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Informacja o działalności Burmistrza Miasta Hajnówka
w okresie od 8 marca 2019 roku do 4 kwietnia 2019 roku

W dniu 20 marca 2019 r. został złożony do Centrum Projektów Europejskich w Warszawie
projekt w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Wniosek o dofinansowanie do-
tyczy głównie przygotowania samorządu miasta do korzystania z nowego rządowego programu DO-
STĘPNOŚĆ PLUS, zwiększenia dostępności przestrzeni publicznych miasta i wypracowanie syste-
mu komunikacyjno-informacyjnego w tych przestrzeniach, poprawę dostępności obiektów publicz-
nych, w tym przede wszystkim działających w obszarze kultury (Bibiloteka, Dom Kultury, Budynek
Dworca) - dla wszystkich (w tym szczególnie osób niepełnosprawnych z różnymi rodzajami dys-
funkcji,  rodzin z dziećmi, osób starszych, niesamodzielnych itd.),  poprawę dostępności wydarzeń
miejskich. To projekt międzynarodowy, w którym partnerem zagranicznym, posiadającym wzorcowe
rozwiązania w tej dziedzinie, jest włoskie turystyczne miasto Matera. Polskimi partnerami projektu
są: Gmina Miejska Hajnówka, Miejska Biblioteka Publiczna w Hajnówce, Hajnowski Dom Kultury,
Stowarzyszenie  Kulturalne  POCZTÓWKA i  Ośrodek  Wspierania  Organizacji  Pozarządowych  w
Białymstoku.   

W przedmiotowym okresie rozstrzygnięte zostały otwarte konkursy ofert na realizację nastę-
pujących zadań publicznych w 2019 roku:

1. Przywracanie sprawności psychofizycznej poprzez rehabilitację osób po operacji raka piersi,
2. Zorganizowanie i przeprowadzenie festynów promujących zdrowy tryb życia, wartości ro-

dzinne i integrację międzypokoleniową,
3. Wspieranie inicjatyw i działań, które przyczyniają się do postaw tolerancji i otwartości wobec

niepełnosprawności oraz wspieranie inicjatyw promujących walkę z wszelką nietolerancją,
uprzedzeniami i stereotypami,

4. Popularyzacja i prezentacja wartości duchowych oraz promocja walorów artystycznych mu-
zyki kameralnej i organowej w Hajnówce,

5. Popularyzacja i prezentacja wartości duchowych oraz promocja walorów artystycznych mu-
zyki cerkiewnej w Hajnówce,

6. Edukacja w zakresie właściwego postępowania z odpadami.
7. Edukacja  w zakresie  humanitarnego  traktowania  zwierząt,  zapobiegania  ich  bezdomności

oraz zapobiegania niekontrolowanemu rozmnażaniu zwierząt towarzyszących (psów i kotów)
i właściwej opieki nad nimi.

W dniu 29 marca 2019 r. Burmistrz Miasta Hajnówka uczestniczył w warsztatach dotyczą-
cych aktualizacji Strategii Rozwoju Województwa Podlaskiego do roku 2020, która będzie podsta-
wowym dokumentem strategicznym polityki regionalnej województwa podlaskiego w perspektywie
do 2030 roku. Tematem przewodnim warsztatów była Konkurencyjność województwa podlaskiego a
specjalizacje i zasoby ludzkie regionu,  a ich celem wypracowanie kluczowych rozwiązań potrzeb-
nych do wzmocnienia potencjałów danego subregionu, jak też eliminacji głównych barier.

Z zakresu gospodarki gruntami i rolnictwa:

 przygotowano dokumentację i zawarto akt notarialny sprzedaży najemcy w trybie bezprzetar-
gowym - lokal mieszkalny położony przy ul. Os. Millenium 2 - pow. 38,00 m2 cena lokalu
86.331,00 zł.

 przygotowano dokumentację i zawarto akt notarialny sprzedaży najemcy w trybie bezprzetar-
gowym  -  lokal  mieszkalny  położony  przy  ul.  3  Maja  43  -  pow.  37,70  m2 cena  lokalu
83.389,00 zł.
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 przygotowano dokumentację i zawarto akt notarialny sprzedaży najemcy w trybie bezprzetar-
gowym - lokal mieszkalny położony przy ul. A. Krajowej 40 - pow. 42,45 m2 cena lokalu
92.481,00 zł.

