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Szanowni Państwo, 

 rok 2018 w historii Powiatu Hajnowskiego upłynął pod znakiem realizacji zadań  

wynikających z prawnych ram funkcjonowania samorządu, w tym projektów z 

wykorzystaniem funduszy unijnych i krajowych oraz intensywnych przygotowań ku nowym 

możliwościom. Są nimi Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego             

2014 – 2020 oraz aktywna współpraca - z samorządem Województwa Podlaskiego, 

samorządami z terenu powiatu hajnowskiego, instytucjami z otoczenia biznesu, kultury i 

NGO.   

 W celu bliższego poznania samorządowych dokonań oraz planów, przygotowany 

został niniejszy „Raport o stanie Powiatu Hajnowskiego za 2018 r.”. Podjęliśmy próbę 

diagnozy dotychczasowych działań, oceny zrealizowanych inwestycji oraz weryfikacji 

wyzwań na kolejne lata,  jednocześnie symbolicznie zamykając 2018 rok.  

 By przybliżyć mieszkańcom powiatu hajnowskiego oraz wszystkim 

zainteresowanym misję, cele i działania samorządu Powiatu Hajnowskiego oddaję w 

Państwa ręce niniejszy Raport.  

Starosta Hajnowski  

Andrzej Skiepko 
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I  WSTĘP 
 Zgodnie z art. 30a. ust. 1 - 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 

powiatowym (t.j. Dz.U. z 2019 poz. 511) Zarząd Powiatu co roku do dnia 31 maja 

przedstawia Radzie Powiatu raport o stanie powiatu. Raport obejmuje podsumowanie 

działalności Zarządu Powiatu w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, 

programów i strategii, uchwał rady powiatu. 

 Powiat wykonuje zadania publiczne o charakterze ponadgminnym w zakresie 

dziedzin wymienionych w art. 4 ustawy o samorządzie powiatowym. Zadania te obejmują 

pięć zasadniczych grup tematycznych, takich jak:  

1. infrastruktura społeczna – edukacja publiczna, promocja i ochrona zdrowia, opieka 

społeczna, pomoc społeczna, przeciwdziałanie bezrobociu oraz aktywizacja lokalnego 

rynku pracy, ochrona praw konsumenta, wspieranie osób niepełnosprawnych, polityka 

prorodzinna, ochrona dóbr kultury, promocja powiatu, współpraca z organizacjami 

pozarządowymi, kultura, kultura fizyczna i turystyka,  

2. infrastruktura techniczna – transport lokalny, drogi publiczne, utrzymanie powiatowych 

obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych,  

3. porządek publiczny i bezpieczeństwo obywateli – obronność, ochrona 

przeciwpożarowa, ochrona przeciwpowodziowa, zapobieganie innym nadzwyczajnym 

zagrożeniom życia i zdrowia ludzi oraz środowiska,  

4. ochrona środowiska i zagospodarowanie przestrzenne – gospodarka wodna, 

gospodarka odpadami, ochrona powietrza, ochrona przed hałasem i promieniowaniem 

elektromagnetycznym, geologia, łowiectwo, ochrona przyrody,  

  Do zakresu działania powiatu należy także wykonywanie zadań przez działające w 

ramach powiatowej administracji zespolonej inspekcje, służby i straże, w tym powiatową 

komendę policji, powiatową komendę państwowej straży pożarnej, a także inspekcję 

sanitarną, weterynaryjną i nadzór budowlany. Zasady współdziałania samorządu 

powiatowego z organami szczebla wojewódzkiego i centralnego w zakresie działania tych 

służb określone są w stosownych aktach prawnych.  
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II OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA      
POWIATU 

 

  Powiat Hajnowski położony jest w dorzeczu Bugu i Narwi w południowo-wschodniej 

części województwa podlaskiego, na terenie wydzielonego mezoregionu funkcjonalnego 

"Zielone Płuca Polski". Siedzibą władz powiatowych i głównym ośrodkiem gospodarczym i 

kulturowym jest miasto Hajnówka położone w odległości 63 km od Białegostoku. W dwóch 

miastach na terenie powiatu: Hajnówka i Kleszczele oraz w 242 miejscowościach 

wiejskich zamieszkuje – stan na 31 grudnia 2017 r. - 43 745 tys. osób. Na powierzchni 

1624 km² znajduje się dziewięć gmin: miejska Hajnówka, miejsko-wiejska Kleszczele oraz 

wiejskie: Białowieża, Czeremcha, Czyże, Dubicze Cerkiewne, Hajnówka, Narew, 

Narewka. Wszystkie gminy są członkami międzynarodowego zrzeszenia Euroregion 

"Puszcza Białowieska". Z powiatem hajnowskim graniczą powiaty: od północy – 

białostocki, od zachodu – bielski, od południa – siemiatycki. Wschodnia granica Polski 

oddziela powiat hajnowski od Białorusi.  

 
Ryc.1. Mapa powiatu hajnowskiego oraz jego położenie administracyjne w powiecie, województwie 

i kraju.  
Źródło: opracowanie własne na podstawie serwisu map z serwisu//google.maps; www.osp.org.pl; 

www.powiat.hajnowka.pl;  

 

   

http://www.osp.org.pl/
http://www.powiat.hajnowka.pl/
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Gminy powiatu hajnowskiego należą do relatywnie dużych pod względem obszaru. 

W połączeniu z niską i ciągle malejącą liczbą mieszkańców daje to niski wskaźnik gęstości 

zaludnienia obszarów wiejskich na poziomie 15 osób na km². Najniższą gęstością 

zaludnienia cechują się gminy położone w obrębie Puszczy Białowieskiej, tj. Białowieża i 

Narewka, najwyższą zaś miasto Hajnówka. W układzie osadniczym powiatu miasto 

Hajnówka pełni rolę dominującą, stanowiąc centrum obsługi dla mieszkańców powiatu. Do 

znaczących ośrodków należą również Czeremcha, Kleszczele i Narew, w których 

zlokalizowane są główne zakłady przemysłowe powiatu. W przestrzennym rozmieszczeniu 

jednostek osadniczych zauważalna jest ich wyraźna koncentracja w północnej i zachodniej 

części powiatu.  

  Najbardziej rozpoznawalnym atutem powiatu jest Puszcza Białowieska z 

Białowieskim Parkiem Narodowym i dlatego też największą popularnością wśród turystów 

cieszą się obiekty BPN, m.in. Muzeum Przyrodniczo - Leśne w Białowieży, Rezerwat 

Pokazowy Żubrów, Park Pałacowy, Obręb Ochronny Rezerwat (na którego terenie 

wyróżnione są dwa obszary: Południowo-Wschodnia Część Obrębu Ochronnego 

Rezerwat (dawny Rezerwat Ścisły) oraz Północno-Zachodnia Część Obrębu Ochronnego 

Rezerwat (dawny Obręb Ochronny Hwoźna))1. W 2014 roku Puszcza Białowieska po obu 

stronach granicy została wpisana na Listę Obiektów Światowego Dziedzictwa UNESCO.  

Innymi obiektami godnymi zwiedzania są zabytki architektury drewnianej prezentowane w 

skansenach, m. in. w Białowieży, Nowoberezowie i Budach. Subregion hajnowski jest 

bogaty w tradycje kulturowo-architektoniczne (prawosławne świątynie, drewniane domy 

ozdobione misternymi rzeźbieniami, Kraina Otwartych Okiennic, czyli trzy unikatowe 

architektonicznie wsie: Trześcianka, Puchły i Soce). Teren powiatu jest miejscem 

współwystępowania przedstawicieli kilku narodowości (głównie polska, białoruska i 

ukraińska), które wytworzyły specyficzny swoistą mozaikę i unikatowy klimat etniczno-

folklorystyczny.  

  Uwarunkowania geograficzne powiatu obejmują klimat, gleby, geologię (minerały), 

hydrologię oraz środowisko naturalne – głównie zasoby leśne). Klimat powiatu 

hajnowskiego ma cechy kontynentalnego, lecz jest bardziej surowy niż w pozostałych 

częściach kraju. Charakteryzuje się krótkim okresem wegetacyjnym, długą i mroźną zimą, 

krótkim przedwiośniem i niskim poziomem opadów atmosferycznych. Obszar powiatu 

hajnowskiego jest ubogi w kopaliny. Jedynym w zasadzie bogactwem są kruszywa 

                                                 
1 Od 2018 r. przy Rezerwacie Pokazowym Żubrów funkcjonuje Pawilon Edukacyjny – kolejny obiekt BPN. 

Główną atrakcją Pawilonu jest interaktywna sala edukacyjna z 12 stanowiskami. 
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mineralne: żwiry, piaski i glinka, mogące mieć zastosowanie do produkcji elementów 

budowlanych. Sieć wodną w powiecie stanowią małe rzeki, które w większości mają na 

tym obszarze swoje źródła. Najważniejsze z nich to: Narew, Narewka, Leśna Prawa i 

Orlanka. W rejonie znajduje się pięć zbiorników wodnych o powierzchni powyżej 1 ha 

(Siemianówka na Narwi, Bachmaty na Orlance, Topiło na rzece Perebel, Repczyce na 

rzece Nurzec i stawy w parku pałacowym w Białowieży). Powiat hajnowski leży w 

większości na obszarze o ograniczonych zasobach wód podziemnych (Puszcza 

Białowieska, dolina Nurca). Lasy zajmują około połowy powierzchni powiatu hajnowskiego 

i stanowią ważne miejsce pracy dla wielu osób w gospodarce leśnej oraz źródło 

dodatkowych dochodów mieszkańców okolicznych gmin (zbiór runa leśnego, obsługa 

ruchu turystycznego, obróbka drewna).  

  Powiat prowadzi współpracę z partnerami zagranicznymi, przede wszystkim z 

rejonami sąsiednimi z Republiki Białoruś (rejony: Kamieniec, Prużany, Świsłocz) w ramach 

Euroregionu "Puszcza Białowieska", a ponadto z Regionem Amt Nordsee-Treene – 

Niemcy, Dzielnicą Lichtenberg w Berlinie, Krajem Kraslawa i Krajem Rundale na Łotwie.  

    Na poziom zrównoważonego rozwoju Powiatu Hajnowskiego wpłynął szereg 

czynników o charakterze wewnętrznym i zewnętrznym. Dotyczy to m.in. położenia. 

Zauważyć można, iż bezpośrednie sąsiedztwo ośrodka powiatowego oraz miejscowości o 

wybitnych walorach rozwojowych w sferze turystyki (Białowieża) stwarza w powiecie 

wystarczający czynnik do generowania impulsów prorozwojowych.  

 Wieloaspektowa analiza pozwoliła ocenić, które obszary uwarunkowań 

zrównoważonego rozwoju najsilniej wpływają na tempo przekształceń. W wyniku procesu 

badawczego wyodrębniono pięć obszarów determinujących rozwój w obrębie powiatu. Na 

różnicowanie poziomu rozwoju w powiecie najsilniej oddziałują uwarunkowania 

przestrzenne i gospodarcze. Trzecim z kolei pod względem siły oddziaływania obszarem 

są uwarunkowania instytucjonalne. Przedostatnim obszarem oddziaływania jest 

płaszczyzna społeczna.  

  Na uwagę zasługuje jednak fakt, iż siła tej grupy czynników wzrasta. Coraz mocniej 

zatem na zróżnicowanie rozwoju poszczególnych jednostek samorządowych wpływają 

takie elementy jak kapitał ludzki czy kapitał społeczny. Trend taki jest zresztą zgodny z 

ogólnymi kierunkami rozwojowymi zachodzącymi nie tylko w kraju, ale i całym obszarze 

UE. Takie cechy jak: koszty siły roboczej, bierność, czy niskie kwalifikacje zawodowe tracą 

na znaczeniu (miejsce wytwarzania danego produktu można dzisiaj łatwo zmienić i 

obniżyć koszty jednostkowe), a zyskują dostęp do wykwalifikowanej kadry, kreatywność, 
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inicjatywa, kompetencje itp. Chcąc pozostawać konkurencyjnym, należy wpisywać się w 

powyższe trendy. Obszar społeczny silnie rzutuje na stosunkowo wysoką pozycję gmin 

Narew i Narewka. Z drugiej strony determinanta ta podkreśla niską konkurencyjność 

gminy wiejskiej Hajnówka oraz Kleszczele w stosunku do pozostałych jednostek 

wchodzących w skład powiatu.  

  Najsłabiej oddziałującą płaszczyzną uwarunkowań rozwojowych był obszar 

przyrodniczy. Nie świadczy to jednak o znikomym wpływie tej grupy cech, lecz o 

stosunkowo wysokich walorach gmin powiatu hajnowskiego, a w związku z powyższym, 

czynnik ten nie różnicuje w istotny sposób poszczególnych jednostek. Najlepiej w 

obszarze przyrodniczym wypada (co nie stanowi zaskoczenia) gmina Białowieża.  

   

III  INFORMACJE O STANIE MIENIA  
KOMUNALNEGO POWIATU  

     HAJNOWSKIEGO 
   

1.  Stan mienia komunalnego Powiatu Hajnowskiego 

 

  Mieniem powiatu jest własność i inne prawa majątkowe nabyte przez powiat lub 

inne powiatowe osoby prawne. Zasady gospodarowania mieniem powiatu określają 

następujące ustawy: 

✓ Ustawa o samorządzie powiatowym; 

✓ Ustawa o finansach publicznych;  

✓ Ustawa o gospodarce nieruchomościami ;  

✓ Ustawa o własności lokali;  

✓ Ustawa o drogach publicznych ; 

✓ oraz uchwały: 

✓ Uchwała nr XXIII/219/17 Rady Powiatu Hajnowskiego z dnia 27 kwietnia 2017 r. 

w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność 

Powiatu Hajnowskiego; 

✓ Uchwała nr IV/17/03 Rady Powiatu Hajnowskiego z dnia 31 stycznia 2003 r. w 

sprawie zasad wynajmu lokali mieszkalnych wchodzących w skład 

mieszkaniowego zasobu powiatu; 
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✓ Uchwała nr XXXI/209/06 Rady Powiatu Hajnowskiego z dnia 30 marca 2006 r. w 

sprawie zasad zbycia, wydzierżawienia lub wynajęcia majątku trwałego 

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej; 

✓ Uchwała nr 59/167/04 Zarządu Powiatu Hajnowskiego z dnia 31 grudnia 2004 r. 

w sprawie ustalenia opłat z tytułu korzystania z (gruntów) terenów stanowiących 

własność powiatu; 

✓ Uchwała nr 59/168/04 Zarządu Powiatu Hajnowskiego z dnia 31 grudnia 2004 r. 

w sprawie określenia stawki czynszu za lokale wchodzące w skład 

mieszkaniowego zasobu powiatu. 

   Gospodarowanie mieniem powiatowym prowadzi Zarząd Powiatu i kierownicy 

jednostek organizacyjnych w ramach posiadanych upoważnień wydanych przez Zarząd 

Powiatu do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności 

powiatu.  

   Mienie powiatu w tym budynki i budowle, wyposażenie i urządzenia Starostwa 

Powiatowego w Hajnówce oraz jednostek organizacyjnych ubezpieczone jest w 

Towarzystwie Ubezpieczeniowym Inter Polska S.A. do dnia 30 czerwca 2020 r.  

  Wartości budynków i budowli, środków transportowych oraz pozostałych środków trwałych 

podane w informacji dotyczących mienia są wartościami ewidencyjnymi. 

 

1.1 Nieruchomości administrowane przez Starostwo Powiatowe w 
Hajnówce 

 

1. Działka, nr 1502/49 (siedziba Starostwa Powiatowego)   

o pow. 0,1141 ha, o wartości 33 tys. zł. 

budynki i budowle o wartości 306,1 tys. zł  

pozostałe środki trwałe 725,4 tys. zł  

2. Działka, nr 1502/48 - niezabudowana ul. Piłsudskiego 10a  

o pow. 0,1143 ha, o wartości 23,0 tys. zł              

 3.  Nieruchomości przy ul. Dowgirda / Lipowej: 

3.1 Działka nr geod. 3038/12 (użytkowanie Starostwo w części 2/5)  o pow. 0,1133 ha,  

o wartości 3 tys. zł, budowle o wartości 9,7 tys. zł działka stanowi drogę dojazdową do 

spalarni odpadów medycznych  i obsługuje przyległe tereny 

3.2 Działka nr geod 3038/21 niezabudowana o pow. 0,4119 ha, o wartości                
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25,8 tys. zł 

4. Działka nr geod 3369/1 o pow. 1,1827 ha,  

5.  Działka nr geod 3369/2 o pow. 0,1234 ha,  

6.  Działka nr 162/1 o pow. 0,0691 ha, wart. 1 tys. zł – pas drogowy we wsi Wojnówka 

7. Działka nr 578/2 o pow. 0,3064 ha, wart. 21,4 tys. zł – Parking obr. Lipiny – droga do  

Białowieży 

 8.  Działka nr 153/5 o pow. 0,0319 ha, wart. 2,7 tys. zł – pas drogowy we wsi Witowo 

 9.  Działka nr 837/10 o pow. 0,0019 ha, wart. 0,285 tys. zł – pas drogowy - ul. 11-go 

Listopada 

10.  Działka nr 837/12 o pow. 0,0084 ha, wart. 1,26 tys. zł – pas drogowy - ul. 11-go 

Listopada 

 11.  Działka nr 846/3 o pow. 0,0072 ha, wart. 1,08 tys. zł – pas drogowy - ul. Batorego 

1.2  Nieruchomości przekazane w trwały zarząd 

 

1.  Dom Pomocy Społecznej  w Białowieży ul. Centura 2: 

1.1  Działka  nr   627 o pow. 0,3498 ha, o wartości 35,0 tys. zł 

1.2  Działka  nr 1209 o pow. 0,2741 ha, o wartości 27,0 tys. zł 

       budynki i budowle o wartości 3 633,3 tys. zł 

       pozostałe środki trwałe 921,8 tys. zł    

2.  Zarząd Dróg Powiatowych, Hajnówka, ul. Bielska 41: 

2.1 Działka  nr 58/81 o pow. 0,6456 ha, o wartości 97,0 tys. zł 

budynki o wartości: 224,8 tys. zł 

budowle o wartości 28.471,17 tys. zł 

w tym: drogi powiatowe 503,944 km, przepusty 434 szt., mosty 39 szt. 

pozostałe środki trwałe: 30.438,1 tys. zł. 

2.2 Działka nr 59/6 o pow. 0,3897 ha, o wartości  47,0 tys. zł 

3. Zespół Szkół Ogólnokształcących  Hajnówka, ul. Piłsudskiego 7: 

3.1  Działka nr 1631/1 o pow. 1,2322 ha, o wartości 242,0 tys. zł 

budynki i budowle o wartości  671,4  tys. zł 

pozostałe środki trwałe 410,6 tys. zł 

3.2  Działka nr 1633/25 o pow. 0,0090 ha, o wartości 2,0 tys. zł 

3.3  Działka nr 1633/26 o pow. 0,0546 ha, o wartości 11,0 tys. zł 
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4.  Zespół Szkół z Dodatkową Nauką Języka Białoruskiego, Hajnówka,   ul. 

Piłsudskiego 3; 

4.1  Działka nr 1506/10 o pow. 0,7774 ha, wart. 162,5 tys. zł 

budynki i budowle o wartości 1 835,9 tys. zł 

pozostałe środki trwałe 383,4 tys. zł 

5.  Zespół Szkół Zawodowych, Hajnówka, ul. 3-go Maja 25: 

5.1  Działka nr 777/14 o pow. 0,3002 ha, o wartości 60 tys. zł 

5.2  Działka nr 1315/21 o pow. 0,5194 ha, o wartości 104 tys. zł 

5.3  Działka nr 1315/6 o pow. 0,0139 ha, o wartości 1,4 tys. zł (w części 70/139) 

5.4  Działka nr 1315/19 o pow. 0,7274 ha, o wartości 145,7 tys. zł 

       budynki i budowle o wartości 1.212,12 tys. zł 

5.5  Działka nr 777/15 o pow. 0,1009 ha, o wartości 3 tys. zł 

       budynki i budowle o wartości 87,4 tys. zł 

5.6  Działka nr 1315/6 o pow. 0,0139 ha, o wartości 1,4 tys. zł (w części 69/139) 

       budynki i budowle o wartości 2.488,2 tys. zł 

       pozostałe środki trwałe – 692,7 tys. zł 

6.  Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna,  Hajnówka, ul. Piłsudskiego 10a: 

6.1 Działka nr: 1502/100 (w części 1402/4068) o pow. 0,4068 ha, o wartości 25,5 tys. zł 

      budynki i budowle o wartości 79,2 tys. zł 

      pozostałe środki trwałe 29,3 tys. zł. 

