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Informacja o działalności Burmistrza Miasta Hajnówka

w okresie od 08 czerwca 2021 roku do 9 września 2021 roku

Hajnówka znalazła się w ścisłym gronie miast zwycięskich w konkursie o granty 

norweskie z Programu „Rozwój lokalny”, organizowanym przez Ministerstwo Funduszy i 

Polityki Regionalnej – 9 lipca w siedzibie ministerstwa ogłoszono wyniki. W zwycięskiej 

propozycji naszego miasta znalazło się ponad 160 działań ujętych w tzw. nowej ścieżce 

rozwoju opartej o wykorzystanie największych jego potencjałów oraz synergii Hajnówki z 

Puszczą Białowieską, pogrupowanych w cztery kierunki rozwoju:

1.    Nowy Ład Przestrzenny – Nowe Centrum Hajnówki.

2.    Zrób biznes w Hajnówce – dywersyfikacja działalności gospodarczej w oparciu o 

zasoby i produkty lokalne.

3.    Środowisko i klimat nie tylko w Puszczy Białowieskiej.

4.    Integracja i tożsamość dla silnej społeczności.

Wielkość otrzymanego wsparcia wynosi 3,5 mln EUR, projekt potrwa do pierwszego 

kwartału 2024 r.

25 sierpnia 2021 r. złożono dwa wnioski  o dofinansowanie projektów w ramach 

„Rządowego Fundusz Rozwoju Dróg” na rok 2022 :

1.  "Rozbudowa drogi gminnej nr 108513B - ul. Armii Krajowej w mieście Hajnówka 

(odcinek od ul. 3 Maja do ul. Piłsudskiego)" 

2. „Przebudowa drogi gminnej nr 108497B - ul. Aleksego Zina w mieście Hajnówce”

w ramach „Funduszu Dróg Samorządowych”.

          W dniach 30-31 sierpnia 2021 r. w ramach projektu pn.: Hajnówka OdNowa. 

Kooperacja w rewitalizacji – doświadczenia z Reggio Emilia odbyła się wizyta studyjna 

online partnera ponadnarodowego z Włoch. Zaprezentowano miasto - pokaz specjalnie 

przygotowanego na tą okazję filmu, i działania rewitalizacyjne zrealizowane w ramach fazy 

testowania projektu (w latach 2019-2021) przez konsorcja ngo. W drugim dniu wizyty 

rozmawiano o stworzonym w ramach projektu znaku graficznego, który zintegrował szereg 

na pozór różnych działań, produktów, usług i stał się motywem produktów wytwarzanych w 

ramach świadczenia usług społecznych na terenie miasta Hajnówka oraz produktów 

promujących miasto Hajnówka.
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Z zakresu gospodarki gruntami i rolnictwa:

 przygotowano dokumentację i zawarto akt notarialny sprzedaży najemcy w trybie 

bezprzetargowym - lokal mieszkalny położony przy ul. S.Batorego 33 - pow. 59,80 

m2 cena lokalu 144.800,00 zł,

 przygotowano dokumentację i zawarto akt notarialny sprzedaży najemcy w trybie 

bezprzetargowym - lokal mieszkalny położony przy ul. A.Krajowej 34 - pow. 43,38 m2

cena lokalu 109.700,00 zł,

 przygotowano dokumentację i zawarto akt notarialny sprzedaży najemcy w trybie 

bezprzetargowym - lokal mieszkalny położony przy ul. Os.Millenium 11 - pow. 48,04 

m2 cena lokalu 140.200,00 zł,

 przygotowano dokumentację i zawarto akt notarialny sprzedaży najemcy w trybie 

bezprzetargowym - lokal mieszkalny położony przy ul. S.Batorego 27 - pow. 45,54 

m2 cena lokalu 139.200,00 zł,

 przygotowano dokumentację i zawarto akt notarialny sprzedaży najemcy w trybie 

bezprzetargowym - lokal mieszkalny położony przy ul. A.Krajowej 40 - pow. 32,03 m2

