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RAPORT O STANIE GMINY MIEJSKIEJ HAJNÓWKA 

W ROKU 2018 
 

 

 

Na podstawie art. 28aa ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym Burmistrz 

Miasta Hajnówka przedstawia niniejszy raport o stanie Gminy w roku 2018. 

 

 

Finanse gminy 
 

Budżet miasta zakładał wpływy w kwocie 83.698.668zł oraz wydatki w kwocie 88.823.668zł. 

Dochody wyniosły 79.931.594zł, stanowi to 95,5% planu. 

 

Udział dochodów własnych w dochodach ogółem 69,9%. 

Wykonanie dochodów 79 931 594 

Wykonanie dochodów własnych 55 839 982 

 

Udział dochodów majątkowych w dochodach ogółem 5,7% 

Plan dochodów majątkowych 7 599 272 

Wykonanie 4 576 721 

 

Wykonanie dochodów 

Plan dochodów 83 698 668 

Wykonanie ogółem, w tym: 79 931 594 

PIT 17 897 335 

CIT 636 056 

Subwencja ogólna 16 331 100 

Podatek od nieruchomości 10 942 504 

Dotacje celowe 23 910 265 

 

Wykonanie wydatków 

Plan 88 823 668 

Wykonanie 85 222 725 

 

Wysokość wydatków bieżących w stosunku do planu 97,9% 

Plan 73 029 070 

Wykonanie 71 509 803 
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Wysokość wydatków majątkowych w stosunku do planu 86,8% 

Plan 15 794 598 

Wykonanie 13 712 922 

 

Wynik budżetu 

Planowany deficyt 5 125 000 

Wykonany deficyt 5 291 131 

 

Dochody w przeliczeniu na mieszkańca wyniosły 3.821zl (20 919 mieszkańców). 

Wydatki w przeliczeniu na mieszkańca wyniosły 4.074zł. 

Zadłużenie gminy na koniec roku 2018 wyniosło 21.045.331zł, stanowi 26,3% dochodów 

wykonanych. 

 

Spółki komunalne 
 

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Hajnówce Spółka z o.o. jest przedsiębiorstwem 

energetycznym, działającym w Hajnówce od roku 1978 jako przedsiębiorstwo użyteczności 

publicznej, a od 18 lutego 1992 roku jako spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 

prowadzącym działalność w zakresie wytwarzania, przesyłania i dystrybucji ciepła. Terenem 

działania spółki jest Miasto Hajnówka, a organem założycielskim – Gmina Miejska 

Hajnówka, do której należą wszystkie udziały spółki wniesione w formie aportów. Siedziba 

spółki mieści się w Hajnówce przy ul. Łowczej 4. Prezesem Zarządu jest - Anatol Żukowski 

 

Zestawienie wybranych wskaźników analitycznych za rok 2018 w porównaniu do roku 2017 

 Wyszczególnienie 
 

2017 r. 2018 r. 

1. Suma bilansowa w złotych 

 

9.023.978,32 8.245.929,21 

2. Wynik finansowy netto w złotych 

 

 58.166,22 - 265.508,73 

3. Rentowność majątku % 
 wynik finansowy netto 
 suma aktywów  

0,65 - 3,22 

4. Rentowność kapitałów własnych %  
 wynik finansowy netto 
 kapitał własny 

1,06 - 5,14 

5. Rentowność netto sprzedaży % 
 wynik finansowy netto  
 przychody ze sprzedaży prod. ,tow. 

0,55 - 2,57 

6. Rentowność brutto sprzedaży % 
 wynik na sprzedaży 
 przychody ze sprzedaży 

1,21 - 3,07 

7. Wskaźnik płynności I 
 aktywa obrotowe 
 zobowiązania krótkoterminowe 

0,99 0,89 

8. Wskaźnik płynności II 
 aktywa obrotowe – zapasy 
 zobowiązania krótkoterminowe 

0,62 0,63 

9. Wskaźnik płynności III 
 środki pieniężne 
 zobowiązania krótkoterminowe 

0,02 0,04 
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Wskaźnik rentowności – poniesiona w roku obrotowym strata powoduje, że wszystkie 

wskaźniki za ten okres przyjmują wartość ujemną. 

Wskaźniki płynności – wszystkie wskaźniki płynności ukształtowały się na niższym 

poziomie od powszechnie uznanego za optymalny.  

Szybkość obrotu – wskaźnik obrotu należności skrócił się o 5 dni, wynosi 58 dni. 

Skróceniu uległ również cykl spłaty zobowiązań z tytułu dostaw i usług o 11 dni, co jest  

pozytywnym zjawiskiem. Cykl obrotu zapasami zmniejszył się w porównaniu do  

poprzedniego roku o 16 dni, wynosi 26 dni. Wskaźnik pokrycia majątku trwałego własnym  

kapitałem, a także wskaźnik trwałości struktury finansowania wynoszą kolejno 92,56% i  

64,94%  

W celu utrzymania płynności finansowej Spółka korzystała w 2018 roku z kredytu 

obrotowego w rachunku bieżącym w kwocie 1 200 000,00 zł. Kredyt wykorzystany był na 

finansowanie bieżącej działalności eksploatacyjnej. Łączne zobowiązania Spółki z tytułu 

kredytów i pożyczek na dzień 31.12.2018 r. wynoszą 1 200 368,68 zł, 

w tym : 

-  kredyt obrotowy 1 066 573,01 zł 

 - pożyczka z WFOŚiGW 133 795,67 zł 

- Razem        1 200 368,68 zł. 

 w tym: 

 - zobowiązania krótkoterminowe 1 105 732,73 zł 

 - zobowiązania długoterminowe 94 635,95 zł 

 Przychody ze sprzedaży. 

- przychody z działalności koncesjonowanej   9 565 978,66 

- przychody z działalności pomocniczej    660 037,94 

- przychody ze sprzedaży materiałów   8 356,52 

- obroty wewnętrzne 108 725,24  

Razem przychody       10 343 098,36 
 Koszty uzyskania przychodów. 

- koszty działalności operacyjnej     4 560 243,45 

- koszty sprzedaży materiałów i towarów    6 099 841,74 

Razem koszty       10 660 085,19 

 Strata na sprzedaży wynosi 316 986,83 zł 

 Strata na działalności operacyjnej wynosi 216 853,86 zł 

 Strata brutto za 2018 rok wynosi 265 508,73 zł 
 

 

 

 

10.Szybkość obrotu należności (dni) 
 należn. z tyt. dostaw i usług x 365 
 przychód netto ze sprzedaży 

63 58  

11.Szybkość spłaty zobowiązań (dni) 
 zobowiązania z tyt. dost. i usług x 365 
 wartość sprzed. tow. i koszt wytw. usług  

63 52 

12.Szybkość obrotu zapasów (dni) 
 zapasy x 365 
 wart. sprzed. tow.+ koszt wytw. usług 

42 26 

13.Pokrycie majątku trw. kapitałem % 
 kapitał własny + rezerwy 
 aktywa trwałe 

96,92 92,56 

14.Trwałość struktury finansowania % 
kapit. wł.+ rezerwy + zobow. długotermin. 
 suma pasywów  

64,46 64,94 
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Przychody, koszty i wynik finansowy za 2018 rok wg kosztów produkcji 

L.p. Treść Wykonanie 

2017 rok 

Plan 2018 rok Wykonanie 

2018 rok 

% 

5:3 

% 

5:4 

% 

struktura 

1 2 3 4 5 6 7  

1 Wynagrodzenie 1 458 935 1 550 000 1 554 830 106,6 100,3 14,62 

2 Narzuty 253 546 496 000 267 390 105,5 53,9 2,51 

3 Amortyzacja 464 590 470 400 472 464 101,7 100,4 4,44 

4 Materiały podst. Techn. 8 203 330 000 2 771 33,8 0,8 0,03 

5 Paliwo płynne (19 239) x¹ (62 000 ) x¹ (17 967) x¹ - - - 

6 Paliwo stałe 935 884 1 255 000 1 182 429 126,3 94,2 11,12 

7 Olej opałowy ( 11 714 ) x² (12 000 ) x² ( 10 763 ) x² - - - 

8 Zakup energii cieplnej 6 201 706 6 370 000 6 023 974 97,1 94,6 56,65 

9 Energia elektryczna 195 075 328 000 187 659 96,2 57,2 1,76 

10 Remonty i konserwacje, 

roboty bud – montaż. 

193 427 152 000 192 365 99,5 126,6 1,81 

11 Pozostałe koszty 579 423 506 000 584 110 100,8 115,4 5,49 

12 Koszty transportu i 

zaopatrzenia 

43 912 70 000 37 105 84,5 53,0 0,35 

13 Koszty ogólnozakładowe 131 261 147 000 127 776 97,3 86,9 1,20 

  RAZEM KOSZTY 10 465 962 11 748 400 10 632 873 101,6 90,5 100% 

  PRZYCHODY 10 556 401 11 770 000 10 367 364 98,2 88,1  

  ZYSK BRUTTO (+) 

STRATA BRUTTO (-) 

90 439 21 600  - 265 509      

 

Zarząd Spółki nie widzi zagrożenia dla możliwości kontynuacji działalności Spółki w 

mającej się przewidzieć przyszłości. 

Rentowność produkcji Spółki w dużej mierze uzależniona jest od wahań cen miału 

węglowego. Wzrost cen miału może w znaczący sposób podwyższyć koszty produkcyjne. 

Zatrudnienie. 

 Przeciętna liczba zatrudnionych w 2018 r. 30 

 Stan zatrudnienia na 31.12. 2018r. (w osobach) 30 

w tym : 

- pracownicy na stanowiskach nierobotniczych 12 

- pracownicy na stanowiskach robotniczych 18 

Wynagrodzenie. 

Średnia płaca miesięczna wraz z wypłatami nagród jubileuszowych i odpraw bez 

wynagrodzenia Prezesa Zarządu, Rady Nadzorczej oraz umów zleceń w przeliczeniu na 

1 zatrudnionego w 2018 roku wyniosła 3 980,52 zł brutto. 
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Inwestycje 

Nakłady inwestycyjne poniesione w roku 2018 zamknęły się kwotą 279 496,16 zł. 

Wartość środków trwałych w budowie wynosi 65 383,01 zł 

Źródła finansowania inwestycji : 

- środki własne      272 507,52 zł 

- odbiorcy indywidualni     6 988,64 zł 

 

W ramach zadań inwestycyjnych wykonano: 

Lp. Nazwa inwestycji Wartość inwestycji 

1 sieć ciepłownicza do Żłobka AK 24 przy ulicy Armii 

Krajowej 24, o długości 96 mb. 
15 300,87 zł, 

2 węzeł cieplny indywidualny w budynku Żłobka, AK. 24 30 919,24 zł, 

3 węzeł cieplny indywidualny w budynku Przedszkola, 

Reja 5 
26 478,20 zł, 

 

4 węzeł cieplny, osiedle Czerwone 42 393,19 zł, 

5 węzeł cieplny 3-go Maja 46, Bank PKO BP 64 123,75 zł, 

6 przyłącze do sieci cieplnej, J. Bołtromiuk 8 054,91 zł, 

7 przyłącze do sieci cieplnej, A. Wiertel 5 983,08 zł, 

8 budowa przyłącza niskiego parametru do budynku 

„Kamo”o długości 114 mb 
21 486,34 zł,  

9 budowa przyłącza wysokiego parametru do węzła 

cieplnego Muzeum Białoruskiego o długości 108 mb. 
22 704,75 zł,  

10 ulepszenie Odpylacza MGK 9 na Kotłowni Mazury 8 789, 33 zł,  

11 Remont leja na kotłowni Mazury 16 262,50 zł, 

12 Zakupiono elektroniczną wagę taśmową do ważenia 

miału na Kotłowni Mazury 
17 000,00 zł, 

RAZEM 279 496,16 zł. 

 

Zadania inwestycyjne związane z inwestycjami zostały wykonane własnymi siłami przez 

pracowników Spółki. 

W 2018 roku zmniejszyła się moc zamówiona w stosunku do 2017 r. o 0,021 MW w stosunku 

do roku ubiegłego: 

- produkcja ciepła zmniejszyła się o 529 GJ, 

- zakup ciepła z Rindipola zmniejszył się o 5 219 GJ, 

- zużycie opału wzrosło ilościowo o 110 tony, 

- średnia cena 1 tony miału węglowego wzrosła o 9,8 %. 

Spółka przewiduje modernizacje sieci cieplnych, modernizacje kotłów oraz montaż urządzeń 

fotowoltaicznych. 

 

 

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Hajnówce rok 2018 zamknęło 

zyskiem netto w kwocie 631.996,91zł. Wynik ten jest gorszy w porównaniu do wyniku 

finansowego z roku ubiegłego, który wynosił 753.462,59zł. Spadek wyniku nastąpił o 

121.465,68zł co procentowo stanowi 16,12% wyniku z roku 2017. Główny wpływ na 

osiągnięcie takiego wyniku finansowego miała, w mniejszym lub większym stopniu, 

działalność wszystkich działów przedsiębiorstwa. Nie wszystkie rodzaje działalności Spółki 

zamknęły rok 2018 dodatnim wynikiem finansowym. 
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Szczegółowe zestawienie wyników działalności Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych 

Sp. z o.o. w Hajnówce przedstawia poniższa tabela: 

Lp. Rodzaj Sprzedaż Koszt własny Wynik 
 działalności zł. sprzedaży zł. 

1. Usługi oczyszczania miasta 14.094.582,64 14.717.288,42 -622.705,78 

 - nieczystości płynne 181.027,14 171.038,72 9.988,42 

 - nieczystości stałe 7.704.200,67 8.734.007,85 -1.029.807,18 

 - zakład zagospod. odpadów 6.209.354,83 5.812.241,85 397.112,98 

2. 
Usługi transportowe – komunikacja 

miejska 
1.717.230,22 1.717.230,22 0,00 

3. Usługi budowlano - drogowe 3.630.320,97 2.700.777,69 929.543,28 

4. Usługi działalności pomocniczej 61.663,35 17.910,35 43.753,00 

5. Roboty budowlano - remontowe 1.658.383,51 1.641.216,51 17.167,00 

 

6. Sprzedaż materiałów i towarów 16.207.220,05 16.045.052,12 162.167,93 

R A Z E M  :  37.369.400,74 36.839.475,31 529.925,43 

7 .  
Zmiana stanu produktów 

(zwiększ.”+”, zmniejsz.”-„) 
-1.022.017,42 0,00 -1.022.017,42 

WYNIK ZE SPRZEDAŻY (+,-) 36.347.383,32 36.839.475,31 -492.091,99 

8. Pozostałe przychody operacyjne 1.748.006,63 

9. Pozostałe koszty operacyjne 132.082,56 

WYNIK Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ 1.123.832,08 

10. Przychody finansowe 8.958,10 

11. Koszty finansowe 324.152,27 

WYNIK BRUTTO (+,-) 808.637,91 

PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH 176.641,00 

WYNIK NETTO 631.996,91 

 

1. Dział Oczyszczanie Miasta, realizował następujące usługi: 

a) odbioru zmieszanych odpadów komunalnych: 14.318,91 Mg 

 z gospodarstw domowych 11.310,79 Mg 

 z handlu i usług komunalnych 3.008,12 Mg 

b) odbioru i zbiórki selektywnych odpadów komunalnych 6.626,28 Mg 

 makulatury 398,54 Mg 

 tworzyw sztucznych 325,42 Mg 

 szkła 1.051,76 Mg 

 zmieszanych odpadów opakowaniowych 1.098,34 Mg 

 odpadów „suchych” (tworzywa sztuczne, metale, makulatura) 127,48 Mg 

 odpadów biodegradowalnych 1.584,16 Mg 

 popiołów 753,16 Mg 

 odpadów wielkogabarytowych 676,50 Mg 



7 
 

 zużytych opon 153,49 Mg 

 odzieży i tekstylii 19,38 Mg 

 elektrosprzętu 130,85 Mg 

 baterii i akumulatorów 0,08 Mg 

 gleby i ziemi 307,12 Mg 

c) odbioru i zbiórki odpadów budowlanych 1.819,12 Mg  

 gruzu 1.356,95 Mg 

 zmieszanych budowlanych 321,40 Mg 

 tworzyw sztucznych budowlanych 4,77 Mg 

 materiałów izolacyjnych 58,13 Mg 

 szkła 5,08 Mg 

 drewna 7,14 Mg 

 odpadowej papy 55,08 Mg 

 złomu 10,57 Mg 

d) odbioru i zbiórki pozostałych odpadów 150,74 Mg 

 odpadów z rolnictwa 61,16 Mg 

 odpadów z przemysłu gumowego i tworzyw sztucznych 1,15 Mg 

 odpadów medycznych 50,00 Mg 

 odpadów z oczyszczalni ścieków 36,36 Mg 

 odpadów niebezpiecznych 0,47 Mg 

 innych 1,60 Mg 

e) wywozu nieczystości płynnych 5.077,40 m3 

f) zamiatania mechanicznego placów i ulic miejskich 443,00 km 

g) roboty warsztatowe: 

 remont pojemników PA 1100 - 54 szt. 

• remont kontenerów KP-7 - 7 szt. 

• bieżące naprawy samochodów i sprzętów przedsiębiorstwa 

2. Zagospodarowanie odpadów w Zakładzie Zagospodarowania Odpadów. 

W 2018 roku do ZZO przyjęto 39.704,196 Mg odpadów, z czego: 

1) 35.509,731 Mg do procesu R12, na które składały się: 

 3.561,31 Mg - odpady surowcowe pochodzące z selektywnej zbiórki i przeznaczone 

do segregacji, 

 977,93 Mg - odpady zebrane selektywnie, które ze względu na skład i jakość surowca 

przeznaczono do produkcji paliwo alternatywne, 

 4.883,001 Mg - odpady przyjęte do poprawy jakości frakcji RDF, 

 19,8 Mg - odpady zakupione z przeznaczeniem do recyklingu, 

 1.823,32 Mg - popioły, 

 1.275,75 Mg - zmieszane odpady budowlane, 

 22.555,62 Mg - odpady zmieszane z cmentarzy i czyszczenia ulic i placów. 

2) 634,54 Mg odpadów zebrano i przekazano kolejnemu posiadaczowi, 

3) 3.853,875 Mg odpadów biodegradowalnych poddano procesowi R3, tj. kompostowaniu 

w pryzmach. 

 W wyniku przetwarzania odpadów w procesie R12 uzyskano: 

 3.326,17 Mg materiałowych surowców wtórnych, 

 10.461,623 Mg paliwa alternatywnego (po procesie suszenia), 

 14.030,34 Mg frakcji podsitowej skierowanej do procesu biostabilizacji (D8), 

 101,7 Mg balastu poddanego procesowi D5, tj. unieszkodliwianiu na składowiskach: 

ZZO Hajnówka oraz w miejscowości Augustowo , 

 913,14 Mg betonu oraz gruzu betonowego z rozbiórek i remontów. 
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W wyniku procesu D8 uzyskano 8838,72 Mg odpadu 19 05 99, który poddano procesowi R12, 

w wyniku czego uzyskano: 

 5504,640 Mg odpadu 19 05 03, który może zostać przeznaczony do składowania lub 

rekultywacji zamkniętego składowiska, 

 3334,08 Mg odpadu 19 05 99 przeznaczonego do składowania. 

W 2018 poddano składowaniu 4220,520 Mg odpadu 19 05 99 na składowiskach: 

 w miejscowości Augustowo, gm. Bielsk Podlaski w ilości 2448,50 Mg, 

 na terenie ZZO Hajnówka w ilości 1772,02 Mg. 

Odpad 19 05 03 powstały po procesie D8 w 2018 przekazano do rekultywacji: 

 składowiska odpadów komunalnych w miejscowości Drohiczyn - 6660,97Mg, 

 pozostała ilość odpadu 19 05 03, tj. 3475,97 Mg jest czasowo magazynowana. 

W wyniku procesu R3 uzyskano 2077,820 Mg odpadu 19 05 03 przeznaczonego do 

składowania lub rekultywacji zamkniętego składowiska, który: 

 przekazano na rekultywację składowiska w miejscowości Drohiczyn,  

 część jest czasowo magazynowana. 

W 2018 roku ilość wytworzonych odpadów składowanych do ogólnej ilości odpadów 

przyjętych do ZZO – Hajnówka wynosi 11,27%. 

3. Realizowane roboty budowlano - drogowe, w tym: 

1. Usługi. 

a) Roboty drogowe: 

 usługi koparko-ładowarką CAT 432F2 – 1350mth, 

 usługi koparką CASE WX165, CAT 320E – 1020mth, 

 usługi spychaczem CAT D6N – 56mth, 

 usługi walcem drogowym CAT CC34B, 

 załadunek, rozładunek – 98mth, 

 wykopy drogowe – 10000m², 

 budowa i remonty dróg: 

 ul. Niecała – 0,04km, 

 wjazd z ul. 11-go Listopada na tereny miejskie – 2000m², 

 budowa drogi ul. Celna ETAP II – 0,772km, 

 równanie terenu, wymiana gruntu, inne prace ziemne. 

b) Roboty budowlane: 

 zagospodarowanie terenów – 4600m², 

 rekultywacja wysypiska w Drohiczynie – 1,5ha, 

 prace na wysypisku Bielsk Podlaski – Augustowi – 2,3ha, 

 usługi remontowo-budowlane dla działu ORB, 

 budowa placów rozładunkowych na Jednostce Wojskowej – 930m², 

 rozbiórki budowlane i inne roboty budowlane. 

c) Usługi transportowe – 555000km: 

 usługi transportowe, 

 wynajem wywrotki oraz samochodu ciężarowego z naczepą. 

d) Kruszenie.  

 e) Odbiór i przyjęcie gruzu - 500 ton. 

f) Zamiatanie mechaniczne – 114000m². 

g) Usługi ślusarskie. 

2. Akcja Zima. 

a) Zimowe utrzymanie terenów – 16850m²,  

b) Zimowe utrzymanie dróg miejskich – 110,63km i wojewódzkich – 79,06km. 

c) Posypywanie: solą drogową – 150 ton, piaskosolą – 250 ton. 
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d) Sprzedaż soli drogowej – 10 ton. 

3. Sprzedaż kruszyw – 2000 ton. 

4. Roboty warsztatowe. 

• naprawa i budowa kontenerów i pojemników 

• naprawa maszyn budowlanych i pojazdów.  

4. Usługi transportowe – komunikacja miejska 

1. Komunikacja miejska – transport osób: 

a) świadczenie usług Komunikacji Miejskiej w Hajnówce – 180395km, 

 b) wynajem autobusów 

 przewóz uczniów ze szkół – projekt BASEN 22 kursy w tygodniu i inne projekty, 

 wynajem autobusów na wycieczki, wesela i inne uroczystości – 50000km 

c) świadczenie usług reklamowych na autobusach – pow. reklamowa 80m² 

 2. Warsztat: 

 a) duże remonty i naprawy 

 autobusów, 

 pojazdów OOM. 

 b) bieżące remonty i naprawy 

 pojazdów będących na stanie PUK , 

 maszyn i urządzeń będących na stanie PUK. 

 c) budowa urządzeń 

 narzędzi i przyrządów. 