 ogłoszono III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż na własność nieruchomości miej-
skich niezabudowanych, położonych przy ul. Doc. A. Dowgirda w Hajnówce oznaczonych
numerami geodezyjnymi: 3371/1 o pow. 2,6245 ha – cena wywoławcza 680.000 zł i 3371/2 o
pow. 4,3324 ha – cena wywoławcza 1.100.000 zł + VAT (23 %) + koszty przygotowania nie-
ruchomości do zbycia 1.011,00 zł – brak ofert.

 wydano 952 zaświadczeń potwierdzających przekształcenie prawa użytkowania wieczystego
w prawo własności gruntu.

 wydano 2 decyzje w sprawie zatwierdzenia projektu podziału - podział działki oznaczonej
numerem geodezyjnym 20/1 położonej  w obrębie Judzianka Stara i  oznaczonej  numerem
geodezyjnym 2093/1 i 2093/35 położonej przy ul. Gajowej.

 wydano 13 decyzji o odmowie uchylenia decyzji podziałowych.

Z zakresu budownictwa i inwestycji:

 Prowadzono nadzór i bieżące uzgadnianie opracowywanej dokumentacji projektowo-koszto-
rysowej przebudowy: 
a) ul. Woskowej,
b) ul. Storczykowej.

 Przygotowano dokumentacje do wszczęcia postępowań o udzielenie zamówień publicznych
na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę ulic: Armii Krajo-
wej (odcinek od 3 Maja do ul. M.J. Piłsudskiego), ul. Urodzajna c.d., ul. Księżycowa, część
ul. Zajęczej, ul. Poranek), 

 Prowadzono nadzór nad realizacją zadań:
a) budowa fontanny w parku miejskim,
b) dostawa i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznych,
c) rozbiórka istniejących basenów betonowych. 

 Przekazano place budowy Wykonawcom robót dla zadań:
a) przebudowa obiektów OSiR w Hajnówce,
b) wykonanie  nawierzchni  utwardzonej  z  mieszanki  bitumicznej  asfaltowej  w  ulicy

Białowieskiej – Etap I,
c) budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Słonecznikowej w Hajnówce.

 Przygotowywano dokumentację planistyczną na opracowanie miejscowych planów zagospo-
darowania  przestrzennego  dla  części  miasta  Hajnówka  (przygotowanie  dokumentacji  for-
malno-prawnej dla planowanych zmian w obowiązujących miejscowych planach zagospoda-
rowania przestrzennego).

 Przygotowywano dokumentację planistyczną do zmiany studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego miasta Hajnówka.

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

Z zakresu oświaty, kultury i sportu:

 W dniu 28.03.2019 r. Urząd Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego poinformował, że
projekt pt.„Zwiększenie dostępności do edukacji przedszkolnej poprzez rozbudowę i przebudo-
wę Przedszkola Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Hajnówce” został wybrany do dofinanso-
wania. Rozpoczęto procedurę podpisywania umowy. Projekt polegać będzie na rozbudowie
Przedszkola Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Hajnówce. W ramach inwestycji powstaną
sale  przedszkolne,  gabinety  oraz  plac  zabaw  dostosowany  do  potrzeb  dzieci
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z niepełnosprawnością. Wartość projektu wynosi 2.807.890,15 zł w tym dofinansowanie z UE:
849.948,34 zł.

 Wystąpiono do Kuratorium Oświaty w Białymstoku z wnioskiem o wydanie opinii w sprawie
sieci publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miejską Hajnówka oraz w sprawie
planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Miejską Hajnówka.

 Wsparto finansowo XIV Mistrzostwa Hajnówki w wyciskaniu Sztangi Leżąc kwotą 500 zł.
 Przeprowadzono procedurę zapytania ofertowego na doposażenie 20 miejsc żłobkowych oraz

placu zabaw Żłobka Samorządowym w Hajnówce w ramach projektu pt. " Nowe miejsca żłob-
kowe w Gminie Miejskiej Hajnówka " współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.

 W publicznych szkołach, przedszkolach oraz żłobku prowadzonych przez Gminę Miejską Haj-
nówka przeprowadzono rekrutację na rok szkolny 2019/2020.

 Objęto Honorowym Patronatem Burmistrza Miasta Hajnówka VII edycję Przeglądu Recytator-
skiego „Kocham, Lubię, Szanuję... Przyrodę, Pompika i Leśnych przyjaciół” oraz wsparto kon-
kurs przekazując nagrody uczestnikom.

 Wyrażono zgodę, ze względu na stan zdrowia znacznie utrudniający uczęszczanie do szkoły, na
zorganizowanie nauczania indywidualnego dla:

a) ucznia klasy VI Szkoły Podstawowej Nr 4 im. Henryka Sienkiewicza w Hajnówce
b) ucznia klasy VIII Szkoły Podstawowej Nr 4 im. Henryka Sienkiewicza w Hajnówce.

