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Informacja o działalności Burmistrza Miasta Hajnówka 
w okresie od 29 sierpnia 2015 roku do 9 października 2015 roku.

4 września  2015 roku Burmistrz  Miasta  Hajnówka uczestniczył  w uroczystym otwarciu
przejścia granicznego – Połowce-Pieszczatka. Nowo wybudowane obiekty zostały przekazane do
użytkowania  służbom granicznym:  budynek  główny,  budynek  kontroli  szczegółowej,  pawilony
odpraw  celno-paszportowych,  pawilony  wartowników,  wiaty,  infrastruktura  drogowa,  systemy
monitoringu wizyjnego. Dzięki tej infrastrukturze i nowoczesnemu wyposażeniu funkcjonariuszom
granicznym poprawią się warunki pracy, a podróżnym skróci się czas oczekiwania. W  otwarciu
wzięli udział także: Dyrektor Biura Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy Roland Python,
Przewodniczący Sejmowej Komisji  Spraw Zagranicznych poseł Robert  Tyszkiewicz,  ambasador
Republiki Białoruś Aleksandr Averyanov, funkcjonariusze Służy Celnej i Straży Granicznej oraz
samorządowcy. 

Dnia  6  września  odbyło  się  referendum  ogólnokrajowe.  Na  terenie  miasta  Hajnówka
głosowanie przeprowadzono w 15 obwodach. Spisy wyborców zostały sporządzone terminowo i
aktualizowano  je  do  chwili  przekazania  komisjom.  Wszystkie  obwodowe  komisje  do  spraw
referendum  pracowały  sprawnie.  Nie  wystąpiły  przypadki  naruszenia  ciszy  wyborczej  lub
zakłócenia  porządku  podczas  głosowania.  Wyborcy  nie  zgłaszali  chęci  głosowania
korespondencyjnego oraz głosowania za pośrednictwem pełnomocnika. Nie stwierdzono obecności
mężów zaufania oraz zastępców mężów zaufania. Na 18 231 osób uprawnionych w głosowaniu
udział wzięło 1427 wyborców. Frekwencja wyniosła 7,83 %. 
Pytanie  1.  Czy  jest  Pani/Pan  za  wprowadzeniem  jednomandatowych  okręgów  wyborczych  w
wyborach  do  Sejmu  Rzeczypospolitej  Polskiej?  Liczba  głosów  ważnych:  1391,  liczba  głosów
oddanych na tak: 1086 (78.07%) 
Pytanie  2.  Czy  jest  Pani/Pan  za  utrzymaniem  dotychczasowego  sposobu  finansowania  partii
politycznych z budżetu państwa? Liczba głosów ważnych: 1391, liczba głosów oddanych na tak:
274 (19.70%)
Pytanie 3. Czy jest Pani/Pan za wprowadzeniem zasady ogólnej rozstrzygania wątpliwości co do
wykładni  przepisów prawa podatkowego na korzyść podatnika? Liczba głosów ważnych: 1387.
liczba głosów oddanych na tak: 1307 (94.23% )

14 września br. premier Ewa Kopacz odwiedziła Hajnówkę. Podczas spotkania Pani premier
przedstawiła  mieszkańcom  plany  przyjętego  przez  rząd  Programu  Budowy  Dróg  Krajowych.
Poinformowała o kontynuacji budowy drogi S8 oraz ujęciu w planie drogi S61 i  Via Baltica oraz
oczekiwanej przez mieszkańców dogi S19. Kolejnym punktem w planie premier Ewy Kopacz była
wizyta w hajnowskim Soborze Świętej Trójcy. 