7.  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Hajnówka, ul. Piłsudskiego 10a: 

7.1 Działka nr 1502/100 (w części 754/4068) o pow. 0,4068 ha, o wartości 25,5 tys. zł 

budynki i budowle (w tym lokal mieszkaniowy przy ul. Reja 5 o pow. 32,30 m2  i lokal              

mieszkalny przy ul. Lipowej 71B o pow. 32,90m2) o wartości 309,8 tys. zł 

       pozostałe środki trwałe 90,3 tys. zł 

8.  Powiatowy Urząd Pracy, Hajnówka, ul. Piłsudskiego 10a: 

8.1 Działka nr 1502/100 (w części 1912/4068) o pow. 0,4068 ha, o wartości 25,5 tys. zł 

budynki i budowle o wartości 111,6 tys. zł 

pozostałe środki trwałe 605,2  tys. zł 

9. Środowiskowy Dom Samopomocy Hajnówka, ul. Ptaszyńskiego 14: 

9.1 Działka nr 1719/2 o pow. 0,1014 ha, wart. 15,2 tys. zł 

pozostałe środki trwałe 289,1 tys. zł 

10. Specjalny Ośrodek Szkolno –Wychowawczy, ul. 3 Maja 27, 17-200 Hajnówka: 

10.1 Działka nr 1315/22 o pow. 0,2529 ha, o wartości 50,7 tys. zł 
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10.2 Działka nr 1315/20 o pow. 0,0051 ha, o wartości 1 tys. zł 

10.3 Działka nr 1315/5 o pow. 0,1462 ha, o wartości 29,3 tys. zł 

budynki i budowle o wartości 63,2 tys. zł 

 

1.3  Nieruchomości przekazane w nieodpłatne użytkowanie 

 

1. SP ZOZ, Hajnówka, ul. Dowgirda 9: 

Działka nr  3038/12 (użytkowanie SP ZOZ w części 3/5), o pow. 0,1133 ha, o wartości 

4,3 tys. zł 

Działka nr 3038/20 o pow. 6,5879 ha, wart. 412,8 tys. zł 

  budynki i budowle 21.333,6 tys. zł 

  pozostałe środki trwałe 20.296,4 tys. zł 

2. SP ZOZ (szpital stary) Hajnówka, ul. 11-go Listopada: 

Działka nr 1014/37 o pow. 0,3998 ha, wart. 40 tys. zł 

  budynki i budowle 358,1 tys. zł         

3. SP ZOZ Gminny Ośrodek Zdrowia w Białowieży, gm. Białowieża: 

Działka nr 1000/4 o pow. 0,1860 ha, wart. 14,8 tys. zł zabudowana nowym budynkiem 

ośrodka zdrowia 

      budynki i budowle 919,3 tys. zł         

4. SP ZOZ (Przychodnia Lekarska), Hajnówka ul. Piłsudskiego 10: 

      Działka nr 1502/16 o pow. 0,3061 ha, o wartości 61,0 tys. zł 

      Działka nr 1502/46 o pow. 0,1015 ha, o wartości 20,0 tys. zł 

      budynki i budowle 1.261,2 tys. zł                                   

5. SP ZOZ Ośrodek Zdrowia w Narwi, gm. Narew: 

     Działka nr 1095 o pow. 0,1472 ha, o wartości 13 tys. zł 

     w tym: własność w części 36421/52908 – Powiat Hajnowski 

         własność w części 8412/52908 – osoba prywatna 

         własność w części 8075/52908 – osoba prywatna 

         budynki i budowle o wartości 110,6 tys. zł 

6. SP ZOZ Ośrodek Zdrowia w Czyżach,  gm. Czyże: 

      Działka nr 481 o pow. 0,0900 ha, o wartości 7 tys. zł 

      budynki i budowle o wartości 112,6 tys. zł 
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1.4 Nieruchomości linii kolejowej Nieznany Bór Białowieża Towarowa 
– Białowieża Pałac 

 

1. Działka nr 665/7 w obrębie Lipiny o pow. 15,3345ha  

tory główne zasadnicze dł. 7,076km, przepust w km 31,096, przepust w km 32,701 

2. Działka nr 460/8 w obrębie Podolany o pow. 4,4562ha  

tory główne zasadnicze dł. 1,750km, peron st. Czerlonka w km 36,500-36,630 

3. Działka nr 460/4 w obrębie Podolany o pow. 4,1900ha  

tory główne zasadnicze dł. 1,545km, most w km 38,603 

4. Działka nr 460/10 w obrębie Podolany o pow. 8,3065ha  

tory główne zasadnicze dł. 3,190km, most w km 40,479 

5. Działka nr 460/12 w obrębie Podolany o pow. 6,8611ha  

tory główne zasadnicze dł. 2,276km, most w km 43,620 

6. Działka nr 531/2 w obrębie Zastawa Krzyże o pow. 2,2846ha 

tory główne zasadnicze dł. 0,524km 

7. Działka nr 354/26 w obrębie Podolany o pow. 16,5267ha  

tory główne zasadnicze dł. 2,055km, most w km 47,091, peron nr 1 st. Białowieża 

Towarowa w km 47,410-47,515, peron nr 2 st. Białowieża Towarowa  w km 47,400-

47,535, tory główne zasadnicze dł. 1,393km, most w km 0,634 

8. Działka nr 354/1 w obrębie Podolany o pow. 3,6100ha 

tory główne zasadnicze dł. 0,276km,  tory stacyjne st. Białowieża dł. 0,119km 

9. Działka nr 797/18 w obrębie Zastawa Krzyże o pow. 1,3055ha 

tory główne zasadnicze dł. 0,606km, most w km 1,829, wiata peronowa w km 1,980, 

peron st. Białowieża Pałac w km 1,900-2,150 

10. Działka nr 354/25 o pow. 0,6811 ha, obr. Podolany, wart. 5,19 tys. zł  

  Infrastruktura jest własnością Powiatu Hajnowskiego natomiast grunty są w  wieczystym 

użytkowaniu. 

Wartość łączna wynosi 20 730 214,00 zł 
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1.5  Nieruchomości oddane w wieczyste użytkowanie  

 

1. ZEB Dystrybucja Sp. z o.o. 

1.1 Działka o nr 1014/11 w Hajnówce o pow. 0,0051 ha, 

1.2 Działka o nr 1315/4 w Hajnówce o pow. 0,0073 ha, 

1.3 Działka o nr 1315/10 w Hajnówce o pow. 0,0051 ha, 

1.4 Działka o nr 1502/101 w Hajnówce o pow. 0,0071 ha, 

1.5 Działka o nr 1506/6  w Hajnówce o pow. 0,0121 ha, łączna wartość – 20 821,00 zł,  

opłata roczna: w 2019 r. – 181,88 zł, w 2020 r. –195,05 zł, w 2021 r. i następne – 208,21 

zł. 

2 Użytkowanie wieczyste przez osoby fizyczne: 

2.1 Działka o nr 223 o pow. 0,3125 ha, 

2.2 Działka o nr 224 o pow. 0,5507 ha przy ul. Górna 51 w Hajnówce, łączna wartość – 

166 856,00 zł,  

opłata roczna – w 2019 r. – 1 608,62 zł, w 2020 r. –1 638,59 zł, w 2021 r. i następne – 1 

668,56 zł. 

 

1.6  Nieruchomości oddane w dzierżawę 

 

1. Białowieża Towarowa Restauracja Carska, Michał Drynkowski: 

działka nr 354/26 w obrębie Podolany o pow. całkowitej 16,5267 ha - dzierżawa 

obejmuje część -  0,2288 ha  

2. Wejmutka, Olimpia Pabian: 

działka nr 797/18 w obrębie Zastawa Krzyże o pow. całkowitej 1,3055 ha - dzierżawa 

obejmuje część -  0,6336 ha 

 

1.7 Zmiany stanu mienia komunalnego zaistniałe w okresie od   
1.01.2018 r. do  31.12.2018 r. 

 

Akt notarialny Rep. A Nr 153/2018 z dnia 11.01.2018 r. – umowa darowizny. Działka 

nr 739/2 o pow. 0,3065 ha poł. w Narewce stanowiąca część drogi gminnej przeszła na 

rzecz Gminy Narewka. 
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Stan gruntów na dzień 31.12.2018 r.  -  81,0199 ha   

 - w tym przekazane w wieczyste użytkowanie – 0,8999 ha 

 

1.8 Dochody uzyskane przez jednostki organizacyjne powiatu z mienia  
powiatowego  

 

Jednostka Organizacyjna Dochód uzyskany z tytułu 
najmu, dzierżawy, 
użytkowania wieczystego, 
trwałego zarządu 
w 2018 r. (zł) 

Wpływ na rachunek 
dochodów własnych 
(rdw)/inny rachunek 

Samodzielny Publiczny Zakład 
Opieki Zdrowotnej 
17-200 Hajnówka 
ul. Doc. Adama Dowgirda 9 

702 879,54 zł 
rachunek 
SP ZOZ 

Zespół Szkól Zawodowych 
17-200 Hajnówka 
ul. 3-go Maja 25 

41 368,83 zł 
budżet  
powiatu 

Zarząd Dróg Powiatowych  
17-200 Hajnówka 
ul. Bielska 41 

5 508,00 zł 
budżet  
powiatu 

Starostwo Powiatowe w 
Hajnówce  
17-200 Hajnówka,  
ul. A. Zina 1  

78 545,88 zł 
budżet  
powiatu 

Zespół Szkół z Dodatkową 
Nauką Języka Białoruskiego  
17-200 Hajnówka  
ul. J. Piłsudskiego 3 

22 446,24 zł 
budżet  
powiatu 

Dom Pomocy Społecznej  w 
Białowieży  
17-230 Białowieża  
ul. Centura 2 

7 793,39 zł 
budżet  
powiatu 

Zespół Szkół 
Ogólnokształcących  im. M.C. 
Skłodowskiej 
17-200 Hajnówka,    
ul. J. Piłsudskiego 7 

19 308,37 zł 
budżet  
powiatu 

Powiatowe Centrum Pomocy 
Rodzinie,  
17-200 Hajnówka  
ul. J. Piłsudskiego 10a 

1 951,20 zł 
budżet  
powiatu 
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   Powiat Hajnowski w 2018 roku zapłacił z tytułu podatków od nieruchomości kwotę 

309 649,00 zł.  

 

 1.9 Tereny pod inwestycje 

 
1. Działka nr 3369/1 o powierzchni 1,1827 ha, ul. Lipowa w Hajnówce, o wart. 

1 100 000 zł – teren przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej 

w Hajnówce 

2. Działka nr 3369/2 o powierzchni 0,1234 ha, ul. Lipowa w Hajnówce, o wart. 100 000 

zł – teren przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Hajnówce 

3. Działka nr 1502/48 o pow. 0,1143 ha, o wart. 110 000 zł – działka parkowa przy ul. 

Piłsudskiego w Hajnówce za  budynkiem Powiatowego Urzędu Pracy w Hajnówce, 

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Hajnówce, Poradni Psychologiczno-

Pedagogicznej w Hajnówce. 

 



 
 

WYKAZ GRUNTÓW 
Stanowiących własność Powiatu Hajnowskiego 

Na 31 grudnia 2018 roku 

L.p. Numer 
działki 

Powierzchnia  
m² 

Wartość gruntów tys. zł Położenie Przeznaczenie  Użytkownik 

1. 1502/49 1141 33 ul. A. Zina 1/siedziba adm. Starostwo Powiat Hajnowski 

2. 162/1 691 1 Wojnówka, pas drog. adm. Starostwo Powiat Hajnowski 

3. 837/10 19 0,285 ul.11 Listopada, pas drog. adm. Starostwo Powiat Hajnowski 

4. 837/12 84 1,26 ul.11 Listopada, pas drog. adm. Starostwo Powiat Hajnowski 

5. 846/3 72 1,08 ul. Batorego, pas drogowy adm. Starostwo Powiat Hajnowski 

6. 3038/12 453 cz. 3 ul. Dowgirda adm. Starostwo Powiat Hajnowski 

7. 3038/21 4119 25,8 ul. Dowgirda adm. Starostwo Powiat Hajnowski 

8. 3369/1 11827 74,1 ul. Lipowa adm. Starostwo Powiat Hajnowski 

9. 3369/2 1234 7,7 ul. Lipowa adm. Starostwo Powiat Hajnowski 

10. 665/7 153345  
 
 

      363 

tor kol., obr. Lipiny użyt. wiecz. Powiat Hajnowski 

11. 460/8 44562 tor kol., obr. Podolany użyt. wiecz. Powiat Hajnowski 

12. 460/4 41900 tor.kol., obr.Podolany użyt. wiecz. Powiat Hajnowski 

13. 460/10 83065 tor.kol., obr.Podolany użyt. wiecz. Powiat Hajnowski 

14. 460/12 68611 tor.kol., obr.Podolany użyt. wiecz. Powiat Hajnowski 

15. 531/2 22846 tor kol., obr.  Zastawa Krzyże użyt. wiecz. Powiat Hajnowski 

16. 354/26 165267 tor.kol., obr.Podolany użyt. wiecz. Powiat Hajnowski, 
cz. dzierżawa 

Restauracja Carska 

17. 354/1 36100 tor.kol., obr.Podolany użyt. wiecz. Powiat Hajnowski 

18. 797/18 13055 tor kol., obr.  Zastawa Krzyże użyt. wiecz. Powiat Hajnowski, 
cz. Dzierżawa 

Wejmutka(63336m²) 

19. 354/25 6811 5,19 tor.kol., obr.Podolany użyt. wiecz. użyt. wieczyste 

20. 578/2 3064 21,4 Parking, obr.Lipiny adm. Starostwo Powiat Hajnowski 

21. 153/5 319 2,7 Witowo, pas Drogowy adm. Starostwo Powiat Hajnowski 

22. 1315/4 73 4,218 ul.3 maja 25 użyt. wiecz. PGE Dystr. S.A. 
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23. 1315/10 51 2,947 ul.3 maja 25 użyt. wiecz. PGE Dystr. S.A. 

24. 1506/6 121 6,991 ul. Piłsudskiego 3 użyt. wiecz. PGE Dystr. S.A. 

25. 1014/11 51 2,563 ul.11 Listopada  użyt. wiecz. PGE Dystr. S.A. 

26. 1502/10
1 

71 4,102 ul. Piłsudskiego 10a użyt. wiecz. PGE Dystr. S.A. 

27. 3038/12 680 cz. 4,3 ul. Lipowa 190 użyt. wiecz. SP ZOZ 

28. 3038/20 65879 412,8 ul. Lipowa 190 użyt. wiecz. SP ZOZ 

29. 1014/37 3998 40 ul.11 Listopada użyt. wiecz. SP ZOZ 

30. 1502/16 3061 61 ul. Piłsudskiego 10 użyt. wiecz. SP ZOZ 

31. 1502/46 1015 20 ul. Piłsudskiego 10 użyt. wiecz. SP ZOZ 

32. 1095 1013 cz. 13 ul. Kościelna 5, Narew użyt. wiecz. SP ZOZ 

33. 481 900 7 Czyże użyt. wiecz. SP ZOZ 

34. 1000/4 1860 14,8 Białowieża użyt. wiecz. SP ZOZ 

35. 1502/48 1143 23 ul. Piłsudskiego 10a adm. Starostwo Powiat Hajnowski 

36. 223 3125 60,406 ul. Górna 51 użyt. wiecz. Lilla Goc 

37. 224 5507 106,45 ul. Górna 51 użyt. wiecz. Lilla Goc 

38. 1315/20 51 1 ul.3 Maja 27 trwały zarząd Specjalny Ośrodek 
Szk.-W 

39. 1315/22 2529 50,7 ul.3 Maja 27 trwały zarząd Specjalny Ośrodek 
Szk.-W 

40. 1315/5 1462 29,3 ul.3 Maja 25 trwały zarząd Specjalny Ośrodek 
Szk.-W 

41. 777/14 3002 60 ul.3 Maja 25 trwały zarząd Zespół Szkól 
Zawodowych 

42. 1315/21 5194 104 ul.3 Maja 25 trwały zarząd Zespół Szkól 
Zawodowych 

43. 1315/6 70 cz. 1,4 ul.3 Maja 25 trwały zarząd Zespół Szkól 
Zawodowych 

44. 1315/19 7274 145,7 ul.3 Maja 25a trwały zarząd Zespół Szkól 
Zawodowych 

45. 777/15 1009 3 ul.3 Maja 25a trwały zarząd Zespół Szkól 
Zawodowych 
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46. 1315/6 69 CZ. 1,4 ul.3 Maja 25a trwały zarząd Zespół Szkól 
Zawodowych 

47. 1506/10 7774 162,5 ul. Piłsudskiego 3 trwały zarząd ZSzDNJB 

48. 1631/1 12322 242 ul. Piłsudskiego 7 trwały zarząd Zespól Szkół 
Ogólnokształcących 

49. 1633/25 90 2 ul. Piłsudskiego 7 trwały zarząd Zespól Szkół 
Ogólnokształcących 

50. 1633/26 546 11 ul. Piłsudskiego 7 trwały zarząd Zespól Szkół 
Ogólnokształcących 

51. 58/81 6456 97 ul. Bielska 41 trwały zarząd Zarząd Dróg 
Powiatowych 

52. 59/6 3897 53 ul. Górna trwały zarząd Zarząd Dróg 
Powiatowych 

53. 1502/10
0 

4068 81 ul. Piłsudskiego 10a trwały zarząd PCPR, PUP, PPP 

54. 627 3498 35 ul. Centura 2, B-ża trwały zarząd Dom Pomocy 
Społecznej 

55. 1209 2741 27 ul. Centura 2, B-ża trwały zarząd Dom Pomocy 
Społecznej 

56. 1719/2 1014 15,2 ul. Ptaszyńskiego 14 trwały zarząd Pow.Ośr. Wsparcia 

Łącznie 810199 2445,292  

 



 
 

 

IV  INFORMACJE FINANSOWE 
Budżet na 2018 rok został uchwalony przez Radę Powiatu (Uchwała Nr 

XXVII/260/17 z dnia 17 grudnia 2017 roku) w następujących wysokościach: po stronie 

dochodów w wysokości 45.969.789 zł (w tym dochody bieżące – 39.955.050 zł i dochody 

majątkowe – 6.014.739 zł), po stronie wydatków w wysokości 45.858.784 zł (w tym 

wydatki bieżące – 37.459.603 zł i wydatki majątkowe 8.399.181 zł. Nadwyżkę budżetową 

w wysokości 111.005 zł zaplanowano przeznaczyć na finansowanie rozchodów. 

Zaplanowano przychody  w wysokości 531.269 zł (wolne środki) oraz rozchody w 

wysokości 642.274 zł (spłata wcześniej zaciągniętych kredytów). 

W trakcie realizacji budżetu, Uchwałami Rady Powiatu (7 razy) jak i Zarządu (18 

razy) wprowadzono zmiany zarówno po stronie dochodów jak i wydatków.  

 W wyniku dokonanych zmian w planie w trakcie 2018 roku budżet Powiatu 

Hajnowskiego na koniec  grudnia 2018 roku po stronie dochodów wyniósł 49.028.814,86 

zł (w tym dochody bieżące – 44.335.060,11 zł i dochody majątkowe – 4.693.754,75 zł), 

zaś po stronie wydatków 50.566.800,72 zł (w tym wydatki bieżące – 43.261.251,11 zł i 

wydatki majątkowe – 7.305.549,61 zł). Planowany deficyt budżetowy to 1.537.985,86 zł. ` 

 Wprowadzone zmiany w 2018 roku zwiększyły budżet po stronie dochodów o kwotę 

3.059.025,86 zł (tj. o 10,21%), a po stronie wydatków o kwotę 4.708.016,72 zł (tj. o 

9,31%). 

 Wykonanie budżetu na koniec grudnia 2018 roku po stronie dochodów wynosi 

47.903.412,02 zł, co stanowi 98% zaplanowanych dochodów na ten rok, a po stronie 

wydatków 47.368.172,54 zł, co stanowi 94% planowanych wydatków. 

 Realizacja dochodów i wydatków przebiegała zgodnie  z uchwalonym budżetem, a 

Zarząd Powiatu na bieżąco monitorował ewentualne zagrożenia i dokonywał stosownych 

korekt zgodnie z obowiązującym prawem finansowym. 
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 Zestawienie wykonania dochodów budżetu powiatu według źródeł finansowania 

przedstawia tabela. 

