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Informacja o działalności Burmistrza Miasta Hajnówka 
w okresie od 12 września 2013 roku – 14 października 2013 roku.

5  października  2013  roku  odbyła  się  IV  Hajnowska  Dwunastka  –  wyjątkowy  bieg  przez 
Puszczę.  Uroczystego otwarcia biegu  oraz wręczenia nagrody wyróżnionym biegaczom  dokonał 
Burmistrz Miasta Hajnówka Jerzy Sirak i Nadleśniczy Nadleśnictwa Hajnówka Grzegorz Bielecki. 
Organizatorami byli Ośrodek Sportu i Rekreacji w Hajnówce i Nadleśnictwo Hajnówka. Zawody 
wygrał Paweł Grygo z Łomży.

W dniu 26 września br. odbyło się uroczyste wręczenie Aktów przyznania stypendium dla 49 
uczniów, którym przyznano stypendium Burmistrza Miasta Hajnówka imienia Pelagii Ponieckiej. 
Do  Urzędu  Miasta  Hajnówka  wpłynęło  58  wniosków  o  przyznanie  stypendium.  Komisja 
Stypendialna pozytywnie zaopiniowała łącznie 49 wniosków, w tym: 45 wniosków o przyznanie 
stypendium za  wyniki  w nauce  oraz  po  dwa  wnioski  o  przyznanie  stypendium za  osiągnięcia 
artystyczne i sportowe.

W niedzielę, 22 września 2013 roku w Hajnowskim Domu Kultury odbył się jubileusz „Złotych 
Godów”. Burmistrz  Miasta  Hajnówka dziękował,  w imieniu  całej  społeczności  hajnowskiej,  za 
budowanie  miasta,  poczynając  od  podstawy,  jaką  jest  dobra,  przykładna  rodzina.  Uroczystość 
zakończyła się symboliczną lampką szampana oraz życzeniami od najbliższych.

10 października 2013 r. w Sali Ślubów w Urzędzie Miasta Hajnówka odbyła się uroczystość z 
okazji  Dnia  Edukacji  Narodowej,  podczas  której  Burmistrz  Miasta  nagrodził dyrektorów  i 
wyróżniających się nauczycieli miejskich placówek oświatowych. Łącznie nagrodzono 26 osób.

Z zakresu Gospodarki Komunalnej:
− Trwała  obsługa  gwarancyjna  Miejskiej  Pływalni  Krytej  w  Hajnówce  oraz  Zakładu 

Zagospodarowania Odpadów.
− Wszczęcie  postępowania  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  na  realizację  zadania  pn.: 

„Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej uzbrojenia terenu inwestycyjnego przy 
ul. 3 Maja 59S w Hajnówce”.

− Wszczęcie i rozstrzygnięcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację 
zadania  pn.:  „Zadaszenie  widowni  amfiteatru  miejskiego  w  Hajnówce”  -  III  przetarg. 
Postępowanie  przetargowe unieważniono  z  uwagi  na  fakt,  iż  cena  najkorzystniejszej  oferty 
przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

− Rozstrzygnięcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn.: 
„Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej zagospodarowania Parku Miejskiego 
w  Hajnówce  -  Biuro  Opracowywania  Programów i  Projektów  Inżynierii  Komunikacyjnej 
„LISPUS” Marcin Dobek, 22 -100 Chełm, ul. J. Matejki 7 - 24723,00 zł.

− Realizacja robót drogowych związanych z przebudową dróg i chodników:

a. ul. Łagodna, Słoneczna i Międzytory - wykonano podbudowę oraz przebudowę kablowych 
linii telekomunikacyjnych i energetycznych,

b.  ul.  Żwirowa  -  ustawiono  krawężniki  i  wykonano  nawierzchnię  z  kostki  betonowej  - 
przebudowa ulicy zakończona,

c. ul. Poddolna - budowa chodnika w trakcie realizacji,

d.  Przedszkole  Samorządowe  Nr  3  przy  ul.  Rzecznej  -  wykonanie  chodników  i  drogi 
dojazdowej - w trakcie realizacji,

− Przygotowywanie dokumentacji formalno- prawnych dla przyszłych inwestycji.

a. opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie:



- budynku komunalnego, wielorodzinnego,

- przebudowy ulic:

 - Miodowej, Słodkiej, Pszczelej i ulicy bez nazwy,

 - Sokolej wraz z łącznikiem do ul. Spiralnej,

 - Jastrzębiej,

 - Skowronka, Kukułki, Sikorki i ulicy bez nazwy od ul. Lipowej,

 - Armii Krajowej,

 - Niedźwiedziej,

− Kontynuacja  prac  związanych  z  procedurą  sporządzenia  zmiany  studium  uwarunkowań  i 
kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Hajnówka.