cena lokalu 80.000,00 zł,

 przygotowano dokumentację i zawarto akt notarialny sprzedaży najemcy w trybie 

bezprzetargowym - lokal mieszkalny położony przy ul. A.Krajowej 22 - pow. 57,55 m2

cena lokalu 148.200,00 zł,

 przygotowano dokumentację i zawarto akt notarialny sprzedaży najemcy w trybie 

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

m2 cena lokalu 158.400,00 zł,

 przygotowano dokumentację i zawarto akt notarialny sprzedaży najemcy w trybie 

bezprzetargowym - lokal mieszkalny położony przy ul. 3 Maja 39 - pow. 39,20 m2 

cena lokalu 103.500,00 zł,

 przygotowano dokumentację i zawarto akt notarialny sprzedaży najemcy w trybie 

bezprzetargowym - lokal mieszkalny położony przy ul. S.Batorego 23 - pow. 46,60 

m2 cena lokalu 140.200,00 zł,

 przygotowano dokumentację i zawarto akt notarialny sprzedaży najemcy w trybie 

bezprzetargowym - lokal mieszkalny położony przy ul. Parkowa 4 - pow. 48,75 m2 

cena lokalu 128.400,00 zł,

 przygotowano dokumentację i zawarto akt notarialny sprzedaży najemcy w trybie 

bezprzetargowym - lokal mieszkalny położony przy ul. 3 Maja 37 - pow. 61,66 m2 

cena lokalu 178.500,00 zł,
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 przygotowano dokumentację i zawarto akt notarialny sprzedaży najemcy w trybie 

bezprzetargowym - lokal mieszkalny położony przy ul. Os.Millenium 2 - pow. 44,50 

m2 cena lokalu 125.200,00 zł,

 przygotowano dokumentację i zawarto akt notarialny sprzedaży najemcy w trybie 

bezprzetargowym - lokal mieszkalny położony przy ul. A.Krajowej 56 - pow. 37,88 m2

cena lokalu 104.500,00 zł,

 przygotowano dokumentację i zawarto akt notarialny sprzedaży najemcy w trybie 

bezprzetargowym - lokal mieszkalny położony przy ul. S.Batorego 23 - pow. 37,71 

m2 cena lokalu 102.500,00 zł,

 przygotowano dokumentację i zawarto akt notarialny sprzedaży nieruchomości 

oznaczonej numerem geodezyjnym 1043/2, 1047/2 i 23/57 o łącznej pow. 50 m2 

położonej w Hajnówce w rejonie ulicy Marmurowej, w trybie bezprzetargowym na 

uzupełnienie nieruchomości przyległej, cena nieruchomości 2.870,00 zł + Vat 23 % + 

koszty,

 ogłoszono i rozstrzygnięto przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż na własność 

nieruchomości miejskiej niezabudowanej przeznaczonej pod zabudowę 

przemysłowo-usługową położonej w Hajnówce przy ul. J.Filipczuka oznaczoną 

numerem geodezyjnym 1/192 i 1/188 o pow. 0,3000 ha, cena wywoławcza 99.500 zł 

+ VAT (23%), cena osiągnięta w przetargu 100.500 zł + VAT (23 %),

 Ogłoszono przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż na własność nieruchomości 

miejskiej niezabudowanej przeznaczonej w planie zagospodarowania 

przestrzennego miasta Hajnówka pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną 

połączoną z zabudową usługową nieuciążliwe oraz pod tereny leśne, położonej w 

Hajnówce przy ul. Poryjewo, cena wywoławcza 21.500,00 zł + VAT (23%),

 wydano postanowienia o możliwości podziału działek oznaczonych numerami 

geodezyjnymi: 11/4 przy ul. Targowej, 141/67 przy ul. Wiejskiej, 168 przy ul. 

Targowej, 240/2 przy ul. Górnej, 1046 przy ul. Kukułki, 1045/2 przy ul. Kukułki,

 wszczęto postępowanie rozgraniczeniowe przy ul. Górnej,

 dokonano sprostowania błędu w Akcie Własności Ziemi,

 zawarto mowę dzierżawy z Cyrkiem Korona,

 wydano 8 informacji o numerze porządkowym nieruchomości. 