W  dniach  14-26  września  2015  r.  odbyły  się  konsultacje  społeczne  nad  zgłoszonymi
projektami  do  Budżetu  Obywatelskiego  na  2016  rok.  Do  konsultacji  społecznych  w  ramach
Budżetu Obywatelskiego na 2016 rok zakwalifikowanych zostało 10 projektów inwestycyjnych,
tzw.  twardych i  1  projekt  nieinwestycyjny,  tzw.  miękki.  Kwalifikacji  projektów pod względem
formalnym  i  merytorycznym  dokonał,  powołany  zarządzeniem  Burmistrza  Miasta  Hajnówka,
Zespół  ds.  Budżetu  Obywatelskiego.  W  wyniku  konsultacji  społecznych,  przeprowadzonych
w formie  głosowania,  największą  ilość głosów,  spośród 2 108 oddanych,  uzyskały następujące
projekty:

– projekt nieiwestycyjny - „Parada Orkiestr Dętych” - 347,
– projekty inwestycyjne:

a) „Siłownia zewnętrzna na Osiedlu Podlasie” - 324,
b) „Siłownia zewnętrzna w parku Miejskim” - 275,
c) „Rozbudowa Parku Street Workout obok OSiR” - 236.

Powyższe projekty, w ramach przeznaczonych na ten cel środków, zostaną zrealizowane w 2016
roku  w  ramach  Budżetu  Obywatelskiego.  W  konsultacjach  społecznych  wzięło  udział  740
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mieszkańców  miasta  Hajnówka,  na  21  413  uprawnionych.  Wszystkie  informacje  dotyczące
przebiegu konsultacji społecznych w sprawie Budżetu Obywatelskiego 2016, na bieżąco ukazywały
się  na  tablicach  ogłoszeniowych  Urzędu  Miasta  Hajnówka,  na  stronie  internetowej  miasta
Hajnówka i w Telewizji Kablowej Hajnówka.

23  września  2015  roku  Burmistrz  Miasta  Hajnówka  uczestniczył  w  konferencji
podsumowującej  projekt  „Platforma  współpracy  na  rzecz  zrównoważonego  rozwoju  Puszczy
Białowieskiej”. Podczas konferencji wysłuchano wykładu Karola Zub z Instytutu Biologii Ssaków
PAN w Białowieży pt. „ Historia ochrony Puszczy Białowieskiej”. Zaprezentowano dotychczasowe
efekty  projektu  oraz  omówiono  kolejne  założenia  i  działania  projektu.  W  ramach  projektu
przedstawiono prezentację pn. „Zintegrowany Program Lasów Państwowych Puszcza Białowieska
– Leśne Dziedzictwo Europy”

Na zaproszenie  samorządu  miasta  Główny Punkt  Informacyjny Funduszy Europejskich,
działający przy Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego, zorganizował 28 września w
Hajnówce, w siedzibie MOPS, spotkanie informacyjne pt.: „Fundusze Europejskie na lata 2014 -
2020  dla  jednostek  samorządu  terytorialnego”.  Podczas  spotkania  omówiono  możliwości
pozyskania środków z funduszy europejskich dla jednostek samorządów, zarówno z Regionalnego
Programu  Operacyjnego  Województwa  Podlaskiego  na  lata  2014-2020,  jak  też  z  funduszy
ogólnopolskich.

Z zakresu Gospodarki Gruntami i Rolnictwa:  

− Ogłoszono II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż na własność nieruchomości miejskiej
niezabudowanej, przeznaczonej w planie zagospodarowania przestrzennego miasta Hajnówka
pod  urządzenia  sportowo-rekreacyjne  i  zieleń  leśną,  położonej  przy ul.  doc.A.Dowgorda  w
Hajnówce  na  działce  oznaczonej  numerem  geodezyjnym  3371  o  pow.  6,9569  ha,  cena
wywoławcza 3.500.000.000 zł + VAT (23 %) + koszty przygot. nier. do zbycia 1.257,00 zł.

− Ogłoszono przetarg  ustny nieograniczony na  sprzedaż  na własność nieruchomości  miejskiej
niezabudowanej, przeznaczonej w planie zagospodarowania przestrzennego miasta Hajnówka
pod  zabudowę  przemysłowo-usługową,  położonej  przy  ul.  Jana  Filipczuka  w Hajnówce  na
działce oznaczonej numerem geodezyjnym 1/88 o pow. 0,8050 ha, cena wywoławcza 274.440 zł
+ VAT (23%) + koszty przygot. nier. do zbycia 984,00 zł.

