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Informacja o działalności Burmistrza Miasta Hajnówka 
w okresie od 7 listopada 2015 roku do 27 listopada 2015 roku.

24 listopada 2015 r. ogłoszone zostały otwarte konkursy ofert na realizację następujących
zadań publicznych w 2016 roku:

1. Organizacja czasu wolnego podczas ferii zimowych dla dzieci i młodzieży – Akcja Zima
2016.

2. Wspieranie inicjatyw kulturalnych mniejszości narodowych i etnicznych zamieszkujących
na terenie miasta Hajnówka.

3. Szerzenie i upowszechnianie kultury muzycznej poprzez prowadzenie orkiestry dętej oraz
zespołu mażoretek w Hajnówce.

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

5. Promowanie trzeźwego stylu życia wśród mieszkańców Hajnówki oraz prowadzenie działań
ukierunkowanych na zapobieganie i zmniejszanie szkód związanych z alkoholem.

6. Zapobieganie   bezdomności   zwierząt   poprzez   prowadzenie   schroniska dla   zwierząt
bezdomnych z terenu miasta Hajnówka.

7. Organizacja festiwalu muzyki rockowej w Hajnówce.
8. Prowadzenie   działań   edukacyjnych,   aktywizacja   intelektualna, psychiczna,   społeczna

i fizyczna w ramach uniwersytetów III wieku.
Konkursy  adresowane  są  do  organizacji  pozarządowych  oraz  innych  podmiotów

prowadzących działalność pożytku publicznego. Termin składania ofert upływa 18 grudnia 2015 r.
Ogłoszono nabór wniosków na realizację zadań z zakresu sportu w 2016 roku. Wnioski

mogą  składać  kluby  sportowe  działające  na  terenie  miasta  Hajnówka  niedziałające  w  celu
osiągnięcia zysku. Wnioski można składać do 18 grudnia 2015 r. 

Z zakresu Gospodarki Gruntami i Rolnictwa:  

− Rozstrzygnięto 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 osiągnięta w przetargu
277.440 zł + VAT (23%) + koszty przygot. nier. do zbycia 984,00 zł – nabywca PPH KARMEL
S.C. Alina Dąbrowska Marta Dąbrowska.

− Ogłoszono przetarg  ustny nieograniczony na  sprzedaż  na własność nieruchomości  miejskiej
niezabudowanej, przeznaczonej pod zabudowę garażem, położonej przy ul. Nowowarszawskiej
w Hajnówce na  działce  oznaczonej  numerem geodezyjnym 1559/8 o pow. 0,0033 ha,  cena
wywoławcza 2.604,00 zł + VAT (23%) + koszty przygot. nier. do zbycia 735,00 zł.

− Przygotowano  dokumentację  i  zawarto  akt  notarialny  sprzedaży w  trybie  bezprzetargowym
(powód  przyjętego  trybu:  działka  zabudowana  garażem  stanowiącym  odrębną  własność,
wartość nakładów przekracza wartość gruntu) działki położonej przy ul. Batorego oznaczonej
numerem geodezyjnym 774/21 pow. 19 m2 cena 1.621,00 zł + VAT + koszty.

− Wydano postanowienie w sprawie możliwości dokonania podziału działki oznaczonej numerem
geodezyjnym 1355/1 stanowiącej własność osób fizycznych położonej w Hajnówce  przy ul.
Księdza Ignacego Wierobieja.

− Wydano decyzję w sprawie zatwierdzenia projektu podziału działki stanowiącej własność osób
fizycznych  oznaczonej  numerem  geodezyjnym  446/7  położonej  w  Hajnówce  przy  ul.
Wrzosowej.
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− Wydano decyzję w sprawie zatwierdzenia projektu podziału działki stanowiącej własność osób
fizycznych  oznaczonej  numerem  geodezyjnym  445/4  położonej  w  Hajnówce  przy  ul.
Wrzosowej.

− Wydano decyzję w sprawie zatwierdzenia projektu podziału działki stanowiącej własność osób
fizycznych oznaczonej numerem geodezyjnym 245/1 położonej w Hajnówce przy ul. Górnej.

Z zakresu Budownictwa i Inwestycji:

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

Dokonano  odbioru  inwestycji.
− Przygotowano dokumentację 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 zamówień publicznych:

− W  dniu  12.11.2015  r.  wszczęto,  a  w  dniu  20.11.2015  r.  rozstrzygnięto   postępowanie  o
udzielenie zamówienia publicznego pn. „Zimowe utrzymanie dróg”.  Przetarg wygrała firma:
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. siedzibą w Hajnówce, przy ul. Łowczej 4  za
kwotę  (wartość dobowej stawki za akcję czynną) 3.900,00 zł.  Umowę na realizację zadania
podpisano w dniu 20.11.2015 r.

Z zakresu Oświaty: 
− Opracowano projekt Planu doskonalenia nauczycieli na 2016 rok, na kwotę 57.000 zł,  który

przekazano  do  zaopiniowania  nauczycielskim  związkom  zawodowym  (ZNP  Oddział  w
Hajnówce  i  NSZZ  „Solidarność”  Pracowników  Oświaty  i  Wychowania  w  Hajnówce  i  w
Białymstoku).

− Pozyskano dodatkowe środki z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej, w kwocie 96.000
zł na odprawy nauczycielom.

− Opracowano i złożono do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego dwa wnioski
aplikacyjne o dofinansowanie realizacji projektów w ramach Poddziałania 3.1.2 na wyposażenie
szkół w sprzęt i realizację zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych w hajnowskich szkołach:
1. jeden dotyczący Zespołu Szkół Nr 1, Nr 2 i Szkoły Podstawowej Nr 3 na kwotę ponad

1.200.000,00 zł,
2. drugi  skierowany  do  uczniów  Zespołu  Szkół  Nr  3  na  kwotę  około  400.000,00  zł

(opracowany przez dyrektora w/w placówki).
− Dokonano weryfikacji  i  przekazano do Kuratorium Oświaty w Białymstoku zweryfikowane

dane dotyczące hajnowskiej oświaty (dane niezbędne do naliczenia subwencji oświatowej na
przyszły rok).

