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Informacja o działalności Burmistrza Miasta Hajnówka

w okresie od 8 grudnia 2020 roku do 15 lutego 2021 roku

W dniu 30 grudnia 2020 r. złożono wniosek o dofinansowanie projektu pt. „Hajnówka 

OdNowa. Rewitalizacja skweru im. D. Wasilewskiego – zagospodarowanie przestrzeni  

centrum miasta” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Podlaskiego na lata 2014-2020. Przedmiotem projektu jest zagospodarowanie i urządzenie 

przestrzenne  skweru im. D. Wasilewskiego w mieście Hajnówka. Wartość projektu 

999.545,79 zł, wartość dofinansowania 849.613,91 zł.

Przyznano dotacje na realizację zadań z zakresu sportu w 2021 roku. Dotacje 

otrzymały kluby sportowe działające na terenie miasta Hajnówka niedziałające w celu 

osiągnięcia zysku. Informacja o przyznanych dotacjach zamieszczona została w BIP, na 

stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Hajnówka. 

Rozstrzygnięto otwarte konkursy ofert na realizację następujących zadań 

publicznych w 2021 roku:

1. w sferze działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka 

regionalnego zadnie pn. Wspieranie inicjatyw kulturalnych mniejszości narodowych 

i etnicznych zamieszkujących na terenie miasta Hajnówka;

2. w sferze przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym zadanie pn. 

Promowanie trzeźwego stylu życia wśród mieszkańców Hajnówki oraz prowadzenie 

działań ukierunkowanych na zapobieganie i zmniejszanie szkód związanych 

z alkoholem;

3. w sferze upowszechniania kultury fizycznej zadanie pn. Organizacja sportowych 

zawodów i rozgrywek międzyszkolnych w Hajnówce;

4. w sferze działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym zadanie pn. propagowanie

aktywnego trybu życia wśród seniorów z terenu miasta Hajnówka;

5. w sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego zadanie pn. 

szerzenie i upowszechnianie kultury muzycznej poprzez prowadzenie orkiestry dętej 

oraz edukacji muzycznej;

6. w sferze ekologii i ochrony środowiska zadanie pn. zapobieganie bezdomności 

zwierząt poprzez prowadzenie schroniska dla zwierząt bezdomnych z terenu miasta 

Hajnówka.
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Z organizacjami, których zadania zostały wybrane do realizacji podpisano umowy 

o wsparcie/ powierzenie realizacji zadania publicznego.

W związku z przygotowywanymi założeniami do Programu Polska Wschodnia+ na 

lata 2021-2027 oraz ponadregionalnego pomysłu stworzenia Projektu Szlaku Kamperów 

Polski Wschodniej, miasto Hajnówka 29 stycznia br. zgłosiło swoje zainteresowanie 

tworzeniem w Hajnówce kamper parku w formie jednego, większego kompleksu 

umożliwiającego organizowanie zlotów w dwóch alternatywnych lokalizacjach – przy ul. 

Dowgirda i ul. Kolejki Leśne, oraz dwóch kilkustanowiskowych lokalizacji w centrum miasta 

w kompleksie OSIR - HDK i przy Hajnówce Centralnej.

W ramach ochrony i promocji wysokiej jakości produktów lokalnych i potraw, 

dostępnych w Hajnówce i Regionie Puszczy Białowieskiej oraz tradycyjnych receptur ich 

wytwarzania, jak również w odpowiedzi na prośby lokalnych producentów i cukierników 

podjęto inicjatywę objęcia ochroną unijną Marcinka hajnowskiego. W tym celu zawarto 

umowę konsorcyjną z hajnowskimi pzredsiębiorcami, do którego przystąpiła także 

Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Hajnówce.

Dnia 13 stycznia została uruchomiona nowa witryna Urzędu Miasta Hajnówka. 

Wykonawcą była firma e-Jankowska z Torunia. Stworzenie nowej strony wynikało z 

konieczności dostosowania jej do standardów dostępności cyfrowej, które nakłada ustawa z

dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych 

podmiotów publicznych. Odnosi się do osób z niepełnosprawnością wzroku, słuchu. Ma na 

celu ułatwienie odbioru treści m.in. poprzez możliwość poruszania się po witrynie z 

poziomu klawiatury, zmiany wielkości czcionki, kontrastu, odpowiednie formatowanie 

tekstów, opis alternatywny do grafik i zdjęć, odczytanie strony za pośrednictwem czytnika.

