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Informacja o działalności Burmistrza Miasta Hajnówka

w okresie od 4 czerwca 2022 roku do 26 lipca 2022 roku

Rozstrzygnięte  zostały  otwarte  konkursy  ofert  na  realizację  następujących  zadań

publicznych w 2022 roku:

1. Zorganizowanie Dnia Gwary Lokalnej;

2. Zorganizowanie cyklicznych spotkań pn. „Śniadania biznesowe” w celu konsultacji i 

zaplanowania kompleksowych działań, które sprzyjają rozwojowi przedsiębiorczości i

osiąganiu sukcesów przez lokalnych przedsiębiorców;

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

2022;

4. „Koncertowy Park Kolejowy”.

Z wybranymi podmiotami zawarte zostały umowy o realizację zadań publicznych.

Konkursy na realizację zadań pn. Włączanie i partycypacja mieszkańców w planowanie 

rozwoju miasta (akcja „Zgłoś pomysł na Miasto”) oraz Kolonie dla dzieci z rodzin 

wskazanych przez pracowników socjalnych MOPS zostały unieważnione, z uwagi iż żadna 

oferta nie spełniała wymagań formalnych.

Ponownie ogłoszony został otwarty konkurs ofert na realizację zadania Kolonie dla

dzieci z rodzin wskazanych przez pracowników socjalnych MOPS.

Wpłynęły  dwie  uproszczone  oferty  z  pominięciem  otwartego  konkursu  ofert  na

podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego

i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2022 poz. 1327) realizacji zadania „Nosorożec w Puszczy –

hajnowska muzyka alternatywna 1” oraz „DZIEŃ ULICY WIEROBIEJA”. Uznając celowość

realizacji obu zadań z oferentami zawarte zostały umowy o realizację zadań publicznych.

Z zakresu gospodarki gruntami i rolnictwa:

 przygotowano dokumentację i zawarto akt notarialny sprzedaży najemcy w trybie 

bezprzetargowym - lokal mieszkalny położony przy ul. Os.Millenium 4 - pow. 47,60 

m2 cena lokalu 142.900,00 zł,
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 przygotowano dokumentację i zawarto akt notarialny sprzedaży najemcy w trybie 

bezprzetargowym - lokal mieszkalny położony przy ul. Parkowej 2 - pow. 60,91 m2 

cena lokalu 208.000,00 zł,

 przygotowano dokumentację i zawarto akt notarialny sprzedaży najemcy w trybie 

bezprzetargowym - lokal mieszkalny położony przy ul. A. Krajowej 36 - pow. 53,02 

m2 cena lokalu 174.500,00 zł,

 przygotowano dokumentację i zawarto akt notarialny sprzedaży najemcy w trybie 

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

47,60 m2 cena lokalu 142.900,00 zł,

 rozstrzygnięto III 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 1.000.000 zł i 3371/2 o pow. 4,3324 ha – cena wywoławcza 1.800.000 

zł + VAT (23 %) – brak ofert,

 przygotowano dokumentację i zawarto akt notarialny sprzedaży nieruchomości 

miejskiej niezabudowanej położonej przy ul. Wiosennej, oznaczonej numerem 

geodezyjnym 3119 o pow. 0,1038 ha za cenę 71.000 zł + VAT 23%,

 wydano decyzję zatwierdzającą podział działki oznaczonej numerem geodezyjnym 

2320/120 przy ul. 3 Maja,

 wydano postanowienia o możliwości podziału działek oznaczonych numerami 

geodezyjnymi: 937 przy ul. Lipowej, 1056/154 rejon ul. Batorego, 447/67 obręb 

ul. Wrzosowej,

 wydano decyzje o ustaleniu opłaty adiacenckiej po podziale nieruchomości działek 

oznaczonych numerami geodezyjnymi: 208/1 i 208/2 przy ul. Poddolnej, 65 przy 

ul. Poryjewo, 20/1 rejon ul. Poranek. 

Z zakresu budownictwa i inwestycji:

 Realizowano roboty drogowe związane z:

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

 w Hajnówce - zakończono przebudowę skweru,

b) rewitalizacją infrastruktury do promocji produktów lokalnych (ryneczek),

c) przebudową ul. Grunwaldzkiej,

d) przebudową ul. Aleksego Zina,

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

indywidualnych instalacji fotowoltaicznych” 
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 Przygotowywano dokumentacje do wszczęcia postępowań o udzielenie zamówień 

publicznych na:

a) opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej przebudowy ulic:

 Piaski od ul. Jagiełły do ul. Batorego - III przetarg,

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

 ul. Diamentowej, Wilczej i Kasztanowej – III przetarg,

b) wykonanie przystanków rowerowych przy ul. 3 Maja, oraz na skwerze im. 

plutonowego Bierwiaczonka 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. 

