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Informacja o działalności Burmistrza Miasta Hajnówka
 w okresie od 6 września 2014 roku do 10 października 2014 roku.

Dnia 22 września 2014 r w Białowieży odbyła się konferencja podsumowująca realizowany
przez Starostwo Powiatowe w Hajnówce projekt pn. „Modernizacja infrastruktury dydaktycznej dla
współpracy  polsko-białoruskiej  na  rzecz  osób  niepełnosprawnych”  w  ramach  Programu
Współpracy  Transgranicznej  Polska  –  Białoruś  -  Ukraina  2007-2013,  w  której  uczestniczył
Burmistrz Miasta Hajnówka. Projekt miał na celu stworzenie odpowiednich warunków do nauki i
zajęć rehabilitacyjnych dla osób niepełnosprawnych po obu stronach granicy, a także zacieśnienie
współpracy polsko – białoruskiej. 

W dniach 22-23 wrzesień 2014 r.  na Białorusi odbyła się wizyta studyjna  w związku z
realizacją  przez  Gminę  Miejską  Hajnówka  w  partnerstwie  z  Wydziałem  Edukacji,  Sportu  i
Turystyki Kamienieckiego Komitetu Wykonawczego mikroprojektu pn. "Hajnówka - Kamieniec.
Poznajemy,  Promujemy."  Udział  w niej  wzięła  delegacja  z  Hajnówki  oraz  Kamieńca.  Podczas
wyjazdu uczestnicy zapoznali się m.in. z działalnością instytucji oświatowych, kulturalnych oraz
obiektów turystycznych usytuowanych w Rejonie Kamienieckim.

Dnia  24  września  2014  r.  wynikiem pozytywnym została  zakończona  procedura  oceny
wniosku  złożonego  przez  Gminę  Miejską  Hajnówka  do  Narodowego  Funduszu  Ochrony
Środowiska i  Gospodarki Wodnej o udzielenie wsparcia finansowego na realizację projektu pn.
„Miasto  przyjazne  środowisku  –  wykonanie  instalacji  fotowoltaicznych  na  potrzeby budynków
mieszkalnych z obszaru miasta Hajnówka”. Projekt zakłada montaż 51 instalacji fotowoltaicznych
służących do wytwarzania energii elektrycznej na potrzeby mieszkańców z odnawialnych źródeł
energii.

1 października 2014 r.  odbyło się  w Brześciu na Białorusi  XVIII  Polsko – Białoruskie
Forum Gospodarcze  „Dobrosąsiedztwo  2014”.  Głównym tematem obrad  była  infrastruktura  na
granicy polsko-białoruskiej oraz zasady współpracy gospodarczej między UE i Eurazjatycką Unią
Gospodarczą.  W  forum  uczestniczyli  przedsiębiorcy,  politycy  oraz  samorządowcy  z  Polski  i
Białorusi, w tym Burmistrz Miasta Hajnówka. 

Referat Gospodarki Gruntami i Rolnictwa:
− Przygotowano dokumentację i zawarto akt notarialny sprzedaży w trybie bezprzetargowym na

uzupełnienie nieruchomości przyległej działkę położoną przy ul. Torowej o pow. 45 m2 za cenę
4.610,79 zł

− Wydano 5 decyzji w sprawie podziału nieruchomości stanowiących własność osób fizycznych:
oznaczonej  numerem  geodezyjnym  165/4  położonej  w  Hajnówce  przy  ul.  Poddolnej,
oznaczonej numerem geodezyjnym 260 położonej w Hajnówce przy ul. Findera,  oznaczonej
numerem  geodezyjnym  78  położonej  w  Hajnówce  przy  ul.  Dolnej,  oznaczonej  numerem
geodezyjnym  119/18  położonej  w  Hajnówce  przy  ul.  Pszenicznej,  oznaczonej  numerem
geodezyjnym 31 położonej w Hajnówce przy ul. Dolnej.   

− Ogłoszono przetarg ustny nieograniczony na oddanie w wynajem lokal użytkowy położony w
Hajnówce przy ul. Armii Krajowej 32 o powierzchni  63,72 m2. Stawka wywoławcza - 7,00
zł/m2 plus VAT. 

