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Informacja o działalności Burmistrza Miasta Hajnówka 
w okresie od 10 października 2015 roku do 6 listopada 2015 roku.

W październiku rozpoczęły się prace nad Strategią Rozwoju Miasta Hajnówki na lata 2016–
2035 plus.  W dniu 29 października  2015 r.  oraz 3 listopada odbyły się  pierwsze,  warsztatowe
spotkania eksperckie w ramach opracowywanej  Strategii  Rozwoju Miasta  Hajnówka.  Spotkania
miały  charakter  konsultacji  społecznych  prowadzonych  w wąskim gronie  osób.  Do  udziału  w
spotkaniu  zaproszeni  zostali  m.in.  przedstawiciele  sektora  nauki,  przedsiębiorczości,  organizacji
pozarządowych, oświaty, kultury, sportu, turystyki, pomocy społecznej, Rady Miasta oraz Urzędu
Miasta.  Ustalenia  i  wyniki  prac  zespołu,  zostaną  przedstawione  na  otwartym  spotkaniu
konsultacyjnym dla mieszkańców w dniu 10 listopada br. 

W dniu 6 listopada br. złożono dwa wnioski o dofinansowanie następujących przedsięwzięć
z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020:

1. Projekt pn. „Modernizacja energetyczna Zespołu Szkół nr 2 w Hajnówce z zastosowaniem
instalacji  OZE”, który  obejmuje  termomodernizację  budynku  Zespołu  Szkół  nr  2  w
Hajnówce  (wykonanie  izolacji  ścian,  stropodachów  i  poddaszy,  wymianę  stolarki),
usprawnienie  działania  instalacji  c.o.  z  podłączeniem  do  sieci  miejskiej,  modernizację
oświetlenia  wewnętrznego oraz  wykonanie  instalacji  fotowoltaicznej  pokrywającej  część
zapotrzebowania obiektu na energię elektryczną. Wartość projektu: 2 191 900,71 zł, w tym
wartość  dofinansowania:  1  534  330,48  zł  (69,99%).  Okres  realizacji:  05.10.2015  r.  –
14.10.2016 r.

2. Projekt pn. „Termomodernizacja komunalnych budynków mieszkalnych w Hajnówce”, który
obejmuje  termomodernizację  dwóch  komunalnych  budynków  mieszkalnych  przy  ul.
Białowieskiej 30 i ul. Piłsudskiego 50 w Hajnówce (wykonanie izolacji ścian, stropodachów
i poddaszy, wymianę stolarki) i wykonanie wewnętrznej instalacji c.o. (w tej chwili ciepło
zapewniają piece fizyczne znajdujące się w mieszkaniach) oraz montaż węzła cieplnego,
który pozwoli na zasilenie bloków z miejskiej sieci ciepłowniczej. Wartość projektu: 1 048
176,85  zł,  w  tym  wartość  dofinansowania:  733  723,78  zł  (69,99%).  Okres  realizacji:
31.12.2014 r. – 21.10.2016 r.

Z zakresu Gospodarki Gruntami i Rolnictwa:  

− Wydano postanowienie w sprawie możliwości dokonania podziału działki oznaczonej numerem
geodezyjnym  1014/19  stanowiącej  własność  Gminy  Miejskiej  Hajnówka  położonej  w
Hajnówce  przy ul. Lipowej,

− Wydano  postanowienie  w  sprawie  możliwości  dokonania  podziału  działek  oznaczonych
numerami geodezyjnymi 153/26 i 154/29 stanowiących własność osób fizycznych położonych
w Hajnówce  przy ul. Poddolnej,

− Wydano postanowienie w sprawie możliwości dokonania podziału działki oznaczonej numerem
geodezyjnym 245/1 stanowiącej  własność osób fizycznych położonej  w Hajnówce  przy ul.
Górnej,

− Wydano decyzję w sprawie zatwierdzenia projektu podziału działki stanowiącej własność osób
fizycznych  oznaczonej  numerem  geodezyjnym  2987/5  położonej  w  Hajnówce  przy
ul. Wiewiórczej,

− Wydano decyzje  w sprawie  zatwierdzenia  projektu  podziału  działek  stanowiących własność
osób fizycznych oznaczonych numerami geodezyjnymi: 26/13, 26/6, 26/26, 26/44, 26/45, 26/27,
26/14, 26/10 położonych w Hajnówce przy ul. Granicznej.
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Z zakresu Budownictwa i Inwestycji:

− Realizacja robót drogowych związanych z przebudową dróg i chodników:
− os.  Fabryka  Chemiczna  -  wykonano  całość  robót  wchodzących  w  zakres  umowy.

Inwestycja zgłoszona przez Wykonawcę do odbioru.
− Przygotowano dokumentacje do wszczęcia postępowań o udzielenie zamówień publicznych na: 

− opracowanie  dokumentacji  projektowo–kosztorysowej  kanalizacji  deszczowej  od
ul. 11 Listopada przez ul. Brzozową do rzeki Leśnej,

− opracowanie dokumentacji  projektowo–kosztorysowej  budowy ulic:  Adama Mickiewicza,
Juliana Tuwima i Jana Kochanowskiego,

− opracowanie dokumentacji projektowo–kosztorysowej budowy ulicy Nowowarszawskiej - II
przetarg.