Z zakresu budownictwa i inwestycji:

 Przygotowywano dokumentacje do wszczęcia postępowań o udzielenie zamówień 

publicznych na:
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a) opracowanie dokumentacji formalno – prawnej i budowlanej budowy drogi 

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

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

przestrzeni Miasta Hajnówka, 

c) przebudowę ul. Jaśminowej i  „ulicy bez nazwy” od ul. Lipowej - Etap II.

 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:

a) ul. Słonecznikowa,

b) ul. Brzozowa,

c) ul. Rysia,

d) ul. Jaśminowa,

 realizacja robót drogowych związanych z zagospodarowaniem i urządzeniem 

przestrzennym skweru im. D. Wasilewskiego w Hajnówce,

 Realizacja robót związanych z dostawą i montażem w Szkole Podstawowej Nr 3 w

Hajnówce przy ul. Działowej 1 kotła na pelet,

 Realizacja zadania pn.: „Montaż indywidualnych źródeł energii elektrycznej w 

budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Miejskiej Hajnówka II”

 Przygotowano uproszczonej dokumentacji projektowej na: Przebudowę ulicy bez 

nazwy od ul. Lipowej w Hajnówce,

 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. 
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Z zakresu oświaty, kultury i sportu:

 Zebrano dane i dokonano aktualizacji wniosku o przyznanie dotacji celowej na 

wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe 

w 2021 r. Szkoły otrzymają na ten cel przeszło 190.000,00 zł.

 Wyrażono zgodę, ze względu na stan zdrowia uniemożliwiający uczęszczanie do 

szkoły, na zorganizowanie nauczania indywidualnego dla ucznia Szkoły 

Podstawowej Nr 3 im. dr Kazimierza Ptaszyńskiego w Hajnówce;

 Wyrażono zgodę na objęcie patronatu honorowego nad V Podlaską Ukraińską 

Konferencją Naukową „Język ukraiński z przestrzeni kulturowej Podlasia”;

 W dniu 27 sierpnia 2021 r. podpisano umowę na realizację projektu pn. 

„Przedszkola bez barier”. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego

Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

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

rozwoju 80 dzieci w wieku przedszkolnym oraz 6 nauczycieli z miejscowości 

Hajnówka poprzez zapewnienie równego dostępu do edukacji przedszkolnej, 

wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej Przedszkola 

Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi im. Żubra Pompika w Hajnówce oraz 

Przedszkola Nr 5 w Hajnówce, w tym dostosowanie oferty edukacyjnej do 

zdiagnozowanych potrzeb edukacyjnych dzieci, utworzenie 2 oddziałów 

integracyjnych dla 40 dzieci 3-4 letnich z Przedszkola Nr 3 z Oddziałami 

Integracyjnymi im. Żubra Pompika w Hajnówce, w tym dla dzieci z 

niepełnosprawnością, podniesienie kwalifikacji 2 nauczycieli z Przedszkola Nr 3 z 

Oddziałami Integracyjnymi im. Żubra Pompika w Hajnówce i kompetencji 4 

nauczycieli z Przedszkola nr 5 w Hajnówce oraz doposażenie w/w placówek w 

infrastrukturę techniczną. Wartość projektu wynosi 1.872.878,37 zł, w tym 

dofinansowanie 1.591.946,37 zł.

 Gmina Miejska Hajnówka otrzymała 75.000,00 zł z rezerwy części oświatowej 

subwencji ogólnej na 2021 r. na wyposażenie Szkoły Podstawowej Nr 3 im. dr. 

Kazimierza Ptaszyńskiego w Hajnówce w pomoce dydaktyczne niezbędne do 

realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych. W ramach 

otrzymanych środków zostaną zakupione pomoce do pracowni geograficznej, 

biologicznej, fizycznej oraz chemicznej.

