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Informacja o działalności Burmistrza Miasta Hajnówka

w okresie od 01 maja 2021 roku do 7 czerwca 2021 roku

27 maja 2021 r. został złożony wniosek wstępny do naboru w konkursie „Dostępna Szkoła” 

realizowanego w ramach Działania 4.1 Innowacje społeczne Programu Operacyjnego 

Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 przez Fundację Fundusz Współpracy (Warszawa) 

oraz Fundację Instytut Rozwoju Regionalnego (Kraków). Przedsięwzięcie skierowane jest 

do szkół podstawowych w celu poprawy szeroko rozumianej dostępności w myśl ustawy 

z dnia 19 lipca 2019 roku o zapewnianiu dostępności podmiotów publicznych. W projekcie 

uczestniczą trzy hajnowskie szkoły podstawowe: Szkoła Podstawowa nr 1 im. Janusza 

Kusocińskiego, Szkoła Podstawowa nr 2 im. Władysława Jagiełły, Szkoła Podstawowa nr 4 

im. Henryka Sienkiewicza. 

W dniu 31 maja 2021 r. podpisano umowę o dofinansowanie projektu pt. „Hajnówka 

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

centrum miasta” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Podlaskiego na lata 2014-2020. Przedmiotem projektu będzie zagospodarowanie i 

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

projektu 999.545,79 zł, wartość dofinansowania 849.613,91 zł. Planowany termin realizacji 

lata 2021-2022 r.

Ogłoszono otwarte konkursy ofert na realizację następujących zadań publicznych:

1. Organizacja czasu wolnego dla dzieci i młodzieży podczas wakacji – Akcja Lato 

2021;

2. Popularyzacja i prezentacja wartości duchowych oraz promocja walorów 

artystycznych muzyki kameralnej i organowej w Hajnówce (II konkurs).

W konkursach mogą brać udział organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące 

działalność pożytku publicznego.

Rozstrzygnięty został otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w sferze 

rewitalizacji w 2021 roku.
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Ogłoszenia konkursowe oraz informacje o rozstrzygnięciu konkursów zostały zamieszczone

na stronie internetowej www.hajnowka.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta 

Hajnówka.

Z zakresu gospodarki gruntami i rolnictwa:

 przygotowano dokumentację i zawarto akt notarialny sprzedaży najemcy w trybie 

bezprzetargowym - lokal mieszkalny położony przy ul. A. Krajowej 30 - pow. 37,40 

m2 cena lokalu 97.000,00 zł,

 wydano decyzję zatwierdzającą podział działki oznaczonej numerem geodezyjnym 

1324/3 przy ul. Białowieskiej,

 wydano 4 informacje o numerze porządkowym nieruchomości.

Z zakresu budownictwa i inwestycji:

 Przygotowywano dokumentacje do wszczęcia postępowań o udzielenie zamówień 

publicznych na:

a) zagospodarowanie i urządzenie przestrzenne skweru im. D. Wasilewskiego 

w Hajnówce,

b) opracowanie dokumentacji formalno – prawnej i budowlanej budowy drogi 

pożarowej na Os. Millenium (od ul. Jagiełły przez ul. Piaski do ul. Batorego),

c) dostawę i montaż w Szkole Podstawowej Nr 3 w Hajnówce przy ul. Działowej 1 

kotła na pelet,

d) opracowanie projektu posadowienia i wykonania „Pomnika Rakowieckiego” w 

przestrzeni Miasta Hajnówka, 

 Rozliczano dotacje inwestycji zakończonych w 2020 roku:

a) budowa z przebudową obiektów Ośrodka Sportu i Rekreacji w Hajnówce,

b) zagospodarowanie terenu wokół budynku HDK,

c) rozbudowa i przebudowa Przedszkola nr 3 z Oddziałami Integracyjnym w 

Hajnówce wraz z zagospodarowaniem terenu,

d) budowa Domu Dziennej Opieki, 

e) budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Szosa 

Kleszczelowska.

