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Informacja o działalności Burmistrza Miasta Hajnówka
w okresie od 29 lipca 2017 roku do 8 września 2017 roku.

W przedmiotowym okresie ogłoszony został konkurs Młodzi Aktywni Skuteczni. Konkurs
skierowany  jest  do  młodzieży  i  ma  na  celu  aktywizację  młodych  mieszkańców  Hajnówki  do
działania  na  rzecz  lokalnej  społeczności  oraz  realizacji  własnych  pomysłów.  Wyłonione  trzy
najciekawsze  inicjatywy  mogą  otrzymać  wsparcie  organizacyjne  i  finansowe  Urzędu  Miasta
Hajnówka  w  ich  realizacji.  Maksymalna  kwota  wsparcia  finansowego  jednego  projektu  wynosi
3 000,00 zł.

Ogłoszono konsultacje „Rocznego programu współpracy miasta Hajnówka z organizacjami
pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018
rok”. Konsultacje będą przeprowadzone w terminie od dnia 13 września 2017 r. do dnia 27 września
2017 r. w formie pisemnej poprzez przyjmowanie uwag i wniosków. Projekt „ Rocznego programu
współpracy  miasta  Hajnówka  z  organizacjami  pozarządowymi  oraz  innymi  podmiotami
prowadzącymi  działalność  pożytku  publicznego  na  2018  rok” został  opublikowany  na  stronie
internetowej  miasta  Hajnówka  www.hajnowka.pl,  w  Biuletynie  Informacji  Publicznej  oraz  jest
dostępny do wglądu w pokoju 220 Urzędu Miasta Hajnówka.

15 sierpnia odbyły się obchody Święta  Wojska Polskiego oraz się przy Mogile Żołnierzy
Poległych z 1920r., jaka znajduje się przy ul. Łagodnej. Uroczystości rozpoczęły się o godz. 11.00
od  uroczystego  wprowadzenia  warty  i  pocztów  sztandarowych  Akcji  Katolickiej  oraz
Stowarzyszenia  Młodzieży  Katolickiej  w  Hajnówce  w  asyście  żołnierzy.  Zgromadzeni  licznie
goście,  w tym władze lokalne,  duchowni,  przedstawiciele  służb mundurowych  oraz  mieszkańcy,
wspólnie  odśpiewali  Hymn  Państwowy,  co  nadało  całości  patetycznego  wymiaru.  Uroczystości
poprowadził  ks.  kan.  mgr  Józef  Poskrobko  proboszcz  parafii  Podwyższenia  Krzyża  Świętego.
Tradycyjnie miała miejsce polowa msza święta w intencji poległych żołnierzy. Swoje przemówienie
wygłosił Burmistrz Miasta Hajnówka Jerzy Sirak, w którym nawiązał do upamiętnianych wydarzeń
historycznych  i  ich  znaczenia  dla  dalszych  dziejów  Polski.   Przedstawicielka  Nadleśnictwa
Hajnówka  odczytała  listy  od  Jarosława  Zielińskiego  Wiceministra  Spraw  Wewnętrznych  i
Administracji i Krzysztofa Jurgiela Ministra Rozwoju Wsi i Rolnictwa, przysłane z okazji obchodów
Święta  Wojska  Polskiego.  Następnie  odbyło  się  złożenie  wieńców  przy  pomniku  przez
przedstawicieli władz lokalnych, służb itp. Na zakończenie pojawił się artystyczny akcent – mini
koncert  w  wykonaniu  Orkiestry  Dętej  Ochotniczej  Straży  Pożarnej  w  Hajnówce  pod  batutą
Krzysztofa Romaniuka, której towarzyszyły mażoretki. Połączony został z piknikiem z okazji Święta
Wojska Polskiego, na którym nie mogło zabraknąć tradycyjnej grochówki. Obchody Święta Wojska
Polskiego w naszym mieście  zwieńczył,  w dniu 18 sierpnia (piątek),  koncert  Reprezentacyjnego
Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego w Amfiteatrze Miejskim.

W sierpniu 2017 roku Panowie Kamil Wójcikowski i Robert Fidura opracowali działając na
podstawie umowy z dnia 5 maja 2017 roku projekty graficzne: herbu, flagi , flagi stolikowej, baneru,
3 pieczęci – miejskiej,  Burmistrza i Rady Miasta, sztandaru, 2 łańcuchów władzy – burmistrza i
przewodniczącego  rady,  Odznaki  Honorowej  Za  Zasługi  dla  Gminy  Miejskiej  Hajnówka  oraz
przedstawili uzasadnienia heraldyczno – historyczne projektów symboli i insygniów Gminy. Koszt
wykonania powyższych prac wyniósł 7692,31 zł brutto.

