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PG.0057.6.2018

Informacja o działalności Burmistrza Miasta Hajnówka
w okresie od 08 września 2018 roku do 08 października 2018 roku

30 września 2018 roku w Hajnowskim Domu Kultury odbyła się Akcja Charytatywna pt. „Pomóżmy
Oli” 8 letniej mieszkance Hajnówki chorej na ostrą białaczkę szpikową. Tego dnia miały miejsce
konkursy  plastyczne  dla  najmłodszych,  za  które  nagrody  w  postaci  bonów  podarunkowych
ufundował Burmistrz Miasta Hajnówka.

Dnia  2  października  2018  roku  odbyło  się  spotkanie  dot.  prezentacji  opracowania  pn. „Plan
energetyczny,  zachowania  czystości  powietrza  i  ochrony  klimatu  Powiatu  Hajnowskiego”,  który
przedstawia możliwości rozwoju energii odnawialnych na terenie Powiatu Hajnowskiego. Został on
przygotowany w ramach polsko - niemieckiego projektu „Zasobooszczędny rozwój regionalny na
Podlasiu”  realizowanego  we  współpracy  Fundacji  EuroNatur,  Urzędu  Marszałkowskiego
Województwa Podlaskiego i Powiatu Hajnowskiego.

W dniach 3-4 października 2018 roku w Operze i Filharmonii  Podlaskiej  odbył się V Wschodni
Kongres Gospodarczy. W wydarzeniu uczestniczył Burmistrz Miasta Hajnówka.

6 października 2018 roku w Hajnówce odbyła się impreza biegowa - IX Hajnowska Dwunastka.
Bieg  przełajowy  na  dystansie  12  kilometrów  tradycyjnie  miał  miejsce  na  terenie  Nadleśnictwa
Hajnówka. W biegu udział wzięło 201 zawodników.

6-7  października  2018  roku  odbył  się  pierwszy  zlot  Food  Truck  w  Hajnówce.  W Hajnowskim
Amfiteatrze zagościło 14 Food Trucków serwujących dania m.in. kuchni amerykańskiej, azjatyckiej,
meksykańskiej, francuskiej, greckiej, hiszpańskiej i żydowskiej.

Z zakresu gospodarki gruntami i rolnictwa:

 ogłoszono przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż na własność nieruchomości miejskich
niezabudowanych,  położonych  przy  ul.  Doc.  A.  Dowgirda  w  Hajnówce  oznaczonych
numerami geodezyjnymi: 3371/1 o pow. 2,6245 ha – cena wywoławcza 1.350.000 zł i 3371/2
o pow. 4,3324 ha – cena wywoławcza 2.186.000 zł + VAT (23 %) + koszty przygot. nier.
do zbycia 1.011,00 zł,

 rozstrzygnięto  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  osiągnięta  w  przetargu  66.300  zł  +  VAT
(zwolniony)  +  koszty  przygotowania  nieruchomości  do  zbycia  1.107,00  zł  –  nabywca
Wojciech Paweł Kuczko,

 wydano  decyzję  zatwierdzającą  podział  działki  stanowiącej  własność  Gminy  Miejskiej
Hajnówka, oznaczonej numerem geodezyjnym 741 położonej w Hajnówce obr. 4 Górne,

 wydano  decyzję  zatwierdzającą  podział  działki  stanowiącej  własność  osoby  fizycznej,
oznaczonej numerem geodezyjnym 227 położonej w Hajnówce przy ul. Górnej,

 wydano  decyzję  zatwierdzającą  podział  działki  stanowiącej  własność  osoby  fizycznej,
oznaczonej numerem geodezyjnym 23 położonej w Hajnówce przy ul. Dolnej,
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Z zakresu budownictwa i inwestycji:

 Prowadzono nadzór nad realizacją zadań: 
a) rozbudowa komunalnego budynku mieszkalnego przy ul. Bohaterów Westerplatte 
b) przebudowa, remont i adaptacja pomieszczeń żłobka samorządowego,

