 
przetargi na n/w lokal nie zostały rozstrzygnięte, na stawkę czynszu lokalu użytkowego przy 
ul. 3 Maja 37 o powierzchni użytkowej 35,14 m2. Najemcą zostało ustanowione Hajnowskie 
Biuro Nieruchomości U Klemensa Piotr Gierasimiuk zam.17-210 Narew, Trześcianka 123. 
Stawka osiągnięta 21,00zł/m2 + VAT. 

 Wydano 96 decyzji przyznających dodatek mieszkaniowy.
 Wydano 5 decyzji o odmowie przyznania dodatku mieszkaniowego.
 Wydano 3 decyzje wstrzymujące dodatek mieszkaniowy.
 Wydano 2 decyzje anulujące wstrzymanie dodatku mieszkaniowego.
 Wydano 1 decyzję wygaszającą przyznany dodatek mieszkaniowy.
 Wydano 30 decyzji przyznających dodatek energetyczny.
 Społeczna Komisja Mieszkaniowa utworzyła dodatkową listę najmu lokali komunalnych na

2018 rok, na którą zakwalifikowała 1 osobę – najem zajmowanego lokalu socjalnego. 

Z zakresu zamówień publicznych:

 W dniu 14 lutego 2018 r. rozstrzygnięto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego
pn. "Rozbudowa  komunalnego  budynku  mieszkalnego" Przetarg  wygrała  firma:
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. z siedzibą w Hajnówce przy ul. Łowczej 4
za cenę 574 150,36 zł. Umowę na realizację zadania podpisano w dniu 14 lutego 2018 r.

 W dniu 13 lutego 2018 r. rozstrzygnięto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego
pn. "Dostawa materiałów drogowych" Przetarg wygrała firma:  ABW Superbruk Sp. z o.o. z
siedzibą  w  Hryniewiczach  75/5,  16-061  Juchnowiec  Kościelny za  cenę  183.140,24  zł.
Umowę na realizację zadania podpisano w dniu 13 lutego 2018 r. 

 W dniu 8 lutego 2018 r. wszczęto, a w dniu 6 marca 2018 r. unieważniono postępowanie o
udzielenie zamówienia publicznego pn. "Budowa ścieżki dydaktycznej"

 W dniu 21 lutego 2018 r. wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn.
„Przebudowa ulic w Hajnówce".

 W dniu 7 marca 2018 r. wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn.
"Budowa ścieżki dydaktycznej II".
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Sprawy różne:
 W dniach 20 i  23 lutego 2018 roku odbyły się narady, których tematem było: zadania w

zakresie Obrony Cywilnej i spraw obronnych na 2018 r. oraz ocena zadań Obrony Cywilnej i
obronnych w 2017 r. W szkoleniu uczestniczyły zakłady pracy i instytucje z terenu miasta
Hajnówka realizujące w/w zadania.

Informacja została uzgodniona z Burmistrzem Miasta Hajnówka
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