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Informacja o działalności Burmistrza Miasta Hajnówka
w okresie od 11 października 2019 roku do 6 listopada 2019 roku

W dniu 28 października 2019 r. dokonano rozstrzygnięcia i podsumowania konkursu
na znak graficzny, zrealizowanego w ramach projektu "Hajnówka OdNowa. Kooperacja w rewitali-
zacji - doświadczenia w Reggio Emilia". Celem konkursu było wyłonienie projektu identyfikacji wi-
zualnej produktu regionalnego (przedmiotu lub usługi) identyfikowanego z miastem Hajnówka i Re-
gionem Puszczy Białowieskiej. O sprawie informowano podczas ostatniej sesji Rady Miasta Haj-
nówka, w mediach społecznościowych @Hajnówkawita oraz na stronie www miasta.

 Miasto Hajnówka uzyskało dofinansowanie na realizację międzynarodowego projektu z Pro-
gramu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój, w ramach Centrum Projektów Europejskich pn.
„Hajnówka dostępna – program dostępności miasta w sferach kultury i turystyki inspirowany roz-
wiązaniami włoskimi z miasta Matera”.  Celem projektu jest przygotowanie samorządu miasta do
korzystania ze środków nowego rządowego programu DOSTĘPNOŚĆ PLUS, a tym samym poprawę
dostępności przestrzeni publicznych dla różnych grup korzystających, ze szczególnym uwzględnie-
niem dziedzin kultury i turystyki. Miasto Hajnówka znalazło się tym samy w gronie 9 miast z całego
kraju oraz jedynym z województwa podlaskiego, któremu przyznano dofinansowanie. Wartość pro-
jektu: 1,9 mln zł. Partnerami projektu są: Urząd Miasta Hajnówka, Hajnowski Dom Kultury, Miejska
Biblioteka Publiczna w Hajnówce, Stowarzyszenie POCZTÓWKA i Ośrodek Wspierania Organiza-
cji Pozarządowych. Umowa partnerska została podpisana w dniu 28 października 2019 r. Planowany
początek realizacji działań: grudzień 2019. Okres realizacji: 3 lata. Wkład własny finansowy partne-
rów w projekt: 0 zł.

Z zakresu gospodarki gruntami i rolnictwa:
 przygotowano dokumentację i zawarto akt notarialny sprzedaży najemcy w trybie bezprzetar-

gowym - lokal mieszkalny położony przy ul. Os. Millenium 1 - pow. 34,85 m2 cena lokalu
76.400,00 zł,

 przygotowano dokumentację i zawarto akt notarialny sprzedaży najemcy w trybie bezprzetar-
gowym - lokal mieszkalny położony przy ul. Piłsudskiego 4A - pow. 42,38 m2 cena lokalu
95.500,00 zł,

 przygotowano dokumentację i zawarto akt notarialny sprzedaży najemcy w trybie bezprzetar-
gowym - lokal mieszkalny położony przy ul. Piłsudskiego 4A - pow. 41,20 m2 cena lokalu
92.800,00 zł,

 przygotowano dokumentację i zawarto akt notarialny sprzedaży najemcy w trybie bezprzetar-
gowym -  lokal  mieszkalny  położony  przy  ul.  Parkowej  4  -  pow.  48,75  m2 cena  lokalu
110.800,00 zł,

 przygotowano dokumentację i zawarto akt notarialny sprzedaży najemcy w trybie bezprzetar-
gowym -  lokal  mieszkalny  położony  przy  ul.  Parkowej  4  -  pow.  60,91  m2 cena  lokalu
133.100,00 zł,

 wydano 527 zaświadczeń potwierdzających przekształcenie prawa użytkowania wieczystego
w prawo własności gruntu,

 wydano decyzję zatwierdzającą podział działki oznaczonej numerem geodezyjnym 2925/45
położonej przy ul. Zajęczej,

 wydano postanowienia o możliwości podziału działek oznaczonych numerami geodezyjnymi:
1980 położonej przy ul. Klimek i 866 położonej przy ul. Świerkowej. 
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Z zakresu budownictwa i inwestycji:

 Prowadzono nadzór i bieżące uzgodnienia opracowywanej dokumentacji projektowo - kosz-
torysowej przebudowy ulic:
a) Armii Krajowej (odcinek od ul. 3 Maja do ul. Piłsudskiego),
b) Urodzajnej cd,
c) Księżycowej,
d) Ulicy bez nazwy (odnoga ul. Zajęczej),
e) Poranek