− Wydawanie wypisów i wyrysów z planów zagospodarowania przestrzennego miasta Hajnówka, 
zaświadczeń o przeznaczeniu terenu w mpzp.

− Ogłoszony przetarg  na  dostawę  i  montaż  instalacji  solarnych  wygrała  firma  „SOLVER” 
Sp.  z  o.o.  z  Tarnowskiej  Góry.  26  września  2013  r.  została  podpisana  umowa  na  kwotę 
3.091.835,31zł.

− Rozstrzygnięto  przetarg Nr 13/2013 przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż na własność 
nieruchomości  miejskiej  położonej  w  Hajnówce  przy  ul.  S.  Żeromskiego  9  oznaczonej 
numerem  geodezyjnym  1919/5  o  pow.  800  m2,  cena  wywoławcza  205.370  zł  +  VAT 
(zwolniony)  + koszty przygot.  nier.  do zbycia 1.248,00 zł  –  nabywca Anna Zakrojszczyk i 
Walentyna Wolik za kwotę 207.470 zł + koszty + VAT zwolniony

− Rostrzygnięto przetarg Nr 14/2013 III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż na własność 
nieruchomości  miejskiej  położonej  w  Hajnówce  przy  ul.  Strzeleckiej/Rysiej  oznaczonej 
numerem geodezyjnym 81/1 o pow. 259 m2, cena wywoławcza 9.360 zł + VAT (23 %) + koszty 
przygot.  nier.  do  zbycia  489,00  zł  – nabywca  Krystyna  Susfał  Filimoniuk  i  Włodzimierz 
Filimoniuk za kwotę 9.500 zł + koszty + VAT 23 %

− Ogłoszono przetarg ustny nieograniczony na oddanie w wynajem lokal użytkowy położony w 
Hajnówce przy ul. S. Batorego 27 o powierzchni 130,40 m2. Stawka wywoławcza - 20,00 zł/m2 

plus VAT.
− Ogłoszono przetarg Nr 15/2013 ustny nieograniczony na sprzedaż na własność nieruchomości 

miejskiej zabudowanej drewnianym budynkiem mieszkalnym (o pow. użytkowej 102,60 m2) i 
budynkiem gospodarczym położonej  w Hajnówce  przy  ul.  Warszawskiej  44  A,  oznaczonej 
numerem geodezyjnym 1473 o pow. 1108 m2, cena wywoławcza 43.000 zł + VAT (zwolniony) 
do ceny wylicytowanej będą doliczone koszty przygot. nier. do zbycia 2.088,00 zł.

− Ogłoszono przetarg  ustny  nieograniczony  na  najem:  lokalu  użytkowego  położonego  przy 
ul.  M.  J. Piłsudskiego 4 w Hajnówce, (przedmiotowy lokal użytkowany był dotychczas przez 
Eko-Serwis  Sp.  z  o.o)  o  łącznej  powierzchni  użytkowej  50,52  m2 (w  tym  35,36  m2 
powierzchnia użytkowa lokalu oraz 15,16 m2 pomieszczenia wspólnego użytku), nr geodezyjny 
1504/2, nr KW 22679. Powyższy lokal znajduje się na obszarze, który w miejscowym planie 
zagospodarowania  przestrzennego  przeznaczony  został  pod  zabudowę  handlowo-usługową. 
Przetarg odbędzie się w dniu 08 listopada 2013r. o godz. 10.00. Stawka wywoławcza czynszu za 
1 m2 powierzchni użytkowej lokalu miesięcznie wynosi 13,00 zł plus 23 % VAT.