 Realizacja robót drogowych związanych z przebudową dróg i chodników:

Przekazanie placu budowy wykonawcy robót -Przedsiębiorstwo Drogowo – 

Mostowe „MAKSBUD” Sp. z o.o.:
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a) ul. Słonecznikowa,

b) ul. Brzozowa,

c) ul. Rysia,

d) ul. Jaśminowa,

 Przygotowywano dokumentację planistyczną na opracowanie miejscowych 

planów zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Hajnówka 

(przygotowanie dokumentacji formalno-prawnej dla planowanych zmian 

w obowiązujących miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego),

 Wydawano wypisy i wyrysy z planów zagospodarowania przestrzennego miasta 

Hajnówka, zaświadczenia o przeznaczeniu terenu w Miejscowym Planie 

Zagospodarowania Przestrzennego, opinie planistyczne. 

Z zakresu oświaty, kultury i sportu:

 Sporządzono i wysłano do Podlaskiego Kuratora Oświaty wniosek o przyznanie 

dotacji na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe 

na łączną kwotę 193.383 zł.

 Zebrano i wprowadzono do Systemu Informacji Oświatowej zapotrzebowanie szkół

na realizację dodatkowych zajęć wspomagających uczniów w opanowaniu 

i utrwalaniu wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć 

edukacyjnych, finansowanych przez Ministerstwo Edukacji i Nauki. W hajnowskich 

szkołach podstawowych realizacja przedmiotowych zajęć planowana jest w okresie

od 2 września do 22 grudnia 2021 r., w łącznym wymiarze 440 godzin.

 Zatwierdzono arkusze organizacji szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę 

Miejską Hajnówka na rok szkolny 2021/2022 (po wcześniejszym zaopiniowaniu 

przez Podlaskiego Kuratora Oświaty oraz związki zawodowe zrzeszające 

nauczycieli). 

 Wyrażono zgodę na przyznanie 4 dodatkowych godzin ponadwymiarowych na 

przeprowadzenie w Przedszkolu Nr 5 w Hajnówce diagnozy dzieci, które powinny 

zostać objęte terapią Integracji Sensorycznej.

 Gmina Miejska Hajnówka przekazuje cotygodniowe informacje do Podlaskiego 

Urzędu Wojewódzkiego dot. funkcjonowania instytucji opieki nad dziećmi w wieku 

do lat 3 w związku z sytuacją epidemiologiczną.
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 Sporządzono i przesłano do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego 

wniosek o płatność (sprawozdawczy) dotyczący realizacji projektu „Moja szkoła” 

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

 Kontynuowane są dodatkowe zajęcia pozalekcyjne (dydaktyczno – wyrównawcze 

i rozwijające uzdolnienia z języka angielskiego, matematyczne, przyrodnicze, 

cyfrowe, nauka gry w szachy oraz logopedyczne) w Szkole Podstawowej Nr 1 

w Hajnówce, Szkole Podstawowej Nr 2 w Hajnówce oraz Szkole Podstawowej 

Nr 3 w Hajnówce, a w SP2 również terapia Integracji Sensorycznej, w ramach 

projektu „Moja szkoła”, dofinansowanego z Funduszy Europejskich w ramach 

Programu Regionalnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020 

z Poddziałania 3.1.2. Realizacja zajęć odbywa się w formie zdalnej.

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

matematyczne i informatyczne) w Przedszkolu Nr 1 w Hajnówce, w ramach 

projektu „Moje przedszkole”, dofinansowanego z Funduszy Europejskich w ramach

Programu Regionalnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020.

 W dniu 1 czerwca 2021 r. zorganizowano wyjazd do Centrum Nauki Kopernik 

w Warszawie dzieciom wraz z opiekunami z Przedszkola Nr 1 w Hajnówce 

w ramach realizacji projektu „Moje przedszkole”.

 Kontynuowane są dodatkowe zajęcia pozalekcyjne/terapie (terapia Integracji 

Sensorycznej, terapia logopedyczna, gimnastyka korekcyjno – kompensacyjna 

oraz terapia metodą Snoezelen) w Przedszkolu nr Nr 3 z Oddziałami 

Integracyjnymi im. Żubra Pompika w Hajnówce, w ramach realizacji projektu 

„Przedszkole marzeń”, dofinansowanego z Funduszy Europejskich w ramach 

Programu Regionalnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020.

 Wyrażono zgodę na objęcie patronatem:

 XVII edycji ogólnopolskiego konkursu fotograficznego „PODLASIE 

W OBIEKTYWIE im. Wikora Wołkowa”.

