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Informacja o działalności Burmistrza Miasta Hajnówka
w okresie od 5 kwietnia 2019 roku do 7 maja 2019 roku

16 kwietnia 2019 r. we współpracy z Ośrodkiem Wspierania Organizacji Pozarządowych w
Białymstoku  przeprowadzono  szkolenie  dla  organizacji  pozarządowych.  Podczas  szkolenia
omówione  zostały  nowe  wzory  ofert,  umów  i  sprawozdań  stosowane  podczas  zlecania  zadań
publicznych  w  ramach  otwartych  konkursów  ofert  oraz  zmiany  w  procedurze  konkursowej
wynikające ze zmiany tych dokumentów.

Ogłoszone zostały otwarte konkursy ofert na realizację następujących zadań publicznych w
2019 roku:

1. Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w sferze rewitalizacji, wsparcia osób
niepełnosprawnych i działań na rzecz organizacji pozarządowych w 2019 r.

2. Popularyzacja  i  prezentacja  wartości  duchowych  oraz  promocja  walorów  artystycznych
muzyki kameralnej i organowej w Hajnówce,

3. Kolonie dla dzieci z rodzin wskazanych przez pracowników socjalnych MOPS 
4. Organizacja czasu wolnego podczas wakacji dla dzieci i młodzieży – Akcja Lato 2019

Konkursy  adresowane  są  do  organizacji  pozarządowych  oraz  innych  podmiotów
prowadzących działalność pożytku publicznego.

20 kwietnia Miasto Hajnówka odwiedziła Moskiewska delegacja z dzielnicy Maruszkinskoje
w ramach obchodów rocznicy spotkania wojsk amerykańskich z wojskami radzieckimi w Torgau w
Niemczech, wyzwolenia Europy podczas II wojny światowej.  Jej cel to podążanie śladami Armii
Czerwonej, odwiedzenie miejsc pamięci z nią związanych, zlokalizowanych w Polsce i Europie -
punkt docelowy natomiast mieści się w Berlinie. W Hajnówce punktem tym był Cmentarz Żołnierzy
Radzieckich.  Wspólnie z  władzami miasta,  a także Powiatu Hajnowskiego oddali  hołd poległym
żołnierzom.  Wspólnej  modlitwie  za  „upakoj”  przy  pomniku  „Pamięci  spoczywających  na  tym
cmentarzu oficerów i żołnierzy Armii Czerwonej poległych w walce z Niemcami w Hajnówce i jej
okolicach ” na Cmentarzu Żołnierzy Radzieckich,  przewodniczył proboszcz Parafii pw. Narodzenia
Jana Chrzciciela ks. Jan Romańczuk.

2  maja  w  państwowy Dzień  Flagi  Narodowej  tradycyjnie  o  godz.  12.00  na  maszt  przy
Urzędzie Miasta została uroczyście wciągnięta biało-czerwona flaga. Chwili tej towarzyszyły władze
miasta  Jerzy  Sirak  Burmistrz  Miasta  Hajnówka,  Ireneusz  Kiedyś  Zastępca  Burmistrza  Miasta
Hajnówka,  władze  Powiatu  Hajnowskiego –  Andrzej  Skiepko Starosta  Hajnowski,  Joanna Kojło
Wicestarosta Powiatu Hajnowskiego, służby mundurowe. Hymn Państwowy został wykonany przez
orkiestrantów Orkiestry Dętej Ochotniczej Straży Pożarnej w Hajnówce. 

