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RAPORT O STANIE GMINY MIEJSKIEJ HAJNÓWKA 

W ROKU 2019 
 

 

 

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 2019. 

 

Według stanu na dzień 31.12.2019 roku w mieście Hajnówka było 20390 mieszkańców 

zameldowanych na pobyt stały, 271 mieszkańców zameldowanych na pobyt czasowy. W 2019 

roku było 161 urodzeń a 269 zgonów. 

 

Finanse gminy 
 

Budżet miasta zakładał wpływy w kwocie 97.310.287 zł, oraz wydatki w kwocie 106.467.668 

zł.  

Dochody wyniosły 94.299.501 zł, stanowi to 96,9% planu 

 

Udział dochodów własnych w dochodach ogółem 45,1%. 

Wykonanie dochodów 94 299 501 

Wykonanie dochodów własnych 42 505 754 

 

Udział dochodów majątkowych w dochodach ogółem 12,2% 

Plan dochodów majątkowych 12 543 210 

Wykonanie  11 501 711 

 

Wykonanie dochodów 

Plan dochodów 97 310 287 

Wykonanie ogółem, w tym: 94 299 501 

PIT 18 977 097 

CIT 167 943 

Subwencja ogólna 17 120 669 

Podatek od nieruchomości 11 346 085 

Dotacje celowe 34 484 758 

 

Wykonanie wydatków 

Plan 106 467 668 

Wykonanie 100 064 319 

 

Wysokość wydatków bieżących w stosunku do planu 96,3% 

Plan 84 542 254 

Wykonanie 81 394 391 
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Wysokość wydatków majątkowych w stosunku do planu 85,2% 

Plan 21 925 414 

Wykonanie 18 669 928 

 

Wynik budżetu 

Planowany deficyt 9 157 381 

Wykonany deficyt 5 764 818 

Dochody w przeliczeniu na mieszkańca wyniosły 4.569 zł (20.641 mieszkańców) 

Wydatki w przeliczeniu na mieszkańca wyniosły 4.848 zł. 

Zadłużenie gminy na koniec roku 2019 wyniosło 30.202.712 zł, stanowi 32% 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. Spółka działa na 

podstawie Umowy spółki, Kodeksu spółek handlowych. Spółka zarejestrowana jest w 

Krajowym Rejestrze Sądowym pod Nr 0000023508. Siedziba spółki mieści się w Hajnówce 

przy ul. Łowczej 4. Zarząd w roku 2019 pracował w składzie: Anatol Żukowski - Prezes 

Zarządu. 

W swoim rozwoju na najbliższe lata spółka przewiduje modernizacje sieci cieplnych, 

modernizacje kotłów oraz montaż indywidualnych węzłów cieplnych. 

Sytuację finansową Spółki przedstawia poniższa tabela 

 
Zestawienie wybranych wskaźników analitycznych za rok 2019 w porównaniu do roku 2018 

 Wyszczególnienie 2018 r. 2019 r. 

1. Suma bilansowa w złotych 8.245.929,21 8.189.749,06 

2. Wynik finansowy netto w złotych - 265.508,73  46 504,16 

3. Rentowność majątku % 
 wynik finansowy netto 

 suma aktywów  

- 3,22 0,57 

4. Rentowność kapitałów własnych %  
 wynik finansowy netto 

 kapitał własny 

- 5,14 0,89 

5. Rentowność netto sprzedaży % 
 wynik finansowy netto  

 przychody ze sprzedaży prod. ,tow. 

- 2,57 0,44 

6. Rentowność brutto sprzedaży % 
 wynik na sprzedaży 

 przychody ze sprzedaży 

- 3,07 0,77 

7. Wskaźnik płynności I 
 aktywa obrotowe 

 zobowiązania krótkoterminowe 

0,89 0,94 
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Wskaźnik rentowności – osiągnięty w roku obrotowym zysk powoduje, że wszystkie wskaźniki 

za ten okres przyjmują wartość dodatnią 

Wskaźniki płynności – porównanie powyższych wskaźników z pożądanym wskaźnikiem 

płynności bieżącej, będącym relacją majątku obrotowego do zobowiązań krótkoterminowych 

– wskazuje na występowanie w jednostce zakłóceń w terminowym regulowaniu wymagalnych 

zobowiązań . Wskaźnik handlowej zdolności rozliczeniowej przekraczający 1,0 sygnalizuje, iż 

całość zobowiązań wobec dostawców ma pokrycie w należnościach od odbiorców. 

Szybkość obrotu – wskaźnik obrotu należności zwiększył się o 12 dni, wynosi 70 dni. Skróceniu 

uległ również cykl spłaty zobowiązań z tytułu dostaw i usług o 2 dni, co jest pozytywnym 

zjawiskiem. Cykl obrotu zapasami zmniejszył się w porównaniu do poprzedniego roku o 9 dni, 

wynosi 17 dni. Wskaźnik pokrycia majątku trwałego własnym kapitałem, a także wskaźnik 

trwałości struktury finansowania wynoszą kolejno 95,85% i 64,97%. 

W celu utrzymania płynności finansowej Spółka korzystała w 2019 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 31.12.2019 r. wynoszą 

1 218 783,13 zł, w tym: 

 - kredyt obrotowy  1 124 147,18 zł 

 - pożyczka z WFOŚiGW      94 635,95 zł 

Razem    1 218 783,13 zł 

 w tym: 

 - zobowiązania krótkoterminowe 1 163 306,90 zł 

 - zobowiązania długoterminowe      55 476,23 zł 

Przychody ze sprzedaży. 

- przychody z działalności koncesjonowanej    9 936 557,97 

- przychody z działalności pomocniczej        389 615,45 

- przychody ze sprzedaży materiałów            8 065,81 

- obroty wewnętrzne           129 795,44 

Razem przychody      10 464 034,67 

Koszty uzyskania przychodów. 

- koszty działalności operacyjnej      4 056 042,64 

- koszty sprzedaży materiałów i towarów     6 327 147,12 

8. Wskaźnik płynności II 
 aktywa obrotowe – zapasy 

 zobowiązania krótkoterminowe 

0,63 0,77 

9. Wskaźnik płynności III 
 środki pieniężne 

 zobowiązania krótkoterminowe 

0,04 0,04 

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

 przychód netto ze sprzedaży 

58 70 

11.Szybkość spłaty zobowiązań (dni) 
 zobowiązania z tyt. dost. i usług x 365 

 wartość sprzed. tow. i koszt wytw. usług  

52 50 

12.Szybkość obrotu zapasów (dni) 
 zapasy x 365 

 wart. sprzed. tow.+ koszt wytw. usług 

26 17 

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

 aktywa trwałe 

92,56 95,85 

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

 suma pasywów  

64,94 64,97 
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Razem koszty      10 383 189,76 

Zysk na sprzedaży wynosi 80 844,91 zł 

Zysk na działalności operacyjnej wynosi 89 130,08 zł 

Zysk brutto za 2019 rok wynosi 50 981,16 zł 
Przychody, koszty i wynik finansowy za 2019 rok wg kosztów produkcji 

L.p. Treść Wykonanie 

2018 rok 

Plan 2019 rok Wykonanie 

2019 rok 

% 

5:3 

% 

5:4 

% 

struktura 

1 Wynagrodzenie 1 554 830 1 550 000 1 310 036 84,26 84,52 12,78 

2 Narzuty 267 390 496 000 242 109 90,55 48,81 2,36 

3 Amortyzacja 472 464 470 400 493 854 104,53 104,99 4,82 

4 Materiały podst. Techn. 2 771 330 000 2 873 103,68 0,87 0,03 

5 Paliwo płynne (17 967) x¹ (62 000 ) x¹ (19 478) x¹ - - - 

6 Paliwo stałe 1 182 429 1 255 000 1 144 461 96,79 91,19 11,16 

7 Olej opałowy (10 763 ) x² (12 000 ) x² (10 811 ) x² - - - 

8 Zakup energii cieplnej 6 023 974 6 370 000 6 159 923 102,26 96,70 60,07 

9 Energia elektryczna 187 659 328 000 183 053 97,55 55,81 1,79 

10 Remonty i konserwacje, 

roboty bud – montaż. 

192 365 152 000 32 950 17,13 21,68 0,32 

11 Pozostałe koszty 584 110 506 000 528 765 90,52 104,50 5,16 

12 Koszty transportu i 

zaopatrzenia 

37 105 70 000 36 651 98,78 52,36 0,36 

13 Koszty ogólnozakładowe 127 776 147 000 119 440 93,48 81,25 1,16 

  RAZEM KOSZTY 10 632 873 11 748 400 10 254 115 96,44 87,28 100% 

  PRZYCHODY 10 367 364 11 770 000 10 305 096 99,40 87,55  

  ZYSK BRUTTO (+) 

STRATA BRUTTO (-) 

- 265 509 21 600  50 981      

 x1 – kwota podana informacyjne znajduje się w poz. 5 

 x2 - kwota podana informacyjne znajduje się w poz. 7 

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. 

Przeciętna liczba zatrudnionych w 2019 r. - 27 

Stan zatrudnienia na 31.12. 2019r. (w osobach) 27, w tym: 

- pracownicy na stanowiskach nierobotniczych 9 

- pracownicy na stanowiskach robotniczych 18 

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 2019 roku wyniosła 3 715,81 zł brutto. 

Nakłady inwestycyjne poniesione w roku 2019 zamknęły się kwotą 338 617,71 zł. 

Wartość środków trwałych w budowie wynosi 47 486,19 zł. 

Źródła finansowania inwestycji: 

- środki własne    295 285,29 zł 

- odbiorcy indywidualni     43 332,42 zł 

W ramach zadań inwestycyjnych wykonano: 
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Lp. Nazwa inwestycji Wartość inwestycji 

1 Węzeł indywidualny, 3 Maja 33, ZGM 31 754,46 zł, 

2 Węzeł indywidualny, 3 Maja 37, ZGM 35 406,90 zł, 

3 Węzeł indywidualny, 3 Maja 39, ZGM 34 793,11 zł, 

4 Przyłącze do budynku przy ul. Batorego 19-23 13 715,60 zł, 

5 Przyłącze do budynku przy ul. Ściegiennego 9A 3 711,55 zł, 

6 Przyłącze do sieci cieplnej, ul. Miłkowskiego 4 370,74 zł, 

7 Przyłącze do sieci cieplnej, ul. Batorego 25 4 251,42 zł, 

8 Budowa przyłącza do budynku 3 Maja 39 5 199,90 zł,  

9  Budowa przyłącza do budynku 3 Maja 33 5 007,59 zł,  

10 Węzeł Muzeum  16 564,43 zł,  

11 Węzeł Zieleń Miejska 16 402,97 zł, 

12 Budowa przyłącza do budynków ZGM, przy ul. 11 Listopada 82 113,14 zł, 

13 Modernizacja dwóch kotłów wodnych w Kotłowni przy ul. Małej 59 966,39 zł, 

14 Modernizacja budynku przy ul. Lipowej 39 22 012,67 zł, 

15 Modernizacja budynku przy ul. Ściegiennego 5 1 302,83 zł, 

16 Zakupiono drukarkę oraz niszczarkę do biura  2 044,04 zł. 

RAZEM 338 617,74 zł. 

Zadania inwestycyjne związane z inwestycjami zostały wykonane własnymi siłami przez 

pracowników Spółki. 

W 2019 roku zmniejszyła się moc zamówiona w stosunku do 2018 r. o 0,03056 MW. 

W stosunku do roku ubiegłego: 

- produkcja ciepła zwiększyła się o 918 GJ, 

- zakup ciepła z Rindipol zmniejszył się o 2755 GJ, 

- zużycie opału zmalało ilościowo o 422 tony,  

- średnia cena 1 tony miału węglowego wzrosła o 11,8 %. 

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Hajnówce rok 2019 zamknęło 

zyskiem netto w kwocie 1.657.865,43 zł. Wynik ten jest lepszy w porównaniu do wyniku 

finansowego z roku ubiegłego, który wynosił 631.996,91 zł. Wzrost wyniku nastąpił o 

1.025.868,52zł co procentowo stanowi 262,32% wyniku z roku 2018. Główny wpływ na 

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

działalność wszystkich działów przedsiębiorstwa. Wszystkie rodzaje działalności Spółki 

zamknęły rok 2019 dodatnim wynikiem finansowym. 

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 18.162.829,66 17.384.931,21 777.898,45 

 

- nieczystości płynne 203.099,61 168.921,17 34.178,44 
 

- nieczystości stałe 11.349.570,06 10.896.369,31 453.200,75 
 

- zakład zagospod. odpadów 6.610.159,99 6.319.640,73 290.519,26 

2. 
Usługi transportowe – 
komunikacja miejska 

2.807.268,26 2.807.268,26 0,00 

3. Usługi budowlano - drogowe 2.260.393,66 2.180.835,03 79.558,63 

4. Usługi działalności pomocniczej 61.543,07 22.503,36 39.039,71 

5. Roboty budowlano - remontowe 3.017.383,53 2.832.514,26 184.869,27 
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6. Sprzedaż materiałów i towarów 17.234.423,50 16.755.402,12 479.021,38 

R A Z E M :  43.543.841,68 41.983.454,24 1.560.387,44 

7 .  
Zmiana stanu produktów 
(zwiększ.”+”, zmniejsz.”-„) 

-242.892,09 0,00 -242.892,09 

WYNIK ZE SPRZEDAŻY (+,-) 43.300.949,59 41.983.454,24 1.317.495,35 

8. Pozostałe przychody operacyjne 1.478.914,96 

9. Pozostałe koszty operacyjne 304.093,26 

WYNIK Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ 2.492.317,05 

10. Przychody finansowe 5.689,99 

11. Koszty finansowe 384.030,61 

WYNIK BRUTTO (+,-) 2.113.976,43 

PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH 456.111,00 

WYNIK NETTO 1.657.865,43 

 

WSKAŹNIKI RZECZOWE 

1. Dział Oczyszczanie Miasta, realizował następujące usługi: 

a) odbioru zmieszanych odpadów komunalnych:                             16.089,02 Mg 

 z gospodarstw domowych                                                             12.965,38 Mg 

 z handlu i usług komunalnych                                                         3.123,64 Mg 

b) odbioru i zbiórki selektywnych odpadów komunalnych:               9.076,78 Mg 

 makulatury                                                                                          534,56 Mg 

 tworzyw sztucznych                                                                            591,46 Mg 

 szkła                                                                                                   1.330,23 Mg 

 zmieszanych odpadów opakowaniowych (opakowania z tworzyw  

sztucznych, metali, papieru i tektury, szkła, wielomateriałowe)       1.575,61 Mg 

 odpadów „suchych” (tworzywa sztuczne, metale, makulatura)            33,90 Mg 

 odpadów biodegradowalnych                                                          2.629,54 Mg 

 popiołów                                                                                             986,36 Mg 

 odpadów wielkogabarytowych                                                         1.068,30 Mg 

 zużytych opon                                                                                     158,64 Mg 

 odzieży i tekstylii                                                                                   24,30 Mg 

 elektrosprzętu                                                                                     140,92 Mg 

 baterii i akumulatorów                                                                             2,96 Mg 

c) odbioru i zbiórki odpadów budowlanych:                                        2.280,77 Mg  

 gruzu                                                                                                1.569,18 Mg 

 zmieszanych budowlanych                                                                 483,70 Mg 

 materiałów izolacyjnych                                                                      129,28 Mg 

 szkła                                                                                                      25,14 Mg 
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 odpadowej papy                                                                                   49,50 Mg 

 złomu                                                                                                    23,97 Mg 

d) odbioru i zbiórki pozostałych odpadów:                                             204,99 Mg 

 odpadów z rolnictwa                                                                             73,14 Mg 

 odpadów medycznych                                                                          38,84 Mg 

 odpadów z oczyszczalni ścieków                                                         73,22 Mg 

 odpadów niebezpiecznych                                                                     0,81 Mg 

 innych                                                                                                   18,98 Mg 

e) wywozu nieczystości płynnych                                                         5.096,80 m3 

f) zamiatania mechanicznego placów i ulic miejskich                               796,00 km 

g) roboty warsztatowe: 

 remont pojemników PA 1100 ( na odpady zmieszane, tworzywa sztuczne, makulaturę, 

szkło) -                                                                                                  26 szt. 

• remont kontenerów KP-7 -                                                                           4 szt. 

• remont kontenerów KP-14 -                                                                         3 szt. 

• złomowanie pojemników PA 1100 -                                                             3 szt. 

• złomowanie kontenerów KP-7 -                                                                   24 szt. 

• bieżące naprawy samochodów i sprzętów przedsiębiorstwa. 

2. Zagospodarowanie odpadów w Zakładzie Zagospodarowania Odpadów. 

W 2019 roku do ZZO w Hajnówce przyjęto 39068,784 Mg odpadów celem ich 

zagospodarowania, w tym: 

1) 32635,154 Mg do procesu R12, tj. wymianie odpadów w celu poddania ich, 

któremukolwiek z procesów wymienionych w pozycji R1-R11, na które składały się: 

a. 4218,970 Mg odpadów surowcowych pochodzących z selektywnej zbiórki i 

przeznaczonych do segregacji, 

b. 529,760 Mg odpadów zebranych selektywnie, które ze względu na skład i jakość 

surowca przeznaczono do produkcji paliwo alternatywne, 

c. 2790,114 Mg odpadów przyjętych z przeznaczeniem do poprawy jakości frakcji RDF, 

d. 8,420 Mg odpadów przyjętych z przeznaczeniem do segregacji, 

e. 22816,290 Mg odpadów zmieszanych (w tym zmieszanych komunalnych, z 

cmentarzy), 

f. 2211,860 Mg popiołów, 

g. 59,740 Mg zmieszanych odpadów budowlanych. 

2) 1131,400 Mg odpadów zebrano w celu przekazania kolejnemu posiadaczowi, 

3) 706,360 Mg odpadów było magazynowanych przed poddaniem ich procesom odzysku, 

4) 4343,010 Mg odpadów biodegradowalnych poddano procesowi R3, tj. kompostowaniu w 

pryzmach, 
5) 252,86 Mg do procesu D5, tj. unieszkodliwianiu na kwaterze składowiska odpadów innych niż 

niebezpieczne i obojętne na terenie Zakładu Zagospodarowania Odpadów, Szosa Kleszczelowska 

35, 17-200 Hajnówka. 

W wyniku przetwarzania odpadów w procesie R12 uzyskano: 

a. 3574,349 Mg materiałowych surowców wtórnych, 

b. 9687,387 Mg paliwa alternatywnego (po procesie suszenia), 

c. 13224,160 Mg frakcji podsitowej (0-80 mm) przeznaczonych do procesu biostabilizacji 

(D8), 

d. 46,560 Mg balastu poddanego procesowi D5, tj. unieszkodliwianiu na kwaterze 

składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne na terenie Zakładu 

Zagospodarowania Odpadów, Szosa Kleszczelowska 35, 17-200 Hajnówka, 

e. 48,200 Mg betonu oraz gruzu betonowego z rozbiórek i remontów (17 01 01), 

f. 0,157 Mg odpadów metali (17 04 07), 
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g. 3,720 Mg elektrosprzetów. 

W wyniku procesu D8 uzyskano 9613,32 Mg odpadu 19 05 99, który poddano procesowi R12 

(przesianiu na sicie mobilnym), z czego uzyskano: 

• 5462,540 Mg odpadu 19 05 03, który może zostać przeznaczony do składowania lub 

rekultywacji zamkniętego składowiska. W 2019 roku wydano 499,78 Mg na SOK w gminie 

Narewka, pozostała ilość jest czasowo magazynowana (łącznie 8438,730 Mg) 

• 4150,780 Mg odpadu 19 05 99 przekazanego do unieszkodliwienia (D5) na kwaterze 

składowiska zlokalizowanej na terenie Zakładu Zagospodarowania Odpadów. 

W wyniku procesu R3 (kompostowania pryzmowego) uzyskano 2527,160 Mg odpadu 19 05 

03 przeznaczonego rekultywacji zamkniętego składowiska, który jest czasowo magazynowany, 

oraz 1504,120 Mg odpadu 19 05 01, który: 

• w ilości 87,04 Mg poddano procesowi D5, tj. unieszkodliwianiu na kwaterze składowiska 

odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne na terenie Zakładu Zagospodarowania 

Odpadów, Szosa Kleszczelowska 35, 17-200 Hajnówka, 

•  pozostałą ilość, tj. 1417,080 Mg poddano ponownemu procesowi kompostowania w procesie 

R3. 

W 2019 roku na Składowisko Odpadów w miejscowości Augustowo, gmina Bielsk Podlaski 

przyjęto: 

• do procesu unieszkodliwiania (D5) 1055,74 Mg odpadów, 

• 1234,36 Mg odpadów od odzysku (R5). 

3. Realizowane roboty budowlano - drogowe, w tym: 

1. Usługi. 

a) Roboty drogowe: 

 usługi koparko-ładowarką CAT 432F2 – 1200mth, 

 usługi koparką CASE WX165, CAT 320E – 1000mth, 

 usługi spychaczem CAT D6N – 150mth, 

 usługi walcem drogowym CAT CC34B, 

 załadunek, rozładunek – 100mth, 

 wykopy drogowe – 10500m², 

 równanie terenu, 

 wymiana gruntu, 

 budowa i remonty dróg: 

 ul. Brzozowa – 0,125km, 

 Fabryka Mebli FORTE – utwardzenie dróg – 0,5km, 

 wyburzanie budynków – 1000,00m³, 

 inne prace ziemne. 

b) Roboty budowlane: 

 zagospodarowanie terenów – 5000m², 

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

 zagospodarowanie terenu wysypiska w Narewce – 2,0ha, 

 usługi remontowo-budowlane dla działu ORB, 

 zagospodarowanie terenów inwestycyjnych Gminy Miejskiej Hajnówka – 5,0ha, 

 inne roboty budowlane. 

c) Usługi transportowe – 650.000km: 

 transport odpadów, 

 usługi transportowe, 

 wynajem wywrotki, 

 wynajem samochodu ciężarowego z naczepą. 

d) Kruszenie. 
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e) Odbiór i przyjęcie gruzu -  500 ton. 

f) Zamiatanie mechaniczne – 120.000m². 

g) Usługi ślusarskie – montaż urządzeń i naprawy. 

2. Akcja Zima. 

a) Zimowe utrzymanie terenów: Miasto Hajnówka, Kaufland, Galeria Hajnówka, PSS 

Społem  – 16850m², 

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

c)  Posypywanie: solą drogową – 100 ton, piaskosolą – 200 ton. 

d)  Sprzedaż soli drogowej – 1 tona. 

3.  Sprzedaż kruszyw – 3.000 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) zakup nowego autobusu miejskiego marki ZAZ, 

c) wymiana przystanków, 

d) 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)  przystanki autobusowe 

 drewniany przystanek – wiata przy SP ZOZ w Hajnówce, 

 przystanek ul. Targowa, 

 remonty przystanków. 

     c)  bieżące remonty i naprawy 

 pojazdów będących na stanie PUK , 

 maszyn i urządzeń będących na stanie PUK. 

     d)  budowa urządzeń 

 narzędzi i przyrządów. 