− Nabyto w zamian za zwolnienie z długu, do zasobu gruntów miasta Hajnówka, nieruchomość
od osoby fizycznej, oznaczoną numerem geodezyjnym 379/3 i 379/5 o pow. 1,4143 ha.

− Wydano postanowienie w sprawie możliwości dokonania podziału działki oznaczonej numerem
geodezyjnym 446/7 stanowiącej  własność osób fizycznych położonej  w Hajnówce  przy ul.
Wrzosowej,

− Wydano postanowienie w sprawie możliwości dokonania podziału działki oznaczonej numerem
geodezyjnym 280/18 stanowiącej własność osób fizycznych położonej w Hajnówce  przy ul.
Cisowej,

− Wydano postanowienie w sprawie możliwości dokonania podziału działki oznaczonej numerem
geodezyjnym 445/4 stanowiącej  własność osób fizycznych położonej  w Hajnówce  przy ul.
Wrzosowej,

− Wydano  postanowienie  w  sprawie  możliwości  dokonania  podziału  działek  oznaczonych
numerami geodezyjnymi 26/6, 26/27, 26/44, 26/45, 26/13, 26/14 stanowiących własność osób
fizycznych położonych w Hajnówce  przy ul. Granicznej,

− Wydano  decyzję  w  sprawie  zatwierdzenia  projektu  podziału  działki  stanowiącej  własność
Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym PKP oznaczonej numerem geodezyjnym 2320/201
położonej w Hajnówce obr. 1.

− Wydano  decyzję  w  sprawie  zatwierdzenia  projektu  podziału  działki  stanowiącej  własność
Skarbu  Państwa  oznaczonej  numerem  geodezyjnym  61/2  położonej  w  Hajnówce  przy  ul.
Miłkowskiego.

Z zakresu Budownictwa i Inwestycji:
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− Realizacja robót drogowych związanych z przebudową dróg i chodników:
− ul. Judzianka Stara –  wykonano wjazdy publiczne z kostki betonowej - zakończono

przebudowę ulicy, 
− ul.  Gruntowa i  ul.  Metalowa  –  wykonano  wjazdy bramowe z  kostki  betonowej  –

zakończono przebudowę ulicy,
− ul. Wilgi – wykonano wjazdy bramowe z kostki betonowej - zakończono przebudowę

ulicy,
− ul.  Gołębia  –  wykonano  nawierzchnię  asfaltową  ulicy i  wjazdy bramowe z  kostki

betonowej - zakończono przebudowę ulicy,
− os. Fabryka Chemiczna –  wykonano roboty ziemne, podbudowę, chodniki, parkingi,

wjazdy  bramowe  i  nawierzchnię  ulic  z  kostki  betonowej,  nawierzchnię  asfaltową
(warstwa wiążąca), do wykonania - asfaltowe nawierzchnie ulic (warstwa ścieralna),
wyniesione przejścia dla pieszych wraz z ich oświetleniem, 

− Przedszkole  Samorządowe  Nr  1  –  wykonano  z  kostki  betonowej  nawierzchnie
chodników, placów oraz wjazd bramowy. 

− Budowa  sieci  kanalizacji  deszczowej  w  Hajnówce  w  ramach  Programu  Współpracy
Transgranicznej  Polska  -  Białoruś  –  Ukraina  na  lata  2007  -  2013  finansowanego  z
Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa: 

− Etap IV - ul. Zajęcza – zakończono budowę kanalizacji deszczowej, 
− Kontynuowano  prace  planistyczne  związane  z  procedurą  sporządzenia  zmiany  studium

uwarunkowań  i  kierunków  zagospodarowania  przestrzennego  Miasta  Hajnówka  (tereny  ul.
Rakowieckiego,  i  ul.  Szosa  Kleszczelowska),  oraz  zmiany  Miejscowych  planów
zagospodarowania przestrzennego miasta Hajnówka: Obszar 2 Hajnówka – Południe, Obszar 3
Hajnówka – Wschód, oraz  tereny ul. Rakowieckiego, i ul. Szosa Kleszczelowska.