5. Realizowane roboty remontowo - budowlane, w tym: 

 Przebudowa i rozbudowa budynku gospodarczego wraz ze zmianą sposobu 

użytkowania – Instytut Biologii Ssaków PAN w Białowieży, 

 Remont budynków magazynowych na terenie JW w Hajnówce,  

 Remont pokrycia dachowego budynków mieszkalnych na ul. Bohaterów Westerplatte 

w Hajnówce – Gmina Miejska Hajnówka, 

 Rozbudowa komunalnych budynków mieszkalnych na ul. Bohaterów Westerplatte w 

Hajnówce – Gmina Miejska Hajnówka, 

 Ocieplenie budynku leśniczówki Krynoczka – Nadleśnictwo Hajnówka, 

 Budowa budynku administracyjno-socjalnego – Nadleśnictwo Hajnówka, 

 Przebudowa budynku kotłowni – Technikum Leśne w Białowieży. 

6. Sprzedaż towarów. 

 

W 2018 roku Market Fachowiec osiągnął marżę ze sprzedaży na poziomie 3.466.504,10 

złotych przy obrocie 16.203.153,39 złotych. To wynik lepszy od poprzedniego - osiągniętego 

w 2017 roku o 17% (obrót) i 15% (marża ze sprzedaży). Średnia marża ze sprzedaży wyniosła 

21,39%.  

 Czołowymi dostawcami towarów były firmy: AW Narzędzia (5,04%), Pater Firma 

(4,7%), Stalco (3,87%), Benmar (3,64%), Kamir (3,25%), Konsorcjum Stali SA (3,02%). 

Pozwala to stwierdzić, że podstawowym segmentem sprzedaży są narzędzia i elektronarzędzia, 

chemia budowlana, kostka brukowa a także akcesoria z działu dom i ogród.  

 Głównymi odbiorcami są klienci detaliczni (35,76%) oraz klienci prowadzący w 

naszym regionie szereg inwestycji: Nafibud SA (3,16%), Sato (1,02%), Par-Bud (1%) czy 

Polskie Budownictwo (0,95%) i inni wykonawcy. 

 

Zatrudnienie na dzień 31.12.2018 roku to: 158 osób. 

Przeciętne zatrudnienie w roku obrotowym, z podziałem na grupy zawodowe: 

 Pracownicy na stanowiskach nierobotniczych: 20 
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 Pracownicy na stanowiskach robotniczych: 126 

74Koszty osobowe w roku obrotowym: 

 z tytułu wynagrodzeń osobowego funduszu płac: 6.722.144,67 zł 

 z tytułu wynagrodzeń chorobowych:  85.893,51 zł 

 z tytułu nagród jubileuszowych: 56.724,44 zł 

 z tytułu umów zlecenia:  393.491,12 zł 

 z tytułu odpraw:  24.404,86 zł 

 z tytułu wynagrodzeń RN:  28.805,00 zł 

 z tytułu ubezpieczeń:  1.464.478,48 zł 

 z tytułu świadczeń socjalnych: 183.658,01 zł 

 z tytułu świadczeń BHP:  96.016,03 zł 

 z tytułu ekwiwalentu i prania odzieży: 40.642,04 zł 

 z tytułu szkoleń i innych świadczeń: 66.016,79 zł 

 z tytułu podróży służbowych:  46.927,76 zł 

Średnie wynagrodzenie w roku obrotowym:  3.703,29 zł 

Średnie wynagrodzenie członków zarządu:  164.232,95 zł 

 

W roku obrotowym 2018 Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Hajnówce 

spełniało istotną rolę w funkcjonowaniu naszego miasta i regionu. Oferowane przez Spółkę 

usługi miały ogromne znaczenie w życiu każdego mieszkańca nie tylko naszego miasta. 

Jednym z głównych i stałym źródłem przychodów Spółki są usługi odbioru i 

zagospodarowania odpadów komunalnych i ścieków. PUK Sp. z o. o. w Hajnówce w 2018 roku 

odebrało od mieszkańców, firm i instytucji łącznie 22.915,05Mg odpadów (wzrost o 38,1% w 

porównaniu do 2017r.), w tym 14.318,19Mg zmieszanych odpadów komunalnych (wzrost o 

52,9%), 6.626,28Mg odpadów komunalnych selektywnie zebranych (wzrost o 54,5%) i 

1.819,12Mg odpadów budowlanych (spadek o 27%). Wzrost ilości odebranych odpadów 

komunalnych był spowodowany rozpoczęciem od marca 2018 roku odbioru odpadów z Gm. 

Juchnowiec Kościelny oraz od października 2018 roku z sektora V Miasta Białegostoku. Spółka 

odebrała 5.077,40m3 nieczystości płynnych. Na koniec roku Dział Oczyszczania obsługiwał 

łącznie ok. 81,03tys. mieszkańców. 

W roku 2018 Spółka wzięła udział w 8 przetargach gminnych na odbiór i zagospodarowanie 

odpadów i wszystkie zostały rozstrzygniętych na naszą korzyść. 

 

Aktualny stan zawartych na dzień 31.12.2018 roku umów: 

 

 

Nazwa gminy 

Ilość 

mieszkańców 

Proponowana cena 

przetargu 

 

Termin realizacji 

Miasto Hajnówka 21131 1 984 990,00 1.07.2018 - 30.06.2019r. 

Miasto Białystok 6420 2 935 053,00 1.10.2018 - 30.09.2021r. 

Gmina Narew 3000 494 553,00 6.09.2017 - 31.08.2019r. 

Gmina Narewka 3284 895 536,00 1.01.2019 - 31.12.2020r. 

Gmina Dubicze Cerkiewne 1267 126 684,00 1.01.2019 - 31.12.2019r. 

Gmina Czyże 1649 310 841,00 1.01.2018 - 31.12.2019r 

Gmina Hajnówka 4001 477 480,00 1.07.2017 - 30.06.2019r. 

Gm. i M. Kleszczele 2048 586 789,00 1.07.2016 - 30.06.2019r. 

Gmina Białowieża 2125 502 200,00 1.01.2019 - 31.12.2020r. 
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Gmina Czeremcha 3390 427 680,00 1.01.2018 - 31.12.2019r. 

Gmina Nurzec Stacja 2826 796 554,00 1.01.2019 - 31.12.2020r. 

Gmina Mielnik 2000 382 644,00 1.01.2019 - 31.12.2019r. 

Gmina Orla 3046 438 618,00 1.08.2017 - 31.07.2019r. 

Gm. Juchnowiec Kościelny 15878 4 395 222,00 1.01.2019 - 31.12.2020r. 

Gmina Boćki 4473 660 789,00 1.01.2017 - 30.06.2019r. 

Gmina Brańsk 4494 1 096 416,00  2.01.2019 - 31.12.2020r. 

  

Duże znaczenie w działalności Przedsiębiorstwa miał Zakład Zagospodarowania Odpadów 

w miejscowości Poryjewo, którego zadaniem było mechaniczno – biologiczne przetwarzanie 

bieżących odpadów komunalnych dostarczanych z całego regionu południowego, który 

obejmuje trzy powiaty (zameldowanych 146260 osób) województwa podlaskiego jest to mniej 

o 1862 osoby w stosunku do 2017 roku. W roku 2018 przyjęto do zakładu 39.704,196 Mg 

odpadów z czego 35.509,731 Mg poddano procesowi R12. Ponadto 634,54 Mg odpadów 

zebrano i przekazano kolejnemu posiadaczowi, 3.853,875 Mg odpadów biodegradowalnych, 

poddano procesowi R3 tj. kompostowaniu na placu w pryzmach. W wyniku procesu D8 

uzyskano 8.838,72 Mg odpadu 19 05 99, który poddano procesowi R12. W 2018 poddano 

składowaniu 4.220,52 Mg odpadu 19 05 99. Odpad 19 05 03 powstały po procesie D8 w 2018 

przekazano do rekultywacji. W wyniku procesu R3 uzyskano 2.077,82 Mg odpadu 19 05 03 

przeznaczonego do składowania lub rekultywacji zamkniętego składowiska. W 2018 roku ilość 

wytworzonych odpadów składowanych do ogólnej ilości odpadów przyjętych do ZZO – 

Hajnówka wynosi 11,27%. 

W maju 2018 roku w przejęty został Zakład Komunikacji Miejskiej tworząc nowy dział w 

strukturach Przedsiębiorstwa. Głównymi zadaniami Działu Transportu w 2018r. było; 

świadczenie usług komunikacji miejskiej, wynajem autobusów, wykonywanie przewozów 

uczniów w ramach projektu BASEN oraz liczne wycieczki ogólnokrajowe. Postawiony został 

przystanek przy ZOZ w Hajnówce oraz na ul. Targowej, a także dokonano przeglądu 

pozostałych przystanków. W celu odmłodzenia taboru zakupiony został mały autobus miejski 

marki KARSAN.  

Dział remontowo - budowlany zakończył rok 2018 dodatnim wynikiem finansowym w 

kwocie 17.167,00zł. Wpływ na dodatni wynik finansowy miała ilość wygranych przetargów, a 

co za tym idzie szeroki zakres robót budowlanych zapewniających stałą pracę dla pracowników 

zatrudnionych w przedsiębiorstwie. Nie bez znaczenia pozostaje także fakt, iż wygrane przez 

przedsiębiorstwo przetargi na roboty budowlane, były w cenach zapewniających osiągnięcie 

zysku. 

Dział budowlano - drogowy zakończył rok 2018 dodatnim wynikiem finansowym w kwocie 

929.543,28zł. Wpływ na osiągnięcie takiego wyniku w głównej mierze miała realizacja dużej 

inwestycji, którą była budowa drogi - ulica Celna w Hajnówce jak również prowadzenie akcji 

zimowej, wykonywanie licznych robót drogowych i budowlanych, realizacja usług 

transportowych, rekultywacja składowiska w Drohiczynie, a także wynajem sprzętów 

budowlanych i środków transportowych dla klientów indywidualnych oraz firm prowadzących 

działalność gospodarczą, jak również podpisanie nowych umów leasingowych. 

W omawianym okresie (2018 rok) w Markecie wykonano szereg prac mających na celu 

udoskonalenie funkcjonowania sklepu. Rozbudowano wejście oraz dobudowano halę 

magazynową wraz z wiatą, wymieniono nawierzchnię na placu magazynowym. Wraz z firmą 

Stalco zmieniono również elewacje frontową i cały design Marketu (co pozwoliło nam zostać 

pierwszym w kraju marketem ze statusem Stalco Profi). Wprowadzono również do obrotu 

towary z grupy wyposażenia wnętrz. 



12 
 

 W 2019 roku planowane są dalsze prace mające na celu rozwój Marketu. Przystąpiono 

do opracowania koncepcji rozbudowy o dział dom i ogród oraz nowy budynek magazynowy. 

Wnętrze sklepu zostanie również zmodernizowane - planowane jest rozszerzenie asortymentu 

dekoracji i gospodarstwa domowego, przebudowę działu paneli i stolarki, przeniesienie działu 

farb (w kooperacji z firmą Śnieżka).  

 Zarząd Spółki obserwując realizację poszczególnych inwestycji i usług, w celu 

poprawienia warunków ich wykonywania i uzyskania z ich jak najkorzystniejszego efektu 

finansowego, poczynił szereg kosztownych zakupów inwestycyjnych. Prace prowadzone przez 

PUK w różnym stopniu przynosiły wymierne efekty ekonomiczne, które po zsumowaniu dały 

dodatni wynik finansowy. 

 

Poniesione w 2018 roku nakłady na nie finansowe aktywa trwałe 

 

Lp. Rodzaj nakładu poniesionego w roku obrotowym 
Wartość 

ogółem 

w tym na ochronę 

środowiska 

1. Parking 66.373,37  

2. Waga na kruszarce 18.500,00  

3. Ładowarka kołowa 7.182,50  

4. Wózek widłowy NISSAN 22.936,36  

5. Samochód ciężarowy MAN  550,00 550,00 

6. Samochód ciężarowy CITROEN - 2 szt. 910,56  

7. Drukarki - 4 szt.; Laptop DELL 6.921,47  

8. Samochód ciężarowy VOLVO 4.330,00 4.330,00 

9. Naczepa STAS 47.989,20  

10 Reklama zewnętrzna 13.200,00  

11. Komputer diagnostyczny 23.260,00  

12. Maszyna do obszywania 2.000,00  

13. Regały magazynowe 3.100,00  

14. Kosa spalinowa 2.040,57  

15. Szafy BHP i ubraniowe – 6 szt. 10.957,80  

16. Meble biurowe 16.511,38  

17. Kuchnia polowa 780,49  

18. Wiata Topaz 6.142,00  

19. Identyfikator RFID + kolektor RFID 5.900,00  

20. Pojemnik MGB-1100 – 566 szt. 219.220,67 219.220,67 

21. Pojemnik na baterie – 25 szt. 950,00 950,00 

22. Kontener KP-7 – 24 szt. 63.212,90 63.212,90 

23. Pojemnik MGB-120 – 3500 szt. 170.608,82 170.608,82 

24. Pojemnik MGB-80 – 552 szt. 23.150,78 23.150,78 

25. Pojemnik MGB-240 – 786 szt. 56.686,35 56.686,35 

26. Pojemnik MGB-360 – 2 szt. 117,65 117,65 
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27. Pojemnik MGB-660 – 15 szt. 3.459,29 3.459,29 

28. Pojemnik MGB-770 – 18 szt. 9.297,65 9.297,65 

29. Rozbudowa Marketu Fachowiec 322.138,70  

30. Remont i rozbudowa budynku przy Markecie  36.400,00  

 Razem nakłady 1.164.828,51 551.584,11 

 

Podpisane umowy leasingowe 
1 Leasing - ładowarka 300000,00 

2 Leasing - IVECO DAILY 90000,00 

3 Leasing – samochód ciężarowy MAN 93000,00 

4 Leasing - spychacz 450000,00 

5 Leasing - IVECO Daily + ZABUD. 168513,06 

6 Leasing - MAN 180000,00 

7 Leasing - wózek narzędziowy 30480,00 

8 Leasing – samochód ciężarowy MAN 208000,00 

9 Leasing - naczepa Koegel 63006,96 

10 Leasing – samochód ciężarowy CRAFTER 93000,00 

11 Leasing - odbiorniki GPS 92200,00 

12 Leasing – samochód osobowy - SKODA 104878,05 

13 Leasing - naczepa STAS 226026,90 

14 Leasing - minikoparka CAT 129000,00 

15 Leasing – samochód ciężarowy SCANIA 748.000,00 

16 Leasing – autobus KARSAN 188.610,00 

 RAZEM 3.164.715,48 

 

 

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji spółka z o.o. w Hajnówce - wysokość kapitału 

własnego w PLN 16 477 159,896 . w tym kapitału podstawowego: 16 088 000,00. 

 

Struktura rzeczowa i terytorialna przychodów netto ze sprzedaży: 

Przychody netto ze sprzedaży  

 

 

 

 

Sprzedaż netto na kraj  

za poprzedni 

rok obrotowy  

za bieżący rok 

obrotowy  

Sprzedaż wody  2 701 353,26 2 839 091,26 

Sprzedaż ścieków  4 201 002,86 4 514 668,24 

Pozostała sprzedaż  1 926 216,23 2 590 636,51 

Przychody netto ze sprzedaży towarów  1 061 551,71 1 107 792,95 

Razem  9 890 124,06 11 052 188,96 
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Przeciętne zatrudnienie w roku z podziałem na grupy zawodowe: 

- pracownicy ogółem  - 54  osoby 

- stanowiska robotnicze  - 35 osób 

- pracownicy administracji  - 19 osób 

Dane finansowe na podstawie bilansu  oraz rachunku zysków i strat 

 

Wyszczególnienie Okres sprawozdawczy  

narastająco od początku roku  

kalendarzowego 

Dynamika 

 

 

analogiczny 

kwartał z 

poprzedniego roku 

IV kwartał 

2018 

(4:3) x100 % 

1 2 3 4 5 

Wynik  finansowy  

netto  

zysk/strata (-)  148734,88 700725,26 471,12% 

Należności   krótkoterminowe   1383264,49 1492976,82 107,93% 

w tym z tytułu  

dostaw i usług  

1128362,44 1234648,81 109,42% 

Zobowiązania  długoterminowe  4249612,68 4099137,66 96,46%  

krótkoterminowe  1394821,29 1349795,92 96,77%  

w  tym  z  tytułu  

dostaw i usług  

436723,59 391233,77 89,58%  

 

Wskaźniki  finansowo  –  ekonomiczne 

 

 

Lp. 

 

Wskaźnik 

Okres sprawozdawczy  

narastająco od początku roku  

kalendarzowego  

Dynamika 

poprzedni rok  2018 rok  (3:2)x100% 

 1 2 3 4 

1 Rentowność obrotu netto w %                             

(wynik finansowy netto/przychody 

ogółem) x 100%  

1,40 % 5,86 % 418,57% 

2 Rentowność majątku ogółem w %  

(wynik finansowy netto/aktywa) x 

100%  

0,53% 2,52% 475,47% 

3 Rentowność kapitałów własnych w %  

(wynik finansowy netto/kapitały 

własne) x 100%  

0,89% 4,08% 458,43% 

4 Dźwignia finansowa w %  

[ROE  -  skorygowana  ROA  (zysk  

netto  +  odsetki  od  

kredytów  pomniejszone  o  

przypadający  na                     

nie podatek dochodowy)/aktywa] x 

100%  

0,75 % 2,67% 356% 

5 Wskaźnik poziomu kosztów w %  

(koszty ogółem/przychody ogółem) x 

97,94% 92,95% 

 

94,91% 



15 
 

100%  

6 Wydajność  pracy  na  jednego  

zatrudnionego   

w PLN przychody ogółem/przeciętne 

zatrudnienie 

187126,97 203810,73 108,92 % 

7 Wskaźnik płynności ogólny   

aktywa bieżące/zobowiązania bieżące   

3,60 4,05 112,50 % 

8 Wskaźnik płynności szybkiej   

(aktywa bieżące - 

zapasy)/zobowiązania bieżące  

3,07 3,45 112,38% 

9 Wskaźnik kontroli kosztów 

administracyjnych w %  

(koszty administracyjne/sprzedaż 

netto) x 100%  

10,18 10,36 101,77% 

10 Wskaźnik obrotu zapasami w dniach  

(zapasy x 365)/wartość sprzedanych 

towarów i usług  

+ koszt wytworzenia sprzedanych 

produktów  

26 27 103,84 % 

11 Wskaźnik obrotu należnościami w 

dniach  

(należności x 365/przychód netto ze 

sprzedaży  

41 40 97,56 % 

12 Wskaźnik obrotu zobowiązaniami w 

dniach  

(zobowiązania  i  rezerwy  na  

zobowiązania  x  365)  /  

wartość  sprzedanych  towarów  i  

usług  +  koszt  

wytworzenia sprzedanych produktów  

15 13 86,67%  

13 Ogólny poziom zadłużenia w %  

(zobowiązania  i  rezerwy  na  

zobowiązania/aktywa)  x  

100%  

15,21 14,74 96,91%  

 

 

Dane dotyczące zaciągniętych zobowiązań  Spółki (pożyczki, kredyty, papiery wartościowe 

itp.) 

 

Lp. Nazwa  

podmiotu np.  

Bank  

Tytuł   

np. kredyt 

Data  

powstania  

zobowiązania  

Kwota  

główna  

zaciągniętych  

zobowiązań  

Zadłużanie na  

koniec roku  

poprzedniego  

Zadłużenie  

na koniec  

2018  

1. WFOŚiGW w 

Białymstoku  

Umowa 

pożyczki nr 

006/12/B-

OW/OK-335-

PNB  

30.04.2012 r. 1 850 000,00 1 501 829,42 1 413 607,01 

2. WFOŚiGW w 

Białymstoku 

Umowa 

pożyczki nr 

031/14/B-

OW/OK-335-

PNB 

02.12.2014 r. 3 227 600,00  2 919 830,07  2 761 831,76  
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3. Scania Finanse Polska 

Sp. z o.o.  

Umowa 

leasingu  

08.09.2016 r.  399 016,80  189 327,11 79 838,23  

4 VFS Usługi Finansowe 

Polska Sp. z o.o. 

Umowa 

leasingu  

26.10.2018 r.  634 665,00  0 272 882,16  

 

Zadania w zakresie produkcji wody i oczyszczania ścieków: 

1. Sprzedaż – woda: 

a) SUW Hajnówka:     765.730 m3 

c) hydrofornia Dubicze Cerkiewne:   63.697 m3 

d) SUW Nowoberezowo:    57.449 m3 

e) SUW Orzeszkowo:     18.479 m3 

2. Sprzedaż – ścieki: 

a) oczyszczalnia Hajnówka:    881.138 m3 

b) oczyszczalnia Mochnate:    16.928 m3 

3. Odbiorcy usług: 

a) dostawa wody: 

- liczba odbiorców usług: 6944 (w tym 4266 w mieście Hajnówka) 

- przyrost odbiorców usług w stosunku do roku 2017: 47 (w tym 24 w mieście 

Hajnówka) 

b) odbiór i oczyszczanie ścieków: 

- liczba odbiorców usług: 4623 (w tym 3696 w mieście Hajnówka) 

- przyrost odbiorców usług w stosunku do roku 2017: 23 (w tym 17 w mieście 

Hajnówka) 

Ilość usuniętych awarii: 

a) likwidacja wycieków na sieci wodociągowej: 

- miasto Hajnówka: 64 

- gmina Hajnówka: 17 

- gmina Dubicze Cerkiewne: 11 

b) likwidacja zatorów na sieci kanalizacyjnej: 

- miasto Hajnówka: 116 

- gmina Hajnówka: 6 

Przyrost długości sieci w mieście Hajnówka: 

a) wodociągowej – 0,945 km 

b) kanalizacyjnej – 1,367 km 

Długość sieci wod-kan wykonanych przez PWiK Sp. z o.o. w roku 2018 w Hajnówce: 

L.p Nazwa zadania Długość 

Sieć wodociągowa 

1 ul. Magnoliowa 55 m 

2 ul. Słonecznikowa 157 m 

3 ul. Celna 735 m 

Sieć kanalizacyjna 

1 ul. Magnoliowa 48 m 

2 ul. bez nazwy od ul. Wrzosowej 130 m 

3 ul. Celna 834 m 

4 ul. Kolejki Leśne 355 m 

Podstawowe wskaźniki rzeczowe: 

1. Eksploatowana sieć wodociągowa: 

a) stacje uzdatniania wody, hydrofornie, ujęcia: 
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- SUW Hajnówka – ujęcie głębinowe (6 studni) o wydajności 4800 m3/d 

- SUW Nowoberezowo - ujęcie głębinowe (2 studnie) o wydajności 560 m3/d 

- SUW Orzeszkowo – ujęcie głębinowe (2 studnie) o wydajności 400 m3/d 

- hydrofornia Dubicze Cerkiewne – ujęcie głębinowe (2 studnie) o wydajności 329 

m3/h 

b) długość sieci wodociągowej: 

- miasto Hajnówka: 92,2 km 

- gmina Hajnówka: 92,0 km 

- gmina Dubicze Cerkiewne: 85,0 km 

2. Eksploatowana sieć kanalizacyjna: 

d) oczyszczalnie ścieków - przepustowość: 

- oczyszczalnia Hajnówka – 6000 m3/d 

- oczyszczalnia Mochnate – 120 m3/d 

b) długość sieci kanalizacyjnej: 

- miasto Hajnówka: 91,0 km 

- gmina Hajnówka: 63,0 km 

 

Gospodarka mieszkaniowa i komunalna 

 

Opieka nad zwierzętami. 

Opiekę nad zwierzętami realizowano na podstawie: Uchwała nr XXXVIII/264/18 Rady 

Miasta Hajnówka z dnia 27 marca 2018r w sprawie opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 

zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Hajnówka 2018r. i Uchwała nr 

XXXIX/284/18 Rady Miasta Hajnówka z dnia 30 maja 2018r w sprawie zmiany programu 

opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie 

miasta Hajnówka 2018r. 