L.p. Źródło dochodu Plan na dzień 
31.12.2018r 

Wykonanie na 
dzień 
31.12.2018  

% 

(4:3) 

1 2 3 4 5 

I. Dochody bieżące  44.335.060,11 44.395.993,83 100 

1. Udziały we wpływach z 
podatku dochodowego od 
osób fizycznych 

8.264.093,00 8.357.787,00 101 

2. Udziały we wpływach z 
podatku dochodowego od 
osób prawnych 

186.400,00 194.704,53 104 

3. Subwencja ogólna 16.003.132,00 16.003.132,00 100 

W tym:    

Część oświatowa 9672.529,00 9.672.529,00  

Część wyrównawcza 3.003.427,00 3.003.427,00  

Część równoważąca 3.299.855,00 3.299.855,00  

Uzupełnienie subwencji 
ogólnej 

27.321,00 27.321,00  

4 Dotacje celowe ogółem, w 
tym: 

10.603.830,87 10.442.964,83 98 

Dotacje celowe na zadania 
zlecone 

10.016.845,87 9.869.197,48  

Dotacje celowe na zadania 
własne 

586.985,00 573.767,35  

Środki  Agencji Modernizacji i 
Restrukturyzacji Rolnictwa – 
ekwiwalenty za zalesienia 

450.000,00 382.181,30 85 

Dochody z tytułu 
umieszczenia dzieci z innych 
powiatów domu Dziecka w 
Białowieży 

470.000,00 547.556,17 116 

Dochody z tytułu 
umieszczenia dzieci z innych 
powiatów w rodzinach 
zastępczych 

216.000,00 242.144,07 112 

Dochody z tytułu opłat 
komunikacyjnych (rejestracja 
pojazdów, prawa jazdy, 

914.775,00 917.399,50 100 
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koncesje) 

Opłaty wnoszone przez 
pensjonariuszy DPS 

2.446.725,00 2.467.694,53 101 

Środki z Funduszu Pracy 259.200,00 229.400,00 88 

Opłaty geodezyjne 500.000,00 438.251,43 88 

Opłaty za zajęcie pasa 
drogowego 

427.494,00 422.575,18 99 

Opłaty i kary za korzystanie 
ze środowiska  

80.000,00 88.572,98 111 

5 Dochody na realizację 
projektów i programów, w 
tym: 

4.515.724,08 3.924.408,98 87 

Scalenia gruntów 855.002,00 817.922,30  

Kompleksowy system 
rozwijania kompetencji i 
umiejętności osób dorosłych 
zgodnie z potrzebami 
regionalnej gospodarki 

1.428.846,00 1.551.858,42  

Szlakiem bioróżnorodności 
Puszczy Białowieskiej 

962.237,33 0  

Puszcza i ludzie 500.139,00 543.023,93  

 Erasmus + 60.178,65 353.560,29  

30-latkowie atrakcyjni na 
rynku pracy 

118.806,00 115.325,14  

Szansa w integracji 41.674,00 23.170,35  

Szansa w integracji II 18.842,00 49.029,15  

Bieżeństwo 60.178,65 36.606,26  

Podniesienie jakości 
kształcenia zawodowego w 
ZSzZ 

115.795,95 115.795,95  

Mniejszości narodowe 
bogactwem Europy 

10.203,00 91.371,69  

Za życiem 42.540,00 42.540,00  

Oparcie społeczne z 
zaburzeniami psychicznymi 

31.872,00 31.872,00  

Aktywny samorząd 269.409,50 152.333,50  

II. Dochody majątkowe 4.693.754,75 3.507.418,19 75 

1. Dochody zw. z realizacją 
zadań w drodze umów lub 

799.788,00 676.740,00 85 
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porozumień miedzy jst 

2. Dochody na projekty 
realizowane ze środków UE, 
w tym: 

3.843.645,75 2.830.678,19 74 

Scalanie gruntów 1.341.908,00 1.341.230,00  

Termomodernizacja budynku 
ZSZ z DNJB 

1.295.501,42 1.305.448,19  

Szlakiem bioróżnorodności 962.237,33 0  

Podniesienie jakości 
kształcenia zawodowego w 
ZSzZ 

168.967,00 184.000,00  

         Ogółem  49.028.814,86 47.903.412,02 98 

 

  Z powyższego zestawienia wynika, że głównymi źródłami dochodów budżetu 

powiatu  są subwencja oświatowa, subwencja wyrównawcza, subwencja równoważąca, 

dotacje celowe na realizację zadań rządowych ustawowo zleconych i zadań własnych, 

dochody własne (udział w podatku dochodowym), dochody z tytułu zawartych umów 

pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego oraz środki unijne. 

 Dochody majątkowe zrealizowano w kwocie 3.507.418,19 zł, dotyczyły one  

środków w ramach zawartych porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 

na przebudowę dróg powiatowych i środków na realizację programów finansowanych z 

udziałem środków europejskich. 

 Wykonanie wydatków przez Powiat Hajnowski w 2018 roku w podziale na wydatki 

bieżące (z uwzględnieniem grup wydatków) i majątkowe obrazuje tabela: 

 

 2018 rok  

Wyszczególnienie Plan po zmianach Wykonanie %  
3:4 

1 2 3 4 

Wydatki ogółem 50.566.800,72 47.368.172,54 94 

Wydatki bieżące 43.261.251,11 41.623.477,80 96 

Z tego:    

Wynagrodzenia i składki 
od nich naliczane 

27.526.247,62 27.278.670,49 99 

Pozostałe wydatki 
rzeczowe 

8.222.755,25 7.681.344.79 93 

Dotacje i porozumienia na 
zadania bieżące 

949.153,00 914.852,68 96 

Świadczenia na rzecz osób 
fizycznych 

2.760.190,50 2.592.120,42 94 

Wydatki na programy 3.375.404,74 2.764.508,61 82 
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finansowane z udziałem 
środków  których mowa w 
art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ufp 

Wydatki na obsługę długu 427.500,00 391.980,81 92 

Wydatki majątkowe 7.305.549,61 5.744.694,74 79 

Z tego    

Programy finansowane z 
udziałem środków (art. 5 
ust. 2 i 3  ufp) 

4.772.604,61 3.370.003,82 71 

 

 W roku 2018 największy udział w wydatkach powiatu stanowiły wydatki na oświatę i 

wychowanie oraz edukacyjną opiekę wychowawczą, wyniosły one łącznie 15.878.707,04 

zł tj. 33,52 % ogółu wydatków oraz pomoc społeczna, rodzina i pozostałe zadania w 

zakresie polityki społecznej na co wydatkowano łącznie 9.727.567,49 zł, co stanowi 

20,54% ogółu wydatków. Na bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową 

wydatkowano 5.440.388,33 zł, co stanowi 11,49% ogółu wydatków. Pozostałe wydatki 

dotyczące transportu, administracji publicznej, obsługi długu, kultury fizycznej i kultury i 

ochrony dziedzictwa narodowego stanowią wydatki w kwocie 16.321.509,68 zł co stanowi 

34,46% ogółu wydatków. 

 Zrealizowano wydatki majątkowe w kwocie 5.744.694,74 zł, w tym wydatki na 

inwestycje: 

L.p. Nazwa zadania inwestycyjnego Plan na 2018 r. Poniesione wydatki w 
2018 r. 

1. Przebudowa drogi Nr 1621B 
Kuraszewo - Nowokornino 

190.000,00 98.803,56 

2. Przebudowa drogi Nr 2329B 
Hajnówka ul. Poddolna, ul. 
Dziewiatowskiego 

1.937.225,00 1.937.224,76 

3. Opracowanie dokumentacji na 
drogę Nr 2323B ul. Górna, i ul. 
Wrzosowa w Hajnówce 

140.220,00 140.220,00 

4. Opracowanie dokumentacji na 
przebudowę drogi Nr 1619B na 
odcinku Nowoberezowo – DW 
689 

76.280,00 76.260,00 

5. Scalanie gruntów (Kotłówka, 
Tarnopol) 

1.341.908,00 1.341.230,00 

6. Termomodernizacja budynku w 
ZSz z DNJB 

1.914.282,58 1.854.816,00 

7. Dokumentacja na przebudowę 
dachu w ZSzZ 

6.000,00 5.000,00 

8. Szlakiem bioróżnorodności 
Puszczy Białowieskiej 

1.392.414,03 67.357,83 

9. Adaptacja budynku z 2.460,00 2.460,00 
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przeznaczeniem na warsztaty 
treningowe 

 RAZEM 7.000.789,61 5.523.372,15 

 

W roku 2018 były realizowane programy wieloletnie. Stopień zaawansowania 

realizacji programów wieloletnich (określonych w wieloletniej prognozie finansowej):  

✓ „Szansa w integracji II” – 54%, 

✓ „Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych 

zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki” – 27%, 

✓ „Kotłówka, Realizacja projektu scalania gruntów wraz z zagospodarowaniem 

poscaleniowym obiekt Kotłówka i inne Gm. Narew” - 25%, 

✓ „Tarnopol, Realizacja projektu scalania gruntów wraz z zagospodarowaniem 

poscaleniowym obiekt Tarnopol i inne Gm. Narewka” - 21%, 

✓ „Puszcza i ludzie” - stopień zaawansowania – 67%, 

✓ „Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Zespole szkół Zawodowych w 

Hajnówce poprzez realizację Kompleksowego Programu Rozwojowego Szkoły” – 

19%, 

✓ „Dobry zawód, dobra praca w regionie Erasmus+” – 6%, 

✓ „Mniejszości narodowe bogactwem Europy” – 5%, 

✓ „Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej Nr 1619B 

na odcinku Nowoberezowo – D.W 689” – 72%. 

Reasumując powyższe, w roku 2018 dochody zrealizowano w kwocie 

47.903.412,02 zł, a wydatki w kwocie 47.368.172,54 zł, w związku z czym budżet powiatu 

zamknął się nadwyżką budżetową w wysokości 535.239,48 zł (Planowany był deficyt  w 

wysokości 1.537.985,86 zł). 

 Na koniec grudnia  2018 roku przychody i rozchody budżetu przedstawiały się 

następująco: 

1) Przychody ogółem – 2.484.008,91 zł  

w tym:  

- kredyty – 0 zł, 

 - wolne środki – 2.484.008,91 zł,  

2) Rozchody wyniosły ogółem – 942.274 zł 

w tym:       

           - spłata rat kredytów obrotowych zaciągniętych w latach poprzednich – 942.274 zł. 
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Stan zadłużenia z tytułu kredytów i obligacji na koniec grudnia 2018 roku wyniósł 

ogółem 13.620.867 zł. 

V INFORMACJA O REALIZACJI POLITYK, 
PROGRAMÓW I STRATEGII 

 

 W 2018 r. w Powiecie Hajnowskim obowiązywały następujące strategie i programy: 

✓ Program Rozwoju Powiatu Hajnowskiego do 2020; 

✓ Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Hajnowskiego na 

lata 2016-2022; 

✓ Powiatowy Program Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2018-2020; 

✓ Powiatowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar 

Przemocy w Rodzinie na lata 2016-202; 

✓ Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2016-

2022; 

✓ Powiatowy Program Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony 

Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego; 

✓ Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Hajnowskiego na lata 2016-2020; 

✓ Program Usuwania Azbestu i Wyrobów Zawierających Azbest dla Powiatu 

Hajnowskiego na lata 2008-2032; 

✓ Lokalny Program Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży; 

✓ Powiatowy Fundusz Stypendialny im. prof. Simony Kossak; 

✓ Program Współpracy Powiatu Hajnowskiego z Organizacjami Pozarządowymi 

oraz innymi Podmiotami Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego na 

2018 r.; 

✓ Powiatowy Program Promocji Zatrudnienia oraz Aktywizacji Lokalnego Rynku 

Pracy na lata 2015-2020. 

 

1. PROGRAM ROZWOJU POWIATU HAJNOWSKIEGO DO 2020 R. 

 Program rozwoju Powiatu Hajnowskiego do 2020 został przyjęty przez Radę 

Powiatu Hajnowskiego Uchwałą Nr X/75/15 Rady Powiatu Hajnowskiego z dnia 29 

października 2015 r. i składa się z trzech części: Strategia Rozwoju Powiatu Hajnowskiego 

na lata 2015-2020,  Zadania inwestycyjne i nieinwestycyjne planowane do realizacji w 
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Powiecie Hajnowskim w okresie 2016-2020, Plan finansowy Powiatu Hajnowskiego na 

lata 2016-2020. 

 Strategia rozwoju Powiatu Hajnowskiego na lata 2015-2020 zawiera szeroką 

diagnozę rozwoju powiatu, analizę SWOT, określa prognozę rozwoju Powiatu 

Hajnowskiego w okresie 2015-2020, wizję i misję Powiatu, cele strategiczne rozwoju 

powiatu, cele operacyjne a także ogólnie sformułowane plany zadaniowe. Strategia 

dotyczy zadań własnych samorządu powiatowego, jak również uwzględnia inne podmioty 

m. in. samorządy gminne, Lasy Państwowe, także partnerstwo samorządów, eksponuje 

powiązania z innymi instytucjami i organizacjami, które realizują samodzielnie zadania 

zawarte w Strategii a działania samorządu powiatowego mają charakter wspierający.  

 Część Zadania inwestycyjne i nieinwestycyjne planowane do realizacji w powiecie 

Hajnowskim w okresie 2016-2020 zawiera przede wszystkim zadania do realizacji, 

wynikające z celów strategicznych i operacyjnych zwartych w Strategii i dotyczy tylko 

zadań własnych Powiatu Hajnowskiego. 

 Część Plan finansowy Powiatu hajnowskiego na lata 2016-2020 zawiera analizę 

możliwości finansowania Powiatu Hajnowskiego w latach 2015-2020. 

 Na podstawie rzetelnej diagnozy uwarunkowań, poprzedzających uchwalenie 

Programu Rozwoju Powiatu Hajnowskiego do 2020, w tym Strategii rozwoju Powiatu 

Hajnowskiego na lata 2015-2020 określono wizję Powiatu Hajnowskiego, która brzmi: 

"Powiat Hajnowski innowacyjnym obszarem opartym na zrównoważonym 

gospodarowaniu usługami środowiska regionu Puszczy Białowieskiej na rzecz 

wzrostu zatrudnienia i rozwoju przedsiębiorczości". 

 Naczelną ideą (misją) Powiatu Hajnowskiego jest: "Powiat Hajnowski kreatorem 

zrównoważonej gospodarki opartej na wiedzy, zaspokajającej potrzeby i poprawiającej 

jakość życia mieszkańców oraz zachowującej wartości przyrodnicze i kulturowe".  

Misja powstała jako zapis korespondujący z wizją. Stanowi ona zapis nakładający 

na powiat, jako podmiot, ułatwienie i stworzenie takich warunków, aby możliwa okazała się 

realizacja wizji rozwoju powiatu. Realizacja przedstawionej misji i wizji Powiatu 

Hajnowskiego wymagała i wymaga podjęcia działań w zakresie merytorycznym, 

organizacyjnym i finansowym. Kluczowym elementem opracowania Strategii było 

wyznaczenie jednoznacznych, przejrzystych i nie pozostawiających wątpliwości, co do 

zgodności z ową wizją i misją, celów. Cele dzielą się na te, które mają najwyższą 

hierarchię, i które nazywano strategicznymi oraz podporządkowane im cele niższego 

rzędu, które nazywano operacyjnymi.  
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Cele strategiczne to cele z długim horyzontem czasowym, wynikające z misji,  

wyznaczają działania, które prowadzą do zwiększenia przyszłych możliwości i 

konkurencyjności powiatu.     

W Strategii rozwoju Powiatu Hajnowskiego na lata 2015-2020 określonych zostało 

14 celów strategicznych  zagregowanych w obrębie pięciu obszarów rozwojowych: 

2. obszar przyrodniczy 

3. obszar społeczny 

4. obszar gospodarczy 

5. obszar instytucjonalny 

6. obszar przestrzenny 

 

Struktura celów strategicznych przedstawia się następująco: 

obszar 
przyrodniczy

Cel strategiczny 1.1. 
Zachowanie wysokiej 

jakości zasobów 
przyrodniczych powiatu

Cel strategiczny 1.2. 
Wykorzystanie potencjału 
naukowo-przyrodniczego 

na rzecz zrównoważonego 
rozwoju

obszar 
społeczny

Cel strategiczny 2.1. 
Rozwój kapitału 

ludzkiego

Cel strategiczny 2.2. 
Rozwój kapitału 

społecznego

Cel strategiczny 2.3. 
Rozwój infrastruktury 

społecznej na rzecz 
poprawy jakości życia 
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obszar 
gospodarczy

Cel strategiczny 3.1. 
Poprawa klimatu dla 

biznesu

Cel strategiczny 3.2. 
Wzmocnienie i efektywne 
wykorzystanie potencjału 

marki regionu Puszczy 
Białowieskiej

Cel strategiczny 3.3. 
Zwiększenie atrakcyjności 

turystycznej z 
uwzględnieniem 

dywersyfikacji ruchu 
turystycznego

obszar 
instytucjonalny

Cel strategiczny 4.1. 
Realizacja zasad 

dobrego rządzenia dla 
kreowania 

zrównoważonego 
rozwoju

Cel strategiczny 4.2. 
Rozwój i wzmocnienie 

organizacji 
pozarządowych na 

terenie powiatu 
hajnowskiego

Cel strategiczny 4.3. 
Rozwój współpracy 

transgranicznej

obszar 
przestrzenny

Cel strategiczny 5.1. 
Poprawa ładu 

przestrzennego

Cel strategiczny 5.2. 
Poprawa dostępności 

komunikacyjnej powiatu

Cel strategiczny 5.3. 
Modernizacja i 

rozbudowa infrastruktury 
komunalnej jako 

niezbędny element 
rozwoju powiatu 

hajnowskiego

 
 

 Do celów strategicznych zostały wyodrębnienie cele szczegółowe tzw. operacyjne, 

których realizacja w konsekwencji przyczynia się do osiągnięcia założeń przyświecających 

realizacji wizji rozwoju powiatu. Cel operacyjny ma charakter wtórny do celu 

strategicznego, jest jego rozpisaniem w formie zbioru zadań o wyraźnie sprecyzowanym 

efekcie końcowym. Jego cechą jest krótki horyzont czasu i bezpośrednie uzależnienie od 

uwarunkowań finansowych i organizacyjnych jego realizacji. Każdy cel strategiczny 

obejmuje pewien katalog celów operacyjnych, które stanowią agregację kategorii 

możliwych interwencji.  

 Natomiast kategorie interwencji to nic innego, jak plany zadaniowe obejmujące 

uszczegółowienie zawarte m. in. w części: Zadania inwestycyjne i nieinwestycyjne 

planowane do realizacji w Powiecie Hajnowskim w okresie 2016-2020. 

 Przedstawiony stan realizacji Strategii w 2018 roku dotyczy przede wszystkim 

realizacji celów operacyjnych zawartych w Strategii Rozwoju Powiatu Hajnowskiego na 

lata 2015-2020 oraz dokumencie Zadania inwestycyjne i nieinwestycyjne planowane do 

realizacji w powiecie Hajnowskim w okresie 2016-2020: 
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OBSZAR PRZYRODNICZY 

Cel strategiczny 1.1. Zachowanie wysokiej jakości zasobów przyrodniczych powiatu 

Cel operacyjny 1.1.1. Ochrona środowiska i różnorodności biologicznej 

 
 Stan i zasoby środowiska stanowią jeden z trzech czynników determinujących 

dalszy rozwój, a jednym z najważniejszych zadań jest m.in. zapewnienie bezpieczeństwa 

ekologicznego. Powiat Hajnowski na tle całego kraju wyróżnia się szczególnie dużą 

koncentracją obszarów objętych formami przyrody o różnej skali i randze. Przede 

wszystkim posiada jeden z najbardziej wyjątkowych zasobów ekologicznych – Puszczę 

Białowieską, której cały obszar zakwalifikowany został do światowych Rezerwatów 

Biosfery UNESCO oraz jako transgraniczny Obiekt Światowego Dziedzictwa Ludzkości 

UNESCO. To na   terenie Puszczy Białowieskiej utworzono pierwszy w Polsce Park 

Narodowy. Ponadto ochrona różnorodności w gminach powiatu realizowana jest w ramach 

sieci NATURA 2000, rezerwatów przyrody, obszarów chronionego krajobrazu, użytków 

ekologicznych i innych form.  

      Realizacja działań określonych dla celu operacyjnym 1.1.1. Ochrona środowiska i 

różnorodności biologicznej dotyczy w dużym zakresie zadań realizowanych przez Lasy 

Państwowe i Białowieski Park Narodowy.  

 Powiat Hajnowski w 2018 r. rozpoczął realizację projektu Szlakiem 

bioróżnorodności Puszczy Białowieskiej, którego celem jest utworzenie na bazie 

Białowieskiego Szlaku Transgranicznego ścieżki edukacyjnej opatrzonej 12 tablicami 

informacyjnymi o tematyce bioróżnorodności Puszczy Białowieskiej. Integralną częścią 

szlaku będzie nowowybudowany obiekt turystyczny na parkingu, pełniący funkcje 

informacyjno-edukacyjno-promocyjne.    

 Powiat Hajnowski prowadził i prowadzi systematyczną współpracę z Lasami 

Państwowymi w zakresie spraw związanych z planami urządzania lasu trzech 

puszczańskich Nadleśnictw: Hajnówka, Białowieża, Browsk, na bieżąco prezentował 

stanowisko wobec problemów związanych z gradacją kornika w Puszczy Białowieskiej, 

aktywnie uczestniczył i nadal uczestniczy w spotkaniach m. in. dotyczących raportu 

UNESCO i innych.   

 Zadania samorządu powiatowego realizujące cel operacyjny zostały zawarte 

również w dziale dotyczącym realizacji Programu ochrony środowiska dla powiatu 

hajnowskiego na lata 2016 – 2020. 
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Cel operacyjny 1.1.2. Promowanie rozwiązań ekologicznych i energooszczędnych 

 

Bardzo ważnym priorytetem dla samorządów lokalnych, władz krajowych oraz 

organów decyzyjnych Unii Europejskiej jest kwestia podejmowania działań na rzecz 

ograniczenia tzw. „niskiej emisji” i poprawa efektywności energetycznej. Rozwój 

społeczno-gospodarczy i podnoszenie jakości życia mieszkańców niesie ze sobą ciągły 

wzrost zapotrzebowania na energię i zwiększa zagrożenie dla środowiska naturalnego. 