 Dostosowanie strony zostało zrealizowane w ramach projektu „Hajnówka dostępna - 

program dostępności miasta w sferach kultury i turystyki inspirowany rozwiązaniami 

włoskimi z miasta Matera” dofinansowanego z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja 

Rozwój. 

W dniach 28-29 stycznia br. przesłano do plebiscytu Podlaska Marka 

organizowanego przez Urząd Marszałkowski następujące zgłoszenia: Rodzinna Strefa 

Zabaw przy Hajnowskim Domu Kultury - kategoria: inwestycja; Plener Rzeźby w Drewnie - 

kategoria: wydarzenie. Dodatkowo w imieniu hajnowskich producentów dokonano 

zgłoszenia Marcinka Hajnowskiego, kategoria: produkt spożywczy. 

W dniu 8 lutego 2021 r. otrzymano informacje  o przyznaniu dofinansowania w 

ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-
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2020, Osi Priorytetowej V. Gospodarka niskoemisyjna, działania 5.1 Energetyka oparta na 

odnawialnych źródłach energii, Typ projektu: Inwestycje z zakresu budowy nowych 

jednostek  wytwarzania energii elektrycznej i/ lub cieplnej wykorzystujących energie 

słoneczną polegających na instalacji ogniw fotowoltaicznych lub kolektorów słonecznych na

budynkach mieszkalnych, w tym budynkach jednorodzinnych na potrzeby własne 

Grantowbiorców pn. „Produkcja zielonej energii w mieście Hajnówka na bazie 

indywidualnych instalacji fotowoltaicznych”. Wartość projektu wynosi 2.000.000 zł a 

dofinansowanie 65% kosztów kwalifikowalnych projektu. Obecnie projekt znajduje się w 

fazie kompletowania dokumentów niezbędnych do podpisania umowy z Urzędem 

Marszałkowskim Województwa Podlaskiego.

Z zakresu gospodarki gruntami i rolnictwa:

 przygotowano dokumentację i zawarto akt notarialny sprzedaży najemcy w trybie 

bezprzetargowym - lokal mieszkalny położony przy ul. F.Chemiczna 20 - pow. 55,74 

m2 cena lokalu 41.900,00 zł,

 przygotowano dokumentację i zawarto akt notarialny sprzedaży najemcy w trybie 

bezprzetargowym - lokal mieszkalny położony przy ul. S.Batorego 29 - pow. 47,90 

m2 cena lokalu 119.800,00 zł,

 przygotowano dokumentację i zawarto akt notarialny sprzedaży najemcy w trybie 

bezprzetargowym - lokal mieszkalny położony przy ul. S.Batorego 23 - pow. 73,00 

m2 cena lokalu 184.000,00 zł,

 przygotowano dokumentację i zawarto akt notarialny sprzedaży najemcy w trybie 

bezprzetargowym - lokal mieszkalny położony przy ul. 11 Listopada 28 - pow. 36,14 

m2 cena lokalu 44.200,00 zł,

 przygotowano dokumentację i zawarto akt notarialny sprzedaży najemcy w trybie 

bezprzetargowym - lokal mieszkalny położony przy ul. A.Zina 3 - pow. 60,60 m2 cena

lokalu 157.500,00 zł,

 przygotowano dokumentację i zawarto akt notarialny sprzedaży najemcy w trybie 

bezprzetargowym - lokal mieszkalny położony przy ul. A.Krajowej 44 - pow. 49,19 m2

cena lokalu 122.300,00 zł,

 przygotowano dokumentację i zawarto akt notarialny sprzedaży najemcy w trybie 

bezprzetargowym - lokal mieszkalny położony przy ul. A.Krajowej 8 - pow. 45,36 m2 

