
PG.0057.1.2022

Informacja o działalności Burmistrza Miasta Hajnówka

w okresie od 1 grudnia 2021 roku do 4 marca 2022 roku

Dnia 15 lutego 2022 r. zostały złożone wnioski do II naboru wniosków w ramach Programu 

Inwestycji Strategicznych Polski Ład: 

1. Budowa 3 boisk sportowych wielofunkcyjnych przy szkołach podstawowych w 

Hajnówce (Szkoła Podstawowa nr 2, Szkoła Podstawowa nr 3, Szkoła Podstawowa 

nr 4)

Wartość inwestycji: 5 000 000,00 zł

Wkład własny: 500 000,00 zł (10%)

Kwota dofinansowania: 4 500 00,00 zł

2. Przebudowa i rozbudowa budynku SP nr 3 w Hajnówce - etap I

Wartość inwestycji: 6 000 000,00 zł

Wkład własny: 900 000,00 zł (15%)

Kwota dofinansowania: 5 100 000,00 zł

Rozstrzygnięto otwarte konkursy ofert na realizację następujących zadań publicznych w 

2022 roku:

1) wspieranie inicjatyw kulturalnych mniejszości narodowych i etnicznych 

zamieszkujących na terenie miasta Hajnówka;

2) promowanie trzeźwego stylu życia wśród mieszkańców Hajnówki oraz prowadzenie 

działań ukierunkowanych na zapobieganie i zmniejszanie szkód związanych z 

alkoholem;

3) organizacja czasu wolnego dla dzieci i młodzieży podczas ferii zimowych – Akcja 

Zima 2022;

4) w sferze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej:

a) organizacja sportowych zawodów i rozgrywek międzyszkolnych w Hajnówce;

b) wspieranie i upowszechnianie sportu w dyscyplinie judo i kulturystyki;

c) wspieranie i upowszechnianie sportu w dyscyplinie piłki nożnej;

d) wspieranie i upowszechnianie sportu w dyscyplinie piłki siatkowej;

e) wspieranie i upowszechnianie sportu w dyscyplinie pływackiej;

f) wspieranie i upowszechnianie sportu w dyscyplinie lekkoatletyki;

g) wspieranie i upowszechnianie sportu w dyscyplinie karate;
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h) wspieranie i upowszechnianie sportu w dyscyplinie boksu.

5) propagowanie aktywnego trybu życia wśród seniorów z terenu miasta Hajnówka;

6) szerzenie i upowszechnianie kultury muzycznej poprzez prowadzenie orkiestry dętej 

oraz edukacji muzycznej;

7) zapobieganie bezdomności zwierząt poprzez prowadzenie schroniska dla zwierząt 

bezdomnych z terenu miasta Hajnówka.

Informacja o rozstrzygnięciu konkursów, zawierająca wykaz oferentów oraz wysokość 

przyznanych środków, zamieszczona została na stronie internetowej www.hajnowka.pl oraz

w Biuletynie Informacji Publicznej. Z organizacjami, których zadania zostały wybrane do 

realizacji podpisano umowy o wsparcie powierzenie realizacji zadania publicznego.

W dniu 17.01.2022 r. podpisano umowę o powierzenie grantu w ramach Programu 

Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST

oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia RAECT-EU - działania 5.1 Rozwój 

Cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji 

projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00. 

Całkowita kwota grantu wynosi 607 950,00 zł. Realizacja projektu nie wymaga wkładu 

własnego.

Z zakresu gospodarki gruntami i rolnictwa:

 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 115.500,00 zł;

 przygotowano dokumentację i zawarto akt notarialny sprzedaży najemcy w trybie 

bezprzetargowym - lokal mieszkalny położony przy ul. A. Krajowej 6 - pow. 40,91 m2 

cena lokalu 130.400,00 zł;

 przygotowano dokumentację i zawarto akt notarialny sprzedaży najemcy w trybie 

bezprzetargowym - lokal mieszkalny położony na Os. Millenium 4 - pow. 36,45 m2 

cena lokalu 109.400,00 zł;

 przygotowano dokumentację i zawarto akt notarialny sprzedaży najemcy w trybie 

bezprzetargowym - lokal mieszkalny położony przy ul. M.J. Piłsudskiego 4B - pow. 