 Prowadzono nadzór nad realizacją zadań:
a) dostawą i montażem mikroinstalacji fotowoltaicznych,
b) budową z przebudową obiektów OSiR w Hajnówce,
c) zagospodarowaniem terenu wokół budynku HDK,
d) rozbudową i  przebudową Przedszkola nr 3 z  Oddziałami Integracyjnym w Hajnówce

wraz z zagospodarowaniem terenu,
e) budową Domu Dziennej Opieki, 

 Realizowano zadania inwestycyjne:
a) ul. Bartników - wykonano nawierzchnię z płyt ażurowych; zakończono przebudowę ulicy
b) ul. Leszczynowa - ustawiono krawężniki i wykonano nawierzchnię z kostki brukowej; za-

kończono przebudowę ulicy.
c) ul. Brzozowa (odcinek od ul. Lipowej do ul. Grunwaldzkiej) - wykonano podbudowę, ka-

nalizację deszczową, kanał technologiczny, ustawiono krawężniki i wykonano nawierzch-
nię z kostki brukowej, betonowej. Zakończono przebudowę tego odcinka ulicy.

d) Żłobek  Samorządowy - wykonano drogę pożarową,
e) inwestycje w trakcie realizacji:

 przebudowa stadionu OSiR,
 rozbudowa Przedszkola Nr 3,
 budowa Domu Dziennej Opieki, 

 Przygotowano dokumentację do wszczęcia postępowań o udzielenie zamówień publicznych
na:
a) przebudowę ul. Mikołaja Reja w Hajnówce,
b) pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania „Przebudowa

ul. Reja w Hajnówce”; 
 przygotowano dokumentacje planistyczną do zmiany studium uwarunkowań i kierunków za-

gospodarowania przestrzennego miasta Hajnówka.
 przygotowywano dokumentację planistyczną na opracowanie miejscowych planów zagospo-

darowania przestrzennego dla części miasta Hajnówka (przygotowanie dokumentacji formal-
no-prawnej dla planowanych zmian w obowiązujących miejscowych planach zagospodaro-
wania przestrzennego),

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

Z zakresu oświaty, kultury i sportu:
 Wyrażono zgodę, ze względu na stan zdrowia znacznie utrudniający uczęszczanie do szkoły,

na zorganizowanie nauczania indywidualnego dla:
a) dwóch uczniów ze Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Władysława Jagiełły w Hajnówce
b) ucznia Szkoły Podstawowej Nr 4 im. Henryka Sienkiewicza w Hajnówce

 opracowano i wysłano do Ministerstwa Edukacji Narodowej wniosek o przyznanie dodatko-
wych środków finansowych w kwocie 142.377 zł z rezerwy części oświatowej subwencji
ogólnej na odprawy nauczycielom, 

 przeprowadzono rekrutację uczniów hajnowskich szkół do projektu Hajnowski Uniwersytet
Dziecięcy. Udział w projekcie weźmie 42 uczniów, 

2



 opracowano dokumentację i ogłoszono zapytanie ofertowe na transport uczniów na zajęcia do
Białegostoku w ramach Hajnowskiego Uniwersytetu Dziecięcego,

 rozpoczęto realizację dodatkowych zajęć pozalekcyjnych (dydaktyczno – wyrównawczych i
rozwijających uzdolnienia z języka angielskiego,  matematycznych, przyrodniczych,  cyfro-
wych, nauki gry w szachy oraz logopedycznych w Szkole Podstawowej Nr 1 w Hajnówce,
Szkole Podstawowej Nr 2 w Hajnówce oraz Szkole Podstawowej Nr 3 w Hajnówce, a w SP2
również terapii Integracji Sensorycznej, w ramach projektu „Moja szkoła”, dofinansowanego
z Funduszy Europejskich w ramach Programu Regionalnego Województwa Podlaskiego na
lata 2014 – 2020 z Poddziałania 3.1.2.

 zakupiono sprzęt multimedialny w ramach realizacji projektu na kwotę przeszło 350.000 zł
„Moja szkoła” (139 laptopów oraz 5 mobilnych wózków umożliwiający bezpieczne przecho-
wywanie i ładowanie laptopów, pięć tablic interaktywnych, osiem projektorów, ekrany, urzą-
dzenia wielofunkcyjne – drukarka/kopiarka/skaner, siedem routerów, itp.),

 rozpoczęto realizację dodatkowych zajęć (językowych – j.angielski, badawczych, matema-
tycznych i informatycznych) w Przedszkolu Nr 1 w Hajnówce, w ramach projektu „Moje
przedszkole”, dofinansowanego z Funduszy Europejskich w ramach Programu Regionalnego
Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020,

 złożono wniosek do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego o dofinansowanie funkcjonowania
Żłobka Samorządowego w Hajnówce, w ramach programu „MALUCH + 2020”,

 przygotowano i  wysłano wniosek do dyrektora Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego
Wojska Polskiego o ponowny występ Zespołu w Hajnówce w 2020 roku,