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

Z zakresu zamówień publicznych:
− W  dniu  27  sierpnia  2015  r.  wszczęto,  a  w  dniu  7  października  2015  r.  rozstrzygnięto

postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Instalacje fotowoltaiczne II”.Przetarg
wygrała firma Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „OPTIMA” Paweł Wyszyński  z siedzibą
w Kleosinie przy ul. Zambrowskiej 18  za kwotę  1.244.300,00 zł. Umowę na realizację zadania
podpisano w dniu 7 października 2015 r

− W dniu 08 października 2015 r. ogłoszono przetarg na pełnienie nadzoru inwestorskiego przy
zadaniu pn. „Instalacje fotowoltaiczne II”

Z zakresu Oświaty: 
− W dniu  1  września  2015  r.  szkoły  inaugurowały  nowy rok  szkolny  2015/2016.  Naukę  w

czterech  hajnowskich  szkołach  rozpoczęło  łącznie  1568  (o  53  uczniów  więcej  niż  w  roku
poprzednim),  w  tym  1203  w  szkole  podstawowej  (247  w  pierwszej  klasie,  w  tym  150
sześciolatków) i 365 w gimnazjum. 

− Zorganizowano nauczanie indywidualne dla:
− ucznia Zespołu Szkół Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Hajnówce oraz
− uczennicy i ucznia Zespołu Szkół Nr 3 w Hajnówce.

− Zebrano,  scalono  i  przekazano  do  Kuratorium  Oświaty  w  Białymstoku  dane  dotyczące
hajnowskiej  oświaty,  według  stanu  na  dzień  10  i  30  września  2015  r.,  w  elektronicznym
Systemie Informacji Oświatowej.

− W dniu  1 października  2015 r.  w Zespole  Szkół  Nr 3 w Hajnówce odbyła  się  uroczystość
wręczenia Stypendium Burmistrza Miasta Hajnówka imienia Pelagii  Ponieckiej.  Stypendium
przyznano 62 uczniom hajnowskich szkół,  w tym pięćdziesięciu ośmiu za wyniki  w nauce,
dwóch za osiągnięcia artystyczne oraz dwóch za osiągnięcia sportowe. 

− Otrzymano  dotację  na  zakup  książek  do  trzech  bibliotek  szkolnych  w  ramach  Rządowego
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programu „Książki naszych marzeń” w wysokości 5640 zł.
− Złożono  wniosek,  do  Podlaskiego  Kuratora  Oświaty,  o  udzielenie  wsparcia  finansowego  w

wysokości  35000  zł  na  realizację  działań  ułatwiających  współdziałanie  z  organizacjami
pozarządowymi, których celem jest kształtowanie otwartości i budowanie pozytywnego klimatu
szkoły oraz zakup wyposażenia niezbędnego do prowadzenia tych działań. Wniosek obejmuje
realizację zajęć teatralnych, we współpracy ze Stowarzyszeniem „Pocztówka”, w Zespole Szkół
Nr 3 w Hajnówce i  złożony został w ramach Rządowego programu wspomagania w latach
2015-2018  organów  prowadzących  szkoły  w  zapewnieniu  bezpiecznych  warunków  nauki,
wychowania i opieki w szkołach - „Bezpieczna+".

− Zawarto dwie umowy na dowożenie niepełnosprawnych uczniów w szkoły.
− Dofinansowano pracodawcy koszty kształcenia młodocianego pracownika na kwotę 5080,00 zł,

za okres 20 miesięcy kształcenia. 
− W dniu 8 września 2015 r. przyznano 2 uczniom zasiłki szkolne z tytułu wystąpienia w rodzinie

uczniów zdarzenia losowego. 
− W dniu  24  września  2015  r.  Burmistrz  Miasta  Hajnówka  zaopiniował  pozytywnie  projekt

dyżurów aptek ogólnodostępnych funkcjonujących na terenie powiatu hajnowskiego na 2016
rok.

