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PG.0057.5.2018 

 

 

Informacja o działalności Burmistrza Miasta Hajnówka 

w okresie od 19 lipca 2018 roku do 07 września 2018 roku 

 

Dnia 30 lipca 2018 Burmistrz Miasta Hajnówka Jerzy Sirak wyraził swój niepokój o stan 

bezpieczeństwa mieszkańców Hajnówki w związku z suszą i z bliskim sąsiedztwem lasów 

otaczających miasto. Mając na względzie niekorzystną sytuację pogodową – utrzymujące się 

wysokie temperatury zagrażające zdrowiu i bezpieczeństwu, w szczególności obawy budzą 

zalegające na terenie Nadleśnictwa Hajnówka tysiące m3 suchego drewna i gałęzi. Niepokój budzi 

także obecność na tym terenie 2. Regionalnej Bazy Logistycznej Skład Hajnówka, zlokalizowanej w 

bezpośrednim sąsiedztwie lasów, będącej w związku z tym potencjalnym źródłem zagrożenia 

bezpieczeństwu mieszkańców miasta i regionu. Wystąpienie w powyższej sprawie zostało 

skierowane bezpośrednio do Nadleśniczego Nadleśnictwa Hajnówka Mariusza Agiejczyka. 

1 sierpnia w „godzinę W” władze miasta Hajnówka – Burmistrz Miasta Hajnówka Jerzy Sirak, 

Zastępca Burmistrza Andrzej Skiepko oraz Zastępca Przewodniczącego Rady Miasta Tomasz 

Androsiuk, upamiętnili 74. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego minutą ciszy oraz 

symbolicznym złożeniem wieńców przy pomniku Ofiarom Wojen i Represji na skwerze im. Dymitra 

Wasilewskiego. 

W niedzielny wieczór 05 sierpnia 2018 r. w kościele Podwyższenia Krzyża Świętego odbył się 

Koncert muzyki kameralnej i organowej. Na organach grał pan Eninio Cominetti z Włoch, a 

towarzyszyła mu pani Krystyna Gołaszewska z Białegostoku – grając na flecie. W wydarzeniu brał 

udział Burmistrz Hajnówki -Jerzy Sirak wraz z małżonką.  

Dnia 5 sierpnia do Hajnówki zawitał 10 Międzynarodowy Festiwal Teatralny Wertep. W tym roku, 

w programie znalazły się przedstawienia dla dzieci i dorosłych, spektakle plenerowe, parady, 

przedstawienia salowe i koncerty. 

Dnia 15 sierpnia obchodzone było Święto Wojska Polskiego na pamiątkę zwycięskiej bitwy 

warszawskiej w 1920 r. stoczonej w czasie wojny polsko-bolszewickiej. Przy mogile żołnierzy 

Wojska Polskiego z 1920 r. (na ulicy Łagodnej) zebrali się przedstawiciele władz samorządowych, 

duchowni obu wyznań, radni sejmiku, miasta i powiatu, przedstawiciele służb mundurowych i 

Wojska Polskiego, a także mieszkańcy Hajnówki. W obchodach brali udział Burmistrz Miasta Jerzy 

Sirak, Zastępca Burmistrza Miasta- Andrzej Skiepko i Przewodniczący Rady Miasta- Jakub 

Ostapczuk. Uroczystość rozpoczęła się Hymnem Państwowym oraz wprowadzeniem warty (18. 

Białostockiego pułku rozpoznawczego i funkcjonariuszy Straży Granicznej w Białowieży) oraz 

pocztów sztandarowych (Aresztu Śledczego w Hajnówce, Państwowej Straży Pożarnej w Hajnówce 

i Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży w Hajnówce). Uroczystość prowadził proboszcz parafii 

Podwyższenia Krzyża Świętego w Hajnówce. Ks. kan. Józef Poskrobko tradycyjnie powitał 

wszystkich przybyłych gości i mieszkańców. W mszy polowej przewodniczył ks. dr hab. prof. 

