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Informacja o działalności Burmistrza Miasta Hajnówka 
w okresie od 10 września 2016 roku do 7 października 2016 roku.

15 września 2016 r. złożono wniosek do „Programu rozwoju gminnej i powiatowej
infrastruktury drogowej na lata 2016–2019” o dofinansowanie projektu pn. „Przebudowa
dróg gminnych: nr 108416B - ul. Nowowarszawska i nr 108399B - od km 0,000  do km
0+178 ul. Mazury  w mieście Hajnówka". W ramach inwestycji zostaną wykonane m.in.:
nawierzchnie  jezdni,  chodniki  dla  pieszych,  miejsca  postojowe  dla  samochodów
osobowych, zatoki autobusowe, ścieżka rowerowa, zjazdy indywidualne i publiczne, sieć
kanalizacji  deszczowej  z  przyłączami,  oświetlenie  uliczne,  rozbiórka  mostu  i  budowę
przepustu na rzece Leśna Prawa. Wartość całkowita projekt to 6 135 272,55 zł. Wartość
dofinansowania 2 741 757,66 zł, co stanowi 50% kosztów kwalifikowanych inwestycji.

W dniach 18-19 września 2016 r., przedstawiciele naszego samorządu mieli okazję
poznania estońskiego miasta Suure-Jaani. Wyjazd czteroosobowej delegacji odbył się na
zaproszenie samorządu miasta Suure-Jaani, z którym Hajnówka współpracuje od 2005 r. 
Jednym  z  celów  wyjazdu  była  prezentacja  Hajnówki  podczas  odbywającego  się  18
września  Jarmarku  produktów  tradycyjnych  i  kultury  ludowej  –  cyklicznej  imprezy
odbywającej się w Suure-Jaani. W tym dniu zwiedzający jarmark mieli okazję poznania
między innymi Hajnówki i Regionu Puszczy Białowieskiej, w tym twórczości regionalnej,
na własnym stoisku promocyjnym, a nasz samorząd miał okazję przybliżenia informacji o
Hajnówce  także  mieszkańcom  partnerskiego  Suure-Jaani.  Ważnym  elementem  w
programie  pobytu  było  podpisanie  porozumienia  o  współpracy  między  hajnowskim
Zespołem Szkół  nr  3  a  Szkołą  Podstawową w Suure-Jaani  celem złożenia  wspólnego
projektu w ramach programu Erasmus i pozyskania środków na współpracę placówek. 

30 września 2016 r. pracownicy Urzędu Miasta Hajnówka zorganizowali warsztaty
dla  uczestników konkursu  Młodzi  Aktywni  Skuteczni.  Warsztaty  przeprowadziła  Pani
Irena Snitkowska. Tematem warsztatów była kreatywność i integracja w grupie.

Z zakresu gospodarki gruntami i rolnictwa: 

− Nabyto w formie darowizny do zasobu gruntów miasta Hajnówka nieruchomość
od  ANR  SP,  oznaczoną  numerem  geodezyjnym  120/1  o  pow.  0,1195  ha  z
przeznaczeniem na ulicę miejską (przedłużenie ul. Elektrycznej).

− Ogłoszono przetarg ustny nieograniczony 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 3.589.663.000
zł + VAT (23 %) + koszty przygot. nier. do zbycia 1.257,00 zł.

− Ogłoszono przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż na własność nieruchomości
miejskiej  zabudowanej  budynkiem  mieszkalnym  w  złym  stanie  technicznym,
położonej  przy  ul.  Kosidłów 16  w Hajnówce  na  działce  oznaczonej  numerem
geodezyjnym  1365  o  pow.  225  m2,  cena  wywoławcza  17.000  zł  +  VAT
(zwolniony) + koszty przygot. nier. do zbycia 1.626,00 zł.



− Przygotowano dokumentację i zawarto akt notarialny sprzedaży najemcy w trybie
bezprzetargowym lokal mieszkalny położony przy ul. Parkowej 2 – pow. 48,75 m2

cena lokalu 106.516,00 zł.
− Wydano  decyzję  zatwierdzającą  podział  działki  oznaczonej  numerem

geodezyjnym 1056/59 stanowiącej własność Rindipol S.A. położonej w Hajnówce
przy ul. 3 Maja.

− Wydano  postanowienie  w  sprawie  możliwości  dokonania  podziału  działki
oznaczonej  numerem  geodezyjnym  1014/44  stanowiącej  własność  Gminy
Miejskiej Hajnówka położonej przy ul. Lipowej.

