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Informacja o działalności Burmistrza Miasta Hajnówka 
w okresie od 30 kwietnia 2016 roku do 3 czerwca 2016 roku.

W  przedmiotowym  okresie  odbyły  się  zwyczajne  zgromadzenia  wspólników  spółek
komunalnych Gminy Miejskiej  Hajnówka, tj.  PEC, PUK, PWiK. Przedmiotem zgromadzeń było
rozpatrzenie  i  zatwierdzenie  sprawozdań  zarządów  z  działalności  spółek  oraz  sprawozdań
finansowych za ubiegły rok obrotowy, powzięcie uchwał o podziale zysku lub pokryciu straty oraz
udzielenie członkom organów spółek absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2015
roku. Spółki PUK i PWIK zakończyły poprzedni rok z dodatnim wynikiem finansowym: zysk netto
–  PUK – 613 278,19 zł, PWIK  - 80 950,36 zł, natomiast PEC zamknęło poprzedni rok stratą netto
w wysokości  184 980,11 zł.

W dniach 9-14 maja 2016 r.  Burmistrz Miasta Hajnówka  brał udział w odbywającym się w
Soborze Świętej Trójcy XXXV Międzynarodowym Festiwalu Hajnowskie Dni Muzyki Cerkiewnej.
W przesłuchaniach udział wzięło 29 chórów z Polski i z zagranicy.  Na uroczystość inauguracji 9
maja 2016 r. przybyli zaproszeni goście: duchowni kościoła katolickiego i prawosławnego, politycy,
przedstawicie władz samorządowych i wszyscy melomani, którzy czekali na to wydarzenie cały rok.
Organizatorzy  to:  Społeczny  Komitet  Organizacyjny  oraz  Stowarzyszenie  „Miłośnicy  Muzyki
Cerkiewnej. 

17 maja br., w sali konferencyjnej MOPS odbyła się prezentacja założeń opracowanych w
ostatnim czasie dokumentów strategicznych o kluczowym znaczeniu dla przyszłości naszego miasta:
Strategii  Rozwoju  Miasta  Hajnówka  na  lata  2016-2025,  wchodzącej  w  skład  Wieloletniego
Programu Rozwoju Miasta Hajnówka na lata 2016-2025 oraz Strategii Marki Hajnówka. Spotkanie
poprowadzili:  Magdalena  Chirko,  koordynator  ds.  opracowania  obu  dokumentów  oraz  Michał
Basiński, ekspert koordynujący powstawanie obu dokumentów, reprezentujący Kancelarię Doradczą
Synergia Sp. z o.o. 

21  maja  odbył  się  XVI  Półmaraton  Hajnowski  pod  nazwą  „Po  zdrowie  do  Puszczy
Białowieskiej”.  Jak  co  roku  została  przygotowana  oferta  zarówno  sportowa  jak  i  towarzyska.
Uczestnikom  zapewniono:  pamiątkową  koszulkę,  imienny  numer  startowy,  napój  izotoniczny,
elektroniczny pomiar czasu, słodki upominek, przewóz autokarami na linię startu w Białowieży, trzy
punkty odżywcze na trasie biegu, atestowaną trasę oznakowaną co kilometr, punkt odżywczy na
mecie, imienny medal, ubezpieczenie zawodników, obsługę medyczną na trasie, prysznic w Parku
Wodnym,  obiad  regeneracyjny  po  biegu,  dla  zwycięzców w kategorii  open  statuetki  i  nagrody
pieniężne, w kategoriach wiekowych statuetki (zgodnie z regulaminem),  losowanie nagród, imprezę
integracyjną.  Zakończenie  Półmaratonu  Hajnowskiego  zwieńczyła  impreza  integracyjna.  Celem
Półmaratonu  Hajnowskiego  jest  przede  wszystkim  propagowanie  biegania  jak  i  czynnego
wypoczynku  rodzinnego  oraz  formy  doskonalenia  fizycznego  i  poprawy  stanu  zdrowia,
popularyzacja sportu powszechnego, w tym biegów masowych, jako zdrowego stylu życia, promocja
regionu Puszczy Białowieskiej i wartości kulturowych Podlasia, upowszechnianie sportu w różnych
grupach społecznych, zawodowych i środowiskowych.

W dniu 31 maja 2016 r. w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Hajnówce odbyło się
spotkanie  informacyjne  skierowane  do  osób  prowadzących  działalność  gospodarczą.  Omówiono
m.in.:  zasady  rozstrzygania  zbiegów  tytułów  do  ubezpieczeń:  emerytalnego  i  rentowych  od  1
stycznia 2016 r. wprowadzone ustawą z dnia 23 października 2014 r. o zmianie ustawy o systemie
ubezpieczeń  społecznych  oraz  niektórych  innych  ustaw,  omówiono  zasady  podlegania
ubezpieczeniom oraz ustalania podstawy wymiaru składek przez osoby sprawujące osobistą opiekę
nad dzieckiem,  zasady funkcjonowania systemu Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności
Gospodarczej  w tym obsługa wniosków CEIDG-1,  funkcjonowanie  Katalogu Hajnowskich Firm
oraz ulgi dla przedsiębiorców stanowiące regionalną pomoc inwestycyjną. 