 Konkursu polonistycznego  „Mistrzowie Języka Ojczystego” Szkołę 

Podstawową nr 1 im. Janusza Kusocińskiego w Hajnówce.

 Wyrażono zgodę na wsparcie kwotą 200 zł organizację obchodów Dnia Dziecka 

w Muzeum Kowalstwa i Ślusarstwa.

 Zorganizowano obchody Dnia Flagi Narodowej oraz 230 Rocznicy Uchwalenia 

Konstytucji 3 Maja. Z uwagi na stan epidemii program obchodów został 

ograniczony.
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 Złożono do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego wnioski za miesiące kwiecień 

i maj 2021r. o przekazanie środków na organizację telefonicznego punktu zgłoszeń

potrzeb transportowych i informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-

CoV-2

 Przygotowano listy wypłat stypendiów szkolnych na łączna kwotę 19 220 zł.

 W dniu 10 maja 2021 r. w mammobusie ustawionym przy Urzędzie Miasta 

w Hajnówce wykonywane były bezpłatne badania mammograficzne dla kobiet 

w wieku 50- 69 lat.

Z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska:

 Wydano 50 decyzji przyznających dodatek mieszkaniowy;

 Wydano 1 decyzję wygaszającą przyznanie dodatku mieszkaniowego;

 Wydano 74 decyzje przyznające dodatek energetyczny;

 Społeczna Komisja Mieszkaniowa utworzyła dodatkową listę najmu lokali 

komunalnych na 2021 rok, na którą zakwalifikowała 1 rodzinę - najem socjalny 

lokalu ( zamiana z lokalu mieszkalnego na  najem socjalny)

 Wydano 9 decyzji dotyczących zezwoleń na korzystanie z dróg w sposób 

szczególny;

 Zrealizowano 3 zgłoszenia osób fizycznych o planowanej wycince drzew;

 Wydano 1 decyzję dotyczących zezwoleń na wycinkę drzew;

 Udzielono 2 odpowiedzi zawierające zgodę na usunięcie drzew z nieruchomości 

gminnych;

 Zrealizowano 1 zgłoszenie złomów i wywrotów drzew z działek gminy do 

starostwa powiatowego;

 Przyjęto 92 deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi;

 Wystawiono 39 upomnień dotyczących zaległości w opłacie za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi;

 Złożono 10 wniosków na zbiegi kastracji i sterylizacji psów i kotów,

Z zakresu zamówień publicznych:

 W dniu 12.05.2021 r. rozstrzygnięto postępowanie o udzielenie zamówienia 

publicznego pn. „Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych”. Umowę zawarto 
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z firmą RAWICOM Sp. z o.o. Sp.k. z siedzibą w Łabiszynie przy ul. Szubińskiej 10, 

na kwotę 290.710,50 zł.

 W dniu 27.05.2021 r. rozstrzygnieto postępowanie o udzielenie zamówienia 

publicznego pn. „Przebudowa ulic w Hajnówce”. Umowę zawarto z firmą 

Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe „MAKSBUD” Sp. z o.o.  z siedzibą w Bielsku 

Podlaskim przy ul. Mickiewicza 183, na kwotę: zadanie 1 - 400.980,00 zł.; zadanie 

2 - 303.810,00 zł.

 W dniu 01.06.2021 r. wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego 

pn. „Przebudowa skweru miejskiego” 

Sprawy różne:

 Podpisano umowę o  dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej V. 

Gospodarka niskoemisyjna, działania 5.1 Energetyka oparta na odnawialnych 

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

wytwarzania energii elektrycznej i/ lub cieplnej wykorzystujących energie słoneczną 

polegających na instalacji ogniw fotowoltaicznych lub kolektorów słonecznych na 

budynkach mieszkalnych, w tym budynkach jednorodzinnych na potrzeby własne 

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

indywidualnych instalacji fotowoltaicznych”. Wartość projektu wynosi 2.000.000 zł 

a dofinansowanie 65% kosztów kwalifikowalnych projektu. Planowany okres 

realizacji na lata 2021-2023.

Informacja została uzgodniona z Burmistrzem Miasta Hajnówka.
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