56,30 m2 cena lokalu 156.500,00 zł;

 przygotowano dokumentację i zawarto akt notarialny sprzedaży nieruchomości 

miejskiej niezabudowanej położonej w Hajnówce przy ul. Poryjewo oznaczoną 

numerem geodezyjnym 63 o pow. 0,0681 ha, cena osiągnięta w przetargu 21.500 zł 
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+ VAT (23 %), przeznaczenie w mpzp pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną 

połączoną z zabudową usługowa nieuciążliwą oraz pod tereny leśne;

 przygotowano dokumentację i zawarto akt notarialny nabycia w formie darowizny od 

Skarbu Państwa działek położonych na terenie gm. Hajnówka, obręb Lipiny 

oznaczonych numerami geodezyjnymi 505/2 i 506/21 o pow. 0,3945 ha 

stanowiących pas drogowy ul. Białowieskiej i przedłużenia ul. Białowieskiej;

 ogłoszono przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż na własność nieruchomości 

miejskich niezabudowanych położonych przy ul. Doc. A. Dowgirda w Hajnówce 

oznaczonych numerami geodezyjnymi: 3371/1 o pow. 2,6245 ha – cena wywoławcza

1.352.000 zł i 3371/2 o pow. 4,3324 ha – cena wywoławcza 2.190.500 zł + VAT (23 

%) przeznaczoną w mpzp pod zabudowę usługową;

 ogłoszono i rozstrzygnięto przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż na własność 

nieruchomości miejskiej niezabudowanej położonej w Hajnówce przy ul. J.Filipczuka 

oznaczona numerem geodezyjnym 1/193 o pow. 0,3534 ha – cena wywoławcza 

105.000 zł + VAT (23 %), cena osiągnięta w przetargu 141.000 zł + VAT (23%) 

przeznaczoną w mpzp pod zabudowę przemysłową,

 ogłoszono II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż na własność nieruchomości 

miejskich niezabudowanych położonych przy ul. Doc. A. Dowgirda w Hajnówce 

oznaczonych numerami geodezyjnymi: 3371/1 o pow. 2,6245 ha – cena wywoławcza

1.200.000 zł i 3371/2 o pow. 4,3324 ha – cena wywoławcza 2.000.000 zł + VAT (23 

%) przeznaczoną w mpzp pod zabudowę usługową;

 ogłoszono przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż na własność nieruchomości 

miejskiej niezabudowanej położonej przy ul. Wiosennej, oznaczonej numerem 

geodezyjnym 3119 o pow. 0,1038 ha – cena wywoławcza 69.000 zł + VAT (23 %)  

przeznaczoną w mpzp pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną; 

 wydano decyzje zatwierdzające podziały działek oznaczonych numerami 

geodezyjnymi: 202/2 przy ul. Gruntowej, 192 przy ul. Górnej;

 wydano decyzję w sprawie rozgraniczenia działki oznaczonej numerem 

geodezyjnym 228/2 przy ul. Górnej;

 wydano postanowienia o możliwości podziału działek oznaczonych numerami 

geodezyjnymi 57/8 przy ul. Targowej, 192 przy ul. Górnej, 2320/167 przy ul. 3 Maja, 

897/17, 897/15, 897/8 i 897/14 przy ul. Lipowej, 131/2 przy ul. Targowej;

 wydano 11 informacji o numerze porządkowym nieruchomości. 
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Z zakresu budownictwa i inwestycji:

 Przygotowywano dokumentacje do wszczęcia postępowań o udzielenie zamówień 

publicznych na:

a) opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej przebudowy ulic:

 Piaski od ul. Jagiełły do ul. Batorego,

 Ślusarskiej wraz z częścią ul. Ciesielskiej i ulicą bez nazwy oznaczonej działką nr 

geodezyjny 1012/16 przeznaczoną pod drogę publiczną,

 Diamentowej, Wilczej i Kasztanowej,

b) wykonanie robót budowlanych związanych z: 

 rewitalizacją infrastruktury do promocji produktów lokalnych (ryneczek),

 przebudową ul. Rysiej,

 przebudową ul. Aleksego Zina,

 przebudową ul. Grunwaldzkiej,

 Realizowano roboty drogowe związane z:

a) przebudową ul. Rysiej w Hajnówce - zakończono przebudowę ulicy, 

b) zagospodarowaniem i urządzeniem przestrzennym skweru im. D.Wasilewskiego

    w Hajnówce (trwała przerwa w pracach w związku z okresem zimowym).

 Wykonano „Pomnik Rakowieckiego” w przestrzeni Miasta Hajnówka przy 

ul. Dr. T. Rakowieckiego;

 Realizowano zadanie pn.: „Produkcja zielonej energii w mieście Hajnówka na bazie 

indywidualnych instalacji fotowoltaicznych” - trwał nadzór nad montażem instalacji 

fotowoltaicznych;   

 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 dotyczące zmiany w części

miasta Hajnówka – dla terenów w rejonie ul. Warszawskiej);

 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:

 Zorganizowano posiedzenie Komisji Egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia 

postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela z Przedszkola Nr 3 z Oddziałami 

Integracyjnymi im. Żubra Pompika w Hajnówce, ubiegającego się o awans na 
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stopień nauczyciela mianowanego. Po pozytywnym zdaniu egzaminu nauczycielce

wręczono akt nadania stopnia awansu zawodowego;