5.  Realizowane roboty remontowo - budowlane, w tym: 

 przebudowa budynku kotłowni wraz ze zmianą sposobu użytkowania części 

pomieszczeń z przeznaczeniem na cele dydaktyczne - Technikum Leśne w Białowieży, 

 wykonanie zjazdu z budowy - Parafia Prawosławna w Hajnówce, 

 prace remontowe w budynku – Żłobek Samorządowy w Hajnówce , 

 wykonanie ogrodzenia panelowego wraz z montażem  bram przesuwanych – 

Przedszkole nr 5, 

 budowa budynku administracyjno-socjalnego nr 1 w ramach zadania pn. „Budowa 

kompleksu budynków szkółki leśnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną” - 

Nadleśnictwo Hajnówka, 

  wykonanie parkingu i podjazdu dla osób niepełnosprawnych oraz opaski przy budynku 

socjalno-administracyjnym nr 1 - Nadleśnictwo Hajnówka, 

 zmiana sposobu użytkowania budynku po byłej mleczarni na Klub integracji Społecznej 
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wraz z rozbudową i przebudową – Gmina Hajnówka, 

 wykonaniu w stanie surowym zamkniętym budynku plebanii – Parafia Prawosławna w 

Hajnówce, 

 utworzenie dziennego domu pomocy w Lewkowie Starym – Gmina Narewka, 

 przebudowa i zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku mieszkalnego z 

przeznaczeniem na budynek o dwóch kancelariach, wraz z niezbędną infrastrukturą 

techniczną - Nadleśnictwo Hajnówka. 

6.  Sprzedaż towarów. 
W 2019 roku Market Fachowiec osiągnął marżę ze sprzedaży na poziomie 3.466.504,19zł przy 

obrocie 17.233.935,50 zł. To wynik lepszy od poprzedniego – osiągniętego w 2018 roku o 6,36% (obrót) 

i 10,53% (marża ze sprzedaży). Średnia marża ze sprzedaży wyniosła 22,23% ( +0,84% rok do roku). 

 Czołowymi dostawcami asortymentu były firmy: AW Narzędzia (5,4%), Benmar (5,01%), 

Stalco (4,82%), Pater Firma (4,07%), Chemia (3,04%), Składy Vox (2,65%), ABW Superbruk (2,5%), 

Solbet (2,22%). Pozwala to na stwierdzenie, że podstawowymi segmentami sprzedaży są narzędzia i 

elektronarzędzia, chemia budowlana , kostka brukowa oraz asortyment z działu dom i ogród.  

 Głównymi odbiorcami byli klienci detaliczni (37,5%) oraz firmy prowadzące w naszym 

regionie inwestycje - Polskie Budownictwo (1,45%), Sova Invest (1,4%) oraz działalność gospodarczą 

związaną z budownictwem - Firma Uslugowo Budowlana Wróblewski (0,97%), Budarex (0,89%), Bud-

dach (0,81%), Empol (0,80%), Sato (0,75%) oraz Wist (0,61%). 

Zatrudnienie na dzień 31.12.2019 roku to: 178 osób. 

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

 Pracownicy na stanowiskach nierobotniczych: 20 

 Pracownicy na stanowiskach robotniczych: 149 

Koszty osobowe w roku obrotowym: 

 z tytułu wynagrodzeń osobowego funduszu płac:                  8.230.074,08 zł 

 z tytułu wynagrodzeń chorobowych:                                         133.148,65 zł 

 z tytułu nagród jubileuszowych:                                                  38.661,18 zł 

 z tytułu umów zlecenia:                                                             453.268,58 zł 

 z tytułu odpraw:                                                                           38.137,16 zł 

 z tytułu wynagrodzeń RN:                                                           33.852,00 zł 

 z tytułu ubezpieczeń:                                                              1.790.735,81 zł 

 z tytułu świadczeń socjalnych:                                                  225.243,54 zł 

 z tytułu świadczeń BHP:                                                             71.034,05 zł 

 z tytułu ekwiwalentu i prania odzieży:                                        53.458,79 zł 

 z tytułu szkoleń i innych świadczeń:                                           74.652,89 zł 

 z tytułu podróży służbowych:                                                      67.308,78 zł 

Średnie wynagrodzenie w roku obrotowym:                                             3.902,91 zł 

 

W roku obrotowym 2019 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 2019 roku 

odebrało od mieszkańców, firm i instytucji łącznie 27.651,56 Mg odpadów (wzrost o 20,67% 

w porównaniu do 2018r.), w tym 16.089,02 Mg zmieszanych odpadów komunalnych (wzrost 

o 12,36%), 9.076,78 Mg odpadów komunalnych selektywnie zebranych (wzrost o 36,98%) i 

2.280,77 Mg odpadów budowlanych (wzrost o 25,38%). Wzrost ilości odebranych odpadów 

komunalnych był spowodowany rozpoczęciem od lutego 2019 roku odbioru odpadów z Gminy 

Wyszki oraz sektora V Miasta Białegostoku.  Spółka odebrała 5.096,80 m3 nieczystości 

płynnych. Na koniec roku Dział Oczyszczania obsługiwał łącznie ok. 90,68 tys. mieszkańców. 



11 
 

W roku 2019 Spółka wzięła udział w 12 przetargach gminnych na odbiór i zagospodarowanie 

odpadów i wszystkie zostały rozstrzygniętych na naszą korzyść. 

Aktualny stan zawartych na dzień 31.12.2019 roku umów: 

 

Nazwa gminy 

Ilość 

mieszkańców  

 

 

Cena przetargu 

 

Termin realizacji 

 

Miasto Hajnówka 20661 992 494,98 zł. brutto od 01.07.2019 r. 

do 31.12.2019 r. 

368,50 zł. brutto /Mg 

2.640 671,00 zł. brutto  

( za 7166 Mg)  

od 01.01.2020 r. 

do 31.12.2020 r. 

Miasto Białystok 6420 2 935 053,00 zł.  od 01.10.2018 r.  

do 30.09.2021 r. 

Gmina Narew 3280 

 

443  232,00 zł. od 01.09.2019 r. 

do 31.08.2020 r. 

Gmina Narewka 3284 895 536,00 zł. brutto od 01.01.2019 r. 

do 31.12.2020 r. 

Gmina Dubicze 

Cerkiewne 

1267 126 684,00 zł. brutto od 01.01.2019 r. 

do 31.12.2019 r. 

1239 1073,49 zł. brutto/Mg od 01.01.2020 r. 

do 31.12.2020 r. 

Gmina Czyże 1649 310 841,00 zł. brutto od 01.01.2018 r. 

do 31.12.2019 r 

1580 220 851,36 zł. brutto od 01.01.2020 r. 

do 31.12.2020 r. 

Gmina Hajnówka 3888 178.848,00 zł. brutto od 01.07.2019 r. 

do 31.12.2019 r. 

712,80 zł. brutto /Mg od 01.01.2020 r. 

do 31.12.2020 r. 

Miasto i Gmina  

Kleszczele 

2483 599 184,00 zł. brutto od 01.07.2019 r. 

do 30.06.2021 r. 

Gmina Białowieża 2125 502 200,00 zł. brutto od 01.01.2019 r. 

do 31.12.2020 r. 

Gmina Czeremcha 3390 427 680,00 zł. brutto od 01.01.2018 r.  

do 31.12.2019 r. 

Gmina Czeremcha 3102 886,68 zł. brutto /Mg od 01.01.2020 r. 

do 31.12.2020 r. 

Gmina Nurzec Stacja 2826 796 554,00 zł. brutto od 01.01.2019 r. 

do 31.12.2020 r. 

Gmina Mielnik 2000 382 644,00 zł. brutto od 01.01.2019 r. 

do 31.12.2019 r. 

Gmina Mielnik 1788 1437,48 zł. brutto/Mg 

513 625,98 zł. brutto 

od 02.01.2020 r. 

do 31.12.2020 r. 
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Gmina Orla 2792 352 188,00 zł. brutto od 01.09.2019 r. 

do 31.08.2020 r. 

Gmina Juchnowiec 

Kościelny 

15878 4 395 222,00 zł. brutto od 01.01.2019 r.  

do 31.12.2020 r. 

Gmina Boćki 3217 788 400,00 zł. brutto od 01.07.2019 r. 

do 31.12.2020 r. 

Gmina Brańsk 4494 1 096 416,00 zł. brutto  od 02.01.2019 r. 

do 31.12.2020 r. 

Gmina Wyszki 3208 802 440,00 zł. brutto od 01.02.2019 r. 

 do 31.01.2021 r. 

  

 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 województwa podlaskiego. W roku 2019 przyjęto 

do zakładu 39.068,784 Mg  odpadów z czego 32.635,154 Mg poddano procesowi R12. Ponadto 

1.131,4 Mg odpadów zebrano i przekazano kolejnemu posiadaczowi, 4.343,01 Mg odpadów 

biodegradowalnych, poddano procesowi R3 tj. kompostowaniu na placu w pryzmach. W 

wyniku procesu D8 uzyskano 9.613,32 Mg odpadu 19 05 99, który poddano procesowi R12. W 

2019 poddano składowaniu 4.150,78 Mg odpadu 19 05 99. Odpad 19 05 03 powstały po 

procesie D8 w 2019 przekazano do rekultywacji. W wyniku procesu R3 uzyskano 2.527,16 Mg 

odpadu 19 05 03 przeznaczonego do rekultywacji zamkniętego składowiska. 

Głównymi zadaniami Działu Transportu w 2019 roku było; świadczenie usług komunikacji 

miejskiej, wynajem autobusów, wykonywanie przewozów uczniów w ramach projektu BASEN 

oraz liczne wycieczki ogólnokrajowe. Postawione zostały nowe wiaty przystankowe oraz 

dokonano przeglądu pozostałych przystanków. W celu odmłodzenia taboru zakupiony został 

mały autobus miejski marki ZAZ. Warsztaty wchodzące w skład Działu Transportu otrzymały 

kolejne, nowe wyposażenie warsztatowe. Miejsca warsztatowe będące dotychczas 

wykorzystywane jako garaże zostały zamienione w funkcjonujące warsztaty. W części 

pomieszczeń wymienione zostały bramy garażowe oraz okna. Po przeprowadzonych zmianach 

w funkcjonowaniu warsztatu PUK stało się w pełni samodzielne w naprawach pojazdów i 

sprzętu ciężkiego. Naprawie poddano większość autobusów oraz śmieciarek. W założeniach na 

rok 2020 jest: zwiększenie zakresu usług przewozu osób, wymiana wiat przystankowych, 

remonty autobusów, dalszy remont warsztatów, zwiększenie zakresu usług warsztatowych oraz 

świadczenie ich na zewnątrz, jak również zakup autobusu miejskiego. 

Dział remontowo - budowlany zakończył rok 2019 dodatnim wynikiem finansowym w 

kwocie 184.869,27zł. 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. Głównymi zadaniami Działu budowlano – drogowego w 2019 roku były: 

usługi transportowe, transport odpadów, roboty ziemne, zagospodarowanie terenów gminnych. 

W celu uzupełnienia funkcjonalności dział drogowy zakupił nożyce krusząco-tnące do koparki 

gąsienicowej oraz zakupione zostały kolejne naczepy do ciągników siodłowych. Wymieniona 

na nową została koparka kołowa. Podjęty został wynajem długoterminowy ciągnika 

siodłowego. W celu dalszego rozwoju i usprawnienia pracy w 2020 roku rozważany jest zakup 

30 tonowej koparki gąsienicowej oraz wymiana taboru samochodowego. 
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W omawianym okresie w Markecie wykonano prace mające na celu usprawnienie pracy 

i funkcjonowania sklepu. W Marcu 2019 roku zalano posadzkę przemysłową na potrzeby działu 

dom i ogród, gdzie podczas sezonu sprzedawano sprzęt ogrodniczy. Po upływie sezonu 

związanego z ogrodnictwem podjęto decyzję o likwidacji dotychczasowych budynków na 

magazynie zewnętrznym i przeniesieniu magazynu na V nawę w Markecie. Jednocześnie 

rozpoczęto prace nad zaprojektowaniem i wdrożeniem nowej budowli - hali stalowej krytej 

poliwęglanem na potrzeby działu dom i ogród oraz nowego budynku magazynowego. Pod 

koniec omawianego roku rozpoczęto prace ziemne związane z budową hali na potrzeby działu 

ogrodniczego. W 2020 roku kontynuowana będzie budowa stalowej hali, w lutym planowany 

jest  odbiór konstrukcji, a w marcu zakończenie prac związanych z ułożeniem kostki. Do końca 

kwartału planowane jest pokrycie dachu, wstawienie szklanej witryny oraz drzwi rozsuwanych 

w Markecie. W 2020 roku planowana jest rozbudowa i modernizacja działu AGD przy udziale 

firm Dajar i Galicja (obecnie opracowywany jest projekt). Trwają również prace nad 

poprawieniem bezpieczeństwa przeciwpożarowego - opracowywany jest projekt całościowy 

dla budynku wraz z opinią branżystów w tej dziedzinie. 

 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. 
Nakłady poniesione w roku obrotowym na zakup środków trwałych i przedmiotów nietrwałych: 

Lp. Rodzaj nakładu poniesionego w roku obrotowym 
Wartość 

ogółem 
w tym na ochronę 

środowiska 

1. Łyżka do koparki 12.000,00  

2. Szafa biurowa 4.000,00  

3. Smartfon 3 szt. 1.853,60  

4. Pojemniki MGB 240 – 413szt. 30.399,00 30.399,00 

5. Pojemniki MGB 120 – 1.280szt. 72.550,00 72.550,00 

6. Pojemniki MGB 1100 – 570szt.   264.287,50 264.287,50 

7. Pojemniki MGB 80 – 5szt. 370,00 370,00 

8. Szczęki do koparki CAT 74.000,00  

9. Przyczapa Brenderup 13.008,13  

10 Przyczepa Martz 2.601,63  

11. Niwelator laserowy 13.614,06  

12. Autobus Mercedes-Benz 75.000,00  

13. Stacja obsługi klimatyzacji 20.200,89  

14. Komputer 1.200,00  

15. Wiata Topaz – 10 szt. 36.645,00  

16. Sprężarka 1.534,52  

17. Ławka Berlin – 4 szt. 2.250,00  

18. Kontener KP-7  - 4 szt. 14.800,00  14.800,00  

19. Kontener KP-5  - 4 szt. 14.400,00 14.400,00 

20. Szafy ubraniowe – 5 szt. 1.536,60  
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21. Pojemniki MGB 360 – 10szt. 1.850,00 1.850,00 

22. Licencje komputerowe 20.434,00  

23. Przyczepa  11.186,99  

24. Sprzęt komputerowy  90.255,56  

25. Prasa hydrauliczna 5.100,00  

26. Podgrzewacz indukcyjny 4.500,00  

27. Zbiornik do magazynowania 7.700,00  

28. Toaleta przenośna – 2szt. 3.350,00  

29. Ekspres do kawy 4.308,13  

30. Projektor BENQ 2.842,24  

31. Półautomat spawalniczy 27.900,00  

32. Posypywarka do piasku – 2 szt. 44.000,00  

33. Zagęszczarka 17.500,00  

34. Pług do odśnieżania 14.400,00  

35. Kontener budowlany 18.800,00 18.800,00 

29. Rozbudowa Marketu Fachowiec 291.985,18  

30. Remont i rozbudowa budynku przy Markecie  55.273,66 55.273,66 

 Razem nakłady 1.277.636,69 472.730,16 

Podpisane umowy leasingowe: 

Lp. Przedmiot umowy Wartość umowy 

1 Samochód DAF 451.332,00 

2 Wózek widłowy 104.064,00 

3 Autobus ZAZ 397.000,00 

4 Autobus Mercedes-Benz 360.000,00 

5 Samochód SCANIA 801.230,00 

6 System klimatyzacji 255.215,81 

7 Samochód IVECO Daily   89.000,00 

8 Koparka Caterpillar 525.000,00 

9 Samochód IVECO Daily   82.000,00 

10 Samochód osobowy CADDY   89.774,80 

 Razem: 3.154.616,61 

Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych oraz wartości niematerialnych 

i prawnych przedstawia poniższa tabela: 
 

 

Lp. 

 

 

Wyszczegól - nienie 

Wartość początkowa 

środków trwałych na 

dn. 01.01.2019r. 

Zwiększenie 

wartości  

w 2019r.  

Zmniejszenie 

wartości  

w 2019r. 

Wartość środków 

trwałych na dn. 

31.12.2019r 

Umorze –  

nie 

Wartość 
netto 

środków 
trwałych 

 

1. 
Wartości niematerialne 

i prawne 
29.356,04 20.434,00 0,00 49.790,04 49.790,04 0,00 

2. Rzeczowy majątek 

trwały 
44.362.111,82 3.982.881,15 352.271,86 47.992.721,11 15.608.528,99 30.682.563,49 

 

2.1 
 

Grunty 3.086.867,13 0,00 0,00 3.086.867,13 204.051,56 2.882.815,57 

 

2.2 
 

Budynki i budowle 17.873.545,12 0,00 0,00 17.873.545,12 2.436.149,55 15.437.395,57 
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2.3 
Urządzenia techniczne i 

maszyny 12.355.448,37 1.106.493,87 336.009,88 13.125.932,36 7.355.416,32 5.770.516,04 

 

2.4 
Środki 
transportu 9.192.991,56 2.372.133,55 13.875,98 11.551.249,13 5.105.692,78 6.445.556,35 

 

2.5 
Pozostałe środki trwałe 

635.683,85 20.200,89 2.386,00 653.498,74 507.218,78 146.279,96 

2.6 
Środki trwałe w 

budowie 1.217.575,79 484.052,84 0,00 1.701.628,63 0,00 1.701.628,63 

Ogółem majątek trwały 44.391.467,86 4.003.315,15 352.271,86 48.042.511,15 15.658.319,03 32.384.192,12 

STRUKTURA NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ  na dzień 31.12.2019r. 

 Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych:               413.490,11zł 

 Należności z tytułu: 

 dostaw:                                                                           3.826.662,76zł 

 podatków:                                                                          226.685,76zł 

 pozostałe (wpłacone wadia):                                             142.496,57zł 

 Kredyty w 

             -  WFOŚiGW:                                                                           2.722.846,47zł 

    - PKO BP S.A.:                                                                           132.969,72zł 

 Pożyczka w PKO BP S.A.:                                                         1.002.505,88zł 

 Zobowiązania z tytułu: 

 dostaw:                                                                            1.941.634,02zł 

 podatków (ZUS, pod. od osób fiz.) :                                  913.293,52zł 

 wynagrodzeń:                                                                     412.010,32zł 

 pozostałe (PZU, komornik, wadia, um. leasing.):           1.476.306,16zł 

 Kapitał podstawowy:                                                                 13.767.000,00zł 

 Kapitał zapasowy:                                                                       5.165.242,72zł 

 

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji spółka z o.o. w Hajnówce. Przedmiotem 

działania spółki jest: 

- Pobór, uzdatnianie i rozprowadzanie wody 

- Odprowadzenie ścieków 

- Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnej 

- Budownictwo ogólne i inżynieria lądowa 

- Sprzedaż artykułów metalowych, materiałów budowlanych wyposażenia sanitarnego 

- Wynajem sprzętu budowlanego i burzącego z obsługą operatorską 

Informację o majątku Spółki przedstawia poniższa tabela jako wartość inwentarzową 

środków trwałych na dzień 31.12.2019 roku. 

Symbol KŚT Wyszczególnienie Wartość inwentarzowa 

0 Grunty  837 761,69 

1 Budynki  4 265 522,10 

2 
Budowle i obiekty inżynierii wodnej  

26 603 584,61 

3 Kotły i maszyny energetyczne  218 980,77 



16 
 

4 Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania  2 160 860,23 

5 Maszyny i urządzenia specjalne  2 030 829,44 

6 Urządzenia techniczne  8 134 533,79 

7 Środki transportowe  2 637 331,88 

8 Narzędzia, ruchomości i wyposażenie  500 804,67 

  Razem  47 390 209,18 

Dane finansowe Spółki na dzień 31.12.2019 roku 

1) Wysokość kapitału własnego Spółki wynosi 16 927 159,96 zł w tym kapitału podstawowego 

16 088 000 zł. 

2) Spółka na koniec 2019 roku wypracowała zysk netto w wysokości 242 068,72 zł. 

3) Należności ogółem wynosiły 1 312 947,78 zł z czego należności z tytułu dostaw i usług 

1 198 140,86 zł. Na dzień sporządzania niniejszej informacji w dużym stopniu niniejsze 

należności zostały opłacone. 

4) Zobowiązania ogółem wynosiły 5 581 040,22 zł w tym zobowiązania długoterminowe 

3 939 191,98 zł, krótkoterminowe 1 441 848,22 zł w tym z tytułu dostaw i usług 429 258,42 zł. 

Zobowiązania długoterminowe  głównie dotyczą pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku na modernizację stacji uzdatniania wody oraz 

modernizację i rozbudowę oczyszczalni ścieków. Wszystkie zobowiązania są regulowane 

terminowo. Brak jest zobowiązań przeterminowanych. 

Zestawienie wybranych wskaźników analitycznych Spółki za 2019 rok przedstawia poniższa 

tabela: 

 Wyszczególnienie 2019 rok 

1. Rentowność   majątku   

               wynik finansowy netto 

                    suma aktywów                                  

0,89% 

2. Rentowność kapitału własnego  

               wynik finansowy netto 

                     kapitał własny 

1,41% 

3. Rentowność netto sprzedaży  

               wynik finansowy netto  

        przychody ze sprzedaży prod. ,tow. 

 

2,15% 

4. Wskaźnik płynności  I 

                   majątek obrotowy 

        zobowiązania krótkoterminowe 

3,47 

5. Wskaźnik płynności  II 

           majątek obrotowy – zapasy 

        zobowiązania krótkoterminowe 

2,88 

6. Wskaźnik płynności  III 

               środki pieniężne 

      zobowiązania krótkoterminowe 

2,49 

7.Szybkość obrotu należności 

       należn. z tyt. dostaw i usług x 365 

            przychód netto ze sprzedaży 

39 dni 
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8.Szybkość spłaty zobowiązań 

     zobowiązania z tyt. dost. i usług x 365 

   wartość sprzed. tow. i koszt wytw. usług  

14 dni 

9.Pokrycie majątku trw. kapitałem 

           kapitał własny + rezerwy 

                    majątek trwały 

 

80,09% 

 

Przyrost długości sieci w mieście Hajnówka - długość sieci wod-kan wykonanych przez 

PWiK Sp. z o.o. w roku 2019 w Hajnówce 

L.p Nazwa zadania Długość 

Sieć wodociągowa 

1 ul. Księżycowa 179 m 

2 ul. Żytnia 51 m 

Sieć kanalizacyjna 

1 ul. Makowa 723 m 

2 ul. Lipowa 110 m 

3 ul. Księżycowa 74 m 

4 ul. Kolejki Leśne 520 m 

5 ul. Urodzajna 92 m 

6 ul. Żytnia 49 m 

Zatrudnienie w Spółce na  dzień 31.12.2019 roku - 54 osoby. 