− Kontynuowano  prace  planistyczne  związane  z  procedurą  sporządzenia  zmiany  studium
uwarunkowań i  kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta  Hajnówka (tereny przy
ul. dr. Tadeusza Rakowieckiego, i ul. Szosa Kleszczelowska), oraz zmiany miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego miasta Hajnówka: Obszar 2 Hajnówka – Południe, Obszar 3
Hajnówka  –  Wschód,  oraz  tereny  prz  ul.  dr.  Tadeusza  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 Oświaty: 
− Zorganizowano  uroczystość  z  okazji  Dnia  Nauczyciela,  podczas  której  wręczono  Nagrody

Burmistrza Miasta Hajnówka.
− Sporządzono i przesłano do Podlaskiego Szkolnego Związku Sportowego deklarację udziału w

programie „Umiem pływać”. Programem mogą zostać objęci chętni uczniowie klas I-III szkoły
podstawowej.  Ministerstwo  dofinansowuje  udział  uczniów  w  zajęciach  nauki  pływania  w
maksymalnej wysokości do 100 zł na ucznia, który nie korzysta z dowozu oraz 170 zł na ucznia,
który korzysta z dowozu.

− Zorganizowano nauczanie indywidualne dla trzech uczniów miejskich szkół:
− ucznia Zespołu Szkół Nr 1 w Hajnówce 
− ucznia Zespołu Szkół Nr 2 w Hajnówce
− ucznia Zespołu Szkół Nr 3 w Hajnówce.

− Wyrażono  zgodę  na  wsparcie  XX Międzynarodowego  Turnieju  Bokserskiego  Złoty  Żubr  o
Puchar Marszałka Województwa Podlaskiego, Puchar Burmistrza Miasta Hajnówka oraz Puchar
Starosty Hajnowskiego kwotą 800 zł.

− Wydano  decyzje  przyznające  2  pracodawcom  dofinansowanie  kosztów  kształcenia
młodocianego pracownika, na łączną kwotę 8081,00 zł.

− W okresie 12-14.10.2015r. wydano 314 decyzji przyznających stypendium szkolne.
− W  dniu  28.10.2015r.  w  mammobusie  przy  Urzędzie  Miasta  Hajnówka  wykonywane  były

bezpłatne badania mammograficzne dla kobiet w przedziale wiekowym: 50 – 69 lat oraz 40 –
49 lat i 70 – 75 lat w przypadku posiadania skierowania na mammografię od lekarza dowolnej
specjalizacji.

Ponadto:
− W dniach 22-23 października 2015 r.,  w siedzibie Białowieskiego Parku Narodowego miały

miejsce  obrady  II  Międzynarodowej  Konferencji  Naukowej  „Turystyka  na  obszarach
przyrodniczo  cennych”,  organizowanej  przez  Instytut  Kronenberga,  Zamiejscowy  Wydział
Leśny Politechniki Białostockiej  w Hajnówce,  Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w
Białymstoku,  Białowieski  Park  Narodowy i  Starostwo  Powiatowe  w  Hajnówce.  W trakcie
konferencji odbyło się spotkanie samorządów współpracujących w ramach Forum Idei Miast
Turystycznych. Samorząd miasta Hajnówka reprezentowali: Jakub Ostapczuk oraz Magdalena

2



Chirko.
− W dniach 26-28.10.2015 roku pracownicy Urzędu Miasta Hajnówka i przedstawiciele oświaty

brali  udział  w  szkoleniu  dla  członków  zespołów  interdyscyplinarnych  i  grup  roboczych
pracujących z  rodzinami z problemem przemocy organizowanym przez Państwową Agencję
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

− W dniach 28-30.10.2015 roku pracownik Urzędu Miasta  Hajnówka brał  udział  w szkoleniu
„Wzmocnienie  pozycji  pokrzywdzonych  przestępstwem  oraz  wsparcie  świadków  w
postępowaniu karnym” zorganizowanym przez Ministerstwo Sprawiedliwości.

− 4-6.11.2015  rok  pracownicy  Urzędu  Miasta  Hajnówka  i  Miejskiego  Ośrodka  Pomocy
Społecznej, Komendy Powiatowej Policji w Hajnówce i przedstawiciele oświaty uczestniczyli
w szkoleniu pn. „Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie i przemocy ze względu na płeć”  -
Projekt  predefiniowany  „Rodzina  polska  -  wolna  od  przemocy  Program  PL14”
współfinansowany  ze  środków  Norweskiego  Mechanizmu  Finansowego  2009-2014  we
współpracy z Ministerstwem Sprawiedliwości. 

− Wydano 89 decyzji o przyznaniu dodatku mieszkaniowego, 2 decyzje o odmowie przyznania
dodatku mieszkaniowego,  2  decyzje o wstrzymaniu wypłacania dodatku mieszkaniowego,  1
decyzję  o  wygaszeniu  wypłacania  dodatku  mieszkaniowego  oraz  1  decyzję  o  umorzeniu
postępowania.

− Wydano 26 decyzji o przyznaniu dodatku energetycznego.
− Wydano  14 decyzji  zezwalających na  usuwanie  drzew  i  krzewów,  2  decyzje  uzgadniające

zajęcie pasa drogowego. 
− Wydano  13  postanowień  o  zarachowaniu  wpłat  dokonanych  na  rzecz  należności  za

gospodarowanie odpadami komunalnymi.
− Przyjęto 41 deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
− Przyjęto 5 oświadczeń o zmianie statusu nieruchomości na niezamieszkałą. 
− Zrealizowano  2  wnioski  o  dofinansowanie  sterylizacji  i  kastracji  zwierząt  na  podstawie

Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi i oraz zapobiegania bezdomności zwierząt.
− Wydano 2 upomnienia za nieuiszczanie opłaty za gospodarowanie odpadami.
− Wszczęto 2 postępowania w sprawie umorzenia opłaty za gospodarowanie odpadami. 
− Wszczęto 60 postępowań z urzędu wobec osób, które nie uiszczają opłat za wywóz odpadów 

wg nowej stawki obowiązującej od 01.04.2015r.

Informacja została uzgodniona z Burmistrzem Miasta Hajnówka.
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