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Informacja o działalności Burmistrza Miasta Hajnówka 
w okresie od 7 lutego 2015 roku do 6 marca 2015 roku.

W dniach 11-13 luty 2015 roku oraz 18-20 luty 2015 r. w Hajnówce odbyły się warsztaty
strategiczne służące wypracowaniu optymalnej oferty pobytowej dla miasta Hajnówka i Kamieniec
dopasowanej do oczekiwań turystów. W spotkaniach uczestniczyli przedstawiciele władz lokalnych,
branży  turystycznej  i  okołoturystycznej  z  Hajnówki  oraz  rejonu  Kamienieckiego  na  Białorusi.
Warsztaty zostały zorganizowane przez Gminę Miejską Hajnówka we współpracy z Wydziałem
Edukacji  Sportu  i  Turystyki  Rejonowego  Komitetu  Wykonawczego  w  Kamieńcu  w  ramach
mikroprojektu pn. „Hajnówka – Kamieniec. Poznajemy,promujemy" . 

W dniu 20 lutego 2015 roku odbyło się spotkanie noworoczne hajnowskich przedsiębiorców
oraz uroczysta gala wręczenia Nagród Burmistrza Miasta Hajnówka – Quercus 2015. Uroczystość
odbyła  się  w Sali  kolumnowej  Hajnowskiego Domu Kultury w Hajnówce.  Statuetkę  otrzymali
Maciej Formanowicz, Sergiusz Martyniuk i Wiktor Kabac.

Burmistrz  Miasta  Hajnówka  objął  patronat  nad  XIII  edycją  Prezentacji  Edukacyjno  –
Doradczych  „Uczelnie  w  powiecie”  oraz  ufundował  nagrodę  w  postaci  statuetki  żubra  dla
zwycięzcy w kategorii  najbogatsza oferta  edukacyjna.  Prezentacje  odbyły się  w dniu 25 lutego
2015r. w auli Zamiejscowego Wydziału Leśnego Politechniki Białostockiej w Hajnówce.

Burmistrz  Miasta  Hajnówka  uczestniczył  w  spotkaniu  konsultacyjnym  dotyczącym
opracowania  Strategii  Marki  Regionu  Puszczy  Białowieskiej.  Zebranie  zorganizowane  zostało
przez Lokalną Organizację Turystyczną „Region Puszczy Białowieskiej” w dniu 3 marca 2015 r.
Podczas  spotkania  przedstawiona  została  propozycja  modelu  tożsamości,  w  tym  tożsamości
wizualnej Marki Regionu Puszczy Białowieskiej.

W dniu 6 marca 2015 roku Burmistrz Miasta Hajnówka wziął udział w otwarciu Galerii
Leśnej w Hajnówce, należącej do „Społem” Powszechnej Spółdzielni Spożywców w Hajnówce.

Z zakresu Gospodarki Gruntami i Rolnictwa 
− Przygotowano  dokumentację  i  zawarto  akt  notarialny  sprzedaży  najemcy  w  trybie

bezprzetargowym lokalu mieszkalnego położonego przy ul. 3 Maja 43 – pow. 47,70 m2 cena
lokalu 103.074,00 zł

− Ogłoszono przetarg  ustny nieograniczony na  sprzedaż  na  własność  nieruchomości  miejskiej
niezabudowanej  przeznaczonej  w planie zagospodarowania przestrzennego miasta  Hajnówka
pod  zabudowę  przemysłowo-usługową  wraz  z  urządzeniami  towarzyszącymi  z  niezbędną
infrastrukturą  techniczną  oraz  na  lokalizowanie  obiektów  usług  o  charakterze  usług
komercyjnych hotelarskich typu:  hotel,  pensjonat,  motel,,  położonej  w Hajnówce przy ul.  3
Maja  59S,  oznaczonej  numerem geodezyjnym:  3366  o  pow.  10095  m2  Cena wywoławcza
1.372.000,00 zł + VAT (23 %) + koszty przygot. nier. do zbycia 1.503,00 zł

Z zakresu Budownictwa i Inwestycji:
− Przygotowywano dokumentacje formalno - prawne  dla przyszłych inwestycji:

a) wykonanie  dokumentacji  projektowej  na  budowę  Zespołu  budynków  komunalnych
mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. 11 Listopada

b) wykonanie  dokumentacji  projektowej  na  budowę  budynku  Zakładu  Aktywizacji
Zawodowej,

c) opracowanie  dokumentacji  projektowo  -  kosztorysowej  przebudowy  ulic  w  Hajnówce
(ul. Nowowarszawska, ul. Wiejska, ul. Grabowa, ul. Bartników, droga wewnętrzna na teren
inwestycyjny do ul. 11 Listopada i ścieżka rowerowa przy ul. dr. T. Rakowieckiego- obecnie
Doc. Adama Dowgirda (od szpitala do ul. Lipowej),

− Kontynuowano  prace  planistyczne  związane  z  procedurą  sporządzenia  zmiany  studium



uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Hajnówka, oraz zmiany
Miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Hajnówka: Obszar 2 Hajnówka
– Południe, Obszar 3 Hajnówka – Wschód.

− Wydawano wypisy i  wyrysy z  planów zagospodarowania  przestrzennego miasta  Hajnówka,
zaświadczenia o przeznaczeniu terenu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.

Z zakresu Oświaty: 
− Sporządzono wniosek do Fundacji  Rozwoju Sportu w Pucku dotyczący projektu „Animator

Moje Boisko – ORLIK 2012” w 2014 roku, który został  zaopiniowany pozytywnie.  Gmina
Miejska Hajnówka otrzyma dofinansowanie w wysokości 9 000,00 zł, co stanowi 50% kosztów
zatrudnienia Animatora Sportu na boisku Orlik przy Zespole Szkół nr 1 w Hajnówce.