Tadeusz Syczewski, rektor seminarium w Drohiczynie i Wikariusz Biskupa Drohiczyńskiego. 

Podczas wystąpienia okolicznościowego głos zabrał Burmistrz Miasta Hajnówka – Jerzy Sirak, który 

nawiązał do 100. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę. Kolejnym punktem programu 
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uroczystości było złożenie wieńców przy pomniku. Uroczystość zakończyła się koncertem Orkiestry 

Dętej Ochotniczej Straży Pożarnej i występem hajnowskich mażoretek. 

19 sierpnia w hajnowskim amfiteatrze w ramach obchodów Święta Wojska Polskiego, odbył się 

Koncert Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego. 

24 sierpnia 2018 r. w Hajnowskim Domu Kultury odbył się wernisaż wystawy poplenerowej XVI 

pleneru rzeźbiarskiego w Hajnówce. Uroczyste otwarcie wystawy poplenerowej w holu HDK 

zgromadziło wielu znakomitych gości z lokalnego kręgu artystów, a także miłośników sztuki 

różnych profesji. Dyrektor Hajnowskiego Domu Kultury Rościsław Kuncewicz rozpoczął wernisaż 

od podziękowań złożonych w kierunku twórców, do których dołączył się Burmistrz Miasta 

Hajnówka -Jerzy Sirak .  

1 września 2018r ., Burmistrz Miasta Hajnówka Jerzy Sirak wraz z Przewodniczącym Rady Miasta 

Jakubem Ostapczukiem, upamiętnili symbolicznie 79. rocznicę wybuchu II wojny światowej. Kwiaty 

i znicze złożyli pod pomnikiem plut. Bolesława Bierwiaczonka oraz przy pomnikach żołnierzy 

walczących we wrześniu 1939 r., znajdujących się na cmentarzu rzymskokatolickim. 

W dniu 25 sierpnia Burmistrz Miasta Hajnówka wraz z delegacją uczestniczył w obchodach Dni 

Miasta w Jurbarkas na Litwie. Podczas uroczystości odbyły się zawody sportowe, koncerty i występy 

artystyczne oraz nadanie oficjalnej nazwy dla mostu na rzece Niemen. 

W dniach 25-26 sierpnia sekretarz Miasta Hajnówka- Jarosław Grygoruk, Przewodniczący Rady 

Gminy Hajnówka- Jarosław Kot i Radny Miasta Hajnówka- Jerzy Charytoniuk uczestniczyli w 

obchodach Święta Chleba i Sera w Kaźmierzu (woj.Wielkopolskie). Podczas wizyty delegacja 

spotkała się z samorządowcami z Gminy Kaźmierz, wzięła udział w uroczystościach dożynkowych 

oraz zwiedziła zakład produkcyjny firmy Hochland. 

 

Z zakresu gospodarki gruntami i rolnictwa: 

 ogłoszono przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż na własność lokalu użytkowego nr U1 

usytuowanego w budynku wielomieszkaniowym przy ul. J.Piłsudskiego 4B o powierzchni 

użytkowej 54,73 m2 - cena wywoławcza 65.300 zł + VAT (zwolniony) + koszty 

przygotowania nieruchomości do zbycia 1.107,00 zł, 

 rozstrzygnięto przetarg ofertowy na rozbiórkę dwóch budynków mieszkalnych w Hajnówce 

przy ul. Piaski 1 i Piaski 3 – kaucja zabezpieczająca rozbiórkę 2.000 zł, cena materiałów 

porozbiórkowych – 1.000 zł, 

 nabyto, w formie darowizny, do zasobu gruntów miasta Hajnówka nieruchomość od osoby 

fizycznej, oznaczoną numerem geodezyjnym 32/5 o pow. 0,1115 ha, położoną w obrębie 