W dniu 3 czerwca 2016 roku odbyła się konferencja podsumowująca projekt: „Rozbudowa i
Modernizacja Gospodarki Wodno-Ściekowej w mieście Hajnówka - Etap II „ Podczas konferencji
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dokonano  m  in.  uroczystego  otwarcia  i  poświęcenia  nowowybudowanych  obiektów  na  terenie
oczyszczalni, prezentacji projektu  „Rozbudowa transgranicznego systemu oczyszczania ścieków w
zlewni rzeki Bug (Zachodni)” zrealizowanego w ramach Programu Polska -Białoruś – Ukraina na
lata 2007-2013 oraz projektu „Rozbudowa i modernizacja gospodarki wodno-ściekowej w mieście
Hajnówka – etap II”.

Z zakresu gospodarki gruntami i rolnictwa:
− Przygotowano dokumentację i zawarto akt notarialny sprzedaży w trybie bezprzetargowym (na

uzupełnienie nieruchomości przyległej) działki położonej przy ul. Lipowej oznaczonej numerem
geodezyjnym  1014/43  o  pow.  62  m2 cena  3.489,00  zł  +  VAT  +  1988,00  zł(koszty  przyg.
nieruchomości do zbycia),

− Rozstrzygnięto 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 1.870,00 zł + VAT
(23 %) + koszty przygot. nier. do zbycia 765,00 zł (za każdą działkę), cena uzyskana w przetargu
– 1.890,00 zł + VAT + koszty, nabywcy: Waśko Joanna i Mariusz (2190/39), Malinowski Piotr
(2190/36) Robak Ewa i Matysiuk Piotr (2190/37, 3190/38).

− Przygotowano  dokumentację  i  zawarto  akt  notarialny  sprzedaży  najemcy  w  trybie
bezprzetargowym lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Os. Millenium 6 – pow. 45,55 m 2

cena lokalu 99.497,00 zł,
− Przygotowano  dokumentację  i  zawarto  akt  notarialny  sprzedaży  najemcy  w  trybie

bezprzetargowym lokalu mieszkalnego położonego przy ul. 3 Maja 45 – pow. 47,91 m 2 cena
lokalu 109.071,00 zł,

− Przygotowano  dokumentację  i  zawarto  akt  notarialny  sprzedaży  najemcy  w  trybie
bezprzetargowym lokalu mieszkalnego położonego przy ul.  A. Krajowej 40 – pow. 42,14 m 2

cena lokalu 94.703,00 zł,
− Wydano decyzję w sprawie zatwierdzenie podziału działki oznaczonej numerem geodezyjnym

2679/37 stanowiącej własność osoby fizycznej położonej w Hajnówce  przy ul. Warszawskiej,
− Wydano decyzję w sprawie zatwierdzenie podziału działki oznaczonej numerem geodezyjnym

1/186 stanowiącej własność Gminy Miejskiej położonej w Hajnówce  przy ul. Jana Filipczuka,
− Wydano decyzję w sprawie zatwierdzenie podziału działki oznaczonej numerem geodezyjnym

86 stanowiącej własność osoby fizycznej położonej w Hajnówce  przy ul. Dolnej,
− Wydano decyzję w sprawie zatwierdzenie podziału działki oznaczonej numerem geodezyjnym

1/88 stanowiącej własność osoby fizycznej położonej w Hajnówce  przy ul. Jana Filipczuka.

Z zakresu budownictwa i inwestycji:
− Trwał nadzór i bieżące uzgadnianie opracowywanej dokumentacji projektowo – kosztorysowej

przebudowy  ulic:  Nowowarszawskiej,  Juliana  Tuwima,  Adama  Mickiewicza  i  Jana
Kochanowskiego oraz budowy kanalizacji deszczowej od ul. 11 Listopada poprzez ul. Brzozową
i Grunwaldzką do rzeki Leśnej,

− Realizowano roboty drogowe związanych z przebudową dróg i chodników: 
− ul.  Grabowa  -  wykonano   kanalizację  deszczową,  roboty  ziemne  i  podbudowę,   kanał

technologiczny, ustawiono krawężniki, w trakcie realizacji wykonanie nawierzchni z kostki
brukowej betonowej i wjazdy bramowe, 

