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Informacja o działalności Burmistrza Miasta Hajnówka 
w okresie od 23 stycznia 2016 roku do 08 marca 2016 roku.

29  stycznia  2016  roku  w  Hajnowskim  Domu  Kultury  odbyła  się  2.  Gala  Nagrody
Burmistrza Miasta Hajnówka QUERCUS 2016, dla wyjątkowych, zasłużonych osób, związanych z
miastem Hajnówka. Podczas uroczystości odczytany został  także list od Wojewody Podlaskiego
Bohdana  Paszkowskiego  oraz  od  Posła  Jarosława Zielińskiego.  Laureatem Quercusa  Hajnówka
2016 w kategorii przedsiębiorczość, została Pani Wiera Pawluczuk, Prezes Okręgowej Spółdzielni
Mleczarskiej w Hajnówce. Laureatem Quercusa Hajnówka 2016 w kategorii nauka, został Rektor
Politechniki  Białostockiej  Pan  Profesor  Lech  Dzienis.  Laureatem Quercusa  Hajnówka  2016  w
kategorii aktywność społeczna, została Pani Mira Pawłowska, Prezes Stowarzyszenia Uniwersytetu
III  Wieku w Hajnówce.  Laureatem Quercusa  Hajnówka 2016 w kategorii  dorobek artystyczny,
został  Pan  Stanisław  Żywolewski.  Uroczystość  uprzyjemniał  duet:  Izabela  Szafrańska  i  Paweł
Sokołowski. 

9  lutego  2016  r.  odbyło  się  otwarte  spotkanie  konsultacyjne,  w  trakcie  którego
zaprezentowano  podstawowe  założenia  projektu  Wieloletniego  Programu  Rozwoju  Miasta
Hajnówka na lata 2016-2025, obejmującego Strategię Rozwoju Miasta Hajnówka na lata 2016-2025
oraz Wykaz priorytetowych zadań inwestycyjnych w zakresie Strategii Rozwoju Miasta Hajnówka
na  lata  2016-2025.  W  spotkaniu  udział  wzięło  37  osób.  Oprócz  mieszkańców  uczestnicy
reprezentowali  m.  in.  sektor  organizacji  pozarządowych,  przedsiębiorców,  jednostki  podległe
samorządowi miasta Hajnówka i inne instytucje publiczne działające w mieście. 

Ogłoszone zostały otwarte konkursy ofert na realizację następujących zadań publicznych w
2016 roku:

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

2. Popularyzacja  i  prezentacja  wartości  duchowych  oraz  promocja  walorów  artystycznych
muzyki cerkiewnej w Hajnówce.

3. Zorganizowanie  i  przeprowadzenie  festynów  promujących  zdrowy  tryb  życia,  wartości
rodzinne i integrację międzypokoleniową.

4. Aktywizacja i integracja osób niepełnosprawnych z terenu miasta Hajnówka.
5. Wspieranie inicjatyw i działań, które przyczyniają się do kształtowania postaw tolerancji i

otwartości  wobec  niepełnosprawności  oraz  wspieranie  inicjatyw  promujących  walkę  z
wszelką nietolerancją, uprzedzeniami i stereotypami.
Konkursy  adresowane  są  do  organizacji  pozarządowych  oraz  innych  podmiotów

prowadzących działalność pożytku publicznego. Termin składania ofert upływa 25 marca 2016 r.

Z zakresu gospodarki gruntami i rolnictwa:

− Ogłoszono przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż na własność nieruchomości miejskich
niezabudowanych, przeznaczonych pod zabudowę garażową, położonych przy ul. Lipowej w
Hajnówce na działkach oznaczonych numerami geodezyjnymi 2190/36 o pow. 19 m2, 2190/37
o pow. 19 m2, 2190/38 o pow. 19 m2, 2190/39 o pow. 19 m2, cena wywoławcza 1.870.000 zł +
VAT (23 %) + koszty przygot. nier. do zbycia 765,00 zł (za każdą działkę).

− Przygotowano  dokumentację  i  zawarto  akt  notarialny  sprzedaży  najemcy  w  trybie
bezprzetargowym lokal mieszkalny położony przy ul. A. Krajowej 36 – pow. 37,98 m2 cena
lokalu 80.782,00 zł.

− Przygotowano  dokumentację  i  zawarto  akt  notarialny  sprzedaży  najemcy  w  trybie
bezprzetargowym lokal mieszkalny położony przy ul. Piłsudskiego 4C – pow. 47,60 m2 cena
lokalu 110.289,00 zł.

− Wydano postanowienie w sprawie możliwości dokonania podziału działki oznaczonej numerem
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geodezyjnym 2021/2 stanowiącej własność osoby fizycznej położonej w Hajnówce  przy ul.
J.Słowackiego.