Ponadto:
− 31  sierpnia  2015  roku  rozpoczęto  wspólnie  z  komendą  Powiatową  Policji  w  Hajnówce

realizację  działań  prewencyjnych  „Bezpieczna  droga  do  szkoły”  skierowanego  do  uczniów
szkół  podstawowych.  W ramach  tych  działań  odbędą  się  spotkania  z  dziećmi  i  młodzieżą
szkolną z zakresu zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz zostaną zakupione elementy
odblaskowe które przyczynią się do poprawy bezpieczeństwa dzieci podczas drogi do szkoły. 

− W dniach 14-25 września 2015 r.  przeprowadzone zostały konsultacje społeczne „Rocznego
programu  współpracy  miasta  Hajnówka  z  organizacjami  pozarządowymi  oraz  innymi
podmiotami prowadzącymi działalność gospodarczą na 2016 rok”. Zgłoszone w tym terminie
uwagi zostały rozpatrzone.

− 18 września 2015 roku odbyły się obchody Jubieleuszu 20-lecia istnienia Zakładu Gospodarki
Mieszkaniowej w Hajnówce.

− 19 września 2015 roku odbył się Bal Abstynentów Hajnowskiego Stowarzyszenia Abstynentów
i Rodzin Klub Abstynentów Dąb w Hajnówce. Wśród gości nie zabrakło przedstawicieli, którzy
od 21 lat  popierają  idee zabawy bez alkoholu.  Zgodnie z  tradycją  uroczystość  poprzedzało
nabożeństwo,  które  w  tym  roku  zostało  odprawione  w  Kościele  Podwyższenia  Krzyża
Świętego.  Po  nabożeństwie  uczestnicy  udali  się  do  Zespołu  Szkół  nr  2  z  Oddziałami
Integracyjnymi  w  Hajnówce.  Uroczystość  rozpoczęła  się  spektaklem  pod  tytułem  "Mit  o
Afrodycie" wystawionym przez młodzież z koła teatralnego z Zespołu Szkół nr 1 w Hajnówce.

− W dniu 22 września przedstawiciele Urzędu Miasta uczestniczyli w spotkaniu organizowanym
przez  Starostwo  Powiatowe  w  Hajnówce  dotyczącym  gospodarki  energetycznej  powiatu
hajnowskiego,  w  tym  odnawialnych  źródeł  energii.  Spotkanie  prowadzili  przedstawiciele
instytucji doradczych ds. energetyki i klimatu ze strony Rządu Federalnego Niemiec, którzy
przedstawili możliwości realizacji przedsięwzięć we współpracy z przedstawicielami z Niemiec.

− W dniu  23  września  2015  roku  odbyło  się  w  Warszawie  rozstrzygnięcie  Ogólnopolskiego
konkursu Zachowaj Trzeźwy Umysł. Uroczystość Kampanii odbyła się w Centrum Olimpijskim
w Warszawie przy Wybrzeżu Gdańskim. Laureatką została Magda Gawryluk z Zespołu Szkół
Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi.

− Dnia  29  września  2015  r.  odbyło  się  posiedzenie  komisji  konkursowej  do  spraw konkursu
Młodzi Aktywni Skuteczni. Podczas spotkania młodzież zaprezentowała wszystkie zgłoszone
inicjatywy.  Wyłonione  zostały  trzy  najciekawsze  projekty,  które  otrzymają  wsparcie
organizacyjne  i  finansowe  Urzędu  Miasta  Hajnówka  w  ich  realizacji,  są  to:  „Warsztaty
fotograficzne”;  „Dawcą  zostajesz  =  Życie  dajesz”  -  organizacja  Dnia  Szpiku  w Hajnówce;
„Film promujący Orkiestrę Dętą Ochotniczej Straży Pożarnej w Hajnówce”.