3  Maja  odbyły  się  miejskie  obchody  228.  Rocznicy  Uchwalenia  Konstytucji  3  Maja.
Uroczystości, w których uczestniczył Burmistrz Miasta i zaproszenie przez niego goście, rozpoczęły
się  od  nabożeństwa  w Soborze  Św.  Trójcy  i  mszy w  kościele  Podwyższenia  Krzyża  Świętego.
Po  modlitwach  nastąpił  przemarsz  ulicami  miasta  pod  Pomnik  Konstytucji  3  Maja  w  Parku
Miejskim.  W trakcie  uroczystości  usłyszeliśmy pieśni  patriotyczne  w  wykonaniu  orkiestrantów.
Wraz z ks. Józefem Poskrobko i  prawosławnym ks. Krzysztofem Kuderskim zostały odmówione
wspólne modlitwy. Ostatnia część uroczystości poświęcona została złożeniu kwiatów przez przybyłe
delegacje.  Pamiątkowe  wieńce  złożyli  m.in.  delegacja  Urzędu  Miasta  Hajnówka:  Jerzy  Sirak
Burmistrz Miasta Hajnówka, Ireneusz Kiendyś – Zastępca Burmistrza Miasta Hajnówka, Walentyna
Pietroczuk  –  Przewodnicząca  Rady  Miasta  Hajnówka;  delegacja  Starostwa  Powiatowego  w
Hajnówce:  Andrzej  Skiepko  –  Starosta  Hajnowski,  Joanna  Kojło  –  Wicestarosta  Powiatu
Hajnowskiego, Eugeniusz Saczko – Przewodniczący Rady Powiatu Hajnowskiego; delegacja Urzędu
Gminy Hajnówka: Lucyna Smoktunowicz – Wójt Gminy Hajnówka, Jarosław Kot – Przewodniczący
Rady Gminy Hajnówka, Alina Ginszt – Dyrektor Zespołu Szkół w Dubinach. Symboliczny hołd
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Konstytucji oddali także przedstawiciele hajnowskich klubów politycznych Koalicji Obywatelskiej,
Prawa i Sprawiedliwości, służb mundurowych, Lasów Państwowych, placówek oświatowych (szkoły
i przedszkola), organizacji pozarządowych, miejskich i powiatowych jednostek organizacyjnych.

6  maja  o  godz.  18.00  w  Soborze  Św.  Trójcy  nastąpiła  inauguracja  XXXVIII
Międzynarodowego  Festiwalu  „Hajnowskie  Dni  Muzyki  Cerkiewnej”.  Na  to  ważne  dla  miasta
wydarzenie  przybyło  wielu  istotnych  gości  m.in.:  dostojnego  duchowieństwa,  polityki  lokalnej  i
krajowej.  Burmistrz  Miasta  serdecznie  przywitał  przybyłych,  życząc  wielu  duchowych  i
artystycznych wrażeń podczas festiwalowych dni. Podczas koncertu inauguracyjnego zaprezentował
się  zdobywca  Grand  Prix  z  zeszłorocznej  edycji  Chór  metropolitalny  okręgu  Rosyjskiej
Prawosławnej Cerkwi w Republice Kazachstanu Ałma -Ata –Kazachstan. 

Z zakresu gospodarki gruntami i rolnictwa:

 przygotowano  dokumentację  i  zawarto  akt  notarialny  sprzedaży  najemcy  w  trybie
bezprzetargowym - lokal mieszkalny położony przy ul. Os. Millenium 1 - pow. 36,10 m2 cena
lokalu 79.208,00 zł,

 przygotowano  dokumentację  i  zawarto  akt  notarialny  sprzedaży  najemcy  w  trybie
bezprzetargowym - lokal mieszkalny położony przy ul. J. Piłsudskiego 4E - pow. 37,80 m2

cena lokalu 82.938,00 zł,
 przygotowano  dokumentację  i  zawarto  akt  notarialny  sprzedaży  najemcy  w  trybie

bezprzetargowym - lokal mieszkalny położony przy ul. S. Batorego 23 - pow. 60,50 m2 cena
lokalu 133.013,00 zł,

 przygotowano  dokumentację  i  zawarto  akt  notarialny  sprzedaży  nieruchomości  w  trybie
bezprzetargowym, na uzupełnienie nieruchomości przyległej – działki oznaczone numerem
geodezyjnym: 665/2, 666/2, 666/1 położone w obrębie ulicy Bielskiej, pow. 98 m2 cena brutto
6.186,90 zł,

 nabyto  do  zasobu  gruntów  miasta  Hajnówka  nieruchomość  zabudowaną  od  Forte  S.A.,
oznaczoną numerem geodezyjnym 1056/63 o pow. 0,0992 ha, położoną przy ul. 3 Maja, za
kwotę 20.000,00 zł,