Równocześnie stale i systematycznie rosną koszty wytwarzania energii, a jednocześnie 

rosną wymagania dotyczące ochrony środowiska. Znaczna ilość indywidualnych 

systemów grzewczych (często zasilanych węglem) powoduje zjawisko „niskiej emisji” 

zwłaszcza na obszarze miasta Hajnówka. W związku z tym, koniecznym jest podjęcie 

działań w zakresie zmniejszenia zapotrzebowania na energię elektryczną i cieplną 

zarówno w sektorze prywatnym, jak i publicznym.    

 Realizacja celu operacyjnego 1.1.2. Promowanie rozwiązań ekologicznych i 

energooszczędnych stanowi istotny element zrównoważonego rozwoju Powiatu 

Hajnowskiego. Szereg działań urealniających założony cel koncentrowała się wokół 

termomodernizacji obiektów, wprowadzenia ekologicznych, energooszczędnych urządzeń 

grzewczych, jak i odnawialnych źródeł energii, modernizacji systemu przesyłowego, 

finansowania działań na rzecz ochrony środowiska naturalnego. 

 W 2018 r., w ramach realizowanego projektu z dofinansowaniem Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2014-2020 wykonano kompleksową 

termomodernizację budynku Zespołu Szkół z Dodatkową Nauką Języka Białoruskiego w 

Hajnówce, m. in. ocieplenie ścian fundamentowych i ścian zewnętrznych całego 

kompleksu szkoły wraz salą gimnastyczną i aulą, montaż paneli fotowoltaicznych, 

wymianę części oświetlenia na energooszczędne typu LED, zastąpienie dwóch układów 

wentylacji mechanicznej kuchni i jadalni dwoma centralami wentylacyjnymi nawiewno - 

wywiewnymi z wymiennikiem obrotowym oraz odzyskiem ciepła z powietrza 

wywiewanego.  

 Wykonano również naprawę pokrycia dachowego budynku Zespołu Szkół 

Ogólnokształcących w Hajnówce. 

 W 2018 r. została podpisana umowa o dofinansowanie w ramach RPOWP 2014-

2020 inwestycji związanej z montażem paneli fotowoltaicznych na budynkach 

użyteczności publicznej należących do Powiatu Hajnowskiego: Specjalnym Ośrodku 

Szkolno – Wychowawczym, Środowiskowym Domu Samopomocy Domu Pomocy 



32 

Społecznej „Rokitnik”, Zespole Szkół Zawodowych .  

 Powiat Hajnowski realizuje w partnerstwie z Fundacją Euronatur i Stowarzyszeniem 

Energievision Frankenwald e.V. polsko - niemiecki projekt „Zasobooszczędny rozwój 

regionalny na Podlasiu”. W ramach tego projektu przygotowane zostało obszerne 

opracowanie „Plan energetyczny, zachowania czystości powietrza i ochrony klimatu dla 

Powiatu Hajnowskiego”. Powiat Hajnowski jest jedynym powiatem w Polsce, który posiada 

opracowany takiego rodzaju plan energetyczny. 

Przygotowany przez stronę niemiecką we współpracy z Powiatem i Gminami Plan 

może być podstawą do podejmowania decyzji samorządów w zakresie wdrażania 

inwestycji na bazie odnawialnych źródeł energii i ubiegania się o ich dofinansowanie ze 

środków unijnych i krajowych. 

Plan wskazuje potencjał energii znajdujący sie na terenie Powiatu Hajnowskiego w 

postaci:  energii słonecznej - ogniwa termalne, fotowoltaika na dachach, farmy 

fotowoltaiczne, biomasy - drewno, biogaz, odpady biologiczne, energii wiatrowej, 

geotermii. Zdaniem ekspertów, przy wykorzystaniu i inwestowaniu w rozbudowę 

dostępnych źródeł energii, możliwe jest aby Powiat Hajnowski stał się samowystarczalny 

energetycznie.   

 Kontynuując współpracę z partnerem niemieckim Stowarzyszeniem Energievision 

Frankenwald e.V. od listopada 2018 realizowany jest projekt dotyczący utworzenia 

Centrum Kompetencji w zakresie OZE i efektywności energetycznej, które pełniłoby 

funkcje doradcze i edukacyjne dla samorządów, instytucji i mieszkańców w zakresie 

wykorzystania odnawialnych źródeł energii. 

 Wyżej wymienione projekty realizują również cele zawarte Programie ochrony 

środowiska dla powiatu hajnowskiego na lata 2016 – 2020. 

 
Cel operacyjny 1.1.3. Poprawa sposobu zagospodarowania wód w powiecie 

 

 Rozwój systemów zaopatrzenia w wodę oraz optymalizacja jej zużycia, obok 

ograniczania zanieczyszczeń przedostających się do cieków wodnych, jest ważnym 

aspektem ochrony zasobów wodnych. Jakość wód, przede wszystkim tych 

przeznaczonych do zaopatrzenia ludności w wodę do spożycia, ma istotny wpływ zarówno 

na zdrowie społeczeństwa, jak i na prawidłowe funkcjonowanie ekosystemów.  

 Zadania realizowane przez Powiat Hajnowski zostały przedstawione w dziale 

dotyczącym realizacji Programu ochrony środowiska dla powiatu hajnowskiego na lata 
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2016 – 2020. 

   

Cel operacyjny 1.1.4. Ochrona zasobów przyrodniczych poprzez kompleksową 

gospodarkę odpadami 

 

 Od 1 lipca 2013 r., zgodnie z nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku 

na jednostkach samorządowych spoczął obowiązek wdrożenia zmian dotyczących 

sposobu gospodarowania odpadami komunalnymi, w tym również ponoszenia opłat z tego 

tytułu. Zgodnie z nowymi zasadami obowiązkiem gminy i powiatu jest redukcja masy 

odpadów trafiających na składowiska, a ponadto przygotowanie ich do ponownego użycia, 

recykling, odzysk wybranych grup materiałów oraz energii, czy unieszkodliwienie.   

 Realizacja celu operacyjnego dotyczy przede wszystkim zadań samorządów 

gminnych. Zadania realizowane przez Powiat Hajnowski zostały przedstawione w dziale 

dotyczącym realizacji Programu ochrony środowiska dla powiatu hajnowskiego na lata 

2016 – 2020  

  
Cel strategiczny 1.2. Wykorzystanie potencjału naukowo-przyrodniczego na rzecz 

zrównoważonego rozwoju 

Cel operacyjny 1.2.1. Działania na rzecz zwiększania świadomości ekologicznej w 

zakresie ochrony przyrody, usług środowiska i rozwoju społeczeństwa w 

koegzystencji z przyrodą 

 Podstawę polityki ochrony środowiska naturalnego i dziedzictwa przyrodniczego 

powiatu stanowić powinna w istotnym stopniu aktywna edukacja obywatelska w zakresie 

ekologii. Działania w tym zakresie są realizowane stale przez samorządy i szkoły. 

Promocja postaw proekologicznych oraz zmiana dotychczasowych przyzwyczajeń osób 

dorosłych powinna być nadal realizowana przy wykorzystaniu różnych możliwych narzędzi 

takich, jak akcje marketingowe w mediach, konkursy i kampanie społeczne itp. 

  Cel operacyjny był i jest realizowany m. in. poprzez działania zawarte w projekcie 

"Puszcza i Ludzie", w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko i 

NFOŚiGW, które miały na celu podniesienie świadomości ekologicznej i kształtowanie 

postaw proekologicznych wśród mieszkańców regionu Puszczy Białowieskiej, budowanie 

społeczeństwa obywatelskiego w obszarze ochrony środowiska i zrównoważonego 

rozwoju, wymianę wiedzy i doświadczeń pomiędzy podmiotami zaangażowanymi w 

ochronę przyrody i zrównoważony rozwój regionu Puszczy Białowieskiej. W ramach 

projektu były prowadzone zajęcia terenowe dla dzieci i młodzieży ze szkół powiatu 
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hajnowskiego, konkurs dziennikarski dla młodzieży szkół średnich "Czynna czy bierna 

ochrona Puszczy Białowieskiej?”, warsztaty dla młodzieży „Zaakceptuj żubra”, 

opracowano i wydano grę dydaktyczną, planszową „Puszcza Białowieska”, 

przeprowadzono debaty na temat czynnej i biernej ochrony Puszczy Białowieskiej, 

zorganizowano marsz na orientację "Bioróżnorodność Puszczy Białowieskiej", warsztaty 

terenowe dla mieszkańców pt. „Puszcza odkryta na nowo”, przygotowano i wydano 

poradnik  "Puszcza Białowieska w czterech porach roku", zorganizowano wizytę studyjną 

w Lasach Bohemii.  

 Zadania realizowane przez Powiat Hajnowski zostały również przedstawione w 

dziale dotyczącym realizacji Programu ochrony środowiska dla powiatu hajnowskiego na 

lata 2016 – 2020. 

 

OBSZAR SPOŁECZNY 

Cel strategiczny 2.1. Rozwój kapitału ludzkiego 

Cel operacyjny 2.1.1. Rozwój i utrzymanie kapitału wiedzy 

 
 Inwestycje w infrastrukturę edukacyjną w powiecie, ogólne trendy w zakresie 

kształcenia, zmiany na rynku pracy to jedne z najważniejszych determinantów 

wpływających na poziom wykształcenia mieszkańców. Analiza danych historycznych 

wskazuje, że zarówno w powiecie hajnowskim, jak i całym kraju wzrosło znaczenie 

wykształcenia, co przejawia się we wzroście udziału osób z wykształceniem wyższym.  

 Rozwój gospodarczy wymaga w coraz większym stopniu nakładów na kapitał ludzki 

niż na kapitał infrastrukturalny. Oczywiście, bez odpowiedniego otoczenia i dostępu do 

infrastruktury, przedsiębiorstwa nie mają szans na właściwe prowadzenie własnej 

działalności. Jednak to wiedza i kompetencje wpływają na zdolność wdrażania innowacji i 

tworzenia nowej jakości w danym przedsiębiorstwie.      

 Powiat Hajnowski realizuje cel operacyjny poprzez wdrażanie Lokalnego Programu 

Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży oraz Powiatowy Fundusz 

Stypendialny im. prof. Simony Kossak (więcej informacji w dziale dotyczącym realizacji 

Programu i Funduszu). 

 Ważnym zadaniem jest realizującym cel operacyjny są inwestycje w edukację z 

zakresu praktycznej nauki zawodu w warunkach rozwoju gospodarki opartej na wiedzy. 

Zespół Szkół Zawodowych w Hajnówce jako jednostka powiatowa realizuje szereg 

projektów, których celem jest zwiększenia konkurencyjności absolwentów szkoły na rynku 
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pracy. Realizowane są inwestycje w infrastrukturę edukacyjną z zakresu praktycznej nauki 

zawodu jak również projekty oferujące atrakcyjne staże i praktyki w tym zagraniczne.  

W ramach programu Erasmus+ realizowany był w 2017 r. projekt „Staże zagraniczne 

drogą do sukcesu" a od 2018 r. projekt "Dobry zawód-dobra praca w regionie". To kolejne 

edycje projektu, z powodzeniem realizowane przez szkołę, podczas których grupy 

uczniów technikum mechanicznego odbywają trzytygodniowy staż w Centrum Kształcenia 

Zawodowego w Götz w Niemczech.  

Od 2018 r. szkoła wdraża przedsięwzięcie pn. „Podniesienie jakości kształcenia 

zawodowego w Zespole Szkół Zawodowych w Hajnówce poprzez realizację 

Kompleksowego Programu Rozwojowego Szkoły”. W ramach tego rozpoczęły się kursy 

językowe oraz przedmiotowe, ćwiczenia w dziesięcioosobowych grupach z obsługi 

specjalistycznych programów księgowych i programów do tworzenia elementów maszyn w 

3D oraz kursy Spawacz TIG i Spawacz MAG/MIG. Prowadzone są również zajęcia w 

ramach doradztwa edukacyjno – zawodowego. W ramach doposażenia bazy dydaktycznej 

do kształcenia zawodowego zakupiono obrabiarki numeryczne CNC z oprzyrządowaniem: 

tokarkę i frezarkę. 

 Duże znaczenie w rozwoju wiedzy i podniesienia konkurencyjności kształcenia 

wśród   młodzieży miała w 2018 r. polsko – niemiecka wymiana uczniów Zespołu Szkół z 

DNJB i Herrendeichschule z Nordstrand. Wymiana została zorganizowana w ramach 

projektu realizowanego przez Powiat Hajnowski ze środków Unii Europejskiej, z Programu 

"Europa dla obywateli” pt.”Bieżeństwo - historia zwykłych ludzi”. Młodzież polska i 

niemiecka miała możliwość poszerzenia wiedzy historycznej i współczesnej na temat 

uchodźstwa a także motywację do kształcenia umiejętności językowych.   

 
Cel operacyjny 2.1.2. Aktywizacja zawodowa mieszkańców 

Kapitał ludzki stanowi bardzo szeroką grupę odniesienia. W ramach działań 

skierowanych na podniesienie jego jakości, oprócz tworzenia warunków dla podnoszenia 

kapitału wiedzy, podejmowane są także działania aktywizujące zawodowo mieszkańców. 

Dotyczy to przede wszystkim osób pozostających bez pracy oraz osób, które wymagają 

przekwalifikowania zawodowego. Zmiany na rynku pracy wymagają obecnie dużej 

elastyczności i mobilności zawodowej. Grupa potencjalnych odbiorców wsparcia 

w powiecie hajnowskim jest zróżnicowana: osoby młode, absolwenci, kobiety wracające 

na rynek pracy po urodzeniu dziecka, osoby starsze.  

 Powiatowy Urząd Pracy w Hajnówce prowadzi szereg działań w zakresie 
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aktywizacji zawodowej mieszkańców, odpowiednio dostosowując narzędzia oraz ofertę do 

potrzeb i możliwości adresatów pomocy. Działania realizujące ten cel zostały 

przedstawione w dziale dotyczącym realizacji Powiatowego Programu Promocji 

Zatrudnienia oraz Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy na lata 2015-2020. 

  

Cel strategiczny 2.2. Rozwój kapitału społecznego 

Cel operacyjny 2.2.1. Wsparcie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym 

 
Spójność społeczna i terytorialna jest jednym z ważniejszych wyzwań stawianych 

przed zrównoważonym rozwojem. Duże dysproporcje pomiędzy poziomem i jakością życia 

mieszkańców wymuszają na władzach samorządowych podejmowanie działań w kierunku 

wsparcia osób narażonych na wykluczenie społeczne. Są to głównie m.in. osoby starsze, 

osoby o bardzo niekorzystnej sytuacji materialnej, a także osoby niepełnosprawne. 

Zgodnie z zasadami równości szans każdy obywatel powinien mieć prawo uczestniczenia 

w życiu danej jednostki. Działania przeciwdziałające marginalizacji społecznej 

wspomnianych osób podejmowane są już od dawna, zarówno przez władze gminne, jak i 

powiatowe. Spektrum możliwych działań w ramach niniejszego celu jest znaczne. 

Obejmuje problematykę przeciwdziałania wykluczeniu osób po 50 roku życia, osób 

narażonych na rozwój patologii społecznych oraz osób, które ze względu na różny rodzaj i 

stopień niepełnosprawności, mają ograniczone możliwości swobodnego korzystania z 

dóbr i usług w powiecie hajnowskim. 

 Cel operacyjny realizuje przede wszystkim Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w 

Hajnówce i jego działania zostały przedstawione w dziale dotyczącym realizacji: Strategii 

Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Hajnowskiego na lata 2016-2022, 

Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2016-2022, 

Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar 

Przemocy w Rodzinie na lata 2016-2021. 

 Powiat Hajnowski prowadzi działania w zakresie osób zagrożonych wykluczeniem 

społecznym uczestnicząc w realizacji m. in. projektów "Szansa w integracji" (w okresie 

2017-2018) i "Szansa w integracji II" (w okresie 2018-2019) współfinansowanych ze 

środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.  

Projekty realizowane są przez Fundację Okno na Wschód z Białegostoku w partnerstwie z 

Powiatem Hajnowskim oraz Gminą Miejską Hajnówka. Realizatorami zadań byli lub są: 
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Powiatowy Urząd Pracy w Hajnówce, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w 

Hajnówce, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Hajnówce, Miejski 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Hajnówce, Park Wodny w Hajnówce, Ośrodek Sportu i 

Rekreacji w Hajnówce. Obydwa projekty razem miały na celu reintegrację społeczno-

zawodową 150 osób  – podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w 

Hajnówce oraz wsparcie środowisk dzieci i młodzieży z ich otoczenia, zamieszkujących w 

Hajnówce.  

  

Cel operacyjny 2.2.2. Poprawa jakości kapitału społecznego  

 Kapitał społeczny zgodnie z zapisanymi raportu „Polska 2030. Wyzwania 

rozwojowe” opiera się głównie na podejściu dążącym do przetrwania i adaptacji. 

Przyczyny tego stanu rzeczy upatruje się m.in. w przejmowaniu biernej postawy 

wynikającej z niedostatecznego poziomu umiejętności społecznych. W celu minimalizacji 

szkodliwych skutków takiego nastawienia niezbędne jest podejmowanie działań na rzecz 

wykształcenia w społeczeństwie postawy aktywnej i zaangażowanej. Tym samym 

niezbędna jest edukacja oraz aktywizacja poprzez lokalnych liderów oraz instytucje 

zaangażowane w rozwój kapitału społecznego. Krzewienie wiedzy z zakresu rozwoju 

umiejętności społecznych przyniesie szereg wymiernych korzyści. Świadome i aktywne 

społeczeństwo wspólnie buduje potencjał danego regionu, przyczynia się do dynamizacji 

jego rozwoju oraz wpływa na atrakcyjność i konkurencyjność danego obszaru. Stanowi 

ważny kapitał oparty na aktywach, a nie pasywach.    

 Realizacja celu operacyjnego został przedstawiona w dziale dotyczącym realizacji 

Programu Współpracy Powiatu Hajnowskiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz 

innymi Podmiotami Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego.  

 Powiat Hajnowski jest członkiem Stowarzyszenia Samorządów Euroregionu 

Puszczy Białowieskiej, które corocznie organizuje konkurs inicjatyw lokalnych p.n. Działaj 

lokalnie, polegający na wsparciu inicjatyw lokalnych prowadzonych przez organizacje 

pozarządowe oraz grupy nieformalne. 

 Powiat Hajnowski kreuje zasady budowania dialogu społecznego poprzez 

organizację lub współorganizację konferencji, szkoleń, otwartych spotkań z mieszkańcami, 

w których uczestniczą lokalni liderzy, przedstawiciele różnych instytucji, grup społecznych i 

zawodowych.  
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Cel strategiczny 2.3. Rozwój infrastruktury społecznej na rzecz poprawy jakości  

życia  

 Cel operacyjny 2.3.1. Rozwój i unowocześnienie infrastruktury społecznej 

Główną istotą niniejszego celu operacyjnego jest poprawa warunków świadczenia 

usług społecznych (oświaty, zdrowia, kultury, opieki społecznej, bezpieczeństwa, sportu) 

poprzez inwestycje w infrastrukturę. W ramach celu będą realizowane wszystkie działania 

obejmujące budowę, remonty, czy też modernizację obiektów infrastruktury społeczną, 

systematyczną wymianę wyposażenia oraz doposażenie tych instytucji w sprzęt wysokiej 

jakości.  

Realizacja celu operacyjnego 2.3.1 przez Powiat Hajnowski dotyczy inwestowania 

w bazę pomocy społecznej, rozbudowę i modernizację bazy materialnej placówek edukacji 

szkolnej począwszy od dużych inwestycji np. termodernizacja Zespołu Szkół z Dodatkową 

Nauką Języka Białoruskiego w Hajnówce, do mniejszych tak jak w m. in. remont dachu, 

łazienek w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Hajnówce a także bieżące remonty w 

pozostałych jednostkach oświatowych.    

Duże znaczenie mają inwestycje w rozbudowę i modernizację infrastruktury i 

zaplecza leczniczego. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Hajnówce 

może poszczycić się wieloma inwestycjami. W 2018 roku szpital w Hajnówce uplasował 

się na 2 pozycji w województwie, a 40 pozycji wśród szpitali w Polsce. W roku 2018 

hajnowski szpital prowadził inwestycje w zakresie: przebudowy i doposażenia w 

nowoczesny sprzęt medyczny Szpitalnego Oddziału Ratunkowego z Izbą Przyjęć, 

przebudowy sal na Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Bloku Operacyjnym 

wraz z doposażeniem w sprzęt medyczny, przebudowy z rozbudową istniejącego Oddziału 

Psychiatrycznego i zespołu poradni w celu utworzenia Centrum Zdrowia Psychicznego 

SPZOZ w Hajnówce. W 2018 r. zakończono realizację projektu związanego z utworzeniem 

Dziennego Domu Opieki Medycznej, gdzie pacjenci w warunkach zbliżonych do 

domowych, mogli korzystać z opieki: lekarskiej, pielęgniarskiej, opiekuńczej, usług 

rehabilitacyjnych oraz innych wspomagających, usług medycznych i edukacyjnych 

wymaganych stanem zdrowia pacjenta. 

 

Cel operacyjny 2.3.2. Dostosowanie oferty usług społecznych do potrzeb 

mieszkańców 

Wraz za poprawą strony technicznej infrastruktury społecznej powinna iść także 

poprawa jakości świadczonych usług. Niezbędnym jest rozszerzenie i wzbogacenie oferty 
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świadczonych usług, m.in. zwiększenie oferty edukacyjnej, zapewnienie dostępu do 

wiedzy dla osób w każdej grupie wiekowej, poprawa dostępności do usług zdrowotnych, 

stworzenie oferty opiekuńczej dla seniorów i osób niepełnosprawnych, czy też 

wzmocnienie oferty kulturalnej i sportowo-rekreacyjnej.  