 Realizowano roboty drogowe związane z przebudową dróg i chodników:
a) ul. Urodzajna, ul. Pszeniczna i ulica bez nazwy - wykonano nawierzchnię z mieszanki

mineralno-bitumicznej asfaltowej; zakończono przebudowę ulic,
b) ul.  Ciasna  -  wykonano  nawierzchnię  z  mieszanki  mineralno-bitumicznej  asfaltowej;

zakończono przebudowę ulicy
c) ul.  Niecała  –  wykonano  nawierzchnię  z  kostki  brukowej,  betonowej;  zakończono

przebudowę ulicy,
d) wjazd  na  tereny  inwestycyjne  przy  ul.  11  Listopada  –  wykonano  chodnik,  ścieżkę

rowerową  i  nawierzchnię  wjazdu  z  kostki  brukowej  betonowej  w  granicach  pasa
drogowego drogi  powiatowej  – ul.  11 listopada;  zakończono roboty przewidziane  do 
wykonania w 2018 roku,

e) ul. Mazurska i Skarpowa – wykonano podbudowę i nawierzchnię chodnika i wjazdów
bramowych  z  kostki  brukowej  betonowej;  zakończono  roboty  przewidziane  do 
wykonania w 2018 roku,

f) Skrzyżowanie  ulic  Batorego  i  Sportowej  -  wykonano  podbudowę  i  nawierzchnię
chodnika z kostki brukowej betonowej; zakończono roboty przewidziane do wykonania
w 2018 roku,

g) ul.  Białowieska  -  w  trakcie  realizacji  -  wykonanie  podbudowy  oraz  nawierzchni
chodników, wjazdów i parkingów z kostki brukowej betonowej;

h) ul. Celna - etap II – przebudowa w trakcie realizacji,
i) ścieżka dydaktyczna „Judzianka” przy ul. Myśliwskiej - w trakcie realizacji,

 Szkoła Podstawowa Nr 2 - zakończono modernizację energetyczną budynków szkoły.
 Przygotowano dokumentację do wszczęcia postępowania o udzielenie zamówień publicznych

na: 
-  wykonanie  dokumentacji  projektowo -  kosztorysowej  rozbudowy z  przebudową Szkoły
Podstawowej Nr 3 w Hajnówce przy ul. Działowej 1,

  Przygotowywano  dokumentację  planistyczną  -  opracowywanie  miejscowych  planów
zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Hajnówka (przygotowanie dokumentacji
formalno-prawnej  dla  planowanych  zmian  w  obowiązujących  miejscowych  planach
zagospodarowania przestrzennego).

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

Z zakresu oświaty, kultury i sportu:

 Rozpoczęto realizację zajęć cyfrowych oraz zajęć z języka angielskiego, w dwóch hajnowskich
szkołach  (Szkole  Podstawowej  Nr  1  im.  Janusza  Kusocińskiego  w  Hajnówce,  Szkole
Podstawowej  Nr  3  w  Hajnówce),  w  ramach  projektu  „Otwarta  Szkoła”,  dofinansowanego
z funduszy unijnych.

 Wsparto finansowo:
a) wyjazd  Amatorskiego  Zespołu  Pieśni  „ECHO  PUSZCZY”  na  Ogólnopolski  Przegląd

Artystyczny Ruchu Seniorów „ARS” 2018 we Włocławku.
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b) warsztaty plastyczne „Pocztówka patriotyczna”, adresowane do uczniów hajnowskich szkół
podstawowych,  organizowane  przez  Szkołę  Podstawową Nr  4  im.  Henryka  Sienkiewicza
w Hajnówce.

c) wsparto  finansowo  oraz  rzeczowo  konkurs  plastyczny  pt.  „KOLOROWA  JESIEŃ  W 
POLSKIEJ  LITERATURZE DZIECIĘCEJ”,  adresowany do hajnowskich  dzieci  w wieku
przedszkolnym,  organizowany  przez  Przedszkole  Nr  3  z  Oddziałami  Integracyjnymi
w Hajnówce.

