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Informacja o działalności Burmistrza Miasta Hajnówka 
w okresie od 28 listopada 2015 roku do 22 stycznia 2016 roku.

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

1. Organizacja czasu wolnego podczas ferii zimowych dla dzieci i  młodzieży – Akcja Zima
2016

2. Wspieranie inicjatyw kulturalnych mniejszości narodowych i etnicznych zamieszkujących na
terenie miasta Hajnówka.

3. Szerzenie i upowszechnianie kultury muzycznej poprzez prowadzenie orkiestry dętej oraz
zespołu mażoretek w Hajnówce.

4. Realizacja pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci  i  młodzieży w Parku Wodnym w
Hajnówce jako element profilaktyki alternatywnej.

5. Promowanie trzeźwego stylu życia wśród mieszkańców Hajnówki oraz prowadzenie działań
ukierunkowanych na zapobieganie i zmniejszanie szkód związanych z alkoholem.

6. Zapobieganie   bezdomności   zwierząt   poprzez   prowadzenie   schroniska   dla   zwierząt
bezdomnych z terenu miasta Hajnówka.

7. Organizacja festiwalu muzyki rockowej w Hajnówce.
8. Prowadzenie  działań  edukacyjnych,  aktywizacja  intelektualna,  psychiczna,  społeczna  i

fizyczna w ramach uniwersytetów III wieku.
Informacja o rozstrzygnięciu zamieszczona została na BIP-ie, na stronie internetowej oraz na tablicy
ogłoszeń Urzędu Miasta Hajnówka.

Przyznano dotacje na realizację  zadań z  zakresu sportu w 2016 roku.  Dotacje otrzymały
kluby  sportowe  działające  na  terenie  miasta  Hajnówka  niedziałające  w celu  osiągnięcia  zysku.
Informacja o przyznanych dotacjach zamieszczona została na BIP-ie, na stronie internetowej oraz na
tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Hajnówka.

Z zakresu gospodarki gruntami i rolnictwa:

− Ogłoszono III 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 1.795.000.000 zł + VAT (23 %) + koszty przygot. nier. do zbycia 1.257,00 zł.

− Rozstrzygnięto przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż na własność nieruchomości miejskiej
niezabudowanej, przeznaczonej pod zabudowę garażem, położonej przy ul. Nowowarszawskiej
w Hajnówce  na  działce  oznaczonej  numerem geodezyjnym 1559/8  o  pow.  0,0033  ha,  cena
osiągnięta w przetargu 2.700,00 zł + VAT (23%) + koszty przygot. nier. do zbycia 735,00 zł.-
nabywca Beata i Dariusz Znaczko.

− Przygotowano dokumentację i zawarto akt notarialny sprzedaży w trybie bezprzetargowym (na
uzupełnienie nieruchomości przyległej) działki położonej przy ul. Bielskiej oznaczonej numerem
geodezyjnym 499/8 pow. 485 m2 cena 22.103,00 zł + VAT + koszty przygot. nier. do zbycia
1 502,00 zł.

− Przygotowano dokumentację i zawarto akt notarialny sprzedaży w trybie bezprzetargowym (na
uzupełnienie nieruchomości przyległej) działki położonej przy ul. Bielskiej oznaczonej numerem
geodezyjnym 499/5 i 499/10 pow. 312 m2 cena 15.279,00 zł + VAT + koszty przygot. nier. do
zbycia 2 147,00 zł.

− Przygotowano dokumentację i zawarto akt notarialny sprzedaży w trybie bezprzetargowym (na
uzupełnienie nieruchomości przyległej) działki położonej przy ul. Bielskiej oznaczonej numerem
geodezyjnym 499/9 pow. 270 m2 cena 13.222,00 zł + VAT + koszty przygot. nier. do zbycia
1532,00 zł.

− Nabyto do zasobu gruntów miasta Hajnówka nieruchomości od Gryfkand Sp. z o.o. w Gryfinie,
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oznaczone numerami geodezyjnymi: 1/137 o pow. 0,9290 ha i 1/138 o pow. 0,1191 ha za kwotę
227 918,00 zł.

− Przygotowano  dokumentację  i  zawarto  akt  notarialny  sprzedaży  najemcy  w  trybie
bezprzetargowym lokal mieszkalny położony przy ul.  M.J.Piłsudskiego 4 F – pow. 47,60 m2

cena lokalu 108.307,00 zł,
− Wydano postanowienie w sprawie możliwości dokonania podziału działki oznaczonej numerem

geodezyjnym 2986/3 stanowiącej  własność osoby fizycznej położonej  w Hajnówce  przy ul.
Pogodnej.