− Rozpoczęto prace nad Strategią Rozwoju Miasta Hajnówka na lata 2016-2035 plus. Dokument
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zostanie opracowany do końca br. we współpracy z Kancelarią Doradczą Synergia Sp. z o.o. z
siedzibą w Lublinie. 

− 29 września 2015 roku pracownicy Urzędu Miasta Hajnówka uczestniczyli w Podlaskim Forum
Przeciwdziałania Uzależnieniom – program: „Specyfika i sposoby pomocy w uzależnieniach”
uzależnienia chemiczne - dopalacze i inne substancje, uzależnienia behawioralne – komputer i
internet, pracoholizm, zakupoholizm. 

− W  dniu  5  października  2015  rok  pracownicy  Urzędu  Miasta  Hajnówka  brali  udział  w
Konferencji  „Przemoc  a  uzależnienia”  organizowanej  przez  Regionalny  Ośrodek  Polityki
Społecznej  w Białymstoku.  Tematem konferencji  było:  Stowarzyszenie  NIEBIESKA LINIA
„Charakterystyka zjawiska przemocy z uwzględnieniem uzależnień”,  Instytut na rzecz Kultury
Prawnej ORDO IURIS „Konsekwencje ratyfikacji Konwencji RE o zapobieganiu i zwalczaniu
przemocy  wobec  kobiet  i  przemocy  domowej”,ETAP  Ośrodek  Profilaktyki  i  Terapii  dla
Młodzieży  i  Dorosłych  w  Białymstoku,  „Współczesne  środowisko  szkolne  w  dobie  nowo
pojawiających się uzależnień”, „Dialog motywacyjny”.

− Wydano 122 decyzje o przyznaniu dodatku mieszkaniowego, 1 decyzję o odmowie przyznania
dodatku mieszkaniowego, 4 decyzje o wygaszeniu wypłacania dodatku mieszkaniowego oraz 1
decyzję o umorzeniu postępowania.

− Wydano 50 decyzji o przyznaniu dodatku energetycznego.
− Wydano 9 decyzji zezwalających na usuwanie drzew i krzewów, 14 decyzji na zajęcie pasa

drogowego oraz 3 decyzje naliczające opłatę za gospodarowanie odpadami.
− Wydano  12  postanowień  o  zarachowaniu  wpłat  dokonanych  na  rzecz  należności  za

gospodarowanie odpadami komunalnymi.
− Przyjęto 65 deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
− Przyjęto 6 oświadczeń o zmianie statusu nieruchomości na niezamieszkałą w związku z brakiem

odpadów.
− Wydano  3  zgody  Burmistrza  na  wycinkę  drzew  wydane  dla  Zakładu  Gospodarki

Mieszkaniowej.
− Wydano  1 zgodę Burmistrza na wycinkę drzew dla Przedszkola nr 5.
− Zrealizowano  22  wnioski  o  dofinansowanie  sterylizacji  i  kastracji  zwierząt  na  podstawie

Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi i oraz zapobiegania bezdomności zwierząt.
− Wydano 196 upomnień za nieuiszczanie opłaty za gospodarowanie odpadami.
− Wszczęto 2 postępowania w sprawie naliczenia opłaty za gospodarowanie odpadami. 
− Dokonano  1  wpisu  do  rejestru  działalności  regulowanej   w  zakresie  odbierania  odpadów

komunalnych od właścicieli nieruchomości.
− Zakończono akcję pomocy mieszkańcom miasta w usuwaniu wyrobów zawierających azbest za

2015  rok.  Usunięto  107,064  Mg  wyrobów  zawierających  azbest  z  53  posesji  na  kwotę
42.040,41 zł 

− Zrealizowano  9  wniosków  o  dofinansowanie  sterylizacji  i  kastracji  zwierząt  na  podstawie
Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi i oraz zapobiegania bezdomności zwierząt,

− Wszczęto 44 postępowania z urzędu wobec osób, które nie uiszczają opłat za wywóz odpadów
wg nowej stawki obowiązującej od 01.04.2015r.
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