− Przygotowano  dokumentację  i  zawarto  akt  notarialny  sprzedaży  najemcy  w  trybie 
bezprzetargowym lokalu mieszkalnego położonego na Os. Millenium 11 – pow. 42,53 m2 cena 
lokalu 98.380,00 zł.

− Przygotowano  dokumentację  i  zawarto  akt  notarialny  sprzedaży  najemcy  w  trybie 
bezprzetargowym lokalu mieszkalnego położonego przy ul. S. Batorego 31 – pow. 47,90 m2 

cena lokalu 114.980,00 zł.
− 10 października ogłoszono przetarg na remont dróg gminnych miasta Hajnówka.



Sprawy różne:
− Zorganizowano  nauczanie  indywidualne  dla  ucznia  Zespołu  Szkół  Nr  2  z  Oddziałami 

Integracyjnymi  w  Hajnówce  oraz  dla  wychowanka  Przedszkola  nr  3  z  Oddziałami 
Integracyjnymi w Hajnówce.

− Zebrano,  scalono  i  przekazano  do  Kuratorium  Oświaty  w  Białymstoku  dane  dotyczące 
hajnowskiej oświaty, według stanu na dzień 10 września 2013 r., w elektronicznym Systemie 
Informacji Oświatowej.

− Podjęto  decyzję  o  zatrudnieniu  nauczyciela  języka  angielskiego,  który  od  października  br. 
prowadzi  dodatkowe,  bezpłatne zajęcia z języka angielskiego dla  dzieci  uczęszczających do 
hajnowskich  przedszkoli  samorządowych.  Bezpłatne  zajęcia  z  rytmiki  oraz  gimnastyki 
korekcyjnej są prowadzone od ubiegłego roku szkolnego.

− 18 i 19 września 2013 r. - w budynku Urzędu Miasta w Hajnówce Przedstawiciele Narodowego 
Funduszu  Zdrowia  przyjmowali  wnioski  osób  pełnoletnich  do  Systemu  Zintegrowanego 
Informatora Pacjenta ZIP.

− W dniu 26 września 2013r. w mammobusie przy Urzędzie Miasta w Hajnówce przeprowadzone 
zostały bezpłatne badania mammograficzne dla kobiet w wieku 50-69 lat.

− Wydano decyzje przyznające 389 uczniom zamieszkałym na terenie Gminy Miejskiej Hajnówka 
stypendia szkolne o charakterze socjalnym.

− 9  października  2013 roku  w Hajnowskim Domu Kultury odbyło się spotkanie informacyjne 
związane  z  projektem „Zostań  przedsiębiorczym” realizowany jest  w ramach  Działania  6.2 
Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Programu Operacyjnego Kapitał 
Ludzki 2007-2013 w województwie podlaskim przez Powiat Siemiatycki/starostwo Powiatowe 
w Siemiatyczach oraz Polskie Centrum Edukacji i Analiz „ORDO” sp. z o.o.

− Wyrażono zgodę na objęcie patronatem i dofinansowanie organizacji:

- IX edycji ogólnopolskiego konkursów fotograficznego „Podlasie w obiektywie im. Wiktora 
Wołkowa.

- Zawodów w Karate Tradycyjnym o Puchar Burmistrza Miasta Hajnówka.

Ponadto: 
− Wydano 7 decyzji na usuwanie drzew i krzewów, 15 decyzji na korzystanie z dróg w sposób 

szczególny, 1 decyzje środowiskową, 3 wnioski własne na usunięcie drzew z terenów działek w 
granicach administracyjnych miasta.

− Wysłano 28 wezwań do złożenia deklaracji dla właścicieli nieruchomości, którzy nie spełnili 
obowiązku ustawowego.

− Wykreślono  z  rejestru  działalności  regulowanej  6  firm,  świadczących  usługi  komunalne  ze 
względu na trwałe zaniechanie działalności.

− Wydano 106 decyzji o przyznaniu dodatku mieszkaniowego, 3 decyzje o odmowie przyznania 
dodatku  mieszkaniowego,  1  decyzję o  anulowanie  wstrzymania  dodatku,  1  decyzję  o 
wstrzymaniu dodatku oraz 3 decyzje wygaszające wypłacanie dodatku mieszkaniowego.

Informacja została uzgodniona z Burmistrzem Miasta Hajnówka.


