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Informacja o działalności Burmistrza Miasta Hajnówka

w okresie od 5 marca 2022 roku do 15 kwietnia 2022 roku

Z zakresu otwartych konkursów ofert:

Przeprowadzono nabór w otwartych konkursach ofert na realizację następujących zadań 

publicznych w 2022 roku:

1) Zorganizowanie i przeprowadzenie festynów promujących zdrowy tryb życia, 

wartości rodzinne i integrację międzypokoleniową;

2) Aktywizacja i integracja osób z niepełnosprawnościami z terenu miasta Hajnówka;

3) Popularyzacja i prezentacja wartości duchowych oraz promocja walorów 

artystycznych muzyki kameralnej i organowej w Hajnówce;

4) Popularyzacja i prezentacja wartości duchowych oraz promocja walorów 

artystycznych muzyki cerkiewnej w Hajnówce;

5) Przywracanie sprawności psychofizycznej poprzez rehabilitację osób po operacji 

raka piersi;

6) Edukacja ekologiczna mieszkańców miasta Hajnówka,

- Trwa ocena ofert, które wpłynęły w terminie wyznaczonym w ogłoszeniach konkursowych.

Decyzja o rozstrzygnięciu konkursów zostanie podjęta do dnia 22 kwietnia 2022 r.

– Ogłoszony jest nabór w otwartym konkursie ofert na realizację zadań w sferze 

rewitalizacji. Termin składania ofert upływa 20 kwietnia 2022 r.

Z zakresu działalności Referatu Rozwoju:

– W dniu 22 marca 2022 r. odbyło się pierwsze spotkanie dotyczące powstania 

Akademii Przyrody - atrakcji turystyczno-edukacyjnej, która ma przybliżać 

mieszkańcom i turystom wiedzę na temat Puszczy Białowieskiej. W spotkaniu udział 

wzięli przedstawiciele Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, Związku Miast 

Polskich, partnerów projektowych, jednostek oświatowych i Urzędu Miasta oraz 

miasta partnerskiego z Norwegii – Alta. Akademia Przyrody, to jedne z wielu 

przedsięwzięć realizowanych w ramach projektu „Hajnówka OdNowa – Zielona 

Transformacja”, finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego 

Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014 – 2021 oraz budżetu państwa.
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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. Os. Millenium 6 - pow. 43,70 

m2 cena lokalu 127.900,00 zł;

 przeprowadzono 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 %)  - cena wylicytowana 71.000 zł;

 wydano decyzje zatwierdzające podziały działek oznaczonych numerami 

geodezyjnymi: 897/17, 897/14, 897/8 i 897/15 przy ul. Lipowej i 131/2 przy 

ul. Górnej;

 wydano postanowienie o możliwości podziału działki oznaczonej numerem 

geodezyjnym 1056/120 przy ul. 3 Maja;

 wydano 2 informacje o numerze porządkowym nieruchomości. 

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 - II przetarg,

 Ślusarskiej wraz z częścią ul. Ciesielskiej i ulicą bez nazwy – II przetarg,

 ul. Diamentowej, Wilczej i Kasztanowej – II przetarg,

 głównej alejki w parku miejskim – I etap.

b) wykonanie robót budowlanych związanych z: 

 przebudową ul. Aleksego Zina - II przetarg,

 Realizowano roboty drogowe związane z:

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

    w Hajnówce.

 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 
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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:

 Sporządzono i wysłano do Wojewody Podlaskiego wniosek o dofinansowanie 

doposażenia i poprawy standardu stołówki w Szkole Podstawowej 

nr 3 im. dr Kazimierza Ptaszyńskiego w Hajnówce, w ramach Rządowego 

programu „Posiłek w szkole i w domu”;

 Sporządzono i przesłano do Instytucji Zarządzającej/Pośredniczącej wniosek 

o płatność (sprawozdawczy) dotyczący realizacji projektu „Przedszkola bez barier” 

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego;