Wychodząc naprzeciw zadaniom w zakresie rozszerzenia oferty edukacyjnej oraz 

zapewnieniem dostępu do wiedzy dla osób każdej grupy wiekowej, Powiat Hajnowski 

podjął się realizacji projektu „Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności 

osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.1 RPO, 3.2.2 RPO” w 

partnerstwie z powiatami: łomżyńskim, bielskim, hajnowskim, kolneńskim, siemiatyckim, 

wysokomazowieckim i zambrowskim. Przedsięwzięcie finansowane jest ze środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Podlaskiego 2014-2020 i trwa 3 lata, do 2020 r. Projekt zakłada 

dofinansowanie bonów na szkolenia i kursy w zakresie informatyki oraz języków obcych, a 

także studiów podyplomowych oraz bonów na szkolenia nadające kwalifikacje zawodowe 

lub umiejętności zawodowe. Udział w projekcie jest możliwy dla każdego, bez względu na 

status na rynku pracy (w projekcie wziąć udział mogą osoby pracujące, studenci, 

uczniowie). Niemniej jednak, preferencje przewidziane są dla osób zamieszkujących 

tereny wiejskie, osób 50+ oraz osób posiadających wykształcenie średnie 

ogólnokształcące, zawodowe lub gimnazjalne. Z szansy na podniesienie swoich 

kompetencji zawodowych  będzie mogło skorzystać ok. 430 mieszkańców powiatu 

hajnowskiego. 

 Starostwo Powiatowe w Hajnówce od wielu lat promuje wśród mieszkańców 

powiatu hajnowskiego zdrowy styl życia i aktywność fizyczną, propagując i wspierając 

inicjatywy różnych środowisk (m. in. Uniwersytetu Trzeciego Wieku, Środowiskowego 

Domu Samopomocy, Warsztatów Terapii Zajęciowej, hajnowskich szkół) związane z 

Nordic Walking, jako sportu dla wszystkich - bez względu na wiek czy poziom kondycji 

fizycznej. Od siedmiu lat we współpracy z Nadleśnictwem Hajnówka oraz Polską 

Federacją Nordic Walking jest organizatorem ogólnopolskiej imprezy Puchar Polski Nordic 

Walking. W zmaganiach bierze udział corocznie ok. 800 osób. z Polski, Białorusi, Rosji i 

Niemiec. W zawodach bardzo licznie uczestniczyli również mieszkańcy Powiatu 

Hajnowskiego, młodzież i uczniowie hajnowskich szkół, przedstawiciele Warsztatów 

Terapii Zajęciowej oraz Środowiskowego Domu Samopomocy z Hajnówki.   
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OBSZAR GOSPODARCZY 

   Cel strategiczny 3.1. Poprawa klimatu dla biznesu  

Cel operacyjny 3.1.1. Rozwój współpracy nauki, biznesu i samorządu 

 

Powyższy cel operacyjny koncentruje się na wykorzystaniu potencjału walorów 

środowiska przyrodniczego pod kątem rozwoju współpracy trzech sektorów: biznesu, 

nauki i zarządzania (samorządu). Stwarza to możliwość wpisania się powiatu 

hajnowskiego w szereg dokumentów strategicznych wyższego rzędu (regionalnych, czy 

krajowych), jak chociażby Strategia Rozwoju Województwa Podlaskiego do roku 2020, 

Krajowa Inteligentna Specjalizacja czy też Strategia Europa 2020.     

 Samorząd powiatowy prowadzi współpracę z Wydziałem Leśnym Politechniki 

Białostockiej w Hajnówce, poprzez udział lub współorganizację konferencji, promuje 

innowacyjne osiągnięcia instytucji naukowo- badawczych w Hajnówce i Białowieży, 

funkcjonujących w oparciu o potencjał Puszczy Białowieskiej. Co roku Starostwo 

Powiatowe w Hajnówce jest współorganizatorem m. in. z Wydziałem Leśnym Politechniki 

Białostockiej w Hajnówce, międzynarodowej konferencji naukowej pod nazwą "Turystyka 

na obszarach przyrodniczo cennych".  

 Powiat Hajnowski współpracuje z instytucjami otoczenia biznesu takimi jak Cech 

Rzemiosł Różnych w Hajnówce czy też Podlaską Fundacją Rozwoju Regionalnego, 

oddział w Hajnówce, poprzez współorganizację seminariów informacyjnych dla 

przedsiębiorców, promocję różnych form wsparcia dla firm. 

 Powiat Hajnowski prowadzi promocję osiągnięć firm i produktów lokalnych w 

internecie na stronie własnej i portalu społecznościowym Lokalnej Organizacji 

Turystycznej "Region Puszczy Białowieskiej", której jest aktywnym członkiem, w 

publikacjach, podczas wydarzeń promocyjnych oraz wizyt studyjnych blogerów i 

dziennikarzy organizowanych przez Lokalną Organizację Turystyczną "Region Puszczy 

Białowieskiej", Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego lub Podlaską Regionalną 

Organizację Turystyczną. 

 Starostwo Powiatowe w Hajnówce - Wydział Promocji i Rozwoju pełni funkcję 

koordynatora lokalnego i uczestniczy w pracach Podlaskiego Centrum Produktu 

Lokalnego funkcjonującego przy Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego. 

Przedsięwzięcie to ma na celu przede wszystkim promocję produktów rolniczych i 

przetwórstwa rolno-spożywczego na terenie województwa podlaskiego.    

 Powiatowy Urząd Pracy w Hajnówce prowadzi współpracę z firmami z terenu 
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Powiatu Hajnowskiego co zostało przedstawione w dziale dotyczącym realizacji Strategii 

rozwiązywania problemów społecznych powiatu hajnowskiego na lata 2016-2022. 

 

Cel operacyjny 3.1.2. Wsparcie inwestycyjne MŚP w zakresie tworzenia nowych 

miejsc pracy z zachowaniem wartości środowiska  

 Aktywne działania na rzecz stworzenia odpowiedniego klimatu inwestycyjnego (dla 

lokalnych przedsiębiorców oraz inwestorów zewnętrznych) przyczynią się do poprawy 

warunków na rynku pracy, a tym samym do funkcjonowania sfery gospodarczej powiatu. 

 Formowanie przestrzeni gospodarczej powiatu powinno odbywać się poprzez 

zastosowanie różnorakich narzędzi, od „miękkich”, jak np.: kreowanie lokalnych zasobów 

wytwórczych poprzez stwarzanie korzystnych (preferencyjnych) warunków do rozwoju 

przedsiębiorczości, rozwijanie powiązań integrujących pomiędzy uczestnikami procesów 

gospodarczych, umacnianie istniejących przejawów życia gospodarczego w powiecie, po 

„twarde”, jak np.: utworzenie inkubatora przedsiębiorczości.  

 Zadanie dotyczące wsparcia przedsiębiorczości w Powiecie Hajnowskim realizuje 

Powiatowy Urząd Pracy. Informacje na temat zadań zostały zawarte w dziale dotyczącym 

realizacji Strategii rozwiązywania problemów społecznych powiatu hajnowskiego na lata 

2016-2022 oraz Powiatowego Programu Promocji Zatrudnienia oraz Aktywizacji 

Lokalnego Rynku Pracy na lata 2015-2020. 

 Poza tym samorząd powiatowy stwarza pośrednio i bezpośrednio dogodne warunki 

do rozwoju przedsiębiorczości poprzez działania informacyjne związane z możliwościami 

otrzymania dotacji na rozwój przedsiębiorczości. Powiat Hajnowski jest aktywnym 

członkiem Lokalnej Grupy Działania "Puszcza Białowieska", która dysponuje narzędziami 

wsparcia w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju i organizuje konkursy dotyczące 

wsparcia dotacyjnego rozpoczęcia działalności i rozwijania działalności gospodarczej na 

obszarach wiejskich oraz wsparcia dotacyjnego tzw. start-up'ów. Mieszkańcy powiatu 

hajnowskiego objęci są wsparciem na rozwój przedsiębiorczości w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego, o czym są informowani i zachęcani 

do skorzystania z istniejącego wsparcia.  

 

Cel operacyjny 3.1.3. Przygotowanie terenów inwestycyjnych 

 Ostatni z proponowanych celów operacyjnych skierowany jest na działania dążące 

do podniesienia atrakcyjności inwestycyjnej powiatu hajnowskiego. W przypadku działań 

podejmowanych na terenie powiatu hajnowskiego niezbędnym jest poszukiwanie terenów 
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inwestycyjnych, ich uzbrojenie, a także pozyskanie potencjalnych inwestorów. W tym celu 

należy przeprowadzić szeroko zakrojoną promocję nowopowstałych terenów w kraju i za 

granicą.  

  Powiat Hajnowski i samorządy gminne posiadają zidentyfikowane obszary 

inwestycyjne a oferty inwestycyjne znajdują się na stronach internetowych samorządów a 

także na stronie internetowej Podlaskiego Centrum Obsługi Inwestora, prowadzonego 

przez Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego.  

 Na terenie powiatu hajnowskiego, w Hajnówce i Narewce, funkcjonuje Podstrefa 

Suwalskiej Strefy Ekonomicznej. W maju 2018 r. weszła w życie Ustawa o wspieraniu 

nowych inwestycji, która zakłada, że wszystkie inwestycje na terenie całego kraju są 

traktowane na zasadach takich, jak dotychczasowe tereny inwestycyjne znajdujące się w 

strefie. Oznacza to, że inwestorzy mogą ubiegać się o pomoc publiczną na terenie całego 

kraju.  

 Prawie wszystkie gminy powiatu hajnowskiego prowadzą promocję ofert 

inwestycyjnych na stronach internetowych. Poza tym Starostwo Powiatowe w Hajnówce 

prowadzi promocję zgłoszonych przez gminy ofert inwestycyjnych z terenu powiatu 

hajnowskiego na powiatowej stronie internetowej a także udostępnia prezentację 

dotyczącą ofert inwestycyjnych zainteresowanym inwestorom.  

 

Cel strategiczny 3.2. Wzmocnienie i efektywne wykorzystanie potencjału marki 

regionu Puszczy Białowieskiej 

Cel operacyjny 3.2.1. Kreowanie i promocja produktów i usług regionu Puszczy 

Białowieskiej bazujących na lokalnych zasobach 

 Kolejnym elementem, który jest niezbędny dla wzmocnienia i efektywnego 

wykorzystania potencjału marki regionu Puszczy Białowieskiej jest wykreowanie i 

promocja produktów i usług bazujących na lokalnych zasobach. Działania proponowane w 

ramach powyższego celu mają przyczynić się do wzmocnienia pozytywnego wizerunku 

regionu Puszczy.    

 Powiat Hajnowski posiada opracowaną w 2015 r. Strategię Marki Puszcza 

Białowieska, która wskazuje działania promocyjne w zakresie turystyki, produktów i usług 

powiązanych. W 2018 r. Powiat Hajnowski uczestniczył w projekcie realizowanym przez 

Lokalną Organizację Turystyczną "Region Puszczy Białowieskiej" pn. „Rozwój i promocja 

Marki Puszcza Białowieska” dofinansowanym ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki. 

 Głównym celem projektu było, we współpracy z ekspertem, budowanie produktowej 
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oferty turystycznej w oparciu o Markę Puszcza Białowieska oraz promocja i sprzedaż 

nowych produktów turystycznych budowanych w oparciu o Markę, pod hasłem: #zwolnij 

naturalnie. Projekt dawał również możliwość wewnętrznej promocji Strategii Marki 

Puszcza Białowieska wśród branży turystycznej i innych podmiotów.      

 Ważnym elementem ogólnopolskiej, ciągłej promocji Marki Puszcza Białowieska 

również jest  otrzymane w 2015 roku wyróżnienie w konkursie organizowanym przez 

Polską Organizację Turystyczną na najlepsze Europejskie Destynacje EDEN za 

"Gościnność i smaki regionu Puszczy Białowieskiej". Dotyczy to przede wszystkim 

promocji produktów spożywczych, w postaci nieprzetworzonej i przetworzonej w 

gastronomii, które wytwarzane z lokalnych produktów rolnych, leśnych, ogrodniczych 

stanowią mozaikę upodobań i zwyczajów polskich, białoruskich, ukraińskich, rosyjskich, 

litewskich i żydowskich.  

 Promocja i informacja turystyczna Powiatu Hajnowskiego jest prowadzona w 

Centrum Turystyki Regionu Puszczy Białowieskiej przy ul. 3 Maja w Hajnówce. Zadanie to 

realizuje na zlecenie i ze wsparciem Powiatu, Lokalna Organizacja Turystyczna "Region 

Puszczy Białowieskiej". Zadania dotyczą udostępniania i rozpowszechniania informacji i 

materiałów promocyjnych o powiecie – prowadzenie informacji turystycznej w biurze, 

mailowo oraz poprzez wysyłkę materiałów promocyjnych oraz stałej aktualizacji bazy 

danych dotyczących obiektów noclegowo-gastronomicznych, atrakcji turystycznych, 

wydarzeń kulturalnych itp. na utworzonej w 2017 r. witrynie internetowej 

 www.bialowieza.travel powiązanej ze stroną www.powiat.hajnowka.pl,  oraz na innych 

stronach internetowych: www.lot.bialowieza.pl, www.podlaskieit.pl, www.edenpolska.pl, 

www.poland24h.pl. 

 Bezpośrednia promocja regionu Puszczy Białowieskiej była prowadzona w 2018 r. 

podczas targów turystycznych TT Warsaw w Pałacu Kultury i Nauki oraz World Travel 

Show w Nadarzynie, wydarzeń plenerowych - Jarmark Żubra i Puchar Polski Nordic 

Walking, podczas wizyt studyjnych dziennikarzy i blogerów m. in. w ramach promocji 

Festiwalu Hajnowskie Dni Muzyki Cerkiewnej, dwukrotnie w ramach projektu 

realizowanego przez Lokalną Organizację Turystyczną, czy też w ramach wizyt studyjnych 

organizowanych prze Podlaską Regionalną Organizację Turystyczną lub Urząd 

Marszałkowski Województwa Podlaskiego. Region Puszczy Białowieskiej jest w dużym 

zakresie promowany również przez Podlaską Regionalną Organizację Turystyczną w 

kampanii promocyjnej "Podlaskie travel". 

 Popularnym narzędziem promocji w punktach informacji turystycznej, podczas 
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wydarzeń promocyjnych, konferencji, seminariów, wizyt, itp. są publikacje. W 2018 r. Powiat 

Hajnowski w ramach projektu "Puszcza i ludzie" przygotował i wydał poradnik pt " Puszcza 

Białowieska w czterech porach roku" oraz grę dydaktyczną, planszową pt. "Puszcza 

Białowieska". Starostwo Powiatowe w Hajnówce uczestniczyło również w przygotowaniu 

publikacji wydanej przez Lokalną Organizację Turystyczną pt "Turystyka aktywna w 

regionie Puszczy Białowieskiej" i katalogu produktów turystycznych, które również były 

wykorzystane do celów promocyjnych regionu. 

 Starostwo Powiatowe w Hajnówce od wielu lat bierze udział w wojewódzkim 

Konkursie Podlaska Marka Roku, którego celem jest nagradzanie produktów, usług, miejsc 

i inicjatyw, które ze względu na swoją jakość, unikatowe walory i związki z województwem 

podlaskim, reprezentują nieprzeciętny poziom, budując pozytywny wizerunek regionu. W 

2018 r. zostały zgłoszone następujące produkty: Linia przetworów Matecznik (kategoria 

produkt spożywczy), Komiksy Tomasza Samojlika (kategoria produkt użytkowy), Pawilon 

edukacyjny Białowieskiego Parku Narodowego (kategoria inwestycja), Puchar Polski Nordic 

Walking (kategoria wydarzenie), Międzynarodowy Festiwal Hajnowskie Dni Muzyki 

Cerkiewnej (kategoria kultura), Międzynarodowy Festiwal Teatralny Wertep (kategoria 

społeczeństwo). Mimo, że żaden zgłoszony produkt nie uzyskał głównej nagrody, udział w 

konkursie ma znaczenie promocyjne dla Powiatu Hajnowskiego. 

 Organizowany we wrześniu Puchar Polski Nordic Walking w Hajnówce przedłuża 

sezon turystyczny a dzięki udziałowi w zawodach uczestnicy zwiedzają region Puszczy 

Białowieskiej. Ze względu na udział uczestników z całej Polski i zagranicy, Puchar Polski 

Nordic Walking jest dużym przedsięwzięciem promocyjnym Powiatu Hajnowskiego.  

 Również prowadzona współpraca z samorządami z kraju i zagranicy ma znaczenie 

promocyjne, ponieważ każda partnerska wizyta w 2018 r. m. in. przedstawicieli Powiatu 

Nowosądeckiego czy Urzędu Nordsee – Treene (Niemcy), jak również polsko-niemiecka 

wymiana uczniów zawierała elementy poznawania i promocji regionu Puszczy 

Białowieskiej. 

 Promocja gospodarcza w tym turystyczna, inwestycyjna. promocja produktów i 

usług jest bardzo ważnym elementem rozwoju regionu Puszczy Białowieskiej. Jednak 

środki finansowe na ten cel Powiatu Hajnowskiego, Gmin, lokalnej organizacji turystycznej 

są ograniczone i w związku z tym, działania promocyjne prowadzone są w niewielkim 

zakresie, najczęściej z wykorzystaniem pozyskanych środków zewnętrznych lub 

bezpłatnych czy niskokosztowych możliwości promocji.  
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Cel strategiczny 3.3. Zwiększenie atrakcyjności turystycznej z uwzględnieniem 

dywersyfikacji ruchu turystycznego 

Cel operacyjny 3.3.1. Budowa i modernizacja bazy turystycznej w celu podniesienia 

jakości usług turystycznych 

  Walory przyrodnicze, kulturowe i historyczne znajdujące się na terenie powiatu 

hajnowskiego dają znakomitą podstawę do rozwoju różnych form turystyki. Aby ta sfera 

gospodarki została wzmocniona należy zintensyfikować starania w zakresie rozwoju 

niezbędnej infrastruktury. Na infrastrukturę turystyczną składają się oprócz bazy 

noclegowej i gastronomicznej także obiekty kulturalne, sportowe i rekreacyjne. Elementy 

te są szczególnie ważne z punktu widzenia konieczności zapewnienia przyjeżdżającym 

dobrych warunków wypoczynku. Wsparcie istniejących obiektów oraz generowanie 

impulsów dla rozwoju nowych może wzbogacić ofertę oraz przyczynić się do podniesienia 

konkurencyjności turystycznej obszaru. Kluczowym jest przede wszystkim dywersyfikacja 

infrastruktury w taki sposób, by każdy z odwiedzających mógł odnaleźć ofertę adekwatną 

do jego oczekiwań.   

  Powiat Hajnowski rozpoczął w 2018 r. realizację projektu Szlakiem 

bioróżnorodności Puszczy Białowieskiej, którego celem jest m. in. zagospodarowanie 

parkingu Zwierzyniec, przy drodze Hajnówka – Białowieża. W ramach istniejącego 

Białowieskiego Szlaku Transgranicznego, na terenie dwóch gmin: Hajnówka i Białowieża 

powstanie ścieżka edukacyjna opatrzona 12 tablicami informacyjnymi o tematyce 

bioróżnorodności Puszczy Białowieskiej. Integralną częścią szlaku będzie 

nowowybudowany obiekt turystyczny na parkingu, w którym znajdować się będzie m. in. 

informacja turystyczna. Budynek zostanie dostosowany do potrzeb turystów – 

zaplanowano budowę galerii słonecznej z eksponatami edukacyjnymi, sali edukacyjnej 

jako miejsca wystaw, prelekcji i pokazów filmowych. Miejsce wokół budynku zostanie 

uzupełnione o obiekty małej infrastruktury turystycznej – wiaty, ławki, stojaki na rowery, 

plac zabaw. Ponadto Białowieski Szlak Transgraniczny zostanie przedłużony z Bud do 

parkingu Zwierzyniec – trasa zyska 3,3 km w celu połączenia Zwierzyńca ze szlakiem. 

Obiekt pełniący funkcje informacyjno-edukacyjno-promocyjne wraz z zagospodarowanym 

otoczeniem będzie stanowił ważny punkt w zakresie obsługi ruchu turystycznego.  

Inne zadania realizujące cel dotyczą odnowienia szlaków turystycznych rowerowych, 

jednak ze względu na ograniczone środki finansowe Powiatu, zadania są wykonywane ze 

środków pozyskanych z zewnątrz. O ile w latach wcześniejszych pozyskane zostały środki 

na odnowienie kilku szlaków rowerowych z Programu Współpracy Transgranicznej Polska 
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- Białoruś - Ukraina 2007-2013 czy w ramach Programu Leader, to w roku 2017 nie udało 

sie pozyskać środków na odnowienie szlaku zielonego z Dubicz Cerkiewnych do 

Białowieży, który wymaga pilnej interwencji. Odnowienie tego szlaku jest zaplanowane w 

projekcie, który będzie realizowany w 2020 roku. Pilnej interwencji wymagają również tzw. 

szlaki narewkowskie. 

