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Informacja o działalności Burmistrza Miasta Hajnówka 
w okresie od 4 czerwca 2016 roku do 8 lipca 2016 roku.

15  czerwca  2016  r.  Burmistrz  Miasta  Hajnówka  uczestniczył  w  konferencji  pn.
„Innowacyjna Gmina”. Konferencja miała na celu popularyzację wiedzy na temat zrównoważonego
rozwoju gmin we wszystkich obszarach działania takich jak: budownictwo, transport, gospodarka
odpadami, rewitalizacja terenów zdegradowanych. Podczas konferencji rozmawiano o problemach
gmin na czterech blokach tematycznych: Od rewitalizacji do innowacji, Innowacyjne inwestycje
szansą  dla  gminy,  Zrównoważony  Transport  jako  jeden  z  najważniejszych  elementów  Planu
Gospodarki  Niskoemisyjnej,  Finansowanie  inwestycji  w  gminach  oraz  Warsztaty  -  Zmiany  w
Ustawie o zamówieniach publicznych.

W odpowiedzi  na ogłoszony konkurs dotacji  na działania  wspierające gminy w zakresie
przygotowania  programów  rewitalizacji  na  terenie  Województwa  Podlaskiego,  Gmina  Miejska
Hajnówka złożyła wniosek na dofinansowanie procesu przygotowania programu rewitalizacji dla
miasta Hajnówka. Wartość złożonego projektu: 139 100,00 zł, dofinansowanie - 90%. 

Pozyskano środki z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na
lata  2014-2020  na  dofinansowanie  inwestycji,  polegającej  na  termomodernizacji  komunalnych
budynków  mieszkalnych  zlokalizowanych  przy  ul.  Marszałka  Józefa  Piłsudskiego  i  ul.
Białowieskiej. Umowa podpisana z Zarządem Województwa Podlaskiego przewiduje zakończenie
realizacji projektu na 31  października  2016 r., całkowita jego wartość wynosi 1 048 176,85 zł, a
dofinansowanie - 69,99% kosztów całkowitych.

Podczas  Dni  Hajnówki  nasze  miasto  odwiedziła  delegacja  przedstawicieli  estońskiego
miasta Suure-Jaani, reprezentujących lokalny samorząd. Była to już czwarta wizyta delegacji z tego
partnerskiego  Hajnówce  miasta,  w  ramach  nawiązanej  ponad  10  lat  temu  współpracy  obu
samorządów.  Członkowie  delegacji  byli  m.in.  zainteresowani  poznaniem  zasad  i  warunków
funkcjonowania naszych placówek oświatowych. Odwiedzili hajnowski Zespół Szkół nr 3, który
wraz  z  estońską  placówką  oświatową  planują  razem  sięgnąć  po  środki  unijne  na  realizację
wspólnych projektów. Jednym z ważnych punktów w programie pobytu była także wizyta w Parku
Wodnym w Hajnówce. Władze samorządu Suure-Jaani są w trakcie opracowywania dokumentacji
technicznej na budowę podobnego obiektu w swoim mieście, stąd mieli sporo zapytań i zagadnień
do omówienia w związku z funkcjonowaniem naszego Parku Wodnego. 

Z zakresu gospodarki gruntami i rolnictwa: 

− Nabyto  do zasobu gruntów miasta  Hajnówka nieruchomość od osób fizycznych,  oznaczoną
numerem geodezyjnym 26/54  o  pow.  0,0058  ha  za  kwotę  870,00  zł,  oznaczoną  numerem
geodezyjnym 26/56 o pow. 0,0034 ha za kwotę 510,00 zł, oznaczoną numerem geodezyjnym
26/58 o pow. 0,0018 ha za kwotę 270,00 zł, oznaczoną numerem geodezyjnym 26/50 o pow.
0,0032 ha za kwotę 480,00 zł, oznaczoną numerem geodezyjnym 26/52 o pow. 0,0031 ha za
kwotę 465,00 zł, oznaczoną numerem geodezyjnym 26/46 o pow. 0,0022 ha za kwotę 330,00 zł,
oznaczoną numerem geodezyjnym 26/48 o pow. 0,0035 ha za kwotę 525,00 zł – poszerzenie ul.
Granicznej,

− Przygotowano dokumentację i zawarto akt notarialny sprzedaży w trybie bezprzetargowym (na
uzupełnienie  nieruchomości  przyległej)  działki  położonej  przy  ul.  Bednarskiej  oznaczonej
numerem geodezyjnym 1102 o pow. 180 m2 cena 7.422,00 zł + VAT + koszty przygotowania
dokumentacji prawno - technicznej do sprzedaży w kwocie 765,00 zł,