 Zakończono realizację projektu „Przedszkole marzeń” współfinansowanego 

ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. Celem 

projektu było wsparcie rozwoju 40 dzieci z Przedszkola Nr 3 z Oddziałami 

Integracyjnymi im. Żubra Pompika w Hajnówce poprzez zapewnienie równego 

dostępu do edukacji, w tym wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty

edukacyjnej w zakresie wychowania przedszkolnego oraz jej dostosowanie do 

zdiagnozowanych potrzeb edukacyjnych dzieci, zwłaszcza w zakresie 

stwierdzonych deficytów. Realizacja projektu obejmowała również doposażenie 

placówki w pomoce dydaktyczne i terapeutyczne w szczególności dostosowane 

do potrzeb osób z niepełnosprawnościami;

 Kontynuowano realizację zajęć dla dzieci organizowanych w ramach projektu pn. 

„Przedszkola bez barier” współfinansowanego ze środków Europejskiego 

Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020;

 Ogłoszono i przeprowadzono konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora 

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

Konkurs został rozstrzygnięty – kandydatem na stanowisko dyrektora w/w 

placówki została Pani Dorota Ewelina Durzyńska;
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 Ogłoszono i przeprowadzono konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora 

Przedszkola Nr 5 w Hajnówce. Konkurs został rozstrzygnięty – kandydatem na 

stanowisko dyrektora w/w placówki została Pani Małgorzata Katarzyna Saadoon;

 Ogłoszono konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Powystawowej 

Nr 1 im. Janusza Kusocińskiego w Hajnówce. Oferty należy składać do dnia 

4 maja 2021 r;

 Na wniosek Dyrektorów hajnowskich Przedszkoli (oraz Rad Rodziców) i Dyrektora

Żłobka Samorządowego w Hajnówce ustalono dodatkową przerwę 

w funkcjonowaniu przedmiotowych placówek w dniu 25 kwietnia 2022 r. z uwagi 

na przypadające w tym dniu Święto Zmartwychwstania Pańskiego obchodzone 

przez wiernych Kościoła Prawosławnego;

 Gmina Miejska Hajnówka przekazuje za pomocą aplikacji CAS cotygodniowe 

sprawozdania o liczbie nowo utworzonych miejsc opieki w żłobkach, klubach 

dziecięcych i u dziennych opiekunów dla dzieci obywateli Ukrainy. Na terenie 

Hajnówki takich miejsc nie utworzono;

 Na wniosek Pani Ewy Żukowickiej - Prezesa Zarządu Fundacji na rzecz 

wyrównania szans edukacyjnych dzieci oraz integracji społecznej objęto 

honorowym patronatem Burmistrza Miasta Hajnówka projekt pt. „RAZOM możemy

więcej – Wsparcie działań na rzecz ukraińskiej diaspory w Polsce”, który 

realizowany jest od kwietnia do sierpnia 2022 r. na terenie Bielska Podlaskiego, 

Orli, Hajnówki i Narewki;

 Wydano 69 decyzji zmieniających przyznających stypendium szkolne na okres 

styczeń - czerwiec 2022 r.;

 Wydano 2 decyzje zmieniające przyznające stypendium szkolne na miesiąc 

styczeń 2022 r.;

 Wydano decyzję przyznającą pracodawcy dofinansowanie kosztów kształcenia 

młodocianego pracownika;

 Wydano zaświadczenie o przyznaniu pomocy de minimis pracodawcy w związku 

z dofinansowaniem kosztów kształcenia młodocianego pracownika;

 Zawarto umowę z Podlaskim Kuratorem Oświaty w sprawie wysokości i trybu 

przekazywania w 2022 roku miastu Hajnówka środków Funduszu Pracy 

z przeznaczeniem na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia 

młodocianych pracowników oraz ich rozliczania;

 W szkołach podstawowych przeprowadzona została rekrutacja uzupełniająca na 

bezpłatne badanie dzieci na zawartość glifosatu w organizmie. Rekrutację 
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przeprowadzono ponieważ w pierwszym terminie rekrutacji zgłoszonych zostało 

na badanie 64 dzieci, na łączną liczbę 105 dostępnych miejsc. Ostatecznie do 

udziału w badaniu zgłoszonych zostało 100 uczniów;

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

w Hajnówce wykonywane były bezpłatne badania mammograficzne dla kobiet 

w wieku 50- 69 lat;

 Przygotowano listy wypłat stypendiów szkolnych na łączną kwotę 6958,35 zł.