 Natomiast z powodzeniem funkcjonuje zielony szlak rowerowy GREEN VELO, 

powstały w ramach porozumienia partnerskiego dotyczącego wspólnego przedsięwzięcia 

polegającego na przygotowaniu i realizacji projektu "Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej 

- województwo podlaskie". Co roku Powiat Hajnowski jako partner projektu dokonuje 

przeglądów technicznych infrastruktury i uzupełnia brakujące oznakowanie. 

 Utworzone przez Powiat Hajnowski we współpracy z Nadleśnictwem Hajnówka 

oznakowane szlaki do Nordic Walking są wykorzystywane przez turystów i mieszkańców.  

 Dużą atrakcją turystyczną są questy "Wyprawy odkrywców w Puszczy 

Białowieskiej", których pomysłodawcą było Starostwo Powiatowe w Hajnówce. W 2018 r. 

przygotowana została i udostępniona aplikacja mobilna dotycząca questów i wielu 

turystów, młodzież korzysta z takiej formy zwiedzania regionu. 

 Jeśli chodzi o infrastrukturę turystyczną wiele inwestycji na terenie Powiatu 

Hajnowskiego wykonały Lasy Państwowe m. in.: modernizacja kolejki wąskotorowej, 

rozbudowa obiektu pn. Ośrodek Edukacji Leśnej „Jagiellońskie” wraz z towarzyszą 

infrastrukturą turystyczno – rekreacyjną, modernizacja istniejących miejsc odpoczynku 

przy stacji końcowej kolejek leśnych w Topile i Postołowie, budowa ścieżki edukacyjnej 

Park Dyrekcyjny, wykonanie stałej ekspozycji wystawienniczej przy budynku kolejki.  

 
Cel operacyjny 3.3.2. Tworzenie nowych atrakcji turystycznych 

 Koncentracja obiektów turystycznych wyłącznie w oparciu o Białowieżę i Narewkę 

przyczyni się do nierównomiernego rozwoju tej formy działalności w powiecie. W celu 

uniknięcia tego niekorzystnego stanu należy skoordynować działania na rzecz tworzenia 

nowych atrakcji turystycznych. Atrakcje te powinny opierać się zarówno na potencjale 

przyrodniczymi, jak i kulturowym.  

 Uwarunkowania przyrodnicze, które posiada powiat hajnowski umożliwiają rozwój 

takich form turystyki kwalifikowanej, jak: kajakarstwo, wędkarstwo, jazda konna, turystyka 

rowerowa, turystyka piesza wraz z modnym w ostatnim czasie nordic walking, a nawet 

turystyka narciarska biegowa. W oparciu o istniejący potencjał endogeniczny możliwa jest 

także organizacja ponadlokalnej oferty kwalifikowanej turystyki ekologicznej.   
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 Na terenie powiatu hajnowskiego istnieje szereg obiektów kulturowych i 

historycznych, które w oparciu o dotychczas podejmowane działania stanowią ważny 

element służący wzmocnieniu przewagi konkurencyjnej w zakresie rozwoju turystyki 

kwalifikowanej powiatu. Na bazie istniejącego potencjału w postaci obiektów sakralnych, 

zabytkowej architektury i realizowanych festiwali możliwe jest wykreowanie nowych 

atrakcji, a tym samym wzbogacenie oferty turystyki kulturowej.  

 Generowanie impulsów dla rozwoju nowych atrakcji turystycznych pozwoli na 

dywersyfikację ruchu turystycznego, a tym samym zrównoważony rozwój tej formy 

działalności w regionie 

 Działania związane z tworzeniem markowych produktów turystycznych na bazie 

istniejących zasobów podjęła Lokalna Organizacja Turystyczna „Region Puszczy 

Białowieskiej” a Powiat Hajnowski aktywnie uczestniczy w tych działaniach. Zarówno 

powstałe produkty jak i atrakcje utworzone przez inne podmioty są promowane przez 

Starostwo Powiatowe w Hajnówce.  

 Podpisana w 2018 r. umowa z Polskim Naukowym Towarzystwem Kolejowo-

Technicznym z Częstochowy daje szansę na utworzenie nowej atrakcji – przejazdów 

drezynami rowerowymi po linii kolejowej Nieznany Bór - Białowieża.  

 Również realizacja projektu Szlakiem bioróżnorodności Puszczy Białowieskiej, który 

go celem jest m. in.  zagospodarowanie parkingu Zwierzyniec i utworzenie szlaku 

bioróżnorodności stwarza również szanse na utworzenie nowego atrakcyjnego 

turystycznie miejsca.  

 Nowe atrakcyjne miejsca turystyczne tworzą Lasy Państwowe i Białowieski Park 

Narodowy a także prywatne podmioty turystyczne. Duża inwestycją turystyczno-

edukacyjną i nową atrakcją jest otwarty w 2018 r. Pawilon Edukacyjny Białowieskiego 

Parku Narodowego. 

 W ramach realizacji celu, Powiat Hajnowski wspiera organizacje pozarządowe w 

sferze realizacji przez nie, markowych, cyklicznych wydarzeń kulturalnych m.in. 

Międzynarodowy Festiwal Hajnowskie Dni Muzyki Cerkiewnej, Festiwal Folkowy „Z 

wiejskiego podwórza” (więcej informacji można znaleźć w dziale dotyczącym realizacji 

Programu Współpracy Powiatu Hajnowskiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz 

innymi Podmiotami Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego.)    
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OBSZAR INSTYTUCJONALNY 

Cel strategiczny 4.1. Realizacja zasad dobrego rządzenia dla kreowania 

zrównoważonego rozwoju 

Cel operacyjny 4.1.1. Umacnianie świadomości społecznej oraz poczucia 

odpowiedzialności za siebie i najbliższe otoczenie na rzecz budowy społeczeństwa 

obywatelskiego 

 

 Doskonalenie systemu informowania mieszkańców oraz pobudzanie ich 

partycypacji jest wymogiem czasów i ma związek z formowaniem się społeczeństwa 

obywatelskiego.   Narzędziami wspierającymi współuczestniczenie na szczeblu lokalnym 

są np. fundusze sołeckie. Powinny one jednak zostać wzmocnione innymi instrumentami, 

jak np. utworzenie funduszu małych grantów, czy też stworzenie budżetu obywatelskiego 

(środków wyodrębnionych z budżetu jednostki samorządowej i zagwarantowanych na 

realizację przedsięwzięć wynikających z oddolnej inicjatywy).   

  Oprócz narzędzi o charakterze stricte finansowym, formami wsparcia procesu 

partycypacji jest upublicznianie dokumentów konsultacyjnych, wysłuchiwanie opinii 

publicznej, organizowanie otwartych spotkań dyskusyjnych, rady obywatelskie czy 

uruchomienie procedur skargowych i referendów. Wysoka aktywność społeczna służy 

wzmocnieniu i wytworzeniu stosunków partnerstwa pomiędzy mieszkańcami i 

samorządem oraz współodpowiedzialności przy wypełnianiu zadań na rzecz rozwoju 

społeczności i jej środowiska. Przyczynia się zarazem do tworzenia i wzmacniania 

tożsamości lokalnej, jak również do wzrostu poczucia przynależności do określonej 

społeczności.   

 Cel operacyjny jest realizowany przez samorządy gminne w zakresie funduszy 

sołeckich i budżetu obywatelskiego.  

 Powiat Hajnowski wspiera inicjatywy społeczne, poprzez realizację Programu 

Współpracy Powiatu Hajnowskiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz innymi 

Podmiotami Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego.     

 Umacnianie świadomości społecznej oraz poczucia odpowiedzialności za siebie i 

najbliższe otoczenie na rzecz budowy społeczeństwa obywatelskiego jest również 

realizowane przez Powiat Hajnowski poprzez organizację spotkań z mieszkańcami, 

liderami lokalnymi, organizacjami pozarządowymi, podczas których każdy uczestnik 

spotkania może zabrać głos i wyrazić swój pogląd na dany temat. 
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Cel operacyjny 4.1.2. Aktywizacja i współpraca podmiotów realizujących zadania 

publiczne wraz z działaniami na rzecz partnerstwa 

 Zarządzanie w samorządzie lokalnym realizowane zgodnie z wyzwaniami 

stawianymi przed nowoczesnymi jednostkami sektora publicznego wymaga podejmowania 

działań na rzecz wspierania i kreowania lokalnych i ponadlokalnych partnerstw.   

Powiat Hajnowski stwarza właściwy klimat dla wzajemnych kontaktów, uzgadniania 

wspólnych stanowisk, szukania kompromisów, wymianę informacji pomiędzy grupami 

społecznymi.   

 Powiat Hajnowski w 2018 r. podejmował działania współpracy z różnymi 

podmiotami na rzecz zrównoważonego rozwoju powiatu hajnowskiego: samorządami 

gminnymi m.in. w ramach wspólnego członkostwa w Stowarzyszeniu Samorządów 

Euroregionu Puszcza Białowieska, Lasami Państwowymi, Lokalną Grupą Działania 

Puszcza Białowieska, Lokalną Organizacją Turystyczną „Region Puszczy Białowieskiej”, 

Urzędem Marszałkowskim Województwa Podlaskiego. 

 Powiat Hajnowski prowadził w 2018 współpracę partnerską w ramach podpisanych 

umów z: Powiatem Nowosądeckim, Urzędęm Nordsee – Treene (Niemcy), Rejonami: 

Kamienieckim, Prużańskim, Swisłockim. Natomiast nie podjęto w 2018 r. współpracy, 

mimo wcześniej podpisanych umów lub porozumień partnerskich, z Powiatem Średzkim, 

Dzielnicą Berlin- Lichtenberg (Niemcy), Krajem Kraslawa i Krajem Rundale (Łotwa).  

 
Cel operacyjny 4.1.3. Opracowanie i wdrożenie systemu zarządzania turystyką 

w regionie Puszczy Białowieskiej 

 Brak wzmocnienia i efektywnego wykorzystania potencjału marki regionu Puszczy 

Białowieskiej przyczyni się do spadku jego atrakcyjności a także konkurencyjności 

w odniesieniu do innych obszarów (zlokalizowanych także w województwie podlaskim), 

w których działa lub będzie działać sprawny system zarządzania turystyką. Sam fakt 

lokalizacji na terenie powiatu hajnowskiego Puszczy Białowieskiej, bez prowadzenia 

właściwych działań promocyjnych oraz koordynujących, jest niewystarczający dla rozwoju 

marki. Dlatego tez koniecznym jest wzmocnienie działań realizowanych przez jednostki 

samorządowe na rzecz rozwoju i promocji oraz generowania nowych zintegrowanych 

przedsięwzięć.     

 Powiat Hajnowski prowadzi aktywne wsparcie i wzmocnienie roli Lokalnej 

Organizacji Turystycznej „Region Puszczy Białowieskiej” w generowaniu działań 

koordynacyjnych na rzecz utworzenia centrum zarządzania turystyką w regionie Puszczy 
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Białowieskiej. Realizacja projektu „Rozwój i promocja marki Puszcza Białowieska” przy 

wsparciu Ministerstwa Sportu i Turystyki to kolejny etap realizacji Strategii Marki Puszcza 

Białowieska. W ramach projektu zostały przygotowane produkty turystyczne, które opisane 

zostały w publikacjach przygotowanych zgodnie z wizualizacją zawartą w Brandbook'u. 

Również zgodnie ze Strategią Marki i Brandbook'iem, powstał nowoczesny portal 

turystyczny www.bialowieza.travel w ramach realizacji przez Lokalną Organizację 

Turystyczną projektu „E-platforma w Regionie Puszczy Białowieskiej”.  

 Powiat Hajnowski posiada opracowanie dotyczące utworzenia systemu wizualizacji 

i informacji turystycznej regionu Puszczy Białowieskiej, jednak brak możliwości 

finansowania tego typu działań uniemożliwia wdrożenie zaplanowanych działań w tej 

dziedzinie. 

 

Cel operacyjny 4.1.4. Koordynowanie, projektowanie i doradztwo w zakresie 

gospodarki opartej na wiedzy 

 Dużą szansą rozwoju powiatu będzie wykorzystanie możliwości wsparcia w ramach 

perspektywy finansowej UE 2014-2020 rozwoju specjalizacji regionalnej, która opierać 

powinna się nie tylko na turystyce i tradycyjnym przetwórstwie drewna, ale na 

generowaniu innowacyjnych produktów i usług w oparciu o potencjał środowiska.  

 Zgodnie z najnowszymi trendami rozwoju gospodarczego, opierać się on powinien 

w dużo większym stopniu na kapitale społecznym rozumianym jako kapitał wiedzy. Tylko 

poprzez innowacyjne rozwiązania i ścisłą współpracę pomiędzy sferą nauki a biznesem 

Polska gospodarka może tworzyć warunki dla zwiększania atrakcyjności inwestowania. 

Powiat Hajnowski posiada w tym zakresie duże możliwości oparte na dostępie do 

ośrodków naukowych (lokalizacja szkoły wyższej i jednostek naukowych) oraz na dostępie 

do naturalnych laboratoriów przyrodniczych (Puszcza Białowieska, Białowieski Park 

Narodowy, wysoka jakość czystego środowiska). Dzięki temu wpisuje się w koncepcję 

rozwoju inteligentnych specjalizacji wskazanych w Strategię Rozwoju Województwa 

Podlaskiego do roku 2020. Zgodnie z zapisami powyższego dokumentu w regionie 

Puszczy Białowieskiej najwyższy potencjał w zakresie współpracy B+R mają sektor 

odnawialnych źródeł energii, sektor innowacyjnych produktów drzewnych, produkcja 

żywności wysokiej jakości a także badania i rozwój w dziedzinie nauk o życiu.  

 Cel operacyjny zakładał m. in. utworzenie regionalnego centrum rozwoju, tworzenie 

klastrów, utworzenie inkubatorów przedsiębiorczości, wsparcie podmiotów gospodarczych 

w zakresie innowacyjnych produktów i usług w oparciu o wykorzystanie usług środowiska. 

http://www.bialowieza.travel/
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Zadania te nie zostały zrealizowane ze względu na brak możliwości z powodu 

ograniczonych środków finansowych Powiatu Hajnowskiego.  

 Natomiast władze powiatowe lobbowały na rzecz stworzenia programu wsparcia 

rozwoju działalności gospodarczej w obszarach szczególnie cennych przyrodniczo, ze 

szczególnym uwzględnieniem Puszczy Białowieskiej, a także wspierały instytucje 

otoczenia biznesu w ich działaniach na rzecz innowacyjności i rozwoju gospodarki opartej 

na wiedzy. 

 
Cel strategiczny 4.2. Rozwój i wzmocnienie organizacji pozarządowych na terenie 

powiatu hajnowskiego 

Cel operacyjny 4.2.1. Podniesienie świadomości na temat możliwości działań 

organizacji pozarządowych 

 Pierwszy z celów operacyjnych skoncentrowany jest na szeroko zakrojonej akcji 

dążącej do uświadomienia mieszkańcom powiatu hajnowskiego istoty działalności 

pozarządowej. Działalność edukacyjna i informacyjna powinna obejmować zarówno osoby 

niezaangażowane w III sektor, jak i aktywnych działaczy.  

 Celem działań powinno być „oswojenie” mieszkańców z ideą działalności non – 

profit, uświadomienie korzyści wynikających z realizacji szeregu działań we wspomnianej 

formule, a także wskazanie przykładów dobrych praktyk.   

 Uświadomienie mieszkańcom Powiatu Hajnowskiego znaczenia działalności 

pozarządowej w środowisku lokalnym odbywała się poprzez promocję działalności  

istniejących organizacji pozarządowych a także inicjatyw grup nieformalnych. Wsparcie 

dotacyjne przedsięwzięć realizowanych prze organizacje pozarządowe jest również 

dodatkowym impulsem dla innych do działań społecznych.  

 

Cel operacyjny 4.2.2. Wspieranie sektora organizacji pozarządowych w powiecie 

 Organizacje pozarządowe stanowią ważny głos w kwestii rozwoju danej jednostki. 

Dlatego też należy wspierać możliwość powstawania organizacji tego sektora i tworzyć 

najlepsze warunki ich funkcjonowania. Stąd potrzeba stworzenia inkubatora NGO. Wiele 

osób chcących podjąć taką działalność napotyka liczne bariery związane zarówno ze sferą 

finansową, jak i techniczną. Przygotowanie odpowiednich pomieszczeń i ich udostępnienie 

dla prowadzenia działań przez organizacje pozarządowe może być środkiem do 

przezwyciężenia tych trudności. Lokale powinny być wyposażone w odpowiednie zaplecze 

techniczne takie jak stanowisko komputerowe, dostęp do Internetu, dostęp do drukarki 
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i skanera. Oczywiście zasady korzystania i funkcjonowania inkubatora powinny być 

regulowane stosownym regulaminem.    

 Działania związane z realizacją tego celu zostały zawarte w dziale dotyczącym 

realizacji Programu Współpracy Powiatu Hajnowskiego z Organizacjami Pozarządowymi 

oraz innymi Podmiotami Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego.    

 
  

Cel strategiczny 4.3. Rozwój współpracy transgranicznej 

Cel operacyjny 4.3.1. Współpraca gospodarcza 

 Efektywna współpraca musi odbywać się na wielu poziomach i musi wynikać 

zarówno z oddolnych inicjatyw przedsiębiorców, jak i działań moderowanych przez 

samorządy. Doskonałym przykładem tego typu działań w powiecie hajnowskim jest 

powołanie w Hajnówce Stowarzyszenia Samorządów Euroregionu Puszcza Białowieska, 

które nawiązało kontakty z białoruskimi obwodami Świsłocz, Kamieniec i Prużany.  Jako 

doskonały przykład współpracy regionów przygranicznych jest funkcjonowanie przejścia 

towarowego z obsługą fitosanitarną w Siemianówce a także  nowoczesnego przejścia 

granicznego Połowce – Pieszczatka. Szczególnie przez przejście graniczne w 

Siemianówce odbywa się wymiana handlowa na dużą skalę. 

 Powiat Hajnowski wspiera działania Stowarzyszenia Samorządów Euroregionu 

Puszcza Białowieska jak również prowadzi bezpośrednie kontakty z partnerami 

białoruskimi. Współpraca gospodarcza jest tematem niełatwym i mimo zachęcania 

środowisk biznesowych po obu stronach granicy, nie dochodzi do intensywnej współpracy 

gospodarczej między polskimi i białoruskimi przedsiębiorcami.  

  

Cel operacyjny 4.3.2. Współpraca kulturalna, sportowa, edukacyjna 

Wspomniana wyżej współpraca koordynowana przez Stowarzyszenie Samorządów 

Euroregion Puszcza Białowieska opiera się głównie o działania kulturalne, edukacyjne, 

zdrowotne, a także zmierzające do wspólnej ochrony bogactwa Puszczy Białowieskiej. 

Poprzez nawiązanie współpracy z partnerem białoruskim udaje się wspólnie realizować 

wiele projektów. Podejmowanie przedsięwzięć transgranicznych, które przyjmować będą 

formalną i nieformalną postać przyczynia się do wzmocnienia kontaktów pomiędzy 

regionami oraz podniesienia konkurencyjności oferty kulturalnej, sportowej i edukacyjnej 

po obu stronach granicy.  

 W 2018 r. odbywała się współpraca kulturalna poprzez udział zespołów 

artystycznych z Białorusi w uroczystościach organizowanych w Powiecie Hajnowskim 
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przede wszystkim przez gminne domy kultury. Współpraca sportowa odbywa się przez 

udział sportowców z Polski i Białorusi organizowanych przez gminne i rejonowe ośrodki 

sportowe. Współpracę prowadzą również szkoły w powiecie hajnowskim. W 2018 r. Powiat 

Hajnowski udzielał wsparcia w staraniach o wizy i przepustki związane z wyjazdami 

artystów i sportowców.     

W kwietniu 2018 r. Starostwo Powiatowe w Hajnówce uczestniczyło w organizacji 

transgranicznego rajdu rowerowego we współpracy z UNDP na Białorusi. 

 W 2018 r. Powiat Hajnowski opracował wniosek aplikacyjny do Programu 

Współpracy Transgranicznej Polska - Białoruś - Ukraina 2014 - 2020 do naboru II cel 

tematyczny Dziedzictwo - Promocja kultury lokalnej i zachowanie dziedzictwa 

historycznego, priorytet 1.2 - Promocja i zachowanie dziedzictwa naturalnego. We 

współpracy z Rejonowym Komitetem Wykonawczym w Kamieńcu przygotowano wniosek 

dotyczący aktywnych działań turystycznych po obu stronach granicy. Projekt będzie 

realizowany w 2020 r. 

  

OBSZAR PRZESTRZENNY 

 

Cel strategiczny 5.1. Poprawa ładu przestrzennego 

Cel operacyjny 5.1.1. Zrównoważone gospodarowanie przestrzenią 

 Specyfika celu strategicznego 5.1. wpłynęła na decyzję o zaproponowaniu jednego 

celu operacyjnego, który skoncentrowany zostanie na ogólnej poprawie ładu 

przestrzennego w powiecie hajnowskim. Działanie, które powinny być zrealizowane w 

pierwszej kolejności dotyczą koordynowania prac w zakresie zwiększenia powierzchni 

powiatu objętej miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego. W ramach 

obowiązującej jeszcze strategii powołano Powiatową Komisję Urbanistyczno- 

Architektoniczną, organu doradczego w zakresie zagospodarowania terenu w gminach 

tworzących powiat. Zasadnym wydaje się więc wsparcie i intensyfikację działań niniejszej 

jednostki na rzecz wdrażania zasad ładu celu przestrzennego. 