Z zakresu zamówień publicznych:

 W dniu 13.07.2022 r. wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego 

pn. „Dokumentacja przebudowy ulic w Hajnówce III”,

 W dniu 10.06.2022 r.  rozstrzygnięto postępowanie o udzielenie zamówienia 

publicznego pn.„Dostawa sprzętu IT”. Umowę zawarto: 

a) na zadanie nr 1 - z firmą g.IT Solutions Michał Daszkiewicz z siedzibą w Kutnie 

przy ul.  Grunwaldzkiej 5e, na kwotę 329.074,20 zł,

b) na zadanie nr 2 - z firmą g.IT Solutions Michał Daszkiewicz z siedzibą w Kutnie 

przy ul. Grunwaldzkiej 5e, na kwotę 46.543,20 zł,

c) na zadanie nr 3 - z firmą Image Recording Solutions Sp. z o.o. z siedzibą    w 

Warszawie przy ul. Arkuszowej 190, na kwotę 16.309,80 zł,

 W dniu 31.05.2022 r.  wszczęto, a w dniu 05.07.2022 r. unieważniono postępowanie 

o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Modernizacja dwóch kotłowni i budowa 

jednej kotłowni II”.

Z zakresu oświaty, kultury i sportu:

 Gmina Miejska Hajnówka przekazywała za pomocą aplikacji CAS cotygodniowe 

sprawozdania o liczbie nowoutworzonych miejsc opieki w żłobkach, klubach 
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dziecięcych i u dziennych opiekunów dla dzieci obywateli Ukrainy. Na terenie 

Hajnówki takich miejsc nie utworzono,

 Do 30 czerwca 2022 r. kontynuowano realizację zajęć dla dzieci organizowanych w 

ramach projektu pn. „Przedszkola bez barier”,

 Sporządzono i przesłano do Instytucji Pośredniczącej wniosek o płatność 

(sprawozdawczy) dotyczący realizacji projektu „Przedszkola bez barier” 

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 

2020,

 Zorganizowano posiedzenia Komisji Egzaminacyjnych powołanych w celu 

przeprowadzenia postępowań egzaminacyjnych dla czterech nauczycieli 

ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego (dwóch nauczycieli 

z Przedszkola Nr 1 w Hajnówce oraz po jednym nauczycielu ze Szkoły Podstawowej 

Nr 1 im. Janusza Kusocińskiego w Hajnówce i Szkoły Podstawowej Nr 4 im. Henryka 

Sienkiewicza w Hajnówce),

 Zorganizowano posiedzenie Komisji stypendialnej, która przyznała stypendium 

Burmistrza Miasta Hajnówka im. Pelagii Ponieckiej 74 stypendystom, w tym 66 

stypendiów za wyniki w nauce, 4 stypendia za osiągnięcia artystyczne oraz 

4 stypendia za osiągnięcia sportowe,

 Zawarto umowę zlecenie z nauczycielem Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Janusza 

Kusocińskiego w Hajnówce na prowadzenie, w trakcie wakacji, zajęć nauki języka 

polskiego uchodźcom z Ukrainy. W lipcu br. odbyło się 8 godzin zajęć, na które 

uczęszczało 10 osób,

 Dofinansowano zakup nagród uczestnikom konkursu polonistycznego  „Mistrzowie 

Języka Ojczystego” oraz konkursu anglojęzycznego „Train Your Brain”, 

zorganizowanych przez Szkołę Podstawową nr 1 im. Janusza Kusocińskiego 

w Hajnówce (po 300 zł na konkurs),

 Wydano 2 decyzje w sprawie odmowy przyznania stypendium szkolnego, za okres 

styczeń – czerwiec 2022r. w związku ze wzrostem dochodów w rodzinie 

i przekroczeniem kryterium dochodowego uprawniającego do otrzymania 

stypendium,

 W dniu 01.07.2022 r. podpisano aneksy do porozumień z czterema hajnowskimi 

gabinetami stomatologicznymi, w sprawie kontynuacji objęcia opieką 

stomatologiczną uczniów szkół podstawowych podległych Gminie Miejskiej 

Hajnówka. Porozumienia zawarte w 2019 r. przez gminę z gabinetami 
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stomatologicznymi  obowiązywały do dnia 30.06.2022 r. tj. do dnia obowiązywania 