cena lokalu 118.400,00 zł,

 przygotowano dokumentację i zawarto akt notarialny sprzedaży nieruchomości 

oznaczonej numerem geodezyjnym 3186/5 o pow. 92 m2 położonej w Hajnówce w 
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rejonie ulicy Łabędziej, w trybie bezprzetargowym na uzupełnienie nieruchomości 

przyległej, cena nieruchomości 2.995,00 zł + Vat 23 % + koszty,

 przygotowano dokumentację i zawarto akt notarialny sprzedaży nieruchomości 

oznaczonej numerem geodezyjnym 1012/15 o pow. 28 m2 położonej w Hajnówce w 

rejonie ulicy Ślusarskiej, w trybie bezprzetargowym na uzupełnienie nieruchomości 

przyległej, cena nieruchomości 1.523,00 zł,

 przygotowano dokumentację i zawarto akt notarialny przekazania aportu na rzecz 

PUK Sp. z o.o. nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 160/2 o pow. 

2,3944 ha, położonej w Hajnówce w obrębie 7 Poryjewo,

 Ogłoszono przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż na własność lokalu 

mieszkalnego nr 1 położonego w budynku wielorodzinnym przy ul. Os.Millenium 4 w 

Hajnówce, cena wywoławcza 160.000,00 zł + VAT (zwolniony),

 wydano decyzje zatwierdzające podziały działek oznaczonych numerami 

geodezyjnymi: 309/1 położonej w Hajnówce przy ul. W.Wróblewskiego i 465/7 

położonej w Hajnówce przy ul. Ks.A.Dziewiatowskiego,

 wydano postanowienia o możliwości podziału działek oznaczonych numerami 

geodezyjnymi: 1043, 1047 i 23/52 położonych w Hajnówce przy ul. Marmurowej, 442

położonej w Hajnówce przy ul. Górnej i 2989/2 położonej w Hajnówce przy ul. 

Zajęczej,

 sporządzono 8 umów dzierżawy,

 wydano 2 informacje o numerze porządkowym nieruchomości. 

Z zakresu budownictwa i inwestycji:

 Prowadzono nadzór i bieżące uzgadnianie opracowywanej dokumentacji projektowo-

kosztorysowej przebudowy dróg miejskich: 

a) ul. Armii  Krajowej  (odcinek  od  ul. 3 Maja  do  ul. Marszałka Józefa 

Piłsudskiego),

b) ul. Poranek.

 Nadzór nad realizacją zadań inwestycyjnych:

a) rozbudowa i przebudowa Przedszkola nr 3 z Oddziałami Integracyjnym 

w Hajnówce wraz z zagospodarowaniem terenu,

b) dostosowanie do wymagań przeciwpożarowych części istniejącej Przedszkola 

nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Hajnówce,

c) budowa Domu Dziennej Opieki przy ul. 11 listopada 22 w Hajnówce,
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d) dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności 

publicznej na terenie Gminy Miejskiej Hajnówka,

e) przebudowę  ul. Brzozowej,

 Inwestycje zakończone z końcem 2020 roku, które są w chwili obecnej w trakcie 

rozliczeń dotacji z Urzędem Marszałkowskim: 

 rozbudowa Przedszkola nr 3,

 budowa Domu Dziennej Pomocy

 Inwestycje w trakcie realizacji:

 dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności 

publicznej na terenie Gminy Miejskiej Hajnówka,

 przebudowa ul. Brzozowej.

 Przygotowano dokumentację do wszczęcia postępowań o udzielenie zamówień 

publicznych na:

a) przebudowę ul. Jaśminowej, Brzozowej, chodnik w ul. Grunwaldzkiej, 

ul. Słonecznikowej, ul. Rysiej,

b) opracowanie dokumentacji formalno-prawnej i budowlanej budowy drogi 

pożarowej na Os. Milenium – od ul. Jagiełły poprzez ul. Piaski do ul. Batorego,

 Prowadzono rozliczenie inwestycji zakończonych w 2020 r.