− Rozstrzygnięto przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż na własność nieruchomości miejskiej
niezabudowanej,  przeznaczonej  pod  zabudowę  mieszkaniową  jednorodzinną  wraz  z
urządzeniami towarzyszącymi, parkingami i zielenią, położonej przy ul. Lipowej w Hajnówce
na działce oznaczonej numerem geodezyjnym 1014/42 o pow. 0,0141 ha, cena osiągnięta w
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przetargu 8.100,00 zł + VAT (23%) + koszty przygot. nier. do zbycia 2.388,00 zł.- nabywca PSS
Społem w Hajnówce,

− Ogłoszono przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż spółdzielczego własnościowego prawa do
lokalu  mieszkalnego  nr  23  położonego  w budynku  wielorodzinnym przy  ul.  3  Maja  22  w
Hajnówce, cena wywoławcza 55.400,00 zł + VAT (zwolniony),

− Ogłoszono  rokowania  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.  Dowgirda  w Hajnówce na
działce  oznaczonej  numerem  geodezyjnym  3371  o  pow.  6,9569  ha,  cena  wywoławcza
1.435.866.00 zł + VAT (23 %),

− Zawarto aktem notarialnym umowę dzierżawy na  dzierżawę niezabudowanej  nieruchomości
położonej przy ul. Doc. A. Dowgirda w Hajnówce oznaczonej numerem geodezyjnym 3371 o
pow. 6,9569 ha,

− Wydano decyzję w sprawie zatwierdzenia podziału działki oznaczonej numerem geodezyjnym
3033/63 stanowiącej własność Spółdzielni Mieszkaniowej w Hajnówce  położonej w Hajnówce
przy ul. Lipowej,

− Wydano decyzję w sprawie zatwierdzenia podziału działki oznaczonej numerem geodezyjnym
120  stanowiącej  własność  Agencji  Nieruchomosci  Rolnej  położonej  w  Hajnówce   przy  ul.
Poddolnej,

− Wydano decyzję w sprawie zatwierdzenia podziału działki oznaczonej numerem geodezyjnym
216/9 stanowiącej własność osoby fizycznej położonej w Hajnówce przy ul. Elektrycznej,

− Wydano decyzję w sprawie zatwierdzenia podziału działki oznaczonej numerem geodezyjnym
952/1 stanowiącej własność osoby fizycznej położonej w Hajnówce przy ul. Świerkowej,

− Wydano decyzję w sprawie zatwierdzenia podziału działki oznaczonej numerem geodezyjnym
92/1 stanowiącej własność osoby fizycznej położonej w Hajnówce  przy ul. Górnej,

− Wydano decyzję w sprawie zatwierdzenia podziału działki oznaczonej numerem geodezyjnym
92/2 stanowiącej własność osoby fizycznej położonej w Hajnówce  przy ul. Górnej,

− Wydano postanowienie w sprawie możliwości dokonania podziału działki oznaczonej numerem
geodezyjnym 402/2 stanowiącej własność Gminy Miejskiej Hajnówka położonej w Hajnówce
przy ul. Poddolnej,

− Wydano postanowienie w sprawie możliwości dokonania podziału działki oznaczonej numerem
geodezyjnym 111/10 stanowiącej własność osoby fizycznej położonej w Hajnówce  przy ul.
Żytniej,

− Wydano  postanowienie  w  sprawie  sprostowania  błędu  pisarskiego  w  decyzji  dotyczącej
podziału działki  położonej w Hajnówce  przy ul. Lipowej.

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 związane z przebudową dróg i chodników: 
− ul.  Grabowa  -  wykonano nawierzchnię z kostki brukowej,  betonowej i wjazdy bramowe - 

zakończono przebudowę ulicy,
− ul.  Zajęcza  -  wykonano roboty ziemne,  podbudowę i  warstwę wiążącą  z  mieszanki

mineralno  -  bitumicznej asfaltowej,  - do wykonania:  warstwa  ścieralna  nawierzchni  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:  wykonanie  chodników,
parkingów i wjazdów bramowych,-  do  wykonania:  warstwa  ścieralna  nawierzchni  z
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mieszanki mineralno - bitumicznej asfaltowej,
− ul.  Niedźwiedzia  - w  trakcie  realizacji:  ustawienie krawężników,  -  do wykonania:

nawierzchnia z mieszanki mineralno - bitumicznej asfaltowej,
− ul. Sarnia - wykonano roboty ziemne i podbudowę oraz kanał technologiczny, 
− ul. Wiejska - wykonano roboty ziemne i podbudowę oraz kanał technologiczny, 
− ścieżka rowerowa w ul. A. Dowgirda - wykonano roboty ziemne, podbudowę i nawierzchnię

z kostki brukowej, betonowej - zakończono  budowę ścieżki,
− 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 9 czerwca 2016 r. wszczęto, a w dniu 24 czerwca 2016 r. rozstrzygnięto  postępowanie o
udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dokumentacja projektowa przebudowy ulic Jodłowej,
Ciasnej i Klonowej w Hajnówce”. Przetarg wygrała firma: Marta Łukaszuk "MAPI PROJEKT"
Biuro Projektów i Realizacji Inwestycji  z siedzibą w Hajnówce, przy ul. Ks. I. Wierobieja 2,  za
kwotę  36.315,50 zł. Umowę na realizację zadania podpisano w dniu 24 czerwca 2016 r.