− Wydano postanowienie w sprawie możliwości dokonania podziału działki oznaczonej numerem
geodezyjnym 1/137 stanowiącej własność Gminy Miejskiej położonej w Hajnówce  przy ul. J.
Filipczuka.

− Wydano decyzję w sprawie zatwierdzenia projektu podziału działki stanowiącej własność osoby
fizycznej oznaczonej numerem geodezyjnym 1579 położonej w Hajnówce przy ul. Nałkowskiej,

− Wydano  decyzję  w  sprawie  zatwierdzenia  projektu  podziału  działki  stanowiącej  własność
Gminy Miejskiej Hajnówka oznaczonej numerem geodezyjnym 1014/39 położonej w Hajnówce
przy ul. Lipowej.

− Wydano  decyzję  w  sprawie  zatwierdzenia  projektu  podziału  działki  stanowiącej  własność
Gminy Miejskiej Hajnówka oznaczonej numerem geodezyjnym 1/137 położonej w Hajnówce
przy ul. J. Filipczuka.

− Wydano decyzję w sprawie zatwierdzenia projektu podziału działki stanowiącej własność osób
fizycznych  oznaczonej  numerem  geodezyjnym  558/1  położonej  w  Hajnówce  przy  ul.
Południowej.

− Wydano decyzję w sprawie zatwierdzenia projektu podziału działki stanowiącej własność osób
fizycznych  oznaczonej  numerem  geodezyjnym  2021/2  położonej  w  Hajnówce  przy  ul.  J.
Słowackiego.

Z zakresu budownictwa i inwestycji:

Wszczęto postępowania o udzielenie zamówień publicznych na:
− opracowanie  dokumentacji  projektowo - kosztorysowej  przebudowy  ul. Nowowarszawskiej  

  w  Hajnówce.
− opracowanie  dokumentacji  projektowo - kosztorysowej  przebudowy  kanalizacji  deszczowej 

od  ul. 11 Listopada  poprzez  ul. Brzozową, Grunwaldzką  do  rzeki  Leśnej. 
Przygotowano  dokumentacje  do  wszczęcia  postępowań  o  udzielenie  zamówień  publicznych
na:   

− opracowanie  dokumentacji  projektowo - kosztorysowej  budowy  ulic: Truskawkowej.
Klonowej, Ciasnej  i  Jodłowej. 

− przebudowę  ul. Jastrzębiej.
− wykonanie  kanalizacji  deszczowej  i  kanału  technologicznego  w  ul.  Grabowej  i 

Wiejskiej.
− wykonanie  kanału  technologicznego  w  ul. Sarniej  i  Niedźwiedziej.

− Trwało  rozliczanie  zadań  inwestycyjnych  zrealizowanych  w  2015  roku.  Przygotowanie 
dokumentów  niezbędnych  do  przekazania  wykonanych  inwestycji.  Przekazanie 
zrealizowanych  inwestycji.  

− Kontynuowano  prace  planistyczne  związane  z  procedurą  sporządzenia  zmiany  studium
uwarunkowań i  kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta  Hajnówka (tereny przy
ul.  dr.  T.  Rakowieckiego,  i  ul.  Szosa  Kleszczelowska),  oraz  zmiany  miejscowych  planów
zagospodarowania przestrzennego miasta Hajnówka: Obszar 2 Hajnówka – Południe, Obszar 3
Hajnówka – Wschód oraz tereny przy ul. dr. T. 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  08.02.2016  r.  wszczęto   postępowanie  o  udzielenie   zamówienia  publicznego  pn.
„Przebudowa ul. A. Krajowej i rozbudowa ul. Zajęczej w Hajnówce”.

− W dniach 01.03.2016 r.  wszczęto  postępowanie o udzielenie   zamówienia publicznego pn.
„Dostawa materiałów drogowych”.

− W dniu  03.03.2016  r.  wszczęto   postępowanie  o  udzielenie   zamówienia  publicznego  pn.
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„Pełnienie nadzoru inwestorskiego przy przebudowie ul. A. Krajowej i rozbudowie ul. Zajęczej
w Hajnówce”.

Z zakresu oświaty: 

− Burmistrz  Miasta  Hajnówka  objął  patronatem  XIV  edycję  Prezentacji  Edukacyjno  –
Doradczych  pod  hasłem  „Uczelnie  w  powiecie”,  która  odbyła  się  w  dniu  24.02.2016r.  w
Zamiejscowym Wydziale Politechniki Białostockiej w Hajnówce oraz ufundował statuetkę dla
uczelni, która zaprezentowała najbogatszą ofertę wystawienniczą.

− w  dniach  26  i  27.02.2016r.  w  mammobusie  ustawionym  przy  Urzędzie  Miasta  Hajnówka
wykonywane były bezpłatne badania mammograficzne dla kobiet w przedziale wiekowym  50 –
69  lat  oraz  w  przypadku  posiadania  skierowania  na  mammografię  od  lekarza  dowolnej
specjalizacji dla kobiet w wieku 40 – 49 lat  i  70 – 75 lat.