Hajnowskie Stowarzyszenie Ochrony Zwierząt Ciapek odłowiło i przyjęło w wyniku 

interwencji 56 psów z terenu miasta Hajnówka. Przeprowadzono 27 adopcji zwierząt, a 21 

psów odebrali właściciele. W schronisku pozostało 19 psów z terenu miasta Hajnówka. 

Zwierzęta przebywające w schronisku poddawane są zabiegom sterylizacji i kastracji oraz oraz 

mają zapewnioną podstawowa opiekę weterynaryjną. 

Program przewidywał również dofinansowanie z budżetu miasta właścicielom psów i kotów w 

wysokości odpowiednio 75% i 50% kosztów zabiegu. Złożono 78 wniosków z czego 

zrealizowano 69 wniosków na łączną ilość zwierząt- 91, w tym 7 psów, 34 suki, 13 kocurów i 

37 kotek. Kwota pomocy wyniosła 8 500,00 zł.  

Od 1 stycznia do 31 grudnia 2018r miały miejsce 4 zdarzenia drogowe. Zgłoszono jeden ślepy 

miot do uśpienia. 

W ramach współpracy ze społecznymi opiekunami kotów wykonano 9 zabiegów 

sterylizacji/kastracji kotów oraz wydano 178 kg karmy dla kotów. Wspólne działania 

z opiekunami pozwoliły na ustawienie dwóch domków dla kotów na terenie Spółdzielni 

Mieszkaniowej. Kwota wydatkowana 3 869,00 zł. 

 

Komunikacja zbiorowa 

Komunikację zbiorową realizowano na podstawie: Uchwała nr XXXVIII/265/18 rady 

Miasta Hajnówka z dnia 27 marca 2018r w sprawie powierzenia bezpośrednio Przedsiębiorstwu 

Usług Komunalnych Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Hajnówce , jako 

podmiotowi wewnętrznemu zadania własnego Gminy Miejskiej Hajnówka w zakresie 

lokalnego transportu zbiorowego i Uchwała nr XLIII/305/18 Rady Miasta Hajnówka z dnia 26 
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września 2018 r. w sprawie wprowadzenia bezpłatnych usług przewozowych w transporcie 

zbiorowym, w komunikacji miejskiej na terenie miasta Hajnówka. 

Realizując uchwałę podpisano umowę wykonawczą z Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych 

Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Hajnówce. Koszt realizacji obu uchwał 

w okresie od 1 maja 2018 do 31 grudnia 2018r wyniósł 1 577 930,53 zł.  

 

Oświetlenie uliczne 

W 2018 roku podpisano umowę na realizację projektu pn .„Poprawa efektywności 

energetycznej i ograniczenie niskiej emisji na terenie miasta Hajnówka” w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. 

W ramach projektu realizowane są dwa zadanie: Nr 1 – Modernizacja indywidualnych źródeł 

ciepła oraz Nr 2 - Wymiana oświetlenia ulicznego na energooszczędne, 

W ramach zadania Nr 1-Modernizacja indywidualnych źródeł ciepła, do końca 2018 roku 

zrealizowano 19 wymian kotłów w gospodarstwach indywidualnych co stanowi około 50% 

wykonania zadania. W 2018r rozstrzygnięto przetarg i podpisano umowę z wykonawcą na 

realizację zadania Nr 2 - Wymiana oświetlenia ulicznego na energooszczędne, z terminem 

zakończenia realizacji robót do dnia 20 czerwca 2019. 

 

Azbest 

W 2018 r. uruchomiono pomoc mieszkańcom miasta w usuwaniu wyrobów 

zawierających azbest. Wystąpiono do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 

i Gospodarki Wodnej w Białymstoku o dofinansowanie zadania. W ramach pomocy 

zrealizowano 59 wniosków z 65 złożonych (6 wnioskodawców zrezygnowało z realizacji 

zadania). Efektem ekologicznym było zutylizowanie poprzez składowanie 113,99 Mg 

wyrobów zawierających azbest. Całkowity koszt zadania wyniósł 40688,00 zł. Kwotę 8400,00 

zł dofinansował Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 

Białymstoku natomiast 32 288,00 zł pochodziło z budżetu miasta. 

 

Utrzymanie dróg 

Zadaniem referatu jest utrzymanie czystości i porządku na terenie miasta. Po zimie 

usuwany jest piach pozimowy. Następnie koszone, wygrabiane i zamiatane są pasy drogowe 

ulic miejskich oraz tereny zielone takie jak skwerki, Park Miejski, boiska, place zabaw oraz 

siłownie. Sprzątanych jest 317,36 tys. m2 dróg utwardzonych, 90 tys. m2 dróg gruntowych oraz 

41,43 tys. m2 chodników. Powierzchnia koszonych terenów w pasach drogowych wynosi 2,5 

tys. m2 natomiast tereny zielone zajmują powierzchnię około 32 ha. Pasy drogowe ulic 

miejskich w 2018 r. posprzątano przynajmniej trzykrotnie, natomiast tereny zielone skoszono 

przynajmniej czterokrotnie.  

W ramach bieżącego utrzymania dróg miejskich uzupełniane są masą mineralno – asfaltową 

ubytki w drogach asfaltowych. W 2018 roku wbudowano 9 ton masy. Drogi gruntowe w ramach 

naprawy są zawożone żwirem i wyrównywane. W 2018 r. dowieziono i rozrównano na drogach 

gruntowych 297 m3 żwiru drogowego. 

Na podstawie porozumienia z Powiatem Hajnowskim w sprawie powierzenia Gminie Miejskiej 

Hajnówka prowadzenia zadania z zakresu zarządu drogami powiatowymi polegającego na 

bieżącym utrzymaniu dróg powiatowych na terenie miasta Hajnówka sprzątane są jezdnie o 

powierzchni 109,40 m2 oraz chodniki o powierzchni 40,54 tys. m2 oraz koszone były trawniki 

o powierzchni 25 tys. m2. Ze wszystkich ulic powiatowych usunięto piach zalegający po akcji 

zimowej, co najmniej trzykrotnie skoszono i posprzątano pasy drogowe w okresie letnim i 

zgrabiono trawniki z liści w okresie jesiennym. Powiat Hajnowski dofinansowuje zadanie w 

formie dotacji kwotą w wysokości 100 tys. rocznie. 
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Zieleń miejska. 

W 2018 r. zakupiono i ustawiono na terenie miasta 10 sztuk nowych ławek betonowych 

oparciem typu Kobe. Koszt zakupu ławek wyniósł 5535 zł. Ustawiono 30 sztuk koszy na śmieci 

za cenę 9003,60 zł oraz ustawiono 6 sztuk koszy na psie odchody. Koszt zakupu koszy wyniósł 

3616,20 zł.  

W okresie wiosennym na trzech rondach oraz w donicach miejskich posadzono 10 090 sztuk 

bratków za kwotę 15 135,00 zł. Kolejnymi nasadzeniami były aksamitki oraz begonie bobik w 

ilości 11 487 sztuk za kwotę 14 933,20 zł. Ponadto pelargoniami obsadzono donice kaskadowe 

oraz jednopoziomowe zawieszane na latarnie oraz dwie nowe wieże kwiatowe. Koszt 

pelargonii wyniósł 10 900 zł za 2180 sztuk. Wieże kwiatowe kosztowały 12595,20 zł. W 

skwerku plut. Bierwiaczonka zamontowano wykonane na zamówienie 4 donice w kształcie 

parasoli. Koszt zamówienia wyniósł 4440,30 zł.  

 

Ochrona przyrody 

Na terenie miasta jest znajduje się 7 obszarów użytków ekologicznych oraz 54 drzewa- 

pomniki przyrody. W przeważającej większości są to dęby szypułkowe, jak również, lipy 

drobnolistne, klony zwyczajne oraz wiąz szypułkowy, dąb bezszypułkowy i robinia akacjowa. 

Ochronę ustanowiono rozporządzeniem Nr 3/94 Wojewody Białostockiego z dnia 17 listopada 

1994r.  

W roku 2018r. na podstawie uchwały Nr XXXIV/232/17 Rady Miasta Hajnówka z dnia 29 

listopada 2017 r. w sprawie uzgodnienia przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych 

i konserwatorskich pomników przyrody na terenie miasta Hajnówka wykonano cięcia sanitarne 

(42 drzewa), założono wiązania linowe (25 drzew), wykonano próby obciążeniowe (17 drzew) 

oraz tomografie komputerowe (4 drzewa). Zabiegi pielęgnacyjne i sanitarne, wiązania linowe i 

testy obciążeniowe wykonano dzięki dofinansowaniu ze środków krajowych Wojewódzkiego 

Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku. Wysokość 

dofinansowania wynosiła 61 298,80zł, środki własne to koszt 46 034,00zł. Tomografie 

komputerowe 4 drzew pomników przyrody wykonano z własnych środków za kwotę 2460,00zł 

Kolejne zadania wynikające z realizacji uchwały planowane są na lata 2019 i 2020.  

 

Rekultywacja składowiska 

Prowadzony jest monitoring zrekultywowanego składowiska odpadów komunalnych w 

Poryjewie. Wojewoda Podlaski decyzją z dnia 11 października 2007 r. znak 

ŚR.I.BK.66222/4/07 wyraził zgodę Burmistrzowi Miasta Hajnówka na zamknięcie 

składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne zlokalizowanego na gruntach wsi 

Poryjewo, określił techniczne i biologiczne warunki zamknięcia oraz warunki sprawowania 

nadzoru nad zrekultywowanym składowiskiem. Określone zostały badania monitoringowe, 

parametry oraz częstotliwość ich wykonywania. Co 6 miesięcy badany jest skład gazu 

składowiskowego oraz skład i poziomu wód podziemnych w tym przewodności 

elektrolitycznej właściwej. Na podstawie umowy podpisanej z firma EKOCHEM w 

Białymstoku, która przeprowadza badania koszt roczny badań monitoringowych wynosi 

4 341,90 zł. Ponadto kontrolowany jest poziom opadów atmosferycznych. Zgodnie ze 

zleceniem IMiGW w Białymstoku co miesiąc przesyła zestawienie dobowych sum opadów. 

Koszt badania wynosi 883,24 zł rocznie. 

 

Utrzymanie czystości i porządku w gminie.  

a) odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych oraz 

prowadzenie PSZOK  
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W 2018r zagospodarowanie odpadów z nieruchomości zamieszkałych oraz prowadzenie 

PSZOK powierzono w drodze przetargu nieograniczonego Przedsiębiorstwu Usług 

Komunalnych Sp z o.o. w Hajnówce.  

Ilość odpadów zmieszanych i zebranych selektywnie za okres 12 miesięcy: 6708,048 Mg/rok, 

w tym 3913,720 Mg odpadów zmieszanych i 2794,328 Mg odpadów selektywnie zbieranych. 

Koszt odbioru, transportu oraz zagospodarowania odpadów odebranych od mieszkańców 

Hajnówki, za okres 12 miesięcy wyniósł 1 984 989,960zł.Wydatki administracyjne w 2018r. 

wyniosły: 41 723,00złŁączny koszt systemu gospodarowania odpadami- 1 399 707,92zł 

b) stawki opłat za gospodarowanie odpadami 

Z końcem roku 2018 Uchwałą Nr III/15/18 Rady Miasta Hajnówka z dnia 28 grudnia 2018 r. 

w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz 

ustalenia stawki opłaty (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2019 r. poz. 212), zmieniono stawkę opłaty dla 

nieruchomości zamieszkałych.  

Miesięczna stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w przypadku 

nieruchomości, na których odpady zbierane w sposób selektywny zmieniła się z 7,00 zł na 9,00 

zł od mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość, natomiast nieruchomości, na których 

odpady zbierane w sposób nieselektywny zmieniła się z 14,00 zł na 18,00 zł od mieszkańca 

zamieszkującego daną nieruchomość.  

c) deklaracje  

W okresie raportowanym złożono 800 deklaracji. Stan na dzień 31 grudnia wynosi 3431 sztuk. 

Zgodnie z deklaracjami, na 31 grudnia 2018 w Hajnówce zamieszkuje 16800 osób. 

Procent zadłużenia mieszkańców wynosi 6,0%. w okresie 12 miesięcy wystawiono 323 

upomnienia, 156 wezwań do zapłaty oraz 138 tytułów wykonawczych. Wysokość zadłużenia i 

ściągalność przedstawia poniższa tabela  
 

stan na: 31.12.2018r. 

Kwota wpłat 1.444.380,36 

Zadłużenie z tytułu opłaty za odbiór odpadów 

komunalnych: 

90.024.89 zł 

Ilość wystawionych upomnień 323 

Kwota wystawionych upomnień 45.164,15 zł 

Wpłaty z upomnień 38.647,32 zł 

Pozostało do zapłaty z upomnień 6.516,83 zł 

Ilość wystawionych wezwań 156 

Kwota wystawionych wezwań 18.641,98 

Wpłaty z wezwań 17.364,47 

Pozostało do zapłaty z wezwań 1.277,51 

Ilość wystawionych tytułów wykonawczych 138 

Kwota wystawionych tytułów wykonawczych 22.746,96 
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Wpłaty z tytułów wykonawczych 11.488,61 

Pozostało do zapłaty z tytułów 11.258,35 

 

d) szalety publiczne 

W 2018 r na terenie miasta ustawione było 7 kabin sanitarnych typu TOI FRESH z umywalką 

i mydłem przez okres 7 miesięcy(kabiny letnie) i 2 kabiny typu TOI PLUS z pojemnikami na 

środek dezynfekcyjny przez okres 5 miesięcy (kabiny zimowe). Łączny, roczny koszt wynajmu 

i serwisu kabin sanitarnych to 23 803,60zł 

 

Rowy odpływowe położone na gruntach miejskich 

Długość rowów odpływowych położonych na gruntach miasta Hajnówka, nad stanem 

których sprawujemy opiekę wynosi 4505,0 mb.  

Rowy położone są przy następujących ulicach: 

 0+00-5+60 ul. Warszawska  

 0+00-3+50 ul. Siewna 

 0+00-0+50 ul. Południowa 

 0+00-10+50 ul. Lipowa 

 0+00-5+00 ul. Lipowa ogr. działkowe 

 0+00-1+20 ul. Rakowieckiego 

 0+00-8+00 ul. Miłkowskiego/Pogodna  

 0+00-6+75 ul. Zajęcza  

 0+00-1+00 ul. Targowa 

 0+00-3+00 ul. Odległa 

W 2018r dwukrotnie wykonano obustronne obkoszenie skarp rowów położonych na gruntach 

miasta Hajnówka pasem o szerokości średniej 3,5 m z porostu trawiastego oraz porostu 

twardego. Wykoszono również dna rowów z porostu trawiastego i porostu twardego. Łącznie 

obkoszono 9 010,00 mb oraz odmulono 2 035,00 mb. Wydatkowano łącznie na utrzymanie i 

konserwację – 16 100,00 zł. 

 

Wydane decyzje 

Zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów w roku 2018: 

Decyzje zezwalające na usunięcie drzew -17 szt. 

Decyzje zezwalające na usunięcie drzew, uzależnione od wykonania nasadzeń -8 szt. 

Decyzje niezezwalające na usunięcie drzew-2 szt. 

Zgłoszenia osób fizycznych o zamiarze usunięcia drzew i krzewów: 52 szt. 

Wnioski Burmistrza Miasta Hajnówka o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew z 

nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Hajnówka- 9 wniosków na usunięcie 

82 drzew. 

Zgłoszenia do Starosty Powiatowego, dotyczące złomów bądź wywrotów drzew na działkach 

stanowiących własność Gminy Miejskiej Hajnówka – 7 zgłoszeń na 54 drzewa. 

Zajęcia pasa drogowego  

Wydano 78 decyzji zezwalających na korzystanie z dróg w sposób szczególny oraz  

17 decyzji z zakresu: „Współdziałanie w zakresie organizacji i bezpieczeństwa ruchu 

drogowego”. 

Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach  

Przeprowadzono postępowanie administracyjne i wydano 2 decyzje. 

Dodatki mieszkaniowe i energetyczne 

W 2018r. z dodatków mieszkaniowych korzystały 502 gospodarstwa domowe,  
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Kwota wypłacona na dodatki mieszkaniowe to: 1 001 284 zł. 

Wydano łącznie wydano 866 decyzji, w tym: 837 decyzji przyznających dodatek 

mieszkaniowy; 23 decyzje odmowne; 6 decyzji umarzających postępowanie 

Decyzje wydane wedug podziału na zarządców: 

1.Zakład Gospodarki Mieszkaniowej 457 decyzji przyznających dodatek mieszkaniowy, 23 

odmowne, 4 umarzające; 

2.Spółdzielnia Mieszkaniowa 260 decyzji przyznających dodatek mieszkaniowy, 

7 odmownych; 1 umarzająca; 

3.Wspólnoty Mieszkaniowe 102 decyzje przyznające dodatek mieszkaniowy; 2 odmowne 1 

umarzająca; 

4. Prywatne 8 decyzji przyznających dodatek mieszkaniowy ; 

5. Inne 10 decyzji przynających dodatek mieszkaniowy.  

Liczba gospodarstw domowych korzystających z dodatków energetycznych w 2018r. to 180. 

Kwota wypłacona na dodatki energetyczne 23 816zł, wydano 401 decyzji pozytywnych. 

 

Sprawy Mieszkaniowe 

Zasady wynajmu lokali wchodzących w skład mieszankowego zasobu Gminy Miejskiej 

Hajnówka reguluje Uchwała nr X/54/03 Rady Miasta Hajnówka z dnia 10 września 2003r. 

Społeczna Komisja Mieszkaniowa w 2018 roku spotykała się 12 razy w tym 8 razy wyruszyła 

w teren w celu sprawdzenia warunków mieszkaniowych osób ubiegających się o przydział 

mieszkania komunalnego. 

Na ostateczna listę najmu lokali komunalnych na 2018 rok zakwalifikowano 13 rodzin w tym 

9 rodzin najem lokalu mieszkalnego, 1 rodzina najem zajmowanego lokalu mieszkalnego oraz 

3 rodziny najem lokalu socjalnego 

Komisja odstąpiła od tworzenia listy zamian lokali komunalnych na 2018 rok. Uznano, że 

zamiany lokali komunalnych powinny być dokonywane bez opracowywania list (na podstawie 

5 ust.1 pkt 9) w/w uchwały Rady Miasta Hajnówka, co pozwoli na szybkie pozyskanie 

odpowiednich lokali do realizacji przydziałów oraz lokali socjalnych, które będą mogły być 

podstawione do wykonania eksmisji. 

W 2018 roku trzykrotnie sporządzono listę dodatkową najmu, w których uwzględniono 2 osoby 

najem zajmowanego lokalu socjalnego, 1 osobę najem zajmowanego lokalu mieszkalnego, 6 

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

Westerplatte 19), 1 osobę bezdomną na najem lokalu socjalnego oraz 1 osobę mieszkającą na 

działce na najem lokalu mieszkalnego.  

W omawianym okresie wpłynęło 87 podań o przydział lokalu komunalnego w tym 11 podań o 

najem lokalu socjalnego oraz 29 podań o zamianę zajmowanego mieszkania ( najczęściej na 

lokal o większej powierzchnie, na niższą kondygnację czy o wyższym standardzie). 

W roku 2018r przydzielono 12 lokali mieszkalnych, 11 lokali socjalnych, 2 lokale zamienne 

mieszkalne. Dokonano 2 zamiany lokali z urzędu w tym 1 zmianę między stronami. 

Ponadto w trakcie wszystkich posiedzeń SKM rozpatrzyła: 

 12 wniosków o przedłużenie umowy najmu lokalu socjalnego - zaopiniowano 

pozytywnie; 

 2 wnioski o nadanie tytułu do zajmowanego lokalu w związku ze spłatą całej kwoty 

zaległości czynszowych (wydano 2 skierowanie do zawarcia umowy najmu); 

 2 wnioski o nadanie tytułu do zajmowanego lokalu w związku ze śmiercią najemcy oraz 

2 wnioski w związku z zrzeczenia się praw do lokalu przez syna oraz brata (wydano 4 

skierowanie do zawarcia umowy najmu); 

 2 wnioski o zamianę zajmowanego lokalu - rozpatrzono pozytywnie; 
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 wniosek wielodzietnej rodziny o zwiększenie powierzchni zajmowanego mieszkania 

(dwa pokoje, brak łazienki) o lokal położony na poddaszu zajmowanego budynku - 

zaopiniowano pozytywnie; 

 12 wniosków o przyznanie lokalu socjalnego (7 wniosków zaopiniowano pozytywnie a 

5 wniosków postanowiono rozpatrzyć na grudniowym posiedzeniu); 

 wniosek osoby ujętej na liście najmu na 2016r. która zrezygnowała z przydziału 

mieszkania.- wykreślono z w/w listy. 

 W grudniu 2018r. Społeczna Komisja Mieszkaniowa utworzyła projekt listy najmu 

lokali komunalnych na 2019, w którym zakwalifikowała 11 osób na najem lokalu mieszkalnego 

i 4 osoby na najem lokalu socjalnego.  

 

Gospodarka nieruchomościami 
Według stanu na dzień 31 grudnia 2018 r. Gmina Miejska Hajnówka jest właścicielem 

gruntów (z wyłączeniem gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste) o łącznej 

powierzchni 309,3118 ha, w tym: 

 oddanych w trwały zarząd – 8,4890 ha 

 stanowiących drogi gminne – 110,0115 ha 

Pozostałe grunty zasobu miejskiego stanowią parki i tereny zielone, cmentarze, targowice, 

place, tereny inwestycyjne, grunty rolne, nieużytki i lasy. Powierzchnia gruntów gminnych 

oddanych w użytkowanie wieczyste wynosi 108,0800 ha. Wpływy należności z tytułu 

wieczystego użytkowania za 2018 r. wyniósł 312.655,53 zł (w tym VAT 4.424,85zł), z tytułu 

trwałego zarządu 40.693,51zł. 

 

1. w trybie przetargu w okresie 2018 roku dokonano sprzedaży: 

LP Dz. Nr 
Pow. 

w m2 
Położenie Przeznaczenie 

Wpłata 

(brutto) 
Poz. Data 

1 2320/113 755 ul. Kolejowa Uzupełnienie  66 476,00 3616 5.06.2018 

2 1056/135 7414 ul. 11 Listopada Przemysłowo/usługowe 112 200,00 3634 28.08.2018 

3 1056/157 12381 ul. 11 Listopada Przemysłowo/usługowe 177 200,00 3634 28.08.2018 

4 1056/160 6103 ul. 11 Listopada Przemysłowo/usługowe 86 900,00 3634 28.08.2018 

5 1502/86 380 ul. Piłsudskiego Lokal usługowy 66 053,16 3636 25.09.2018 
 

508 829,16 
  

 

2. w trybie bezprzetargowym w okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2018r. sprzedano 

nieruchomości: 

LP Dz. Nr 
Pow. 

w m2 
Położenie Przeznaczenie 

Wpłata 

(brutto) 
Poz. Data 

1 1516/51 1217 ul. 3 Maja Lasy 2 194,00 3593 17.01.2018 

2 1516/52 459 ul. 3 Maja Lasy 1 879,00 3593 7.02.2018 

3 2680/36  361 ul. Tuwima Mieszkaniowa  22 711,74 3612 30.04.2018 

4 2676/8 

2676/11 

25746 ul. Warszawska Tereny zielone 28 184,10 3611 7.11.2018 

 
54 968,84 
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3) sprzedaż komunalnych lokali mieszkalnych w okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.  