Z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska:

 Wydano 30 decyzji dotyczących zezwoleń na korzystanie z dróg w sposób 

szczególny;

 Przyjęto zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew - 7 zgłoszeń;

 Wydano 2 decyzje dotyczące zezwoleń na wycinkę drzew;

 Złożono 1 zgłoszenie złomów i wywrotów drzew z działek gminy do starostwa 

powiatowego;

 Udzielono 2 zgody na usunięcie drzew z nieruchomości gminnych;

 Przyjęto 119 deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi;

 Skierowano na zabieg kastracji 1 kota wolno żyjącego;

 Wpłynęło i zarejestrowane zostało 371 deklaracji, dotyczących źródeł ciepła 

i źródeł spalania paliw;

 Wysłano 9 wezwań do złożenia bądź weryfikacji deklaracji o wysokości opłaty za 

odpady;

 Wystawiono 24 upomnień w związku z zaległościami w opłacie za odpady;

 Wystawiono 24 postanowienia o zarachowaniu wpłaty;

 Rozstrzygnięto przetarg ustny nieograniczony na oddanie w wynajem lokalu 

użytkowego położonego w Hajnówce przy ul. 3 Maja 45 o powierzchni użytkowej 

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

Stawka osiągniętą – 14,00 zł/m2 plus VAT. Najemcą ustanowiono Panią Bożenę 

Budny zam.17-200 Hajnówka, ul. S. Miłkowskiego;

 Rozstrzygnięto przetarg ustny nieograniczony na oddanie w wynajem lokalu 

użytkowego położonego w Hajnówce przy ul. 11 Listopada 22 o łącznej 

powierzchni użytkowej 39,28 m2. Stawka wywoławcza czynszu miesięcznie - 

10,00 zł/m2 plus VAT. Stawka osiągniętą – 11,00 zł/m2 plus VAT. Najemcą 
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ustanowiono Pana Zbigniewa Dyszlatys zam. 17-200 Hajnówka przy ul. Lipowa 

184;

 Społeczna Komisja Mieszkaniowa utworzyła dodatkową listę najmu lokali 

komunalnych na 2022 rok, na którą zakwalifikowała 1 osobę (bezdomna) - najem 

socjalny lokalu;

 Instytutowi Nauk Leśnych Politechniki Białostockiej w Hajnówce użyczono 

mieszkanie komunalne przy ul. 3 Maja 43/12 w Hajnówce z przeznaczeniem dla 

pracownika naukowego.

Z zakresu zamówień publicznych:

 W dniu 29 marca 2022 r. unieważniono postępowanie o udzielenie zamówienia 

publicznego pn.„Przebudowa ulicy A. Zina”;

 W dniu 21 marca 2022 r. rozstrzygnięto postępowanie o udzielenie zamówienia 

publicznego pn. „Przebudowa pasażu pieszego”. Umowę zawarto z firmą 

Przedsiębiorstwo Drogowe KALINOWSCY Sp. z o.o. z siedzibą w Hajnówce przy 

ul. Fabryka Chemiczna 19, na kwotę 763.689,78 zł;

 W dniu 09 marca 2022 r. wszczęto, a w dniu 12 kwietnia 2022 r. unieważniono 

postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dokumentacja przebudowy 

ulic w Hajnówce”;

 W dniu 31 marca 2022 r. wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia 

publicznego pn.„Przebudowa ulicy A. Zina II”;

 W dniu 07 marca 2022 r. wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia 

publicznego pn. „Przebudowa ulicy Grunwaldzkiej”;

 W dniu 12 kwietnia 2022 r. wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia 

publicznego pn.„Modernizacja dwóch kotłowni i budowa jednej kotłowni”.

Informacja została uzgodniona z Burmistrzem Miasta Hajnówka.
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