− Wydano postanowienie w sprawie możliwości dokonania podziału działki oznaczonej numerem
geodezyjnym 558/1  stanowiącej  własność  osoby fizycznej  położonej  w  Hajnówce   przy  ul.
Południowej.

− Wydano postanowienie w sprawie możliwości dokonania podziału działki oznaczonej numerem
geodezyjnym 1014/39 stanowiącej własność Gminy Miejskiej położonej w Hajnówce  przy ul.
11 Listopada.

− Wydano  decyzję  w  sprawie  zatwierdzenia  projektu  podziału  działki  stanowiącej  własność
Nadleśnictwa  Hajnówka oznaczonej  numerem geodezyjnym 1024/10  położonej  w Hajnówce
przy ul. Kolejki Leśne.

− Wydano decyzję w sprawie zatwierdzenia projektu podziału działki stanowiącej własność PWiK
Sp. z o.o. oznaczonej numerem geodezyjnym 2925/45 położonej w Hajnówce przy ul. Zajęczej.

− Wydano decyzję w sprawie zatwierdzenia projektu podziału działki stanowiącej własność osoby
fizycznej oznaczonej numerem geodezyjnym 2986/3 położonej w Hajnówce przy ul. Pogodnej.

− Wydano decyzję w sprawie zatwierdzenia projektu podziału działki stanowiącej własność osób
fizycznych oznaczonej numerem geodezyjnym 1355/1 położonej w Hajnówce przy ul.  Ks. I.
Wierobieja.

Z zakresu budownictwa i inwestycji:

− Przygotowano dokumentację do wszczęcia postępowań o udzielenie zamówień publicznych na: 
− opracowanie  dokumentacji  projektowo–kosztorysowej  budowy  ulic:  Truskawkowej,

Klonowej, Ciasnej  i  Jodłowej,
− przebudowę  ul. Armii  Krajowej  i  Zajęczej,
− przebudowę  ul. Jastrzębiej, 
− wykonanie  kanalizacji  deszczowej  i  kanału  technologicznego  w  ul.  Grabowej  i 

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

− Rozliczano  zadania  inwestycyjne  zrealizowane  w  2015 roku. Przygotowywano  dokumenty 
niezbędne  do  przekazania  wykonanych  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 10.12.2015 r. wszczęto, a w dniu 22.12.2015 r. rozstrzygnięto postępowanie o udzielenie
zamówienia publicznego pn. „Dostawa paliw płynnych w latach 2016 – 2017”.
Przetarg wygrała firma: Pronar  Sp. z o.o. z siedzibą w Narwi, przy ul. Mickiewicza 101A  za
kwotę (wartość przewidywana) 116.370,00 zł.  Umowę na realizację zadania podpisano w dniu
22.12.2015 r.

− W dniu 11.12.2015 r. wszczęto, a w dniu 29.12.2015 r. rozstrzygnięto postępowanie o udzielenie
zamówienia publicznego pn.  „Dokumentacja projektowa przebudowy ulic”.  Przetarg wygrały
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firmy: Marta Łukaszuk „Mapi Projekt” BPiRI  z siedzibą w Hajnówce przy ul. Ks. I. Wierobieja
2 za kwotę 18.406,95 zł oraz Drogowskaz s.c. z siedzibą w Białymstoku przy ul. Elewatorskiej
13/22 za kwotę 29.520,00 zł. Umowę na realizację  zadania podpisano w dniu 29.12.2015 r.

− W dniu 28.12.2015 r. wszczęto, a w dniu 22.01.2016 r. rozstrzygnięto postępowanie o udzielenie
zamówienia  publicznego  pn.  „Projekt  przebudowy  ul.  Nowowarszawskiej  w  Hajnówce”.
Przetarg wygrała firma: Drogowskaz s.c  z siedzibą w Białymstoku, przy ul. Elewatorskiej 13/22
za kwotę  68.880,00 zł. Umowę na realizację zadania podpisano w dniu 22.01.2016 r.

Z zakresu oświaty: 
− Sporządzono plan dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2016 r., który

został  pozytywnie  zaopiniowany  przez  związki  zawodowe  nauczycieli.  Na  dofinansowanie
doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których
organem prowadzącym jest Gmina Miejska Hajnówka zaplanowano kwotę 57.000 zł.

