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Informacja o działalności Burmistrza Miasta Hajnówka
w okresie od 7 listopada 2019 roku do 29 listopada 2019 roku

W dniu 21 listopada 2019 r. podpisano umowę o dofinansowanie zadania jednorocz-
nego pn. "Rozbudowa drogi gminnej nr 108514B - ul. Mikołaja Reja - od km 0,008  do km 0+445 w
mieście Hajnówka" w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. W ramach inwestycji zostaną wy-
konane m.in.: nawierzchnie jezdni, chodniki dla pieszych, ścieżka rowerowa,  miejsca postojowe
dla samochodów osobowych, zatoki autobusowe, sieć kanalizacji deszczowej, oświetlenie ulicz-
ne, oświetlone przejścia dla pieszych.

 Wartość całkowita projekt to 3 686 161,17 zł. Wartość dofinansowania 1 998 469,98 zł,
co stanowi 60% kosztów kwalifikowanych inwestycji.

Z zakresu gospodarki gruntami i rolnictwa:
 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,

 przygotowano dokumentację i zawarto akt notarialny sprzedaży najemcy w trybie bezprzetar-
gowym - lokal mieszkalny położony przy ul. Stefana Batorego 23 - pow. 60,50 m2 cena loka-
lu 124.200,00 zł,

 wydano 1417 zaświadczeń potwierdzających przekształcenie prawa użytkowania wieczystego
w prawo własności gruntu,

 sporządzono 5 umów dzierżawnych, w tym: 2 na grunt pod tablicami reklamowymi, 2 umo-
wy pod kioskiem i 1 umowa na składowanie materiałów,

 wydano postanowienie o możliwości podziału działek oznaczonych numerami geodezyjnymi:
1506/11 położonej przy ul. Piłsudskiego i 447/23 przy ul. Woskowej, 

 wydano decyzję zatwierdzające podział działki oznaczonej numerem geodezyjnym 866 poło-
żonej przy ul. Świerkowej, 

 wydano 3 decyzje uchylające Decyzje Burmistrza Miasta Hajnówka zatwierdzające podziały,
działek  położonych  w Hajnówce  przy  ul.  3  Maja  oznaczonych  numerami  geodezyjnymi
1056/94, 1056/60, 1056/124, i 1056/130. 

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. Parkowa – wykonano chodnik oraz parking przy budynku kwiaciarni.
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b) ul. Tamary Sołoniewicz – wykonano wjazd na teren OSIR umożliwiający bezpośrednia
komunikację z boiskiem treningowym,

c) inwestycje w trakcie realizacji:
 przebudowa stadionu OSiR,
 rozbudowa Przedszkola Nr 3,
 budowa Domu Dziennej Opieki, 

 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 uczennicy ze Szkoły Podstawowej Nr 1 im.
Janusza Kusocińskiego w Hajnówce

 opracowano dokumentację oraz ogłoszono zapytanie ofertowe na zakup i dostawę podręczni-
ków szkolnych dla uczniów na zajęcia rozwijające oraz dydaktyczno - wyrównawcze z języ-
ka angielskiego i zajęcia nauki gry w szachy w ramach projektu „Moja szkoła”, dofinansowa-
nego z Funduszy Europejskich

 wyłoniono wykonawcę - Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w ramach przepro-
wadzonego zapytania ofertowego na transport uczniów na zajęcia do Białegostoku w ramach
Hajnowskiego Uniwersytetu Dziecięcego 

 zorganizowano wyjazd uczniów hajnowskich szkół do Białegostoku na wykład inauguracyjny
w ramach Hajnowskiego Uniwersytet Dziecięcy. Udział w projekcie bierze 42 uczniów. 

 kontynuowane są dodatkowe zajęcia pozalekcyjne (dydaktyczno – wyrównawcze i rozwijają-
ce uzdolnienia z języka angielskiego, matematyczne,  przyrodnicze,  cyfrowe, nauka gry w
szachy oraz logopedyczne) w Szkole Podstawowej Nr 1 w Hajnówce, Szkole Podstawowej
Nr 2 w Hajnówce oraz Szkole Podstawowej Nr 3 w Hajnówce, a w SP2 również terapia Inte-
gracji Sensorycznej, w ramach projektu „Moja szkoła”, dofinansowanego z Funduszy Euro-
pejskich w ramach Programu Regionalnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020 z
Poddziałania 3.1.2.