− Wyrażono  zgodę  na  zatrudnienie  w  Zespole  Szkół  Nr  2  z  Oddziałami  Integracyjnymi
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dodatkowego specjalisty – psychologa specjalnego, w wymiarze 2/20 (zgodnie z wnioskiem
dyrektora), w celu objęcia dodatkowym wsparciem dwóch uczniów posiadających orzeczenie o
potrzebie kształcenia specjalnego.  

− Wyrażono zgodę na objęcie patronatem kolejnych edycji Konkursu Językowego „Odpowiednie
dać  rzeczy słowo”,  Konkursu  Języka Angielskiego  „Train  Your  Brain”  organizowanego  dla
uczniów  gimnazjów  oraz  „Konkursu  Wiedzy  Ekologicznej”  i  Konkursu  Polonistycznego
„Mistrzowie  Języka  Ojczystego”  dla  uczniów  szkół  podstawowych,  organizowanych  przez
Zespół Szkół Nr 1 w Hajnówce.

− Wyrażono zgodę na dofinansowanie:
1. w  wysokości  500  zł  zakupu  materiałów  i  akcesoriów  do  organizacji  zajęć  w  ramach

realizacji innowacji pedagogicznej pt.„W przedszkolu jak w domu” w Przedszkolu Nr 3 z
Oddziałami Integracyjnymi w Hajnówce. Innowacja obejmuje zajęcia dodatkowe oparte na
elementach  różnych  metod  wspomagających  wszechstronny  rozwój  dzieci  (zajęcia
plastyczne, muzyczno – ruchowe, parateatralne, oparte na metodzie „Ruchu Rozwijającego”
i kulinarne). Zajęcia są prowadzone przez nauczycieli społecznie. 

2. wyjazdu edukacyjno – językowego 24 uczniów i 3 nauczycieli  z Zespołu Szkół Nr 3 w
Hajnówce do Londynu, w kwocie 5.400 zł. Wyjazd odbędzie się w dniach 23-30.04.2016 r. i
jest  organizowany za  pośrednictwem Europejskiego  Centrum Młodzieży  w  Łodzi.  Jego
celem  jest  rozszerzenie  edukacji  językowej  i  nawiązanie  bezpośredniego  kontaktu  z
rówieśnikami  z  Anglii,  a  także  znalezienie  partnera  do  przyszłej  współpracy  na  polu
organizacji wymiany młodzieży.

− w dniu  27.11.2015r.  w mammobusie przy Urzędzie Miasta Hajnówka wykonano 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

− Burmistrz  Miasta  Hajnówka  ufundował  upominki  Zasłużonym  Honorowym  Dawcom Krwi
zamieszkałym na terenie miasta Hajnówka, na łączną kwotę 1983,61 zł. (111 osób)

− Burmistrz  Miasta  Hajnówka  ufundował  trzem  uczniom  nagrody,  w  ramach  XXIV  edycji
Ogólnopolskiej Olimpiady Promocji Zdrowego Stylu Życia PCK, na łączną kwotę 125,88 zł.

Z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska:
− Wydano 3 decyzje  zezwalających na  usuwanie  drzew i  krzewów, 6 decyzji  uzgadniających

zajęcie pasa drogowego. 
− Wydano  8  postanowień  o  zarachowaniu  wpłat  dokonanych  na  rzecz  należności  za

gospodarowanie odpadami komunalnymi.
− Przyjęto 22 deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
− Przyjęto 4 oświadczenia 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 30 decyzji wobec osób, które nie uiszczają opłat za wywóz odpadów wg nowej stawki

obowiązującej od 01.04.2015r.
− Wykreślono 1 firmę z rejestru działalności regulowanej.
− Wydano 54 decyzje o przyznaniu dodatku mieszkaniowego, 2 decyzje o anulowaniu wypłacania

dodatku mieszkaniowego, 2 decyzje o wygaszeniu wypłacania dodatku mieszkaniowego.
− Wydano 17 decyzji o przyznaniu dodatku energetycznego.

Ponadto:
− W odpowiedzi na organizowany przez Lokalną Grupę Działania "Puszcza Białowieska" nabór

wniosków, tzw. fiszek projektowych, do realizacji poprzez LGD w perspektywie budżetowej 
2014-2020, samorząd miasta Hajnówka przedłożył wstępne propozycje zadań w dostępnych 
obszarach ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Europejskiego 
Funduszu Społecznego, na łączną kwotę niemal 14 mln zł.

− 15 listopada 2015 roku w ramach projektu Młodzi Aktywni Skuteczni  Zespół  Szkół  nr 2 z
Oddziałami  Integracyjnymi  w  Hajnówce  wspólnie  z  Terenowym  Oddziałem  Regionalnego
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Centrum Krwiodastwa i  Krwiolecznictwa w Hajnówce oraz Zarządem Rejonowym PCK  w
Hajnówce odbył się Dzień Dawcy Szpiku. 

− 20  listopada  2015  r.  odbyło  się  spotkanie  dla  zasłużonych  honorowych  dawców  krwi
zorganizowane  przez  Zarząd  Oddziału  Rejonowego  Polskiego  Czerwonego  Krzyża  w
Hajnówce. Podczas spotkania odbyły się występy artystyczne a następnie wręczono odznaki
PCK i odznaki Honorowych Dawców Krwi.

Informacja została uzgodniona z Burmistrzem Miasta Hajnówka.
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