 rozstrzygnięto  II  przetarg  ustny  nieograniczony  na  sprzedaż  na  własność  nieruchomości
miejskiej  zabudowanej  budynkiem mieszkalnym i  budynkiem gospodarczym będącymi w
awaryjnym  stanie  technicznym,  położonej  przy  ul.  Dolnej  25  w  Hajnówce  oznaczonej
numerem geodezyjnym 34/1 o pow. 0,2356 ha – cena osiągnięta w przetargu 84.840 zł + VAT
(zwolniony) + koszty przygot. nier. do zbycia 1.626,00 zł – nabywca Marcin i Katarzyna
Sakowscy,

 wydano 613 zaświadczeń potwierdzających przekształcenie prawa użytkowania wieczystego
w prawo własności gruntu,

 wydano  20  decyzji  utrzymujących  w  mocy  decyzje  Burmistrza  Miasta  Hajnówka
zatwierdzających podziały wykonane przez geodetę,

 wydano  postanowienie  dotyczące  możliwości  podziału  działki  oznaczonej  numerami
geodezyjnymi 1397/44 i 1397/46 położonej przy ul. Piaski.

Z zakresu budownictwa i inwestycji:

 Prowadzono  nadzór  i  bieżące  uzgadnianie  opracowywanej  dokumentacji  projektowo-
kosztorysowej 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
Krajowej (odcinek od 3 Maja do ul. M.J. Piłsudskiego), ul. Urodzajna c.d., ul. Księżycowa,
ulica bez nazwy od ul. Zajęczej, ul. Poranek), 
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 Prowadzono nadzór nad realizacją zadań:
a) budowa fontanny w parku miejskim,
b) dostawa i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznych,
c) rozbiórka istniejących basenów betonowych,
d) budowa z przebudową obiektów OsiR w Hajnówce.

 Realizowano roboty związane z przebudową dróg i chodników:
a) ul.  Białowieska  –  wykonano  nawierzchnię  z  mieszanki  mineralno  –  bitumicznej

asfaltowej na odcinku od ul. Piłsudskiego do ul. Konopnickiej i Torowej,
b) ul.  Słonecznikowa  –  budowa  kanalizacji  deszczowej  z  włączeniem  do  istniejącej

kanalizacji w ul. Pszenicznej,
 Przygotowywano dokumentację planistyczną do zmiany studium uwarunkowań i kierunków

zagospodarowania przestrzennego miasta Hajnówka.
 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:
 Przygotowano dokumentację do podpisania umowy na realizację projektu pt.  „Zwiększenie

dostępności do edukacji przedszkolnej poprzez rozbudowę i przebudowę Przedszkola Nr 3 z
Oddziałami Integracyjnymi w Hajnówce” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.

 Przygotowano   dokumentację  do  podpisania  umowy  na  dofinansowanie  funkcjonowania
miejsc żłobkowych w ramach Rządowego programu „MALUCH+” 2019.

 Przekazano  do  Kuratorium  Oświaty  w  Białymstoku,  celem  zaopiniowania,  arkusze
organizacyjne  szkół  oraz  przedszkoli,  dla  których  organem  organizacyjnym  jest  Gmina
Miejska Hajnówka, na rok szkolny 2019/2020.

 Sporządzono i wysłano do Wojewody Podlaskiego wniosek o dofinansowanie doposażenia i
poprawę  standardu  stołówek  w  Szkole  Podstawowej  Nr  1  im.  Janusza  Kusocińskiego  w
Hajnówce  oraz  Szkole  Podstawowej  Nr  2  im.  Władysława  Jagiełły  w  Hajnówce  oraz
wyposażenia pomieszczenia przeznaczonego do spożywania posiłków (stołówki)  w Szkole
Podstawowej Nr 4 im. Henryka Sienkiewicza w Hajnówce, w ramach Rządowego programu
„Posiłek w szkole i w domu”.

 Ogłoszono konkurs na kandydatów na dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 3 w Hajnówce oraz
Szkoły Podstawowej Nr 4 im. Henryka Sienkiewicza w Hajnówce.