 

Gospodarka mieszkaniowa i komunalna 

 

1. Opieka nad zwierzętami. 

W ramach realizacji Uchwały nr V/26/19 Rady Miasta Hajnówka z dnia 27 marca 2019 r. w 

sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 

zwierząt na terenie miasta Hajnówka na 2019 rok, wykonano następujące zadania: 

1. opieka nad wolno żyjącymi kotami we współpracy ze społecznymi opiekunami kotów, 

w tym dokarmianie bezdomnych kotów oraz wykonanie zabiegów sterylizacji i kastracji 

bezdomnych kotów - 9 950,00 zł, w 2019 roku zadeklarowanych było 20 społecznych 

opiekunów mających pod opieką łącznie 77 kotów, 

Wpłynęło 10 wniosków na zabiegi dla 7 kotów i 10 kotek, z czego wykastrowano 7 

kotów i 8 kotek zostało wysterylizowanych – 840,00 zł, 

Wydano 136,5 kg karmy. Na zakup karmy przeznaczono - 1 110,27 zł 

Leczenie kotów wolno żyjących – 528,00 zł 

Łączne wydatki na ten cel: 2 478,27 zł 

2. działania edukacyjne – 6 000,00 zł, 

Festyn edukacyjny „Pies nie zabawka” - 10 000,00 zł 

3. zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z 

udziałem zwierząt, zabiegi kastracji i sterylizacji zwierząt przebywających w 

schronisku oraz prowadzenie profilaktyki zdrowotnej w schronisku w zakresie 

szczepienia przeciwko wściekliźnie i chipowanie psów wraz z wprowadzeniem do 

systemu identyfikacji oraz szczepienie przeciwko chorobom wirusowym (5 chorób), 

jednorazowe odpchlenie i odrobaczenie zwierząt przyjmowanych – 15 900,00 zł 
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W ramach programu w schronisku przeprowadzono 13 zabiegów (5 sterylizacji i 8 

kastracji) – 1 160,00 zł Profilaktyka zdrowotna psów przebywających w HSOZ – 10 

790,00 zł (129 szczepień wg danych zbiorczych ze schroniska) 

Zdarzenia drogowe - ilość 6 – 1 589,00 zł 

Łącznie 13 539,00 zł 

4. dofinansowanie zabiegów sterylizacji i kastracji zwierząt posiadających 

właścicieli – 10 000,00 zł 

Na dofinansowanie zabiegów sterylizacji/kastracji zwierząt właścicielskich w 2019 

roku wydano 9 655,50 zł 

Wpłynęło 99 wniosków na zabiegi z czego zrealizowano 93 wnioski (3 rezygnacje, 2 

bez rozpatrzenia z powodu nieuzupełnienia wniosku, 1 wnioskodawca nie zgłosił się ze 

zwierzęciem na zabieg) 

W ramach Akcji „Stop niekontrolowanemu rozmnażaniu się zwierząt” dofinansowano 

zabiegi na: kastrację 7 psów, sterylizację 38 suk, kastrację 8 kocurów, sterylizację 40 

kotek – 9 655,50 zł 

5. zapewnienie utylizacji padłych zwierząt – 2 500,00 zł 

Wydano 1944,00 zł 

6. zapewnienie opieki w gospodarstwie rolnym zwierzętom gospodarskim – 650,00 zł 

Wydano 648,00 zł 

W 2019 roku do schroniska trafiło 37 psów: 

 planowane odłowy – 3 sztuki 

 zgłoszenia z Urzędu, KPP – 33 sztuki 

 zdarzenia drogowe – 1 sztuka 

Łącznie 37 psów. 

Ubytki: 

 adopcje – 22 psy 

 eutanazje – 4 

 padnięcia – 2 

 odebrane przez właścicieli – 23 psy 

Łącznie 51 psów. 

Ilość psów w schronisku na dzień 31.12.2019r.: 115 psów (w tym 6 odłowionych w 2019 roku). 

2. Komunikacja zbiorowa 

Uchwała nr XII/90/2019 Rady Miasta Hajnówka z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie ustalenia 

cen opłat za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym oraz ulg i zwolnień w 

korzystaniu z ulg przewozowych na terenie miasta Hajnówka. Uchwała weszła w życie 1 lutego 

2020 roku. Uchwała nr XII/91/2019 Rady Miasta Hajnówka z dnia 27 listopada 2019 r. w 

sprawie uchwalenia przepisów porządkowych przewozu osób, bagażu i zwierząt domowych w 

publicznym transporcie zbiorowym w mieście Hajnówka. Uchwała weszła w życie 1 stycznia 

2020 roku. Realizując uchwałę 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 

podpisano umowę wykonawczą z Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych Spółce z 

ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Hajnówce. Koszt realizacji umowy w okresie od 

1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. wyniósł 2 708 252,98 zł. Zakupiono autobus marki 

ZAZ A 10 Euro 5 (397 000,00zł). 

3. 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. 
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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. 

4.Azbest 

W 2019 r. WFOŚiGW nie ogłaszał naboru wniosków na dofinansowanie zadania z zakresu 

usuwania wyrobów zawierających azbest. Miasto Hajnówka z własnych środków usunęło 

66,31 Mg wyrobów zawierających azbest. Zrealizowano 40 wniosków na kwotę 26 348,65 zł. 

Środki pochodziły z budżetu miasta. 

5.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 2019 roku wbudowano 8 ton masy. Drogi gruntowe w ramach 

naprawy są zawożone żwirem i wyrównywane. W 2019 r. dowieziono i rozrównano na drogach 

gruntowych 276 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, wszystkie pasy drogowe skoszono i posprzątano dwukrotnie w okresie letnim, część 

ulic skoszono i posprzątano trzykrotnie. Powiat Hajnowski dofinansowuje zadanie w formie 

dotacji kwotą w wysokości 100 tys. rocznie. 

Przygotowano projektowy do budowy około 1,1 km ścieżek rowerowych w latach 2020-2021 

pozwalających na połączenie w jeden ciąg już istniejących połączone z przebudową ulicy Armii 

Krajowej i Reja Mikołaja. 

6.Zieleń miejska. 

W 2019 r. zakupiono i ustawiono na terenie miasta 15 sztuk nowych ławek betonowych 

oparciem typu Berlin. Koszt zakupu ławek wyniósł 10209,00 zł. Ustawiono lub wymieniono 

na nowe 30 sztuk koszy na śmieci za cenę 9003,60 zł oraz ustawiono 3 sztuki koszy na psie 

odchody oraz 4 psie stacje. Koszt zakupu koszy wyniósł 6 575,58 zł.  

W okresie wiosennym na trzech rondach oraz w donicach miejskich posadzono 10 942 sztuki 

bratków za kwotę 16 413,00 zł. Następnie obsadzono pelargoniami kaskady na latarniach oraz 

donice jednopoziomowe a także kaskadowe konstrukcje kwiatowe. Kolejnymi nasadzeniami 

na 3 rondach i na 3 palcach były rośliny jednoroczne tj. aksamitki, begonie bobik, mrozy, 

niecierpki i iryzyny w ilości 17 336 sztuk za kwotę 41 947,20 zł. Posadzono także rośliny 

wieloletnie tj. trawy ozdobne, hortensje i kostrzewy w ilości 1177 szt za kwotę 9 010,00 zł. Na 

ulicy 3 Maja ustawiono i obsadzono 7 donic typu Gianto w rożnych kolorach. Koszt zakupu 

donic wyniósł 9 339,39 zł. 
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W ramach nasadzeń zastępczych w Parku Miejskim, na skwerach oraz w pasach zieleni ulic 

Parkowej, Białowieskiej, Armii Krajowej, Bocznej, Dworcowej i Żabiej Górki posadzono 

łącznie 88 drzew w tym 46 brzóz, 22 lipy, 15 klonów i 5 dębów. Ponadto sadzonkami bluszczu 

i winobluszczu w ilości 158 sztuk obsadzono wieżę ciśnień. Łączny koszt nasadzeń wraz z 

palikowaniem wyniósł 4122,80 zł. 

Po przebudowie fontanny w Parku Miejskim na typ „mokry chodnik” ułożono 969 m2 trawnika 

z rolki za kwotę 18 846 zł.  

7. Ochrona przyrody 

Na terenie miasta jest znajduje się 8 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 2019r. 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 

na 9 drzewach pomnikach przyrody. Zabiegi pielęgnacyjne i sanitarne wykonano dzięki 

dofinansowaniu ze środków krajowych Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 

i Gospodarki Wodnej w Białymstoku. Wysokość dofinansowania wynosiła 5948,64 zł, środki 

własne to koszt 3965,76zł.  

8. 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 poziom wód podziemnych w tym przewodność elektrolityczna 

właściwa. Na podstawie umowy podpisanej z firmą EKOCHEM w Białymstoku, która 

przeprowadza badania koszt roczny badań monitoringowych wyniósł 4 950,75,90 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. Raz w roku badany jest poziom osiadania składowiska. Koszt badania 

wyniósł 650 zł. 

9 . Utrzymanie czystości i porządku w gminie.  

a) odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych oraz 

prowadzenie PSZOK 

W 2019r 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 

W 2019 roku obowiązywały stawki uchwalone 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.  
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Miesięczna stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w przypadku 

nieruchomości, na których odpady zbierane w sposób selektywny wynosiła 9,00 zł od 

mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość, natomiast nieruchomości, na których odpady 

zbierane w sposób nieselektywny - 18,00 zł od mieszkańca zamieszkującego daną 

nieruchomość. 

c) deklaracje 

W okresie raportowanym złożono 1081 deklaracji. Stan na dzień 31 grudnia wynosi 3443 sztuk. 

Zgodnie z deklaracjami, na 31 grudnia 2019 w Hajnówce było 16 747 mieszkańców. 

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: 31.12.2019r. 

Całkowita wartość wpłat mieszkańców z tytułu opłaty za odbiór odpadów 

komunalnych 

1.424.004,97 zł 

Wartość zadłużenia mieszkańców z tytułu opłaty za odbiór odpadów 

komunalnych 

103.329,00 zł 

Ilość wystawionych dla mieszkańców upomnień z tytułu opłaty za odbiór 

odpadów komunalnych 

169 

Wartość wynikająca z tytułu wystawionych upomnień 29.243,00 zł 

Wartość wpłat z tytułu upomnień 16.347,00 zł 

Pozostało do zapłaty z tytułu upomnień 12.896,00 zł 
  

Ilość wystawionych wezwań z tytułu opłaty za odbiór odpadów 

komunalnych 

337 

Wartość wynikająca z tytułu wystawionych wezwań 33.844,00 zł 

Wartość wpłat z tytułu wezwań 31.420,00 zł 

Pozostało do zapłaty z tytułu wezwań 2.424,00 zł 

Ilość wystawionych tytułów wykonawczych wynikająca z opłaty za odbiór 

odpadów komunalnych 

60 

Wartość wynikająca z wystawionych tytułów wykonawczych 10.018,00 zł 

Wartość wpłat z tytułów wykonawczych 5.694,00 zł 

Pozostało do zapłaty z tytułów wykonawczych 4.324,00 zł 

d) szalety publiczne 

W 2019 r na terenie miasta ustawione było 7 kabin sanitarnych typu TOI FRESH z umywalką 

i mydłem przez okres 7 miesięcy(kabiny letnie) i 3 kabiny typu TOI PLUS z pojemnikami na 

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

i serwisu kabin sanitarnych to 25 887,06zł 

10. 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 
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 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 2019r 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 8355 mb oraz odmulono 1025,00 mb. Wydatkowano łącznie na utrzymanie i 

konserwację – 12655,00 zł. 

11.Wydane decyzje 

Zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów w roku 2019: 

Decyzje w sprawie zezwalające na usunięcie drzew -18 szt. (zgoda na usunięcie 408 drzew)  

Decyzje mieszane w sprawie zezwolenia na usunięcie drzew, 3 szt. (zgoda na usunięcie 38 

drzew i odmowa usunięcia 33 drzew)  

Decyzje niezezwalające na usunięcie drzew-4 szt. (odmowa usunięcia 6 drzew) 

Decyzje zmieniające wydane decyzje w zakresie wycinki drzew- 4szt 

Zgłoszenia osób fizycznych o zamiarze usunięcia drzew i krzewów: 42 szt. 

Wnioski jednostek podległych o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew z użytkowanych 

działek- 13 szt 

Wnioski Burmistrza Miasta Hajnówka o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew z 

nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Hajnówka- 4 wnioski na usunięcie 32 

drzew. 

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

stanowiących własność Gminy Miejskiej Hajnówka – 5 zgłoszeń na 8 drzew. 

Zajęcia pasa drogowego  

Wydano 97 decyzji zezwalających na korzystanie z dróg w sposób szczególny oraz  

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

drogowego”. 

Dodatki mieszkaniowe i energetyczne 

W 2019r. z dodatków mieszkaniowych korzystały 459 gospodarstw domowych,  

Kwota wypłacona na dodatki mieszkaniowe to: 892 548 zł. 

Wydano łącznie wydano 812 decyzji, w tym: 767 decyzji przyznających dodatek 

mieszkaniowy; 73 decyzje odmowne; 8 decyzji umarzających postępowanie 

Decyzje wydane wedug podziału na zarządców: 

1.Zakład Gospodarki Mieszkaniowej 415 decyzji przyznających dodatek mieszkaniowy, 16 

odmowne, 5 umarzających; 

2.Spółdzielnia Mieszkaniowa 231 decyzji przyznających dodatek mieszkaniowy, 

14 odmownych; 1 umarzająca; 

3.Wspólnoty Mieszkaniowe 100 decyzji przyznających dodatek mieszkaniowy; 4 odmowne 2 

umarzając; 

4. Prywatne 5 decyzji przyznających dodatek mieszkaniowy ; 

5. Inne 16 decyzji przynających dodatek mieszkaniowy; 3 odmowne. 

Liczba gospodarstw domowych korzystających z dodatków energetycznych w 2019r. to 155. 

Kwota wypłacona na dodatki energetyczne 

20672 zł, wydano 347 decyzji pozytywnych. 

12.Sprawy Mieszkaniowe  
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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 2019 roku spotykała się 9 razy w tym 4 razy wyruszyła w 

teren w celu sprawdzenia warunków mieszkaniowych osób ubiegających się o przydział 

mieszkania komunalnego. 

Na ostateczna listę najmu lokali komunalnych na 2019 rok zakwalifikowano 16 rodzin w tym 

11 rodzin najem lokalu mieszkalnego, 5 rodzin najem socjalny lokalu. 

Komisja odstąpiła od tworzenia listy zamian lokali komunalnych na 2019 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 2019 roku dwukrotnie sporządzono listę dodatkową najmu, w których uwzględniono 1 osobę 

na najem zajmowanego lokalu komunalnego , 2 osoby najem socjalny lokalu.  

W omawianym okresie wpłynęło 76 podań o przydział lokalu komunalnego w tym 6 podań o 

najem socjalny lokalu oraz 19 podań o zamianę zajmowanego mieszkania ( najczęściej na lokal 

o większej powierzchni, na niższą kondygnację czy o wyższym standardzie). 

W roku 2019r. przydzielono 11 lokali mieszkalnych, zawarto 4 umowy na najem socjalny 

lokalu. Dokonano 7 zamian lokali z urzędu. 

Ponadto w trakcie wszystkich posiedzeń SKM rozpatrzyła: 

 19 wniosków o przedłużenie umowy najmu lokalu socjalnego - zaopiniowano 

pozytywnie; 

 5 odwołań w sprawie odmowy najmu lokalu komunalnego ( 2 wnioski zaopiniowano 

pozytywnie, a na 3 wnioski odmówiono ujęcia na listę); 

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

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

 10 wniosków o zamianę zajmowanego lokalu - ( 5 wniosków rozpatrzono pozytywnie, 

natomiast 5 wniosków nie spełniało wymogów określonych w ww uchwale); 

 7 wniosków o przyznanie lokalu komunalnego i socjalnego lokalu ( 2 wnioski 

zaopiniowano pozytywnie, a 5 wniosków postanowiono rozpatrzyć na grudniowym 

posiedzeniu); 

 wniosek osoby ujętej na liście najmu na 2019r., która zrezygnowała z przydziału 

mieszkania.- wykreślono z listy . 

W grudniu 2019r. Społeczna Komisja Mieszkaniowa utworzyła projekt listy najmu lokali 

komunalnych na 2020r., w którym zakwalifikowała 11 osób na najem lokalu mieszkalnego i 

1 osobę na najem socjalny lokalu.  

Edukacja ekologiczna  

Zadanie publiczne pn: „ Czyste Miasto” 

1. Zajęcia edukacyjne zrealizowano w terminie: 2019-04-01 - 2019-12-31 

Opis: Zajęcia edukacyjne "Jak i dlaczego segregować odpady?" oraz "Czego piec nie 

strawi?" zostały przeprowadzone w przedszkolach oraz szkołach podstawowych miasta 

Hajnówka. 

2. Festyn ekologiczny 

Zrealizowano w terminie: 2019-06-01 - 2019-09-30 

Opis: Festyn ekologiczny odbył się 15.09.2019 i był częścią składową wielkiej imprezy 

pt Festyn Zdrowia.Podczas Festynu ekologicznego były prowadzone warsztaty 

recyklingu, odbyła się akcja wymiany opakowań foliowych na torby płócienne, odbył 

się pokaz tworzenia papieru i proces odzyskiwania surowców wtórnych. Podczas 

Festynu odbyło się podsumowanie konkursu plastycznego oraz wręczenie 

nagródzwycięzcom. (https://onitomy.org/eko-psy-i-inne/) 
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3. Warsztaty 

Zrealizowano w terminie: 2019-04-01 - 2019-12-31 

Opis: Warsztaty odbywały się w szkołach podstawowych oraz przedszkolach miasta 

Hajnówka, a także podczas Festynu ekologicznego. Zajęcia z recyklingu użytkowego 

umożliwiły poznanie interesującej dziedziny sztuki użytkowej tworzonej z recyklingu. 

Zaprezentowane zostały przykłady takiej sztuki (drugie życie puszek po karmie oraz 

pojemników plastikowych - wykonanie organizerów na biurko i osłonek na doniczki). 

Uczestnicy poznali materiały i sposoby tworzenia recyklingowych dzieł (tworzenie 

obrazów z rolek po papierze toaletowym).Odbyło się 42 godziny warsztatów. 

(fotorelacja na stronie www.onitomy.org) 

4. Akcja "Zamień folię na płótno" 

Zrealizowano w terminie: 2019-04-01 - 2019-12-31 

Opis: Została ogłoszona zbiórka jednorazowych torebek foliowych, podczas festynu 

ekologicznego nastąpiła ich wymiana na torby płócienne (100 gr folii na 1 

torbę).Zostały przeprowadzone warsztaty malowania toreb płóciennych - warsztaty 

odbyły się w szkołach podstawowych oraz przedszkolach (fotorelacja na stronie 

www.onitomy.org) 

5. Konkurs plastyczny pt. "Dym z komina - czyja wina?" 

Zrealizowano w terminie: 2019-04-01 - 2019-09-30 

Opis: Został ogłoszony konkurs plastyczny "Dym z komina - czyja wina?". Na konkurs 

wpłynęło 19 prac z czego komisja konkursowa wybrała 5 do nagrody. Podsumowanie 

konkursu oraz wręczenie nagród odbyło się podczas Festynu ekologicznego. 

6. Przygotowanie i wydanie wielkoformatowej gry planszowej "Czyste miasto" 

Zrealizowano w terminie: 2019-05-01 - 2019-12-31 

Opis: Została opracowana i wydana wielkoformatowa gra planszowa "Czyste Miasto" 

https://onitomy.org/mega-planszowka/ 

14. Ochrona powietrza 

Zrealizowano umowę z RPOWP pn. „Poprawa efektywności energetycznej i 

ograniczenie niskiej emisji na terenie miasta Hajnówka” w ramach naboru 

RPPD.05.04.01-IZ.00-20-001/17 Oś priorytetowa V. Gospodarka niskoemisyjna; 

Działanie 5.4 Strategie niskoemisyjne: Poddziałanie 5.4.1 Strategie niskoemisyjne z 

wyłączeniem BOF. W ramach umowy dokonano modernizacji oświetlenia miasta 

Hajnówka w postaci wymiany lamp na energooszczędne w ilości 2011 szt. oraz 

wymieniono 17 pieców węglowych na automatyczne, spalające biomasę, olej i gaz 

(łącznie 37 szt – 20 szt w 2018) . Ponadto zamontowano 5 szt urządzeń monitorujących 

jakość powietrza na terenie miasta Hajnówka w dzielnicach z zabudową jednorodzinną, 

korzystający z indywidualnych źródeł ciepła. Koszt całego przedsięwzięcia to 3 104 

163,98zł. 

Zrealizowano zadanie pn "Poprawa gospodarki niskoemisyjnej miasta Hajnówka 

poprzez budowę mikroinstalacji fotowoltaicznych i kolektorów słonecznych" – 

wykonano 35 instalacji o mocy od 2 do 9,9 kWp, łączna wartość inwestycji 

1.041.682,61 zł brutto. 

Zrealizowano zadanie pn. "Montaż indywidualnych źródeł energii elektrycznej w 

budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Miejskiej Hajnówka" – 2 instalacje 

o mocy 39,9 kWp każda, łączna wartość inwestycji 362.850,00 zł brutto. 

15. Wykonanie Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Hajnówka na lata 2017-2022 

z uwzględnieniem lat 2023-2026 przyjętego Uchwałą Nr XXXV/233/17 Rady Miasta 

Hajnówka z dnia 27.12.2017r - bieżąca realizacja opisana jest w poszczególnych 

punktach raportu. 

 

http://www.onitomy.org/
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Gospodarka nieruchomościami 
Według stanu na dzień 31 grudnia 2019 r. Gmina Miejska Hajnówka jest właścicielem gruntów 

o łącznej powierzchni 235,0388 ha, a gruntów gminnych oddanych w użytkowanie wieczyste 

71,3673 ha. 

1. w trybie przetargu w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. sprzedano 

nieruchomości: 

Tab. 1. 

Lp Dz. Nr 
Pow. 

w m2 
Położenie 

Przezna- 

czenie 

Wpłata 

(brutto) 
Poz. Data 

1 34/1 2536 ul. Dolna RM  86.466,00 zł 3661 10.05.2019 

2 219/40 4005 ul. Targowa  P 148.734,00 zł 3678 16.07.2019 

3 3366 10095 ul. 3 Maja  P/U 1.730.268,00 zł 3685 24.09.2019 
 

Razem: 
   

1.965.468,00 zł 
  

2. w trybie bezprzetargowym w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019r. sprzedano 

nieruchomości: 

Tab. 2. 

L/P Dz. Nr 
Pow. 

w m2 
Położenie 

Przezna- 

czenie 

Wpłata 

(brutto) 
Poz. Data 

1 741/2 

 

361 ul. Łąkowa MN 13.809,21 zł 3651 25.02.2019 

2 665/2, 666/1,666/2 98 ul. Bielska MN 7.074,90 zł 3660 24.04.2019 

3 1//10 426 ul. Białostocka  KD-G darowizna 3668 31.05.2019 

4 3251 428 ul. Jaskółcza MN Zwrot 

wywłaszczonej 

nieruchomości 

3669 15.03.2019 

5 1089/1 278 ul.Ślusarska MN 17.645,52 zł 3683 28.08.2019 
 

Razem: 
   

38.529,63 zł 
  

3. sprzedaż komunalnych lokali mieszkalnych w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. 

Tab. 3. 