− Zgłoszono  udział  hajnowskich  szkół  w  projekcie  „Umiem  pływać”  realizowanym  przez
Podlaski Szkolny Związek Sportowy. Otrzymano dofinansowanie na udział w projekcie trzech
piętnastoosobowych grup dzieci z klas I - III szkoły podstawowej. Dofinansowanie wynosi 130
zł na jedno dziecko.

− Zorganizowano nauczanie indywidualne dla uczennicy Zespołu Szkół Nr 1 w Hajnówce oraz
ucznia Zespołu Szkół Nr 3 w Hajnówce.

− Wyrażono zgodę na objęcie patronatem Burmistrza Miasta Hajnówka Prezentacji Edukacyjno – 
Doradczych pn. „Uczelnie w Powiecie”, których organizatorem jest niezależny dwutygodnik  
„Wieści Podlaskie”.

− Wyrażono zgodę na dofinansowanie:
a) V Zawodów Wędkarskich o Puchar Burmistrza miasta Hajnówka, które odbędą się w dniu 7

czerwca 2015 r. na zbiorniku wodnym „Dubicze Cerkiewne”.
b) Ćwierćfinału Mistrzostw Polski w Piłce Siatkowej Juniorów, który odbył się w dniach 26.02

– 01.03.2015 r. w Zespole Szkół z DNJB w Hajnówce.
c) Konkursu matematycznego „Młody Matematyk” organizowanego przez Zespół Szkół Nr 2

w Hajnówce.
d) Konkursu  Recytatorskiego  Poezji  Religijnej  poświęconego  pamięci  ks.  Prałata  Marian

Świerczyńskiego organizowanego przez Stowarzyszenie Akcja Katolicka.
e) I Przeglądu Wierszy Logopedycznych „Wierszyki Łamiące Języki” organizowanego przez

Przedszkole Nr 5 z Oddziałami Żłobkowymi w Hajnówce.
f) Wyjazdu członków Studia Piosenki Estradowej, funkcjonującego przy Hajnowskim Domu

Kultury,  na  Międzynarodowy  Festiwal  „Muszelki  Wigier  2015”,  który  odbędzie  się  w
dniach 28-30.05.2015 r..

g) Wyjazdu członków Orkiestry Dętej OSP w Hajnówce na Litwę, na Festyn Kultury Polskiej
w Kiejdanach i Festiwal w Poniewieżu, w dniach  06-07.06.2015 r.

Z zakresu zamówień publicznych:
− W  dniu  24.02.2015  r.  ogłoszono  przetarg  nieograniczony  na  budowę  sieci  kanalizacji

deszczowej w Hajnówce – ul. A. Krajowej i ul. Sokola.
− W dniu  25.02.2015  r.  ogłoszono  przetarg  nieograniczony  na  przebudowę  ulic  Granicznej,

Metalowej, Judzianka Stara, Orzechowej i Wilgi w Hajnówce.
− W dniu 04.03.2015 r. ogłoszono przetarg nieograniczony na pełnienie nadzoru inwestorskiego

przy budowie sieci kanalizacji deszczowej w Hajnówce – ul. A. Krajowej i ul. Sokola.
− ogłoszono przetarg na dostawę materiałów drogowych potrzebnych do budowy ulic Graniczna,

Metalowa, Miedziana, Judzianka Stara, Orzechowa, Wilgi, Rutkowskiego w Hajnówce

Sprawy różne:
− Ogłoszony został otwarty konkurs ofert na realizację następujących zadań publicznych:

a) Popularyzacja  i  prezentacja  wartości  duchowych  oraz  promocja  walorów  artystycznych
muzyki kameralnej i organowej w Hajnówce.

b) Popularyzacja  i  prezentacja  wartości  duchowych  oraz  promocja  walorów  artystycznych



muzyki cerkiewnej w Hajnówce.
c) Zorganizowanie  i  przeprowadzenie  festynów  promujących  zdrowy  tryb  życia,  wartości

rodzinne i integrację międzypokoleniową.
d) Aktywizacja i integracja osób niepełnosprawnych z terenu miasta Hajnówka.

Termin składania ofert upływa 25.03.2015 r.

Ponadto:
− Wydano 123 decyzje o przyznaniu dodatku mieszkaniowego, 2 decyzje o odmowie przyznania

dodatku  mieszkaniowego,  2  decyzje  o  wygaszeniu  postępowania,  1  decyzję  anulującą
wstrzymanie dodatku mieszkaniowego.

− Wydano 25 decyzji o przyznaniu dodatku energetycznego.
− Przyjęto 40 deklaracji o wysokości i opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
− Kontynuowano nabór wniosków na demontaż, odbiór i utylizację azbestu – 9.
− Wydano 5 decyzji  zezwalających na usuwanie drzew i  krzewów, 4 decyzje na zajęcie  pasa

drogowego.
− Wydano  2  postanowienia  o  zarachowaniu  wpłaty,  2  postanowienia  o  odmowie  wszczęcia

postępowania w sprawie wydania dec. o środowiskowych uwarunkowaniach.
− W dniach 17-19 lutego odbyła się kontrola inwestycji pn „Modernizacja systemu oświetlenia

ulicznego w mieście Hajnówka” przez WFOŚ iGW w Białymstoku - uwag brak.
− Rozpoczęto wiosenne porządki w mieście.

Informacja została uzgodniona z Burmistrzem Miasta Hajnówka