Dnia 5 września 2017 roku w Sali  nr  12 Urzędu Miasta  Hajnówka odbyło  się  spotkanie
dotyczące  zagospodarowania  budynku  byłego  dworca  PKP.  W  zebraniu  udział  wzięli
przedstawiciele organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku
publicznego oraz przedstawiciele Urzędu Miasta Hajnówka i Rady Miasta Hajnówka. Uczestnicy
zostali  poinformowani  o  planach  przeznaczenia  obiektu  na  cele  społeczne,  w  tym  prowadzenie
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działań przez organizacje  pozarządowe.  Zebrani  dyskutowali  nt.  proponowanych nowych funkcji
byłego  dworca,  niezbędnych  działań,  jak  np.  remont  budynku  oraz  potencjalnych  źródeł
finansowania przedsięwzięcia.

W dniach  2- 3.09. 2017 r. delegacja Urzędu Miasta Hajnówka i Rady Miasta Hajnówka
uczestniczyła w dożynkach w zaprzyjaźnionym Kaźmierzu koło Poznania.

Z zakresu gospodarki gruntami i rolnictwa:

− ogłoszono przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż na własność nieruchomości miejskiej
niezabudowanej  położonej  w  Hajnówce  przy  ul.  Jutrzenki,  oznaczonej  numerem
geodezyjnym 3149 o pow. 941 m2 – cena wywoławcza 51.125 zł + VAT (23%) + koszty
przygotowania nieruchomości do zbycia 750,00 zł.

− ogłoszono przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż na własność nieruchomości miejskiej
niezabudowanej położonej w Hajnówce przy ul. Danielej, oznaczonej numerem geodezyjnym
330 o pow. 273 m2 – cena wywoławcza 12.000 zł + VAT (23%) + koszty przygotowania nie-
ruchomości do zbycia 765,00 zł.

− ogłoszono II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż na własność nieruchomości miej-
skich niezabudowanych, położonych przy ul. Doc. Adama Dowgirda w Hajnówce oznaczo-
nych numerami geodezyjnymi: 3371/1 o pow. 2,6245 ha – cena wywoławcza 690.000 zł i
3371/2 o pow. 4,3324 ha – cena wywoławcza 1.200.000 zł + VAT (23 %) + koszty przygot.
nier. do zbycia 1.911,00 zł.

− Przygotowano dokumentację i zawarto akt notarialny sprzedaży najemcy w trybie bezprzetar-
gowym lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Os. Millenium 7/11 – pow. 39,10 m2 cena
lokalu 85.836,00 zł.

− Przygotowano dokumentację i zawarto akt notarialny sprzedaży najemcy w trybie bezprzetar-
gowym lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Batorego 27/33 – pow. 44,48 m2 cena loka-
lu 83.608,00 zł.

− Przygotowano dokumentację i zawarto akt notarialny sprzedaży najemcy w trybie bezprzetar-
gowym lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Parkowej 2/10 – pow. 60,91 m2 cena lokalu
133.308,00 zł.

− Wydano decyzję zatwierdzającą podział działki oznaczonej numerem geodezyjnym 14 i 15
stanowiącej własność osób fizycznych położonej w Hajnówce przy ul. Białostockiej,

− Wydano decyzję zatwierdzającą podział działki oznaczonej numerem geodezyjnym 85/1 sta-
nowiącej własność osób fizycznych położonej w Hajnówce przy ul. Polnej.

− Wydano decyzję zatwierdzającą podział działki oznaczonej numerem geodezyjnym 2093/10
stanowiącej własność Gminy Miejskiej Hajnówka położonej w Hajnówce przy ul. Gajowej.

Zakresu zamówień publicznych:

− W dniu  02.08.2017  r.  wszczęto  postępowanie  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  pn.
„Modernizacja energetyczna Zespołu Szkół nr 2”.

− W dniu  10.08.2017  r.  wszczęto  postępowanie  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  pn.
„Pełnienie nadzoru inwestorskiego przy modernizacji energetycznej budynku Zespołu Szkół
nr 2”.

− W dniu 05.09.2017 r. rozstrzygnięto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn.
„Przebudowa ulicy Celnej  -  Etap  I.  „Przetarg  wygrała  firma:  Przedsiębiorstwo Drogowo-
Mostowe „MAKSBUD” Sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku Podlaskim przy ul. Mickiewicza 183
za cenę 1.390.572,82 zł. Umowę na realizację zadania podpisano w dniu 05.09.2017 r. 
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− W  dniu  03.08.2017  r.  wszczęto,  a  w  dniu  05.09.2017  r.  rozstrzygnięto  postępowanie  o
udzielenie zamówienia publicznego pn. „Pełnienie nadzoru inwestorskiego przy przebudowie
ulicy  Celnej  –  Etap  I”.  Przetarg  wygrała  firma:  Biuro  Projektów  i  Usług  Budowlanych
Mirosław Iwaniuk z siedzibą w Hajnówce przy ul. Skarpowej 3 za cenę 25.830,00 zł. Umowę
na realizację zadania podpisano w dniu 05.09.2017 r.