L/P Położenie lokalu Pow. w m 2 
Sposób 

zapłaty 
wpłata (brutto) Pozycja Data 

1 Os.Millenium 2 38,00 gotówka 35 104,40 zł 3652 21.03.2019 

2 3 Maja 43 37,70 raty 13 266,50 zł 3653 21.03.2019 

3 A.Krajowej 40 42,45 gotówka 37 564,40 zł 3654 21.03.2019 

4 Os.Millenium 1 36,10 raty 12 476,00 zł 3655 19.04.2019 

5 Piłsudskiego 4E 37,80 gotówka 33 747,20 zł 3656 19.04.2019 

6 S.Batorego 23 60,50 raty 21 078,50 zł 3657 24.04.2019 

7 A.Krajowej 36 37,98 gotówka 33 770,40 zł 3658 26.04.2019 

8 Piłsudskiego 4A 24,15 gotówka 21 172,00 zł 3662 21.05.2019 

9 A.Krajowej 38 34,36 gotówka 28 292,00 zł 3663 21.05.2019 

10 3 Maja 39 51,42 gotówka 47 299,60 zł 3664 22.05.2019 
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11 A.Krajowej 22 57,55 gotówka 51 643,20 zł 3665 29.05.2019 

12 S.Batorego 31 59,80 gotówka 50 412,00 zł 3666 30.05.2019 

13 S.Batorego 23 32,80 gotówka 29 766,80 zł 3667 3.06.2019 

14 11 Listopada 26 57,95 gotówka 22 534,00 zł 3670 19.06.2019 

15 3 Maja 33 47,96 gotówka 42 812,00 zł 3671 19.06.2019 

16 Piłsudskiego 4F 47,60 gotówka 41 772,00 zł 3672 25.06.2019 

17 Piłsudskiego 4B 47,60 gotówka 44 843,20 zł 3673 25.06.2019 

18 S.Batorego 19 73,00 gotówka 62 212,00 zł 3674 26.06.2019 

19 Ks.I.Wierobieja 22 57,20 gotówka 20 629,20 zł 3675 2.07.2019 

20 A.Krajowej 34 43,05 gotówka 36 290,00 zł 3676 4.07.2019 

21 Parkowa 2 48,75 raty 16 747,00 zł 3677 10.07.2019 

22 Piłsudskiego 4A 41,84 raty 14 772,00 zł 3679 16.07.2019 

23 S.Batorego 23 73,00 gotówka 60 452,00 zł 3680 12.08.2019 

24 F.Chemiczna 21 55,10 gotówka 16 518,00 zł 3681 13.08.2019 

25 Piłsudskiego 4A 41,20 gotówka 37 682,00 zł 3682 21.08.2019 

26 Os.Millenium 9 37,00 gotówka 33 882,00 zł 3684 28.08.2019 

27 A.Krajowej 40 40,50 gotówka 33 962,00 zł 3686 30.09.2019 

28 Os.Millenium 1 34,85 raty 12 022,00 zł 3687 10.10.2019 

29 Piłsudskiego 4A 42,38 gotówka 38 762,00 zł 3688 10.10.2019 

30 Piłsudskiego 4A 41,20 gotówka 37 682,00 zł 3689 10.10.2019 

31 Parkowa 4 48,75 gotówka 44 882,00 zł 3690 10.10.2019 

32 Parkowa 4 60,91 gotówka 53 802,00 zł 3691 10.10.2019 

33 Parkowa 4 60,91 gotówka 53 802,00 zł 3692 5.11.2019 

34 S.Batorego 23 60,50 gotówka 50 242,00 zł 3693 5.11.2019 

35 Piłsudskiego 4A 41,15 gotówka 37 642,00 zł 3699 28.11.2019 

36 A.Zina 3 60,60 gotówka 53 562,00 zł 3694 28.11.2019 

37 S.Batorego 23 73,00 gotówka 62 242,00 zł 3695 29.11.2019 

38 Parkowa 2 60,91 gotówka 52 402,00 zł 3696 29.11.2019 

39 Parkowa 4 60,91 gotówka 53 802,00 zł 3697 2.12.2019 

40 Parkowa 4 48,75 gotówka 43 762,00 zł 3698 2.12.2019 

41 Parkowa 4 48,75 gotówka 44 882,00 zł 3701 11.12.2019 

Razem 
  

1 540 188,40 zł 
  

 

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. 

4. nabywanie gruntów w trybie umów cywilno-prwanych: 
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 Nieruchomość oznaczoną numerem geodezyjnym 1056/171 położoną w Hajnówce przy 

ul. 3 Maja o pow. 0,0992 ha umową sprzedaży na zadania własne Gminy. 

 Nieruchomość oznaczoną numerem geodezyjnym 1565/36 położoną w Hajnówce obr. 

3 Paszki o pow. 0,0894 ha i oznaczoną numerami geodezyjnymi 3041/14 i 3041/22 

położoną w Hajnówce obr. 1 o pow. 0,0414 ha umową darowizny na zadania własne 

Gminy. 

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

inwestycji w zakresie dróg publicznych: 

 Nieruchomość oznaczoną numerami geodezyjnymi: 82/2 o pow. 0,0234 ha – udział 1/5, 

83/2 o pow. 0,0509 ha, 92/7 o pow. 0,0067 ha, położoną w Hajnówce przy ul. Rysiej o 

pow. 0,2091 ha - Decyzja Nr 7/18 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z dnia 

28.11.2018 r. 

6. dzierżawa nieruchomości gminnych: 

o w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. z umów zawartych na cele 

nierolnicze wpłynęło 53.724,36 zł 

o z tytułu czynszów za ustawienie tablic reklamowych w okresie od 01.01.2019 r. 

do 31.12.2019 r. wpłynęło 3.710,67 zł 

7. w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. wpłynęło: użytkowanie wieczyste – 203.907,83 

zł, trwały zarząd – 37.036,51 zł i przekształcenie – 103.938,13 zł. 

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. 

8. Przedszkole Nr 5 z oddziałami żłobkowymi przy ul. Reja 2 posiada działkę zabudowaną 

budynkami przedszkolnymi o pow. 0,3206 ha, oddaną w trwały zarząd decyzją 

Burmistrza Miasta z dnia 27.03.2012 r.  

9. Przedszkole Nr 5 z Oddziałami Żłobkowymi oraz Żłobek Samorządowy posiadają po 

1/2 części, działkę zabudowaną budynkiem przedszkolnym o pow. 0,3978 ha, oddaną 

w trwały zarząd decyzją Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 25.01.2019 r.  

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

użytkowanego, jest jedynie jego najemcą na podstawie umowy najmu, 

11. Hajnowski Dom Kultury przy ul. T.Sołoniewicz 4 posiada dwa obiekty: 
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a) działka zabudowana o pow. 0.6644ha oddana w wieczyste użytkowanie,  

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

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

Dziewiatowskiego oraz ul. Parkowej,  

13. 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 dwa 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. 

 

Realizacja zadań inwestycyjnych w 2019 roku 
 

Wykaz inwestycji zrealizowanych w 2019 roku w mieście Hajnówka przedstawia poniższa 

tabela. 

Lp. Nazwa zadania 
Charakterystyka  

Zakres rzeczowy 

Wartość 

robót w zł 

 

1. 

Poprawa 

gospodarki 

niskoemisyjnej 

miasta Hajnówka 

 

Dostawa i montaż 35 kompletnych zestawów fotowoltaicznych 

wraz z podłączeniem do istniejącej instalacji elektrycznej budynku 

oraz nadzór inwestorski. 

 

950 842,29 zł 

2. Montaż źródeł 

energii 

elektrycznej w 

budynkach 

użyteczności 

publicznej w 

Hajnówce 

Dostawa i montaż 2 kompletnych zestawów instalacji 

fotowoltaicznych w ramach zadania ,,Montaż indywidualnych 

źródeł energii elektrycznej w budynkach użyteczności publicznej 

na terenie Gminy Miejskiej Hajnówka” oraz nadzór inwestorski. 

 

362 850,00 zł 

3. Przebudowa ulicy 

Białowieskiej w 

Hajnówce 

- ul. Białowieska: dł. 789,00mb, szerokość 7,0m.  

Wykonano: 

1. Warstwa wiążąca gr. 5cm KR-1  – 2152,50m2. 

2. Warstwa ścieralna gr. 5cm KR-1  – 5828,90m2. 

3. Ustawiono krawężnik na ławie betonowej o dł. 1798,00mb. 

4. Ustawiono obrzeża betonowe 100x6x20 o dł. 1220,00mb. 

5. Chodniki z płyt betonowych gr. 5cm o pow. 1230,00m2. 

6. Wjazdy bramowe  z  kostki brukowej bet. gr. 8cm  o pow. 

378,00m2. 

7. Miejsca parkingowe  z  kostki brukowej bet. gr. 8cm  o pow. 

430,00m2. 

8. Zatoka autobusowa  z kostki brukowej  bet. gr. 8cm  o pow. 

400,00m2. 

1 253 133,52 zł 

4. Przebudowa ulicy 

Bartników 

w Hajnówce 

 - ul. Bartników: dł. 281,94mb, szerokość 5,0m. 

  Wykonano: 

 1. Warstwa wiążąca gr. 5cm – 1230,00m2. 

  305 616,83 zł 
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 2. Warstwa ścieralna gr. 4cm – 1230,00m2. 

 3. Nawierzchnia z betonowych płyt ażurowych gr. 8cm o pow. 

   280,00m2. 

 4. Ustawiono krawężnik na ławie betonowej o dł. 564,00mb. 

 5. W ulicy wykonano kanał technologiczny o dł. 335mb: 

      -    13 studni kablowych prefabrykowanych SK-1, 

 

5.  Przebudowa ulicy 

Leszczynowej 

w Hajnówce 

- ul. Leszczynowa: dł.178,00mb, szerokość 2,5m. 

 Wykonano: 

1. Nawierzchnia z kostki brukowej bet. gr.8cm o pow.445,0m2. 

2. Ustawiono  krawężnik na ławie betonowej o dł. 356,00mb. 

3. W ulicy wykonano kanalizację deszczową z rur PVC 

    Ø315mm- 49mb, PVC Ø200mm-  61,00mb, i    PVC  

    Ø160mm - 4mb, 

-studzienki ściekowe uliczne tworzywowe  Ø500mm bez 

osadnika i bez syfonu z wpustem najazdowym o 

wym.300x500- 3szt, 

-studzienki niewłazowe z tworzyw sztucznych o średnicy 

600mm- 3szt,  

-studnie rewizyjne z kręgów betonowych  Ø1200mm-2szt, 

   217 284,10 zł 

 

6. Baseny naziemne 

kąpielowe wraz z 

niezbędną 

infrastrukturą 

techniczną 

Hajnówce 

Wykonano budynki techniczne 3 sztuki – 29.20m2, baseny wraz z 

pomostami – 724,12m2,powierzchnia terenu przywrócona zieleni 

(trawniki) – 1107m2, utwardzone ciągi piesze – 122 m2, brodziki – 

7,60m2. 

1 228 688,00 zł 

7. Fontanna typu 

,,mokry chodnik” 

w Parku Miejskim 

w Hajnówce 

 

Wykonano nieckę fontanny wraz z instalacjami atrakcji wodnych, 

komora technologiczna oraz zbiornik wyrównawczy wraz z 

instalacjami. 

  429 474,04 zł 

  
RAZEM: 4 747 888,78 zł  

 

Wykaz inwestycji drogowych realizowanych (w trakcie budowy) rozpoczętych w 2019 roku 

w m. Hajnówka 
 

Lp. 

 

Nazwa zadania 
Charakterystyka  

Zakres rzeczowy 

Wartość 

robót w zł 

1. Przebudowa ulicy 

Słonecznikowej w 

Hajnówce 

 

 

- ul. Słonecznikowa: dł. 572,00mb, szerokość od 3,0m do 5,0m.  

Wykonano: 

1.Roboty ziemne i podbudowa. 

2.W ulicy wykonano kanalizację deszczową z rur PVC 

    Ø315mm- 530mb, PVC Ø200mm-  56,00mb, i PVC  

    Ø160mm - 4mb, 

-studzienki ściekowe uliczne  Ø500mm- 14szt, 

-studnie rewizyjne z kręgów betonowych Ø1200mm-

11szt, 

  455 287,99 zł 

2. Przebudowa ulicy 

Brzozowej 

w Hajnówce 

 - ul. Brzozowej: dł. 199,20mb, szerokość od 3,0m do 3,5m. 

  Wykonano: 

1.Roboty ziemne i podbudowa.  

  520 337,40 zł 
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 2.W ulicy wykonano kanalizację deszczową z rur PVC 

    Ø500mm- 298mb 

-studnie rewizyjne z kręgów betonowych  Ø1200mm-

8szt, 

-przewiert rurą 300-600mm – 55mb, 

-odwodnienie liniowe L2 AS200 – 3mb, 

-wylot kanalizacji z klapą zwrotną – 1kpl, 

 

  
RAZEM: 975 625,39 zł  

W 2019 r. realizowano inwestycje na podstawie umów zawartych w 2018 r i w 2019 r. 

następujące przedsięwzięcia z udziałem środków zewnętrznych: 

1. Projekt 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. 

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

mikroinstalacji fotowoltaicznych i kolektorów słonecznych” - w zakresie instalacji 

fotowoltaicznych.  Wniosek został wybrany do dofinansowania ze środków Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. Wartość projektu: 1.058.362,49 zł, wydatki 

kwalifikowane w kwocie 954.256,89 zł; dofinansowanie 589.845,48 zł; wkład własny: 

317.609,13 zł. 

3. 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. 

4. Projekt Nr WND-RPPD.08.06.00-20-0277/18 pn.: „Zwiększenie dostępności do edukacji 

przedszkolnej poprzez rozbudowę i przebudowę Przedszkola nr 3 z Oddziałem integracyjnym 

w Hajnówce” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na 

lata 2014-2020, Osi Priorytetowej VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej, 

Działania 8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego, realizowanego w ramach  umowy  o 

dofinansowanie Nr UDA-RPPD.08.06.00-20-0277/18-00. Celem projektu jest zapewnienie 

dostępu do wysokiej jakości edukacyjnej przedszkolnej, ze szczególnym uwzględnieniem 

dzieci 3 i 4 letnich oraz dzieci z niepełnosprawnościami z terenu miasta Hajnówka oraz gminy 

wiejskiej Hajnówka. Okres realizacji projektu: od 09.05.2019 r. do 30.09.2020 r. Wartość 

projektu: 2 807 890,15 PLN. Dofinansowanie projektu z UE: 849.948,34 PLN. 

5. Projekt Nr WND-RPPD.08.06.00-20-0278/18 pn.: „Utworzenie Domu Dziennej Pomocy w 

Hajnówce” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na 

lata 2014-2020, Osi Priorytetowej VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej, 

Działania 8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego, realizowanego w ramach  umowy  o 

dofinansowanie Nr UDA-RPPD.08.06.00-20-0278/18-00. Dzienny Dom Pomocy będzie 

ośrodkiem wsparcia dla osób niesamodzielnych, zapewniającym całodzienne usługi 

opiekuńcze oraz aktywizacje w sferze fizycznej oraz społecznej. Wartość projektu: 844.175,45 

PLN. Dofinansowanie projektu z UE: 711.888,72 PLN 
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6. Projekt: „Konsultacje społeczne na potrzeby opracowania projektu zmiany Studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Hajnówka - etap 

konsultacji pierwszy (w rozumieniu Regulaminu konkursu POWR.02.19.00-IZ.00-00-003/18). 

 Gmina Miejska Hajnówka przystąpiła do projektu „Konsultacje dokumentów planistycznych w 

podlaskich gminach – edycja II” realizowanego przez Federację Stowarzyszeń Naukowo-

Technicznych NOT w Białymstoku w partnerstwie z Podlaskim Biurem Planowania 

Przestrzennego i Fundacją Inicjatyw Regionalnych „Progres”, współfinansowanego ze 

środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza 

Edukacja Rozwój 2014-2020. Okres realizacji projektu czerwiec 2019r. - grudzień 2019 r. 

Celem głównym projektu było usprawnienie i przyspieszenie procesów planowania 

zagospodarowania przestrzennego w gminach województwa podlaskiego. W ramach projektu 

Gmina Miejska Hajnówka została objęta wsparciem (finansowym, organizacyjnym i 

merytorycznym) w prowadzeniu pogłębionych konsultacji społecznych dotyczącym projektu 

zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta 

Hajnówka sporządzanego na podstawie podjętej intencyjnej Uchwały Nr V/36/19 Rady Miasta 

Hajnówka z dnia 27 marca 2019r. Przez pogłębione konsultacje rozumie się konsultacje 

wykraczające poza wymogi nakładane na gminy na mocy przepisów ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o 

planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Konsultacje takie są ważnym elementem 

procesu planowania, a ich prawidłowe przeprowadzenie wpływa bezpośrednio na usprawnienie 

procesów inwestycyjnych w gminie. W ramach projektu pracownicy samorządowi w gminach 

otrzymają m.in. pomoc w postaci szkoleń i doradztwa dotyczącego zagadnień związanych z 

planowaniem i zagospodarowaniem przestrzennym, oraz innowacyjnych metod i narzędzi 

prowadzenia konsultacji społecznych projektów dokumentów planistycznych. 

 Dla Gminy Miejskiej Hajnówka został opracowany Indywidualny Plan Konsultacji 

uwzględniający jej potrzeby i specyfikę. Na realizację opracowanego planu gmina otrzymała 

dotację w formie grantu w wysokości: 44.410,00 zł, oraz techniczne i merytoryczne wsparcie eksperckie. 
 

Oświata, Kultura, Sport, Zdrowie. 

1. Żłobki, przedszkola i szkoły, dla których organem prowadzącym lub 

rejestrującym jest Gmina Miejska Hajnówka 

1. Liczba dzieci uczęszczających do hajnowskich żłobków i przedszkoli 
W 2019 roku Gmina Miejska Hajnówka była organem prowadzącym dla czterech szkół 

podstawowych, czterech przedszkoli oraz żłobka, a także organem rejestrującym dla pięciu 

placówek niepublicznych: czterech przedszkoli oraz żłobka. We wszystkich hajnowskich 

przedszkolach wychowaniem przedszkolnym objętych było 717 dzieci, natomiast w żłobkach 

122 dzieci (tabela nr 1). 

Tabela nr 1. Liczba dzieci uczęszczających do poszczególnych hajnowskich przedszkoli (stan 

na 31.12.2019 r.) 

Nazwa placówki Liczba dzieci 

uczęszczających do 

przedszkoli  

Liczba dzieci 

uczęszczających do 

żłobka 

Przedszkole Nr 1 w Hajnówce 

 

125 - 

Przedszkole Nr 2 im. Kubusia 

Puchatka w Hajnówce 

105 - 

Przedszkole Nr 3 z Oddziałami 

Integracyjnymi im. Żubra 

Pompika w Hajnówce 

99 - 
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Przedszkole Nr 5 w Hajnówce 214 - 

Niepubliczne Przedszkole 

Językowe RED BUS KIDS w 

Hajnówce 

74 - 

Niepubliczne Przedszkole 

Specjalne Mini – Mini w 

Hajnówce 

8 - 

Niepubliczne Przedszkole im. Św. 

Cyryla i Metodego w Hajnówce 

38 - 

Dzienna 

opieka „Leśna 

Kraina” w 

Hajnówce  

przedszkole 54 

 

- 

żłobek - 25 

Żłobek Samorządowy w Hajnówce - 97 

Razem:  717 (w tym: 543 – do 

placówek publicznych 

oraz 174 – do placówek 

niepublicznych) 

122 dzieci (w tym: 97 do 

placówki publicznej 

oraz 25 do placówki 

niepublicznej) 

Za pobyt dziecka w przedszkolach samorządowych pobierana była opłata w wysokości 1 zł za 

godzinę opieki (podobnie jak w latach poprzednich). Miesięczna wysokość opłaty uzależniona 

była od czasu pobytu dziecka w przedszkolu i wynosiła od 21 zł do 84,00 zł miesięcznie. 

Przedmiotowa opłata nie obejmowała wyżywienia. Dzienna stawka za całodzienne wyżywienie 

(śniadanie, obiad i podwieczorek) wynosiła w 2019 roku – 4,50 zł. Pełna, miesięczna opłata za 

wyżywienie to maksymalnie 99,00 zł. W/w opłaty (za pobyt dziecka oraz za wyżywienie) 

ulegały zmniejszeniu za każdy dzień nieobecności dziecka w przedszkolu. 

2. Liczba dzieci uczęszczających do hajnowskich szkół podstawowych 
W roku 2019 samorząd miasta Hajnówka był organem prowadzącym dla czterech szkół 

podstawowych, do których uczęszczała 1477 uczniów (tabela nr 2). 

Tabela nr 2. Liczba uczniów uczęszczających do poszczególnych szkół (stan na 31.12.2019 r.) 

Nazwa szkoły podstawowej 
 

Liczba uczniów ogółem 

Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Janusza 

Kusocińskiego w Hajnówce 
369 

Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Władysława Jagiełły 

w Hajnówce 
430 

Szkoła Podstawowa Nr 3 w Hajnówce 141 

Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Henryka 

Sienkiewicza w Hajnówce 

537 

 

Razem:  1477 

3. Stan zatrudnienia nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi w 

szkołach podstawowych, przedszkolach i żłobku samorządowym (stan na 

31.12.2019 r.) 
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W roku 2019 w miejskich szkołach podstawowych, przedszkolach i żłobku zatrudnionych było 

270 nauczycieli (234,35 etatów), 22 pracowników administracji (16,9 etatu) oraz 131 

pracowników obsługi (128,65 etatu). Stan zatrudnienia nauczycieli 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. Natomiast w przypadku żłobka, liczba zatrudnionych opiekunek 

dziecięcych uzależniona jest od liczby dzieci uczęszczających do tej placówki (pod opieką 

jednej opiekunki może pozostawać maksymalnie ośmioro dzieci w wieku od jednego roku. 

Jeżeli w grupie żłobkowej znajduje się dziecko poniżej jednego roku życia, bądź wymagające 

szczególnej opieki lub niepełnosprawne, to jedna opiekunka może sprawować opiekę nad 

maksymalnie pięciorgiem dzieci). 

Tabela nr 3. Kadra pedagogiczna, administracyjna oraz obsługowa zatrudniona w szkołach 

podstawowych, przedszkolach i żłobku samorządowym 

Nazwa placówki Liczba 

zatrudnionych 

nauczycieli 

(wymiar 

etatów) 

Liczba 

zatrudnionych 

pracowników 

administracji 

(wymiar 

etatów) 

Liczba 

zatrudnionych 

pracowników 

obsługi (wymiar 

etatów) 

Szkoła Podstawowa Nr 1 im. 

Janusza Kusocińskiego w Hajnówce 

50 osób  

(42,44 etatów) 

5 osoby (4,3 

etatu) 

18 

Szkoła Podstawowa Nr 2 im. 

Władysława Jagiełły w Hajnówce 

63 osób  

(59,04 etatów) 

4 osoby (3,3 

etatu) 

16 

Szkoła Podstawowa Nr 3 w 

Hajnówce 

29 osób  

(19,23 etatów) 

 

3 osoby (1,4 

etatu) 

8 osób, w tym 4 

palaczy w 

sezonie 

grzewczym  

(7,5 etatów, w 

tym 4 etaty 

palaczy w 

okresie 

grzewczym) 

Szkoła Podstawowa Nr 4 im. 