 Otrzymano informację o przyzniu dodatkowych środków w kwocie 79.920,00 zł w 

ramach  programu  „MALUCH+” 2021. Łącznie w ramach przedmiotowego 
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programu Gmina Miejska Hajnówka otrzma w 2021 r. dofinansowanie w kwocie 

150.960 zł na funkcjonowanie żłobka.

 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;

 Sporządzono i przesłano do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego 

wnioski o płatność (sprawozdawcze) dotyczący realizacji projektu „Przedszkole 

marzeń” oraz „Moja szkoła”  współfinansowanych ze środków Europejskiego 

Funduszu Społecznego;

 Zakończono realizację projektu „Nowe miejsca żłobkowe w Gminie miejskiej 

Hajnówka” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. 

Sporządzono wniosek końcowy (rozliczający projekt), który został zaakceptowany 

przez Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w dniu 12 sierpnia 2021 r.;

 Zakończono realizację dodatkowych zajęć (językowych – j. angielski, badawcze, 

matematycznych i informatycznych) 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. Wniosek 

końcowy został sporządzony i przesłany do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w 

Białymstoku w dniu 30 sierpnia 2021 r.; 

 Gmina Miejska Hajnówka przekazuje co miesięczne informacje do Podlaskiego 

Urzędu Wojewódzkiego dot. funkcjonowania instytucji opieki nad dziećmi w wieku 

do lat 3 w związku z sytuacją epidemiologiczną;

 Zakończono realizację dodatkowych zajęć pozalekcyjnych (dydaktyczno – 

wyrównawczych i rozwijających uzdolnienia z języka angielskiego, 

matematycznych, przyrodniczych, cyfrowych, nauki gry w szachy oraz 

logopedycznych) w Szkole Podstawowej Nr 1 w Hajnówce, Szkole Podstawowej 

Nr 2 w Hajnówce oraz Szkole Podstawowej Nr 3 w Hajnówce, a w SP2 również 

terapii 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.;
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 Złożono do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego wnioski za miesiące maj – 

sierpień 2021r. o przekazanie środków na telefoniczny punktu zgłoszeń potrzeb 

transportowych i informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-CoV-2,

 W dniu 9 i 17 czerwca, 12 i 22 lipca, 9 i 20 sierpnia 2021 r. w mammobusie 

ustawionym przy Urzędzie Miasta w Hajnówce wykonywane były bezpłatne 

badania mammograficzne dla kobiet w wieku 50- 69 lat,

 Przesłano do Kuratorium Oświaty w Białymstoku zapotrzebowanie z określeniem 

wysokości środków i liczby uczniów uprawnionych do dofinansowania w ramach 

Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie 

dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów 

ćwiczeniowych w roku szkolnym 2021 – 2022,

 Wydano 1 decyzję przyznającą uczennicy zasiłek szkolny,

 Zawarto umowę z Hajnowskim Domem Kultury na przeprowadzenie akcji 

promującej szczepienia przeciw COViD-19, w związku z realizacją decyzji 

Wojewody Podlaskiego z dnia 10 czerwca 2021r. znak:ZK.I.967.290.2021.RK 

polecającą gminom podjęcie działań mających  na  celu  zwiększenie liczby 

mieszkańców poddających się szczepieniu przeciw COViD-19. Akcja promocyjna 

prowadzona była podczas zorganizowanego w dniu 18 lipca 2021r. „Jarmarku 

Żubra” i polegała na zachęcaniu do szczepień (m.in. rozdawano ulotki promujące 

szczepienia, emitowano komunikaty głosowe zachęcające do szczepień, 

ustawiono potykacze z plakatami promującymi szczepienia oraz namiot z 

banerem szczepień), 

 Gmina Miejska Hajnówka zakupiła 68 sztuk ciśnieniomierzy naramiennych, które 

w ramach akcji „Ciśnieniomierze dla zaszczepionych” przekazane zostały do 

Populacyjnego Punktu Szczepień  w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki 

Zdrowotnej w Hajnówce. Akcja trwała od 9 do 20 sierpnia 2021 r. Pierwszych 68 

osób, które zdecydowały się zaszczepić w powyższym punkcie szczepień 

szczepionką jednodawkową, otrzymało w dniu szczepienia ciśnieniomierz 

naramienny. Przy rejestracji na szczepienie decydowała kolejność zgłoszeń.  