− ul.  Jastrzębia  -  ustawiono krawężniki  i  wykonano  wlot  na  ulicę  Lipową,  do wykonania:
odwodnienie  korpusu  drogowego  i  nawierzchnia  z  mieszanki  mineralno  -  bitumicznej
asfaltowej;

− ul. Sokola - wykonano roboty ziemne i podbudowę oraz kanał technologiczny,  ustawiono
krawężniki,  do wykonania:  odwodnienie korpusu drogowego – przepust,   nawierzchnia z
mieszanki mineralno - bitumicznej asfaltowej,

− ul. Zajęcza - wykonano kanał technologiczny oraz przebudowę oświetlenia ulicznego, sieci
teletechnicznych oraz energetycznych sieci kablowych i napowietrznych, w  trakcie realizacji
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- roboty ziemne i podbudowa,  do  wykonania:  nawierzchnia  z mieszanki  mineralno  -
bitumicznej asfaltowej, chodniki i wjazdy bramowe, 

− ul.  Armii Krajowej  -  wykonano roboty  ziemne  i podbudowę,  kanał technologiczny,
ustawiono krawężniki  i wykonano  dwie warstwy nawierzchni  z mieszanki  mineralno
bitumicznej asfaltowej,w trakcie realizacji:przebudowa oświetlenia ulicznego, do wykonania:
chodniki, parkingi, wjazdy bramowe i warstwa ścieralna nawierzchni z mieszanki mineralno -
bitumicznej asfaltowej,

− ul.  Niedźwiedzia  - wykonano  roboty ziemne i podbudowę oraz kanał technologiczny,  do 
wykonania:  ustawienie krawężników i wykonanie nawierzchni z mieszanki  mineralno  -
bitumicznej asfaltowej,

− ul.  Sarnia - w trakcie realizacji  wykonanie  robót  ziemnych i podbudowy oraz budowa
kanału technologicznego,

− ścieżka  rowerowa w ul.  A.  Dowgirda  -  w trakcie  realizacji:  roboty  ziemne,
podbudowa i wykonanie nawierzchni z kostki brukowej, betonowej,

− Kontynuowano  prace  planistyczne  związane  z  procedurą  sporządzenia  zmiany  studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Hajnówka (tereny ul.
dr.  Tadeusza Rakowieckiego  i  Szosa  Kleszczelowska),  oraz  zmiany miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego miasta Hajnówka: Obszar 2 Hajnówka - Południe, Obszar
3 Hajnówka - Wschód oraz tereny ul. dr. Tadeusza Rakowieckiego i Szosy Kleszczelowskiej.

− Wydawano wypisy i wyrysy z planów zagospodarowania przestrzennego miasta Hajnówka
oraz zaświadczenia o przeznaczeniu terenu w mpzp.

Z zakresu zamówień publicznych:
− W dniu 04.05.2016 r.  rozstrzygnięto postępowanie o udzielenie  zamówienia publicznego pn.

"Usuwanie  wyrobów zawierających azbest". Przetarg wygrało konsorcjum firm: RDF Sp. z o.o.
- Lider Konsorcjum MPK PURE HOME Sp. z o.o., Sp.k.- Partner z siedzibą w Ostrołęce przy ul.
Kołobrzeskiej  5,  za  ceny  jednostkowe:  459,00  zł./Mg  -  za  demontaż,  transport  i  utylizację
elementów pokryć  dachowych  zawierających  azbest;  297,00  zł./Mg  -  za  odbiór,  transport  i
utylizację elementów pokryć dachowych zawierających azbest.  Umowę na realizację zadania
podpisano w dniu 04.05.2016 r.

Z zakresu oświaty: 
− Zatwierdzono  arkusze  organizacji  szkół  i  przedszkoli  prowadzonych  przez  Gminę  Miejską

Hajnówka na rok szkolny 2015/2016.
− Złożono wniosek na dotację w wysokości 115.608 zł na podręczniki i materiały ćwiczeniowe

oraz  podręczniki  do  języka  obcego  nowożytnego  dla  uczniów  klasy  I,  II,  III  i  IV  szkoły
podstawowej oraz I i II gimnazjum i wszystkich uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia
specjalnego.

− Złożono dwa wnioski o dodatkowe środki z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej:
− na  wyposażenie  szkół  w  pomoce  dydaktyczne  w  celu  podnoszenia  jakości  udzielanej

uczniom pomocy psychologiczno – pedagogicznej i zajęć rewalidacyjnych, na kwotę około
69.000 zł,

− na  doposażenie  gabinetu  profilaktyki  zdrowotnej  i  pomocy  przedlekarskiej  
funkcjonującego w Zespole Szkół Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Hajnówce, na kwotę
6.800 zł.

− Przy współpracy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Hajnówce dokonano rekrutacji 4
uczniów  hajnowskich  gimnazjów  na  bezpłatne  kolonie  organizowane  przez  Podlaskiego
Kuratora Oświaty w Gibach.