 Zorganizowano kolejne wyjazdy zawodoznawcze w ramach projektu „Otwarta Szkoła” współ-
finansowanego ze środków Unii Europejskiej.

 Zorganizowano wyjazdy w ramach Hajnowskiego Uniwersytetu Dziecięcego oraz Podlaskiej
Akademii Młodego Inżyniera.

 złożono do Kuratorium Oświaty w Białymstoku wniosek o rozliczenie środków Funduszu
Pracy, na kwotę 3142,61 zł, w związku z przyznanym pracodawcy w lutym 2019, dofinanso-
waniem kosztów kształcenia młodocianego pracownika.

 w dniach 13 i 20 marca 2019 r. w mammobusie ustawionym przy Urzędzie Miasta w Haj-
nówce wykonywane były bezpłatne badania mammograficzne dla kobiet w wieku 50- 69 lat.

Z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska:

 Wydano 3 decyzje dotyczące zezwoleń na korzystanie z dróg w sposób szczególny;
 Wydano 2 decyzje dotyczące współdziałania w zakresie organizacji  bezpieczeństwa ruchu

drogowego;
 Zrealizowano 8 zgłoszeń osób fizycznych o planowanej wycince drzew;
 Przyjęto 50 deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
 Wysłano 14 wezwań do mieszkańców w sprawie weryfikacji liczby osób zamieszkujących

nieruchomość;
 Wystawiono 45 wezwań do zapłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
 Wystawiono  45  upomnienia  o  zaległości  w  opłacie  za  gospodarowanie  odpadami

komunalnymi;
 Wydano 66 decyzji przyznających dodatek mieszkaniowy;
 Wydano 7 decyzji o odmowie przyznania dodatku mieszkaniowego;
 Wydano  1  decyzję  o  umorzeniu  postępowania  w  sprawie  przyznania  dodatku

mieszkaniowego;
 Wydano 1 decyzję wygaszającą przyznany dodatek mieszkaniowy;
 Wydano 20 decyzji przyznających dodatek energetyczny.

Z zakresu zamówień publicznych:
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 W dniu 02.04.2019 r. rozstrzygnięto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn.
„Przebudowa obiektów OSiR w Hajnówce IV”. Umowę zawarto z:
Zadanie nr 1 – Przebudowa stadionu sportowego: Panorama Obiektu Sportowe Sp. z o.o. z
siedzibą w Piasecznie na kwotę 9.879.444,87 zł.
Zadanie nr 2 – Rozbiórka basenów kąpielowych: PPHU TOMEX Tomasz Danilecki z siedzi-
bą w Hajnówce na kwotę 115.620,00 zł.
Zadanie nr 3 – Budowa basenów kąpielowych: CENTRO-MET Stefan Bedkowski z siedzibą
w Hajnówce na kwotę 1.098.998,00 zł.
Zadanie nr 4 – Drogi i parkingi:  Terra Mota Sp. z o.o. z siedzibą w Gorlicach na kwotę
989.780,46 zł.

 W dniu 21.03.2019 r. rozstrzygnięto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn.
„Przebudowa ulic miejskich”. Umowę zawarto z:
Zadanie nr 1 – Nawierzchnia asfaltowa w ul. Bartników i Białowieskiej: Przedsiębiorstwo
Drogowo-Mostowe „MAKSBUD” z siedzibą w Bielsku Podlaskim na kwotę 673.746,95 zł.
Zadanie nr 2 – Kanalizacja deszczowa w ul. Słonecznikowej: Przedsiębiorstwo Wodociągów
i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Hajnówce na kwotę 232.470,00 zł.

 W dniu 18.03.2019 r. rozstrzygnięto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn.
„Dostawa materiałów drogowych”. Umowę zawarto z firmą WIPROBET Sp. z o.o. z siedzi-
bą w Hołówkach Małych na kwotę 124.345,01 zł.

 W  dniu  26.03.2019  r.  wszczęto  postępowanie  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  pn.
„Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego”

 W dniu 01.04.2019 r. wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Peł-
nienie nadzoru inwestorskiego nad wyposażeniem placu zabaw”

Sprawy różne:
 W dniu 15 marca 2019 r. pracownik Urzędu Miasta uczestniczył w spotkaniu z marszałkiem

województwa podlaskiego – Arturem Kosickim zorganizowanym przez Podlaski Klub Bizne-
su w Białymstoku. Tematem spotkania był: „Rozwój województwa podlaskiego oraz wspar-
cie przedsiębiorczości z wykorzystaniem programów finansowych dla firm”.
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