 Przygotowano  wniosek  do  dyrektora  Reprezentacyjnego  Zespołu  Artystycznego  Wojska
Polskiego o występ Zespołu w Hajnówce w 2019 roku

 Przeanalizowano aneksy do arkuszy organizacji szkół i przedszkoli na rok szkolny 2018/2019
i przekazano je do zaopiniowania Podlaskiemu Kuratorowi Oświaty.

 Wyrażono  zgodę  na  zorganizowanie  nauczania  indywidualnego  dla  siedmiu  uczniów
hajnowskich szkół (pięciu ze Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Władysława Jagiełły w Hajnówce
i dwóch ze Szkoły Podstawowej nr 4 im Henryka Sienkiewicza w Hajnówce).

 Na  podstawie  aktualnych  list  dzieci  zgłoszonych  na  zajęcia  religii  Kościoła
Zielonoświątkowego oraz Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego na rok szkolny 2018/2019
oraz informacji o wysokości wynagrodzenia nauczycieli religii oszacowano koszty organizacji
lekcji religii w Pozaszkolnych Punktach Katechetycznych przy miejskich szkołach i obciążono
trzy samorządy kosztami refundacji w tym zakresie (Gmina Hajnówka 61,12 zł za 1 ucznia
miesięcznie,  Gmina Białowieża 61,12 zł  za 1 ucznia miesięcznie,  Starostwo Powiatowe w 
Hajnówce 174,50 zł za 2 uczniów miesięcznie). Ogólny koszt refundacji wynosi miesięcznie
296,74 zł, rocznie 3.560,88 zł. 

 W  dniu  2  października  podpisano  umowę  z  Politechniką  Białostocką  na  kontynuację
Hajnowskiego  Uniwersytetu  Dziecięcego.  W ramach  uniwersytetu  zostanie  zorganizowany
cykl 15 wykładów dla 50 uczniów hajnowskich szkół z klas IV, V i VI.

 Rozstrzygnięto zapytanie ofertowe na kompleksowe przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń
dla 38 nauczycieli – uczestników projektu „Otwarta szkoła” z zakresu kompetencji cyfrowych.

 Zebrano,  scalono  i  przekazano  do  Kuratorium  Oświaty  w  Białymstoku  dane  dotyczące
hajnowskich szkół i przedszkoli, według stanu na dzień 10 września 2018 r. oraz na dzień 30
września 2018 r., w elektronicznym Systemie Informacji Oświatowej.

 W ramach umowy zawartej  pomiędzy Gminą Miejską Hajnówka,  a  „HAJMED“ Sp z o.o.
we wrześniu  zaszczepiono  przeciw grypie  449 mieszkańców miasta  Hajnówka  po 65 roku
życia, w ramach realizowanego przez miasto programu zdrowotnego.

 Przesłano  do  Kuratorium  Oświaty  w  Białymstoku  ostateczną  informację  o  potrzebnej
wysokości  środków  i  liczbie  uczniów  uprawnionych  do  dofinansowania  podręczników
i materiałów  edukacyjnych  w  ramach  Rządowego  programu  pomocy  uczniom „Wyprawka
szkolna 2018”, w roku szkolnym 2018/2019.

 Wydano 3 decyzje przyznające uczniom zasiłek szkolny.
 Wydano 82 decyzje przyznajace uczniom stypendium szkolne.
 Przygotowano listę wypłat zasiłków szkolnych na kwotę 1240,00 zł.
 Złożono do Kuratorium Oświaty  w Białymstoku wniosek o rozliczenie środków Funduszu

Pracy  na  dofinansowanie  pracodawcy  kosztów  kształcenia  młodocianego  pracownika  za
miesiąc sierpień 2018 r.