Z zakresu zamówień publicznych:
− Wszczęto i rozstrzygnięto następujące postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

 a) przebudowa ulic:  Władysława Hibnera, Łagodnej, Słonecznej, Międzytory, Walerego  
Wróblewskiego, Gruntowej, Jesionowej. W postępowaniu złożono 1 ofertę. Przetarg wygrała
firma: „MAKSBUD” Sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku Podlaskim przy ul. Mickiewicza 183,
za kwotę 1.892.322,97 zł. Umowę podpisano w dniu 01.10.2014 r.



b) opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy ulic:  Nowowarszawskiej,
Wiejskiej,  Grabowej,  ścieżki  rowerowej  od  ul.  Rakowieckiego  (szpital)  do  ul.  Lipowej,
Bartników,  teren  inwestycyjny-droga  wewnętrzna  do  ul.  11  Listopada.  W postępowaniu
złożono 5 ofert. Przetarg wygrały: Pro Studio Pracownia Projektowa Sp. z o.o. z siedzibą w
Warszawie  przy ul. Górczewskiej,  za kwotę 20.541,00 zł, oraz Biuro Projektowe Marcin
Zagojski  z  siedzibą  w Warszawie  przy ul.  J.  Conrada  8,  lok.75,  za  kwotę  52.152,00 zł.
Umowy podpisano w dniu 01.10.2014 r.

c) dostawa materiałów drogowych. W postępowaniu złożono 2 oferty. Przetarg wygrała firma 
„ABW Superbruk” Sp. z o.o. z siedzibą w Hryniewiczach, za kwotę 17.486,91 zł. Umowę 
podpisano w dniu 30.09.2014 r.

d) pełnienie nadzoru inwestorskiego przy przebudowie ulic:  Władysława Hibnera, Łagodnej, 
Słonecznej,  Międzytory,  Walerego  Wróblewskiego,  Gruntowej,  Jesionowej.  W  
postępowaniu złożono 2 oferty. Przetarg wygrała firma IND Inżynier Nadzoru Drogowego 
Jarosław Matyszczyk z siedzibą w Oświęcimiu przy ul. Obozowej 5/4, za kwotę 14.015,85 
zł. Umowę podpisano w dniu 08.10.2014 r.

− W  dniu  2014.10.07  wszczęto  postępowanie  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  pn.
„Gospodarka  odpadami  komunalnymi”.  Przedmiotem  zamówienia  jest  odbiór  i
zagospodarowanie  odpadów  komunalnych  od  właścicieli  nieruchomości  zamieszkałych
położonych na terenie Miasta Hajnówka oraz organizacja i prowadzenie Punktu Selektywnej
Zbiórki Odpadów Komunalnych. Termin wykonania zamówienia: 01.01.2015 – 30.06.2018.  

Zespół Oświaty, Kultury i Sportu:
− W  dniu  23.09.2014r.  w  mammobusie  ustawionym  przy  Urzędzie  Miasta  Hajnówka

przeprowadzone zostały bezpłatne badania mammograficzne dla kobiet w wieku 50-69 lat,
− Dnia  19.09.2014r.  przyznano  zasiłki  szkolne  dwóm  uczniom  w  związku  z  wystąpieniem

zdarzenia losowego w rodzinie,
− W dniach 06 – 08.10.2014r. wydano decyzje przyznające 296 uczniom zamieszkałym na terenie

Gminy Miejskiej Hajnówka stypendia szkolne,
− Wydano  decyzje  przyznające  trzem  przedsiębiorcom  dofinansowanie  kosztów  kształcenia

młodocianych pracowników na łączną kwotę 11191,00 zł.

Referat  Budownictwa  i  Inwestycji:
− Obsługa  gwarancyjna:

a. Miejskiej  Pływalni  Krytej  w  Hajnówce,      
b. Zakładu  Zagospodarowania  Odpadów.

− Rozstrzygnięcie  postępowania  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  na  świadczenie  usługi
polegającej  na  „Pełnieniu  nadzoru  inwestorskiego  przy  realizacji  zadania  inwestycyjnego
pn.:  Zadaszenie   widowni   amfiteatru   miejskiego   w   Hajnówce”   -   Przedsiębiorstwo
Budowlano - Usługowe  „LEF”, 15 – 247 Białystok, ul. Zwierzyniecka  54F  -  21 525,00 zł.

− Realizacja  robót  drogowych  związanych  z  przebudową  dróg  i  chodników:
a) ul. Łagodna, Słoneczna  i  Międzytory  -  wykonano  nawierzchnię  asfaltową - zakończono 

przebudowę  ulicy,  
b) ul. Bohaterów  Westerplatte  -  wykonano  kanalizację  deszczową  i  nawierzchnię  asfaltową