Judzianka, przeznaczoną pod drogę, 

 nabyto (bezpłatnie) do zasobu gruntów miasta Hajnówka nieruchomość od KOWR, 

oznaczoną numerami geodezyjnymi 117/3, 117/5 i 117/7 o łącznej pow. 0,1180 ha - 

poszerzenie ul. Urodzajnej, 

 przygotowano dokumentację i zawarto akt notarialny sprzedaży najemcy w trybie 

bezprzetargowym - lokal mieszkalny położony przy ul. Armii Krajowej 34/20 - pow. 34,36 

m2 cena lokalu 71.270,00 zł, 

 wydano postanowienie w sprawie możliwości dokonania podziału działki oznaczonej 

numerem geodezyjnym 112/12 stanowiącej własność osoby fizycznej położonej w Hajnówce 

przy ul. Żytniej, 
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 wydano postanowienie w sprawie możliwości dokonania podziału działki oznaczonej 

numerem geodezyjnym 227 stanowiącej własność osoby fizycznej położonej w Hajnówce 

przy ul. Górnej, 

 wydano postanowienie w sprawie możliwości dokonania podziału działki oznaczonej 

numerem geodezyjnym 90 stanowiącej własność osoby fizycznej położonej w Hajnówce przy 

ul. Bielskiej, 

 wydano decyzję zatwierdzającą podział działki stanowiącej własność osoby fizycznej, 

oznaczonej numerem geodezyjnymi 27/9 położonej w Hajnówce przy ul. Granitowej, 

 wydano decyzję zatwierdzającą podział działki stanowiącej własność osoby fizycznej, 

oznaczonej numerem geodezyjnymi 172 położonej w Hajnówce przy ul. Górnej, 

 wydano decyzję zatwierdzającą podział działki stanowiącej własność osoby fizycznej, 

oznaczonej numerem geodezyjnymi 447/71 położonej w Hajnówce przy ul. Magnoliowej. 

 

Z zakresu budownictwa i inwestycji: 

 

 Prowadzono nadzór nad realizacją zadań:  

a) „Modernizacja energetyczna Szkoły Podstawowej Nr 2”, 

b) rozbudowa komunalnego budynku mieszkalnego przy ul. Bohaterów Westerplatte. 

c) przebudowa, remont i adaptacja pomieszczeń żłobka samorządowego, 

 Realizowano roboty drogowe związane z przebudową dróg i chodników: 

 ul. ul. Urodzajna, ul. Pszeniczna i ulica bez nazwy - wykonano profilowanie podbudowy 

oraz nawierzchnię z mieszanki mineralno-bitumicznej asfaltowej. Ul. Urodzajna i ulica 

bez nazwy - warstwa ścieralna, ul. Pszeniczna - warstwa wiążąca. Do wykonania: warstwa 

ścieralna w ul. Pszenicznej.  

 ul. Kochanowskiego, ul. Mickiewicza i ul. Tuwima - wykonano kanalizację deszczową 

(odcinek w ul. Słowackiego), profilowanie podbudowy oraz warstwę ścieralną 

nawierzchni z mieszanki mineralno-bitumicznej asfaltowej. Zakończono przebudowę ulic. 

 ul. Miodowa, ul. Słodka i ul. Pszczela - wykonano profilowanie podbudowy oraz warstwę 

ścieralną nawierzchni z mieszanki mineralno - bitumicznej asfaltowej. Zakończono 

przebudowę ulic. 

 ul. Skowronka, ul. Kukułki i ul. Sikorki - ustawiono krawężniki, wykonano profilowanie 

podbudowy oraz nawierzchnię z mieszanki mineralno-bitumicznej asfaltowej. Zakończono 

przebudowę ulic. 

 ul. Krucza - ustawiono krawężniki, wykonano profilowanie podbudowy oraz warstwę 

ścieralną nawierzchni z mieszanki mineralno-bitumicznej asfaltowej. Zakończono 

przebudowę ulicy. 

