
SPRAWOZDANIE 
z realizacji zadań w ramach Budżetu Obywatelskiego w 2019 roku

W wyniku przeprowadzonych w 2018 roku konsultacji społecznych do realizacji w ramach Budżetu
Obywatelskiego  wybrano trzy projekty nieinwestycyjne:

Lp. Tytuł projektu Lokalizacja projektu Szacunkowy koszt

1 Hajnowskie Potańcówki 2019 Plac  przy  Hajnowskim  Domu
Kultury  /  Plac  przy  Dworcu
kolejowym / Inny plac nadający się
na tego typu imprezę

12 000 zł

2 Dzieci i młodzież naszpikowani
wiedzą

Szkoły  podstawowe  i  średnie  na
terenie miasta Hajnówka

12 000 zł

3 Darmowe  zajęcia  z  boksu  dla
dzieci, młodzieży i dorosłych

Zespół Szkół Ogólnokształcących 
nr 1 w Hajnówce, ul. Piłsudskiego 7

12 000 zł

oraz trzy projekty inwestycyjne:

Lp. Tytuł projektu Lokalizacja projektu Szacunkowy koszt

1 Kino letnie plenerowe Hajnówka  Centralna  (Dworzec
PKP), Hajnowski Dom Kultury

50 000 zł

2 Centrum zabaw dla dzieci Lipowa Osiedle  Lipowa  –  teren  obok
boiska do piłki nożnej

50 000 zł

3 Ścianka  wspinaczkowa  -
boulderowa

Teren OSiR Hajnówka 50 000 zł

W ramach Budżetu Obywatelskiego w 2019 roku zostało zrealizowanych pięć projektów.

Hajnowskie Potańcówki 2019

W ramach realizacji  zadań Budżetu Obywatelskiego w 2019 roku w Hajnówce odbyło się pięć
potańcówek: 4 maja, 22 czerwca, 12 lipca oraz 3 i 31 sierpnia.

W  realizację  tego  projektu  zaangażowała  się  Grupa  Nieformalna  Dziewczyny  z  Cool'turą,
Hajnowski Dom Kultury oraz wielu muzyków: Zespół „Dekada Band”, Zespół „Live Orkiestra”,
Dawid  Szymczuk  Band,  DJ  Maxi  Studio  i  DJ  SaQUŚ.  Imprezy  odbywały  się  na  placu  przy
Hajnowskim Domu Kultury.  Wieczorki  taneczne  skierowane  były  do  mieszkańców  w każdym
wieku, jak i wielbicieli różnego typu muzyki: od popu i disco, przez rock and rolla aż po rock.
Mieszkańcy Hajnówki licznie uczestniczyli w wieczorach tanecznych.

Koszt pięciu potańcówek: 12 347,84 zł, w tym wynagrodzenie zespołów i dj-ów, opłaty ZAiKS,
inne. Ilość uczestników: ok. 600 osób

Dzieci i młodzież naszpikowani wiedzą

Inicjatywą, której nie udało się zrealizować w ramach Budżetu Obywatelskiego w 2019 roku był
projekt nieinwestycyjny „Dzieci  i  młodzież naszpikowani wiedzą”.  W dniu 6 marca 2019 roku
Burmistrz Miasta Hajnówka ogłosił zapytanie ofertowe dotyczące przeprowadzenia w hajnowskich



szkołach zajęć przybliżających ideę dawstwa szpiku i podejmujących tematykę empatii i tolerancji
wobec osób chorych na białaczkę i ich rodzin. W odpowiedzi na zapytanie nie wpłynęła żadna
oferta. 

Następnie ogłoszono otwarty konkurs ofert skierowany do organizacji pozarządowych oraz innych
podmiotów prowadzących na realizację tego zadania. W wyznaczonym terminie nie wpłynęła żadna
oferta.

Darmowe zajęcia z boksu dla dzieci, młodzieży i dorosłych

W ramach procedury zapytania ofertowego na wykonanie zadania  „Darmowe zajęcia z boksu dla
dzieci, młodzieży i dorosłych” wpłynęła jedna oferta złożona przez UKS „UNIA” Hajnówka. Urząd
Miasta  Hajnówka.  Podpisano  umowę,  na  podstawie  której  w  okresie  od  01.03.2019  r.  do
30.06.2019 r. oraz od 01.09.2019 r. do 20.12.2019 r. prowadzone były bezpłatne zajęcia z boksu. 