-  zakończono  przebudowę  ulicy,    
c) ul. Rutkowskiego  -  wykonano  kanał  technologiczny, odwodnienie  jezdni, roboty  ziemne i

podbudowę,
d) ul. Wróblewskiego  -  wykonano  roboty  ziemne, podbudowę  i  kanał  technologiczny,
e) ul. Graniczna, Metalowa, Miedziana  -  wykonano  roboty  ziemne  i  podbudowę,
f) ul. Żeromskiego  -  wykonano  roboty  ziemne  i  podbudowę,  
g)  ul.  cd.  Rakowieckiego   -   wykonano   roboty  ziemne,  podbudowę,  ścieżkę   rowerową

i  nawierzchnię  asfaltową; w  trakcie  realizacji: budowa  chodników i wjazdów,  
h) ul. Gruntowa  -  wykonano  kanalizację  deszczową,



i) os. Fabryka  Chemiczna  - wykonano  kanalizację  deszczową i urządzenia  podczyszczające 
wody  opadowe  spływające  z  terenów  osiedla  Fabryka Chemiczna,

j) ul. Poddolna  - zakończono  budowę  chodnika  w  ulicy, 
k) ul. Parkowa  -  wykonano  miejsca  parkingowe i chodnik  na  odcinku  ul. Kołasa - wjazd 

ZGM,  
l) Park  Miejski  -  wykonano  dojazd  do  budynku  SP ZOZ  przy  ul. Piłsudskiego,  
ł) Szkoła  Podstawowa  Nr 3  -  wykonano  roboty  ziemne, podbudowę, parkingi  i  chodniki,
m) ul. Białowieska  -  w  trakcie  realizacji: budowa  chodników  i  wjazdów  bramowych  na
odcinku  od  ul. Piłsudskiego  do  ul. Konopnickiej.

Referat Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej:
− Przyjęto 95 deklaracji o wysokości i opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
− Wystawiono 12 upomnień na zaległość z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami na łączną

kwotę 1 787,19 zł;
− Wystawiono 33 przypomnienia o opłacie za gospodarowanie odpadami,
− Wystawiono 3 prośby wyjaśnienie wpłat;
− Pozytywnie  rozpatrzono  6  wniosków  o  przyznanie  dopłaty  do  opłaty  za  gospodarowanie

odpadami komunalnymi, przysługującej rodzinom wielodzietnym;
− Zrealizowano 13 wniosków o  dofinansowanie  sterylizacji  i  kastracji  zwierząt  na  podstawie

Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi i oraz zapobiegania bezdomności zwierząt;
− Kontynuowano  realizację  przedsięwzięcia  pn  „Modernizacja  systemu  oświetlenia  ulicznego

w mieście Hajnówka;
− Rozpoczęto jesienne sprzątanie miasta.

Sprawy różne:
− W Białowieży w dniach 17-18 września 2014 r. miała miejsce konferencja kończąca projekt

"Ochrona orlika krzykliwego na wybranych obszarach Natura 2000". Głównym celem projektu
było zatrzymanie spadku, polepszenie stanu i zasięgu lęgowej populacji orlika krzykliwego na
obszarach Natura 2000 Puszcza Białowieska i Knyszyńska. W spotkaniu wzięło udział ponad
150  uczestników  reprezentujących  partnerów  projektu,  przyrodników,  naukowców,  gości  z
zagranicy i leśników realizujących projekt jak również przedstawicieli organów rządowych i
samorządowych.

− 4 października 2014 r. odbyła się V Hajnowska Dwunastka – bieg przełajowy „Po zdrowie do
puszczy”.  Bieg  został zorganizowany  przez  Ośrodek  Sportu  i  Rekreacji  w  Hajnówce,
Nadleśnictwo  Hajnówka  i  Hajnowski  Dom  Kultury.  Otwarcia  imprezy  dokonali:  Starosta
Hajnowski  Włodzimierz  Pietroczuk,  Burmistrz  Miasta  Hajnówka  Jerzy  Sirak,  Zastępca
Nadleśniczego Nadleśnictwa Hajnówka Andrzej Antczak, Dyrektor Parku Wodnego Mirosław
Chilimoniuk oraz Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji w Hajnówce Mirosław Awksentiuk. W
biegu udział wzięło 153 zawodników.  

Ponadto:
− Wydano 6 zezwoleń  na usuwanie  drzew i  krzewów,  19  zezwoleń  na  korzystanie  z  dróg w

sposób szczególny, 2 opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
− Wydano 126 decyzji o przyznaniu dodatku mieszkaniowego, 2 decyzje o odmowie przyznania

dodatku  mieszkaniowego,  3  decyzje  o  wstrzymaniu  dodatku  mieszkaniowego,  4  decyzje  o
anulowaniu  wstrzymania  dodatku  mieszkaniowego,  2  decyzje  wygaszające  decyzje  o
przyznaniu dodatku mieszkaniowego oraz 4 decyzje o umorzeniu postępowania.

Informacja została uzgodniona z Burmistrzem Miasta Hajnówka.