 ul. Ciasna - ustawiono krawężniki, wykonano profilowanie podbudowy oraz warstwę 

wiążącą nawierzchni z mieszanki mineralno-bitumicznej asfaltowej. Do wykonania: 

warstwa ścieralna. 

 ul. Leszczynowa wykonano kanalizację deszczową i podbudowę; zakończono roboty 

przewidziane do wykonania w 2018 roku, 

 ul. Bartników - wykonano kanał technologiczny i podbudowę; zakończono roboty 

przewidziane do wykonania w 2018 roku, 

 ul. Daniela - wykonano przyłącze kanalizacji deszczowej, profilowanie podbudowy, 

ustawiono krawężniki i wykonano nawierzchnię z kostki brukowej betonowej. 

Zakończono budowę ulicy. 

 ul. Niecała - wykonano podbudowę, do wykonania: nawierzchnia z kostki brukowej 

betonowej. 

 wjazd na tereny inwestycyjne przy ul. 11 Listopada - wykonano podbudowę, przyłącza 

kanalizacji deszczowej i sanitarnej oraz wodociągowe, ustawiono krawężniki oraz 
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wykonano chodnik i ścieżkę rowerową w granicach pasa drogowego drogi powiatowej - 

ul.11 Listopada, 

 ul. Mazurska i Skarpowa - w trakcie realizacji: wykonanie podbudowy, ustawianie 

krawężników i wykonanie nawierzchni chodnika i wjazdów bramowych z kostki brukowej 

betonowej, 

 wykonano drenaż odwadniający budynek Szkoły Podstawowej Nr 2 w Hajnówce wraz z 

budową kanalizacji deszczowej odprowadzającej wody drenarskie do sieci deszczowej w 

ul. Chopina, 

 ścieżka dydaktyczna „Judzianka” przy ul. Myśliwskiej - w trakcie realizacji, 

 ul. Celna - etap II - przekazano plac budowy wykonawcy robót, 

 wykonano przebudowę kanalizacji deszczowej w ul. Grunwaldzkiej i Brzozowej w 

kierunku rzeki Leśnej - I etap; zakończono roboty przewidziane do wykonania w 2018 

roku, 

 Przygotowanie dokumentacji planistycznej-opracowywanie miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Hajnówka (przygotowanie dokumentacji 

formalno-prawnej dla planowanych zmian w obowiązujących miejscowych planach 

zagospodarowania przestrzennego). 

 Wydawanie wypisów i wyrysów z planów zagospodarowania przestrzennego miasta 

Hajnówka, zaświadczeń o przeznaczeniu terenu w mpzp, opinii planistycznych.  

 

 

 

Z zakresu oświaty, kultury i sportu: 

 Opracowano dokumentację i przeprowadzono procedurę siedmiu Zapytań ofertowych na 

zakup wyposażenia i sprzętu do żłobka samorządowego w Hajnówce, na łączną kwotę ponad 

200.000 zł. 

 Zakupiono sprzęt multimedialny (45 laptopów, dwie tablice multimedialne, dwa projektory i 

dwa urządzenia wielofunkcyjne) oraz pomoce dydaktyczne (książki i ćwiczenia do nauki 

języka angielskiego, słowniki, artykuły papiernicze) niezbędne do realizacji projektu 

„Otwarta szkoła”, realizowanego dla 69 uczniów z dwóch szkół (Szkoły Podstawowej Nr 1 

im. Janusza Kusocińskiego w Hajnówce oraz Szkoły Podstawowej nr 3 w Hajnówce). 

Wartość zakupionego sprzętu wynosi 84.331 zł, a pomocy 16.680 zł. 