 Przygotowywano aktualizacje kart gminnej ewidencji zabytków,

 przygotowywano i przedstawiono do uchwalenia do Rady Miasta Hajnówka 

„Gminny program opieki nad zabytkami miasta Hajnówka na lata 2020-2023”.

 przygotowywano wnioski dotyczące planowanej zmiany Studium uwarunkowań 

i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Hajnówka,

 Przygotowywano dokumentację planistyczną na opracowanie miejscowych 

planów zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Hajnówka 

(przygotowanie dokumentacji formalno-prawnej dla planowanych zmian 

w obowiązujących miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego),

 Wydawano wypisy i wyrysy z planów zagospodarowania przestrzennego miasta 

Hajnówka, zaświadczeń o przeznaczeniu terenu w Miejscowym Planie 

Zagospodarowania Przestrzennego, opinie planistyczne. 

Z zakresu oświaty, kultury i sportu:

 Nadano stopień nauczyciela mianowanego nauczycielowi Szkoły Podstawowej Nr 4 

im. Henryka Sienkiewicza w Hajnówce.
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 Wyrażono zgodę na zorganizowanie 2 uczniom Szkoły Podstawowej Nr 2 

im. Władysława Jagiełły w Hajnówce nauczania indywidualnego w formie zdalnej 

oraz kolejnym 2 uczniom tej placówki zindywidualizowanej ścieżki nauczania. 

 Sporządzono i wysłano do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego sprawozdanie 

wykorzystania środków w ramach programu „MALUCH +” 2020 oraz sprawozdanie 

z funkcjonowania miejsc opieki w instytucji powstałej z udziałem programu 

„MALUCH +” 2018. Sprawozdania zostały zaakceptowane przez PUW.

 Sporządzono i wysłano do Podlaskiego Kuratora Oświaty rozliczenie wykorzystania 

dotacji celowej na wychowanie przedszkolne.

 Sporządzono i wysłano do Podlaskiego Kuratora Oświaty rozliczenie wykorzystania 

dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne 

i ćwiczeniowe.

 Gmina Miejska Hajnówka przekazuje co tygodniowe informacje do Podlaskiego 

Urzędu Wojewódzkiego dot. funkcjonowania instytucji opieki nad dziećmi w wieku do

lat 3 w związku z sytuacją epidemiologiczną. Hajnowskie żłobki pracują 

nieprzerwanie od maja br.

 W dniu 19 stycznia 2021 roku otrzymano informację, iż wniosek Gminy Miejskiej 

Hajnówka został pozytywnie oceniony i miasto Hajnówka otrzyma dofinansowanie 

w ramach programu Maluch + Edycja 2021 w wysokości 71.040,00 zł na 

zapewnienie funkcjonowania miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 tworzonych 

przez jednostki samorządu terytorialnego z udziałem środków z wcześniejszych 

edycji programu „MALUCH+”.

 Sporządzono i wysłano do Fundacji Orły Sportu sprawozdanie z realizacji programu 

Animator sportu.

 Sporządzono i przesłano do Instytucji Zarządzającej/Pośredniczącej wnioski 

o płatność (sprawozdawcze) dotyczące realizacji projektów współfinansowanych ze 

środków Europejskiego Funduszu Społecznego, jak niżej:

a) „Nowe miejsca żłobkowe w Gminie Miejskiej Hajnówka”;

b) „Moje przedszkole”

 Rozpoczęto realizację projektu „Przedszkole marzeń” współfinansowanego ze 

środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. Celem projektu jest 

wsparcie rozwoju 40 dzieci z Przedszkola Nr 3 z Oddziałami Integracyjnym,i im. 

Żubra Pompika w Hajnówce poprzez zapewnienie równego dostępu do edukacji, 

w tym wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej 
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w zakresie wychowania przedszkolnego oraz jej dostosowanie do zdiagnozowanych 

potrzeb edukacyjnych dzieci, zwłaszcza w zakresie stwierdzonych deficytów. 

Realizacja projektu obejmuje równie doposażenie placówkiw pomoce dydaktyczne 

i terapeutyczne w szczególności dostosowane do potrzeb osób z 

niepełnosprawnościami.