 Działania, które mogą być podejmowane w ramach niniejszego celu opierać się 

powinny również na dobrze znanych zagadnieniach rewitalizacji przestrzeni miasta oraz 

obszarów wiejskich (określanej też jako odnowa wsi).   

 Realizacja niniejszego celu operacyjnego związana jest przede wszystkim .z 

działalnością samorządów gminnych, które odpowiadają za tworzenie miejscowych 

planów zagospodarowania terenu oraz za programy rewitalizacji i odnowy przestrzeni 
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miejskich i wiejskich.  

 Zadania podejmowane przez Powiat Hajnowski dotyczą realizacji projektów w 

zakresie scalania gruntów: Kotłówka. Realizacja projektu scalania gruntów wraz z 

zagospodarowaniem poscaleniowym obiekt Kotłówka i inne, Gm. Narew, Tarnopol, 

Realizacja projektu scalania gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym obiekt 

Tarnopol i inne Gm. Narewka. 

 

Cel strategiczny 5.2 Poprawa dostępności komunikacyjnej powiatu 

Cel operacyjny 5.2.1. Poprawa stanu technicznego dróg 

 Istniejąca sieć dróg umożliwia dotarcie do wszystkich miejscowości na jej terenie, 

ale ich stan techniczny jest niezadowalający. W związku z tym, w 2018 r. realizowano 

działania, których przedmiotem była modernizacja istniejących dróg lokalnych wraz z 

niezbędną infrastrukturą towarzyszącą tj. chodników, parkingów, ścieżek rowerowych. Są 

to działania długoterminowe, które wymagają dużych nakładów finansowych.   

 Powiat hajnowski prowadzi działania inwestycyjne na drogach powiatowych, 

najczęściej we współpracy z samorządami gminnymi. Inwestycje drogowe zostały 

przedstawiane w dziale Informacja o stanie dróg powiatowych.  

 Powiat hajnowski lobbował w samorządzie wojewódzkim na rzecz budowy dróg 

wojewódzkich Nr 685 na odcinku Zabłudów – Nowosady, jak również  drogi wojewódzkiej 

nr 687 na odcinku Juszkowy Gród – Zwodzieckie i drogi wojewódzkiej nr 688 Tarnopol – 

Siemianówka. 

 W 2018 r. podjęto również działania wspierające Zarząd Województwa Podlaskiego 

w opracowaniu dokumentacji a następnie wykonania ścieżki rowerowej przy drodze 

wojewódzkiej na odcinku Hajnówka- Białowieża - przejście graniczne Białowieża - 

Piererow. 

 

Cel operacyjny 5.2.2. Poprawa stanu technicznego oraz rozwój infrastruktury 

kolejowej 

 Szczególną rolę w poprawie dostępności komunikacyjnej powiatu upatruje się w 

rozwoju i modernizacji infrastruktury kolejowej. Powiat hajnowski posiada wysoki potencjał 

w tym zakresie. Niestety niekorzystne zmiany w sferze zarządzania infrastrukturą 

kolejową, dekapitalizacją infrastruktury oraz brak inwestycji w regionie przyczyniły się do 

spadku znaczenia tej formy transportu. W dobie stale rosnących kosztów transportu oraz 

planowanego rozwoju terenów inwestycyjnych wskazane jest wykorzystanie posiadanego 
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atutu. Działania zmierzające do poprawy stanu technicznego infrastruktury kolejowej 

zgodne są z zasadami zrównoważonego rozwoju.   

 Modernizacja linii kolejowej Hajnówka – Białowieża, mimo starań nie zostanie 

sfinansowana ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Podlaskiego, dlatego też zostały podjęte działania zmierzające do zwrotu linii kolejowej  

kolejnictwu, które obecnie posiada możliwości jej remontu i uruchomienia.  

 W 2018 r. Powiat Hajnowski podpisał umowę z Polskim Naukowym Towarzystwem  

Kolejowo- Technicznym  dotyczącą uruchomienia m.in. przewozów drezynami 

rowerowymi.  Obecnie na terenie Powiatu Hajnowskiego prowadzone są inwestycje 

dotyczące budowy linii kolejowej Hajnówka – Bielsk Podlaski, Chryzanów Wiącków – do 

przejścia granicznego, Hajnówka – Czeremcha – do granicy województwa. 

 

Cel operacyjny 5.2.3. Modernizacja i rozwój systemu komunikacyjnego 

 Ostatni z proponowanych celów w ramach poprawy dostępności komunikacyjnej 

obejmuje szereg działań dotyczących modernizacji i rozwoju systemu komunikacyjnego 

w powiecie hajnowskim. Wyniki badań prowadzonych równolegle z pracami nad strategią 

wskazują na brak skomunikowania ze sobą wszystkich miejscowości. Problem stanowi 

przede wszystkim brak połączeń.   

 Pomocnym w poprawie warunków komunikacyjnych będzie z całą pewnością 

rozbudowa sieci tras rowerowych wraz z infrastruktura towarzyszącą. Działanie o 

podobnej treści ujęte zostało także w celu „turystycznym”. Jednak niniejszy cel obejmuje 

stworzenie zintegrowanej sieci łączącej wszystkie miejscowości, nie tylko te położone w 

obszarze atrakcyjnym turystycznie. 

 Powiat Hajnowski pełni funkcje koordynujące system komunikacyjny na swoim 

obszarze. 

 

Cel strategiczny 5.3. Modernizacja i rozbudowa infrastruktury komunalnej jako 

niezbędny element rozwoju powiatu hajnowskiego 

Cel operacyjny 5.3.1. Budowa i rozwój infrastruktury komunalnej na rzecz poprawy 

jakości życia mieszkańców 

 
 Modernizacja i rozbudowa infrastruktury komunalnej wymaga inwestycji 

skierowanych głównie na odbiorcę lokalnego, tj. mieszkańca powiatu hajnowskiego.  

 Powiat Hajnowski podejmował działania na szczeblu wojewódzkim i krajowym 
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zmierzające do doprowadzenia gazu ziemnego na teren powiatu hajnowskiego. Pozostałe 

zadnia w zakresie rozwoju infrastruktury elektroenergetycznej, internetu 

szerkopasmowego i infrastruktury wodno-kanalizacyjnej są realizowane przez samorządy 

gminne. 

 

Cel operacyjny 5.3.2. Budowa infrastruktury komunalnej na rzecz rozwoju obszarów 

rekreacyjnych i sportowych 

 W ramach niniejszego celu przewidziano dwa zadania, które poprzez swój zakres 

oraz lokalizację przyczynią się do rozwoju infrastruktury technicznej na terenach 

rekreacyjnych i sportowych wokół zalewów zlokalizowanych w Kleszczelach, Dubiczach 

Cerkiewnych i Siemianówce. Uzbrojenie wspomnianych terenów w podstawową sieć 

wodociągową i kanalizacyjną pozwoli na rozwój działalności inwestycyjnej na tym 

obszarze z uwzględnieniem konieczności minimalizacji szkodliwego wpływu człowieka na 

środowisko. 

 Zadania realizowane są przede wszystkim przez samorządy gminne. 

  

2. STRATEGIA ROWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH 
POWIATU HAJNOWSKIEGO NA LATA 2016-2022 

 

 Dokument zawiera  5 celów strategicznych, które następnie są  uszczegółowione  

kierunkami działania. Spośród celów strategicznych 3 cele rozwinięte są w odrębnych 

dokumentach tj. programach  działania.  

CELE STRATEGICZNE : 

I. Promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa. 

II. Doskonalenie systemu opieki nad rodziną i dzieckiem. 

III. Zbudowanie systemu działań wspomagających funkcjonowanie rodzin w sytuacji 

kryzysowej. 

IV. Rozwijanie usług i systemu wsparcia osób starszych i niepełnosprawnych. 

V. Doskonalenie form współpracy lokalnych instytucji  i organizacji pozarządowych. 

 
Ad. I Promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa. 

1. Tworzenie warunków do rozwoju szkolnictwa zawodowego , dostosowanego do 

potrzeb rynku pracy. 

 Powiatowy Urząd Pracy w Hajnówce dokonuje w  każdym roku analizy potrzeb 
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pracodawców pod względem  zawodów deficytowych. Informacje udostępniane są 

placówkom oświatowym w celu uwzględnienia  przy planowaniu kierunków kształcenia. Z 

kolei Szkoła planując kierunki kształcenia uwzględnia również potrzeby uczniów.   

 

 2. Doskonalenie współpracy PUP z pracodawcami. 

 W 2018 r. urząd współpracował z 228 pracodawcami: 

−  z sektora publicznego 65 pracodawców tj. 28,5% ogółu 

−  z sektora prywatnego 163 pracodawców (71,5%) 

 Urząd dysponował ogółem 1.655 ofertami pracy, z tego: 

- 1.340  to oferty zatrudnienia  lub innej pracy zarobkowej (61,0 % ogółu 

            - zgłoszonych ofert) 

            - 315  to oferty miejsc aktywizacji zawodowej  (19,0 % ogółu zgłoszonych 

ofert) 

                   
3. Wspieranie osób bezrobotnych w oparciu o dostępne instrumenty wynikające z 

ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. 

 Działaniami doradczymi objęto 418 osób, w tym: 

 1. poradnictwem zawodowym  220  osób, z tego 

      - indywidualnym - 201 osoby,         

          - grupowym - 19 osób (2 grupy),    

 2. informacją zawodową  198 osób, z tego: 

  - indywidualną  - 60 osób, 

   - grupową -138 osób (15 grup). 

 Przygotowanych zostało 1.364 indywidualne plany działania dla osób bezrobotnych. 

  
 

4. Tworzenie nowych projektów i instrumentów w odpowiedzi na powiatowe 

potrzeby, przeciwdziałających ubóstwu i bezrobociu, zwiększających aktywność 

osób korzystających z pomocy. 

 Współpraca PUP z Ośrodkami Pomocy Społecznej z terenu powiatu przy 

aktywizacji zatrudnienia osób korzystających z systemu pomocy społecznej.  Zatrudnienie 

w ramach prac społecznie użytecznych – 56 osób. 
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5. Wspieranie działań na rzecz wzrostu zatrudnienia , integracji społecznej osób 

bezrobotnych. 

 Organizowano giełdy pracy pod potrzeby parowców. 8 giełd pracy dla 13 

pracodawców, ww. giełdach uczestniczyło 101 bezrobotnych. 

 
6.  Rozwój ekonomii społecznej w powiecie. 

  Powiat Hajnowski   przystępuje do realizacji  projektu – utworzenia Centrum 

Integracji Społecznej. CIS tworzony zostanie przy Zarządzie Dróg Powiatowych w 

Hajnówce przy wsparciu innych jednostek powiatowych.  

 
7. Promocja działań aktywnej integracji i ekonomii społecznej. 

8. Włączenie w kampanie dotyczące aktywizacji zawodowej i społecznej. 

9. Współpraca instytucji, organizacji i LGD na rzecz zatrudnienia i aktywizacji 

społeczno-zawodowej. 

 Władze LGD informują potencjalnych beneficjentów o ogłaszanych konkursach. 

Udzielają wsparcia przy wypełnianiu wniosków. Prowadzą szkolenia  i spotkania  

informujące o ogłaszanych konkursach. 

10. Działania edukacyjne, szkoleniowe i warsztatowe dotyczące wiedzy i 

umiejętności ekonomiczno-gospodarczych dla różnych grup społecznych, w tym 

rolników, ich rodzin oraz osób prowadzących działalność agroturystyczną. 

11. Udział w szkoleniach dla pracowników samorządu/ngo w obszarze ekonomii 

społecznej. 

 Istnieje możliwość udziału zainteresowanych w szkoleniach w obszarze ekonomii 

społecznej. Informację  w tym zakresie przesyła Regionalny Ośrodek Ekonomii Społecznej 

w Białymstoku.  

12. Stała współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy w zakresie monitorowania 

zjawiska bezrobocia. 

 Powiatowy Urząd Pracy w Hajnówce udostępnia na stronie BIP comiesięczną 

informację o liczbie zarejestrowanych bezrobotnych  z uwzględnieniem charakterystyki 

zarejestrowanych osób , rozkładu terytorialnego (podział na gminy powiatu, ofertach pracy, 

stopa bezrobocia itp. 

 
Ad II.  Doskonalenie systemu opieki nad rodziną i dzieckiem 

 Cel strategiczny został uszczegółowiony w  Powiatowym Programie Rozwoju 

Pieczy Zastępczej na lata 2018 -2020 przyjęty Uchwałą Rady Powiatu Hajnowskiego. 
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Ad. III.  Zbudowanie systemu działań wspomagających funkcjonowanie rodzin w 

sytuacji kryzysowej 

 Cel strategiczny jest omówiony w Powiatowym Programie Przeciwdziałania 

Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2016 – 2021 

przyjęty Uchwałą Nr XIV/130/16 Rady Powiatu Hajnowskiego z dnia 21.04.2016r.). 

Naczelnym celem Programu  jest zwiększenie skuteczności działań podejmowanych w 

obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz zmniejszenie skali tego zjawiska na 

terenie Powiatu Hajnowskiego. 

 
Ad. IV. Rozwijanie usług i systemu wsparcia  osób starszych i niepełnosprawnych  

 Na podstawie ww. celu strategicznego  opracowano i uchwalono  -  Powiatowy 

Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2016 – 2020 (Uchwala  Rady 

Powiatu Hajnowskiego Nr XIV/131/16 z dnia 21 kwietnia 2016 r.) 

 
Ad. V. Doskonalenie form współpracy lokalnych instytucji i organizacji. 

Kierunki działania:  

1. Stworzenie wspólnych projektów w obszarze profesjonalnej pomocy rodzinom 

dotkniętym skutkami patologii społecznej (np. alkoholizm) 

 W 2018 r. nie realizowano wspólnych projektów w omawianym zakresie. 

2.   Rozwijanie i udoskonalanie pracy i metod oddziaływań  przez instytucje i 

organizacje.  

3.   Wypracowanie modelu przepływu informacji między podmiotami działającymi w 

sferze pomocy społecznej z uwzględnieniem organizacji pozarządowych. 

 W przypadku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie organizowane są spotkania 

szkoleniowe  z udziałem pracowników OPS z terenu powiatu. W roku 2018  w tej formule  

zorganizowano 2 spotkania. 

4. Stworzenie i aktualizowanie  programu współpracy z organizacjami 

pozarządowymi. 

 Starostwo Powiatowe w Hajnówce corocznie opracowuje roczny plan współpracy z 

organizacjami pozarządowymi i ogłasza konkursy na dofinasowanie do realizacji zadań 

publicznych  w obszarze spraw społecznych, kultury, sportu ,rekreacji. 

5. Zgromadzenie i aktualizowanie informacji o instytucjach i organizacjach 

udzielających wsparcia . 

 Na stronie BIP PCPR Hajnówka zamieszczono wykaz instytucji udzielających     
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wsparcia w obszarze przemocowym i wsparcia socjalnego. 

6. Wspieranie/doskonalenie  funkcjonowania instytucji wspierających rozwój   

kapitału społecznego. 

 Nie realizowano ww. zadania. 

7. Stały monitoring i ocena zasobów ludzkich w gminie.  

 Samorządy gminne i powiatowe zobowiązane są ustawowo do analizy oceny 

zasobów pomocy społecznej. Rady gmin i powiatu przyjmują informację w tym zakresie.  

 

 3.  POWIATOWY PROGRAM ROZWOJU PIECZY ZASTĘPCZEJ NA LATA  
2018 - 2020. 

 
 W programie  ujęto następujące kierunki działań, które realizowano w roku 2018    

następująco: 

 

1. Wspieranie  rodzin  niewydolnych wychowawczo – zapobieganie przyczynom 

kierowania dzieci do pieczy zastępczej. 

 Działania profilaktyczne mające na celu zapobieganie zagrożeniom prawidłowego 

funkcjonowania rodziny i rozwoju dziecka w środowisku poprzez m. in. poradnictwo 

rodzinne, prowadzenie oddziaływań profilaktycznych w stosunku do dzieci oraz wspieranie 

rodziców  w wypełnianiu funkcji opiekuńczo wychowawczych poprzez umożliwienie 

skorzystania z porad psychologicznych, prawnych, socjalnych, pedagogicznych i 

terapeutycznych. 

 Sposób realizacji: Praca socjalna z rodzinami z problemami opiekuńczo 

wychowawczymi, wskazywanie instytucji udzielających wsparcia specjalistycznego 

adekwatnego do zdiagnozowanych problemów, monitorowanie sytuacji rodzin i dzieci. 

Sposób realizacji: Zadania realizują ośrodki pomocy społecznej z terenu powiatu. 3 

OPS-y zatrudniają asystentów rodzin ( 5 asystentów) , którzy wspierają rodziny 

wychowujące dzieci i zagrożone ograniczeniem władzy rodzicielskiej. Pozostałe OPS-y 

wspierają rodziny niewydolne wychowawczo przez zatrudnionych pracowników 

socjalnych. 

 Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Hajnówce prowadzi - oferuje w tym 

zakresie możliwość uczestnictwa w programach z tego zakresu  dla rodzin i dzieci z 
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problemami wychowawczymi.  

2. Rozwój i wsparcie rodzinnych form pieczy zastępczej. 

Kierunki działań: 

2.1 Pozyskiwanie i szkolenie  kandydatów na rodziny zastępcze. 

2.1. Akcje promujące rodzicielstwo zastępcze 

2.2. Organizacja szkoleń kandydatów na rodziny zastępcze 

Sposób realizacji: 

 Informacja o zasadach tworzenia pieczy zastępczej jest dostępna w siedzibie 

Powiatowego Centrum. Zainteresowanie tworzeniem nowych rodzin zastępczych jest 

bardzo niewielkie. W 2018 r. PCPR w Hajnówce prowadziło działania informacyjne 

promujące rodzicielstwo zastępcze poprzez ogłoszenie na stronie internetowej Starostwa 

Powiatowego w Hajnówce  http://powiat.hajnowka.pl/aktualnosci/nabor-kandydatow-do-

pelnienia-funkcji-rodziny-zastepczej, zaproszenia  osób do szkolenia na kandydatów do 

pełnienia funkcji rodziny zastępczej oraz w siedzibie PCPR dostępne były ulotki i plakaty 

informujące o potrzebie powstawania nowych rodzin zastępczych.  

Aktualnie brak zainteresowania szkoleniami  kolejnych kandydatowi do rodzinnej pieczy 

zastępczej. 

 
3. Tworzenie rodzin zastępczych niezawodowych i zawodowych, finansowanie 

wynagrodzeń. 

 Sposób realizacji: 

 W roku 2018 powstały 2 rodziny zastępcze niezawodowe. 1 rodzina zawodowa z 

końcem roku została przekształcona  w rodzinny dom dziecka. W związku z 

umieszczaniem nowych wychowanków w rodzinnej pieczy zastępczej PCPR wydawał 

decyzje administracyjne umożliwiające  udzielanie  rodzinom przyjmującym dzieci 

świadczeń pieniężnych przysługujących tym rodzinom. 

 

4. Wspieranie istniejących rodzin zastępczych poprzez organizowanie 

specjalistycznych szkoleń mających na celu  podniesienie ich kompetencji 

opiekuńczo wychowawczych, dostarczanie wiedzy i umiejętności w zakresie opieki i 

wychowania dzieci, umożliwienie udzielania pomocy pedagogicznej rodzinom 

zastępczym, zapewnienie rodzinom zastępczym dostępu do specjalistycznej 

pomocy dla dzieci w tym psychologicznej, reedukacyjnej rehabilitacyjnej. 

http://powiat.hajnowka.pl/aktualnosci/nabor-kandydatow-do-pelnienia-funkcji-rodziny-zastepczej
http://powiat.hajnowka.pl/aktualnosci/nabor-kandydatow-do-pelnienia-funkcji-rodziny-zastepczej
http://powiat.hajnowka.pl/aktualnosci/nabor-kandydatow-do-pelnienia-funkcji-rodziny-zastepczej
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Sposób realizacji: 

 Zorganizowano szkolenie rodzin zastępczych  pt. „Przeciwdziałanie zrachowaniom 

przemocowym w rodzinnej opiece zastępczej. Uczestniczyło w szkoleniu 26 osób. 

Dodatkowo 2 koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej objęło wsparciem 32 rodziny w 

których umieszczono 65 dzieci. 

 

5. Udzielenie pomocy prawnej osobom sprawującym pieczę zastępczą w 

szczególności w zakresie prawa rodzinnego. 

 Sposób realizacji:  

 Ze względu na brak zatrudnionego radcy prawnego w tut. PCPR , rodziny 

potrzebujące wsparcia prawnego kierowano do bezpłatnej pomocy prawnej funkcjonującej 

na terenie powiatu. Natomiast nieskomplikowane porady z zakresu prawa udzielano w 

oparciu dostępne wzory pism sądowych itp. 