 W dniu 23.08.2018 r. wręczono: 

1) Akty powołania na stanowisko dyrektora placówek oświatowych, jak niżej:  

- Pani Sylwii Edycie Filinowicz - dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 3 w Hajnówce 

- Pani Joannie Ruszuk - dyrektor Przedszkola Nr 1 Hajnówce oraz 

- Panu Adamowi Jerzemu Chudkowi – dyrektorowi Szkoły Podstawowej Nr 2 im. 

Władysława Jagiełły w Hajnówce; 

2) Akty nadania stopnia awansu nauczyciela mianowanego dla czterech nauczycieli 

miejskich szkół (dwóch ze Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Władysława Jagiełły w Hajnówce i 

dwóch ze Szkoły Podstawowej Nr 4 im. Henryka Sienkiewicza w Hajnówce), którzy zdali 

egzamin na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego. 

 W dniu 06.09.2018 r. podpisano umowy z Wojewódzkim Urzędem Pracy na realizację 

kolejnych dwóch projektów współfinansowanych ze środków unijnych: „Moje przedszkole” 

(o wartości 137.253,75 zł, kwota dofinansowania 116.594,75 zł) i „Przedszkole na piątkę” (o 
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wartości 402.576,87 zł, kwota dofinansowania 339.767,87 zł). Ich realizacja rozpocznie się w 

sierpniu 2019 roku. 

 Zorganizowano nauczanie indywidualne dla dwóch uczniów ze Szkoły Podstawowej Nr 2 im. 

Władysława Jagiełły w Hajnówce. 

 Rozstrzygnięto konkurs ofert na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej pod nazwą 

”Program szczepień profilaktycznych przeciw grypie dla mieszkańców Hajnówki po 65 roku 

życia” w 2018 roku. Zawarto umowę z wyłonionym w konkursie ofert oferentem – 

„HAJMED“ Sp. z o.o. w Hajnówce, na realizację programu polityki zdrowotnej w 2018 roku 

pod nazwą „Program szczepień profilaktycznych przeciw grypie dla mieszkańców Hajnówki 

po 65 roku życia”. W ramach programu zaszczepionych zostanie 450 mieszkańców miasta, z 

powyższego przedziału wiekowego. Koszt realizacji programu w całości zostanie pokryty z 

budżetu miasta i w 2018 roku wyniesie 18 tys. zł.  

 Pozytywnie zaopiniowano projekt dyżurów aptek ogólnodostępnych, funkcjonujących na 

terenie powiatu hajnowskiego, na 2019 rok, przekazany przez Starostwo Powiatowe w 

Hajnówce. 

 Wydano decyzję przyznającą pracodawcy dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego 

pracownika, na kwotę 5080,00 zł. 

 W dniu 16 sierpnia 2018r. w mammobusie ustawionym przy Urzędzie Miasta w Hajnówce 

wykonywane były bezpłatne badania mammograficzne dla kobiet w wieku 50- 69 lat. 

 

 

 

Z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska: 

 

 Zrealizowano 7 zgłoszeń osób fizycznych o planowanej wycince drzew; 

 Wydano 3 decyzje dotyczące zezwoleń na usuwanie drzew i krzewów; 

 Złożono 2 zgłoszenia do Starostwa Powiatowego o drzewach złamanych i wywróconych z 

terenu działek będących własnością Gminy Miejskiej Hajnówka; 

 Wydano 9 decyzji dotyczących zezwoleń na korzystanie z dróg w sposób szczególny; 

 Przyjęto 72 deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi; 

 Wpłynęło 19 podań o dofinansowanie sterylizacji lub kastracji zwierząt na podstawie 

programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 

terenie miasta Hajnówka, w wyniku czego na zabiegi skierowano 4 psy, 3 suki, 2 koty i 11 

kotek, łączna ilość zwierząt-20. 