Z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska:

 Zrealizowano 7 zgłoszeń osób fizycznych o planowanej wycince drzew;
 Złożono  2  zgłoszenia  do Starostwa Powiatowego  o  drzewach złamanych  i  wywróconych

z terenu działek będących własnością Gminy Miejskiej Hajnówka;
 Złożono 2 wnioski do Starosty Hajnowskiego o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew z 

terenu działek będących własnością Gminy Miejskiej Hajnówka;
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 Wydano 5 decyzji dotyczących zezwoleń na korzystanie z dróg w sposób szczególny;
 Przyjęto 51 deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
 Wpłynęło  6  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 1 psa, 3 suki, 1 kota
i 1 kotkę, łączna ilość zwierząt – 6;

 Wystawiono 19 wezwań do zapłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
 Wystawiono 7 upomnień o zaległości w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
 Wystawiono 9 tytułów wykonawczych w celu dochodzenia przez urząd skarbowy należności

z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Z zakresu zamówień publicznych:

 W dniu  10.09.2018  r.  unieważniono  postępowanie  o  udzielenie  zamówienia  publicznego
pn. „Budowa pochylni dla osób niepełnosprawnych” przy Żłobku Samorządowym (ul. Armii
Krajowej 24).

 W dniu  12.09.2018  r.  unieważniono  postępowanie  o  udzielenie  zamówienia  publicznego
pn. „Przebudowa obiektów OSiR w Hajnówce II”

 W dniu  11.09.2018 r.  rozstrzygnięto  postępowanie  o  udzielenie  zamówienia  publicznego
pn. „Remont  kanalizacji  deszczowej  w  ul.  Białowieskiej”.  Umowę  zawarto  z 
Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji  Sp. z o.o. z siedzibą w Hajnówce przy ul. 
Słowackiego 29 na kwotę 322.499,85 zł.

 W  dniu  14.09.2018  r.  wszczęto,  a  w  dniu  01.10.2018  r.  unieważniono  postępowanie  o
 udzielenie zamówienia publicznego pn. „System monitoringu wizyjnego”.

 W  dniu  13.09.2018  r.  wszczęto,  a  w  dniu  27.09.2018  r.  unieważniono  postępowanie  o
 udzielenie zamówienia publicznego pn. „Zimowe utrzymanie dróg”.

 W  dniu  05.10.2018  r.  wszczęto  postępowanie  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  pn.
 „Dokumentacja projektowo-kosztorysowa rozbudowy z przebudową Szkoły Podstawowej nr
3”.

 W dniu  05.10.2018  r.  wszczęto  postępowanie  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  pn. 
„Zimowe utrzymanie dróg II”.

 W dniu 27.09.2018 r. wszczęto postępowanie o udzielenie  zamówienia publicznego pn   
„Dostawa i montaż platformy dla osób niepełnosprawnych” (przy Żłobku Samorządowym –
ul. Armii Krajowej 24).

 W dniu  25.09.2018  r.  wszczęto  postępowanie  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  pn. 
„Dostaw i montaż kotłów c.o.”.

Sprawy różne:
 W niedzielę  16  września  2018  r.  odbył  się  ósmy  Rajd  Rowerowy  im.  plut.  Bolesława

Bierwiaczonka.  Celem  rajdu  było  uczczenie  setnej  rocznicy  odzyskania  przez  Polskę
niepodległości,  oraz  pamięci  żołnierzy  poległych  w  obronie  Hajnówki  i  tragicznych
wydarzeń  września  1939  r.  Organizatorem  rajdu  jest  Urząd  Miasta  Hajnówka  i  Miejska
Biblioteka Publiczna im. dr. Tadeusza Rakowieckiego. 