− W dniu 24 czerwca 2016 r. wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn.
"Termomodernizacja  budynków  komunalnych  w  Hajnówce",  położonych  przy  ul.  M.J.
Piłsudskiego 50 i ul. Białowieskiej 30.

Z zakresu oświaty: 

− W szkołach  odbyły  się  uroczystości  związane  z  zakończeniem roku  szkolnego  2015/2016.
Naukę  w  miejskich  szkołach,  w  minionym roku  szkolnym,  ukończyło  1197  uczniów szkół
podstawowych, w tym 165 absolwentów i 366 uczniów gimnazjów, w tym 125 absolwentów.

− Wystąpiono z wnioskami do Podlaskiego Kuratora Oświaty o przyznanie Nagrody Kuratora dla
trzech dyrektorów hajnowskich placówek oświatowych (Pani Halinie Pustelnik, Pani Krystynie
Kojło oraz Pani Dorocie Durzyńskiej).

− Na  wniosek  trzech  nauczycieli  (dwóch  z  Zespołu  Szkół  Nr  3  w  Hajnówce  i  jednego z
Przedszkola  Nr  1  w  Hajnówce)  wszczęto  postępowania  o  awans  na  stopień  zawodowy
nauczyciela mianowanego.

− Wyrażono zgodę na dofinansowanie:
− wyjazdu Orkiestry Dętej OSP do Niemiec na Międzynarodowy Konkurs Orkiestr Dętych,

który odbędzie się w dniach 21–26.07.2016 r. Dofinansowanie wynosi 1.750,00 zł i stanowi
50% kosztów transportu,

− Turnieju Brydża Sportowego zorganizowanego w Hajnówce w dniu 26.06.2016r. przez Klub
Brydża Sportowego w Hajnówce. Dofinansowano zakup nagród dla uczestników turnieju na
kwotę 400 zł.

− Wyrażono zgodę na objęcie patronatem Burmistrza Miasta Hajnówka:
− Festiwalu Bajek, którego organizatorem jest Fundacja „Oni To My”. Festiwal odbędzie się

w Parku Miejskim w Hajnówce w dniu 29 lipca 2016 r,
− VI  edycji  programu  „Z  Kujawskim  pomagamy  pszczołom”  -  akcji  mającej  na  celu

stworzenie jak największej liczby Miejsc Przyjaznych Pszczołom. Mieszkańcy całej Polski,
na specjalnej platformie, mogą zgłaszać do 15 sierpnia br., stworzone przez siebie Miejsca
Przyjazne Pszczołom.

− W dniu 25 czerwca 2016 r. zorganizowano na kompleksie boisk „Orlik” przy Zespole Szkół Nr
1  w  Hajnówce  II  Międzynarodowy  Turniej  Piłki  Nożnej  Oldboy  im.  Piotra  Romaniuka.
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Nagrody rzeczowe oraz  puchary  dla  uczestników turnieju  zostały ufundowane  przez  Urząd
Marszałkowski Województwa Podlaskiego.

− w dniach 24 czerwca 2016 r. oraz  3 i 4 lipca 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.

− 28.06.2016r.  przesłano  do  Kuratorium  Oświaty  w  Białymstoku  zapotrzebowanie  na
dofinansowanie podręczników w roku szkolnym 2016/2017 w ramach Rządowego programu
pomocy  uczniom  „Wyprawka  szkolna  2016“.  Uprawnionymi  do  tej  pomocy  są  wyłącznie
uczniowie  posiadający  orzeczenie  o  potrzebie  kształcenia  specjalnego.  Łączna  kwota
zapotrzebowania na podstawie danych przekazanych ze szkół - 10580,00 zł.