 Wyrażono zgodę na organizację nauczania indywidualnego uczennicy Szkoły 

Podstawowej Nr 1 im. Janusza Kusocińskiego w Hajnówce;

 Sporządzono i wysłano do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego sprawozdanie z 

wykorzystania środków w ramach programu „MALUCH +” 2021 oraz sprawozdanie

z funkcjonowania miejsc opieki w instytucji powstałej z udziałem programu 

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

 Sporządzono i wysłano do Podlaskiego Kuratora Oświaty rozliczenie 

wykorzystania dotacji celowej na wychowanie przedszkolne;

 Sporządzono i wysłano do Podlaskiego Kuratora Oświaty rozliczenie 

wykorzystania dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały 

edukacyjne i ćwiczeniowe;

 Gmina Miejska Hajnówka przekazywała comiesięczne informacje do Podlaskiego 

Urzędu Wojewódzkiego dot. funkcjonowania instytucji opieki nad dziećmi w wieku 

do lat 3 w związku z sytuacją epidemiologiczną;

 Sporządzono i przesłano do Dyrektora Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego 

Wojska Polskiego wniosek o realizację przedsięwzięcia artystycznego z udziałem 

Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego w związku z 

Obchodami Święta Wojska Polskiego. Otrzymano potwierdzenie o włączeniu 

koncertu w Hajnówce do planu działalności artystycznej Zespołu;

 Sporządzono i przesłano do Instytucji Zarządzającej/Pośredniczącej wnioski o 

płatność (sprawozdawcze) dotyczące realizacji projektów współfinansowanych ze 

środków Europejskiego Funduszu Społecznego, jak niżej:

a) „Przedszkola bez barier”

b) „Przedszkole marzeń”.

 Kontynuowano realizację zajęć dla dzieci organizowanych w ramach projektów pn. 

„Przedszkola bez barier”, „Przedszkole marzeń” oraz „Podniesienie kompetencji 

cyfrowych wśród uczniów i nauczycieli województwa podlaskiego” 

współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-

2020;

 Wydano 3 decyzje cofające stypendium szkolne za okres wrzesień - grudzień 

2021 r., 2 decyzje cofające stypendium za miesiąc grudzień 2021 r., 3 decyzje 

cofające stypendium za miesiąc listopad 2021 r., w związku ze zgłoszeniem przez 
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wnioskodawców wzrostu dochodów i przekroczeniem kryterium dochodowego 

uprawniającego do stypendium;

 Wydano decyzję odmawiającą pracodawcy dofinansowania kosztów kształcenia 

młodocianego pracownika z powodu niespełnienia warunków uprawniającego do 

przyznania dofinansowania;

 Złożono do Kuratorium Oświaty rozliczenie środków na dofinansowanie kosztów 

kształcenia młodocianych pracowników, za miesiąc październik 2021 r.

 Przygotowano listy wypłat stypendiów szkolnych na łączną kwotę 17803,38 zł.

 W dniach 16 grudnia 2021 r., 26 stycznia i 8 lutego 2022 r. w mammobusie 

ustawionym przy Urzędzie Miasta w Hajnówce wykonywane były bezpłatne 

badania mammograficzne dla kobiet w wieku 50 - 69 lat;

 Wystąpiono z zapytaniem do laboratoriów: Medycznego Laboratorium 

Diagnostycznego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w 

Hajnówce, ALAB Laboratoria Sp. z o.o. w Warszawie, Diagnostyka Laboratoria 

Medyczne w Białymstoku z zapytaniem ilu uczniów hajnowskich szkół 

podstawowych może zostać przebadanych na zawartość glifosatu w ramach 

kwoty 15.000 zł. Najkorzystniejszą cenowo ofertę przesłało ALAB Laboratoria Sp. 

z o.o. w Warszawie, które zaproponowało przebadanie 105 uczniów, cena 

jednostkowa badania 142 zł brutto;

 Przesłano do podległych szkół podstawowych pismo w sprawie rozpowszechnienia

wśród rodziców informacji o bezpłatnych badaniach dzieci na zawartość glifosatu w

organizmie oraz zebranie od rodziców zgłoszeń na badanie. Zgłoszenia można 

składać, w terminie od 07.03.2022r. do 10.03.2022r., w szkole do której dziecko 

uczęszcza. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska:

 Wydano 45 decyzji dotyczących zezwoleń na korzystanie z dróg w sposób 

szczególny;

 Wydano 2 decyzje dotyczące współdziałania w zakresie organizacji 

bezpieczeństwa ruchu drogowego;

 Przyjęto zgłoszenia zamiaru usunięcia drzew - 20 zgłoszeń;