L/P Położenie lokalu Pow. w m 2 
Sposób 

zapłaty 

wpłata 

(brutto) 
Pozycja Data 

1 3 Maja 33 36,84 gotówka 32 595,76 3592 10.01.2018 

2 Millenium 9 35,11 gotówka 29 107,12 3594 30.01.2018 

3 Millenium 8 44,2 gotówka 39 559,61 3595 6.02.2018 

4 Batorego 23 37,72 gotówka 32 792,10 3596 7.02.2018 

5 Piłsudskiego 4E 37,8 gotówka 34 974,02 3597 12.02.2018 

6 A. Krajowej 46 38,4 gotówka 29 257,60 3598 16.02.2018 

7 Millenium 11 42,53 gotówka 37 506,20 3602 6.03.2018 

8 Piłsudskiego 4B 56,3 gotówka 48 882,74 3613 27.04.2018 

9 Piłsudskiego 4B 47,6 gotówka 43 423,90 3614 2.05.2018 

10 A. Krajowej 40 42,36 Gotówka 36 747,05 3617 5.06.2018 

11 3 Maja 45 29,98 gotówka 25 059,36 3618 8.06.2018 

12 Batorego 23 36,1 gotówka 31 023,62 3619 8.06.2018 

13 Millenium 2 44,5 gotówka 36 544,53 3620 8.06.2018 

14 Piłsudskiego 4B 47,6 gotówka 42 391,80 3622 14.06.20018 

15 Piłsudskiego 4D 47,6 gotówka 42 895,62 3623 14.06.2018 

16 A. Krajowej 44 38,53 gotówka 31 840,39 3625 19.06.2018 

17 Piłsudskiego 4D 37,8 gotówka 33 779,93 3626 27.06.2018 

18 Piłsudskiego 4A 35,37 gotówka 31 257,35 3627 13.07.2018 

19 A. Krajowej 22 51,15 gotówka 44 305,80 3629 19.07.2018 

20 3 Maja 45 47,91 Gotówka 43 435,25 3631 10.08.2018 

21 A. Krajowej 34 34,36 gotówka 28 821,84 3635 3.09.2018 

22 Parkowa 4 60,91 gotówka 55 810,99 3643 26.10.2018 

23 Parkowa 4 48,75 gotówka 42 271,45 3644 7.11.2018 

24 Batorego 29 47,9 gotówka 40 330,57 3645 27.11.2018 

25 A. Krajowej 22 57,55 gotówka 49 777,47 3646 27.11.2018 

26 F. Chemiczna 7 77,88 gotówka 15 630,58 3649 4.12.2018 

27 3 Maja 43 37,7 gotówka 32 757,13 3650 27.12.2018 
 

992 779,88 
  

 

Wyodrębnienie i przeniesienie własności lokali nastąpiło w trybie bezprzetargowym na rzecz 

ich najemców, z uwzględnieniem 60% bonifikaty. Cena ustalona była w wysokości wartości 

określonej przez rzeczoznawcę majątkowego zwiększonej o koszt sporządzenia wyceny i 

dokumentacji geodezyjnej.  

Ze sprzedaży lokali, nieruchomości oraz rat z tytułu wykupu mieszkań uzyskano dochód w 

wysokości 1.632.069,12 zł. 

4) nabywanie gruntów w trybie umów cywilno-prwanych: 
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 nieruchomość oznaczoną numerami geodezyjnymi 2676/8 i 2676/12 położoną przy ul. 

Warszawskiej o pow. 1,8880 ha umowa sprzedaży na realizację zadań własnych 

gminy, 

 nieruchomość oznaczoną numerami geodezyjnymi 117/9 i 117/11, 111/3, 116/3,116/5, 

116/6 położoną przy ul. Urodzajnej o pow. 0,0469 ha umową sprzedaży na 

poszerzenie drogi , 

 nieruchomość oznaczoną numerami geodezyjnymi 117/3, 117/5, 117/7 położoną 

obręb 2 Dolne o pow. 0,1180 ha umową przeniesienia własności nieruchomości pod 

drogę, 

 nieruchomość oznaczona numerami geodezyjnymi 32/5 położoną obręb Stara 

Judzianka o pow.0,1115 ha umowa darowizny pod drogę.  

5) nabywanie gruntów w trybie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji 

inwestycji w zakresie dróg publicznych: 

 nieruchomość oznaczoną numerami geodezyjnymi 1874/2, 1634/1, 1885/17, 1885/23, 

1885/21, 1885/23, 1885/19, 3041/33, 1885/15 położoną przy ul. Reja o pow. 0,2091 

ha – decyzja nr 2/17 o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej, 

 nieruchomość oznaczoną numerami geodezyjnymi 506/15 i 506/18 położoną obręb 

Lipiny o pow.0,0459 ha – decyzja nr 2/17 o zezwoleniu na realizacje inwestycji 

drogowej. 

6) dzierżawa nieruchomości gminnych: 

 w okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. z umów zawartych na cele nierolnicze 

wpłynęło 52.411,87zł, (kwoty zawierają podatek Vat – 10.444,85 zł),  

 z tytułu czynszów za ustawienie tablic reklamowych w okresie sprawozdawczym 

uzyskano 3.690 zł. 

7) z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności wpłynęło do budżetu 

miasta 66.528,55zł. 

 

Obiekty użyteczności publicznej 

1. Szkoła Podstawowa Nr 1 posiada działkę o pow. 1,4662 ha zabudowaną budynkami 

szkolnymi oddaną w trwały zarząd decyzją Burmistrza Nr GGR-7224/86/04 z dnia 

01.09.2004r. przy ul. 3 Maja 54; 

2. Szkoła Podstawowa Nr 2 z oddziałami integracyjnymi przy ul. Wróblewskiego 2 

wyposażony jest w obiekty oraz działkę o pow. 1,3095 ha oddaną w trwały zarząd 

decyzją Zarządu Gminy Miejskiej Nr GGR-7224/215/99 z dnia 29.10.1999 r. 

3. Szkoła Podstawowa Nr 4 przy ul. Nowowarszawskiej 20 posiada działkę o 

pow.1,6270 ha zabudowana obiektami szkolnymi, oddana w trwały zarząd decyzja 

Zarządu Gminy Miejskiej Nr GGR-7224/251/2000 z dnia 28.12.2000 r. 

4. Szkoła Podstawowa Nr 3 przy ul. Działowej 2 posiada działkę o pow. 1,0377 ha 

zabudowaną obiektami szkolnymi, oddana w trwały zarząd decyzja Zarządu Gminy 

Miejskiej Nr GGR-7224/216/99 z dnia 29.10.1999 r. 

5. Przedszkole Nr 1 przy ul. Jagiełły 7 posiada działkę o pow.0,4347 ha zabudowaną 

budynkiem przedszkolnym, oddaną w trwały zarząd decyzja Burmistrza Miasta nr 

GGR.6844.2.2012 z dnia 27.03.2012 r. 

6. Przedszkole Nr 2 przy ul. Warszawskiej 2 posiada działkę o pow. 0,1972 ha 

zabudowaną budynkiem przedszkolnym oddaną w trwały zarząd decyzja Burmistrza 

Miasta nr GGR.6844.3.2012 z dnia 27.03.2012 r. 

7. Przedszkole Nr 3 z oddziałami integracyjnymi przy ul. Rzecznej 3 posiada działkę 

zabudowaną budynkiem przedszkolnym o pow. 0,5008ha , oddaną w trwały zarząd 

decyzją Burmistrza Miasta nr GGR.6844.1.2012 z dnia 17.04.2012r. 
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8. Przedszkole Nr 5 z oddziałami żłobkowymi przy ul. Reja 2 posiada działki 

zabudowane budynkami przedszkolnymi o pow. 0,4343 ha oraz pow.0,3978 ha, 

oddane w trwały zarząd decyzja Burmistrza Miasta z dnia 27.03.2012 r.  

9. Miejska Biblioteka Publiczna przy ul. 3 Maja 45 nie posiada prawa własności do 

lokalu użytkowanego, jest jedynie jego najemcą na podstawie umowy najmu, 

10. Hajnowski Dom Kultury przy ul. T.Sołoniewicz 4 posiada dwa obiekty: 

a) działka zabudowana o pow. 0.6644ha oddana w wieczyste użytkowanie,  

b) budynek Amfiteatru przy ul. Parkowej przekazany nieodpłatnie w użytkowanie. 

11. Ośrodek Sportu i Rekreacji dysponuje obiektami sportowymi przy ul. 

Dziewiatowskiego oraz ul. Parkowej,  

12. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej przy ul. 11 Listopada nie posiada prawa 

własności lokalu użytkowanego, jest jego jedynie najemcą na podstawie umowy 

najmu. 

Na terenie miasta funkcjonowały trzy zakłady budżetowe: 

1. Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Hajnówce utworzony Uchwałą Nr VI/47/94 

Rady Miejskiej w Hajnówce z dnia 07.12.1994 roku, powstał w wyniku podziału 

Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej. Zakład zarządza w 

imieniu gminy budynkami mieszkalnymi oraz lokalami użytkowymi. 

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej przy ul. Parkowej użytkuje działkę zabudowaną 

budynkiem administracyjno-warsztatowym z częścią magazynową, socjalną i wiatą o 

powierzchni 0,4006 ha oddaną w trwały zarząd na czas nieoznaczony decyzją Burmistrza 

Miasta Nr GGR-7224/38/08 z dnia 15.12.2008r. 

2. Park Wodny przy ul. 3 Maja posiada działkę o pow. 0,4531ha zabudowaną budynkiem 

pływalni, oddaną w trwały zarząd decyzją Burmistrza Nr GGR.6844.1.2011 z dnia 

22.02.2011r. 

3. Z dniem 30 kwietnia 2018 roku uchwałą rady miasta zlikwidowano Zakład 

Komunikacji Miejskiej, zadanie w zakresie transportu zbiorowego powierzone zostało 

Przedsiębiorstwu Usług Komunalnych Spółka z o.o. Majątek zlikwidowanego zakładu 

przekazany został w formie aportu do spółki. 
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 Realizacja zadań inwestycyjnych w 2018 roku   

    

        

L.p. Nazwa zadania Długość  Finansowanie/ 

    mb projektant 

        

   Inwestycje drogowe   

      SKB 

1. Przebudowa ul. Ciasnej  77,80 +  

      Gmina Miejska 

      SKB 

2. Przebudowa ul. Pszenicznej  569,00 +  

      Gmina Miejska 

      SKB 

3. Przebudowa ul. Urodzajnej  93,00 +  

      Gmina Miejska 

        

4. Przebudowa Ulicy bez nazwy    SKB +  

  (przedłużenie ul. Elektrycznej)  96,20 Gmina Miejska 

        

      SKB 

5. Przebudowa ul. Miodowej  107,00 +  

      Gmina Miejska 

      SKB 

6. Przebudowa ul. Słodkiej 164,00 +  

      Gmina Miejska 

      SKB 

7. Przebudowa ul. Pszczelej 213,00 +  

      Gmina Miejska 

      SKB 

8. Przebudowa ul. Skowronka 166,00 +  

      Gmina Miejska 

      SKB 

9. Przebudowa ul. Kukułki 154,00 +  

      Gmina Miejska 

      SKB 

10. Przebudowa ul. Sikorki 121,00 +  

      Gmina Miejska 

        

11. Przebudowa Ulicy bez nazwy      

  (od ul.Lipowej do bramy ogródków PZD) 200,00 Gmina Miejska 
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      SKB 

12. Przebudowa ul. Kruczej 117,50 +  

      Gmina Miejska 

      SKB 

13. Przebudowa ul. Mickiewicza 144,36 +  

      Gmina Miejska 

      SKB 

14. Przebudowa ul. Tuwima 93,07 +  

      Gmina Miejska 

      SKB 

15. Przebudowa ul. Kochanowskiego 275,50 +  

      Gmina Miejska 

      Gmina Miejska 

      + Państwowe 

16. Przebudowa ul. Celnej - II etap 772,00 Gospodarstwo 

  od km 0 + 543 do km 1 + 315   Leśne "Lasy 

      Państwowe" 

        

17. Wykonanie robót ziemnych   SKB +  

  i podbudowy w ul. Bartników 281,93 Gmina Miejska 

        

        

18. Wykonanie robót ziemnych   SKB +  

  i podbudowy w ulicy Leszczynowej 178,00 Gmina Miejska 

        

      SKB 

19. Przebudowa ul. Daniela 421,00 +  

      Gmina Miejska 

      SKB 

20. Przebudowa ul. Niecałej 95,00 +  

      Gmina Miejska 

        

21. Przebudowa Ulicy bez nazwy   SKB +  

  od ul. Poryjewo 100,00 Gmina Miejska 

        

22. Budowa wjazdu na tereny     

  inwestycyjne przy ul. 11 Listopada 17,00 Gmina Miejska 

        

       

  R A Z E M 4 456,36 x 
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   Kanalizacja deszczowa i odwodnienia 

        

1. Przebudowa kanalizacji deszczowej     

  w ul. Grunwaldzkiej i Brzozowej 298,00 Gmina Miejska 

  w kierunku rzeki Leśnej - I etap     

        

        

2. Remont kanalizacji deszczowej     

  w ul. Białowieskiej 376,00 Gmina Miejska 

        

        

3. Budowa kanalizacji deszczowej     

  w ul. Leszczynowej 114,00 Gmina Miejska 

        

        

4. Budowa drenażu odwadniającego     

  budynek Szkoły Podstawowej Nr 2     

  wraz z budową kanalizacji deszczowej  274,00 Gmina Miejska 

  odprowadzającej wody drenarskie do      

  sieci deszczowej w ul. Chopina     

        

        

  R A Z E M 1 062,00 x 

        

   Chodniki, ścieżki   

        

1. Budowa chodnika w ulicy     

  Mazurskiej i Skarpowej 204,21 Gmina Miejska 

        

        

2. Budowa chodnika od ul. Elektrycznej     

  do Ogródków Działkowych 43,82 Gmina Miejska 

        

        

3. Budowa ścieżki dydaktycznej   Gmina Miejska + 

  "Judzianka" przy ul. Myśliwskiej 165,90 RPOWP 2014-2020 

        

        

  R A Z E M 413,93 x 
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   Inwestycje pozostałe   

1. Modernizacja energetyczna Szkoły Podstawowej Nr 2 Gmina Miejska 

  z zastosowaniem instalacji OZE  +  

      RPOWP 2014-2020 

2. Przebudowa, remont i adaptacja pomieszczeń żłobka Gmina Miejska + 

  samorządowego w Kajnówce przy ul. Armii Krajowej 24 Min. Rodziny, Pracy 

     Polityki Społecznej 

3. Rozbudowa komunalnego budynku mieszkalnego Gmina Miejska 

  przy ul. Bohaterów Westerplatte 19  +  

      BGK  

4. Poprawa gospodarki niskoemisyjnej miasta Hajnówka Gmina Miejska 

  poprzez budowę mikroinstalacji fotowoltanicznych +  

  i kolektorów słonecznych  RPOWP 2014-2020 

5. Przebudowa obiektów OSiR w Hajnówce   Gmina Miejska 

     +  

      RPOWP 2014-2020 

6. Zadospodarowanie terenu przy budynku HDK i OSiR Gmina Miejska 

  w Hajnówce  +  

      RPOWP 2014-2020 

7. Rozbiórka i budowa basenów naziemnych, kąpielowych Gmina Miejska 

  wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną   +  

     RPOWP 2014-2020 

8. Budowa fontanny typu „mokry chodnik”      

  w Parku Miejskim w Hajnówce   Gmina Miejska 

        

   Dokumentacje   

1. Zadospodarowanie terenu przy budynku HDK i OSiR Biuro projektów  

  w Hajnówce   i usług budowlanych 

      M. Iwaniuk 

2. Rozbiórka i budowa basenów naziemnych, kąpielowych Prac. Projektowa 

  wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną   ArcheLine 

      T. Woszczenko 

3. Przebudowa ul. Celnej - etap II od km 0 + 543 Biuro projektów  

  do km 1 + 749  i usług budowlanych 

      M. Iwaniuk 

4. Budowa śieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej Biuro projektów  

  w ramach przebudowy ul. Celnej   i usług budowlanych 

      M. Iwaniuk 

5. Budowa fontanny typu „mokry chodnik” w Parku  ARH+ 

  Miejskim w Hajnówce   A. Rydzewski 

6. Budowa drenażu odwadniającego budynek Szkoły   

  Podstawowej Nr 2 wraz z budową kanalizacji TOMS 

  deszczowej odprowadzającej wody drenarskie do  T. Łukowski 
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  sieci deszczowej w ul. Chopina     

7. Przebudowa, remont i adaptacja pomieszczeń żłobka Przeds. Projektow. 

  samorządowego w Kajnówce przy ul. Armii Krajowej 24 i Wykonawstwa 

      PROMLECZ Sp. z o.o. 

8. Budowa śieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej Biuro projektów  

  w ramach przebudowy ul. Celnej   i usług budowlanych 

      M. Iwaniuk 

9. Przebudowa ul. A. Zina wraz z zagospodarowaniem Biuro projektów  

  i urządzeniem przestrzennym skweru im. Wasilewskiego i usług budowlanych 

  w Hajnówce   M. Iwaniuk 

10. Rozbiórka istniejących masztów flagowych i budowa 3 szt. Biuro projektów  

  masztów flagowych i 2 szt. Masztów banerowych i usług budowlanych 

      M. Iwaniuk 

11. Przebudowa ul. Białowieskiej na odcinku   MAPI Projekt 

  od ul. Piłsudskiego do granicy administracyjnych miasta M. Łukaszuk 

12. Przebudowa ul. Rysiej   SBKiM 

      W. Grzybowski 

13. Rozbudowa i przebudowa budynku Przedszkola Nr 3 ARCH - ECO 

  z Oddziałami Integracyjnymi wraz z zagospodarowaniem PROJEKT 

  terenu   J. Kotowska 

14. Budowa pasażu pieszego z wiatami straganowymi oraz AP Projekt 

  budowa budynku do promocji produktów lokalnych wraz A. Patejuk 

  z zapleczem sanitarnym      

 

W 2018 r. podpisano umowy na dofinansowanie oraz realizowano wymienione 

przedsięwzięcia z udziałem środków zewnętrznych: 

1. Projekt pn. Wykorzystanie potencjału przyrodniczego Hajnówki w rozwoju turystyki 

na obszarze LGD Puszcza Białowieska, dotyczący budowy ścieżki edukacyjnej na 

osiedlu Judzianka. Dofinansowanie w kwocie  288 407,46 zł z Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego (Oś priorytetowa VIII: 

Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej, Działanie 8.6. Inwestycje na rzecz 

rozwoju lokalnego) w ramach Rozwoju Kierowanego przez Społeczność Lokalną 

(RLKS) – Lokalnej Grupy Działania „Puszcza Białowieska”. Wartość 

przedsięwzięcia: 415 860,97 zł. 

2. Projektowi pn. „Hajnówka OdNowa" – rewitalizacja strefy urbanistycznej 

„Chemiczna" na terenie Miasta Hajnówka. Całkowita wartość inwestycji: 13 877 

459,01 zł. Środki na realizację inwestycji pochodzą z Regionalnego programu 

Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Działanie 8.5 

Rewitalizacja w kwocie 9 372 619,16 zł. Zadanie dotyczy gruntownej modernizacji 

kompleksu obiektów OSiR i terenu przy HDK wraz z utworzeniem strefy rodzinnej z 

nowoczesnym placem zabaw przy HDK. 

3. Projekt pn. Hajnówka OdNowa. Kooperacja w rewitalizacji - doświadczenia z Reggio 

Emilia, którego celem jest opracowanie, przetestowanie i wdrożenie innowacyjnego 

modelu kooperacyjnego zarządzania usługami społecznymi w obszarze rewitalizacji 

Miasta Hajnówka, na bazie doświadczeń zagranicznych. Zaplanowane działania są 

następstwem opracowanego programu rewitalizacji Hajnówki. Wartość projektu: 1 
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015 798.80 zł, wkład własny wszystkich partnerów: 36 000.00 zł. Dofinansowanie 

pochodzi ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER). 

4. Projekt pn. „Poprawa gospodarki niskoemisyjnej miasta Hajnówka poprzez budowę 

mikroinstalacji fotowoltaicznych i kolektorów słonecznych”. Wniosek został wybrany 

do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w 

ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 

2014-2020 w kwocie 1 600 588,90, przy wydatkach kwalifikowanych w kwocie 

1 457 547,88 zł. 

5. Projekt pn. „Poprawa efektywności energetycznej i ograniczenie niskiej emisji na 

terenie miasta Hajnówka”. RPO WP na lata 2014-2020. Dofinansowanie: Oś 

priorytetowa V: GOSPODARKA NISKOEMISYJNA, Działanie 5.4. Strategie 

niskoemisyjne, Poddziałanie 5.4.1 Strategie niskoemisyjne z wyłączeniem BOF. 

Okres realizacji: sierpień 2018 – wrzesień 2019. Wartość projektu: 3.351.266,23 zł, 

Dofinansowanie: 1.921.969,35 zł. 

6. Projekt pn. „Montaż indywidualnych źródeł energii elektrycznej w budynkach 

użyteczności publicznej na terenie Gminy Miejskiej Hajnówka”. Dofinansowanie ze 

środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 w ramach osi 

priorytetowej V. Gospodarka niskoemisyjna, działania 5.1 Energetyka oparta na 

odnawialnych źródłach energii w kwocie 481 668,00 przy dofinansowaniu w kwocie 

337 167,60 zł. 

 

 

Oświata, Kultura, Sport, Zdrowie. 

 

1. Przedszkola i szkoły, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Hajnówka 

1.1. Organizacja wychowania przedszkolnego na terenie miasta Hajnówka 

W 2018 roku na terenie miasta Hajnówka funkcjonowało 8 przedszkoli, w tym cztery 

samorządowe oraz cztery niepubliczne. We wszystkich hajnowskich przedszkolach 

wychowaniem przedszkolnym objętych było 710 dzieci, w tym w przedszkolach 

samorządowych 545 dzieci. Wszystkie placówki przedszkolne oferowały swoim 

wychowankom bogatą ofertę zajęć dodatkowych (gimnastyka korekcyjna, rytmika, język 

angielski i język francuski, a także wiele zajęć w formach kół zainteresowań: plastyczne, 

teatralne, regionalne, muzyczne, itp.) oraz kompleksową pomoc psychologiczno - 

pedagogiczną. Ponadto, była zorganizowana opieka dla dzieci w wieku żłobkowym w dwóch 

oddziałach żłobkowych przy Przedszkolu Nr 5 w Hajnówce oraz w niepublicznym Żłobku 

„Leśna Kraina”. Opieką żłobkową objętych było 111 dzieci w wieku od 6 miesiąca do 3 roku 

życia. 

 

Tabela nr 1. Liczba dzieci uczęszczających do poszczególnych hajnowskich przedszkoli i 

oddziałów żłobkowych/żłobków (stan na 31.12.2018 r.) 