 w ramach umowy na realizację szczepień przeciw grypie dla mieszkańców miasta Hajnówka
po 65. roku życia, zawartej pomiędzy Gminą Miejską Hajnówka, reprezentowaną przez Bur-
mistrza Miasta Hajnówka – Pana Jerzego Siraka a „HAJMED“ Sp. z o.o. reprezentowaną
przez Pana Eugeniusza Bołtromiuka, ww. przychodnia przedłożyła fakturę i sprawozdanie za
szczepienia wykonane w miesiącu październik 2019 r. Przeciw grypie zostało w powyższym
Zaszczepionych miesiącu 406 mieszkańców. Całkowity koszt programu w 2019 roku wynie-
sie 18000,00 zł. Do końca listopada 2019r. Zgodnie z założeniami programu zaszczepionych
zostanie łącznie 450 osób,

 wydano 115 decyzji przyznających uczniom stypendium szkolne, na okres od 1.09.2019r. do
31.12.2019 r.,

 wydano 2 decyzje przyznające dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowni-
ków, na łączną kwotę 16162,00 zł,

 wydano 2 zaświadczenia o udzielonej pomocy de minimis w związku z dofinansowaniem
kosztów kształcenia dwóch młodocianych pracowników, 

 złożono do Kuratorium Oświaty wniosek o zapotrzebowanie środków Funduszu Pracy na do-
finansowanie pracodawcy kosztów kształcenia dwóch młodocianych pracowników za paź-
dziernik 2019 r.,

 w dniu 5 listopada 2019 r. w mammobusie ustawionym przy Urzędzie Miasta w Hajnówce
wykonywane były bezpłatne badania mammograficzne dla kobiet w wieku  50- 69 lat,

 przygotowano listy wypłat stypendiów szkolnych na łączną kwotę 23182,20 zł, 
 przygotowano listy wypłat „Wyprawki szkolnej “ na łączną kwotę 4520,23 zł. 

Z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska:
 wydano 11 decyzji dotyczących zezwoleń na korzystanie z dróg w sposób szczególny,
 wydano 1 decyzję dotyczącą współdziałania  w zakresie organizacji  bezpieczeństwa ruchu

drogowego,
 zrealizowano 4 zgłoszenia osób fizycznych o planowanej wycince drzew,
 wydano 2 decyzje zezwalające na usunięcie drzew,
 wydano 1 zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zamiaru usunięcia

drzewa,
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 złożono 1 wniosek o wydanie  zezwolenia  na usunięcie  drzew z terenu działek  będących
własnością Gminy Miejskiej Hajnówka,

 wystawiono 3 wezwania do zapłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
 wystawiono 26 upomnień o zaległości w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
 przyjęto 65 deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
 wpłynęło 3 wnioski o dofinansowanie sterylizacji lub kastracji zwierząt właścicielskich na

podstawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt na terenie miasta Hajnówka, w wyniku czego na zabiegi skierowano 2 suczki, 1
kota, łączna ilość zwierząt - 3, (1 osoba zrezygnowała ze skierowania na zabieg),

 wpłynęło  2  podania  o  sfinansowanie  sterylizacji  lub  kastracji  zwierząt  bezpańskich  na
podstawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt na terenie miasta Hajnówka, w wyniku czego na zabiegi skierowano 1 kotkę i 2
koty, łączna ilość zwierząt - 3,

 w Parku Miejskim, na skwerach oraz w pasach zieleni ulic Parkowej, Białowieskiej, Armii
Krajowej, Bocznej, Dworcowej i Żabiej Górki posadzono łącznie 88 drzew. Wśród nasadzeń
swoje miejsce znalazło 46 brzóz brodawkowatych, 15 klonów polnych, 10 lip drobnolistnych,
12 lip szerokolistnych i 5 dębów szypułkowych.,

 wydano 57 decyzji przyznających dodatek mieszkaniowy,
 wydano 1 decyzji o odmowie przyznania dodatku mieszkaniowego,
 wydano 2 decyzję wygaszającą przyznanie dodatku mieszkaniowego,
 wydano 1 decyzję umarzającą postępowanie w sprawie przyznanie dodatku mieszkaniowego,
 wydano 13 decyzji przyznających dodatek energetyczny.

Z zakresu zamówień publicznych:
 w dniu 05.11.2019 r. rozstrzygnięto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn.

„Rozbudowa ulicy M. Reja”. Umowę zawarto z firmą INFRA INSTAL Sp. z o.o. z siedzibą
w Bielsku Podlaskim przy ul. Mickiewicza 226 na kwotę 3.614.821,17 zł,

 w dniu 17.10.2019 r. wszczęto, a w dniu 05.11.2019 r. rozstrzygnięto postępowanie o udziele-
nie  zamówienia  publicznego  pn.  „Pełnienie  nadzoru  inwestorskiego  przy  rozbudowie  ul.
Reja”. Umowę zawarto z firmą Mirosław Jerzy Iwaniuk Biuro Projektów i Usług Budowla-
nych z siedzibą w Hajnówce przy ul. Skarpowej 3 na kwotę 71.340,00 zł,

 w dniu 25.10.2019 r. wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Zi-
mowe utrzymanie dróg II”.

Informacja została uzgodniona z Burmistrzem Miasta Hajnówka
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