Henryka Sienkiewicza w Hajnówce 

57 osób 

(51,55 etatów) 

3 osoby  

(2,3 etatów) 

10 osób/etatów 

Przedszkole Nr 1 w Hajnówce 

 

12 osób 

(11,64 etatów) 

1 osoba  

(0,5 etatu) 

13 osób  

(12,15 etatu) 

Przedszkole Nr 2 im. Kubusia 

Puchatka w Hajnówce  

15 osób 

(12,41 etatów) 

1 osoba 

(0,5 etatu) 

10 osób/etatów 

Przedszkole Nr 3 z Oddziałami 

Integracyjnymi im. Żubra Pompika 

w Hajnówce  

21 osób 

(15,77 etatów) 

1 osoba  

(0,6 etatu) 

15 osób/etatów 

Przedszkole Nr 5 w Hajnówce 23 osób 

(22,27 etatów) 

3 osoby/etaty 18 osób  

(17,5 etatu) 
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Żłobek Samorządowy w Hajnówce 0 

 

1 osob/etat 23 osoby, w tym: 

18 opiekunek 

dziecięcych, w 

tym pielęgniarka 

+ 4 woźne 

oddziałowe i 

woźny 

(22,5 etatów) 

Razem osób/etatów:  270 osób  

(234,35 etatów) 

22 osoby  

(16,9 etatów) 

131 osób  

(128,65 etatów) 

4. Wsparcie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi 
W roku 2019 wielu uczniów miejskich szkół oraz wychowanków przedszkoli objętych było 

zajęciami rewalidacyjnymi oraz pomocą psychologiczno – pedagogiczną w ramach zespołów 

korekcyjno – kompensacyjnych, dydaktyczno – wyrównawczych, terapii pedagogicznej, terapii 

logopedycznej, pracy z uczniem słabym oraz pracy z uczniem zdolnym (grupowej i 

indywidualnej), itp. 

Tabela nr 4. Liczba uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi objętych wsparciem 

Nazwa placówki 
Liczba uczniów objętych rewalidacją oraz pomocą 

psychologiczno – pedagogiczną  

Szkoła Podstawowa Nr 

1 im. Janusza 

Kusocińskiego w 

Hajnówce 

 3 uczniów – nauczanie indywidualne 

 1 uczennica – zindywidualizowana ścieżka nauczania 

 40 uczniów – wsparcie psychologiczno – pedagogiczne 

 8 uczniów – zajęcia rewalidacyjne 

Szkoła Podstawowa Nr 

2 im. Władysława 

Jagiełły w Hajnówce 

 7 uczniów – nauczanie indywidualne  

 80 uczniów – zajęcia wyrównawcze 

 19 uczniów – zajęcia korekcyjno – kompensacyjne 

 26 uczniów – zajęcia rozwijające kompetencje społeczne 

 90 uczniów – zajęcia rozwijające zainteresowania, w tym 

koła przedmiotowe 

 40 uczniów – wsparcie psychologa lub pedagoga 

szkolnego 

 20 uczniów z orzeczeniami o potrzebie kształcenia 

specjalnego w szkole – rewalidacja 

 6 klas integracyjnych oraz 2 klasy ze wsparciem 

nauczyciela wspomagającego 

Szkoła Podstawowa Nr 

3 w Hajnówce 

 1 uczeń – nauczanie indywidualne 

 36 uczniów – wsparcie w ramach pomocy psychologiczno 

– pedagogicznej 

 3 uczniów - rewalidacja 

Szkoła Podstawowa Nr 

4 im. Henryka 

Sienkiewicza w 

Hajnówce 

 41 uczniów z opinią PPP o potrzebie udzielania pomocy 

psychologiczno - pedagogicznej – zajęcia korekcyjno – 

kompensacyjne i zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze 

 62 uczniów – zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze 

 39 uczniów – terapia logopedyczna 

 1 uczeń - zindywidualizowana ścieżka kształcenia (opinia 

PPP) 
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 7 uczniów z orzeczeniem – zajęcia rewalidacji 

Przedszkole Nr 1 w 

Hajnówce 

 

 35 dzieci – zajęcia logopedyczne, 

 5 dzieci – zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, 

 1 dziecko objęte zajęciami rewalidacyjnymi ze względu 

na orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego /autyzm 

zespół Aspergera/. 

Przedszkole Nr 2 im. 

Kubusia Puchatka w 

Hajnówce  

 2 dzieci – terapia pedagogiczna, 

 22 dzieci – terapia logopedyczna, 

 19 dzieci – gimnastyka korekcyjno – kompensacyjna 

Przedszkole Nr 3 z 

Oddziałami 

Integracyjnymi im. 

Żubra Pompika w 

Hajnówce  

 24 dzieci – terapia logopedyczna 

 18 dzieci – zajęcia z psychologiem  

 20 dzieci – rehabilitacja ruchowa 

 20 dzieci – zajęcia korekcyjno – kompensacyjne 

 50 dzieci – praca z dzieckiem zdolnym (koła 

zainteresowań) 

 19 dzieci z orzeczeniami o potrzebie kształcenia 

specjalnego w szkole – rewalidacja 

 5 grup integracyjnych  

Przedszkole Nr 5 w 

Hajnówce 

 62 dzieci – terapia logopedyczna,  

 8 dzieci – zajęcia korekcyjno – kompensacyjne, 

 12 dzieci – praca indywidualna z dzieckiem 

wymagającym wsparcia, 

 5 dzieci – zajęcia integracji sensorycznej, 

 1 dziecko - zajęcia rewalidacyjne, 

 15 dzieci – praca z dzieckiem zdolnym. 

5. Zajęcia dodatkowe prowadzone przez miejskie placówki oświatowe 
Wszystkie szkoły i przedszkola, a także żłobek prowadzą dodatkowe zajęcia, które są 

realizowane głównie w ramach godzin ponadwymiarowych dodatkowo finansowanych z 

budżetu Gminy Miejskiej Hajnówka, bądź w ramach 40 – godzinowego tygodnia pracy 

nauczycieli. Zajęcia te mają na celu w szczególności wyrównywanie zaburzeń rozwojowych 

oraz rozwijanie zainteresowań i uzdolnień uczniów. 

Tabela nr 5. Zajęcia dodatkowe, w tym koła zainteresowań – liczba godzin realizowana w 

tygodniu 

Nazwa placówki Rodzaj zajęć  

oraz liczba godzin realizowana w tygodniu 

Szkoła Podstawowa  

Nr 1 im. Janusza 

Kusocińskiego w 

Hajnówce 

 zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia uczniów 

(sportowe, ekologiczne, matematyczne, j. polski, j. rosyjski, 

chór, teatr) – 21 h 

 zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze – 8 h 

 zajęcia korekcyjno – kompensacyjne – 6 h 

 SKS – 3 h 

Szkoła Podstawowa Nr 2 

im. Władysława Jagiełły w 

Hajnówce 

 koła przedmiotowe – 11 h 

 zajęcia korekcyjno- kompensacyjne – 11 h 

 zajęcia wyrównawcze – 29 h 

 zuchy – 4 h 

 harcerstwo – 1 h 
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 zdolniachy grają w szachy – 1 h 

 aerobik – 1 h 

 tenis stołowy – 1 h 

 zajęcia rozwijające kompetencje społeczne – 2 h 

Szkoła Podstawowa Nr 3 

w Hajnówce 

 zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze – 5 h. tygodniowo (j. 

polski – 1h; matematyka – 1 h pozostałe – 3 h) 

 korekcyjno – kompensacyjne – 3 h  

 sportowe – 3 h 

 artystyczne – 2 h 

 logopedyczne – 3 h 

Szkoła Podstawowa Nr 4 

im. Henryka Sienkiewicza 

w Hajnówce 

Dodatkowe zajęcia w ramach pomocy psychologiczno- pedagogicznej 

(godziny w tygodniu): 

 zajęcia korekcyjno- kompensacyjne – 8 h 

 zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z j.polskiego – 3 h 

 zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z j.angielskiego – 1 h 

 zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z matematyki – 4 h 

 zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze w kl. I-III – 10 h 

 gimnastyka korekcyjna – 1 h 

Godziny rozwijające zainteresowania i uzdolnienia uczniów, w tym: 

1) Klasy I – III: 

 koło szachowe – 3 h 

 koło teatralne – 1 h 

 koło regionalne – 3 h 

 koło informatyczne – 1 h 

 koło artystyczne – 2 h 

 koło instrumentalne – 1 h 

 koło sportowe – 1 h 

 koło taneczne – 1 h 

2) Klasy IV – VIII: 

 koło „mediatorów rówieśniczych” - 2 h 

 koło szachowe – 1 h 

 koło badawcze – 1 h 

 koło sportowe – 4 h 

 koło miłośników gier planszowych – 1 h 

 koło plastyczne – 1 h 

 koło informatyczne – 1 h 

 koło przyrodnicze – 1 h 

 koło językowe – 1 h 

 szkolna orkiestra dęta – 12 h 

 koło wolontariuszy „Podaj łapę” 

 koło wolontariuszy „Szkolne pogotowie lekcyjne” - 1 h  

 koło teatralne „Przyjaciele teatru” - 1 h 

Przedszkole nr 1 w 

Hajnówce 

 nauka języka białoruskiego – 7 h 

 zajęcia zuchowe Gromada Zuchowa „Leśne Skrzaty” – 1 h 

 zajęcia karate tradycyjnego – 0,5 h 

 zajęcia gimnastyki korekcyjnej – 2 h  

 nauka tańców regionalnych – 6 h 

 religia katolicka – 3 h 
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 religia prawosławna – 3 h 

Przedszkole nr 2 im. 

Kubusia Puchatka w 

Hajnówce 

 koło języka angielskiego ,,Z angielskim poznaję świat'' – 0,5 h 

 koło języka francuskiego "Lubię rozmawiać po francusku" – 

0,5 h 

 koło taneczne ,,Tańczące nutki'' – 0,5 h 

 koło muzyczno – ruchowe ,,Śpiewające kangurki'' – 0,5 h 

 koło teatralne ,,Bajkolandia'' – 0,5 h 

 koło czytelnicze ,,Koło małego czytelnika'' – 0,5 h 

 terapia logopedyczna – 4 h + 4 h zespoły dla dzieci z 

problemami logopedycznymi 

 zespół korekcyjno – kompensacyjny – 45 min. 

 gimnastyka korekcyjna – 2 h  

 język angielski – 3,5 h 

 religia katolicka – 2 h 

 religia prawosławna – 3 h 

Przedszkole nr 3 w 

Hajnówce z Oddziałami 

Integracyjnymi im. Żubra 

Pompika w Hajnówce 

 język angielski – 3,5 h 

 religia katolicka – 3 h 

 religia prawosławna – 3 h 

 dogoterapia – 5 h 

Przedszkole nr 5 w 

Hajnówce 

 religia – 8 h 

 język angielski – 6 h 

 gimnastyka korekcyjna – 3 h 

 koło plastyczne – 2 h 

 koło matematyczno – informatyczne – 1 h 

 zajęcia z integracji sensorycznej – 2 h 

 zajęcia korekcyjno – kompensacyjne – 2 h 

Żłobek Samorządowy w 

Hajnówce  

 bajkoterapia – 2 h 

6. Zajęcia wychowania fizycznego w Parku Wodnym 
Co dwa tygodnie jedna z czterech godzin zajęć wychowania fizycznego dla uczniów miejskich 

szkół odbywała się w Parku Wodnym w Hajnówce. Bilety wstępu oraz dowóz uczniów na 

zajęcia na basenie finansowane są finansowane z budżetu miasta. Z zajęć korzystało 1038 

uczniów. 

Tabela nr 6. Uczniowie uczestniczący w zajęciach w Parku Wodnym 

Nazwa placówki oświatowej 
 

Liczba uczniów uczestnicząca w zajęciach  

Szkoła Podstawowa Nr 1  

im. Janusza Kusocińskiego w Hajnówce 
277 

Szkoła Podstawowa Nr 2 

im. Władysława Jagiełły w Hajnówce 
206 

Szkoła Podstawowa Nr 3 141 

Szkoła Podstawowa Nr 4 

im. Henryka Sienkiewicza w Hajnówce 

414 

 

Ogółem 1038 
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7. Wydatki Gminy Miejskiej Hajnówka na oświatę 
W roku 2019 wydatki samorządu miejskiego na szkoły, przedszkola i żłobki wyniosły 

28.813.421,87 zł, z tego: 

1. na szkoły 17.800.276,49 zł 

2. na przedszkola 9.686.395,51 zł, w tym: 

a) samorządowe – 7.643.151,60 zł 

b) niepubliczne – 2.043.243,91 zł 

3. na żłobki, 1.326.749,87w tym: 

a) samorządowe – 1.123.118,12 zł 

b) niepubliczne – 203.631,75 zł. 

Otrzymana subwencja oświatowa stanowiła kwotę 11.992.904,00 zł, natomiast otrzymana 

dotacja przedszkolna wynosiła kwotę 735.172,00 zł.  

W związku z powyższym wkład własny miasta Hajnówka na utrzymanie szkół, przedszkoli i 

żłobka wyniósł 16.085.345,87 zł. 

7. Realizacja projektów zewnętrznych  
Placówki oświatowe, dla których organem prowadzącym jest samorząd miasta Hajnówka, 

uczestniczyły w 2019 roku w realizacji wielu projektów zewnętrznych, w tym projektów 

unijnych, realizowanych między innymi przez Gminę Miejską Hajnówka. W tabeli poniżej 

wymieniono oraz krótko scharakteryzowano realizowane projekty. 

Tabela nr 7. Realizacja projektów zewnętrznych 

Nazwa placówki 

oświatowej 
Realizowane projekty zewnętrzne 

Szkoła Podstawowa Nr 1  

im. Janusza 

Kusocińskiego w 

Hajnówce 

 Gmina Miejska Hajnówka realizuje projekt pt. „Moja szkoła”, 

skierowany do trzech hajnowskich szkół podstawowych 

(Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Janusza Kusocińskiego w 

Hajnówce ul. 3 Maja 54, Szkoły Podstawowej Nr 2 im. 

Władysława Jagiełły w Hajnówce, ul. Wróblewskiego 2 i 

Szkoły Podstawowej Nr 3 w Hajnówce ul. Działowa 1). Projekt 

jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 

2014-2020. Okres realizacji projektu od 1 sierpnia 2019 r. do 

31 lipca 2021 r. Wartość projektu wynosi blisko 1 milion 660 

tys. zł, z tego dofinansowanie z EFS blisko 1 milion 575 tys. zł. 

W ramach realizacji projektu od września 2019 r. w odbywają 

się zajęcia dla 239 uczniów w/w szkół, w tym: 

1) zajęcia rozwijające uzdolnienia i dydaktyczno – 

wyrównawczych z języka angielskiego, 

2) zajęcia rozwijające kompetencje w zakresie przedmiotów 

przyrodniczych i matematycznych, 

3) zajęcia rozwijające kompetencje cyfrowe oraz zajęcia z 

programowania, 

4) z zakresu terapii Integracji Sensorycznej (IS) dla 7 uczniów 

niepełnosprawnych z SP2, 

5) indywidualne zajęcia logopedyczne, 

6) doradztwo edukacyjno – zawodowe (zajęcia grupowe i 

indywidualne), 

7) nauka gry w szachy. 

Szkoła Podstawowa Nr 2 

im. Władysława Jagiełły 

w Hajnówce 

Szkoła Podstawowa Nr 3 

w Hajnówce  
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Ze środków projektowych doposażono pracownie przyrodnicze 

i matematyczne oraz gabinety logopedyczne w w/w szkołach, 

zakupiono sprzętu TIK, a także wyposażono gabinet Integracji 

Sensorycznej w SP2. Koszt wyżej wymienionego wyposażenia 

przekroczył 500 tys. zł. 

Ponadto, odbyły się szkolenia dla 54 nauczycieli podnoszące ich 

kompetencje cyfrowe. 

 „Program dla szkół”- dostarczanie uczniom mleka i owoców z ARR 

 „Pajacyk” - finansowanie uczniom dożywiania 

Szkoła Podstawowa Nr 4 

im. Henryka 

Sienkiewicza w 

Hajnówce 

 „Młodzi, Aktywni, Skuteczni”- program rozwijający aktywność 

gimnazjalistów, organizator Burmistrz Miasta Hajnówka, 

projekt ”Podaj łapę naszym Ciapkom” 

 „Profesjonalny przywódca w oświacie na terenie województwa 

podlaskiego”- nowy model wsparcia szkół w zakresie 

doskonalenia zawodowego nauczycieli 

 „Dobry zawód – fajne życie – popularyzacja kształcenia 

zawodowego w województwie podlaskim”-organizacja 

doradztwa zawodowego gimnazjalistom 

 „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 

 eTwinning – platforma współpracy dla pracowników szkół w 

ramach Erasmus+ 

 „Program dla szkół” – dostarczanie uczniom mleka i owoców 

przez ARR 

 „Pajacyk” – finansowanie uczniom dożywiania 

Przedszkole Nr 1 w 

Hajnówce 

W Przedszkolu Nr 1 w Hajnówce po raz pierwszy realizowany jest 

przez Gminę Miejską Hajnówka dwuletni projekt „Moje przedszkole”, 

dofinansowywany z funduszy unijnych w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. 

Okres realizacji projektu od 1 sierpnia 2019 r. do 31 lipca 2021 r. 

Wartość projektu wynosi blisko 137.254 zł, z tego dofinansowanie z 

EFS 116.595 zł. W ramach projektu w placówce organizowane są 

dodatkowe zajęcia dla czterdziestu dzieci. Są to zajęcia informatyczne, 

badawcze, wyrównawcze i językowe (język angielski). Dzięki 

realizacji projektu, zwiększono atrakcyjność placówki i wzbogacono 

jej ofertę edukacyjną oraz doposażono placówkę w niezbędną 

infrastrukturę techniczną (meble, sprzęt komputerowy i pomoce 

dydaktyczne). 

Przedszkole Nr 3 z 

Oddziałami Żłobkowymi 

im. Żubra Pompika w 

Hajnówce 

Projekt pt.: „Każdy przedszkolak ma szansę na sukces” realizowany w 

ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Podlaskiego na lata 2014-2020, w okresie od 01.08.2018 r. – 

30.08.2019 r. Wartość projektu wynosi 498.980 zł, z tego 

dofinansowanie z EFS 423.996 zł. W ramach projektu realizowane 
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zostały zajęcia dla dzieci z orzeczeniami o specjalnych potrzebach 

kształcenia. Odbywały się również warsztaty terapii specjalistycznych. 

W ramach projektu został również doposażony plac zabaw oraz odbyły 

się kursy doszkalające dla nauczycieli. 

Żłobek Samorządowy w 

Hajnówce 

 Gmina Miejska Hajnówka realizuje w Żłobku Samorządowym 

w Hajnówce projekt pt. ,,Nowe miejsca żłobkowe w Gminie 

Miejskiej Hajnówka'', którego celem jest wsparcie zatrudnienia 

20 osób pełniących funkcje opiekuńcze poprzez zwiększenie o 

20 miejsc świadczenia usług opieki nad dziećmi wieku do lat 3 

na terenie miasta Hajnówka. Projekt jest współfinansowany 

przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. Okres realizacji 

projektu od 1 lutego 2019 r. do 31 stycznia 2021 r. Wartość 

projektu wynosi blisko 736.560 zł, z tego dofinansowanie z 

EFS 616.875 zł. Projekt skierowany jest do 

rodziców/opiekunów prawnych chcących powrócić na rynek 

pracy po przerwie związanej z urodzeniem lub wychowaniem 

dzieci (przebywającym na urlopie macierzyńskim lub 

wychowawczym) oraz rodziców/opiekunów prawnych 

pełniących funkcję opiekuńcze do lat 3 pozostających bez 

zatrudnienia (bezrobotnych/nieaktywnych zawodowo/ biernych 

zawodowo) planujących powrót na rynek pracy. 

 Realizacja przez Gminę Miejską Hajnówka rządowego projektu 

Maluch+ 2019 – otrzymano dofinansowanie w wysokości 

133.200 zł na bieżące funkcjonowanie działalności Żłobka 

Samorządowego w Hajnówce – jako instytucji opieki nad 

dziećmi w wieku do lat 3.  

9. Remonty obiektów szkolnych 
W roku 2019 wykonano remonty w szkołach, przedszkolach i żłobku na łączną kwotę 

379.820,09 zł (tabela nr 8). 

Tabela nr 8. Szczegółowy wykaz remontów 

Nazwa placówki oświatowej 
 

Wykaz wykonanych prac remontowych 

Szkoła Podstawowa Nr 1  

im. Janusza Kusocińskiego w 

Hajnówce 

 korytarz na II piętrze (pomalowanie ścian) 

 dach na dużej sali gimnastycznej 

 przebudowa tarasu przed wejściem do szkoły i 

wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych 

 wymiana oświetlenia na boisku Orlik 

 sala matematyczna (malowanie) 

 na bieżąco są prowadzone prace remontowe przez 

pracowników szkoły 

Łączny koszt prac remontowych: 66.000 zł 

Szkoła Podstawowa Nr 2 

im. Władysława Jagiełły w 

Hajnówce 

 remon sufitów w salach dydaktycznych oraz na 

korytarzach szkolnych  

 materiały zakupione na remont tzw. harcówki 

Na remonty wykonane w 2019 r. wydano: 21.639,37 zł  
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Szkoła Podstawowa Nr 3 w 

Hajnówce  

W placówce nie wykonano remontów.  

 

Szkoła Podstawowa Nr 4 

im. Henryka Sienkiewicza w 

Hajnówce 

 remont pięciu izb lekcyjnych 

 odnowienie toalet – malowanie ścian 

 uzupełnienie i wymiana sprzętu ppoż. - modernizacja 

hydrantów 

 bieżące naprawy i remonty – usuwanie usterek i awarii 

 zakup rolet – zaciemnienie słonecznych izb 

 odnowienie ławek szkolnych 

Łączny koszt prac remontowych: 11.446,30 zł 

Przedszkole Nr 1 w Hajnówce 

 instalacja hydrantowa z nowym przyłączem 

wodociągowym dostosowana do wymogów 

przeciwpożarowych 

 okapy kuchenne w bloku żywieniowym poprawiające 

wentylację w kuchni 

 naprawa instalacji elektrycznej (wymiana puszek, 

gniazdek i włączników światła w salach i innych 

pomieszczeniach przedszkola) 

 wymiana płytek PCV na antypoślizgową terakotę w 

korytarzu głównym 

Łączny koszt prac remontowych: 98.053 zł 

Przedszkola Nr 2 w Hajnówce 

 wyposażenie klatki schodowej w urządzenia do usuwania 

dymu – montaż instalacji oddymiającej zgodnie z 

projektem, obudowanie klatki schodowej i zamknięcia 

jej drzwiami przeciwpożarowymi zgodnie z projektem  

 malowanie sali dydaktycznej i części korytarza na I 

piętrze 

Łączny koszt prac remontowych: 96.792,35 zł 

Przedszkole Nr 3 z Oddziałami 

Żłobkowymi im. Żubra 

Pompika w Hajnówce 

W placówce nie wykonano remontów z uwagi na trwającą 

rozbudowę i przebudowę przedszkola w ramach realizacji przez 

Gminę Miejską Hajnówka projektu dofinansowanego ze 

środków unijnych: „Zwiększenie dostępności do edukacji 

przedszkolnej poprzez rozbudowę i przebudowę Przedszkola nr 

3 z Oddziałami Integracyjnymi im. Żubra Pompika w 

Hajnówce” w ramach LGD w Hajnówce. 