Nazwa placówki Liczba dzieci  

  

Przedszkole Nr 1 122 

Przedszkole Nr 2 im. Kubusia Puchatka  102 

Przedszkole Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi 112 

oddziały przedszkolne 209 
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Przedszkole Nr 5 z 

Oddziałami Żłobkowymi 

oddziały żłobkowe 87 

Leśna Kraina przedszkole 47 

żłobek 24 

Niepubliczne Przedszkole Językowe RED BUS KIDS 73 

Niepubliczne Przedszkole Specjalne Mini – Mini 11 

Niepubliczne Przedszkole im. św. Cyryla i Metodego 34 

Razem: 710 + 111 (oddziały żłobkowe) = 821 

 

Za pobyt dziecka w wieku do 6 lat, w przedszkolach samorządowych, pobierana była opłata w 

wysokości 1 zł za godzinę. Miesięczna wysokość opłaty uzależniona była od czasu pobytu 

dziecka w przedszkolu i wynosi (podobnie jak w latach poprzednich) od 21 zł do 84,00 zł 

miesięcznie. Przedmiotowa opłata nie obejmowała wyżywienia. Dzienna stawka za 

wyżywienie w miejskich przedszkolach wynosiła 4,00 zł, w tym: 1,00 zł - śniadanie, 2,00 zł – 

obiad, 1,00 zł – podwieczorek. Pełna miesięczna opłata za wyżywienie to maksymalnie 84,00 

zł. W/w opłaty (za pobyt dziecka oraz za wyżywienie) ulegały zmniejszeniu za każdy dzień 

nieobecności dziecka w przedszkolu. Ponadto dzieci sześcioletnie, realizujące roczne 

obowiązkowe przygotowanie przedszkolne, są zwolnione z opłat za pobyt w placówce.  

W 2018 roku na funkcjonowanie placówek niepublicznych przekazano dotację z budżetu 

miejskiego w wysokości 2.138.001,13 zł. 

 

1.2. Organizacja szkół podstawowych i gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest 

Gmin Miejska Hajnówka. 

W roku szkolnym 2018/2019 (stan na 31.12.2018 r.) do miejskich szkół uczęszczało 1589 

uczniów, 

w tym 1471 do szkoły podstawowej i 118 do gimnazjum. Liczbę dzieci i młodzieży 

uczęszczających do poszczególnych szkół przedstawia tabela nr 2. 

 

Tabela nr 2. Liczba dzieci i młodzieży uczęszczających do poszczególnych szkół  

Nazwa szkoły Liczba dzieci ogółem, 

w tym: 

Liczba oddziałów Średnia liczba 

uczniów w oddziale 

(około) 
w szkole 

podstawowej 

w gimnazjum 

Szkoła Podstawowa Nr 1 

im. Janusza Kusocińskiego 

w Hajnówce 

409 

20 20 (20,45) 
377 32 

Szkoła Podstawowa Nr 2 

im. Władysława Jagiełły w 

Hajnówce 

459 

24 19 (19,13) 
421 38 

Szkoła Podstawowa Nr 3 

w Hajnówce 
139 7 20 (19,86) 

Szkoła Podstawowa Nr 4 

im. Henryka Sienkiewicza 

w Hajnówce 

582 

25 23 (23,28) 
534 48 

Razem: 1589 
76 21 (20,91) 

1471 118 
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1.3. Kadra nauczycielska 

Nauczyciele zatrudnieni w miejskich szkołach i przedszkolach, posiadają odpowiednie 

kwalifikacje oraz w większości uprawnienia do nauczania więcej niż jednego przedmiotu. Stan 

zatrudnienia w placówkach wynika z zatwierdzonej przez organ prowadzący organizacji roku, 

a ta ściśle związana jest z liczbą oddziałów na każdym poziomie nauczania, liczbą godzin 

wynikającą z podziału na grupy np. na zajęciach z wychowania fizycznego, języków obcych, 

informatyki oraz liczbą godzin dla poszczególnych przedmiotów i poziomów nauczania, 

określoną w rozporządzeniu w sprawie ramowych planów nauczania.  

W 2018 r. odbyły się konkursy na dyrektorów placówek oświatowych, w wyniku których 

wyłoniono niżej wymienionych dyrektorów: 

 Pan Adam Jerzy Chudek – dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Władysława Jagiełły 

w Hajnówce (dotychczasowy dyrektor placówki) 

 Pani Sylwia Edyta Filinowicz – dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 3 w Hajnówce  

 Ewa Snarska – dyrektor Samorządowego Żłobka w Hajnówce. 

Ponadto, w uzgodnieniu z Podlaskim Kuratorem Oświaty, powołano Panią Joannę Ruszuk na 

dyrektora Przedszkola Nr 1 w Hajnówce. 

 

1.3.1 Kadra nauczycielska według stopnia awansu zawodowego w miejskich przedszkolach 

W roku 2018 (stan na 31.12.2018 r.) w miejskich przedszkolach funkcjonowało 60,06 etatów 

nauczycielskich, w tym ze stopniem awansu zawodowego: kontraktowy – 10,31, mianowany – 

8,14 oraz dyplomowany – 41,61 (tabela nr 2). 

 

Tabela nr 2. Kadra nauczycielska według stopnia awansu zawodowego - przedszkola 

Nazwa 

placówki 

Liczba nauczycieli Procent 

Stażyś

ci 

Kontrakto

wi 

Min

o-

wani 

Dyplom

o- 

wani 

Raze

m 

Stażyś

ci 

Kontrakto

wi 

Mianowa

ni 

Dyplomow

ani 

Przedszkole 

nr 1 
- 2,56 1 8 11,56 0 22,15 8,65 69,20 

Przedszkole 

nr 2 im. 

Kubusia 

Puchatka 

- 2,75 2 7,64 12,39 0 22,20 16,14 61,66 

Przedszkoln

y nr 3 z 

Oddziałami 

Integracyjny

mi 

- 4 4 7,97 15,97 0 25,05 25,05 49,90 

Przedszkoln

y 

nr 5 

- 1 1,14 18 20,14 0 4,97 5,66 89,37 

Razem - 10,31 8,14 41,61 60,06 0 17,17 13,55 69,28 

 

1.3.2. Kadra nauczycielska według stopnia awansu zawodowego w miejskich szkołach 

W miejskich szkołach w roku szkolnym 2018/2019 (stan na 31.12.2018 r.) funkcjonowało 

181,65 etatów nauczycielskich, w tym ze stopniem awansu zawodowego: stażysta – 8,76, 

kontraktowy – 13,32, mianowany – 29,38 oraz dyplomowany – 130,19 etatu (tabela nr 3). 
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Tabela nr 3. Kadra nauczycielska według stopnia awansu zawodowego - szkoły 

Nazwa 

placówki 

Liczba nauczycieli Procent 

Stażyś

ci 

Kontrakto

wi 

Min

o-

wani 

Dyplom

o- 

wani 

Raze

m 

Stażyś

ci 

Kontrakto

wi 

Mianowa

ni 

Dyplomow

ani 

Szkoła 

Podstawowa  

Nr 1 im. 

Janusza 

Kusocińskie

go w 

Hajnówce 

1,48 2,77 3,09 37,25 44,59 3,32 6,21 6,93 83,54 

Szkoła 

Podstawowa 

Nr 2 im. 

Władysława 

Jagiełły w 

Hajnówce 

1 6 13 45 65 1,54 9,23 20 69,23 

Szkoła 

Podstawowa 

Nr 3 w 

Hajnówce 

1,28 1,33 3,28 11,14 17,03 7,52 7,81 19,26 65,41 

Szkoła 

Podstawowa 

Nr 4 im. 

Henryka 

Sienkiewicz

a w 

Hajnówce 

5 3,22 
10,0

1 
36,80 55,03 9,09 5,85 18,19 66,87 

Razem 8,76 13,32 
29,3

8 
130,19 

181,6

5 
4,82 7,33 16,17 71,67 

 

1.4. Nagradzanie nauczycieli 

Dyrektorzy i nauczyciele hajnowskich placówek oświatowych otrzymują nagrody za 

osiągnięcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze z okazji Dnia Edukacji Narodowej. W 

2018 roku były to nagrody: 

- 19 nagród Burmistrza Miasta Hajnówka (7 dyrektorów i 12 nauczycieli)  

- 39 nauczycieli - nagroda Dyrektora Przedszkola 

- 48 nauczycieli - nagroda Dyrektora Szkoły. 

 

2. Zabezpieczenie warunków działania szkół i przedszkoli, w tym bezpiecznych i higienicznych 

warunków nauki, wychowania i opieki oraz warunków umożliwiających stosowanie specjalnej 

organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży objętych kształceniem specjalnym 

W szkołach i przedszkolach są przeprowadzane okresowe kontrole stanu technicznego 

budynków i ich przydatności do użytkowania przez upoważnione instytucje (Straż Pożarna, 

Sanepid, inspektorzy budowlani, inspektorzy BHP). Przeglądy potwierdzają odpowiednie 

przygotowanie placówek, jednak w niektórych przypadkach wskazują na konieczność podjęcia 

określonych działań (remonty, doposażenie w sprzęt p.poż, itp.). 

W placówkach oświatowych, w roku 2018 (podobnie jak w latach poprzednich), realizowanych 

było wiele działań mających na celu zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków 

nauki, wychowania i opieki (bieżące remonty sal; naprawa lub wymiana zużytych urządzeń i 
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przyrządów; opieka nauczycieli nad uczniami w czasie przerw międzylekcyjnych, wyjazdów; 

opieka pedagoga i psychologa; próbna ewakuacja dzieci i młodzieży; badania profilaktyczne i 

przesiewowe uczniów prowadzone w szkolnych gabinetach profilaktyki zdrowotnej i pomocy 

przedlekarskiej; pomoc przedlekarska w przypadku nagłych zachorowań i urazów; edukacja 

zdrowotna uczniów; organizacja akcji, spotkań informacyjno – profilaktycznych oraz 

cyklicznych zajęć i programów profilaktycznych dla uczniów z udziałem przedstawicieli 

Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej, Komendy Powiatowej Policji w Hajnówce, 

Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Hajnówce, itp.). Placówki prowadzące kształcenie 

specjalne są odpowiednio wyposażone (pomoce dydaktyczne, sprzęt, itp.) oraz zatrudniają 

wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną, co umożliwia stosowanie specjalnej organizacji nauki i 

metod pracy z dziećmi i młodzieżą.  

 

2.1. Wsparcie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi 

W roku 2018 wielu uczniów miejskich szkół oraz wychowanków przedszkoli objętych było 

pomocą psychologiczno – pedagogiczną, w ramach zespołów korekcyjno – kompensacyjnych, 

dydaktyczno – wyrównawczych, terapii pedagogicznej, socjoterapii, terapii logopedycznej, 

pracy z uczniem słabym oraz pracy z uczniem zdolnym (grupowej i indywidualnej). Tabela nr 

4 przestawia liczbę uczniów z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego z 

wyszczególnieniem wsparcia jakie otrzymywali, liczbę uczniów z opinią poradni 

psychologiczno – pedagogicznej oraz rodzaj i liczbę godzin wsparcia w ramach pomocy 

psychologiczno – pedagogicznej. 

 

Tabela nr 4. Działania podejmowane przez przedszkola i szkoły, nakierowane na kształcenie 

uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi 

Lp. 
Nazwa 

placówki 

Liczba uczniów 

z orzeczeniami 

o potrzebie kształcenia 

specjalnego 

z wyszczególnieniem wsparcia, 

jakie otrzymują 

Liczba 

uczniów 

z opinią 

poradni 

psychologiczno 

– 

pedagogicznej 

Rodzaj i liczba godzin 

wsparcia w ramach pomocy 

psychologiczno – 

pedagogicznej  

1 Przedszkole  

nr 1 

Brak 2 

16 godz./tyg. 

 zajęcia logopedyczne 

– 14 godzin 

tygodniowo 

 zajęcia terapii 

pedagogicznej – 2 

godziny tygodniowo 

2 Przedszkole 

nr 2 im. 

Kubusia 

Puchatka 

Brak Brak Nie dotyczy 

3 Przedszkole 

nr 3 z 

Oddziałami 

Integracyjnymi 

 zajęcia terapeutyczne z 

psychologiem (9 dzieci) 

 zajęcia edukacyjne – 

nauczyciel wspomagający 

(9 dzieci) 

 zajęcia terapeutyczne z 

rehabilitantem ruchowym  

(7 dzieci) 

 zajęcia terapeutyczne z 

surdopedagogiem (3 dzieci) 

9 

15,5 godz./tyg. 

 zajęcia terapeutyczne 

z logopedą – 5 godz. 

 terapia integracji 

sensorycznej – 3 

godz. 

 zajęcia korekcyjno-

kompensacyjne - 6 

godz. 
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 terapia integracji 

sensorycznej 

(6 dzieci) 

 dogoterapia (zajęcia w 

grupach) 

 zajęcia terapeutyczne z 

logopedą (9 dzieci) 

 terapeuta ds. Autyzmu (3 

dzieci) 

 wczesne wspomaganie (2 

dzieci) 

 zajęcia z 

oligofrenopedagogiem  

(1 dziecko) 

 zajęcia 

korekcyjnokompensacyjne 

(2 dzieci) 

 zajęcia terapeutyczne 

z rehabilitantem 

ruchowym – ½ godz. 

 zajęcia terapeutyczne 

z psychologiem – 1 

godz. 

4 

Przedszkole  

nr 5  
Brak 3 

5 godz./tyg. 

 zespół korekcyjno - 

kompensacyjny – 2 

godziny 

 terapia integracji 

sensorycznej – 2 

godziny 

 terapia logopedyczna 

– 1 godz. 

5 Szkoła 

Podstawowa  

Nr 1 im. 

Janusza 

Kusocińskiego 

w Hajnówce 

 zajęcia rewalidacyjne,  

 zajęcia korekcyjno – 

kompensacyjnych,  

 zajęcia dydaktyczno – 

wyrównawcze 

 zajęcia terapeutyczne 

(TUS), logopedycznych. 

53 

103 godz./tyg. 

 zajęcia korekcyjno –

kompensacyjnych 

 zajęcia dydaktyczno 

– wyrównawcze 

 zajęcia terapeutyczne 

 zajęcia logopedyczne 

6 Szkoła 

Podstawowa Nr 

2 im. 

Władysława 

Jagiełły w 

Hajnówce 

 autyzm 3 

 autyzm z zespołem 

Aspergera 2 

 zespół Aspergra 1 

 afazja 1 

 niepełnosprawność 

ruchowa z afazją 1 

 niepełnosprawność 

intelektualna w stopniu 

lekkim 6 

 niepełnosprawność 

intelektualna w stopniu 

umiarkowanym 1 

 słabe słyszenie 3 

 sprzężone 2 

 zagrożenie 

niedostosowaniem 

społecznym 1 

55 

31 godz./tyg. 

 zajęcia 

wyrównawcze 

gografia 1g 

tygodniowo 

 zajęcia 

wyrównawcze 

matem 5g 

tygodniowo 

 zajęcia 

wyrównawcze ang 

5g tygodniowo 

 zajęcia 

wyrównawcze pol 5g 

tygodniowo 

 zajęcia 

wyrównawcze 5g 

tygodniowo 

 zajęcia kor-

kompensacyjne 6g 

tygodniowo 
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 j. polski dla 

obcokrajowców 2g 

tygodniowo 

 socjoterapia 2g 

tygodniowo 

7 Szkoła 

Podstawowa Nr 

3 w Hajnówce 
 zajęcia z zakresu 

wspomagania 5 godz/tyg 

(prowadzone z 

nauczycielem 

wspomagającym) 

 zajęcia rewalidacyjne 2 

godz/tyg 

7 

11 godz./tyg. 

 zajęcia korekcyjno – 

kompensacyjne 3 

godz/tyg,  

 zajęcia logopedyczne 

3 godz/tyg, 

 zajęcia dydaktyczno 

– wyrównawcze 5 

godz/tyg 

8 Szkoła 

Podstawowa Nr 

4 im. Henryka 

Sienkiewicza w 

Hajnówce 

 z. korekcyjno- 

kompensacyjne-11 godz. 

 z. dydaktyczno- 

wyrównawcze z 

j.polskiego-5 godz. 

 z. dydaktyczno- 

wyrównawcze z 

j.angielskiego-2 godz. 

 z. dydaktyczno- 

wyrównawcze z 

matematyki-4 godz. 

 z. dydaktyczno- 

wyrównawcze w kl. I-

IIISP-8 godz. 

 zajęcia z logopedą- 22 

godz. 

 zajęcia z psychologiem 

(konsultacje, warsztaty)-11 

godz. 

 zajęcia z pedagogiem 

(konsultacje, warsztaty)-6 

godz. 

 zindywidualizowana 

ścieżka kształcenia- 1 

uczeń- 6 godz. 

 gimnastyka korekcyjna-1 

godz. 

61 

76 godz./tyg. 

 z. korekcyjno- 

kompensacyjne-11 

godz. 

 z. dydaktyczno- 

wyrównawcze z 

j.polskiego-5 godz. 

 z. dydaktyczno- 

wyrównawcze z 

j.angielskiego-2 

godz. 

 z. dydaktyczno- 

wyrównawcze z 

matematyki-4 godz. 

 z. dydaktyczno- 

wyrównawcze w kl. 

I-IIISP-8 godz. 

 zajęcia z logopedą- 

22 godz. 

 zajęcia z 

psychologiem 

(konsultacje, 

warsztaty)-11 godz. 

 zajęcia z 

pedagogiem 

(konsultacje, 

warsztaty)-6 godz. 

 zindywidualizowana 

ścieżka kształcenia- 

1 uczeń- 6 godz. 

 gimnastyka 

korekcyjna-1 godz. 

 

2.2. Zajęcia dodatkowe prowadzone przez miejskie placówki oświatowe 

Wszystkie szkoły i przedszkola realizowały dodatkowe zajęcia i koła zainteresowań, które były 

realizowane przez zatrudnionych nauczycieli głównie w ramach godzin ponadwymiarowych, 

dodatkowo finansowanych z budżetu Gminy Miejskiej Hajnówka. W roku sprawozdawczym 

realizowanych było 290 godzin zajęć dodatkowych tygodniowo (w szkołach 220 godzin, a w 

przedszkolach 70 godzin). Zajęcia te miały na celu w szczególności wyrównanie zaburzeń 

rozwojowych oraz rozwijanie zainteresowań i uzdolnień uczniów. Podczas tych zajęć 

uczniowie przygotowywali się do różnego rodzaju konkursów.  
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2.3. Stypendia Burmistrza Miasta Hajnówka 

Uczniowie miejskich szkół podstawowych i gimnazjów otrzymują stypendia o charakterze 

motywacyjnym w formie stypendium za wyniki w nauce oraz osiągnięcia artystyczne i 

sportowe. Stypendia są przez Burmistrza Miasta Hajnówka na podstawie kryteriów 

określonych w regulaminie przyjętym przez Radę Miasta Hajnówka. 

W roku 2018 złożono 93 wnioski o przyznanie w/w stypendium. Przyznano 84 stypendia, w 

tym: 76 stypendiów za wyniki w nauce, 4 stypendia za osiągnięcia artystyczne oraz 4 stypendia 

za osiągnięcia sportowe. Na stypendia dla uczniów w 2018 roku wydatkowano kwotę 75.600 

zł złotych (po 100 zł miesięcznie dla ucznia przez 10 miesiący). Dane dotyczące liczby 

stypendystów Burmistrza Miasta Hajnówka za wyniki w nauce oraz osiągnięcia artystyczne i 

sportowe z podziałem na poszczególne placówki oświatowe przedstawia tabela nr 5.  

 

Tabela nr 5. Liczba Stypendystów Burmistrza Miasta Hajnówka za wyniki w nauce oraz 

osiągnięcia artystyczne i sportowe z podziałem na poszczególne placówki oświatowe 

Nazwa placówki oświatowej Liczba Stypendystów  

Szkoła Podstawowa Nr 1  

im. Janusza Kusocińskiego w Hajnówce 
22 (w tym 2 stypendia za osiągnięcia sportowe) 

Szkoła Podstawowa Nr 2 

im. Władysława Jagiełły w Hajnówce 
16 (w tym 1 stypendia za osiągnięcia artystyczne) 

Szkoła Podstawowa Nr 3 8 

Szkoła Podstawowa Nr 4 

im. Henryka Sienkiewicza w Hajnówce 

24 (w tym 2 stypendia za osiągnięcia artystyczne,  

2 stypendia za osiągnięcia sportowe) 

Zespół Szkół z Dodatkową Nauką Języka 

Białoruskiego 
13 (w tym 1 stypendium za osiągnięcia artystyczne) 

Zespół Szkół Ogólnokształcących 1 

Ogółem 84 

 

2.4. Laureaci wojewódzkich konkursów przedmiotowych organizowanych przez Podlaskiego 

Kuratora Oświaty (z podaniem przedmiotu)  

Sześcioro uczniów z miejskich szkół podstawowych i gimnazjów uzyskało tytuł laureatów 

wojewódzkich konkursów przedmiotowych organizowanych przez Podlaskiego Kuratora 

Oświaty, w tym 1 uczeń ze Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Janusza Kusocińskiego w Hajnówce 

oraz 5 uczniów ze Szkoły Podstawowej Nr 4 im. Henryka Sienkiewicza w Hajnówce. 

 

2.5. Pomoc materialna uczniom 

Gmina Miejska Hajnówka zapewnia uprawnionym uczniom pomoc socjalną w postaci 

stypendiów i zasiłków szkolnych oraz dofinansowanie do zakupu podręczników. We 

wszystkich szkołach realizowany jest również Rządowy Program „Pomoc państwa w zakresie 

dożywiania” (obiady finansowane przez MOPS), „Owoce w szkole” (polegający na 

dostarczaniu uczniom owoców i warzyw – 90 porcji w skali roku szkolnego) oraz „Szklanka 

mleka” (polegający na dostarczaniu dzieciom mleka i jego przetworów – 80 porcji w skali roku 

szkolnego).  

 

2.5.1. Stypendia i zasiłki szkolne 

Na podstawie art. 90b ustawy o systemie oświaty Gmina Miejska Hajnówka przyznaje pomoc 

materialną o charakterze socjalnym w postaci stypendiów i zasiłków szkolnych. Jest ona 

skierowana do uczniów zamieszkałych na terenie miasta Hajnówka. W 2018 roku otrzymali ją 
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ci uczniowie, w rodzinach których dochód na jedną osobę nie przekroczył 514 zł netto, a od 

1.10.2018 – 528 zł netto. W roku szkolnym 2018/2019 stypendia i zasiłki szkolne otrzymało 

173 uczniów, na dzień 31.12.2018 r. wydatkowano kwotę 101.704,00 zł. Pomoc ta była 

finansowana w 80% ze środków budżetu państwa i 20% ze środków budżetu gminy. 

2.5.2. Wyprawka szkolna dla uczniów 

Pomoc w formie dofinansowania do zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych była 

udzielana uczniom posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego (bez względu 

na dochód). W roku 2018 z tej formy wsparcia skorzystało ogółem 20 uczniów. Łącznie 

wydatkowano na ten cel kwotę 4.761,00 zł.  

2.5.3. Darmowe podręczniki i materiały ćwiczeniowe dla uczniów 

W 2018 roku 1594 uczniów ze wszystkich 4 miejskich szkół korzystało z podręczników, 

materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych zakupionych w ramach dotacji 

podręcznikowej. Gmina Miejska Hajnówka otrzymała na ten cel kwotę w wysokości 

119.801,65 zł. 

2.5.4. Zajęcia wychowania fizycznego w Parku Wodnym 

Co dwa tygodnie jedna z czterech godzin zajęć wychowania fizycznego dla uczniów wszystkich 

miejskich szkół podstawowych odbywała się w Parku Wodnym w Hajnówce. Bilety wstępu 

oraz dowóz uczniów na zajęcia na basenie finansowane są z budżetu miasta. W 2018 roku z 

tych zajęć skorzystało 1157 uczniów. 