− Wydano 4 decyzje przyznające pracodawcy dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych
pracowników, na łączną kwotę 32 324,00 zł.

Z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska:

− Wydano 8 decyzji zezwalających na usuwanie drzew i krzewów.
− Wydano 14 decyzji w sprawie naliczenia opłaty za zajęcie pasa drogowego. 
− Wystawiono 8 sztuk pism wyrażających zgodę w zakresie organizacji  bezpieczeństwa ruchu

drogowego.
− Ogłoszono  przetarg  ustny  nieograniczony  na  oddanie  w  wynajem  lokalu  użytkowego

położonego  w  Hajnówce  przy  ul.  3  Maja  45  o  powierzchni  użytkowej  25,07  m2.  Stawka
wywoławcza czynszu miesięcznie - 15,00 zł/m2 plus VAT. Przetarg zakończył  się wynikiem
negatywnym bowiem nikt nie wpłacił wadium.

− Wydano 160 - decyzji przyznających dodatek mieszkaniowy.
− Wydano 3 -  odmowne decyzje.
− Wydano 2 - decyzje anulujące wstrzymanie dodatku mieszkaniowego.
− Wydano 1 decyzję o umorzeniu postępowania.
− Wydano 2 decyzje uchylające przyznanie dodatku mieszkaniowego.
− Wydano 53 - decyzje przyznające dodatek energetyczny.
− Społeczna  Komisja  Mieszkaniowa  zaopiniowała  pozytywnie  ostateczną  listę  najmu  lokali

komunalnych  na  2016  rok,  na  którą  oprócz  osób  ujętych  w  projekcie  listy  najmu  lokali
komunalnych na 2016r. postanowiono zakwalifikować dwie rodziny (najem lokalu socjalnego
oraz najmu lokalu mieszkalnego).

− Wysłano 23 przypomnienia o nieuregulowaniu opłaty za gospodarowanie odpadami.
− Wysłano 201 upomnień za nieuiszczanie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
− Wystawiono  10  postanowień  o  zarachowaniu  wpłaty  za  gospodarowanie  odpadami

komunalnymi.
− Złożono  2  wnioski  o  wydanie  zezwolenia  na  usunięcie  drzew  z  terenu  działek  będących

własnością Gminy Miejskiej Hajnówka.
− Złożono  1  wniosek  o  rozłożenie  na  raty  zaległych  opłat  za  gospodarowanie  odpadami

komunalnymi.
− Przyjęto 46 deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Ponadto:

− 5  lutego  2016  r.  odbyło  się  spotkanie  z  Ambasadorem  Nadzwyczajnym  i  Pełnomocnym
Republiki  Białoruś  w Rzeczypospolitej  Polskiej  -  Aleksandrem Averyanovem wraz  z  żoną,
Dyrektorem Centrum Kulturalnego Białorusi przy Ambasadzie Republiki Białoruś w Warszawie
-  Eduard  Szwajko  wraz  z  zastępcą  (Julia  Rubin)  oraz  z  Konsulem Generalnym  Republiki
Białoruś  w  Białymstoku  -  Alla  Fedorova.  Urząd  Miasta  reprezentowali:  Burmistrz  Miasta
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Hajnówka – Jerzy Sirak, Przewodniczący Rady Miasta Hajnówka – Jakub Ostapczuk, Starosta
Hajnowski – Mirosław Romaniuk, Zastępca Burmistrza Miasta Hajnówka – Andrzej Skiepko,
Dyrektor  Biura  Euroregionu  Puszcza  Białowieska  –  Jan  Chomczuk.  Podczas  spotkania
omawiane zostało zagadnienie w sprawie współpracy na pograniczu polsko-białoruskim.

− 23  lutego  2016r.  odbyły  się  konsultacje  społeczne  dla  mieszkańców Gminy  Hajnówka.
Hajnowscy policjanci kontynuują konsultacje społeczne w sprawie tworzenia „Mapy zagrożeń
bezpieczeństwa”.  W  tym  celu  spotykają  się  z  mieszkańcami  gmin  z  terenu  powiatu
hajnowskiego. W konsultacjach biorą udział przedstawiciele samorządów, jednostek podległych
oraz mieszkańcy. W trakcie konsultacji policjanci dokonują analizy stanu bezpieczeństwa na
terenie poszczególnych gmin, a po zakończeniu tej części  otwarty zostaje panel dyskusyjny  w
trakcie którego mieszkańcy mogą podzielić się sowimi wątpliwościami oraz spostrzeżeniami. 

Informacja została uzgodniona z Burmistrzem Miasta Hajnówka.
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