Przedszkole Nr 5 w Hajnówce 

 budowa drogi pożarowej i wymiana części ogrodzenia 

oraz bramy wjazdowej przy budynku przedszkola na 

ulicy Armii Krajowej 24 

Łączny koszt prac remontowych: 57.218,37 zł 

Żłobek Samorządowy w 

Hajnówce 

 montaż urządzenia do podnoszenia ciśnienia wody na 

instalacji wewnętrznej wodociągowej 

 wymiana drzwi i szpachlowanie 

Łączny koszt prac remontowych: 28.670,70 zł 

Razem:  379.820,09 zł 

2. Miejskie jednostki kultury i sportu 

2.1. Hajnowski Dom Kultury 
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Zatrudnienie obsługi, administracji: 

 administracja: 4 osoby (3,5 etatu) 

 księgowa, robotnik gospodarczy – 1 osoba 

 obsługa: 6 osób 

 łącznie: 11 osób (10,5 etatu) 

Rodzaje prowadzonych kół zainteresowań itp. 

Zespoły taneczne: 

 Zespół Tańca Ludowego „Przepiórka” - 4 grupy wiekowe 

 Zespół Tańca Nowoczesnego „ILUZJA ” 

 Zespół Tańca Nowoczesnego „ABRAKADABRA - 3 grupy wiekowe 

 Zespół taneczny „RETRO” 

 Zespół Mażoretek - 2 grupy wiekowe 

 Taniec Towarzyski dla dorosłych 

 Taniec SALSA 

Zespoły wokalne: 

 Zespół wokalny „PULS” 

 Zespół wokalny „DOMINO” 

 Zespół wokalny „Małe HDK” 

 Dziecięcy zespół SPE 

 Zespół Pieśni HDK „Echo Puszczy” 

 Zespół wokalny „CYKADA” 

 Chór Miejski 

Zespoły plastyczne: 

 Koło Plastyczne „Deformacja” – 3 grupy wiekowe 

 Klub Plastyka ST-ART 

 Pracownia Gobelinu 

Zespoły teatralne: 

 Dziecięcy Zespół Teatralny „DZWONKI” 

Inne 

 Przedszkole Muzyczne 

 Indywidualne zajęcia wokalne 

 Warsztaty rękodzielnicze 

 Warsztaty z robotyki 

 Rytmika 

 Zajęcia taneczne dla UTW 

 Nauka gry na pianinie 

Pozyskane środki finansowe zewnętrzne 

Hajnowski Dom Kultury w 2019 roku zrealizował projekt dofinansowany z Funduszy 

Europejskich „Promocja niematerialnego dziedzictwa kulturowego obszaru LGD Puszcza 

Białowieska dzięki inwestycji realizowanej przez Hajnowski Dom Kultury”. 

Wartość projektu: 152.500 zł. Kwota dofinansowania: 118.950 zł 

Celem projektu było zachowanie i promowanie potencjału kulturowego LGD Puszcza 

Białowieska, w tym zasobów niematerialnego dziedzictwa kulturowego poprzez doposażenie 

Hajnowskiego Domu Kultury w sprzęt muzyczny i podlaskie stroje ludowe. Zakupiono mikser 

cyfrowy, Stagebox, zestaw 6 mikrofonów bezprzewodowych zamontowanych w skrzyni 

transportowej z szufladą na mikrofony, 2 mikrofony pojemnościowe, Di-box do instrumentów 

– 6 sztuk, kabel ekranowany, 3 monitory odsłuchowe, 4 statywy kolumnowe i 10 statywów 

mikrofonowych. Stroje ludowe zakupiono dla Zespołu Tańca Ludowego „Przepiórka” i 

Zespołu Pieśni „Echo Puszczy”. 

Informacja dotycząca remontów 
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Wyremontowano sposobem gospodarczym pracownię techniczną. 

Największe przedsięwzięcia jednostki  

 XII Przegląd na Haft i Koronkę Powiatu Hajnowskiego 2019  

 Spektakl muzyczny DZIECI DZIECIOM Brzechwa i Tuwim w piosence” w wykonaniu 

SPE  

 Ogólnopolski Festiwal Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej „Nuty Przyjaźni”  

 XVI Ogólnopolska Wiosna Młodych Talentów  

 Powitanie wakacji – parada zespołów artystycznych  

 XIII Jarmark Żubra – „Pachnący Puszczą”  

 XVII Międzynarodowy Plener Rzeźby w Drewnie  

 Pożegnanie Wakacji koncert zespołów DISCO POLO  

 Koncert Pieśni Patriotycznych w wykonaniu SPE  

 Spektakl muzyczny „Ocalić od zapomnienia” w wykonaniu SPE  

 XXVI Przegląd Sztuki Nieprofesjonalnej Ziemi Hajnowskiej – Hajnówka 2019 

Największe osiągnięcia uczestników kół zainteresowań itp. 

Koło plastyczne „Deformacja” brało udział w następujących konkursach, przeglądach, itp.: 

 XX Ogólnopolski konkurs „NASZA ZIEMIA” – półfinały 21.05.2019 r. w Warszawie 

- WYRÓŻNIENIE 

 Konkurs ,,MÓJ PAMIĘTNIK” ph. ,,Mój pomysł na wnętrze” – organizowany przez 

Galerię Sleńdzińskich w Białymstoku – 1.06.2019 r. - NAGRODA i 4 WYRÓŻNIENIA 

 Konkurs plastyczny pt. „Grzyby małe i duże znajdziesz w naturze” – BPN w Białowieży 

– Listopad 2019 r. - I , III miejsce, wyróżnienie oraz 9 nagród dodatkowych 

 Ogólnopolski konkurs plastyczny Polskie Rzeki w Malarstwie Młodych – Łapy – 

Grudzień 2019 r. – WYRÓŻNIENIE 

Zespół Tańca Nowoczesnego Abrakadabra brał udział w: 

 Podlaski Festiwal Tańca w Białowieży – 12.05.2019r - I miejsce w kategorii Formacje 

do lat 12 

 Festiwal tańca „Magia Tańca” – Prużany/ Białoruś – II miejsce 

 Zespół Pieśni HDK „Echo Puszczy” brał udział w: 

 XXVI Ogólnopolskim Festiwalu Piosenki Białoruskiej 2019 – eliminacje rejonowe 

 I miejsce -w kategorii CHÓRY MIESZANE 

 I miejsce - grupa żeńska w kategorii CHÓRY JEDNORODNE 

 XXVI Ogólnopolskim Festiwalu Piosenki Białoruskiej 2019 – eliminacje centralne – 

Białystok 

 III miejsce -w kategorii CHÓRY MIESZANE 

 III miejsce - grupa żeńska w kategorii CHÓRY JEDNORODNE 

Studio Piosenki Estradowej brało w udział: 

 Hajnowskich Spotkaniach z Kolędą Prawosławną – HDK, II miejsce – Studio Piosenki 

Hajnowskiego Domu Kultury 

 Ogólnopolskim Festiwalu Kolęd i Pastorałek– II miejsce – zespół PULS 

 Festiwalu Kolęd z Radiem Jard – I miejsce – zespół Małe HDK,I miejsce – 1 osoba, III 

miejsce – 1 osoba, wyróżnienie – 3 osoby 

 Podlaskim Konkursie Kolęd i Pastorałek – Czarna Białostocka - wyróżnienie – 2 osoby 

 XXVI Ogólnopolskim Festiwalu Piosenki Białoruskiej 2019 – eliminacje rejonowe– I 

miejsce – Studio Piosenki HDK, I miejsce – 1 osoba, II miejsce – 1 osoba 

 IX Regionalnym Konkursie Piosenki Walentynkowej „Miłość niejedno ma imię” – 

Goniądz  

 I miejsce – Małe HDK, Wyróżnienie – 1 osoba 

 XXVI Ogólnopolskim Festiwalu Piosenki Białoruskiej 2019 – eliminacje centralne – 

Białystok 
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 I miejsce – Studio Piosenki HDK, I miejsce – 1 osoba, II miejsce – 1 osoba 

 Ogólnopolskim Festiwalu Piosenki i Tańca – Konin 

 Festiwalu Piosenki Niezłomnej i Niepodległej - Kraków - laureat III Ogólnopolskiego 

Festiwalu Piosenki Niezłomnej i Niepodległej wystąpiła z towarzyszeniem chóru oraz 

orkiestry Filharmonii Krakowskiej w Krakowie podczas Koncertu Galowego w hołdzie 

Żołnierzom Wyklętym – 1 osoba 

 Festiwalu Twórczości Agnieszki Osieckiej – Białystok - I miejsce – 1 osoba, III miejsce 

– 1 osoba 

 Ogólnopolskim Festiwalu Piosenki WESOŁE NUTKI – Łuków - III miejsce – I1 osoba 

 Ogólnopolskim Festiwalu Piosenki Rozrywkowej – Warszawa - I miejsce – zespół Małe 

HDK, 

wyróżnienie –2 osoby 

 Ogólnopolskim Festiwalu Piosenki Majki Jeżowskiej „Rytm i Melodia”– Radom 

 Ogólnopolskim Festiwalu Piosenki Aktorskiej „Reflektor” - Koszalin 

 Festiwal Piosenki Przedszkolaka „MAMA TATA I JA” - I miejsce – 1 osoba, 

wyróżnienie – 1 osoba 

 Festiwal Pieśni Legionowej – Wołomin 

 46. Konkurs Piosenki Białoruskiej – eliminacje rejonowe – I miejsce – 3 osoby, I 

miejsce – zespół DOMINO, I miejsce – zespół PULS, II miejsce – 2 osoby, III miejsce 

– 1 osoba 

 46. Konkurs Piosenki Białoruskiej – Bielsk Podlaski - I miejsce – 1 osoba, I miejsce – 

zespół PULS, I miejsce – zespół DOMINO, II miejsce – 2 osoby, III miejsce – 1 osoba, 

Wyróżnienie – 2 osoby 

 Ogólnopolskie Spotkania z Muzyką Filmową i Musicalową – Bydgoszcz 

 Konkurs Piosenki Ukraińskiej w Orli - I miejsce – 2 osoby, I miejsce – zespół Małe 

HDK, II miejsce – 1 osoba, III miejsce – 1 osoba 

 XIX Międzynarodowy Festiwal Piosenki i Tańca „Muszelki Wigier” - Suwałki 

 Międzynarodowy Festiwal Piosenki „Podlaska Nuta”.- Bielsk Podlaski - III miejsce – 1 

osoba, wyróżnienie – 2 osobt 

 Ogólnopolski Festiwal Piosenki Rosyjskiej – Łódź 

 Wojewódzki Festiwal Polskie Piosenki Współczesnej - Dąbrowa Białostocka - I miejsce 

– 2 osoby, II miejsce – 1 osoba 

 Ogólnopolski Festiwal Piosenki NUTY PRZYJAŹNI – Hajnówka - GRAND PRIX – 

zespół MAŁE HDK, I miejsce – zespół DOMINO, II miejsce – 1 osoba, wyróżnienie – 

2 osoby 

 Międzynarodowy Festiwal Piosenki „Na Językach” - Toruń - GRAND PRIX 

Burmistrza Miasta Torunia – zespół MAŁE HDK 

 GRAND PRIX Marszałka Województwa Kujawsko – Pomorskiego – 1 osoba, 

wyróżnienie oraz Nagroda Dyrektora MDK w Toruniu – 1 osoba 

 Ogólnopolski Festiwal Piosenki Literackiej im. Łucji Prus – Wyróżnienie i nagroda w 

wysokości 500 zł – 1 osoba 

 Przegląd Pieśni Patriotycznej „Jeszcze Polska nie zginęła” w Mońkach – II miejsce – 

Iz2 osoby, Wyróżnienie – zespół DOMINO 

 Konkurs Piosenki Patriotycznej w Grajewie – I miejsce – 1 osoba, III miejsce – 1 osoba, 

Wyróżnienie- 2 osoby 

 Ogólnopolski Festiwal Piosenki „Kozielska Scena Debiutów”  – Kędzierzyn Koźle - 

wyróżnienie – 1 osoba 

 Ogólnopolski Festiwal Piosenki FIROLIZA- REAKACJA WOKALNA – Warszawa - 

wyróżnienie – 1 osoba 

http://hdk.hajnowka.pl/2019/11/09/przeglad-piesni-patriotycznej-jeszcze-polska-nie-zginela/
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 Podlaski Przegląd Pieśni Patriotycznej – Białystok - II miejsce – DOMINO, II miejsce 

– 1 osoba , III miejsce – 1 osoba 

 II Ogólnopolskie Spotkania Laureatów Festiwali Piosenki – Iłów - ZŁOTY KLUCZ 

oraz Nagroda II stopnia -1 osoba, ZŁOTY KLUCZ oraz Nagroda III stopnia - 1 osoba 

 3. Ogólnopolski Festiwal Piosenki Świątecznej i Zimowej HU HU HA – Warszawa 

-   DYPLOM LAUREATA – 1 osoba  

 Międzynarodowy Festiwal Piosenki Radia Jard – GRAND PRIX i I miejsce – zespół 

PULS, I miejsce – 1 osoba, II miejsce – 1 osoba, III miejsce – 1 osoba, III miejsce – 

zespół DOMINO, III miejsce – zespół KWARTA, Wyróżnienie – 4 osoby, Nominacja 

do udziału w EUROFESTIWALACH – 1 osoba oraz zespół PULS 

2.2. Miejska Biblioteka Publiczna w Hajnówce 
Zatrudnienie obsługi, administracji: 

 dyrektor – 1 osoba ( etat ) 

 główny Księgowy – 1 osoba ( ½ etatu ) 

 bibliotekarze – 8 osób ( pełne etaty ) 

 obsługa – 2 osoby ( po ½ etatu każda)  

Rodzaje prowadzonych kół zainteresowań itp. 

 Dyskusyjny Klub Książki dla Dorosłych 

 Dyskusyjny Klub Książki dla Dzieci 

Pozyskane środki finansowe zewnętrzne 

 Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego – 20.000 zł 

 Pozostałe wypracowane źródła finansowania (dary finansowe czytelników, przychody 

z najmu pomieszczeń, pozostałe) – 14.242 zł 

Informacja dotycząca remontów – brak remontów 

Największe przedsięwzięcia jednostki 

 Organizacja rajdu rowerowego im. plut. Bolesława Bierwiaczonka - 

Rajd organizowany jest, aby uczcić pamięć żołnierza, który zginął w 

obronie Hajnówki w 1939 roku oraz uczcić pamięć wszystkich żołnierzy 

poległych w obronie naszego miasta. W rajdzie co roku bierze udział 

około 200 osób. 

 Organizacja akcji Narodowe Czytanie w Hajnówce - W ostatnich latach 

Narodowe Czytanie organizowane jest na placu ( skwerku) obok 

biblioteki tak aby mieszkańcy miasta mogli być uczestnikami tej akcji. 

Do czytania testów literackich zapraszani są przedstawiciele władz 

miasta, różnych instytucji, nauczyciele i uczniowie hajnowskich szkół, 

różnych stowarzyszeń i mieszkańcy miasta. 

 Od dnia 01.12.2019 roku rozpoczęliśmy realizację projektu – „ 

Hajnówka dostępna- program dostępności miasta w sferach kultury i 

turystyki inspirowany rozwiązaniami włoskimi z miasta Matera”. Celem 

projektu jest poprawa funkcjonowania Miasta Hajnówka i różnych 

instytucji na jego terenie w obszarze dostępności dla osób o 

szczególnych potrzebach poprzez wypracowanie i wdrożenie nowego 

standardu świadczenia usług wraz ze zmianami w przestrzeni publicznej 

w obszarze kultury i turystyki we współpracy z partnerem włoskim - 

Okres realizacji projektu: od 01.12.2019 r. do 31.05.2022 r., 

Dofinansowanie całego projektu z UE: 1.850.416,80 zł 

 Pod koniec 2019 roku został złożony wniosek aplikacyjny do Programu 

Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2014-2020 „ 

Poznaj i szanuj dziedzictwo historyczne, literackie i kulturowe jako 

promocja miast przygranicznych Hajnówka- Słonim” – partnerskiej 
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realizacji projektu MBP w Hajnówce i Biblioteki w Słonimie na 

Białorusi na kwotę 59.500,00 euro. Została podpisana umowa grantowa 

i projekt miał być realizowany w 2020 roku. Z uwagi na panującą 

sytuację epidemiologiczną realizacja projektu została wstrzymana. 

2.3. Ośrodek Sportu i Rekreacji w Hajnówce 
Zatrudnienie obsługi, administracji 

 administracja: 3 osoby (2,5 etatu) 

 obsługa: 9 osób (8 statów) 

 łącznie: 12 osób - 10,5 etatu 

Rodzaje prowadzonych kół zainteresowań itp. 

 Dyscypliny sportu, w których przygotowywana jest oferta dla mieszkańców Hajnówki 

i osób przyjezdnych: piłka nożna (5 drużyn młodzieżowych, biorących udział w 

rozgrywkach Podlaskiego Związku Piłki Nożnej), bieganie (akcja Hajnówka Biega), 

piłka siatkowa, piłka siatkowa plażowa, pływanie, tenis ziemny, szachy, tenis stołowy, 

turystyka rowerowa, Street Workout. 

 Sportowa współpraca międzynarodowa z Estonią (Suure Jaani) i Białorusią (Kamieniec, 

Prużany) – wymiana sportowych grup młodzieży. 

Pozyskane środki finansowe zewnętrzne  

79.178,53 zł (w tym dofinansowanie w kwocie 10.000,00 zł z Ministerstwa Sportu i 

Turystyki) 

Informacja dotycząca remontów obiektów 

Zakończona kompleksowa modernizacja basenów rekreacyjnych oraz rozpoczęta 

budowa stadionu w ramach „Rewitalizacji Obszarów Zdegradowanych Hajnówki”. 

Nowy kompleks basenowy składa się z małego basenu rekreacyjnego dla dzieci – o 

wymiarach 15,25 x 7,78 x 0,60 m oraz basenu dużego o wymiarach 25,21 x 12,76 x 

1,25 m. 

Zaprojektowano również małe budynki techniczne, w których zainstalowane są systemy 

filtracji i urządzenia do dozowania chloru. Wartość odczynu ph wody w nieckach 

basenowych jest stale monitorowana przez automatyczną stację kontrolno – pomiarową. 

Niecki basenowe zostały obudowane drewnianymi pomostami. 

Całość terenu została uzbrojona w małą architekturę, w tym brodziki do dezynfekcji 

stóp wraz z natryskami – 3 sztuki, zjeżdżalnię dla dzieci, ławki, chodniki i kosze. 

We własnym zakresie wyremontowano też pomieszczenia w budynku administracyjno 

– magazynowym. 

Największe osiągnięcia uczestników kół zainteresowań itp. 

Liczba uczestników imprez sportowo – rekreacyjnych oraz osób korzystających z oferty 

Ośrodka Sportu i Rekreacji w Hajnówce w roku 2019 – 6545. 

Największe przedsięwzięcia jednostki 

 Młodzieżowa piłka nożna – Ośrodek Sportu i Rekreacji od wielu lat prowadzi systematyczną 

pracę z dziećmi i młodzieżą z hajnowskich szkół. Są to drużyny piłkarskie, w przedziale 

wiekowym od 5 do 15 lat, biorące udział w rozgrywkach w ramach Podlaskiego 

Związku Piłki Nożnej. Celem OSiR jest przygotowanie młodych piłkarzy do 

wyczynowego uprawiania piłki nożnej poprzez wychowywanie w duchu sportowej 

rywalizacji, kultury osobistej oraz wewnętrznej samokontroli. 

 Półmaraton Hajnowski – najstarsza i jedna z ważniejszych imprez biegowych na Podlasiu. 

Uczestnicy mają do pokonania dystans z Białowieży do Hajnówki. 17 z 21 kilometrów 

pięknej przyrodniczo trasy prowadzi przez Puszczę Białowieską - najlepiej zachowany 

las nizinny w Europie. Półmaraton Hajnowski, pomimo kameralnego charakteru, stał 

się ważnym punktem w kalendarzu najlepszych imprez biegowych w Polsce. Dobra 
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organizacja oraz profesjonalna obsługa dotychczasowych edycji sprawiły, że bieg 

zdobył wiele wyróżnień. 

 Hajnowska Dwunastka – Rokrocznie, w pierwszą sobotę października w Hajnówce 

organizowana jest kolejna impreza biegowa, której trasa prowadzi leśnymi ścieżkami 

Puszczy Białowieskiej - naszego skarbu narodowego. Bieg jest adresowany do tych, 

którzy uwielbiają biegać w leśnej jesiennej scenerii, w ciszy, wśród szpalerów drzew. 

Sportowcy przyjeżdżają nie tylko, aby pobić kolejny rekord życiowy, ale przede 

wszystkim, by spotkać z przyjaciółmi, poznać podlaską gościnność, skosztować 

przysmaków kuchni regionalnej, spędzić wieczór przy ognisku, potańczyć, pośpiewać i 

z nowym zapasem sił wrócić w poniedziałek do szarej rzeczywistości. 

 Bieg Rodzinny po Puszczy Białowieskiej - to propozycja adresowana do mieszkańców Hajnówki 

i gości z Polski, której istotnym elementem jest udział całych rodzin - rodziców, 

dziadków, dzieci, wnuków. Bieganie w Puszczy Białowieskiej ma na celu zachęcenie 

rodzin do wspólnego spędzania czasu w formie aktywnej, w otoczeniu przyrody. Na 

uczestników czeka przejazd kolejką wąskotorową, dmuchany zamek i zjeżdżalnia do 

skakania, konkursy, zabawy z animatorem, balony, bańki, malowanie twarzy, losowanie 

nagród, wspólne pieczenie kiełbasek przy ognisku. 

 Bieg Uliczny o Puchar Burmistrza Miasta Hajnówka – to jedna z imprez propagująca bieganie, 

gromadząca na starcie setki uczestników, zarówno młodzieży z hajnowskich szkół, jak 

i młodzieży i dorosłych z powiatu hajnowskiego. Jesienne biegi wokół Parku 

Miejskiego OSiR organizuje od roku 1996. 

 Hajnówka Biega – w każdą środę, od kwietnia do października, OSiR organizuje akcję 

„Hajnówka Biega”. Impreza rekreacyjna przyciąga coraz więcej sympatyków biegania 

leśnymi ścieżkami Puszczy Białowieskiej. Trasę o dowolnym dystansie można pokonać 

marszem, truchtem lub biegiem pod okiem instruktora. 

 Rajdy rowerowe - to dobry sposób na spędzenie czasu wolnego, poznanie nowych miejsc 

i spotkanie ciekawych ludzi. Cieszą się dużym zainteresowaniem zarówno wśród 

młodzieży jak i osób dorosłych. Z roku na rok zwiększamy naszą ofertę w zakresie 

turystyki rowerowej, a w kalendarzu zagościły: trzydniowy rajd rowerowy na Białoruś, 

trzydniowy sierpniowy rajd rowerowy, rajdy dla młodzieży oraz rajdy rodzinne. 

