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Informacja o działalności Burmistrza Miasta Hajnówka 

w okresie od 1 grudnia 2014 roku do 16 grudnia 2014 roku.

W  dniu  5  grudnia  w  Hajnówce  odbyło  się  seminarium  pt.  "Jak  rozpocząć  działalność
gospodarczą  w  powiecie  hajnowskim"  organizowane  przez  Centrum  Wdrażania  Projektów  przy
Białowieskim  Parku  Narodowym.  Podczas  spotkania  omówiono  m.in.:  makroekonomiczne  i
mikroekonomiczne  uwarunkowania  rozwoju  przedsiębiorczości,  źródła  finansowania  nowo
powstających  firm,  rachunkowość  i  podatki  w  prowadzeniu  działalności  gospodarczej.  Udział  w
seminarium wzięli  pracownicy  Urzędu  Miasta  Hajnówka,  którzy  jednocześnie  przekazali  materiały
informacyjne związane z tematyką działalności gospodarczej.

7 grudnia 2014 r. Sekretarz Miasta Hajnówka wziął udział w Wieczorze Prawosławnej Poezji
Religijnej  pt.  „Poezja  źródeł”  zorganizowanym  przez  doradcę  metodycznego  ds.  nauczania  religii
prawosławnej, Parafię pw. Św. Trójcy w Hajnówce oraz Bractwo Młodzieży Prawosławnej przy Parafii
pw. Św. Trójcy w Hajnówce. Podczas spotkania wiersze recytowali laureaci Konkursu Recytatorskiego
Prawosławnej Poezji Religijnej.

W dniu 7 grudnia br.  odbyło się otwarcie wystawy XXI Przeglądu Sztuki Nieprofesjonalnej
Ziemi  Hajnowskiej  w Galerii  Muzeum Kultury  Białoruskiej  w Hajnówce.  Podczas  wystawy swoje
najnowsze prace prezentowali twórcy amatorzy z regionu. Nagrody zostały przyznane w kategoriach:
malarstwo, rysunek, rzeźba.

10  grudnia  2014  roku  pracownicy  Urzędu  Miasta  Hajnówka  uczestniczyli  w  X  otwartym
spotkaniu Platformy Dialogu i Współpracy, zorganizowanym przez Starostwo Powiatowe w Hajnówce.
Na spotkaniu omówiono główne sieci infrastruktury komunikacyjnej, infrastrukturę ochrony środowiska
związaną  z  gospodarką  wodno-ściekową  i  gospodarką  odpadami,  infrastrukturę  energetyczną  z
uwzględnieniem  możliwości  wykorzystania  OZE,  jak  również  perspektywy  gazyfikacji  regionu.
Spotkanie zakończono dyskusją, podczas której uczestnicy wyrażali swoje sugestie i uwagi.

W dniach 5 - 6 grudnia 2014 r. odbyła się konferencja pn. "Wczesna interwencja w systemie
wspomagania  rodziny  i  dziecka"  pod  honorowym  patronatem  Podlaskiego  Kuratora  Oświaty.  W
konferencji  wzięli  udział  m in.  dyrektorzy,  przedstawiciele  placówek  oświatowych,  opiekuńczych  i
wychowawczych  oraz  przedstawiciele  organizacji  pozarządowych  działających  na  rzecz  osób
niepełnosprawnych, współpracujący z Specjalnym Ośrodkiem Szkolno - Wychowawczym w Hajnówce,
a także pracownicy i rodzice uczniów SOSW. Wykłady dotyczyły głównie diagnostyki oraz wsparcia
rodzin i  dzieci.  Uczestnicy mieli  możliwość wymiany doświadczeń i  konsultacji  z wykładowcami i
specjalistami w danej dziedzinie z Hajnowskiego SOSW.

W dniu 15 grudnia 2014 r. odbyła się konferencja pn. „Podlasie na eksport” organizowana
przez Izbę Przemysłowo-Handlową w Białymstoku oraz Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów w
Białymstoku.  Na  spotkaniu  zapoznano  się  z  warunkami  i  czynnikami  rzutującymi  na  atrakcyjność
terenów inwestycyjnych oraz pozycję konkurencyjną podlaskich przedsiębiorstw.

W  dniu  15  grudnia  2014  r.  odbyło  się  spotkanie  przedstawicieli  samorządów  Puszczy
Białowieskiej z Panem Wiesławem Krzewiną - Zastępcą Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych
ds. Strategii, Organizacji i Rozwoju. Spotkanie w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych
w Białymstoku dotyczyło omówienia bieżących zagadnień związanych z gospodarowaniem na obszarze
Puszczy Białowieskiej.