 kontynuowane są dodatkowe zajęcia (językowe – j.angielski, badawcze, matematyczne i in-
formatyczne) w Przedszkolu Nr 1 w Hajnówce, w ramach projektu „Moje przedszkole”, dofi-
nansowanego z  Funduszy Europejskich  w ramach Programu Regionalnego  Województwa
Podlaskiego na lata 2014 – 2020. 

 złożono wniosek do Podlaskiego Wojewódzkiego Szkolnego Związku Sportowego na dofi-
nansowanie  nauki  pływania  w  ramach  programu  „Umiem  pływać”.  Wnioskowano
o utworzenie 6 grup (4 ze SP2 oraz 2 z SP3 – zgodnie z zapotrzebowaniem szkół). Łącznie
udział w programie weźmie 86 uczniów. 

 ufundowano nagrody dla trojga zwycięzców etapu rejonowego XXVIII edycji Ogólnopol-
skiej Olimpiady Promocji Zdrowego Stylu Życia PCK,

 przygotowano listy wypłat stypendiów szkolnych na łączną kwotę 22996,89 zł, 
 przygotowano listy wypłat „Wyprawki szkolnej “ na łączną kwotę 1110,00 zł. 
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Z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska:
 wydano 4 decyzje dotyczące zezwoleń na korzystanie z dróg w sposób szczególny;
 zrealizowano 5 zgłoszeń osób fizycznych o planowanej wycince drzew;
 wydano 1 decyzję zezwalającą na usunięcie drzew;
 wystawiono  49  wezwań  do  weryfikacji  i  złożenia  deklaracji  o  wysokości  opłaty  za

gospodarowanie odpadami komunalnymi
 wystawiono 49 wezwań do zapłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
 wystawiono  31  upomnień  o  zaległości  w  opłacie  za  gospodarowanie  odpadami

komunalnymi;
 przyjęto 68 deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
 wydano 51 decyzji przyznających dodatek mieszkaniowy;
 wydano 2 decyzji o odmowie przyznania dodatku mieszkaniowego;
 wydano 1 decyzję wygaszającą przyznanie dodatku mieszkaniowego;
 wydano 8 decyzji przyznających dodatek energetyczny.
 nie  rozstrzygnięto  II  przetargu  ustnego  nieograniczonego  na  oddanie  w  wynajem lokalu

użytkowego położonego w Hajnówce przy ul. 3 Maja 37 o powierzchni użytkowej 65,17 m 2 z
powodu braku postąpienia ponad cenę wywoławczą.

 ogłoszono  III  przetarg  ustny  nieograniczony  na  oddanie  w  wynajem lokalu  użytkowego
położonego w Hajnówce przy ul.  3  Maja 37 o powierzchni  użytkowej 65,17 m2.  Stawka
wywoławcza czynszu miesięcznie - 19,00 zł/m2 plus VAT.

 ogłoszono  przetarg  ustny  nieograniczony  na  oddanie  w  wynajem  lokalu  użytkowego
położonego w Hajnówce przy ul. Ks.I.Wierobieja 18 o łącznej powierzchni 11,82 m2. Stawka
wywoławcza czynszu miesięcznie – 10,00 zł/m2 plus VAT

 ogłoszono  przetarg  ustny  nieograniczony  na  oddanie  w  wynajem  lokalu  użytkowego
położonego  w  Hajnówce  przy  ul.  3  Maja  45  o  łącznej  powierzchni  21,52  m2.  Stawka
wywoławcza czynszu miesięcznie – 30,00 zł/m2 plus VAT

Z zakresu zamówień publicznych:
 w dniu 18.11.2019 r. wszczęto, a w dniu 28.11.2019 r. rozstrzygnięto postępowanie o udziele-

nie zamówienia publicznego pn. „Zimowe utrzymanie dróg IV”. Umowę zawarto z Przedsię-
biorstwem Usług Komunalnych Sp. z o.o. z siedzibą w Hajnówce przy ul. Łowczej 4 na kwo-
tę 4.900,00 zł. (dobowa stawka za akcję czynną)

 w dniu 26.11.2019 r. wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Za-
gospodarowanie odpadów komunalnych II”

Informacja została uzgodniona z Burmistrzem Miasta Hajnówka
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