 Imprezy rekreacyjno – sportowe z udziałem osób niepełnosprawnych – OSiR organizuje również 

imprezy z udziałem osób niepełnosprawnych. W okresie letnim - Spartakiada 

lekkoatletyczna na Stadionie OSiR, natomiast w okresie zimowym – gry i zabawy 

wodzie w Parku Wodnym. Głównym celem jest integracja osób niepełnosprawnych ze 

zdrowymi rówieśnikami, poczucie własnej wartości i sprawności oraz udział w życiu 

społecznym. 

 Piłka siatkowa – co roku organizujemy kilka imprez cyklicznych takich jak: Mistrzostwa 

Hajnówki w Piłce Siatkowej Plażowej Amatorów, Turniej Piłki Siatkowej Drużyn 

Mieszanych, Mistrzostwa Hajnówki w piłce Siatkowej Halowej Amatorów. W okresie 

ferii i wakacji organizujemy turnieje dla młodzieży szkolnej. 

2.4. Park Wodny  
Zatrudnienie obsługi, administracji: 

 obsługa – 22 osoby 

 administracja - 6 osób. 

Pozyskane środki finansowe zewnętrzne: Program "Umiem pływać" realizowany przez gminy 

- 39 720,00 zł z Ministerstwa Sportu i Turystyki. 

Informacje dotycząca remontów obiektu i zakupów: 

1) Remonty: 

 remonty pomp ciepła (centrala wentylacyjna) - 5 634,75 zł,  

 remont systemu start-stop zjeżdżalni wodnej - 8 786,70 zł,  
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 remont kuli wytwarzającej fale - 20 277,00 zł,  

 remont przeciwprądu - 1 222,73 zł,  

 remont systemu pomiarowego parametrów wody basenowej - 4 572,46 zł,  

 remont sauny parowej - 1 070,35 zł,  

 remont sauny suchej - 1 826,21 zł,  

 remont pomp obiegowych - 8 336,10 zł,  

 wymiana złóż filtracyjnych - 41 223,39 zł.  

Łączny koszt remontów: 92 949,69 zł. 

2) Zakupy: 

 zestaw komputerowy - 3 503,41 zł,  

 leżaki basenowe 6 szt. - 3 621,30 zł,  

 kamery (wieża, basen rekreacyjny) - 2 567,70 zł,  

 klimatyzator - 2 816,25 zł,  

 zestaw mierników - 3 832,85 zł,  

 dysk zewnętrzny sieciowy - 1 790,77 zł.  

Łączny koszt zakupów: 18 132,28 zł.  

Działania marketingowe: 

 noworoczna oferta karnetowa,  

 feryjny i wakacyjny kurs nauki pływania,  

 Noc Muzeów w Parku Wodnym,  

 jesienna promocja karnetowa - karnety do firm,  

 nauka pływania organizowana przez Urząd Miasta i Park Wodny.  

 

Sprawy Społeczne 

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Hajnówce przyznaje pomoc poprzez: 

Zasiłki stałe 

 Zasiłek stały jest świadczeniem obligatoryjnym i przysługuje on: 

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 211 rodzin. Zasiłek stały decyzją administracyjną przyznano 213 osobom. 

Składka na ubezpieczenie zdrowotne 

Składki na ubezpieczenie zdrowotne w okresie styczeń - grudzień 2019 r. opłacono dla 278 

świadczeniobiorców, z tego: 

- na kwotę – 86.727,26 zł (179 osób pobierających zasiłek stały), 

- na kwotę 92.700,00 zł - 99 osób, w tym 39 osób pobierających świadczenia rodzinne w formie 

świadczenia pielęgnacyjnego, 60 osób pobierających specjalny zasiłek opiekuńczy  

Koszt opłaconych składek zdrowotnych w 2019 r., wyniósł 179.427,26 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 2019r. z prawa do świadczeń zdrowotnych 

finansowanych ze środków publicznych skorzystało 44 osoby. Prawo do świadczeń opieki 

zdrowotnej przysługiwało na okres 90 dni. 

Zasiłki okresowe 

Zasiłek okresowy przysługuje osobom i rodzinom, których dochód nie przekracza ustawowego 
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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. W 2019 r., zasiłkami okresowymi objęto 663 osoby (587 rodzin), liczba 

wypłaconych świadczeń - 4024 na ogólną kwotę: 1.074.558,00 zł. 

Rządowy Program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Hajnówce w 2019 roku był realizatorem rządowego 

programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019 - 2023 przyjętego Uchwałą Nr 140 Rady 

Ministrów z dnia 15 października 2018r. (M. P. z 2018 r. poz.1007). 

Celem rządowego rogramu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 jest zapewnienie 

pomocy i ograniczenia zjawiska niedożywienia: dzieci i młodzieży z rodzin o niskich 

dochodach lub znajdujących się w trudnej sytuacji, oraz osób dorosłych, zwłaszcza osób 

starszych, samotnych, chorych lub niepełnosprawnych. 

Z programu mogą skorzystać osoby i rodziny, których dochód nie przekracza kwoty 150% 

kryterium dochodowego, o którym mowa w art.8 ust. 1 pkt 1 lub 2 ustawy o pomocy społecznej, 

tj. kwoty: 

- 1051,50 zł dla osoby samotnie gospodarującej; 

- 792,00 zł dla osoby w rodzinie. 

Rządowy program „Posiłek w szkole i domu” na lata 2019-2023, jest kontynuacją 

dotychczasowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020. 

W roku sprawozdawczym 2019 rzeczywista liczba osób objętych programem “Posiłek w szkole 

i w domu“ ogółem wyniosła - 1584 osoby w tym: 

- 411 osób skorzystało z obiadów (115 dzieci do czasu rozpoczęcia nauki w szkole, 300 dzieci 

do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej i 15 osób dorosłych) – na łączną kwotę 

1.250.000,00 zł. 

- 542 osoby objęto pomocą w formie zasiłku celowego na zakup żywności - na łączną kwotę 

1.054.198,00 zł. 

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

środowiskowych na łączną kwotę 640,00 zł 

Zasiłek celowy i pomoc w naturze 

W roku 2019 MOPS w Hajnówce przyznawał 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: 48.543,80 zł. 

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 sprawozdawczym 2019 MOPS w Hajnówce z tego tytułu wypłacił 2 takie świadczenia                    

w łącznej kwocie -12.000,00 zł 
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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. W 2019 roku MOPS w 

Hajnówce w takiej formie realizował świadczenia na łączną kwotę - 29. 822,98 zł. 

Zasiłek celowy specjalny 

Zasiłki celowe specjalne przyznawane były w szczególnie uzasadnionych przypadkach 

osobom/rodzinom o dochodach przekraczających kryterium dochodowe. Większość z nich 

przyznana była osobom/rodzinom, które ponoszą znaczne wydatki na leczenie (najczęściej z 

powodu choroby przewlekłej). W roku sprawozdawczym 2019 z pomocy w w/w formie 

skorzystało: 31 osób, w tym wypłaconych było 32 świadczenia, na ogólną kwotę: 14.874,00 zł. 

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 2019 roku 

Ośrodek obejmował pomocą w formie: usług opiekuńczych 22 środowiska oraz w formie: 

specjalistycznych usług opiekuńczych (osób z zaburzeniami psychicznymi) - 8 środowisk. 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Hajnówce w 2019 roku zatrudniał 6 opiekunek, w tym: 

 3 opiekunki wykonujące usługi opiekuńcze, 

 3 opiekunki wykonujące usługi specjalistyczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi. 

 W 2019 roku wsparciem przy realizacji usług opiekuńczych w MOPS w Hajnówce było 

6 stanowisk pracy w ramach prac społecznie – użytecznych. 

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 2019 odpłatność gminy miejskiej Hajnówka za pobyt w DPS była realizowana dla 34 

osób. Na ten cel wydatkowano kwotę 867.887,00 zł. 

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 najbliższa rodzina. Pochówek odbywa się zgodnie z 

wyznaniem zmarłego. W 2019 roku ze środków gminy miejskiej Hajnówka pokryto koszt 3 

pogrzebów na kwotę 6.180,00 zł. 

Wspieranie rodziny - asystent rodziny 

W ramach „Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej w roku 2019 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Hajnówce zatrudniał 3 asystentów rodziny. Koszty 

zatrudnienia asystentów finansowane były z budżetu gminy (65.495,94 zł), dotacji budżetu 

państwa w ramach Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej 

(36.020 zł) oraz dotacji Unijnej w ramach realizacji projektu “Okno na wschód” (54.437,56 zł). 

Łącznie na ten cel Ośrodek uzyskał finansowanie w wysokości 155.953,50 zł. 
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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. 

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 2019 r. objęte 

były 49 rodzin. 

 

Plan finansowy MOPS na 2019r. opiewał na kwotę 29.629.886,00 zł, wydatkowano: 

29.090.218,97 zł. 

3.1. Rodzaje wydatkowania na poszczególne świadczenia w 2019r. 

 Zasiłki stałe – 1.100.597,00 zł; - 211 rodzin, (213 – liczba osób którym przyznano 

decyzją świadczenie). 

 Zasiłki okresowe – 1.074.558,00 zł; - 587 rodzin, 663 osób, którym przyznano decyzją 

świadczenie, 1193 osób w rodzinach, 

 Składki zdrowotne – 179.427,26 zł; opłacone dla 278 świadczeniobiorców w tym 179 

osób pobierających zasiłek stały na kwotę – 86.294,66 zł, zaś 99 osobom pobierającym 

świadczenie pielęgnacyjne i zasiłek dla opiekuna na kwotę – 92.700,00 zł, 

 Specjalistyczne usługi opiekuńcze z budżetu Wojewody – 84.250,00 zł (8 rodzin, 10 

osób w rodzinach), 

 Program Rządowy „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 realizowany przez 

Ośrodek w ramach zadań własnych i zadań finansowanych z budżetu państwa. Ogólny 

koszt Rządowego Programu w 2019r., wyniósł – 1.250.000,00 zł w tym: ze środków 

własnych gminy – 250.000,00 zł, dotacja z budżetu państwa – 1.000.000,00 zł., z tego: 

- zasiłki celowe na zakup żywności – 841.208,42,00 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 411 dzieci i uczniów na podstawie art. 7 ustawy o pomocy społecznej, 15 

osoby w ŚDS oraz 2 dzieci na kwotę 640,00 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 „Posilek w szkole i w domu” objętych było 22 placówki prowadzące dożywianie 

w Hajnówce tj. 11 szkół, 7 przedszkoli, 2 żłobki, 1 Środowiskowy Dom Samopomocy, 1 

Placówka Wspardzia Dziennego - Świetlica Socjoterapeutyczna oraz placówki z poza 

Hajnówką. W roku sprawozdawczym 2019r., od 01.01.2019r. do 31.12.2019r. rzeczywista 

liczba osób objętych programem ogółem wyniosła 1584. 

Środki finansowe z zadań własnych gminy w 2019r. 

 Usługi opiekuńcze – 177.023,00 zł 

 Zasiłki celowe i pomoc w naturze: 1.110.820,00 zł, w tym: zasiłki celowe specjalne – 

31 rodzin – 14.874,00 zł, 

 Dofinansowanie kosztów pobytu mieszkańców Hajnówki w Domach Pomocy 

Społecznej – 867.887,00 zł (34 osób), 

• Sprawienie pogrzebu – 6.180,00 zł dla 3 osób. 

PRACA SOCJALNA 

 Na rzecz klientów świadczona była również pomoc pozamaterialna w formie pracy 

socjalnej. Pod tym pojęciem należy rozumieć działalność, która ma na celu ułatwienie 

wzajemnego przystosowania jednostek, rodzin i środowiska społecznego oraz rozwijanie 

poczucia własnej wartości poprzez wykorzystanie możliwości tkwiących w ludziach, w 

stosunkach interpersonalnych oraz zasobach udostępnianych przez społeczności lokalne. Jest 
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to działanie, które koncentruje się na rozwiązywaniu najróżniejszych problemów – od 

motywowania osób bezrobotnych do poszukiwania pracy, po przywrócenie stabilizacji w 

rodzinach i opiera się na: 

- zaangażowaniu odbiorcy usług w rozwiązywanie problemu, 

- zasobach klienta i społeczności, 

- uporządkowanym procesie pomocy, 

- planowanych wysiłkach podejmowanych na rzecz zmian. 

 W 2019r. pracownicy socjalni MOPS w Hajnówce podejmowali działania skierowane 

na pomoc osobom oraz rodzinom w odbudowie, umacnianiu oraz kształtowaniu zdolności do 

funkcjonowania w społeczeństwie. Aktywizowali społeczność lokalną i wspierali w procesie 

zaspokajania potrzeb życiowych. 

 Działania podejmowane przez pracowników socjalnych obejmowały kompleksowe 

oraz wielopłaszczyznowe zadania realizowane podczas pracy z mieszkańcami. Do głównych 

zadań pracowników socjalnych zaliczało się: 

- dokonywanie diagnozy sytuacji i zjawisk, które są przyczyną trudnego położenia rodzin, 

społeczności lokalnych, a także lokalnych grup ryzyka, a następnie analizowanie możliwości 

wsparcia i pomocy w celu zaspokojenia potrzeb, 

- organizacja pomocy dla osób i rodzin oraz przyznawanie świadczeń w różnej formie w ramach 

możliwości dla osób kwalifikujących się do pomocy, 

- współpraca z organizacjami, instytucjami oraz innymi jednostkami w celu realizacji zadań 

(Środowiskowy Dom Samopomocy, Spółdzielnia Mieszkaniowa, Zakład Gospodarki 

Mieszkaniowej, Areszt Śledczy, Kościół Katolicki, Kościół Prawosławny, Kościół Chrześcijan 

Baptystów, Powiatowy Urząd Pracy, Komenda Powiatowa Policji, Komisja ds. Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych, Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna, Poradnia Zdrowia 

Psychicznego, SP ZOZ Hajnówka, Odział Pielęgnacyjno–Opiekuńczy, kuratorzy sądowi i 

społeczni, pedagodzy szkolni, lekarze rodzinni, pielęgniarki środowiskowe, ośrodki pomocy), 

- udzielanie porad, informacji i pomocy w zakresie rozwiązywania spraw życiowych osobom, 

które dzięki wsparciu pracownika były zdolne do samodzielnego rozwiązania problemu 

będącego przyczyną trudnej sytuacji życiowej, 

- inicjowanie nowych form pomocy osobom i rodzinom mającym trudną sytuację życiową. 

 Ogólna liczba rodzin, które zostały objęte pracą socjalną, z którymi pracownicy socjalni 

współpracowali to: 810 rodzin (1596 osób w rodzinie). Warto zaznaczyć, iż pracownicy socjalni 

wykazują się między innymi inicjatywą i są zapobiegliwi w działaniach na rzecz klientów. 

Przykładem tego jest chociażby ochrona podopiecznych przed utratą lokali mieszkalnych. W 

okresie 2019r., Miejski Osrodek Pomocy Społecznej w Hajnówce z tego tytułu przekazał 

Zakładowi Gospodarki Mieszkaniowej kwotę: 26.509,65 zł oraz na konto Spółdzielni 

Mieszkaniowej – kwotę: 12.034,84 zł. Co łącznie daje kwotę: 38.554,49 zł. 

INNE ZADANIA I DZIAŁANIA OŚRODKA 

 Pracownicy MOPS w swojej pracy zajmowali się również: 

 sporządzaniem wywiadów środowiskowych dla potrzeb: sądów, zakładów karnych oraz 

 innych jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, 

 sporządzaniem wywiadów środowiskowych na potrzeby Urzędu Miasta z osobami 

ubiegającymi się o przyznanie dodatku mieszkaniowego 

 tworzeniem list do Powiatowego Urzędu Pracy osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku 

korzystających ze świadczeń pomocy społecznej, które mogą być skierowane do 

podjęcia prac społecznie użytecznych, 

 współpracą na rzecz klientów OPS z organizacjami pożytku publicznego, 

stowarzyszeniami, kościołami, zakładami pracy i osobami fizycznymi, 

 przeciwdziałając tragicznym skutkom zimy pracownicy socjalni wspólnie z 

funkcjonariuszami Komendy Powiatowej Policji w Hajnówce dokonywali diagnozy 
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środowisk narażonych na niekorzystne działanie zimy (osób bezdomnych, samotnych i 

starszych, niepełnosprawnych oraz niezaradnych życiowo), monitoring środowisk nie 

raz pozwolił zapobiec tragediom, które mogły mieć miejsce w naszym mieście, 

 kompletowaniem dokumentacji do Domów Pomocy Społecznej i Środowiskowego 

Domu Samopomocy, 

 bieżącym informowaniem sądu, policji czy też prokuratury o sytuacjach patologicznych 

występujących w rodzinach podopiecznych, 

 w uzasadnionych przypadkach składaniem wniosków w sądzie o umieszczenie w DPS 

bez zgody chorego, 

 kierowaniem osób bezdomnych do schronisk, noclegowni, 

 wydawaniem zaświadczeń o korzystaniu lub nie korzystaniu z pomocy społecznej, 

 motywowaniem rodzin problemowych do podjęcia terapii, uczestnictwa w mitingach 

AA itp., 

 uczestnictwem w posiedzeniach grup roboczych w ramach Lokalnego Zespołu 

Interdyscyplinarnego, 

 kierowaniem podopiecznych do uczestnictwa w projektach organizowanych przy 

MOPS. 

DZIAŁANIA NA RZECZ ŚRODOWISKA LOKALNEGO 

 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Hajnówce w roku 2019 podejmował wiele 

działań na rzecz środowiska lokalnego. Głównym ich celem była aktywizacja oraz integracja 

społeczeństwa naszego miasta. Do tych działań zaliczyć należy: 

 Wigilia Bożego Narodzenia. Zgodnie z potrzebami podopiecznych przyjęto zasadę, iż 

spotkania Wigilijne będą odbywać się naprzemiennie według kalendarza juliańskiego i 

gregoriańskiego. Wigilia odbyła się 20 grudnia 2019r. 

 Całoroczna zbiórka odzieży, sprzętu gospodarstwa domowego, mebli, zabawek, które 

następnie trafiają do osób potrzebujących. 

 Zbiórka żywności w największych sklepach miasta Hajnówka w ramach ogólnopolskiej 

zbiórki żywności organizowanej przez Federację Polskich Banków Żywności. 

 Wydawanie skierowań na żywność w ramach Programu Operacyjnego Pomoc 

Żywnościowa 2014 – 2020, Europejski Fundusz Pomocy Najbardziej Potrzebującym 

(FEAD). Od od 01 grudnia 2018r., Hajnowskie Stowarzyszenie „Sami Sobie” 

rozpoczęło realizację Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 

Podprogramu 2019  we współpracy ze Stowarzyszeniem Bank Żywności Suwałki – 

Białystok oraz  przy zaangażowaniu Władz Miasta Hajnówka, w ramach którego osoby 

najbardziej potrzebujące z miasta Hajnówka będą mogły skorzystać ze wsparcia 

w postaci żywności. 

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020  jest współfinansowany 

z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym. Hajnowskie 

Stowarzyszenie „Sami Sobie” w 2019r., przy współpracy z Miejskim Ośrodkiem 

Pomocy Społecznej cyklicznie dystrybułowało pomoc żywnościową w formie paczek. 

 Prowadzenie strony internetowej Ośrodka, na której zamieszczane były ogłoszenia, 

najważniejsze działania, przepisy prawne, adresy do różnych instytucji i organizacji 

świadczących pomoc. Ponadto przez cały ubiegły rok na tablicy ogłoszeń MOPS 

wywieszane były różne ważne informacje, np. termin wydawania żywności, ogłoszenia 

o terminach wypłat zasiłków, zaproszenie na Kolację Wigilijną, biuletyny dotyczące 

bezpłatnej rehabilitacji i pomocy dzieciom niepełnosprawnym itp. 

 W 2019r., przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Hajnówce działał lokalny 

punkt konsultacyjny majacy na celu pomoc ofiarom i świadkom przestępstw oraz 

członkom ich rodzin. Punkt ten oferował nieodpłatną pomoc prawną i psychologiczną. 

PLACÓWKA WSPARCIA DZIENNEGO - ŚWIETLICA SOCJOTERAPEUTYCZNA 
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 W strukturach MOPS w Hajnówce funkcjonuje świetlica socjoterapeutyczna dla dzieci 

z rodzin dysfunkcyjnych z siedzibą przy ul. Ks. I. Wierobieja 18. W ramach swojej działalności 

udziela pomocy rodzinom dysfunkcyjnym poprzez objęcie dzieci działaniami 

wychowawczymi, opiekuńczymi, edukacyjnymi i psychologicznymi. W 2019 roku pod opieką 

świetlicy przebywało 18 dzieci. 

 W świetlicy jest zatrudnionych dwóch pedagogów, którzy opracowują i realizują 

indywidualny plan pracy z dzieckiem, prowadzą zajęcia korekcyjne, kompensacyjne i 

socjoterapeutyczne pozwalające wychowankom uzyskać pomoc w kryzysach szkolnych, 

rodzinnych, rówieśniczych i osobistych. Dzieci bardzo chętnie uczestniczyły w prowadzonych 

zajęciach muzycznych, artystycznych, plastycznych, technicznych i kulturalnych. Dzięki temu 

mogły pogłębiać i rozwijać swoje zainteresowania, zdolności czy umiejętności. Przez cały rok 

Placówka Wsparcia Dziennego - Świetlica Socjoterapeutyczna zapewnia swoim 

wychowankom: 

- opiekę wychowawczą po zajęciach szkolnych, 

- organizowanie wolnego czasu i umożliwienie rozwoju zainteresowań, 

- pomoc w nauce i odrabianiu zadań domowych, 

- możliwość dostępu do komputera i Internetu, 

- pomoc w rozwiązywaniu trudnych sytuacji życiowych, 

- organizowanie zajęć z elementami socjoterapii, wyrównawczych oraz korekcyjno-

kompensacyjnych, 

- organizowanie zajęć plastycznych, muzycznych, teatralnych, sportowych, imprez 

okolicznościowych itp. 

- kształtowanie podstawowych nawyków współżycia w grupie, poprawnego zachowania 

się, wzajemnej życzliwości, 

- współpracę z rodziną dziecka, 

- pomoc socjalną – dożywianie w miarę posiadanych środków finansowych (dzieci mają 

zapewnione obiady finansowane przez MOPS), 

- organizowanie wycieczek – w miarę posiadanych środków. 

Udział w projekcie pt. „Szansa w integracji” oraz „Szansa w Integracji II” współfinansowanym 

ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020 realizowanego przez Fundację 

OKNO NA WSCHÓD w partnerstwie z Powiatem Hajnowskim i Gminą Miejską Hajnówka. 

Projekty realizowane przy współpracy z Hajnowskim Stowarzyszeniem „Sami Sobie”: 

 „Akcja Zima 2019 w Świetlicy Socjoterapeutycznej przy MOPS w Hajnówce” – 

wypoczynek zimowy dla podopiecznych świetlicy, ich rodzeństwa oraz dzieci z 

hajnowskich szkół podstawowych wskazanych przez pracowników socjalnych MOPS 

w Hajnówce –  dofinansowanie Burmistrza Miasta Hajnówka; 

 „Akcja Lato 2019 w Świetlicy Socjoterapeutycznej przy MOPS w Hajnówce” – 

wypoczynek letni dla podopiecznych świetlicy, ich rodzeństwa oraz dzieci z 

hajnowskich szkół podstawowych wskazanych przez pracowników socjalnych MOPS 

w Hajnówce – dofinansowanie Burmistrza Miasta Hajnówka. 