Z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska:

− Wydano 10 decyzji dotyczących zezwoleń na usuwanie drzew i krzewów,
− Wydano 16 decyzji dotyczących zezwoleń na korzystanie z dróg w sposób szczególny, 
− Wydano 1 zgodę w zakresie organizacji bezpieczeństwa ruchu drogowego,
− Wydano 89 - decyzji przyznających dodatek mieszkaniowy,
− Wydano 1 -  decyzja o odmowie przyznania dodatku mieszkaniowego,
− Wydano 2 - decyzje anulujące wstrzymanie dodatku mieszkaniowego,
− Wydano 1 –  decyzję o umorzeniu postępowania o przyznanie dodatku mieszkaniowego,
− Wydano 36 - decyzji przyznających dodatek energetyczny,
− Wpisano 1 firmę do rejestru działalności regulowanej,
− Wydano 1 decyzję w sprawie czasowego odebrania psa,
− Złożono 2 wnioski o wydanie zezwolenia na usunięcie 21 drzew z terenu działek będących

własnością Gminy Miejskiej Hajnówka,
− Przyjęto 50 deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
− Wystawiono  4  postanowienia  o  zarachowaniu  wpłaty  za  gospodarowanie  odpadami

komunalnymi,
− Wystawiono 130 upomnień o zaległości w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
− Wystawiono 10 tytułów wykonawczych w celu dochodzenia przez urząd skarbowy należności

z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
− Ogłoszono  przetarg  ustny  nieograniczony  na  oddanie  w  wynajem  lokalu  użytkowego

położonego w Hajnówce przy ul.  Stefana  Batorego 27 o  powierzchni  użytkowej  80,38  m2.
Stawka wywoławcza czynszu miesięcznie - 11,00 zł/m2  plus VAT,

− Ogłoszono  przetarg  ustny  nieograniczony  na  oddanie  w  wynajem  lokalu  użytkowego
położonego  w  Hajnówce  przy  ul.  3  Maja  35  o  powierzchni  użytkowej  20,00  m2.  Stawka
wywoławcza czynszu miesięcznie - 53,00 zł/m2 plus VAT.

Sprawy różne:

− W  dniu  17  czerwca  2016  r.  odbyła  się  Wojewódzka  Rada  Programowa  OHP.  Podczas
posiedzenia powołano Przewodniczącego Rady następnie podsumowano działalność OHP za
2015  r.  z  uwzględnieniem  wdrażanych  w  woj.  podlaskim  projektów  w  ramach  programu
„Gwarancje  dla  Młodzieży”  ,  przedstawiono ofertę  edukacyjno-wychowawczą w kontekście
rekrutacji  do  jednostek  opiekuńczo-wychowawczych  na  rok  szkolny  2016/17  oraz  efekty
działalności Młodzieżowego Centrum Kariery na rzecz młodzieży w Hajnówce.

− 18 czerwca br. odbył się zjazd „Motocykliści Ludziom”. Podczas zjazdu chętni mogli honorowo
oddać krew. Prowadzona była także zbiórka słodyczy dla dzieci.

− 26 czerwca 2016 r. w Hajnówce odbyła się 14 edycja ogólnopolskiego konkursu "Przebojem na
antenę".  Prezentacje  konkursowych  piosenek  transmitowane  były  na  żywo  we  wszystkich
polskich  rozgłośniach  radiowych.  W  14.  finale  ogólnopolskiego  konkursu  "Przebojem  na
antenę"  wystąpiło  13  wykonawców.  Po  zakończeniu  konkursu  odbył  się  koncert  zespołu
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„Bracia”. 
− 22 czerwca 2016 r. w ramach projektu pn „ Rozwój przedsiębiorczości za pomocą europejskich

standardów i  narzędzi w małych miastach i  na wiejskich obszarach obwodu Mińskiego  na
Białorusi”  odbyło  się  spotkanie  podczas  którego  pan Eugeniusz  Kowalski,  Prezes  Lokalnej
Grupy  działania,  przedstawił  realny  wpływ  LGD  na  rozwój  lokalnej  społeczności.  Pani
Walentyna Pietruczuk, prezes Lokalnej Organizacji Turystycznej opowiedziała o możliwościach
rozwoju turystyki na terenie gminy Białowieża, natomiast pani Alicja Orzechowska, doradca
Podlaskiej  Fundacji  Rozwoju  Regionalnego  poinformowała,  jakie  działania  z  zakresu
wspierania  przedsiębiorczości  cieszą  się  w  praktyce  największym  zainteresowaniem
przedsiębiorców i które przynoszą najlepsze efekty. Na zakończenie wizyty delegacja spotkała
się  z  przedsiębiorcami,  którzy  rozwinęli  swoją  działalność  gospodarczą  dzięki  współpracy
lokalnej.

− Wzięto udział w Walnym Zebraniu Członków Lokalnej Grupy Działania "Puszcza Białowieska"
oraz  konferencji  organizowanej  przez  Lokalną  Grupę  Działania  "Puszcza  Białowieska",
inaugurującej Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność 2014-2020 w dniu 24 czerwca
2016 r. w Dubiczach Cerkiewnych. 

Informacja została uzgodniona z Burmistrzem Miasta Hajnówka.
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