 Wystawiono 69 wezwań do zapłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi; 

 Wystawiono 24 upomnienia o zaległości w opłacie za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi; 

 Wystawiono 7 tytułów wykonawczych w celu dochodzenia przez urząd skarbowy należności 

z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

 Zrealizowano I etap przedsięwzięcia pod nazwą: „Zabiegi pielęgnacyjne pomników 

przyrody”, obejmujący wykonanie badań-prób obciążeniowych na 17 drzewach stanowiących 

pomniki przyrody, rosnących na terenie miasta Hajnówka. Zadanie dofinansowane zostało ze 

środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 

Białymstoku. 

 Rozstrzygnięto zapytanie i wyłoniono wykonawcę na realizację zadania „Usuwanie wyrobów 

zawierających azbest z terenu miasta Hajnówka - 2018” 

 Wydano 44 decyzje przyznające dodatek energetyczny 

 Wydano 112 decyzji przyznających dodatek mieszkaniowy; 

 Wydano 2 decyzje o umorzeniu postępowania w sprawie przyznania dodatku 

mieszkaniowego; 

 Wydano 3 decyzje wygaszające dodatek mieszkaniowy; 

 Wydano 1 decyzję wstrzymującą dodatek mieszkaniowy; 
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 Wydano 1 decyzję anulującą wstrzymanie wypłacania dodatku mieszkaniowego; 

 Społeczna komisja mieszkaniowa utworzyła dodatkową listę najmu lokali komunalnych na 

2018 rok, na którą zakwalifikowała: 

 6 osób na najem lokali socjalnych (w związku z rozbudową budynku przy ul. Bohaterów 

Westerplatte) 

 1 osobę na najem lokalu mieszkalnego; 

 1 osobę mieszkającą na działce na najem lokalu mieszkalnego 

 

 

Z zakresu zamówień publicznych: 

 W dniu 19.07.2018 r. wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn. 

„Dostawa i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznych i kolektorów słonecznych II”. 

 W dniu 11.07.2018 r. rozstrzygnięto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn. 

„Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego”. Umowę zawarto z Bankiem 

Spółdzielczym w Sokółce na kwotę 57.640,63 zł. 

 W dniu 07.08.2018 r. rozstrzygnięto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn. 

„Pełnienie nadzoru inwestorskiego przy budowie ścieżki dydaktycznej”.Umowę zawarto z 

firmą WRZOSBUD Włodzimierz Sacharczuk z siedzibą w Hajnówce przy ul. Wrzosowej 87 

na kwotę 3.444,00 zł. 

 W dniu 07.08.2018 r. wszczęto, a w dniu 4.09.2018 r. rozstrzygnięto postępowanie o 

udzielenie zamówienia publicznego pn. „Pełnienie nadzoru inwestorskiego przy przebudowie 

ulicy Celnej- Etap II”.Umowę zawarto z firmą Budownictwo Komunikacyjne Maria 

Gawryluk z siedzibą w Białymstoku przy ul. Transportowej 16/24 na kwotę 38.745,00 zł. 

  

 W dniu 13.08.2018 r. wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn. 

„Budowa pochylni dla osób niepełnosprawnych” przy Żłobku Samorządowym (ul. Armii 

Krajowej 24). 

 W dniu 16.08.2018 r. wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn.„ 

Przebudowa obiektów OSiR w Hajnówce II” 

 W dniu 13.08.2018 r. wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn. 

„Remont kanalizacji deszczowej w ul. Białowieskiej”  

 

 

Sprawy różne: 

 W dniu 30.07.2018 roku miasto Hajnówka odwiedził XX Raciborski Rajd Rowerowy 

Środowisk Trzeźwościowych Dookoła Polski. Ideą rajdu jest integracja środowisk 

trzeźwościowych oraz promowanie zdrowego, trzeźwego stylu życia. Tegoroczna grupa 

liczyła 21 osób (mężczyźni i kobiety). Grupa zakwaterowana była w Klubie „Dąb” oraz w 

świetlicy socjoterapeutycznej przy MOPS w Hajnówce. 

 

Informacja została uzgodniona z Burmistrzem Miasta Hajnówka 

 

 