 Dnia  26  września  2018 r.  w Hajnowskim Domu Kultury  odbyły  się  10  Urodziny Żubra
Pompika.  Organizację  wydarzenia  koordynowali  pracownicy  Urzędu  Miasta  Hajnówka.
Wydarzenie miało w programie szereg atrakcji dla dzieci hajnowskich szkół i przedszkoli.
Z premierą spektaklu pt. „Żubr Pompik” przyjechał Teatr „Fuzja” z Poznania - podczas trzech
spektakli  obejrzało  go  ponad  600  osób,  głównie  dzieci.  Artyści  w  zabawny  sposób
przedstawili  historie  z  życia  rodziny  Pompika.  Zaplanowano także  animacje  połączone z
warsztatami, prowadzone przez Monikę Skikiewicz - BAJANKĘ – animatorkę, na co dzień
współpracującą z wydawcą Żubra Pompika – wydawnictwem Media Rodzina z Poznania, w
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zakresie  promocji  znanych  postaci  dziecięcej  i młodzieżowej  literatury,  takich  jak  Kicia
Kocia czy Harry Potter. BAJANKA towarzyszyła także dzieciom z hajnowskich przedszkoli
podczas spotkań i warsztatów przeprowadzonych tego dnia w ramach urodzin w Miejskiej
Bibliotece Publicznej w Hajnówce. Książeczki o Żubrze Pompiku można było zakupić w
promocyjnych cenach na stoisku wydawnictwa Media Rodzina, które specjalnie przyjechało
z Poznania na tę jubileuszową okazję. Dzięki postaci Żubra Pompika miasto Hajnówka może
szczycić się markowym już na ten dzień produktem znanym nie tylko w regionie, ale również
w całej Polsce, jest to jeden z głównych produktów wizerunkowych Hajnówki, wokół którego
prowadzone są szczególne działania promocyjne. Postacie z tych książek bawią i śmieszą,
umacniają więzi rodzinne, uczą szacunku do rodziny i przyrody, budują w dzieciach więzi
z regionem i poczucie tożsamości lokalnej. Specjalnym gościem dnia był Tomasz Samojlik –
hajnowianin,  autor  Pompika.  W  ostatnim  roku  doczekaliśmy  się  również  serialu
animowanego, emitowanego w TVP ABC, powstała strona www.zubrpompik.pl. Dostępne są
w sprzedaży filmy na DVD, powstała gra planszowa i cykl materiałów promocyjnych jemu
poświęconych, a ostatnia edycja Jarmarku Żubra 2018 miała wśród atrakcji rodzinną Strefę
atrakcji Żubra Pompika.

 Urząd  Miasta  wydał  informator  promocyjny  oraz  kalendarz  planszowy  na  2019  r.
HAJNÓWKA. DUCHOWA WITALNOŚĆ, w spójnej szacie graficznej. Oba wydawnictwa
prezentują kluczowe zasoby i potencjał naszego miasta, a ich wizerunek i przekaz jest zgodny
z  założeniami  Strategii  Marki  Hajnówka  oraz  Systemu Identyfikacji  Wizualnej,  w której
określono  główne  produkty  markowe  mające  potencjał  do  kreowania  mechanizmów
rozwojowych  miasta  i  budowania  spójnego  wizerunku  miasta  na  zewnątrz,  ale  i w 
środowisku lokalnym.

 W  ramach  realizacji  projektu  pn.  Hajnówka  OdNowa.  Kooperacja  w  rewitalizacji  -
doświadczenia  z  Reggio  Emilia Zarządzeniem  nr  122/2018  powołano  Grupę  Inicjatywną
podmiotów  sektora  ekonomii  społecznej  z  terenu  miasta  Hajnówka,  złożoną  z  osób
zaangażowanych w tworzenie Programu Rewitalizacji miasta Hajnówka oraz realizujących
różne zadania publiczne na rzecz mieszkańców miasta. Grupa ta będzie tworzyła zespół ściśle
współuczestniczący  w  realizowanych  w  projekcie  działaniach,  służących  wypracowaniu
modelu  kooperacyjnego  działania  podmiotów ekonomii  społecznej  w Hajnówce.  Podczas
spotkania  w  dniu  2.10.2018  r.  inicjującego  działanie  grupy,  odbył  się  m.in.  spacer  po
rewitalizowanym obszarze  oraz  prezentacja  możliwości  współpracy,  jakie  daje  przestrzeń
obiektu hajnowskiego dworca. 

http://www.zubrpompik.pl/