− Wyrażono zgodę na wsparcie: 
− Akcji „Od czwartego roku bez książeczki ani kroku” - sfinansowano zakup książeczek dla

wszystkich hajnowskich czterolatków – dofinansowanie 650 zł.
− Obchodów Dnia  Dziecka  w Muzeum Kowalstwa  i  Ślusarstwa  w Hajnówce,  w których

udział  biorą  hajnowscy  uczniowie  (Szkoła  Podstawowa  Nr  6)  –  dofinansowanie  w
wysokości 300 zł.
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− IV Piknik z Białorusem – 100 zł na wydatki związane z organizacją pikniku.
− VII Turnieju Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych Województwa Podlaskiego w Piłce

Siatkowej  organizowanego  przez  Dom Dziecka  w  Białowieży  –  przekazano  100  zł  na
nagrody.

− Zespołu Szkół z Dodatkową Nauką Języka Białoruskiego – przekazano 200 zł na nagrody
rzeczowe dla uczniów, którzy uzyskali tytuł laureata i finalisty konkursów przedmiotowych.

− Podpisano  porozumienie  ze  Stowarzyszeniem  „Pocztówka”  na  organizację  w  Hajnówce
Międzynarodowego  Festiwalu  Teatralnego  WERTEP,  zadeklarowano  między  innymi  pomoc
finansową na organizację festiwalu w wysokości 7.000 zł.

− Dnia  17.05.2016r.  Burmistrz  Miasta  Hajnówka  pozytywnie  zaopiniował,  przekazany  przez
Starostwo Powiatowe w Hajówce,  projekt dyżurów aptek ogólnodostępnych funkcjonujących na
terenie powiatu hajnowskiego, na drugie półrocze 2016 roku. 

− Wydana  została  decyzja  przyznająca  pracodawcy  dofinansowanie  kosztów  kształcenia
młodocianego pracownika na kwotę 7572,07 zł. 

Z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska:
− Wydano 11 decyzji dotyczących zezwoleń na usuwanie drzew i krzewów,
− Wydano 9 decyzji dotyczących zezwoleń na korzystanie z dróg w sposób szczególny, 
− Wystawiono  6  pism  wyrażających  zgodę  w  zakresie  organizacji  bezpieczeństwa  ruchu

drogowego,
− Wydano 2 uzgodnienia warunków technicznych dla budowy kanałów technologicznych,
− Wydano 93 decyzje przyznające dodatek mieszkaniowy,
− Wydano 1 decyzję o odmowie przyznania dodatku mieszkaniowego,
− Wydano 2 decyzje wstrzymujące dodatek mieszkaniowy,
− Wydano 4 decyzje o wygaszeniu decyzji przyznającej dodatek mieszkaniowy,
− Wydano 152 decyzje przyznające dodatek energetyczny,
− Wpisano 1 firmę do rejestru działalności regulowanej
− Złożono 3 wnioski  o wydanie  zezwolenia na usunięcie  42 drzew z terenu działek będących

własnością Gminy Miejskiej Hajnówka,
− Przyjęto 47 deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
− Wykonano oświetlenie ulicy Wiatrakowej lampami w technologii LED
− Wydano 1 decyzję o rozłożeniu na raty opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
− Wystawiono 5 postanowień o zarachowaniu wpłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
− Wystawiono  50  przypomnień  o  zaległości  w  opłacie  za  gospodarowanie  odpadami

komunalnymi,
− Wystawiono 40 tytułów wykonawczych w celu dochodzenia przez urząd skarbowy należności

z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Sprawy różne:
− W dniu  21a maj  2016 roku odbyło  się  spotkanie  integracyjne,  połączone z  mitingiem,  oraz

wykładem „Skutki  nadużywania alkoholu” -  udział  wzięło ponad 50 osób.  Odbiorcami były
osoby uzależnione, rodziny osób uzależnionych, sympatycy, oraz inni zaproszeni goście.

− W dniu 1 czerwca 2016 roku odbyły się warsztaty profilaktyczne pod hasłem „Ogólnopolski
Dzień Profilaktyki” zorganizowany w Zespole Szkół nr 3 we współpracy z Miejską Komisją
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Hajnówce oraz Komendą Powiatową Policji  w
Hajnówce, w których udział wzięło 6 klas gimnazjalnych. 

− Rozstrzygnięty został otwarty konkurs ofert na realizację w 2016 roku zadania publicznego -
„Organizacja  czasu  wolnego  podczas  wakacji  dla  dzieci  i  młodzieży  –  Akcja  Lato  2016”.
Przyznano dotacje na realizację 11 projektów.

Informacja została uzgodniona z Burmistrzem Miasta Hajnówka.
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