 Wydano 9 decyzji dotyczących zezwoleń na wycinkę drzew;

 Przyjęto 303 deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi;
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 Wystawiono 3430 zawiadomień o zmianie stawki opłaty za gospodarowanie 

odpadami;

 Skierowano na zabieg kastracji 2 koty i 7 kotek wolno żyjących;

 Wpłynęło 1700 deklaracji dotyczących źródeł ciepła i źródeł spalania paliw;

 Wystawiono 51 upomnień w związku z zaległościami w opłacie za odpady;

 Wydano 65 decyzji przyznających dodatek mieszkaniowy;

 Wydano 1 decyzję o odmowie przyznania dodatku mieszkaniowego;

 Wydano 1 decyzję umarzającą postępowanie w sprawie przyznanie dodatku 

mieszkaniowego;

 Wydano 12 decyzji przyznających dodatek energetyczny. Od  01.01.2022r. 

obsługa dodatków mieszkaniowych i energetycznych odbywa się w Miejskim 

Ośrodku Pomocy Społecznej w Hajnówce;

 Społeczna Komisja Mieszkaniowa utworzyła dodatkową listę najmu lokali 

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

zajmowanego lokalu;

 Społeczna Komisja Mieszkaniowa zatwierdziła ostateczną listę najmu lokali 

komunalnych na 2022 r. na którą ujęto 12 rodzin w tym 9 rodzin najem lokalu 

mieszkalnego oraz 3 osoby najem socjalny lokalu;

 Ogłoszono przetarg ustny nieograniczony na oddanie w wynajem lokali 

użytkowych położonych w Hajnówce: przy ul. 3 Maja 45 o powierzchni użytkowej 

21,52 m2. Stawka wywoławcza czynszu miesięcznie - 13,00 zł/m2 plus VAT oraz 

przy ul. 11 Listopada 22 o łącznej powierzchni użytkowej 39,28 m2. Stawka 

wywoławcza czynszu miesięcznie - 10,00 zł/m2 plus VAT. 

Z zakresu zamówień publicznych:

 W dniu 22.12.2021 r. wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego 

pn.„Przebudowa pasażu pieszego”. Zamówienie w ramach projektu pn.„Hajnówka 

Odnowa. Rewitalizacja infrastruktury do promocji produktów lokalnych” w zakresie:

przebudowy pasażu pieszego, z dopuszczeniem możliwości dojazdu wewnętrznego 

do istniejącego budynku Muzeum i Ośrodek Kultury Białoruskiej oraz do istniejącego

terenu targowiska z kostki brukowej, przebudowy istniejących ciągów pieszych i 

placów, wyznaczeniu trzech miejsc postojowych dla osób niepełnosprawnych, 

ustawieniu typowych straganów dwu i trzy stanowiskowych na cele promocyjno -

wystawiennicze, zagospodarowanie skweru, dostawy i montażu obiektów małej 
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infrastruktury: kosze na śmieci, ławki, inteligentna ławka solarna, donice, wymiany 

istniejących słupów oświetleniowych na stylowe parkowe;

 W dniu 31.12.2021 r. rozstrzygnięto postępowanie o udzielenie zamówienia 

publicznego pn. „Zagospodarowanie odpadów komunalnych”. Umowę zawarto z 

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

ul. Łowczej 4, na kwotę 4.384.090,50 zł;

 W dniu 07.12.2021 r. rozstrzygnięto postępowanie o udzielenie zamówienia 

publicznego pn.„Dostawa wyposażenia sali gimnastycznej i gabinetów terapii 

specjalistycznej”. Umowę zawarto z firmą PHU Sobex Nowy Krzysztof Bednarz z 

siedzibą w Hajnówce, przy ul. Parkowej 4/1, na kwotę 103.745,00 zł;

 W dniu 23.12.2021 r. rozstrzygnięto postępowanie o udzielenie zamówienia 

publicznego pn.„Dostawa pomocy dydaktycznych”. Umowę zawarto z firmą Novo 

Elżbieta Szewczenko z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Powstańców Śląskich 105, 

lok.33, na kwotę 98.989,89 zł;

 W dniu 22.12.2021 r. rozstrzygnięto postępowanie o udzielenie zamówienia 

publicznego pn.„Dostawa laptopów”. Umowę zawarto z firmą Centrum Informatyki 

ZETO S.A. z siedzibą w Białymstoku, przy ul. Skorupskiej 9, na kwotę 46.877,76 zł. 

W ramach umowy dostarczonych zostanie: 12 laptopów, 1 tablica interaktywna,

1 projektor, 1 drukarka laserowa oraz tonery do drukarki;

 W dniu 03.03.2022 r. wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego 

pn.„Przebudowa ulicy A. Zina”.

Informacja została uzgodniona z Burmistrzem Miasta Hajnówka.
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