Z zakresu budownictwa i inwestycji:

− Realizacja robót związanych z przebudową dróg i chodników:
− ul.  Nowowarszawska  -  wykonano  ścieżkę  rowerową,  chodniki,  parkingi,  zatoki

autobusowe;  ul.  Mazury  -  oświetlenie  uliczne,  usunięto  kolizje  teletechniczne  i
energetyczne; wykonano nawierzchnie z mieszanki mineralno - bitumicznej asfaltowej w
ul. Nowowarszawskiej i z kostki brukowej, betonowej w ul. Mazury; - do wykonania:
oznakowanie ulic i urządzenia bezpieczeństwa ruchu, roboty  porządkowe.

− ul. Sarnia - wykonano profilowanie podbudowy, nawierzchnia z mieszanki mineralno-
bitumicznej asfaltowej, zakończono przebudowę ulicy.

− ul.  Stefana  Żeromskiego  -  wykonano  profilowanie  podbudowy,  nawierzchnia  z
mieszanki mineralno-bitumicznej asfaltowej; zakończono przebudowę ulicy,

− ul.  Wiejska  -  ustawiono  krawężniki  i  wykonano  nawierzchnię  z  kostki  brukowej,
betonowej, zakończono przebudowę ulicy.

− ul. Mała - ustawiono krawężniki, wykonano chodnik z kostki brukowej, betonowej oraz
nakładkę  z  nawierzchni  z  mieszanki  mineralno-bitumicznej  asfaltowej,  zakończono
przebudowę ulicy.

− ul.  Małomiejska  –  w  trakcie  realizacji:  wykonanie  nawierzchni  z  kostki  brukowej,
betonowej.

− ul.  Miodowa,  Słodka,  Pszczela  -  wykonano  podbudowę  i  kanał  technologiczny,
zakończono roboty przewidziane do wykonania w roku 2017.

− ulica  „Bez  nazwy”,  Skowronka,  Kukułki,  Sikorki  -  wykonano  podbudowę  i  kanał
technologiczny; zakończono roboty przewidziane do wykonania w 2017 r.

− ulica „Bez nazwy”, Pszeniczna i część ul. Urodzajnej - wykonano kanał technologiczny;
-do wykonania - roboty ziemne i podbudowa.

− ul.  Zaułek  Targowy -  wykonano  roboty  ziemne  i   podbudowę,  -  do  wykonania:
nawierzchnia z kostki brukowej, betonowej.

− Skwer  im.  Plutonowego  Bolesława  Bierwiaczonka  -  wykonano  podbudowę   i
nawierzchnię z kostki brukowej, betonowej.

− ul. Kolejki Leśne - w trakcie realizacji: wykonanie chodnika z płytek betonowych.
− Wydawano wypisy  i wyrysy z planów zagospodarowania przestrzennego miasta Hajnówka,

zaświadczenia o przeznaczeniu terenu w mpzp.

Z zakresu oświaty, kultury i sportu:

− W dniu  23.08.2017  r.  wręczono  akty  powołania  na  stanowisko  dyrektora  osobom,  które
wygrały konkursy na dyrektorów określonych placówek oświatowych: Pani Alinie Pietraszek
-  dyrektor  Szkoły  Podstawowej  Nr  1  im.  Janusza  Kusocińskiego  w  Hajnówce, Pani
Małgorzacie Saadoon - dyrektor Przedszkola Nr 5 z Oddziałami Żłobkowymi w Hajnówce
oraz Pani Dorocie Durzyńskiej - dyrektor Przedszkola Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w
Hajnówce;

− Wręczono  akty  nadania  stopnia  awansu nauczyciela  mianowanego  dla  trzech  nauczycieli
miejskich szkół (jednego z Zespołu Szkół Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Hajnówce,
jednego z Zespołu Szkół Nr 3 w Hajnówce oraz jednego z Przedszkola Nr 2 w Hajnówce),

3



którzy zdali egzamin na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.
− Przekazano do realizacji wnioski Komisji Infrastruktury i Samorządu Rady Miasta Hajnówka

z  kontroli  placówek  oświatowych,  oceniającej  przygotowanie  szkół  i  przedszkoli  do
rozpoczęcia roku szkolnego 2017/18, przeprowadzonej w dniu 29.08.2017 r. Większość z
nich została już zrealizowana.

− W dniach 26.06 – 28.07.2017 r. pracownicy wydziału kontroli  Urzędu Marszałkowskiego
Województwa  Podlaskiego  przeprowadzili  kontrolę  realizacji  projektu  „Witamy  w
przedszkolu” dofinansowanego z Funduszy Europejskich w ramach Programu Regionalnego
Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020. Wartość projektu wynosi: 1.001.838,00 zł, z
tego dofinansowanie z EU: 851.162,00 zł. W dniu 30 sierpnia 2017 r. otrzymano obszerną
Informację  pokontrolną,  z  której  wynika,  że  nie  stwierdzono  żadnych  uchybień  ani
nieprawidłowości przy realizacji przedmiotowego projektu.