 

2.6. Realizacja projektów zewnętrznych  

W 2018 roku Gmina Miejska Hajnówka pozyskała środki zewnętrzne na wsparcie działalności 

placówek oswiatowych, jak niżej: 

1. Z Funduszy Europejskich na realizację projektu pt. „Otwarta szkoła” otrzymano 

dofinansowanie w wysokości 384.559,25 zł. Celem projektu było wsparcie rozwoju 69 

uczniów uczęszczających do Szkoły Podstawowej Nr 3 w Hajnówce oraz Gimnazjum 

nr 1 w Hajnówce poprzez wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty 

edukacyjnej w zakresie kształcenia ogólnego, w tym jej dostosowanie do 

zdiagnozowanych potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych uczniów, 

doskonalenie umiejętności oraz kwalifikacji zawodowych 38 nauczycieli, a także 

doposażenie placówek w niezbędną infrastrukturę techniczną. W ramach realizacji 

projektu pt. "Otwarta szkoła" m.in. doposażono w/w placówki w sprzęt multimedialny 

o wartości przeszło 84.000 zł, w tym 45 laptopów, 2 tablice multimedialne, 2 projektory 

i dwa urządzenia wielofunkcyjne oraz pomoce dydaktyczne o wartości 27.000 zł 

(książki, ćwiczenia słowniki i materiały papiernicze). 

2. Z Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 

„Maluch+”2018 - około 700 tys. zł na utworzenie Żłobka Samorządowego w Hajnówce 

(na bazie dotychczasowych oddziałów funkcjonujących w budynku Przedszkola Nr 5 

w Hajnówce). Obecnie żłobek zapewnia opiekę dla 104 dzieci w wieku do 3 lat (74 

miejsca powstały przy wsparciu programu). 

3. Z Ministerstwa Sportu i Turystyki pozyskano 9.900,00 zł na realizację programu 

Lokalny Animator Sportu 2018 – na zatrudnienie osoby do obsługi i organizacji zajęć 

na kompleksie boisk „Orlik 2012” przy Szkole Podstawowej Nr 1 im. Janusza 

Kusocińskiego w Hajnówce . Z w/w Ministerstwa pozyskano ponadto środki w 

wysokości 28.380,00 zł na realizację Programu Umiem Pływać, w którym uczestniczyło 

166 uczniów miejskich szkół. 

4. Z Ministerstwa Edukacji Narodowej pozyskano kwotę 40.000,00 zł na realizację 

Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa, w ramach którego zakupiono książki do 

wszystkich bibliotek szkolnych. 
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Dodatkowo w 2018 roku zakończono realizację projektu „Witamy w przedszkolu” o wartości 

1.001.838,00 zł (dofinansowanie projektu 851.162,00 zł) oraz podpisano umowy na realizację 

kolejnych projektów oświatowych, jak niżej: 

1. Projekt „Moja szkoła” na kwotę ponad 1.658.855,28 zł, w tym dofinansowanie 

1.574.945,28 zł (realizacja 01.08.2019 – 31.07.2021). 

2. Projekt „Przedszkole na piątkę” o wartości 402.576,87 zł, w tym dofinansowanie 

339.767,87 zł (planowana realizacja 01.08.2019 – 30.09.2020). 

3. Projekt „Moje przedszkole” o wartości 137.253,75 zł , w tym dofinansowanie 

116.594,75 zł (realizacja 01.08.2019 – 31.07.2021). 

Ponadto Gmina Miejska Hajnówka przy współpracy z Politechniką Białostocką realizowała 

projekty: 

1. "Politechnika Białostocka – Hajnowski Uniwersytet Dziecięcy (PB HUD)". Udział w 

zajęciach brało pięćdziesięciu uczniów hajnowskich szkół podstawowych, 

uczęszczających do klasy IV, V i VI. W ramach inicjatywy realizowane były zajęcia 

edukacyjne, w formie wykładów i warsztatów edukacyjnych, prowadzonych przez 

pracowników Politechniki Białostockiej oraz instytucji współpracujących przy 

realizacji inicjatywy, w pomieszczeniach Politechniki Białostockiej oraz instytucji 

współpracujących. 

2. "Podlaska Akademia Młodego Inżyniera". W ramach projektu realizowano cykl zajęć 

ćwiczeniowych i warsztatowych prowadzonych przez pracowników Politechniki 

Białostockiej, skierowanych do 80 uczniów szkół podstawowych klas VII i VIII. 

Placówki oświatowe uczestniczyły w realizacji wielu projektów współfinansowanych ze 

środków zewnetrznych, w tym środków unijnych. W tabeli poniżej wymieniono oraz krótko 

scharakteryzowano realizowane projekty (stan na 31.12.2018 r.) 

 

Tabela nr 6. Realizacja projektów zewnętrznych 

Nazwa placówki oświatowej 
 

Realizowane projekty i programy finansowane ze środków 

zewnętrznych 

Przedszkole Nr 1 w Hajnówce Przedszkole nie realizowało projektów zewnętrznych. 

Przedszkole Nr 2 im. Kubusia Puchatka w 

Hajnówce 

Projekt unijny ,, Witamy w przedszkolu''. W ramach projektu 

prowadzone były dodatkowe zajęcia w ramach kółek zainteresowań 

na terenie placówki: koło badawcze, matematyczne. Zorganizowane 

zostały wyjazdy do Ośrodka Edukacji Przyrodniczej w Białowieży i 

Centrum Nauki Kopernik w Warszawie. Zakupiono sprzęt 

komputerowy , dwie tablice interaktywne, pomoce dydaktyczne, 

zabawki,  

Przedszkole Nr 3 z Oddziałami Żłobkowymi w 

Hajnówce 

1) Przedszkole uczestniczyło w kontynuacji projektu unijnego 

„Witamy w przedszkolu”. Zajęcia organizowane w ramach 

projektu rozszerzyły ofertę edukacyjną placówki o zajęcia: 

matematyczne i badawcze. W ramach projeku zorganizowany 

został wyjazd do Centrum Nauki Kopernik w Warszawie. 

2) Projekt pt.: „Każdy przedszkolak ma szansę na sukces” o 

wartości 498.980 zł. Projekt realizowany od 01.08.2018-

30.08.2019. W ramach projektu realizowane są zajęcia dla dzieci z 

orzeczeniami o specjalnych potrzebach kształcenia. Odbywają się 

warsztaty terapii specjalistycznych. W ramach projektu został 

również doposażony plac zabaw oraz odbywają się kursy 

doszkalające dla nauczycieli. 

Przedszkole Nr 5 w Hajnówce 

1) Przedszkole uczestniczyło w kontynuacji projektu unijnego 

„Witamy w przedszkolu”. Zajęcia organizowane w ramach 

projektu rozszerzyły ofertę edukacyjną placówki o zajęcia: 
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matematyczne i badawcze. W ramach projeku zorganizowany 

został wyjazd do Centrum Nauki Kopernik w Warszawie. 

2) Projekt „Moje miasto i okolica – śladami polskiej historii i 

kultury” realizowany we współpracy z Ośrodkiem Działaj 

Lokalnie Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Puszcza 

Białowieska w Hajnówce. Cel: wsparcie rodziców na rzecz 

aktywnego spędzania czasu ze swoimi dziećmi. Formy realizacji: 

wycieczki, warsztaty plastyczne, czytelnicze, badawcze, spotkanie z 

psychologiem. 

Szkoła Podstawowa Nr 1  

im. Janusza Kusocińskiego w Hajnówce 

1. Projekt „Otwarta szkoła” dla klas III gimnazjum – realizowany 

był od września 2018 r. do 30 kwietnia 2019 r. 

W ramach projektu odbywały się: 

- zajęcia z języka angielskiego rozwijające zainteresowania i 

dydaktyczno - wyrównawcze  

- zajęcia z doradztwa zawodowego (indywidualne, grupowe w tym 

wycieczki) 

- zajęcia rozwijające kompetencje cyfrowe 

- zajęcia z programowania. 

2. Dla klas II szkoły podstawowej realizowany był projekt „Umiem 

Pływać”. Zajęcia odbywały się na basenie w Parku Wodnym w 

Hajnówce pod kierunkiem instruktora pływania. Dzieci nabywały 

umiejętności pływackich. Projekt odbywał się w I półroczu.  

3. PB HUD – promocja nauki i zachęcanie do poznawania świata. 

Program daje możliwość zgłębienia wiedzy z różnych dziedzin 

nauki. 

4. PAMI – rozbudzenie w młodzieży ciekawości, potrzeby 

rozwijania zainteresowań i zachęty do pogłębiania wiedzy. 

Szkoła Podstawowa Nr 2 

im. Władysława Jagiełły w Hajnówce 

1. PB HUD – promocja nauki i zachęcanie do poznawania świata. 

Program daje możliwość zgłębienia wiedzy z różnych dziedzin 

nauki. 

2. PAMI – rozbudzenie w młodzieży ciekawości, potrzeby 

rozwijania zainteresowań i zachęty do pogłębiania wiedzy. 

3. „Dobry zawód fajne życie „ – popularyzacja kształcenia 

zawodowego w województwie podlaskim. 

4. ”Puszcza i ludzie” – zajęcia terenowe dotyczące ochrony 

środowiska, w tym akceptacja do zmian klimatu. 

5. ”Zaakceptuj żubra” – warsztaty terenowo-praktyczne. 

6. ”Ratujemy i uczymy ratować” – nauka dzieci pierwszej 

pomocy przedmedycznej. 

7. ”Umiem pływać” – zajęcia sportowe w ukierunkowane na 

upowszechniania nauki pływania. 

Szkoła Podstawowa Nr 3 w Hajnówce 

1. Projekt „Otwarta szkoła” dla klas III gimnazjum – realizowany 

był od września 2018 r. do 30 kwietnia 2019 r. 

W ramach projektu odbywały się: 

- zajęcia z języka angielskiego rozwijające zainteresowania i 

dydaktyczno - wyrównawcze  

- zajęcia z doradztwa zawodowego (indywidualne, grupowe w tym 

wycieczki) 

- zajęcia rozwijające kompetencje cyfrowe 

- zajęcia z programowania. 

2. PB HUD – promocja nauki i zachęcanie do poznawania świata. 

Program daje możliwość zgłębienia wiedzy z różnych dziedzin 

nauki. 

3. PAMI – rozbudzenie w młodzieży ciekawości, potrzeby 

rozwijania zainteresowań i zachęty do pogłębiania wiedzy. 
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Szkoła Podstawowa Nr 4 

im. Henryka Sienkiewicza w Hajnówce 

1. „Młodzi, Aktywni, Skuteczni”- program rozwijający aktywność 

gimnazjalistów, organizator Burmistrz Miasta Hajnówka, projekt 

”Podaj łapę naszym Ciapkom” 

2. „Profesjonalny przywódca w oświacie na terenie 

województwa podlaskiego”- nowy model wsparcia szkół w 

zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli 

3. „Dobry zawód-fajne życie"- popularyzacja kształcenia 

zawodowego w województwie podlaskim”-organizacja doradztwa 

zawodowego gimnazjalistom 

4. „Pamięć dla Przyszłości”- ogólnopolski program pod 

patronatem MEN, organizator Stowarzyszenie „Dzieci Holocaustu” 

w Polsce, Wydział Rozwoju Kompetencji Społecznych i 

Obywatelskich w Ośrodku Rozwoju Edukacji w Warszawie, 

Żydowski Instytut Historyczny im. Emanuela Ringelbluma, 

Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN. propagowanie wśród 

uczniów wiedzy historycznej 

5. eTwinning – platforma współpracy dla pracowników szkół w 

ramach Erasmus+ 
6. „Pajacyk”-finansowanie uczniom dożywiania 

7. PB HUD – promocja nauki i zachęcanie do poznawania świata. 

Program daje możliwość zgłębienia wiedzy z różnych dziedzin 

nauki. 

8. PAMI – rozbudzenie w młodzieży ciekawości, potrzeby 

rozwijania zainteresowań i zachęty do pogłębiania wiedzy. 

 

2.7. Remonty obiektów szkolnych 

W roku 2018 wykonano remonty budynków szkolnych i przedszkolnych, w tym bieżące 

remonty między innymi sal dydaktycznych i innych pomieszczeń w budynkach placówek 

oświatowych oraz terenu wokół budynków (tabela nr 7). Z budżetu miasta wykorzystano na ten 

cel kwotę 615.000,00 zł. 

 

Tabela nr 7. Szczegółowy wykaz remontów 

Nazwa placówki oświatowej Wykaz wykonanych prac remontowych 

Przedszkole Nr 1 

w Hajnówce 

- System odwodnienia przy wejściu do budynku 

- Montaż oświetlenia awaryjnego 

Przedszkole Nr 2 im. Kubusia 

Puchatka 

w Hajnówce 

- Montaż oświetlenia dróg ewakuacyjnych 

- Zakup farby do malowania łazienek dzieci 

Przedszkole Nr 3 

z Oddziałami Żłobkowymi w 

Hajnówce 

- Odmalowanie 3 sal dziecięcych 

- Odmalowanie łazienek dziecięcych w 5-ciu oddziałach 

- Odmalowanie 2 klatek schodowych 

- Naprawa murków przy tarasach zewnętrznych 

- Odmalowanie sprzętów, konstrukcji zabawkowej, ławek na terenie ogrodu 

przedszkolnego 

- Odmalowanie pomieszczeń piwnicznych 

Przedszkole Nr 5 

w Hajnówce 

-Remont w ramach projektu Maluch + (remont klatki schodowej i dostosowanie jej do 

przepisów przeciwpożarowych, łazienki dla dzieci i brudownika na I kondygnacji, 

pomieszczeń i głównego holu w budynku B) 

-Instalacja oświetlenia awaryjnego 

- Instalacja hydrantów 

- Remont korytarza w piwnicy 

- Remont wózkarni i podjazdu do niej 

- Wymiana okien na parterze i II kondygnacji 

- Remont pomieszczenia w piwnicy budynku na M. Reja 2 – przystosowanie na 

gabinet metodyczny, 
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- Remont schodów prowadzących do piwnicy i podłogi w piwnicy w budynku B przy 

A. Krajowej 24 

Szkoła Podstawowa Nr 1  

im. Janusza Kusocińskiego 

w Hajnówce 

- Korytarz na II piętrze (wymiana parkietu na gres, pomalowanie ścian i sufitu) 

- Dach sali gimnastycznej (pokrycie papą termozgrzewalną) 

- Sala gimnastyczna duża (cyklinowanie i lakierowanie podłogi) 

- Sala gimnastyczna mała (cyklinowanie i lakierowanie podłogi) 

- Korytarz przy sali gimnastycznej (cyklinowanie i lakierowanie podłogi) 

- Dwie szatnie przy sali gimnastycznej (cyklinowanie i lakierowanie podłogi) 

- Pokój nauczycieli wychowania fizycznego (malowanie) 

- Pomieszczenie socjalne pracowników obsługowych (malowanie) 

- Sala fizyczna (malowanie) 

- Sala biologiczna (malowanie) 

- Sala matematyczna (malowanie) 

- Modernizacja ogrodzenia.  

Szkoła Podstawowa Nr 2 

im. Władysława Jagiełły w 

Hajnówce 

- Remont dachu  

- Wykonanie studzienek doświetlających  

- Montaż drzwi w kotłowni szkoły  

- Remont budynku harcówki  

- Roboty budowlane  

- Roboty sanitarne w kotłowni szkolnej  

- Roboty ogólnobudowlane w kotłowni szkolnej  

- Prace remontowe i zakupione materiały  

Szkoła Podstawowa Nr 3 
- Gruntowny remont pomieszczenia przeznaczonego na bibliotekę szkolną wraz z 

przyległym do niego korytarzem. 

Szkoła Podstawowa Nr 4 

im. Henryka Sienkiewicza w 

Hajnówce 

- Remont trzech izb lekcyjnych. 

- Remont pomieszczenia przeznaczonego na mediacje. 

- Remont łącznika na parterze-budynek C-sala gimnastyczna. 

- Remont gabinetu nauczycieli w-f 

- Wymiana uszkodzonych drzwi wewnętrznych w toaletach. 

- Uzupełnienie i wymiana sprzętu ppoż. 

- Bieżące naprawy i remonty-usuwanie usterek i awarii. 

- Zakup rolet- zaciemnienie słonecznych izb. 

- Odnowienie ławek szkolnych. 

- Założenie nowego monitoringu szkolnego  

 

2.8. Kontrole instytucji zewnętrznych przeprowadzone w 2018 roku 

W roku 2018 w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez miasto Hajnówka, 

przeprowadzone zostały następujące działania w ramach nadzoru pedagogicznego, 

sprawowanego przez Podlaskiego Kuratora Oświaty: 

1. W dniu 08.06.2018 roku odbyła się kontrola w zakresie warunków 

i organizacji kształcenia dla dzieci z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego 

w Szkole Podstawowej Nr 2 im. Władysława Jagiełły w Hajnówce – wydano zalecenie, 

aby w IPET – ach bardziej rozbudować sekcję dotyczącą współpracy szkoły z rodzicami 

w kwestii realizacji zaleceń poradni psychologiczno – pedagogicznej. Zalecenie zostało 

zrealizowane w terminie (do dnia 30 września 2018 r.). 

2. W dniu 08.06.2018 roku została przeprowadzona kontrola planowa w zakresie 

zgodności z przepisami prawa przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego do 

przedszkola na rok szkolny 2018/2019 w Przedszkolu Nr 2 im. Kubusia Puchatka w 

Hajnówce - brak zaleceń pokontrolnych. 

Ponadto: 

1. Przedstawiciele Podlaskiego Kuratora Oświaty w Białymstoku przeprowadzili kontrolę 

w Urzędzie Miasta Hajnówka w zakresie realizacji programu czytelniczego „Książki 

naszych marzeń” - brak zaleceń pokontrolnych. 
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2. Przedstawiciele Wojewody Podlaskiego przeprowadzili kontrolę w Urzędzie Miasta 

Hajnówka między innymi w zakresie prowadzenia rejestru żłobków – brak zaleceń 

pokontrolnych. 

3. Przedstawiciele wydziału kontroli Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku 

przeprowadzili kontrolę monitoringową w Szkole Podstawowej nr 1 im. Janusza 

Kusocińskiego w Hajnówce w zakresie realizacji projektu „Otwarta szkoła” – brak 

zaleceń pokontrolnych. 

 

3. Działania związane z polityką zdrowotną. 

W 2018 roku Gmina Miejska Hajnówka realizowała program polityki zdrowotnej pod 

nazwą „Program szczepień profilaktycznych przeciw grypie dla mieszkańców Hajnówki po 65 

roku życia”. W ramach programu zaszczepionych zostało 450 mieszkańców miasta, z 

powyższego przedziału wiekowego. Koszt realizacji programu wyniósł 18.000 zł. 

W 2018 roku Panie w wieku 50 – 69 lat mogły wykonywać bezpłatne badania 

mammograficzne, w mammobusie ustawionym na parkingu przy Urzędzie Miasta Hajnówka. 

W 2018 roku mammobusy przyjeżdżały do Hajnówki 15 razy. 

W dniach 1, 2 i 6 sierpnia 2018 r. dzieci i młodzież do 18 roku życia mogły skorzystać z 

bezpłatnych świadczeń stomatologicznych, świadczonych w Dentobusie. Miejsca postoju 

Dentobusu:  

- parking przed Urzędem Miasta,  

- teren przed Przedszkolem Nr 1 i Nr 5 

 

4. Instytucje Kultury - Miejska Biblioteka Publiczna im. dr. Tadeusza Rakowieckiego w 

Hajnówce oraz Hajnowski Dom Kultury 

4.1. Pozyskane środki finansowe zewnętrzne 

Miejskie ośrodki kultury ubiegały się o pozyskanie środków zewnętrznych w celu rozwinięcia 

swojej oferty dla mieszkańców. Przygotowana tabela poniżej (tabela nr 8) przedstawia rodzaj i 

kwoty pozyskanych środków. 

 

Tabela nr 8. Środki zewnętrzne 

Lp. Nazwa placówki Nazwa/rodzaj Kwota 

1 Miejska 

Biblioteka 

Publiczna im. dr. 

Tadeusza 

Rakowieckiego 

w Hajnówce 

Zakup nowości wydawniczych do bibliotek” dotacja MKIDN 

na zakup książek  
17.500,00 zł 

Dotacja Stowarzyszenia Samorządów Euroregionu Puszcza 

Białowieska – Działaj Lokalnie Projekt Klubu Młodych Mam 

„Mamo, tato to już lato” 

4.060,00 zł 

Sponsoring na działalność Klubu Mam  700,00 zł 

Sponsoring na wydanie publikacji Władysława Zina: 

Hajnowskie wspomnienia. Pożegnanie przeszłości. Wyd.2. 
2.650,00 zł 

Sponsoring na Rajd rowerowy organizowany z okazji Stulecia 

Niepodległości Polski 
1.510,00 zł 

Dary czytelników 4.162,50 zł 

Wypożyczalnia Odtwarzaczy Cyfrowej Książki mówionej dla 

osób niewidomych i słabo widzących” – otrzymano 4 czytaki 

z projektu Stowarzyszenia Larix.  

- 

Nagranie i nieodpłatne rozpowszechnianie książek 

mówionych dla niewidomych – pozyskano 108 tytułów  
1080,00 zł 
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2 Hajnowski Dom 

Kultury w 

Hajnówce 

z Narodowego Centrum Kultury w programie Kultura – 

Interwencje 2018 na realizację zadania "Spotkanie z podlaską 

kulturą" 

4.200,00 zł 

z Wojewódzkiego Ośrodka Animiacji i Kultury w 

Białymstoku w ramach programu "Pomost dla Niepodległej" 

na realizację zadania " Pomost dla Niepodległej" 

5.000,00 zł 

 

4.2. Największe przedsięwzięcia i osiągnięcia instytucji kultury 

4.2.1. Miejska Biblioteka Publiczna im. dr. Tadeusza Rakowieckiego w Hajnówce 

1. Z dniem 31.12.2018 zamknięto pięcioletni projekt „Aranżacja i Wyposażenie MBP w 

Hajnówce realizowany ze środków MKiDN w ramach Programu Wieloletniego 

KULTURA+PRIORYTET „BIBLIOTEKA + INFRASTRUKTURA BIBLIOTEK”. 

Osiągnięto wymagalne projektem standardy i wskaźniki, złożono raport końcowy 

zatwierdzony przez Instytut Książki. Wartość projektu wyniosła 268.000,00 zł, w tym 

dofinansowanie ze środków MKiDN 201 000,00 zł. 

2. Złożono wniosek aplikacyjny do programu współpracy transgranicznej EIS Polska-

Białoruś-Ukraina 2014-2020 nr PBU2/0873/18 - partnerskiej realizacji projektu MBP 

w Hajnówce i Biblioteki w Słonimie na Białorusi na kwotę 53.500,00 euro. Projekt 

„Poznaj i szanuj - Dziedzictwo historyczne, literackie i kulturowe promocją 

transgranicznych miast Hajnówka – Słonim. (Meet and respect – Historical, literary and 

cultural heritage is a promotion of cross-border towns Hajnówka - Słonim.) otrzymał 

pozytywną ocenę i został zakwalifikowany do realizacji. Wartość dofinansowania 

działań MBP w Hajnówce wyniesie 34 600,00 euro. 

2. Złożono wniosek w aplikacji partnerskiej do programu „Dostępność Plus” na 

„Uniwersytet Biblioteczny”. Projekt skierowany do mieszkańców w wieku 50+, osób 

niepełnosprawnych, pozostających poza obszarem działania UTW. Misją projektu jest: 

- zapobieganie wykluczeniu społecznemu, przeciwdziałanie samotności i organizacja 

czasu wolnego osób samotnych, 

- rozwijanie zainteresowań czytelniczych, poprzez poznawanie literatury, historii, 

sztuki i poszerzanie szeroko rozumianej wiedzy, 

- poznawanie sylwetek pisarzy, artystów, kultury i sztuki oraz testowanie nowych 

technologii będzie tematem wykładów akademickich. Wartość projektu 60 00,00 zł. 