− Opracowano  i  złożono  do  Urzędu  Marszałkowskiego  Województwa  Podlaskiego  wniosek
aplikacyjny o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Poddziałania 3.1.1 – Zapewnienie
równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej.  Wniosek obejmuje: utworzenie
dwóch  dodatkowych  oddziałów  przedszkolnych  (po  jednym  w  Przedszkolu  Nr  2  i  Nr  5),  
wyposażenie przedszkoli w sprzęt i pomoce dydaktyczne, a także organizację dodatkowych zajęć
specjalistycznych  (m.in.  logopedycznych  i  gimnastyki  korekcyjnej)  oraz  dodatkowych  zajęć
rozwijających  kompetencje  kluczowe  (m.in.  z  języka  angielskiego,  matematycznych,
informatycznych).  Łączna  wartość  projektu  wynosi  niewiele  ponad  milion  zł,  maksymalne
dofinansowanie 85%.  

− Opracowano  zestawienie  (kalendarz)  wydarzeń  kulturalnych,  sportowych  i  rekreacyjnych  -
Hajnówka  2016, które zostało opublikowane na witrynie urzędu. 

− Wyrażono zgodę na odpracowanie w dniu 23 stycznia 2016 r. (sobota) zajęć z dnia 29 kwietnia
2016 r. w Zespole Szkół nr 3 w Hajnówce. Wniosek o odpracowanie zajęć, zgodnie z § 5 ust. 4
Rozporządzenia Ministra Edukacji  Narodowej i  Sportu z dnia 18 kwietnia 2002r.  w sprawie
organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432 ze zm.), zostały pozytywnie zaopiniowane
przez Radę Pedagogiczną, Radę Rodziców i Samorząd Uczniowski w/w szkoły.

− Dofinansowano  wyjazd  dwóch  gromad  zuchowych  z  Zespołu  Szkół  nr  2  z  Oddziałami
Integracyjnymi  w  Hajnówce  oraz  jednej  z  Zespołu  Szkół  nr  3  w  Hajnówce  do  Bielska
Podlaskiego  na  uroczystość  zorganizowaną  na  okoliczność  przekazania  Betlejemskiego
Światełka. 

− W dniu 08.01.2016 r. uruchomiono lodowisko „Biały Orlik” funkcjonujące przy Zespole Szkół
nr 1 w Hajnówce. Zatrudniono dwóch nauczycieli do organizacji zajęć sportowo – rekreacyjnych
oraz  do  opieki  i  nadzoru  nad  uczniami  korzystającymi  z  lodowiska,  a  także  osobę  do
popołudniowej  i  weekendowej  obsługi  wypożyczalni  łyżew.  Wstęp  na  lodowisko  oraz
wypożyczenie łyżew są bezpłatne.

− w  dniach  28.11.2015r.  i  14.12.2015r.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 w przedziale 40 – 49 lat  i  70 – 75 lat.

− wydano  decyzję  przyznającą  pracodawcy dofinansowanie  kosztów kształcenia  młodocianego
pracownika, na kwotę 3048,00 zł.

Z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska:
− Wydano  26  decyzji  zezwalających na  usuwanie  drzew  i  krzewów,  12  decyzji  w  sprawie

naliczenia  opłaty  za  zajęcie  pasa  drogowego,  30  decyzji  w  sprawie  naliczenia  opłaty  za
gospodarowanie odpadami komunalnymi,  2 decyzje w sprawie umorzenia zaległości z tytułu
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 1 decyzję w sprawie rozłożenia opłaty na
raty,  29 decyzji  o  umorzeniu  postępowania  w sprawie  określenia  opłaty za  gospodarowanie
odpadami  komunalnymi,  45  decyzji  o  przyznaniu  dodatku  energetycznego,  136  decyzji
o przyznaniu  dodatku  mieszkaniowego,  5  decyzji  o  odmowie  przyznania  dodatku
mieszkaniowego, 1 decyzję o wstrzymaniu dodatku mieszkaniowego, 
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− Wysłano 10 przypomnień o nieuregulowaniu opłaty za gospodarowanie odpadami.
− Złożono  1  wniosek  o  wydanie  zezwolenia  na  usunięcie  drzew  z  terenu  działek  będących

własnością Gminy Miejskiej Hajnówka
− Przyjęto 95 deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
− Zrealizowano  7  wniosków  o  dofinansowanie  sterylizacji  i  kastracji  zwierząt  na  podstawie

Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi i oraz zapobiegania bezdomności zwierząt.
− Zakończono nabór wniosków o udzielenie pomocy mieszkańcom miasta Hajnówka na  usuwanie

z obiektów budowlanych wyrobów zawierających azbest (zebrano 15 wniosków na demontaż,
odbiór i utylizację wyrobów zawierających azbest na łączną ilość 36,39 Mg oraz 25 wniosków
na odbiór i utylizację wyrobów zawierających azbest na łączną ilość 39,39Mg)

− Złożono  własny  wniosek  do  Wojewódzkiego  Funduszu  Ochrony  Środowiska  i  Gospodarki
Wodnej o przyznanie dotacji na zadanie z zakresu usuwania wyrobów zawierających azbest na
2016 rok na kwotę 39 559,50 zł.