− Wydano  postanowienie  w  sprawie  możliwości  dokonania  podziału  działki
oznaczonej  numerem  geodezyjnym  1056/139  stanowiącej  własność  Gminy
Miejskiej Hajnówka położonej przy ul. 11 Listopada.

− Wydano  postanowienie  w  sprawie  możliwości  dokonania  podziału  działki
oznaczonej numerem geodezyjnym 1933/6 stanowiącej własność Gminy Miejskiej
Hajnówka położonej przy ul. Bohaterów Westerplatte.

− Wydano  postanowienie  w  sprawie  możliwości  dokonania  podziału  działki
oznaczonej numerem geodezyjnym 1461/1 stanowiącej własność osoby fizycznej
położonej w Hajnówce przy ul. Kołodzieja.

Z zakresu budownictwa i inwestycji:

− Trwał  nadzór i bieżące uzgadnianie opracowywanej  dokumentacji  projektowo –
kosztorysowej przebudowy ulic: Jodłowej, Ciasnej i Klonowej.

− Realizowano roboty drogowe związane z przebudową dróg i chodników:
− łącznik ulic: Miłkowskiego, Niedźwiedziej, Rysiej i Pogodnej: 

− wykonano roboty ziemne, podbudowę i ustawiono krawężniki,
− w  trakcie  realizacji:  wykonanie  nawierzchni  z  kostki  brukowej,

betonowej.
− Zespół Szkół Nr 1- wykonano nawierzchnię z kostki brukowej, betonowej placu

szkolnego od strony ul. 3 Maja.
− ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 4c, 4d – w trakcie realizacji: wykonanie z kostki

brukowej, betonowej nawierzchni dróg dojazdowych, chodników i parkingów przy
budynkach ZGM.

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

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

Z zakresu zamówień publicznych:

− W  dniu  16  września  2016  r.  wszczęto,  a  w  dniu  3  października  2016  r.
rozstrzygnięto  postępowanie  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  pn.



„Opracowanie  Programu  Rewitalizacji  Miasta  Hajnówka”.  Przetarg  wygrało
konsorcjum  firm w  składzie:  S&H Consulting  Maciej  Huculak;  Augustów,  ul.
Kwaśna  16  Fundacja  Laboratorium  Badań  i  Działań  Społecznych  "SocLab";
Białystok,  ul.  Zwierzyniecka17/16 oraz  Ośrodek  Wspierania  Ogranizacji
Pozarządowych;  Białystok,  ul.  Modlińska  6,  lok.U3  za  kwotę  119.900,00  zł.
Umowę  na  realizację  zadania  podpisano  w  dniu  03.10.2016  r.  Przewidywane
dofinansowanie ze środków unijnych w wysokości ok. 90%.

− W dniu  21  września  2016  r.  wszczęto  postępowanie  o  udzielenie  zamówienia
publicznego pn. „Dostawa pomocy dydaktycznych,  wyposażenia placów zabaw,
mebli, sprzętu multimedialnego oraz oprogramowania”.

Z zakresu oświaty, kultury i sportu: 

− Opracowano  i  wysłano  do  MEN wniosek  o  przyznanie  dodatkowych  środków
finansowych  z  rezerwy  części  oświatowej  subwencji  ogólnej  na  odprawy
nauczycielom, w kwocie 114.000 zł. 

− Zorganizowano  nauczanie  indywidualne  dla  ucznia  Zespołu  Szkół  Nr  3  w
Hajnówce.

− Zebrano,  scalono  i  przekazano  do  Kuratorium  Oświaty  w  Białymstoku  dane
dotyczące hajnowskiej oświaty, według stanu na dzień 10 i 30 września 2016 r., w
elektronicznym Systemie Informacji Oświatowej.

− W  dniu  07  października  2016  r.  w  Zespole  Szkół  Nr  2  z  Oddziałami
Integracyjnymi  w  Hajnówce  odbyła  się  uroczystość  wręczenia  Stypendium
Burmistrza Miasta Hajnówka imienia Pelagii Ponieckiej. Stypendium przyznano
68 uczniom hajnowskich szkół, w tym 64 za wyniki w nauce, 2 za osiągnięcia
artystyczne oraz 2 za osiągnięcia sportowe. 

− Wydano  decyzje  przyznające  zasiłki  szkolne  3  uczniom,  w  związku  z
wystąpieniem zdarzenia losowego (śmierć członka rodziny).