Informacja o zamówieniach publicznych:

Rozstrzygnięto  postępowanie  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  pn.  „Gospodarka
odpadami komunalnymi”. W postępowaniu złożono 4 oferty. Przetarg wygrała firma: Przedsiębiorstwo
Usług Komunalnych Sp. z o.o. z siedzibą w Hajnówce przy ul. Łowczej 4, za kwotę 4.752.947,34 zł.
Umowę podpisano w dniu 05.12.2014 r. Termin realizacji zamówienia to: 01.01.2015 – 30.06.2018.



Zespół Oświaty, Kultury i Sportu:

 W dniach 1.12.2014r. i 8-9.12.2014r. w mammobusie ustawionym przy Urzędzie Miasta Hajnówka
przeprowadzone zostały bezpłatne badania mammograficzne dla kobiet w wieku 50-69 lat.

 W  dniu  05.12.2014r.  przyznano  zasiłki  szkolne  dwóm  uczniom  w  związku  z  wystąpieniem
zdarzenia losowego w rodzinie.

 Sporządzono  plan  dofinansowania  form  doskonalenia  zawodowego  nauczycieli  na  2015  r.
W 2015 roku, na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach
i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Hajnówka, zaplanowano
kwotę 55.620 zł.

 Pozyskano  dla  hajnowskich  szkół  kwotę  50.000  zł  z  Ministerstwa  Edukacji  Narodowej  na
dofinansowanie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne pomieszczeń do nauki dzieci
6–letnich.

 Wyrażono zgodę na odpracowanie: w dniu 13 grudnia 2014 r. (sobota) zajęć z dnia 02 stycznia 2015
r., natomiast w dniu 10 stycznia 2015 r. (sobota) zajęć z dnia 05 stycznia 2015 r. w Zespole Szkół nr
2 z Oddziałami Integracyjnymi w Hajnówce;  w dniu 24 stycznia 2015 r. (sobota) zajęć z dnia 02
stycznia 2015 r. w Zespole Szkół nr 3 w Hajnówce. Wnioski o odpracowanie zajęć, zgodnie z § 5
ust. 4 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie
organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432 ze zm.), zostały pozytywnie zaopiniowane przez
Rady Pedagogiczne, Rady Rodziców i Samorządy Uczniowskie w/w szkół.

 Wyrażono zgodę na objęcie patronatem i dofinansowanie organizacji kolejnych edycji Konkursu
Językowego „Odpowiednie dać rzeczy słowo” i Konkursu Języka Angielskiego „Train Your Brain”
dla  uczniów  gimnazjów  oraz  „Konkursu  Wiedzy  Ekologicznej”  i  Konkursu  Polonistycznego
„Mistrzowie Języka Ojczystego” dla uczniów szkół podstawowych organizowanych przez Zespół
Szkół nr1 w Hajnówce.

 Dofinansowano wyjazd  gromady zuchowej  „Młode Wilki”  z  Zespołu  Szkół  nr  2  z  Oddziałami
Integracyjnymi  w  Hajnówce  na  Złaz  Andrzejkowy  organizowany  przez  Hufiec  z  Bielska
Podlaskiego  oraz  wyjazd  uczniów  Szkoły  Podstawowej  nr  6  w  Hajnówce  –  finalistów
Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego na komiks „Tajemnice wilka i rysia w prastarej Puszczy –
jak polubić i chronić duże drapieżniki” do Białowieży, po odbiór nagród.

 Podpisano  porozumienie  z  Podlaską  Federacją  Sportu  w  Białymstoku  w  sprawie  kontynuacji
realizacji  projektu  „MultiSport”  w  2015  roku.  Projekt  jest  realizowany  w  dwóch  hajnowskich
szkołach: w Zespole Szkół nr 1 oraz w Zespole Szkół nr 3. Palcówki udostępniają nieodpłatnie sale
gimnastyczne do przeprowadzenia zajęć w ramach projektu (3 jednostki szkoleniowe w tygodniu,
trwające po 90 min każda). Federacja finansuje koszt organizacji zajęć oraz zakup drobnego sprzętu
sportowego.

 W dniu 04.12.2014 r. uruchomiono lodowisko „Biały Orlik” funkcjonujące przy Zespole Szkół nr 1
w Hajnówce. Zatrudniono dwóch nauczycieli do organizacji zajęć sportowo – rekreacyjnych oraz do
opieki  i  nadzoru  nad  uczniami  korzystającymi  z  lodowiska,  a  także  osobę  do  popołudniowej  i
weekendowej  obsługi  wypożyczalni  łyżew.  Wstęp  na  lodowisko  oraz  wypożyczenie  łyżew jest
bezpłatne.