 Przeprowadzono procedurę w formie zapytania ofertowego na zakup, dostawę 

i montaż mebli do Przedszkola Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi im. Żubra Pompika 

w Hajnówce, w ramach realizacji projektu „Przedszkole marzeń”. W wyniku 

ogłoszonego zapytania wyłoniono wykonawcę – firmę Nowa Szkoła Sp. z o.o. 

z siedzibą przy ul. POW 25, 90-248 Łódź, która zaoferowała najkorzystniejsze 

kryteria realizacji zamówienia (cena – 53.240,00 zł, termin realizacji - 30 dni od daty 

podpisania umowy).

 Przeprowadzono procedurę w formie zapytania ofertowego na zakup, dostawę 

i montaż pomocy dydaktycznych, zabawek oraz akcesoriów do Przedszkola Nr 3 

z Oddziałami Integracyjnymi im. Żubra Pompika w Hajnówce w ramach realizacji 

projektu „Przedszkole marzeń”. W wyniku ogłoszonego zapytania wyłoniono 

wykonawcę – firmę SIGNUM Piotr Olchawa z siedzibą przy ul. Beskidzka 10, 25-565

Kielce, która zaoferowała najkorzystniejsze kryteria realizacji zamówienia (cena – 

98.896,72 zł, termin realizacji – 30 dni od daty podpisania umowy).

 Kontynuowane są dodatkowe zajęcia pozalekcyjne (dydaktyczno – wyrównawcze 

i rozwijające 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 

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. Realizacja zajęć odbywa się 

w formie zdalnej.

 Kontynuowane są dodatkowe zajęcia (językowe – j. angielski, badawcze, 

matematyczne i informatyczne) 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. 

 Wydano decyzję odmawiającą przyznania pracodawcy dofinansowania kosztów 

kształcenia młodocianej pracownicy,

 Przygotowano listy wypłat stypendiów szkolnych na łączna kwotę 11867,82 zł,
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 W dniach 16 grudnia 2020 r. i 27 stycznia 2021 r. w mammobusie ustawionym przy 

Urzędzie Miasta w Hajnówce wykonywane były bezpłatne badania mammograficzne 

dla kobiet w wieku  50- 69 lat.

Z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska:

 Wydano 86 decyzji przyznających dodatek mieszkaniowy;

 Wydano 3 decyzje o odmowie przyznania dodatku mieszkaniowego;

 Wydano 2 decyzje o wygaszeniu przyznania dodatku mieszkaniowego;

 Wydano 25 decyzji przyznających dodatek energetyczny.

 Społeczna Komisja Mieszkaniowa zatwierdziła ostateczną listę najmu lokali 

komunalnych na 2021r. na którą ujęto 11 rodzin w tym 8 rodzin najem lokalu 

mieszkalnego oraz 3 osoby najem socjalny lokalu

 Wydano 5 decyzji dotyczących zezwoleń na korzystanie z dróg w sposób 

szczególny;

 Zrealizowano 7 zgłoszeń osób fizycznych o planowanej wycince drzew;

 Wystawiono 70 upomnień o zaległości w opłacie za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi;

 Wystawiono 16 wezwań do zapłaty opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi;

 Przyjęto 125 deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi;

 Zakończono ewidencję odpadów odbieranych w PSZOK w systemie BDO

Z zakresu zamówień publicznych:

 W dniu 15.12.2020 r. rozstrzygnięto postępowanie o udzielenie zamówienia 

publicznego pn. „Zagospodarowanie odpadów komunalnych”. Umowę zawarto 

z firmą Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. z siedzibą w Hajnówce przy 

ul. Łowczej 4 na kwotę 554,04 zł./Mg (cena jednostkowa za odbiór, transport 

i zagospodarowanie 1 tony odpadów komunalnych).

 W dniu 23.12.2020 r. wszczęto, a w dniu 20.01.2021 r. rozstrzygnięto postępowanie 

o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Zarządzanie Punktem Selektywnej Zbiórki

Odpadów Komunalnych”. Umowę zawarto z firmą Przedsiębiorstwo Usług 
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Komunalnych Sp. z o.o. z siedzibą w Hajnówce przy ul. Łowczej 4 na kwotę 

510.000,00 zł.

 W dniu 23.12.2020 r. wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego 

pn. „Dostawa laptopów II”.

Informacja została uzgodniona z Burmistrzem Miasta Hajnówka.
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