− Na posiedzeniu Społecznej komisji Mieszkaniowej w dniu 18 grudnia 2015r. Utworzono projekt
listy najmu lokali komunalnych na rok 2016, w której zakwalifikowano 25 rodzin.

Ponadto:
− 1  grudnia  2015  r.  pracownicy  Urzędu  Miasta  Hajnówka  uczestniczyli  w  szkoleniu

zorganizowanym przez Suwalską Specjalną Strefę Ekonomiczną S.A. pt.  ”Rok po zmianach w
przepisach  strefowych  –  drobna  korekta  czy  wielka  zmiana? Podczas  szkolenia  omawiano
następujące tematy:  fundusze strukturalne na lata 2014-2020,  Pomoc regionalna 2014-2020 –
nowe  oblicze  pomocy  publicznej  w  SSE  od  lipca  2014  r.,  zasady  kalkulacji  wyniku
podatkowego,  optymalizacja  rozliczeń,  najciekawsze  wyroki  i  interpretacje  dotyczące
działalności na terenie SSE.

− 6 grudnia 2015 rok odbyła się Wigilia w Hajnowskim Stowarzyszeniu Abstynentów i Rodzin
Klub  Abstynentów  Dąb.  W  spotkaniu  brali  udział  przedstawiciele  władz,  MKRPA,
duchowieństwo, oraz członkowie i sympatycy. 

− W  dniu  18  grudnia  2015  roku  odbyło  się  posiedzenie  Miejskiego  Zespołu  Zarządzania
Kryzysowego miasta Hajnówka, podczas którego dokonano oceny stanu zagrożenia miasta za
pierwsze  półrocze  2015  roku.  W czasie  spotkania  swoje  informacje  przedstawiły:  Komenda
Powiatowa Policji w Hajnówce, Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Hajnówce,
Powiatowy Inspektor  Sanitarny w Hajnówce,  Powiatowy Inspektor  Weterynarii  w Hajnówce
oraz omówiono: przygotowanie właściwych podmiotów do zagrożeń związanych ze zbliżającą
się zimą tj. Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Hajnówce, Przedsiębiorstwa Energetyki
Cieplnej  w  Hajnówce,  Przedsiębiorstwa  Usług  Komunalnych  w  Hajnówce,  Zarządu  Dróg
Powiatowych w Hajnówce. Zgłoszono propozycje do rocznego planu pracy Miejskiego Zespołu
Zarządzania Kryzysowego na 2016 r.

− 14  stycznia  2016  r.  odbyło  się  spotkanie  z  przedstawicielami  Stowarzyszenia  EuroNatur  –
organizatorem wyjazdu  do Bawarii  w dniach  16-19.11.2015 r.  poświęconemu współpracy w
zakresie odnawialnych źródeł energii.

− W dniu 15 stycznia 2016 r. Burmistrza Miasta Hajnówka zorganizował w Hajnówce spotkanie
informacyjne  skierowane  do  przedsiębiorców  zainteresowanych  wsparciem  finansowym  ze
środków Unii  Europejskiej  oraz  innych  źródeł  finansowania  na  rozwój  własnej  działalności
gospodarczej.  Podczas  spotkania  omówione  zostały  m.in.  następujące  tematy:  jednorazowe
środki  na  podjęcie  działalności  gospodarczej;  refundacja  kosztów  wyposażenia/doposażenia
stanowiska pracy,  refundacja kosztów zatrudnienia bezrobotnego do 30 roku życia;  wsparcie
finansowe w ramach Programu Mikrodotacji; fundusze unijne dedykowane przedsiębiorcom z
Regionalnego  Programu  Operacyjnego  Województwa  Podlaskiego  2014-2020  w  ramach
działania: 1.2 Wspieranie transferu wiedzy, innowacji,  technologii i  komercjalizacji  wyników
B+R  oraz  rozwój  działalności  B+R  w  przedsiębiorstwach,  1.3  Wspieranie  inwestycji  w
przedsiębiorstwach,  jak  również  dofinansowanie  na  inwestycje  z  zakresu  OZE  oraz
przedsiębiorców prowadzących działalność na terenach wiejskich. 

Informacja została uzgodniona z Burmistrzem Miasta Hajnówka.
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