W trakcie realizacji projektu prowadzone były treningi szkoleniowo-rekreacyjne z zakresu boksu
olimpijskiego. Treningi odbywały się średnio 6,5 godz. tygodniowo. Utworzone zostały dwie grupy
wiekowe: 12-18 lat – 15 osób; powyżej 18 lat – 15 osób. Treningi były prowadzone przez trenera II
klasy  sportowej  Dariusza  Pieśluka  w  sali  gimnastycznej  Zespołu  Szkół  Ogólnokształcących  w
Hajnówce. W trakcie zajęć uczestnicy wykonywali ćwiczenia wzmacniające mięśnie, poprawiające
gibkość,  siłę,  szybkość  oraz  wydolność  organizmu,  uczyli  się  techniki  pięściarskiej.  Celem
treningów ogólnorozwojowych  było  kompleksowe wzmocnienie  wszystkich  grup  mięśniowych,
zwiększenie ruchomości stawów, poprawa kondycji ruchowej, stabilizacji i równowagi.

Zadanie zostało zrealizowane za kwotę 12 000,00 złotych.

Kino letnie plenerowe

Jednym  z  zadań,  które  zostały  zrealizowane  w  roku  2019  była  organizacja  Letniego  Kina
Plenerowego. Do realizacji przedsięwzięcia został zaangażowany Hajnowski Dom Kultury. To na
jego terenie miały miejsce pokazy filmowe. W ramach zadania odbyły się cztery seanse:

• 1 czerwca 2019 r. pokaz filmu „Córka trenera”
• 21 czerwca 2019 r. - „Wesele w Sorrento”
• 6 lipca 2019 r. - „Za jakie grzechy, dobry Boże?”
• 16 sierpnia 2019 r. - „Samba”

W celu realizacji  zadania zakupiony został  sprzęt do plenerowego wyświetlania  filmów (ekran,
projektor,  odtwarzacz  Blu-ray,  stojak,  nagłośnienie,  laptop).  Zakupiono  również  72  sztuki
drewnianych leżaków, które pozwoliły na wygodne uczestniczenie w seansach mieszkańców miasta
Hajnówka.

Koszt realizacji zadania wyniósł 49 208,85 zł.

Centrum zabaw dla dzieci Lipowa 

W ramach  Budżetu  Obywatelskiego  na  2019  rok  rozbudowany  został  plac  zabaw  przy  ulicy
Lipowej w Hajnówce (przy bloku 43C) o nowe elementy. Wykonawca zadania został wyłoniony
w trybie  zapytania  ofertowego.  Jako  najkorzystniejszą  wybrano  ofertę  firmy  „SIMBA”  s.c.
M.Ćwirzeń, W. Gęsicki.

Plac zabaw został rozbudowany o następujące elementy:
1) drewniany zestaw sześciokątny (drabinka  wspinaczkowa,  drabinka  gimnastyczna,  drążek

wspinaczkowy,  zjazd  strażacki,  ścianka  wspinaczkowa,  kółko  gimnastyczne  do
podciągania),

2) bujak na sprężynie,



3) drewniany zestaw zabawowy (3 wieże z  daszkiem, podest  wejściowy,  pomost  ruchomy,
pochyła ścianka wspinaczkowa, rura strażacka, zjeżdżalnia ze stali nierdzewnej),

4) mostek wiszący,
5) orbitrek,
6) drążek do podciągania – 3-stanowiskowy,
7) wioślarz,
8) biegacz + pylon + orbitrek,
9) ławka - 2 sztuki,
10) tablica z regulaminem,
11) stojak na rowery - sztuk 1,
12) kosz na śmieci – sztuk 1,

Inwestycja została zakończona w czerwcu 2019 roku.  Koszt inwestycji wyniósł 49.216,23 zł.

Ścianka wspinaczkowa - boulderowa 

W  ramach  realizacji  Projektu  Obywatelskiego  na  rok  2019  pn.:  „Ścianka  wspinaczkowa
bulderingowa  –  wolno  stojąca”  zaprojektowano  i  wykonano  urządzenie  służące  do  ćwiczeń
fizycznych,  poprawiających  sprawność  ruchową  oraz  do  celów  szkoleniowo–dydaktycznych.
Sztuczną ściankę wspinaczkową o konstrukcji samonośnej na bazie panela żywicznego o strukturze
skały z siatką do mocowania uchwytów do 10 szt. na m2 stanowią panele wspinaczkowe na bazie
laminatu. Ścianka zamontowana została na terenie Skateparku przy ulicy Parkowej. Konstrukcja
ścianki ma możliwość rozbudowy w następnym okresie. 

Koszt realizacji projektu to 49 877,19 złotych.

28 maja 2020 r.

Jerzy Sirak

 Burmistrz