− Wydano decyzje przyznające stypendium szkolne dla 6 uczniów zamieszkałych w
Hajnówce, uczących się poza miastem zamieszkania.

− Zwrócono  dwóm  uczniom  koszty  zakupu  podręczników  w  ramach  programu
„Wyprawka szkolna 2016”.

Z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska:

− Wydano 10 decyzji dotyczących zezwoleń na usuwanie drzew i krzewów.
− Wydano  11 decyzji  dotyczących  zezwoleń  na  korzystanie  z  dróg  w  sposób

szczególny.
− Wydano 1 zgodę w zakresie organizacji bezpieczeństwa ruchu drogowego.
− Wydano 93 decyzje przyznające dodatek mieszkaniowy.
− Wydano 2  decyzje o odmowie przyznania dodatku mieszkaniowego.
− Wydano  1  decyzję  o  umorzeniu  postępowania  w  sprawie  przyznania  dodatku

mieszkaniowego.
− Wydano 23 decyzje przyznające dodatek energetyczny.
− Złożono 1 wniosek o wydanie zezwolenia  na usunięcie  drzew z terenu działek

będących własnością Gminy Miejskiej Hajnówka.
− Przyjęto  62  deklaracje  o  wysokości  opłaty  za  gospodarowanie  odpadami

komunalnymi.



− Wystawiono  4  postanowienia  o  zarachowaniu  wpłaty  za  gospodarowanie
odpadami komunalnymi.

− Wystawiono 101 upomnień o zaległości w opłacie za gospodarowanie odpadami
komunalnymi.

− Wystawiono 59 tytułów wykonawczych w celu dochodzenia przez urząd skarbowy
należności z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

− Społeczna  Komisja  Mieszkaniowa  utworzyła  dodatkową  listę  najmu  lokali
komunalnych  na  2016  rok,  na  którą  zakwalifikowała  osobę  (posiadającą
orzeczenie  o  eksmisji  z  zajmowanego  lokalu  komunalnego)  -  najem  lokalu
socjalnego przy ul. Fabryka Chemiczna.

− Zakończono  zadanie  pn.  „Pomoc  mieszkańcom  miasta  w  usuwaniu  wyrobów
zawierających  azbest-2016r.”  W  ramach  zadania  usunięto  73.91Mg  wyrobów
zawierających azbest z 40 posesji. Koszt zadania wyniósł 26 887,41 zł. 

Sprawy różne:

− 10 września 2016 r. w Hajnówce odbył się Finał Pucharu Polski Nordic Walking w
Krainie Puszczy i Żubra. Na starcie zawodów w ramach Pucharu Polski stanęło z
kijkami ponad 850 osób. 

− 17  września  2016  roku  odbył  się  XXII  Bal  Abstynentów  Hajnowskiego
Stowarzyszenia  Abstynentów  i  Rodzin  Klub  Abstynentów  Dąb  w  Hajnówce.
Zgodnie  z  tradycją  uroczystość  poprzedzało  nabożeństwo,  które  w  tym  roku
zostało  odprawione  w  Soborze  Św.  Trójcy  w  Hajnówce.  Po  nabożeństwie
uczestnicy  udali  się  do  Zespołu  Szkół  nr  2  z  Oddziałami  Integracyjnymi  w
Hajnówce. Uroczystość rozpoczęła się spektaklem wystawionym przez młodzież z
koła teatralnego z Zespołu Szkół nr 2 w Hajnówce. 

− 1 października 2016 r. odbyła się impreza biegowa „VII Hajnowska Dwunastka”
pod  patronatem  Dyrektora  Regionalnej  Dyrekcji  Lasów  Państwowych  w
Białymstoku.  Uroczyste  otwarcie  zawodów   odbyło  się  przy  siedzibie
Nadleśnictwa Hajnówka, następnie oficjalny start  zawodników. Na zakończenie
odbyła  się  dekoracja  oraz  spotkanie  integracyjne.  Celem  imprezy  jest
popularyzacja  sportu  dla  wszystkich,  jako zdrowego  stylu  życia,  propagowanie
biegania jako najprostszej formy ruchu, czynnego wypoczynku rodzinnego oraz
formy  doskonalenia  fizycznego  i  poprawy  stanu  zdrowia,  promocja  regionu
Puszczy Białowieskiej i wartości kulturowych Podlasia. 

Informacja została uzgodniona z Burmistrzem Miasta Hajnówka.