Akcja przeprowadzona została w związku z realizacją decyzji Wojewody 

Podlaskiego z dnia 10 czerwca 2021r. znak:ZK.I.967.290.2021.RK polecającej 

gminom podjęcie działań mających  na  celu zwiększenie liczby mieszkańców 

poddających się szczepieniu przeciw COViD-19,

 Przesłano do Kuratorium Oświaty w Białymstoku zapotrzebowanie z określeniem 

wysokości środków i liczby uczniów uprawnionych do dofinansowania w ramach 
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Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie 

dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów 

ćwiczeniowych w roku szkolnym 2021 – 2022.

Z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska:

 Wydano 174 decyzje przyznające dodatek mieszkaniowy;

 Wydano 3 decyzje wstrzymujące postępowanie o przyznania dodatku 

mieszkaniowego;

 Wydano 1 decyzję anulującą wstrzymanie wypłaty dodatku mieszkaniowego;

 Wydano 2 decyzje wygaszające przyznanie dodatku mieszkaniowego;

 Wydano 67 decyzji przyznających dodatek energetyczny;

 Wydano 2 decyzje wygaszające przyznanie dodatku energetycznego

 Społeczna Komisja Mieszkaniowa utworzyła dodatkową listę najmu lokali 

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

zajmowanego lokalu komunalnego ( zamiana statutu mieszkania socjalnego 

lokalu na mieszkalny)

 Wydano 16 decyzji dotyczących zezwoleń na korzystanie z dróg w sposób 

szczególny;

 Wydano 2 decyzje dotyczące współdziałania w zakresie organizacji 

bezpieczeństwa ruchu drogowego;

 Zrealizowano 13 zgłoszeń osób fizycznych o planowanej wycince drzew;

 Wydano 5 decyzji dotyczących zezwoleń na wycinkę drzew;

 Udzielono 2 odpowiedzi zawierających zgodę na usunięcie drzew z nieruchomości

gminnych;

 Udzielono 1 odpowiedź zawierającą odmowę na usunięcie drzew z nieruchomości

gminnych;

 Zrealizowano 1 zgłoszenie złomów i wywrotów drzew z działek gminy do 

starostwa powiatowego;

 Przyjęto 201 deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi;

 Wystawiono 43 upomnienia;

 Złożono 20 wniosków na dofinansowanie sterylizacji lub kastracji zwierząt 

właścicielskich w ramach „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 

zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Hajnówka”, w wyniku 

czego na zabiegi skierowano 11 suczek, 3 psy, 3 kotki oraz 3 kocury;
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 Wpłynęło 3 podania o dofinansowanie zabiegów sterylizacji lub kastracji kotów 

wolno żyjących w ramach „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 

zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Hajnówka”, w wyniku 

czego na zabiegi skierowano 18 zwierząt (kotki i kocury);

 Wydano 2 decyzje w zakresie ochrony zwierząt gospodarskich i domowych;

 Wpłynęło 83 deklaracje dotyczące źródeł ciepła i źródeł spalania paliw.

Z zakresu zamówień publicznych:

 W dniu 16.07.2021 r. rozstrzygnięto postępowanie o udzielenie zamówienia 

publicznego pn. „Przebudowa skweru miejskiego” . Umowę zawarto z firmą Firma 

Usługowo Budowlana WRÓBLEWSKI Andrzej Wróblewski siedzibą w Bielsku 

Podlaskim przy ul. Żwirki i Wigury 63, na kwotę 990.000,00 zł.

 W dniu 08.09.2021 r. wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego 

pn. „Przebudowa ulicy Jaśminowej i ulicy bez nazwy” 

Informacja została uzgodniona z Burmistrzem Miasta Hajnówka.
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