− W dniu  31.08.2017  r.  otrzymano  informację  z  Urzędu  Marszałkowskiego  Województwa
Podlaskiego, że wniosek aplikacyjny pt. „Moja szkoła” o dofinansowanie realizacji projektu z
Funduszy Europejskich w ramach Programu Regionalnego Województwa Podlaskiego na lata
2014 – 2020 z Poddziałania 3.1.2 na wyposażenie trzech szkół w sprzęt i realizację zajęć
pozalekcyjnych i pozaszkolnych (Szkoła Podstawowa Nr 1, Nr 2 i Nr 3 w Hajnówce) na
kwotę ponad 1.770.000,00 zł, uzyskał pozytywną ocenę. Obecnie trwają negocjacje mające
na  celu  ustalenie  ostatecznej  wersji  projektu  (analiza  i  ewentualna  akceptacja  uwag
Oceniających).

− Przygotowano  i  wysłano  do  Podlaskiego  Kuratora  Oświaty  w  Białymstoku  wniosek  o
przyznanie  środków finansowych  w ramach  Rządowego  programu  „Aktywna  tablica”  na
zakup  pomocy  dydaktycznych  –  sprzętu  TIK,  na  łączną  kwotę  70.000  zł,  z  tego
dofinansowanie 56.000 zł (dla każdej z czterech szkół po 17.500 zł, z tego dofinansowanie
14.000 zł).

− Zorganizowano nauczanie indywidualne dla 5 uczniów (dwóch ze Szkoły Podstawowej Nr 2
im.  Władysława Jagiełły w Hajnówce i trzech ze Szkoły Podstawowej Nr 4 im.  Henryka
Sienkiewicza w Hajnówce).

Z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska:
− Wydano 4 decyzje dotyczące zezwoleń na usuwanie drzew i krzewów.
− Wydano 1 zaświadczenie dotyczące zezwolenia na usuwanie drzew i krzewów.
− Zrealizowano 8 zgłoszeń osób fizycznych o planowanej wycince drzew.
− Złożono 2 wnioski o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew z terenu działek będących wła-

snością Gminy Miejskiej Hajnówka.
− Wydano 12 decyzji dotyczących zezwoleń na korzystanie z dróg w sposób szczególny, 
− Wydano 1 decyzję dotyczącą współdziałania w zakresie organizacji bezpieczeństwa ruchu

drogowego.
− Przyjęto 42 deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
− Wystawiono 2 tytuły wykonawcze w celu dochodzenia przez urząd skarbowy należności z ty-

tułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
− Wystawiono 3 postanowienia o zarachowaniu wpłaty za gospodarowanie odpadami komunal-

nymi.
− Wystawiono 169 upomnień o zaległości w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalny-

mi.
− Ogłoszono przetarg ustny nieograniczony na oddanie w wynajem lokalu użytkowego położo-

nego w Hajnówce przy ul. 3 Maja 37 o powierzchni użytkowej 65,17 m2. Stawka wywoław-
cza czynszu miesięcznie - 19,00 zł/m2 plus VAT. 
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− Ogłoszono przetarg ustny nieograniczony na oddanie w wynajem lokalu użytkowego położo-
nego w Hajnówce przy ul. 3 Maja 39 o powierzchni 53,89m2. Stawka wywoławcza - 24,00
zł/m2 plus VAT.

− Wydano 112 decyzji przyznających dodatek mieszkaniowy.
− Wydano 1 decyzję umarzającą postępowanie w sprawie przyznania dodatku mieszkaniowe-

go.
− Wydano 1 decyzję wygaszającą dodatek mieszkaniowy.
− Wydano 1 decyzję wstrzymującą wypłacanie dodatku mieszkaniowego.
− Wydano 3 decyzje o odmowie przyznania dodatku mieszkaniowego.
− Wydano 38 decyzji przyznających dodatek energetyczny.

Sprawy różne:

− w dniach 25, 27 i 30 sierpnia 2017 r. w mammobusie przy Urzędzie Miasta w Hajnówce wy-
konywane były bezpłatne badania mammograficzne dla kobiet w wieku 50 – 69 lat.

− Wydano 3 zezwolenia jednorazowe na sprzedaż napojów alkoholowych na organizowanych
imprezach w mieście Hajnówka;

− Wydano 2 zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w
miejscu sprzedaży, 

− Wydano 3 zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza
miejscem sprzedaży.

Informacja została uzgodniona z Burmistrzem Miasta Hajnówka.
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