DZIAŁ ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH 

1. Świadczenia rodzinne 

Realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 28 listopada 2003r., o świadczeniach 

rodzinnych (t.j. Dz. U. z 2020r., poz. 111) 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. 

Kryterium dochodowe uprawniające rodzinę do uzyskania świadczeń wynosi w przeliczeniu na 
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osobę w rodzinie – 674,00 zł, natomiast przy dziecku niepełnosprawnym opiewa na kwotę – 

764,00 zł (na osobę w rodzinie). 

Świadczenia rodzinne w liczbach i kwotach 

- kwota wypłaconych świadczeń rodzinnych łącznie: 6.130.855,02 zł 

- liczba wypłaconych świadczeń: 14 321 

- kwota wypłaconych dodatków z tytułu urodzenia dziecka: 42.000,00 zł 

- liczba osób pobierających dodatek z tytułu urodzenia dziecka: 42 

- kwota wypłaconych świadczeń w formie jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się 

  dziecka: 131.000,00zł 

- kwota wypłaconych zasiłków pielęgnacyjnych: 1.524.293,00 zł 

- liczba osób pobierających zasiłek pielęgnacyjny: 758 

- kwota wypłaconych świadczeń pielęgnacyjnych: 1.432.820,00 zł 

- liczba osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne: 83 

- kwota wypłaconych specjalnych zasiłków opiekuńczych: 398.234,00 zł 

- liczba osób pobierających specjalny zasiłek opiekuńczy: 77 

- liczba osób pobierających zasiłek dla opiekuna: 31 (liczba świadczeń wypłaconych: 322, 

   na kwotę: 199.197,00 zł 

2. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego 

Realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007r., o pomocy osobom 

uprawnionym do alimentów (t.j. Dz. U. z 2019r.,  poz. 670 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 725,00 zł (obowiązujacą do 30.09.2019r.) natomiast od 

01.10.2019r. kryterium dochodowe wynosiło nie więcej niż 800,00 zł na osobę w rodzinie. 

Fundusz alimentacyjny w liczbach i kwotach 

- kwota wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego na rzecz osób uprawnionych  

  w 2019r., wyniosła: 823.501,41 zł 

- liczba wypłaconych świadczeń na rzecz osób uprawnionych (w zestawieniu ilościowym): 

  2091 (uśredniona miesięczna liczba osób uprawnionych: 175) 

- liczba rodzin pobierających świadczenia z funduszu alimentacyjnego wyniosła miesięcznie 

  w ujęciu uśrednionym: 131 rodzin 

- liczba dłużników alimentacyjnych w gminie w 2019r., wynosiła: 215 osób 

- kwota zwróconych-wyegzekwowanych świadczeń od dłużników alimentacyjnych w 

prowadzonych postępowaniach w 2019r., wyniosła: 276.161,54 zł  

3. Świadczenie wychowawcze 

Realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 11 lutego 2016 r., o pomocy państwa w 

wychowywaniu dzieci (t.j. Dz. U. z 2019r., poz. 2407 z poźn. zm.) polegających na 

prowadzeniu postępowań z zakresu świadczeń wychowawczych 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 
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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. Do 31.06.2019r., w przypadku rodzin z dochodem poniżej 800,00 zł netto na osobę 

wsparcie otrzymywały rodziny na pierwsze lub jedyne dziecko. Dla rodzin z dzieckiem 

niepełnosprawnym kryterium dochodowe było wyższe i wynosiło 1200,00 zł netto. Zgodnie ze 

zmianami wprowadzonymi w Programie „Rodzina 500+”, od 1 lipca 2019 roku świadczenie 

wychowawcze przysługuje na każde dziecko do ukończenia 18. roku życia, bez względu na 

dochód osiągany przez rodzinę. 

Świadczenie wychowawcze w liczbach i kwotach: 

- kwota wypłaconych świadczeń wychowawczych w 2019r.: 13.834.517,68 zł. 

- łączna liczba wypłaconych świadczeń wychowawczych: 27 826 

- liczba rodzin mających ustalone prawo do świadczenia wychowawczego: 2034 

4. Program “Dobry Start” 

Uchwałą Nr 80 Rada Ministrów dnia 30 maja 2018r., ustanowiła rządowy program 

„Dobry Start” (M.P. z 2018r., poz. 514). Akt prawny w sprawie szczegółowych warunków 

realizacji rządowego programu „Dobry Start” określa  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 

30 maja 2018 r., (Dz. U. z 2018r., poz. 1061 z późń. zm.). 

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: 602.250,00 zł 

- liczba świadczeń przyznanych/wypłaconych w 2019 roku: 2008 świadczenia 

- liczba dzieci, na które wypłacono świadczenia “Dobry Start” w związku z rozpoczęciem roku 

szkolnego z tego: 

 - w szkole podstawowej: 1353 

 - w szkole ponadpodstawowej: 255 

 - w dotychczasowym gimnazjum: 378 

 - w szkole artystycznej: 2 

 - w specjalnym osrodku szkolno-wychowawczym: 18 

 - w specjalnym ośrodku wychowawczym: 2 

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY 

OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE NA LATA 2015 – 2021 

 Program adresowany jest do mieszkańców Gminy Miejskiej Hajnówka i instytucji 

działających na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 

Celem Programu jest: 

• zmniejszenie skali zjawiska przemocy w rodzinie na terenie Gminy Miejskiej Hajnówka, 

określenie w drodze uchwały trybu powoływania i odwoływania członków zespołu 

interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania, powołanie 

Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego; diagnozowano problem przemocy w rodzinie, 

opracowano i realizowano plan pomocy w indywidualnych przypadkach, rozpowszechniano 

informacje o instytucjach oraz możliwościach udzielania pomocy w środowisku lokalnym, 

monitorowano sytuacje rodzin dotkniętych przemocą, dokumentowano działania podejmowane 

wobec rodzin, w których dochodziło do przemocy, podejmowano działania prewencyjne w 
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środowiskach zagrożonych przemocą, inicjowano interwencje w środowiskach dotkniętych 

przemocą, 

• zwiększenie skuteczności działań interwencyjnych wobec osób stosujących przemoc w 

rodzinie; izolowano sprawców od ofiar, udzielano informacji sprawcom przemocy na temat 

programów korekcyjno – edukacyjnych, przeprowadzano rozmowy z osobami 

nadużywającymi alkoholu, stosującymi przemoc, kierowano wnioski do Miejskiej Komisji 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 

• zwiększenie pomocy i ochrony ofiar przemocy w rodzinie; udzielano informacji dotyczących 

bezpiecznego schronienia osobom dotkniętym przemocą w ośrodkach interwencji kryzysowej 

i w specjalistycznych ośrodkach wsparcia, udzielano informacji m.in. na temat pozyskania 

zaświadczenia lekarskiego, udzielanie informacji na temat praw osób będących ofiarami 

przemocy. 

Zespoły Interdyscyplinarne 

 W dniu 1 sierpnia 2010r. weszła w życie nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu 

przemocy w rodzinie. Nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie nałożyła 

na gminy obowiązek tworzenia zespołów interdyscyplinarnych, których obsługę organizacyjno 

– techniczną zapewniają ośrodki pomocy społecznej. Zgodnie z przepisami ustawy Rada Miasta 

Hajnówka Uchwałą Nr VI/30/11 z dnia 30 marca 2011r. określiła tryb i sposób powoływania i 

odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowe warunki jego 

funkcjonowania. Burmistrz Miasta Hajnówka Zarządzeniem Nr 50/11 z dnia 27 czerwca 2011r. 

powołał i określił skład osobowy zespołu interdyscyplinarnego funkcjonującego na terenie 

miasta Hajnówka. Zespół Interdyscyplinarny to grupa specjalistów podejmująca się współpracy 

celem udzielenia pomocy podopiecznemu lub całej rodzinie. Działania Zespołu skierowane są 

do rodzin znajdujących się w kryzysie, niewydolnych wychowawczo i ukierunkowane są na 

rozwiązanie konkretnego problemu w rodzinie. Celem istnienia zespołu interdyscyplinarnego 

jest działalność profilaktyczna i pomoc rodzinom w przezwyciężaniu trudnych sytuacji 

życiowych. W skład Zespołu Interdyscyplinarnego wchodzą przedstawiciele instytucji, które 

zajmują się pomocą rodzinie i mogą mieć wpływ na poprawę jej sytuacji. Zespół 

Interdyscyplinarny ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie odbywa narady w Miejskim 

Ośrodku Pomocy Społecznej. Zespół ma za zadanie m.in. diagnozowanie problemu przemocy 

w rodzinie, podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w celach 

zapobiegawczych, inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą, 

rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielania pomocy w 

środowisku lokalnym oraz inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w 

rodzinie. W roku 2019 odbyły się 4 spotkania Zespołu Interdyscyplinarnego. 

Grupy Robocze 

 Zespół interdyscyplinarny może tworzyć grupy robocze w celu rozwiązywania 

problemów związanych z wystąpieniem przemocy w rodzinie. Do zadań grup roboczych należy 

w szczególności: opracowanie i realizacja planu pomocy w indywidualnych przypadkach 

wystąpienia przemocy w rodzinie, monitorowanie sytuacji rodzin, w której dochodzi do 

przemocy oraz rodzin zagrożonych wystąpieniem przemocy, dokumentowanie działań 

podejmowanych wobec rodzin w których dochodzi do przemocy oraz efektów ich działań. 

 W roku 2019 w ramach Zespołu Interdyscyplinarnego utworzono 95 grup roboczych w 

tym odbyło się 217 posiedzeń. Rozpoczęto 95 procedur Niebieskiej Karty. W przeciągu 2019r., 

zamknięto 103 procedury, w tym 78 procedur w związku z ustaniem przemocy w rodzinie jak 

i uzasadnionym przypuszczeniem o zaprzestaniu stosowania przemocy w rodzinie oraz po 

zrealizowaniu indywidualnego planu pomocy oraz w przypadku 25 procedur podjeto decyzję o 

braku zasadności podejmowania działań. Monitoringiem na 2020r., objęto 10 procedur 

Niebieskiej Karty. Osobom dotkniętym przemocą w rodzinie udzielono wsparcia i pomocy w 

formie poradnictwa  m.in. psychologicznego dla - 4 osób, prawnego dla-4 osób oraz socjalnego 
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– 95 osób. 

KARTA DUŻEJ RODZINY 

 Zgodnie z uchwałą XXIX/221/13 Rady Miasta Hajnówka z dnia 25 września 2013r. na 

MOPS zostały nałożone zadania dotyczące dokumentowania i wydawania Kart Dużej Rodziny 

Hajnowskiej dla rodzin wielodzietnych i na stałe zamieszkałych na terenie miasta Hajnówka. 

Ogółem w roku 2019 objęto programem 78  rodzin wydając 387 kart. 

 Na terenie miasta Hajnówka Ogólnopolskim Programem Karta Dużej Rodziny w roku 

2019 objęto 302 rodziny tj. 1303 osoby. 

NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W 

HAJNÓWCE 

Należności z tytułu dochodów budżetowych wynoszą razem 14.329.415,58 w tym: 

- należności funduszu alimentacyjnego- 9.033.351,71, 

- należności zaliczki alimentacyjnej- 1.443.088,31 

- należności odsetek od funduszu alimentacyjnego-3.833.467,62 

- należności za usługi specjalistyczne-1.883,25 

-świadczenia nienależnie pobrane-15.768,30 

-odsetki od świadczeń nienależnie pobranych-1.844,79 

- koszty upomnienia -11,60 

Odpis aktualizujący należności na koniec roku 2019r. wyniósł razem 4.191.146,14 w tym: 

-odpis należności funduszu alimentacyjnego-2.586.615,39 

-odpis należności zaliczki alimentacyjnej-355.906,75 

- odpis należności odsetek od funduszu alimentacyjnego-1.230.987,71 

-odpis należności świadczeń nienależnie pobranych-15.779,90 

-odpis odsetek od św. nienależnie pobranych-1.844,79 

odpis kosztów upomnienia-11,60 

Ośrodek na koniec roku 2019 posiadał zobowiązania krótkoterminowe na kwotę 232.560,67 w 

tym: 

-zobowiązania wobec budżetów 8.348,00, 

-zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń 46.081,80 

-zobowiązania z tytułu wynagrodzeń 163.557,39 

-zobowiązania pozostałe 12.938,77 

-fundusze specjalne 1.634,71 

STAN MAJĄTKU OŚRODKA 

Ośrodek Pomocy Społecznej posiadał na koniec roku 2019 środki trwałe o wartości 206.704,28, 

pozostałe środki trwałe o wartości 333.716,91 oraz wartości niematerialne i prawne na sumę 

7.163,30zł. 

KADRA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W HAJNÓWCE 

 Utworzenie i utrzymywanie Ośrodka Pomocy Społecznej, w tym zapewnienie środków 

na wynagrodzenia pracowników jest zadaniem obowiązkowym gminy wynikającym z art. 17 

ust 1 pkt.18 Ustawy o pomocy społecznej. W Miejski Ośrodku Pomocy Społecznej w 

Hajnówce, w roku sprawozdawczym 2019 w stosunku pracy pozostawało 42 osoby. Do 

realizacji zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej Ośrodek Pomocy Społecznej 

zatrudnia pracowników socjalnych. Zgodnie z art. 110 ust. 11 ustawy o pomocy społecznej 

MOPS Hajnówce zatrudnia pracowników socjalnych proporcjonalnie do liczby ludności gminy 

w stosunku jeden pracownik socjalnych na 2 tys. mieszkańców. W roku 2019 było 

zatrudnionych 14 pracowników socjalnych w tym 11 świadczących pomoc w formie pracy 

socjalnej i przeprowadzających wywiady środowiskowe w miejscu zamieszkania osób 

ubiegających się o przyznanie pomocy. 

Liczba osób zatrudnionych w MOPS Hajnówka w 2019r. 

- Dyrektor -1 osoba powołana z dniem 8 październia 2018 r. 
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- Zastępca Dyrektora -1 osoba, na zasadzie porozumienia zmieniającego od dnia 7 listopada 

2018r. 

- Główna księgowa - 1 osoba 

- Starsi Księgowi - 2 osoby 

- Kierownik Działu Świadczeń Rodzinnych - 1 osoba 

- Starszy Inspektor – 1 osoba 

- Inspektorzy - 2 osoby 

- Programista - 1osoba 

- Pracownicy socjalni -14 osób 

- Asystenci rodziny - 3 osoby 

- Wychowawcy w Placówce Wsparcia Dziennego - Świetlicy socjoterapeutycznej - 2 osoby 

- Opiekunki - specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi-3 

osoby 

- Opiekunki - usługi opiekuńcze - 3 osoby 

- Pracownik gospodarczy - 2 osoby 

- Pomoc administarcyjna - 1 osoba 

- Kierowca - 1 osoba 

Wszyscy pracownicy zatrudnieni w MOPS Hajnówka w 2019r. posiadali wymagane ustawowo 

kwalifikacje do wykonywania zawodu. 

PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ w 

HAJNÓWCE 

W roku 2019 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej był współrealizatorem projektów mających 

na celu aktywizację społeczno – zawodową klientów MOPS-u. 

1. Udział w projekcie pt. „Szansa w integracji” oraz „Szansa w Integracji II” 

współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020 

realizowanego przez Fundację OKNO NA WSCHÓD w partnerstwie z Powiatem Hajnowskim 

i Gminą Miejską Hajnówka. 

W/w projekt ma na celu aktywizację społeczno - zawodową uczestników, dając możliwość 

podwyższenia kwalifikacji zawodowych. W ramach realizowanych zadań w 2019r., 

wydatkowano kwotę: 204.312,89 zł. 

2.Projekt pt. „Aktywni to  MY” nr  RPPD.09.01.00-20-0191/18 współfinansowany był 

ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Priorytet IX Rozwój lokalny, 

Działanie 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego. W ramach 

zrealizowanych zadań z ww. projektu w 2019r., wydatkowano kwotę: 253.499,85 zł. 

Liderem projektu była Gmina Miejska Hajnówka, projekt realizowany był okresie 

od 01.12.2018 do 30.09.2019r., przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w  Hajnówce 

w partnerstwie z Zakładem Doskonalenia Zawodowego. 

Projekt pt. „Aktywni to MY” skierowany jest do osób zamieszkujących obszar miasta 

Hajnówka, które ukończyły 18 rok życia oraz: 

 korzystają z pomocy MOPS w Hajnówce bądź kwalifikują się do takiej pomocy; 

 bezrobotnych, poszukujących pracy, zarejestrowanych w PUP bądź 

niezarejestrowanych. 

3.Projekt „Hej do przodu” nr  RPPD.07.01.00-20-0233/18 współfinansowanego ze środków 

EFS RPO Woj. Podl. na lata 2014 – 2020. W projekcie, który jest realizowany przez Miejski 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Hajnówce, udział weźmie 180 osób dorosłych i 60 dzieci. 

Osoby zagrożone wykluczeniem społecznym, bezrobotne ale też osoby niepełnosprawne oraz 

dzieci pochodzące z rodzin wymagających wsparcia będą mogły wziąć udział w rozmaitych 

szkoleniach i treningach, m.in.: kompetencji rodzicielskich, życiowych,  umiejętności 
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społecznych, czy - specjalnie skierowanym do dzieci – treningu kontroli emocji. W projekcie 

będą także pracować asystenci rodzinni i asystent osób niepełnosprawnych. Wsparcia udzielać 

będzie też psychoterapeuta i specjaliści doradztwa zawodowego, rodzinnego oraz 

prawnego,  aby ułatwić uczestnikom projektu powrót bądź wejście na rynek pracy, ale także 

zwiększyć ich udział w życiu społecznym. W ramach ww. projektu w 2019r., wydatkowano 

kwotę: 200.205,78 zł. 

 

Podsumowanie działań wdrożeniowych z obszaru Marki Hajnówka podejmowanych w 

2019 r. 
1. Opracowano znak graficzny będący subbrandem marki Hajnówka – HAJNÓWKA. 

DUCHOWA WITALNOŚĆ do wykorzystania na szczególnie ważnych dla miasta 

polach eksploatacji tj. produktach regionalnych i usługach społecznych, bazujących na 

zasobach i potencjałach miasta /jedno z działań realizowanych w projekcie pn. 

“Hajnówka OdNowa. Kooperacja w rewitalizacji - doświadczenia z Reggio Emilia”/.  

2. Wydano materiały promocyjne /druk wraz z wersjami cyfrowymi/: folder promocyjny 

HAJNÓWKA. DUCHOWA WITALNOŚĆ w dwóch wersjach językowych: polskiej i 

angielskiej, kalendarz promocyjny Hajnówka. Duchowa Witalność na 2020 r., mapę 

miasta. 

3. Udzielono wsparcia wizerunkowo-promocyjnego postaci ŻUBRA POMPIKA – 

bohatera książek dla dzieci Tomasza Samojlika poprzez następujące działania: 

 zakup materiałów promocyjnych: kubków, pocztówek, kredek, zeszytów, 

 zgłoszenie postaci Żubra Pompika do Podlaskiej Marki Roku, 

 utworzenie Rodzinnej Strefy Żubra Pompika podczas XIII Jarmarku Żubra 

,,Pachnącego Puszczą", 

 wsparcie 11 Urodzin Żubra Pompika organizowanych w Hajnowskim Domu 

Kultury. 

5. Udzielono wsparcia organizacyjnego i finansowego dla jednego z flagowych wydarzeń 

miejskich - Jarmarku Żubra, w tym utworzono strefę Hajnowskiego Marcinka oraz 

Rodzinną Strefę Żubra Pompika. Motywem przewodnim edycji 2019 były zapachy 

Puszczy. 

6. Zgłoszono do konkursu Podlaskiej Marki ścieżkę Przyrodniczo-Edukacyjną 

JUDZIANKA. 

7. Nawiązano współpracę z Podlaskim Centrum Produktu Lokalnego oraz Departamentem 

Rolnictwa i Obszarów Rybackich Urzędu Marszałkowskiego Województwa 

Podlaskiego w zakresie rozwoju produktów lokalnych.  

8. Zakupiono materiały promocyjne: długopisy, ołówki, kubki, zeszyty seria: Ptaki 

Hajnowskich Drzew, zeszyty z grafiką T. Samojlika, torby fizelinowe z grafiką T. 

Samojlika. Materiały są przekazywane do dystrybucji wśród podmiotów prowadzących 

punkty sprzedaży pamiątek dla turystów odwiedzających m. in. Park Wodny, Sklep 

,,Puszczyk”, LOT Region Puszczy Białowieskiej, Zajazd ,,Wrota Lasu”. Prowadzono 

dystrybucję drukowanych materiałów promocyjnych w tego typu obiektach. 

9. Podejmowano szeroką współpracę z dziennikarzami np. Barbarą Tekieli, celem 

publikacji materiałów informacyjno-promocyjnych o mieście Hajnówka i Regionie 

Puszczy Białowieskiej w magazynach drukowanych oraz sieci Internet.  

10. Realizowano działania promocyjne w mediach społecznościowych poprzez 

prowadzenie profili miasta na fb, instagramie. 

W 2019 r. przez pracowników gminy do systemu Centralnej Ewidencji i Informacji o 

Działalności Gospodarczej zostały wprowadzone następujące rodzaje wniosków: 

 wpis do CEIDG przedsiębiorcy - 59 

 zmiana wpisu w CEIDG oraz innych danych - 234 
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 zmiana wpisu w CEIDG z zawieszeniem wykonywania działalności gospodarczej - 128 

 zmiana wpisu w CEIDG ze wznowieniem wykonywania działalności gospodarczej - 75 

 zmiana wpisu w CEIDG wraz z wykreśleniem przedsiębiorcy z CEIDG - 1 

 wykreślenie przedsiębiorcy z CEIDG - 59 

Łączna liczba obsłużonych wniosków w tamtym okresie wyniosła – 556. Wykreślonych 

podmiotów gospodarczych z systemu CEIDG było - 60, natomiast nowo zarejestrowanych – 

59.* 

Liczba osób fizycznych prowadząca działalność gospodarczą wg sekcji PKD 2017 na terenie 

miasta Hajnówka wyniosła – 1251, osób prawnych i nie posiadających osobowości prawnej wg 

sekcji PKD 2007 – 366. Podmioty gospodarki narodowej według grup sekcji PKD 2007 

wykreślone z rejestru REGON - 73** 

 
*(źródło: Raporty wygenerowane z systemu Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej za 

okres 01.01.2019 – 31.12.2019) 
**(źródło: Bank Danych Lokalnych, Główny Urząd Statystyczny) 
 

 

 

 

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 

2019 rok. 

- Sprawozdanie z realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych oraz Programu Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Miejskiej Hajnówka za 

2019 rok. 

- Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2019 rok. 

- Sprawozdanie z realizacji zadań w ramach Budżetu Obywatelskiego w 2019 roku. 

 

 

 

Hajnówka, 30 czerwca 2020 roku 

 

Burmistrz Miasta Hajnówka 

 

Jerzy Sirak 