umowy gabinetów z Narodowym Funduszem Zdrowia na kontraktowanie świadczeń 

zdrowotnych z zakresu leczenia stomatologicznego. W związku z przedłużeniem 

przez NFZ gabinetom do dnia 31.12.2022r. kontraktowania świadczeń zdrowotnych 

z zakresu leczenia stomatologicznego dla dzieci i młodzieży, Gmina Miejska 

Hajnówka zawarła z gabinetami Aneksy do wcześniejszych porozumień, 

przedłużając je na okres od 01.06.2022 r. do 31.12.2022 r.  Porozumienia zostały 

aneksowane na kolejny okres, gdyż w przypadku braku gabinetu dentystycznego 

w szkole, organ prowadzący szkołę zawiera porozumienie z podmiotem 

wykonującym działalność leczniczą udzielającym świadczeń zdrowotnych z zakresu 

leczenia stomatologicznego dla dzieci i młodzieży, finansowanych ze środków 

publicznych. Przedmiotem aneksowanych porozumień jest objęcie uczniów opieką 

w zakresie świadczeń:

 ogólnostomatologicznych dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18 roku życia,

 profilaktycznych świadczeń stomatologicznych dla dzieci i młodzieży do 

ukończenia 19 roku życia, z wyłączeniem świadczeń ortodoncji,

 współpracy lekarza dentysty z pielęgniarką środowiska nauczania i wychowania 

albo higienistką szkolną oraz dyrektorem szkoły w zakresie edukacji zdrowotnej 

i promocji zdrowia jamy ustnej oraz profilaktyki próchnicy zębów uczniów.

W ramach porozumienia, z powyższych świadczeń mogą skorzystać uczniowie:

 a) Szkoły Podstawowej Nr 1 i Nr 3 w Gabinecie Stomatologicznym DENTOM Pani  

    Aleftyny Tomaszuk, ul. Piłsudskiego 10/44 w Hajnówce,

 b) Szkoły Podstawowej Nr 2 w Gabinecie Stomatologicznym Pani Ewy Sadowskiej –

    Czmak, ul. Piłsudskiego 10/40, 

 c) Szkoły Podstawowej Nr 4 w Gabinecie Stomatologicznym Pani Joanny Korolko  – 

    Sajewicz, ul. Batorego 34/41.

 W dniu 14 czerwca i 20 lipca 2022 r. w mammobusie ustawionym przy Urzędzie 

Miasta w Hajnówce wykonywane były bezpłatne badania mammograficzne dla 

kobiet w wieku 50-69 lat,

 Złożono do Kuratorium Oświaty zapotrzebowanie na środki na rok szkolny 

2022/2023 na wypłatę dla 29 uczniów niepełnosprawnych ze szkół 

ponadpodstawowych z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, zwrotu 

zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych 

w ramach „Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie 
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dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów 

ćwiczeniowych”, na kwotę 9 715 zł,

 Przygotowano listy wypłat stypendiów szkolnych na łączną kwotę 19 161,48 zł,

 W dniu 23 czerwca 2022 roku Burmistrz Miasta Hajnówka uczestniczył w jubileuszu 

100-lecia Szkoły Podstawowej nr 1 im. Janusza Kusocińskiego w Hajnówce.

Z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska:

 Wydano 49 decyzji dotyczących zezwoleń na korzystanie z dróg w sposób 

szczególny,

 Przyjęto 9 zgłoszeń zamiaru usunięcia drzew,

 Wydano 1 decyzję dotyczącą zezwolenia na wycinkę drzew,

 Przyjęto 145 deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi,

 Skierowano na zabieg sterylizacji 1 kotkę wolno żyjącą,

 Skierowano na zabieg sterylizacji i kastracji psów i kotów - 12 zwierząt,

 Wydano 3 decyzje w zakresie organizacji i bezpieczeństwa ruchu drogowego 

(1 decyzję na lokalizacje zjazdu indywidualnego w pasie drogowym, 2 decyzje na 

remont istniejącego zjazdu indywidualnego),

 Wpłynęło i zarejestrowano 1193 deklaracje, dotyczących źródeł ciepła i źródeł 

spalania paliw,

 Wystawiono 45 upomnień w związku z zaległościami w opłacie za odpady,

 Wydano 9 postanowień o zarachowaniu wpłaty za odpady komunalne.

Informacja została uzgodniona z Burmistrzem Miasta Hajnówka.
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