Projekt partnerski  

3. Bez wątpienia sukcesem roku 2018 jest nagranie książki „Wspomnienia deportowanych 

z ziemi podlaskiej na Syberię i do Kazachstanu w latach 1939 -1956” .nagranej w 

systemie cyfrowym w formacie dedykowanym Czytakom. Książkę czytają aktorzy: 

Elżbieta .Kijowska i Robert Mazurkiewicz. Wersję cyfrową zrealizowano. dzięki 

współpracy ze Stowarzyszeniem Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Larix” im. 

Henryka Ruszczyca w ramach projektu „Niewidomi czytają słuchając”.  

4. Atrakcyjną ofertę Biblioteki stanowi „Kufer książek”. Pod tym symbolicznym tytułem 

organizuje się akcję dostarczania książek osobom chorym przebywającym na 

oddziałach szpitalnych SP ZOZ. Książki pochodzące z darów czytelników i wydawców, 

oznakowane logo biblioteki i opieczętowane pieczęcią „Czy tu, czy tam, czytaj” 

dostarcza się na oddziały szpitalne bez obowiązku ich zwrotu i jakiejkolwiek rejestracji. 

5. Biblioteka jest w pełni skomputeryzowana. Użytkuje się 31 komputerów, w tym 19 

dostępnych czytelnikom (jeden z klawiaturą dla niewidomych). Zakup książek realizuje 

się za pośrednictwem Internetu. Elektroniczne opracowanie zbiorów stanowi: 

inwentaryzacja, kodowanie, klasyfikacja, oznakowanie sygnaturą, wprowadzenie 

rekordów książek i słów kluczowych, oraz przedmiotową, finansową i statystyczną 

dokumentację. Księgozbiór w całości jest w systemie elektronicznym. Katalog jest 
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dostępny on-line. Wydaje się karty czytelnika opatrzone kodem kreskowym. 

Księgozbiór jest udostępniany w elektronicznym systemie MAK+. System 

kompleksowo obsługuje czytelników (zobowiązania, udostępnianie, rezerwacje, 

upomnienia). Elektronicznie prowadzi się ubytki, akcesję czasopism, statystyki oraz 

komunikację z czytelnikiem. Biblioteka posiada fanpage na Facebooku i prowadzi 

stronę www.biblioteka.hajnowka.pl Wykupiono dostęp (1507,24 zł.) do zasobów Ibuk-

Libry (23 tytuły). W ramach konsorcjum bibliotek województwa podlaskiego 

umożliwia się dostęp do 149 tytułów na platformie Ibuk Libry. Biblioteka posiada bazę 

zdigitilizowanych 10450 jednostek z kolekcji regionalnej, którą stanowią: kolekcja 

dokumentów, listów, kart pocztowych i fotografii patrona dr. Tadeusza Rakowieckiego, 

kolekcja fotografii Witolda Tatarczyka oraz kolekcja fotografii ilustrujących historię 

miasta i regionu, zgromadzona z darów mieszkańców miasta.  

6. W ciągu roku 2018 zorganizowano 225 uroczystości (literackich i edukacyjnych), z 

udziałem 6416 mieszkańców (2680 dorosłych i 3736 dzieci i młodzieży).  

7. Dyrektor Biblioteki za działania na rzecz środowiska Sybiraków została odznaczona 

Honorową Nagrodą Sybiraka.  

8. Biblioteka znalazła się na 3 miejscu w konkursie Książnicy Podlaskiej „Niepodległa w 

mojej bibliotece”. 

9. Biblioteka znalazła się na 27 miejscu w ogólnopolskim Rankingu Bibliotek.  

 

4.2.2. Hajnowski Dom Kultury w Hajnówce 

1. Zespoły i koła działające przy HDK w 2018 roku licznie brały udział w łącznie 54 

konkursach, przeglądach i festiwalach o zasięgu lokalnym, ogólnopolskim jak i 

międzynarodowym. W 43 z nich zajęły czołowe miejsca. 

2. Hajnowski Dom Kultury w 2018 r. był organizatorem łącznie 330 wydarzeń o zasięgu 

lokalnym, powiatowym, wojewódzkim, ogólnopolskim i międzynarodowym, 

gromadząc ponad 50 tysięcy widzów i uczestników. 

 

5. Miejskie jednostki odpowiedzialne za sport i kulturę fizyczną - Ośrodek Sportu i Rekreacji 

w Hajnówce i Park Wodny w Hajnówce 

5.1. Największe przedsięwzięcia realizowane w 2018 roku przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w 

Hajnówce 

1. Największym przedsięwzieciem była impreza biegowa - XVIII Półmaraton Hajnowski, 

który odbył się w dniu 19 maja 2018 roku. Półmaraton ukończyło 275 osób, w tym 46 

zawodników z powiatu hajnowskiego, łącznie w 11 kategoriach. Uczestnikami 

półmaratonu byli Polacy oraz zawodnicy z Białorusi i Litwy. Wśród zawodników, 

którzy ukończyli bieg był także Francuz oraz polski ksiądz misjonarz z dalekiej Zambii.  

2. 9 czerwca 2018 roku na obiekcie OSiR odbył się Turniej Piłki Siatkowej Plażowej 

Amatorów o Mistrzostwo Hajnówki. Do udziału zgłosiło się 7 zespołów. Zawody 

rozegrano w dwóch grupach. W półfinałach zagrały dwie najlepsze drużyny z każdej 

grupy. 

3. 6 października 2018 roku odbyła się impreza biegowa- „Hajnowska Dwunastka”. Na 

starcie stanęło 201 zawodników z całej Polski i Białorusi. W biegu towarzyszącym, 

który odbył się tuż po starcie głównym w „Biegu za żubrem” na dystansie 800 metrów 

wystartowało 52 dzieci. 

4. W 2018 roku zorganizowano również niżej wymienione imprezy sportowe: 

- Finał Powiatu Hajnowskiego w pływaniu kat. SP (2005 i mł.) i PG (2002 -2004) 

- Bal Sportu  

- Turniej Orlików w Halowej Piłce Nożnej o Puchar Prezesa PUK – rocz. 2007 i mł., 

IV 

http://www.biblioteka.hajnowka.pl/
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- Zawody Street Workout Park Open 

- Piknik piłkarski - Turniej na zakończenie sezonu piłkarskiego drużyny młodzieżowe 

OSiR 

- Rajd Rowerowy Hajnówka – Kamieniec 

- VI Bieg Rodzinny  

- Liga Wojewódzka Podlaskiego ZPN 

- Spartakiada rekreacyjno - sportowa z udziałem osób niepełnosprawnych 

- Rajd rowerowy dla młodzieży 

- XXII Bieg Uliczny o Puchar Burmistrza Miasta Hajnówka 

- Powiatowe Biegi Sztafetowe 

- VII Dziecięce Mistrzostwa Hajnówki w pływaniu 

- X Otwarte Mistrzostwa Miasta w Tenisie Stołowym im. J. Leszczyńskiego. 

 

5.2. Działalność Parku Wodnego w Hajnówce w 2018 roku 

5.2.1. Środki finansowe pozyskane z zewnątrz 

Program "Umiem pływać" - Ministerstwo Sportu i Turystyki w kwocie 39.840 zł 

5.2.2. Działania marketingowe (wybrane)  

 Noworoczna oferta karnetowa 

 Feryjny i wakacyjny kurs nauki pływania "Bądź fit" artykuł w Kurierze Porannym 

promujący naszą działalność 

 Współpraca z Kinder Sport - "Radość Pływania" 

 Noc Muzeów w Parku Wodnym 

 Wytypuj Mistrza Świata w piłce nożnej 

 Jesienna promocja karnetowa - karnety do firm 

 "Black Friday" - promocyjny karnet 

 wspólnie z Urzędem Miasta - bezpłatne nauki pływania. 

 

 

Sprawy Społeczne 

 

 

1. Informacja z realizacji prac społeczno-użytecznych w gminie miejskiej Hajnówka. 

Prace społecznie użyteczne w 2018 r. realizowane były w oparciu o porozumienie zawarte 

pomiędzy Starostą Powiatu Hajnowskiego a Gminą Miejską Hajnówka. Gmina Miejska 

Hajnówka zobowiązała się do zorganizowania przedmiotowych prac zgodnie z rocznym 

planem potrzeb. W porozumieniu określono podmioty, w których były organizowane prace 

społecznie użyteczne, są nimi: 

 Urząd Miasta Hajnówka, 

 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Hajnówce, 

 Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Hajnówce, 

 Ośrodek Sportu i Rekreacji w Hajnówce, 

 Zakład Komunikacji Miejskiej w Hajnówce, 

Burmistrz Miasta Hajnówka zawarł porozumienie z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej, 

Zakładem Gospodarki Mieszkaniowej, Ośrodkiem Sportu i Rekreacji i Zakładem Komunikacji 

Miejskiej w sprawie wykonywania prac społecznie użytecznych. 

Osoby do wykonywania prac społecznie użytecznych kierowane były przez Powiatowy Urząd 

Pracy w Hajnówce zgodnie z harmonogramem stanowiącym załącznik do porozumienia ze 

Starostą. 
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Zatrudnienie na pracach społecznie użytecznych w poszczególnych miesiącach 2018 roku 

kształtowało się następująco: 

 

Miesiąc  

Urząd Miasta 

Hajnówka  

Zakład 

Gospodarki 

Mieszkaniowej w 

Hajnówce 

Miejski Ośrodek 

Pomocy 

Społecznej 

w Hajnówce 

Zakład 

Komunikacji 

Miejskiej 

w Hajnówce 

Ośrodek Sportu i 

Rekreacji 

w Hajnówce 

styczeń - 15 5 2 - 

luty - 15 7 2 - 

marzec 10 15 7 2 2 

kwiecień 15 15 7 - 2 

maj 20 15 7 - 2 

czerwiec 20 15 7 - 2 

lipiec 20 15 7 - 2 

sierpień 20 15 7 - 2 

wrzesień 20 15 7 - 2 

październik 8 15 7 - 2 

listopad 8 15 7 - 2 

grudzień 8 15 7 - - 

Łącznie pracownicy na pracach społecznie użytecznych w okresie styczeń-grudzień 2018 r. 

przepracowali: 17 400 godzin, wykonując następujące prace: 

1. Urząd Miasta: 

a) odśnieżanie w okresie zimowym oraz prace na rzecz ograniczenia negatywnych 

skutków zimy, 

b) po zimowe sprzątanie ulic, 

c) wiosenne i letnie prace porządkowe, 

d) porządkowanie terenów zielonych, pielęgnacja trawników i inne prace  

związane z zagospodarowaniem terenów zielonych na terenie miasta. 

2. Zakład Gospodarki Mieszkaniowej: 

Prace porządkowe w osiedlach i terenach administrowanych przez ZGM. 

3. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej: 

Pomoc w pracach gospodarskich i przy usługach świadczonych przez MOPS. 

4. Zakład Komunikacji Miejskiej: 

Utrzymanie czystości przystanków i wiat przystankowych komunikacji  

miejskiej na terenie miasta. 

5. Ośrodek Sportu i Rekreacji: 

Prace porządkowe na obiektach sportowych (boisko piłkarskie, skatepark, 

korty, basen. 

Głównym kierunkiem działań było dążenie do: 

 umożliwienia osobom realizującym prace społecznie użyteczne uzyskania pracy na 

rynku pracy, 

 podniesienia przez te osoby własnej wartości, 

 umożliwienia prawidłowego funkcjonowania we wspólnocie samorządowej, 

 poszanowania mienia społecznego. 
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2. Informacja z realizacji prac interewencyjnych w gminie miejskiej Hajnówka. 

Zgodnie z ustawą o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu, zadaniem samorządu 

powiatowego realizowanym za pośrednictwem powiatowych urzędów pracy jest między 

innymi inicjowanie i finansowanie prac interwencyjnych. 

Prace interwencyjne polegają na tym, że pracodawca - na podstawie umowy zawartej z 

powiatowym urzędem pracy - zatrudnia w swoim zakładzie bezrobotnych w zamian za 

refundację części kosztów tego zatrudnienia. 

Urząd Miasta Hajnówka korzysta z tej formy zatrudnienia od kilku lat. W 2018 roku Burmistrz 

Miasta zawarł z Powiatowym Urzędem Pracy w Hajnówce 14 umów na organizację prac 

interwencyjnych. W ramach zawartych umów zatrudniono 39 pracowników.  

Forma organizacji pracy w ramach funduszu interwencyjnego jest korzystna dla obu stron: 

pracodawcy i pracownika. Miasto dzięki funduszowi dużo zyskuje na estetyce. Pracodawcy 

refundowane są w części koszty zatrudnienia pracownika. Osoba bezrobotna zyskuje pracę. 

Zauważalne jest znaczne zainteresowanie pracami interwencyjnymi. 

 

3. Stan zatrudnienia w jednostkach organizacyjnych gminy - stan na dzień 31.12.2018r.  

Nazwa jednostki Pracownicy zatrudnieni na 

stanowiskach nierobotniczych 

( administracja ) 

Pracownicy zatrudnieni na 

stanowiskach robotniczych  

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej 

w Hajnówce 

14 21 

Miejski Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Hajnówce 

38 2 

Ośrodek Sportu i Rekreacji w 

Hajnówce 

3  

( w wymiarze 2,5 etatu) 

8  

( w wymiarze 6,5 etatu) 

Park Wodny w Hajnówce 6 26 

Hajnowski Dom Kultury  6 

(w wymiarze 5,5 etatu) -administacja 

7 – etatów instruktorskich 

5 

( w wymiarze 4,5 etatu)  

Miejska Biblioteka Publiczna w 

Hajnówce  

10 

( w wymiarze 9,5 etatu) 

2 

( w wymiarze 0,5 etatu)  

 

Nazwa jednostki Pracownicy zatrudnieni na 

stanowisku - nauczyciel  

Pracownicy niepedagogiczni  

Szkoła Podstawowa Nr 1  

w Hajnówce  

53 20 

Szkoła Podstawowa Nr 2  

w Hajnówce  

65 21 

Szkoła Podstawowa Nr 3  

w Hajnówce  

26 

( w wymiarze 17,03 etatu ) 

9 

( w wymiarze 7,73 etatu )  

Szkoła Podstawowa Nr 4  

w Hajnówce  

65 13 

Przedszkole Nr 1  

w Hajnówce  

12 

( w wymiarze 11,56 etatu )  

12 

( w wymiarze 10,65 etatu )  

Przedszkole Nr 2  

w Hajnówce  

13 11 

Przedszkole Nr 3  18 14 
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Nazwa jednostki Pracownicy zatrudnieni na 

stanowisku - nauczyciel  

Pracownicy niepedagogiczni  

w Hajnówce  ( w wymiarze 15,978 etatu )  ( w wymiarze 13,6 etatu )  

Przedszkole Nr 5  

w Hajnówce  

21 40 

 

Rejestracja stanu cywilnego- 2018 r./ Urząd Stanu Cywilnego w Hajnówce 

Liczba sporządzonych aktów stanu cywilnego w trybie zwykłym (rejestracja 

bieżąca): 

 

urodzenia: 

małżeństwa: 

zgony: 

 

 

 

347 

137 

491 

Rejestracja zdarzeń, które nastąpiły za granicą: 

 

urodzenia: 

małżeństwa: 

zgony: 

 

 

32 

14 

3 

Ilość wydanych odpisów aktów stanu cywilnego:  

3450 

Ilość wydanych decyzji o zmianie imienia i nazwiska:  

31 

Zaświadczenia: o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa; o 

stanie cywilnym, o zdolności prawnej do zawarcia związku za granicą 

Oświadczenia: uznanie ojcostwa, powrót rozwiedzionego do nazwiska 

noszonego przed zawarciem małżeństwa, zapewnienia do zawarcia związku 

małżeńskiego 

 

 

 

465 

Akty przeniesione do ogólnopolskiego Rejestru Stanu Cywilnego:  

3249 

Sprostowanie i uzupełnienie aktów stanu cywilnego na wniosek:  

70 

Usuwanie błędów w rejestrze PESEL:  

707 

Nadanie numeru PESEL i meldunek noworodków:  

347 

Ilość rozpatrzonych wniosków i podań: 1856 

Zrealizowane zlecenia przychodzące z innych USC w Polsce (migracja aktu, 

migracja aktu z dołączeniem wzmianki lub przypisku, dołączenie wzmianki 

lub przypisku): 

 

1155 

Zlecenia wysłane do innych USC w Polsce: 978 

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Hajnówce realizując zadania ustawy o pomocy 

społecznej w 2018 roku udzielił ogółem pomocy 952 rodzinom.  

Najczęstszymi typami rodzin były m.in.: 

- 525 osoby samotnie gospodarujące, 

- 198 rodzin z dziećmi, 

- 166 rodzin niepełnych, 



52 
 

- 91 rodzin emerytów i rencistów. 

W 2018r. wydano łącznie 8743 decyzje administracyjne z czego: 

- pomoc społeczna – 4747 

- fundusz alimentacyjny – 170 

- świadczenie wychowawcze “500+” - 1460 

- świadczenia rodzinne – 2366 

 

Sprawy z Pomocy Społecznej 

 W 2018r. do MOPS wpłynęło ogółem 6307 wniosków i podań dotyczących: 

udostępnienia danych osobowych, pomocy finansowej i niefinansowej, jak również pisma 

nawiązujące do współpracy z Sądami, Policją, PCPR, Komornikami Sądowymi, instytucjami 

państwowymi i samorządowymi, notami księgowymi i fakturami. 

Prawo do świadczeń finansowych z pomocy społecznej do dnia 30 wrzesnia 2018r., 

przysługiwało: 

1. osobom samotnie gospodarującym, których dochód nie przekraczał kwoty 634,00 zł zwanej 

„kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej” 

2. osobom w rodzinie, których dochód na osobę nie przekraczał kwoty 514,00 zł, zwanej 

„kryterium dochodowym na osobę w rodzinie”, 

3. rodzinie, której dochód nie przekraczał sumy kwot kryterium dochodowego na osobę w 

rodzinie, zwanej „kryterium dochodowym rodziny” - przy jednoczesnym wystąpieniu co 

najmniej jednego z powodów wymienionych w art. 7 pkt 2-15 ustawy o pomocy społecznej lub 

innych okoliczności uzasadniających udzielenie pomocy społecznej. 

4. Osoby i rodziny, których dochód nie przekraczał 150% kryterium dochodowego, mogły 

korzystać z programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. 

5. Osoby i rodziny których dochód nie przekraczał 200% kryterium dochodowego, mogły 

korzystać z programu żywnościowego FEAD. 

Od dnia 1 października 2018r., podwyższone zostały kryteria dochodowe w pomocy 

społecznej: 

1. osobom samotnie gospodarującym, których dochód nie przekraczał kwoty 701,00 zł 

zwanej „kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej” 

2. osobom w rodzinie, których dochód na osobę nie przekraczał kwoty 528 zł, zwanej 

„kryterium dochodowym na osobę w rodzinie”. 

Zgodnie z przepisami ustawy o pomocy społecznej, weryfikacja kryteriów dochodowych jest 

dokonywana co 3 lata – ostatnia miała miejsce w 2015r., dlatego kolejna przypadała na 2018r. 

Najczęstsze powody przyznawania pomocy w 2018r. 

Najczęstszym powodem przyznawania pomocy przez MOPS w Hajnówce w 2018r. było: 

ubóstwo (na podstawie tej przesłanki pomocy udzielono 788 rodzinom ) i w dalszej kolejności: 

 bezrobocie - 480 

 niepełnosprawności - 294 

 długotrwała lub ciężka choroba - 184 

 bezradność w sprawach opiekuńczo – wychowawczych i w prowadzeniu gospodarstwa 

domowego (rodziny niepełne i wielodzietne) - 65 

 potrzeba ochrony macierzyństwa - 92 

 alkoholizm - 26 

 trudności w przystosowaniu do życia po opuszczeniu zakładu karnego - 15 

 bezdomność - 12 

 przemoc w rodzinie - 12 

 sieroctwo - 4 

 zdarzenia losowe - 2 
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 W większości przypadków podstawą do udzielenia pomocy było równoczesne 

występowanie kilku dysfunkcji. 

 Rodzaje przyznawanej pomocy 

1. Zasiłki stałe 

Zasiłek stały jest świadczeniem obligatoryjnym i przysługuje : 

1. osobie pełnoletniej, samotnie gospodarującej, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub 

całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód jest niższy od kryterium dochodowego dla 

osoby samotnie gospodarującej; 

2.osobie pełnoletniej pozostającej w rodzinie, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub 

całkowicie niezdolnej do pracy jeżeli jej dochód jak również dochód na osobę w rodzinie są 

niższe od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie. Z tej formy pomocy skorzystało 218 

rodzin. Zasiłek stały decyzją administracyjną przyznano 224 osobom. 

 

2. Składka na ubezpieczenie zdrowotne 

Składki na ubezpieczenie zdrowotne w okresie styczeń – grudzień 2018r. opłacono dla 302 

świadczeniobiorców, z tego: 

- na kwotę 86.294,66 zł (197 osób pobierających zasiłek stały), 

- na kwotę 84.222,09 zł - 105 osób, w tym 34 osoby pobierające świadczenia rodzinne w formie 

świadczenia pielęgnacyjnego, 54 osoby pobierające specjalny zasiłek opiekuńczy i 17 osób 

pobierających zasiłek dla opiekuna. 

Koszt opłaconych składek zdrowotnych w 2018r., wyniósł 170.516,75 zł. 

W szczególnych przypadkach osoby ubogie (spełniające kryterium dochodowe określone w 

ustawie o pomocy społecznej) nie posiadające ubezpieczenia zdrowotnego, mogą uzyskać to 

prawo za pośrednictwem MOPS, zgodnie z ustawą o świadczeniach zdrowotnych 

finansowanych ze środków publicznych. W 2018r. z prawa do świadczeń zdrowotnych 

finansowanych ze środków publicznych skorzystało 37 osób. Prawo do świadczeń opieki 

zdrowotnej przysługiwało na okres 90 dni. 

 

3. Zasiłki okresowe 

Zasiłek okresowy przysługuje osobom i rodzinom, których dochód nie przekracza ustawowego 

kryterium dochodowego. Przysługuje on w szczególności ze względu na niepełnosprawność, 

bezrobocie oraz możliwość utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych 

systemów zabezpieczenia społecznego. Przyznawanie zasiłków okresowych jest zadaniem 

własnym gminy dofinansowanym z budżetu państwa. Zasiłek okresowy ustala się: 

1. w przypadku osoby samotnie gospodarującej - do wysokości różnicy między kryterium 

dochodowym osoby samotnie gospodarującej, a dochodem tej osoby. 

2. w przypadku rodziny – do wysokości różnicy między kryterium dochodowym rodziny, a 

dochodem tej rodziny. 