Sprawy różne:
 W przedmiotowym okresie Burmistrz Miasta Hajnówka wziął udział w spotkaniu z zasłużonymi

honorowymi  dawcami  krwi.  Uroczystość  została  zorganizowana  przez  Zarząd  Oddziału
Rejonowego Polskiego Czerwonego Krzyża. W programie znalazły się m in. występy artystyczne,
wręczenie odznak PCK i odznak Honorowych Dawców Krwi.

Ogłoszone zostały otwarte konkursy ofert na realizację następujących zadań publicznych należących do
Gminy Miejskiej Hajnówka:
 Wspieranie  inicjatyw  kulturalnych  mniejszości  narodowych  i  etnicznych  zamieszkujących  na

terenie miasta Hajnówka,
 Promowanie  trzeźwego  stylu  życia  wśród  mieszkańców  Hajnówki  oraz  prowadzenie  działań

ukierunkowanych na zapobieganie i zmniejszanie szkód związanych z alkoholem,



 Realizacja  pozalekcyjnych  zajęć  sportowych  dla  dzieci  i  młodzieży  w  Parku  Wodnym
w Hajnówce jako element profilaktyki alternatywnej,

 Organizacja czasu wolnego podczas ferii zimowych dla dzieci i młodzieży – Akcja Zima 2015,
 Propagowanie aktywnego trybu życia wśród seniorów z terenu miasta Hajnówka,
 Szerzenie i upowszechnianie kultury muzycznej poprzez prowadzenie orkiestry dętej oraz zespołu

mażoretek,
 Organizacja festiwalu muzyki rockowej w Hajnówce,
 Zapobieganie bezdomności zwierząt poprzez prowadzenie schroniska dla zwierząt bezdomnych z

terenu miasta Hajnówka.
Konkursy  są  adresowane  do  organizacji  pozarządowych  oraz  podmiotów  wymienionych
w  art.  3  ust.  3  ustawy  z  dnia  24  kwietnia  2003  r.  o  działalności  pożytku  publicznego
i o wolontariacie, prowadzących działalność statutową w zakresie odpowiadającym zadaniom. 
Ogłoszono również nabór wniosków o dofinansowanie zadań z zakresu sportu:

 prowadzenie zajęć w sekcji judo i kulturystyki,
 rozwój sportu w dziedzinie piłki nożnej
 rozwój sportu w dziedzinie piłki siatkowej
 rozwój sportu w zakresie lekkoatletyki,
 popularyzacja gry w szachy,
 prowadzenie zajęć karate,
 prowadzenie zajęć boksu.
Wnioski mogą składać kluby sportowe działające na terenie miasta Hajnówka niedziałające w celu
osiągnięcia zysku.

 Dnia 1 grudnia 2014 r. odbyło się Walne Zebranie Członków Lokalnej Organizacji Turystycznej
„Region  Puszczy  Białowieskiej”.  Podczas  spotkania  wybrano  nowego  Prezesa,  którym  została
Walentyna Gorbacz oraz dwóch członków zarządu stowarzyszenia – Małgorzatę Bzowską-Dowbysz
i Barbarę Dmitruk. Omówione zostały bieżące sprawy organizacja oraz plany na przyszły rok.

 Ogłoszono przetarg ustny nieograniczony na oddanie w wynajem lokalu użytkowego położonego w
Hajnówce przy ul. 3 Maja 37 o powierzchni 65,17 m2. Stawka wywoławcza - 34,00 zł/m2 plus VAT. 

Ponadto:
 Wydano 51 decyzji o przyznaniu dodatku mieszkaniowego oraz 26 decyzji o przyznaniu dodatku

energetycznego.
 Wydano 6 zezwoleń na usunięcie drzew i krzewów oraz 1 decyzję środowiskową.
 Przyjęto 21 deklaracji o wysokości i opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 Wystawiono  57  przypomnień  o  opłacie  za  gospodarowanie  odpadami  oraz  5  postanowień  o

zarachowaniu wpłat.
 Pozytywnie rozpatrzono 2 wnioski o przyznanie dopłaty do opłaty za gospodarowanie odpadami

komunalnymi, przysługującej rodzinom wielodzietnym.
 Zrealizowano 3 wnioski o dofinansowanie sterylizacji i kastracji zwierząt na podstawie Programu

opieki nad zwierzętami bezdomnymi i oraz zapobiegania bezdomności zwierząt.
 Zakończono realizację przedsięwzięcia pn „Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego w mieście

Hajnówka.
 Ustawiono  3  choinki  i  włączono  świąteczne  oświetlenie  na  ulicach:  3  Maja,  Marszałka  Józefa

Piłsudskiego, Sportowej, Ks. Antoniego Dziewiatowskiego, Stefana Batorego i Bielskiej.

Informacja została uzgodniona z Burmistrzem Miasta Hajnówka