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

 Zorganizowano miejskie obchody 228 Rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3 Maja.
 Wydano160 decyzji  zmieniających w sprawie przyznania stypendium szkolnego, za okres

styczeń - czerwiec 2019 r.,   
 Wydano  5  decyzji  odmawiajacych  przyznania  stypendium  szkolnego  za  okres  styczeń  -

czerwiec 2019 r.,  w związku ze zgłoszeniem przez wnioskodawców wzrostu dochodów i
przekroczeniem kryterium dochodowego uprawniającego do stypendium za powyższy okres, 

 Przygotowano listy wypłat stypendiów szkolnych na łączną kwotę 31118,86 zł. 

Z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska:

 Wydano 9 decyzji dotyczących zezwoleń na korzystanie z dróg w sposób szczególny.
 Wydano 3 decyzje dotyczące współdziałania w zakresie organizacji  bezpieczeństwa ruchu

drogowego.
 Zrealizowano 2 zgłoszenia osób fizycznych o planowanej wycince drzew.
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 Przyjęto 65 deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 Wysłano 18 wezwań do mieszkańców w sprawie weryfikacji liczby osób zamieszkujących

nieruchomość.
 Wystawiono 13 wezwań do zapłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 Wystawiono 6 upomnień o zaległości w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 Wpłynęło 9 wniosków o dofinansowanie sterylizacji lub kastracji zwierząt właścicielskich na

podstawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt na terenie miasta Hajnówka, w wyniku czego na zabiegi skierowano 7 suczek i 2
kotki, łączna ilość zwierząt-9.

 Wpłynęło  3  podania  o  dofinansowanie  sterylizacji  lub  kastracji  zwierząt  bezpańskich  na
podstawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt na terenie miasta Hajnówka, w wyniku czego na zabiegi skierowano 4 koty i 2 kotki,
łączna ilość zwierząt-6.

 Wydano 59 decyzji przyznających dodatek mieszkaniowy.
 Wydano 1 decyzję o odmowie przyznania dodatku mieszkaniowego.
 Wydano 1 decyzję wstrzymującą wypłacanie dodatku mieszkaniowego.
 Wydano 1 decyzję o wznowieniu wypłaty dodatku mieszkaniowego.
 Wydano 52 decyzje przyznające dodatek energetyczny.

Z zakresu zamówień publicznych:

 W dniu 16.04.2019 r. rozstrzygnięto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn.
„Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych”. Umowę zawarto z firmą: AMM Investments
Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Domaniewskiej 17/19 na kwotę 349.320,00 zł.

 W dniu 18.04.2019 r. rozstrzygnięto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn.
„Pełnienie  nadzoru  inwestorskiego  nad  wyposażeniem placu  zabaw”.  Umowę  zawarto  z
Przedsiębiorstwem Usługowym „AD-BUD” R i P Popow s.c. z siedzibą w Białymstoku przy
ul. Żelaznej 9/54 na kwotę 15.990,00 zł.

Sprawy różne:

 Dnia 12 kwietnia 2019 r. złożono wniosek o dofinansowanie projektu pn.„Rozbudowa drogi
gminnej nr 108541B – ul. Mikołaja Reja – od km. 0+008 do km 0+0445 w mieście Hajnówka
w ramach programu pn. „Fundusz Dróg Samorządowych”. Zakładany koszt realizacji zadania
wynosi 4 378 737,15 zł brutto.

 19 kwietnia w siedzibie Urzędu Miasta odbyło się spotkanie informacyjne skierowane do
przedsiębiorców pt.  „Przedsiębiorco czas na rozwój – fundusze unijne i inne formy wsparcia
dla biznesu”. Organizowane było przez Urząd Miasta Hajnówka przy współpracy z Głównym
Punktem  Informacyjnym  Funduszy  Europejskich  funkcjonującym  przy  Urzędzie
Marszałkowskim Województwa Podlaskiego. Uczestników przywitał Burmistrz Miasta Jerzy
Sirak. Krótkie prelekcje przeprowadziły Izabela Lasota  z Głównego Punktu Informacyjnego
Funduszy Europejskich w Białymstoku i Alicja Orzechowska z Podlaskiej Fundacji Rozwoju
Regionalnego. 
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