Kwota zasiłku okresowego ustalona zgodnie z powyższym nie może być niższa niż 50% 

różnicy między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej, a dochodem tej osoby, 

a także między kryterium dochodowym rodziny, a dochodem tej rodziny. Wysokość zasiłku 

przyznawana przez Ośrodek stanowi 50 % różnicy pomiędzy przyjętymi progami 

dochodowymi a posiadanym przez wnioskodawcę dochodem i w tej części jest finansowana z 

budżetu państwa. Kwota zasiłku okresowego nie może być niższa niż 20 zł miesięcznie. Okres, 

na jaki przyznawany jest zasiłek okresowy ustala Ośrodek Pomocy Społecznej na podstawie 

okoliczności sprawy. Wysokość zasiłku okresowego przyznanego w 2018r. przez MOPS w 

Hajnówce wahała się od 20,00 zł do 1.277,00 zł. W 2018r., zasiłkami okresowymi objęto 631 

osób (603 rodziny), liczba wypłaconych świadczeń to 3851 na ogólną kwotę: 995.396 zł. 
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4. Program „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania” 

Celem programu było: 

- zapewnienie posiłku osobom tego pozbawionym, 

- długofalowe działanie w zakresie poprawy stanu zdrowia dzieci i młodzieży, 

- ograniczenie zjawiska niedożywienia, 

- upowszechnienie zdrowego stylu żywienia, 

- poprawa poziomu życia osób i rodzin o niskich dochodach. 

 

Z programu „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania” mogą korzystać: 

- osoby samotne, których miesięczny dochód nie przekraczał kwoty 951,00 zł, natomiast po 1 

października 2018r., dochód osoby samotnie gospodarujacej wynosi: 1051,50 zł, 

- rodziny w których miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie przekroczył kwoty 771,00 zł, 

natomiast po 1 października 2018r., dochód dla osoby w rodzinie wynosi: 792,00 zł. 

W Hajnówce w roku 2018r. obowiązywała Uchwała Nr XXXIII/252/14 Rady Miasta Hajnówka 

z dnia 22 stycznia 2014r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania 

w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych w ramach 

programu wieloletniego wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa 

w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020. 

Rzeczywista liczba osób objętych programem ogółem wyniosła 1782 w tym: 

504 osoby skorzystały z obiadów (138 dzieci do czasu rozpoczęcia nauki w szkole, 371 dzieci 

do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej i 20 osób dorosłych) – na łączną kwotę 

1.481.258 zł. 

1736 osób objęto pomocą w formie zasiłku celowego na zakup żywności - na łączną kwotę 

1.248.157 zł. 

 - 58 dzieci objęto pomocą w formie posiłków nie wymagającą przeprowadzenia wywiadów 

środowiskowych na łączną kwotę 13.366,00 zł 

 

5. Zasiłek celowy i pomoc w naturze 

Zasiłek celowy jest przyznawany w celu zaspokojenia niezbędnej potrzeby bytowej. Może być 

przyznany w szczególności na pokrycie części lub całości kosztów zakupu żywności, leków i 

leczenia, opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, drobnych remontów i 

napraw w mieszkaniu, a także kosztów pogrzebu. Zasiłek celowy może być również przyznany 

na pokrycie części lub całości wydatków na świadczenia zdrowotne osobom bezdomnym i 

innym osobom nie mającym dochodu oraz możliwości uzyskania świadczeń na podstawie 

przepisów o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia, a także w formie 

biletu kredytowanego. 

Zasiłek celowy mogą otrzymać również osoby i rodziny, które poniosły straty w wyniku 

zdarzenia losowego, klęski żywiołowej lub ekologicznej. W tym przypadku świadczenie może 

być przyznane niezależnie od dochodu i może nie podlegać zwrotowi. 

W roku 2018 przyznawaliśmy najczęściej zasiłki celowe na zakup żywności, leków, energii 

elektrycznej, czynszu mieszkaniowego, opału a także cele bytowe. Łączna kwota wypłaconych 

świadczeń w formie zasiłku celowego wyniosła: 25.514,06 zł. 

Zapobiegając marnotrawieniu środków finansowych otrzymanych z MOPS dla części 

podopiecznych zasiłki były wydane w formie talonów do realizacji w sieci najliczniej 

rozmieszczonych na terenie miasta Hajnówka - sklepów PSS Społem, zakupienia leków w 

aptece, zakupu opału, opłaceniu czynszu, kosztu energii elektrycznej. 

 

6. Zasiłek celowy specjalny 

Zasiłki celowe specjalne przyznawane były w szczególnie uzasadnionych przypadkach 

osobom/rodzinom o dochodach przekraczających kryterium dochodowe. Większość z nich 
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przyznana była osobom/rodzinom, które ponoszą znaczne wydatki na leczenie (najczęściej z 

powodu choroby przewlekłej). W roku sprawozdawczym z pomocy w w/w formie skorzystało: 

8 osób, w tym wypłaconych 18 świadczeń, na ogólną kwotę: 9.050,00 zł. 

 

7. Usługi opiekuńcze 

 Pomoc w formie usług opiekuńczych przysługuje: osobom samotnym, które z powodu 

wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób, a są jej pozbawione oraz 

osobom, które wymagają pomocy innych osób, a także wspólnie niezamieszkujący małżonek, 

wstępni, zstępni nie mogą takiej pomocy zapewnić. Odpłatność za usługi opiekuńcze ustala 

Rada Miasta w drodze uchwały. Osobom, u których dochód nie przekracza kwoty ustawowego 

kryterium dochodowego, pomoc w postaci usług, świadczona jest bezpłatnie. W 2018 roku 

Ośrodek obejmował pomocą w formie: usług opiekuńczych – 18 środowisk oraz w formie: 

specjalistycznych usług opiekuńczych (osób z zaburzeniami psychicznymi) - 9 środowisk.  

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Hajnówce zatrudnia 6 opiekunek, w tym: 

 3 opiekunki wykonujące usługi opiekuńcze, 

 3 opiekunki wykonujące usługi specjalistyczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi. 

W ubiegłym roku, w okresie od stycznia do grudnia, wsparciem przy realizacji usług 

opiekuńczych w MOPS w Hajnówce było 7 stanowisk pracy w ramach prac społecznie – 

użytecznych. Z tej formy aktywizacji bezrobotnych skorzystało ogółem 8 kobiet. 

 

8. Domy Pomocy Społecznej 

Do Domu Pomocy Społecznej kierowane są osoby niemogące samodzielnie funkcjonować 

w codziennym życiu, które wymagają całodobowej opieki ze względu na zły stan zdrowia, 

podeszły wiek, niepełnosprawność, a opieka zapewniana przez rodzinę lub pomoc w postaci 

usług opiekuńczych jest niewystarczająca. 

Pobyt w DPS jest odpłatny, osoba kierowana ponosi odpłatność w wysokości 70% własnego 

dochodu. Pozostałą kwotę ponosi rodzina (której dochód przekracza 300% ustawowego 

kryterium dochodowego, przy czym kwota pozostała po dokonaniu opłat nie może być niższa 

niż 300% ustawowego kryterium dochodowego) oraz w ostatniej kolejności gmina. Utrzymanie 

podopiecznych w DPS jest najdroższą formą pomocy. 

W roku 2018 odpłatność gminy za pobyt w DPS była realizowana dla 29 osób.  

Na ten cel wydatkowano kwotę 709.876,67 zł. 

 

9. Sprawienie pogrzebu 

Zorganizowanie pogrzebu, w tym osobom bezdomnym, należy do obowiązkowych zadań 

własnych gminy. Gmina wykonuje prawo do pochowania zmarłego tylko wówczas, gdy 

obowiązku tego nie może wykonać rodzina. Pochówek odbywa się zgodnie z wyznaniem 

zmarłego. W 2018 roku ze środków gminy pokryto koszt 3 pogrzebów na kwotę 9.532,00 zł. 

 

10. Wspieranie rodziny – asystent rodziny 

W ramach „Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2018 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Hajnówce zatrudniał 3 asystentów rodziny. Koszty 

zatrudnienia asystentów finansowane były z budżetu gminy (43.946,37 zł), dotacji budżetu 

państwa w ramach Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej 

(29.017,00 zł) oraz dotacji Unijnej w ramach realizacji projektu “Okno na wschód” (54.028,38 

zł). Łącznie na ten cel Ośrodek uzyskał finansowanie w wysokości 126.991,75 zł. 

Zadaniem asystenta rodziny jest skuteczna pomoc rodzinie przeżywającej trudności w 

opiekowaniu się i wychowywaniu dzieci, wsparcie w prawidłowym wypełnianiu funkcji 

opiekuńczo-wychowawczej. 

Asystentura rodziny polegała na zindywidualizowanej pracy w rodzinie, z rodziną i dla rodziny. 
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Asystent towarzysząc rodzicom w wprowadzaniu zmian w myśleniu, zachowaniu oraz 

otoczeniu, ukierunkowywał swoje działania tak, aby środowisko rodzinne sprzyjało 

bezpieczeństwu i prawidłowemu rozwojowi dzieci. Pieczą asystentów rodziny w 2018r. objęte 

były 43 rodziny. 

 

ZADANIA USTAWY O ŚWIADCZENIACH RODZINNYCH, USTAWY O POMOCY 

OSOBOM UPRAWNIONYM DO ALIMENTÓW, USTAWY O ŚWIADCZENIU 

WYCHOWAWCZYM ORAZ PROGRAMU “DOBRY START” 

 

1. ŚWIADCZENIA RODZINNE 

Realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 28 listopada 2003r., o świadczeniach 

rodzinnych (Dz. U. z 2018r., poz.2220) polegających na prowadzeniu postępowań z zakresu 

świadczeń rodzinnych i wydawaniu w tych sprawach decyzji administracyjnych odbywa się na 

podstawie stosownego upoważnienia wydanego przez Burmistrza Miasta Hajnówka. Zadania 

wynikające z ustawy i powierzone gminom realizowane są jako zadania zlecone z zakresu 

administracji rządowej. 

Świadczenia rodzinne zaliczane są do wsparcia społecznego będącego instytucją 

polityki społecznej państwa. Przy jej wykorzystaniu państwo stara się przyjść z pomocą 

rodzinom, które wykorzystując możliwości oraz posiadane środku finansowe, nie są w stanie 

zaspokoić wszystkich potrzeb, a w szczególności związanych z ponoszeniem wydatków na 

utrzymanie dzieci. 

Kryterium dochodowe uprawniające rodzinę do uzyskania świadczeń wynosi w 

przeliczeniu na osobę w rodzinie – 674,00 zł, natomiast przy dziecku niepełnosprawnym 

opiewa na kwotę – 764,00 zł (na osobę w rodzinie). 

Wysokość zasiłków rodzinnych wynosi miesięcznie: 
Rodzaj zasiłku bądź dodatku 

do przysługującego zasiłku 

Kwota 

- okres 2017/2018 

do 31.10.2018r. 

Kwota 

- okres 2018/2019 

od 01.11.2018r. 

jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka 1000,00 zł 1000,00 zł 

zasiłek dla dziecka do ukończenia 5 roku życia 95,00 zł 95,00 zł 

zasiłek dla dziecka w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 

18 roku życia 

124,00 zł 124,00 zł 

zasiłek dla dziecka w wieku powyżej 18 roku życia do ukończenia 

24 roku życia 

135,00 zł 135,00 zł 

dodatek z tytułu urodzenia dziecka 1000,00 zł 1000,00 zł 

dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z 

urlopu wychowawczego 

400,00 zł 400,00 zł 

dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka 

 - w przypadku dziecka niepełnosprawnego 

193,00 zł 

273,00 zł 

193,00 zł 

273,00 zł 

dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka: 

 - do 5 roku życia 

 - powyżej 5 roku życia 

 

90,00 zł 

110,00 zł 

 

90,00 zł 

110,00 zł 

dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego 100,00 zł 100,00 zł 

dodatek z tytułu pokrycia wydatków związanych z dojazdem do 

miejscowości, w której jest szkoła 

69,00 zł 69,00 zł 

dodatek z tytułu pokrycia wydatków związanych z 

zamieszkiwaniem w miejscowości, w której jest szkoła 

113,00 zł 113,00 zł 

dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej 95,00 zł 95,00 zł 

świadczenie pielęgnacyjne 

 

1.477,00 zł 1.477,00 zł 

specjalny zasiłek opiekuńczy 520,00 zł 620,00 zł 

zasiłek dla opiekuna 520,00 zł 620,00 zł 

zasiłek pielegnacyjny 153,00 zł 184,42 zł 

świadczenie rodzicielskie 1000,00 zł 1000,00 zł 

jednorazowe świadczenie z ustawy “Za życiem” 4000,00 zł 4000,00 zł 
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Świadczenia rodzinne w liczbach i kwotach:  

- kwota wypłaconych świadczeń rodzinnych łącznie: 6.049.071,56 zł 

- kwota wypłaconych zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami: 2.031.299,56 zł 

- liczba wypłaconych świadczeń: 17 017 

- kwota wypłaconych dodatków z tytułu urodzenia dziecka: 49.000,00 zł 

- liczba osób pobierających dodatek z tytułu urodzenia dziecka: 49 

- kwota wypłaconych świadczeń w formie jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się 

 dziecka: 142.000,00zł 

- kwota wypłaconych zasiłków pielęgnacyjnych: 1.293.415,00 zł 

- liczba osób pobierających zasiłek pielęgnacyjny: 754  

- kwota wypłaconych świadczeń pielęgnacyjnych: 1.371.395,00 zł 

- liczba osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne: 85 

- kwota wypłaconych specjalnych zasiłków opiekuńczych: 389.717,00 zł 

- liczba osób pobierających specjalny zasiłek opiekuńczy: 76 

- liczba osób pobierających zasiłek dla opiekuna: 35 (liczba świadczeń wypłaconych: 369, 

 na kwotę: 197.880,00 zł 

 

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego 

Realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007r., o pomocy osobom 

uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2018r., poz.554 z późn. zm.) polegająca na prowadzeniu 

postępowań w sprawach funduszu alimentacyjnego, podejmowaniu działań wobec dłużników 

alimentacyjnych oraz wydawania w tych sprawach decyzji administracyjnych odbywa się na 

podstawie stosownych upoważnień wydanych przez Burmistrza Miasta Hajnówka. 

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego stanowią system wsparcia osób uprawnionych 

do alimentów środkami finansowymi z budżetu państwa. Jest to wsparcie dla osób, które 

znajdują się w trudnej sytuacji materialnej z powodu niemożności wyegzekwowania 

alimentów. Treść ustawy jest konsekwencją konstytucyjnych obowiązków państwa 

wynikających z zasady pomocniczości i ujęty jest jako obowiązek wspierania jedynie tych osób 

ubogich, które nie są w stanie samodzielnie zaspokoić swoich potrzeb i nie otrzymują należnego 

wsparcia od osób należących do kręgu zobowiązanych wobec nich do alimentacji. 

Ustawodawca określił kryterium dochodowe w przeliczeniu na osobę w rodzinie, które zostało 

ustalone na kwotę nie wyższą jak 725 zł. 

 

Fundusz alimentacyjny w liczbach i kwotach: 

- kwota wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego na rzecz osób uprawnionych  

 w 2018r., wyniosła: 893.976,00 zł 

- liczba wypłaconych świadczeń na rzecz osób uprawnionych (w zestawieniu ilościowym):  

 2313 (uśredniona miesięczna liczba osób uprawnionych: 192) 

- liczba rodzin pobierających świadczenia z funduszu alimentacyjnego wyniosła miesięcznie 

 w ujęciu uśrednionym: 131 rodzin 

- liczba dłużników alimentacyjnych w gminie w 2018r., wynosiła: 218 osób 

- kwota zwróconych - wyegzekwowanych świadczeń od dłużników alimentacyjnych w 

prowadzonych postępowaniach w 2018r., wyniosła: 219.170,21 zł (gdzie należność główna 

wynosiła: 114.878,15 zł oraz odsetki: 104.292,06 zł).  

 

Świadczenie wychowawcze 

Realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 11 lutego 2016r., o pomocy państwa w 

wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2017r., poz. 1851 ze zm.) polegających na prowadzeniu 

postępowań z zakresu świadczeń wychowawczych i wydawaniu w tych sprawach decyzji 
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administracyjnych odbywa się na podstawie stosownego upoważnienia wydanego przez 

Burmistrza Miasta Hajnówka. Zadania wynikające z ustawy i powierzone gminom realizowane 

są jako zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. 

Program „Rodzina 500+” to pierwsze tak szerokie systemowe wsparcie dla rodzin, 

którego celem jest pomoc w wychowaniu dzieci oraz w zamyśle rządu odwrócenie 

negatywnego trendu demograficznego w naszym kraju. 

 Zgodnie z ustawą ze świadczeń korzystają rodzice oraz opiekunowie dzieci do 18 roku życia. 

Rodzina z dwojgiem niepełnoletnich dzieci może otrzymać 500,00 zł na drugie i kolejne 

dziecko niezależnie od dochodu. W przypadku rodzin z dochodem poniżej 800,00 zł netto na 

osobę wsparcie otrzymują rodziny na pierwsze lub jedyne dziecko. Dla rodzin z dzieckiem 

niepełnosprawnym kryterium dochodowe jest wyższe i wynosi 1200,00 zł netto. 

Pierwszy okres na jaki było ustalane prawo do świadczenia wychowawczego rozpoczął 

się 1 kwietnia 2016 roku i trwał do 30 września 2017 roku. Co do zasady, dla osób 

korzystających z programu kolejne okresy świadczeniowe rozpoczynają się od 1 października 

danego roku do 30 września następnego roku kalendarzowego.  

 

Świadczenie wychowawcze w liczbach i kwotach: 

- kwota wypłaconych świadczeń wychowawczych w 2018r.: 10 178 395,36 zł. 

- łączna liczba wypłaconych świadczeń wychowawczych: 20 426 

- liczba rodzin mających ustalone prawo do świadczenia wychowawczego: 1.342 

- liczba świadczeń wychowawczych należnych w rodzinach na pierwsze dziecko: 905 

 

Program “Dobry Start” 

Uchwałą Nr 80 Rada Ministrów dnia 30 maja 2018r., ustanowiła rządowy program 

„Dobry Start” (M.P. z 2018 r., poz. 514). Akt prawny w sprawie szczegółowych warunków 

realizacji rządowego programu „Dobry Start” określa Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 

30 maja 2018r., (Dz.U. z 2018 r., poz. 1061). 

Program „Dobry Start” to 300 złotych jednorazowego wsparcia dla wszystkich uczniów 

rozpoczynających rok szkolny. Wsparcie dla każdego uczącego się dziecka do ukończenia 20. 

roku życia, lub 24. roku życia w przypadku dziecka/osoby legitymującej się orzeczeniem o 

niepełnosprawności – bez względu na dochody rodziny. Program obejmuje dzieci 

wychowujące się zarówno w rodzinach, jak i te przebywające w pieczy zastępczej.  

 

Program “Dobry Start” w liczbach i kwotach: 

- kwota wypłaconych świadczeń w ramach programu: 609.750,00 zł 

- liczba świadczeń przyznanych/wypłaconych w 2018 roku: 2033 świadczenia 

- liczba dzieci, na które wypłacono świadczenia “Dobry Start” w związku z rozpoczęciem roku  

 szkolnego z tego: 

 - w szkole podstawowej: 1361  

 - w szkole ponadpodstawowej: 68 

 - w dotychczasowym gimnazjum: 580 

 - w szkole artystycznej: 3 

 - w specjalnym osrodku szkolno-wychowawczym: 18 

 - w specjalnym ośrodku wychowawczym: 2 
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INFORMACJA FINANSOWA Z WYKORZYSTANIA BUDŻETU W 2018r. 

Plan finansowy na 2018r. opiewał na kwotę 26.026.938,00 zł, wydatkowano: 25.463.018,99 zł. 

  

1. RODZAJE WYDATKOWANIA NA POSZCZEGÓLNE ŚWIADCZENIA W 2018r. 

 Zasiłki stałe – 1 239.278,00 zł; - 218 rodzin, (224 – liczba osób którym przyznano 

decyzją świadczenie). 

 Zasiłki okresowe – 995.396,00 zł; - 603 rodzin, 631 osób, którym przyznano decyzją 

świadczenie, 1264 osób w rodzinach, 

 Składki zdrowotne – 170.516, zł; opłacone dla 302 świadczeniobiorców w tym 197 osób 

 pobierających zasiłek stały na kwotę – 86.294,66 zł, zaś 105 osobom pobierającym 

 świadczenie pielęgnacyjne i zasiłek dla opiekuna na kwotę – 84.222,09 zł, 

 Składki emerytalno - rentowe – 383.242,00 zł; dla 139 osób w tym 60 osobom 

pobierającym świadczenie pielęgnacyjne, 58 osobom specjalny zasiłek opiekuńczy i 21 

osobom zasiłek dla opiekuna. 

 Specjalistyczne usługi opiekuńcze z budżetu Wojewody – 157.756,42 zł (9 rodzin, 11 

osób w rodzinach), 

 Program Rządowy „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania” realizowany przez 

Ośrodek w ramach zadań własnych i zadań finansowanych z budżetu państwa. Ogólny 

koszt Rządowego Programu w 2018r., wyniósł – 1.481.258,00 zł w tym: ze środków 

własnych gminy – 286.634,00 zł, dotacja z budżetu państwa – 1.194.624,00 zł., z tego: 

- zasiłki celowe na zakup żywności – 1.248.157,00 zł (803 rodziny, 1736 osób w rodzinach), 

- dożywianie w szkołach, przedszkolach, Świetlicy Socjoterapeutycznej oraz Środowiskowym 

Domu Samopomocy w formie posiłku – 233.101,00 zł (282 rodzin, 1010 osób w rodzinach). Z 

posiłków skorzystało 504 dzieci i uczniów na podstawie art. 7 ustawy o pomocy społecznej, 20 

osoby w ŚDS oraz 56 dzieci na kwotę 13.366,00 zł, których rodziny znajdują się w trudnej 

sytuacji i na wniosek dyrektorów placówek istniała możliwość objęcia wsparciem w postaci 

obiadu bez konieczności prowadzenia postępowania administracyjnego i wydania decyzji. 

Rządowym programem „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” objętych było 21 placówek 

prowadzących dożywianie w Hajnówce tj. 11 szkół, 7 przedszkoli, 1 żłobek, 1 Środowiskowy 

Dom Samopomocy, Świetlica Socjoterapeutyczna oraz placówki poza Hajnówką. Od 

01.01.2018r. do 31.12.2018r. rzeczywista liczba osób objętych programem ogółem wyniosła 

1782. 

  

2. ŚRODKI FINANSOWE Z ZADAŃ WŁASNYCH GMINY W 2018r. 

 Usługi opiekuńcze – 157.459,75 zł., 

 Zasiłki celowe i pomoc w naturze: 1.276.821,00 zł, w tym: zasiłki celowe specjalne – 8 

rodzin – 9.050,00 zł, 

 Dofinansowanie kosztów pobytu mieszkańców Hajnówki w Domach Pomocy 

Społecznej – 

709.876,67 zł (29 osób), 

 Sprawienie pogrzebu – 9.532,00 zł dla 3 osób. 
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Dodatkowe informacje do raportu stanowią: 

- Sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Miasta Hajnówka. 

- Sprawozdanie z realizacji "Rocznego programu współpracy miasta Hajnówka z organizacjami 

pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 

2018 rok. 

- Sprawozdanie z realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych oraz Programu Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Miejskiej Hajnówka za 

2018 rok. 

- Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2018 rok. 

- Sprawozdanie finansowe za 2018 rok. 

- Wykonanie Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Hajnówka na lata 2017-2022. 

- Sprawozdanie z działalności Zespołu ds. Budżetu Obywatelskiego 2019. 

- Informacja na temat realizacji strategii marki Hajnówka. Duchowa Witalność. 

 

 

 

Hajnówka,31 maja 2019 roku 

 

Burmistrz Miasta Hajnówka 

 

Jerzy Sirak 