 

6.  Utworzenie wśród istniejących rodzin zastępczych rodzin pełniących funkcję 

rodzin pomocowych. 

 Sposób realizacji:   

Rodziny zastępcze nie są zainteresowane przyjmowaniem dodatkowych dzieci w ramach 

rodzin pomocowych. Istniejące przepisy przewidują zbyt niskie środki finansowe na ten 

cel. 

 

7 .   Organizowanie i wspieranie rozwoju grup wsparcia dla rodzin zastępczych 

 Sposób realizacji:  

 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie udostępniło pomieszczenie do spotkań 

grupy  wsparcia. W miarę potrzeb na ww. spotkania  kierowani są koordynatorzy rodzinnej 

pieczy zastępczej lub inni pracownicy merytoryczni Powiatowego Centrum. 

 
 

8.   Organizowanie i udostępnianie rodzinom zastępczym specjalistycznej pomocy, 

terapii i wsparcia pedagogicznego , psychologicznego uzależnionego od 

indywidualnych potrzeb rodziny i dziecka 

 Sposób realizacji: 

 Rodziny są poinformowane o możliwości skorzystania z usług psychologa lub pracy 

socjalnej. W większości przypadków wsparcie psychologiczne i terapeutyczne rodziny 
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zaszepcze korzystają z usług PPP w Hajnówce. 

 

9.   Praca z rodziną biologiczną 

 Sposób realizacji:  

 Ośrodki Pomocy Społecznej  są poinformowane o rodzinach zastępczych 

funkcjonujących na ich terenie jak też rodzicach biologicznych dzieci umieszczonych w 

rodzinach zastępczych. W interesie gminy jest praca z rodziną biologiczną mającą na celu 

poprawę  warunków funkcjonowania rodzin celem odzyskania dziecka. 

Zadaniem Powiatowego Centrum jest ustalenie możliwości obciążenia rodzica 

biologicznego kosztami  pobytu dziecka w pieczy zastępczej. W 2018 roku  wszyscy 

rodzice biologiczni dzieci zostali z mocy przepisów prawa zwolnieni z ww. odpłatności  z 

powodu braku lub bardzo niskich dochodów.  

 

10. Wsparcie procesu usamodzielnienia pełnoletnich wychowanków pieczy 

zastępczej. 

 Kierunki działań: 

1. Tworzenie i realizacja programów usamodzielnienia pełnoletnich wychowanków pieczy 

zastępczej 

 Sposób realizacji:  

 W roku 2018 – programami usamodzielnienia objęto 21 wychowanków w tym : 

a) pomoc pieniężna kontynuowanie nauki 14 wychowanków i wypłacono kwotę 72.011 zł. 

b) pomoc pieniężna na usamodzielnienie 6 wychowanków – kwota wsparcia 24.119 zł. 

c) pomoc na zagospodarowanie – 5 wychowanków – kwota wsparcia 9.308 zł. 

2. Pomoc w pozyskaniu mieszkania zasobów gminy. 

 Sposób realizacji:   

 Pomoc w  napisaniu podania o przydział mieszkania wraz z rekomendacją do 

Burmistrza Miasta. W roku 2018 – 1 wychowanek otrzymał mieszkanie z zasobów miasta 

Hajnówka oraz 1  został ujęty na listę oczekujących (czeka na mieszkanie) 

3. Zapewnienie miejsc w mieszkaniu chronionym przy PCPR 

 Sposób realizacji:   

 W zasobach samorządu powiatowego jest 2 mieszkania chronione.  Z jednego 

mieszkania korzysta  usamodzielniana wychowanka Domu Dziecka w Białowieży. 

4. Motywowanie do aktywnego poszukiwania pracy i pomoc w zakresie wejścia na rynek 
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pracy. 

 Sposób realizacji: 

 Współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy w celu wsparcia zarejestrowanych 

wychowanków opuszczających pieczę zastępczą w pomocy w szybszym znalezieniu 

pracy, objęciem ich doradztwem zawodowym i innymi formami wsparcia. 

5 Zmiana struktury organizacyjnej PCPR i zwiększenie zatrudnienia celem realizacji 

zwiększonych zadań ustawowych i zaplanowanych w niniejszym programie 

 Sposób realizacji:  

 Problem trudnej sytuacji lokalowej i kadrowej każdorazowo zgłaszano dla 

przełożonych. Temat jest znany lecz dotychczas  nie może być zrealizowany. 

 

11.   Dostosowanie poziomu świadczonych usług na terenie powiatu w zakresie 

instytucjonalnej pieczy zastępczej. 

 Kierunki działań: 

1. Stopniowe obniżanie liczby wychowanków Domu Dziecka w Białowieży do 2020 r. 

zgodnie z ustawą 

 Sposób realizacji: Na koniec 2018 w Domu Dziecka w Białowieży przebywało 17 

wychowanków. Liczba wychowanków może być osiągnięta poprzez zaprzestanie 

przyjmowania wychowanków z poza powiatu hajnowskiego. 

2. Przekształcanie Domu Dziecka w Białowieży w placówkę lub placówki w których 

umieszczone jest do 14 wychowanków. 

 Sposób realizacji: zmieniono statut Domu Dziecka z placówki socjalizacyjnej na 

placówkę socjalizacyjno – interwencyjną. 

3. Wspieranie pełnoletnich wychowanków z Domu Dziecka w Białowieży 

 Sposób realizacji: Programem usamodzielnienia objęto 8 wychowanków 

instytucjonalnej pieczy zastępczej w tym: 

 a) pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki – 6 wychowanków, kwota 31,410zł. 

 b) pomoc pieniężna na usamodzielnienie – 1 osoba, kwota - 6.939zł.  

 c) pomoc na zagospodarowanie – 1 osoba, kwota - 1.577 zł. 

4. Przygotowanie kadry placówki w związku z koniecznością obniżenia liczby 

wychowanków placówki. 

 Sposób realizacji:  

 Dyrektor Domu Dziecka w Białowieży przedstawia załodze konieczność 

zmniejszania  wychowanków , docelowo do 14 osób. 
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5. Ograniczenie umieszczania wychowanków w DD pochodzących z innych powiatów 

 Sposób realizacji:  

 Działanie prawdopodobnie nie będzie konieczne ze względu na wysoki koszt  

utrzymania dziecka, liczba chętnych powiatów do umieszczenia swoich wychowanków jest 

znikoma. 

 

12.   Limity dotyczące pieczy zastępczej w Powiecie Hajnowskim na lata 2018-2020 

 Aktualnie na terenie powiatu jest 3 rodzinne domy dziecka i 1 rodzina zastępcza 

zawodowa. Istnieje rezerwa liczby rodzin zaplonowanych rodzin na lata 2018 – 2020. 

Problemem jest brak chętnych kandydatów na tworzenie nowych rodzin zastępczych 

zawodowych. 

4.  POWIATOWY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W 
 RODZINIE  ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE NA 
 LATA 2016-2021   

 Naczelnym celem Programu jest zwiększenie skuteczności działań podejmowanych 

w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz zmniejszenie skali tego zjawiska 

na terenie Powiatu Hajnowskiego. Realizacja tego celu zakłada: 

1. Zintensyfikowanie działań profilaktycznych w zakresie przeciwdziałania przemocy w 

rodzinie. 

2. Zwiększenie dostępności i skuteczności ochrony oraz wsparcia osób dotkniętych 

przemocą w rodzinie. 

3. Zwiększenie skuteczności oddziaływań wobec osób stosujących przemoc w 

rodzinie. 

4. Zwiększenie poziomu kompetencji przedstawicieli instytucji i podmiotów 

realizujących zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie w celu 

podniesienia jakości i dostępności świadczonych usług. 

Obszary działania:  

 Obszar 1. Profilaktyka i edukacja społeczna. 

 Kierunki działań: 

1. Poszerzenie wiedzy: 

a) ogółu społeczeństwa 

b) zainteresowanych służb na temat zjawiska przemocy w rodzinie. 

Wskaźniki - W 2018 r. cztery Gminy Powiatu Hajnowskiego i Powiatowe Centrum Pomocy 



66 

Rodzinie w Hajnówce opracowało diagnozę zjawiska przemocy.  

Liczba osób dotkniętych przemocą w rodzinie w 2018 r. wyniosła, 268 co stanowi wzrost 

28%  

2. Podniesienie poziomu wiedzy i świadomości społecznej w zakresie przyczyn i 

skutków przemocy w rodzinie; zmiana postrzegania przez społeczeństwo 

problemu przemocy w rodzinie.  

Wskaźniki – Konferencja Profilaktyka Hajnówka 2018 - 19.04.2018  

W ramach bieżącej działalności Poradni Leczenia Uzależnień i Zespołu Leczenia 

Środowiskowego SP ZOZ w Hajnówce organizowane były sesje wsparcia 

psychoterapeutycznego dla ofiar przemocy w rodzinie. 

3.  Poprawa jakości systemu działań profilaktycznych.  

Wskaźniki: W Gminach Narew i Narewka opracowano Programy służące działaniom 

profilaktycznym. W Gminie Białowieża odbywała się realizacja tego Programu. W 

poszczególnych jednostkach powiatowych przedstawiało się to następująco: 

KPP w Hajnówce przeprowadziła aktywną edukację prawną i wiktymologiczną dzieci i  

młodzieży, realizowała działania profilaktyczno – edukacyjne: „poMoc a nie przeMoc”, „Nie 

bądź obojętny”, pogadanki, prelekcje. Przeprowadzono 257 spotkań z dziećmi i młodzieżą. 

Ponadto organizowano spotkania z rodzicami, kuratorami, dyrektorami szkół, 

nauczycielami, i pedagogami szkolnymi.  

Prowadzono działania profilaktyczne podczas „Festynu Archeologicznego” w m. Zbucz. 

4. Realizacja programów przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony 

ofiar przemocy w rodzinie. 

 Wskaźniki: Powiatowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony 

 Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2016-2021 (Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 

 XIV/130/16 Rady Powiatu Hajnowskiego z dnia 21.04.2016 

 
 Obszar 2. Ochrona i pomoc osobom dotkniętym przemocą w rodzinie (cel: 

Zwiększenie dostępności i skuteczności ochrony oraz wsparcia osób dotkniętych 

przemocą w rodzinie. 

 Kierunki działań:   

1. Wypracowanie zasad współpracy pomiędzy instytucjami udzielającymi pomocy 

osobom uwikłanym w przemoc w rodzinie. 

 Wskaźniki: SPZOZ w Hajnówce – wypracowanie formuły uruchamiania 

mechanizmów interwencyjnych poprzez kontakt z odpowiednimi służbami i instytucjami w 
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przypadku napotkania objawów przemocy w rodzinie ujawnionych w trakcie udzielania 

świadczeń medycznych pacjentom zakładu w ramach codziennej praktyki jego 

funkcjonowania. Personel Szpitalnego Oddziału Ratunkowego, Oddziału Pediatrycznego, 

poradni dziecięcej, Poradni Leczenia Uzależnień, oraz Zespołu Leczenie 

Środowiskowego. 

       2. Upowszechnianie informacji i edukacja w zakresie możliwości i form udzielania 

     pomocy osobom dotkniętym przemocą w rodzinie. 

Wskaźniki: 

 PCPR w Hajnówce opracowanie ulotki „Żółta Kartka” - informacja skierowana do 

osób stosujących przemoc w rodzinie.  

Rozpowszechnianie informacji o instytucjach o możliwościach uzyskania pomocy dla ofiar 

przemocy w rodzinie w środowisku lokalnym: PCPR w Hajnówce, PPP w Hajnówce, ZSZ 

w Hajnówce, Licea Ogólnokształcące, Technikum Leśne, SOSW w Hajnówce, Dom 

Dziecka w Białowieży. 

 Pogadanki z dziećmi i młodzieżą, rozmowy indywidualne i grupowe, zajęcia 

terapeutyczne, zajęcia teatralne i muzyczne o tematyce przemocy: jednostki oświatowe i 

dom dziecka. 

 Rozdawanie ulotek na temat przemocy domowej, wykonanie gazetek dotyczących 

bezpieczeństwa dziecka i przeciwdziałania przemocy (ZSZ) (SOSW), Szkolny Kącik 

Profilaktyki – materiały dot. Przemocy w rodzinie, adresy instytucji pomocowych, telefony, 

adresy stron www poświęconych tematyce przemocy (Zespół Szkół z Dodatkową Nauką 

Języka Białoruskiego). 

 Realizacja zadań edukacyjno – profilaktycznych w zakresie przeciwdziałania 

przemocy w rodzinie w trakcie indywidualnych rozmów przeprowadzonych z pacjentami i 

członkami ich rodzin w ramach udzielanych świadczeń terapeutyczno – leczniczych.(SP 

ZOZ) MOPS w Hajnówce 1 zajęcia skierowane do 10 osób 

3.  Udzielanie pomocy i wsparcia osobom dotkniętym przemocą w rodzinie.  

 3.a Zapewnienie osobom dotkniętym przemocą w rodzinie miejsc całodobowych w 

ośrodkach wsparcia oraz w ośrodkach interwencji kryzysowej – nie było takich osób 

 3.b Upowszechnienie informacji w zakresie dostępności do ogólnopolskich 

telefonów interwencyjnych lub informacyjnych dla osób dotkniętych przemocą w 

rodzinie – 156 osób 

 3c.Zapewnianie bezpieczeństwa krzywdzonym dzieciom w trybie art. 12a ustawy z 

dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie – nie wystąpiły takie 
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zdarzenia. 

4. Monitoring skuteczności działań pomocowych. 

 Wskaźniki:  

   Liczba zakończonych procedur „Niebieskie Karty” z uwagi na: ustanie przemocy w 

rodzinie 82, rozstrzygnięcia o zasadności podejmowania działań - 67 

 
 Obszar 3. Oddziaływanie wobec osób stosujących przemoc w rodzinie (cel: 

Zwiększenie skuteczności oddziaływań wobec osób stosujących przemoc w 

rodzinie. 

 Kierunki działań: 

1. Tworzenie i rozszerzanie ofert oddziaływań wobec osób stosujących przemoc w 

rodzinie, realizowanych przez instytucje rządowe i samorządowe, a także podmioty oraz 

organizacje pozarządowe. 

 Wskaźniki:  

1. Corocznie aktualizowana na stronie internetowej PCPR baza teleadresowa  

http://bip.pcprh.wrotapodlasia.pl/przemoc-w-rodzinie.html 

 2. Liczba informatorów - 1 zawierających dane teleadresowe podmiotów oraz   

 organizacji (opracowanie i przekazanie do Sądu, Prokuratury, Policji) 

  3. Wykaz podmiotów świadczących pomoc dla osób doświadczających przemocy w  

  rodzinie  

2. Interweniowanie oraz reagowanie właściwych służb na stosowanie przemocy w 

  rodzinie  

   Wskaźniki:  

   1. Liczba sporządzonych Niebieskich Kart - 153 

  2. Liczba rodzin objętych procedurą Niebieska Karta – 177 

  3. Nie było przekazywanych informacji o ponownym stosowaniu przemocy w  

           rodzinie przez  osoby uprzednio skazane za tego rodzaju przestępstwo 

 

3. Realizowanie wobec osób stosujących przemoc w rodzinie programów       oddziaływań 

korekcyjno-edukacyjnych 

   Wskaźniki:  

 1. Realizowanie wobec osób stosujących przemoc w rodzinie programów oddziaływań 

  korekcyjno-edukacyjnych 

 2.  Liczba podmiotów realizujących programy 1 PCPR 

http://bip.pcprh.wrotapodlasia.pl/przemoc-w-rodzinie.html
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  Liczba uczestników - 7 

 Liczba osób, które ukończyły programy – 3 

 3. Liczba osób stosujących przemoc w rodzinie, które po ukończeniu programu (z lat 

          2016-2017) powróciły do zachowań przemocowych w rodzinie - 2. 

 
 Obszar 4. Podnoszenie kompetencji służb i przedstawicieli podmiotów 

realizujących działania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie (cel: 

Podniesienie jakości i dostępności świadczonych usług poprzez zwiększenie 

kompetencji przedstawicieli instytucji i podmiotów realizujących zadania z zakresu 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 

 Kierunki działań: 

1. Wzmacnianie kompetencji zawodowych oraz przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu 

osób realizujących zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 

 Wskaźniki:   

 Liczba pracowników poddanych różnym formom poradnictwa, wsparcia  

psychologicznego i superrewizji 1 pracownik PCPR i 1 pracownik Gminnego Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Czeremsze  

 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Hajnówce zorganizowało: 

 1) Szkolenie dla Kadr Pomocy Społecznej, Członków Zespołów 

Interdyscyplinarnych z terenu Powiatu Hajnowskiego nt.: „poMoc” a nie „przeMoc” 

przeciwdziałanie przemocy w rodzinie wobec osób starszych i niepełnosprawnych – 

perspektywa prawna i psychologiczna oraz Sposoby motywowania osób stosujących 

przemoc do podjęcia współpracy. Udział w szkoleniu wzięło 30 osób ( w tym 

przedstawiciele OPS, Sądów, Policji, Komisji ds. Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych, Pedagogów Szkolnych, Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej i 

pracowników PCPR w Hajnówce). Szkolenie przeprowadzone zostało przez 

przedstawicieli Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku. 

 2) Szkolenia dla rodzin zastępczych nt.: „Przeciwdziałanie zachowaniom 

przemocowym w rodzinnej pieczy zastępczej” i Komunikacja w rodzinie zastępczej w 

sytuacjach „nie tylko kryzysowych”. 
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5.  POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZEZCZ OSÓB 
NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA LATA 2016 - 2022   

 
Cele główne: 

Podniesienie i rozwijanie świadomości społecznej w zakresie potrzeb i praw osób 

niepełnosprawnych  oraz instytucji i organizacji działających na rzecz osób 

niepełnosprawnych. 

 W  tym obszarze były realizowane następujące zadania: 

1. W celu zwiększenia świadomości osób niepełnosprawnych w zakresie swoich praw 

PCPR udostępniał ulotki dotyczące uprawnień osób niepełnosprawnych. Informacje 

takie były również przekazywane ustnie przez pracowników tut. urzędu. Ponadto 

udostępniano na stronie internetowej PCPR informacje o instytucjach i organizacjach 

pozarządowych działających na rzecz osób niepełnosprawnych oraz wywieszano 

informacje na tablicy ogłoszeń w PCPR.  Każdorazowo przekazywaliśmy informacje , 

ulotki  do organizacji, stowarzyszeń  WTZ, ŚDŚ, ośrodków pomocy społecznej,  itp. o 

możliwości uzyskania wsparcia przez osoby niepełnosprawne.  

 

2. W ramach zwiększenia działań  w zakresie promocji i ochrony zdrowia: 

 1) styczeń 2018 - Światowy Tydzień Jaskry program skierowany do gabinetów 

okulistycznych, polegający na bezpłatnych  badaniach przesiewowych w kierunku 

jaskry - Starostwo Powiatowe było przekaźnikiem tego programu. 

 2) Powiatowy Konkurs „Nasze Bezpieczeństwo 2018” w ramach programu   

profilaktycznego „Mam Wybór” organizatorem była Powiatowa Komenda Policji w 

Hajnówce zwycięzcom Starostwo Powiatowe ufundowało nagrody.   

3)  maj 2018 r. – Powiatowy Konkurs wiedzy pt. „Czy Palenie Szkodzi” - ralizatorem 

konkursu było Starostwo Powiatowe w Hajnówce.  

4) kwietnia odbył się Powiatowy Konkurs Wiedzy o AIDS konkurs skierowany do 

uczniów szkół średnich. 

 5) grudzień 2018 r. odbyła się w Hajnówce już po raz kolejny Ogólnopolska 

Olimpiada Promocji Zdrowego Stylu Życia PCK. Starostwo Powiatowe ufundowało 

nagrody.   

 6) Przez cały ubiegły rok powiat dofinansowywał zadania związane z promocją                           

i profilaktyką zdrowotną realizowaną przez inne podmioty.   
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Lp. 

 

 
Nazwa jednostki 

 

 
Cel dofinansowania 

 

 
Kwota 

 

1 
Zarząd Rejonowy Polskiego 

Czerwonego Krzyża 
w Hajnówce 

Zakup 70 Nagród dla 
młodzieży honorowo 

oddającej krew 

1 800,00 zł. 
 
 

2 
Starostwo Powiatowe oraz 

Powiatowy Inspektor 
Sanitarny w Hajnówce 

Profilaktyka 
prozdrowotna, 

Powiatowy Konkurs 
„Czy Palenie 

Szkodzi” 

400,00 zł 
 
 

3 
 

Starostwo Powiatowe 
Powiatowy Konkurs 

„Wiedzy o AIDS”  
400,00 zł. 

4 
Zarząd oddziału rejonowego 

Polskiego czerwonego 
Krzyża 

„Motocykliści 
Ludziom” 

200,00 zł. 

5 
Polski Czerwony Krzyż 

oddział w Hajnówce 

Ogólnopolska 
Olimpiada Promocji 

Zdrowego Stylu Życia 
PCK 

300, 00 zł 

6 
Polski Związek Emerytów i 

Rencistów   
Spotkanie 

integracyjne seniorów 
500,00 zł. 

7 Polski Związek Diabetyków 
Wyjazd członków 
PZD w ramach 

integracji senioralnej 
300,00 zł. 

8 Powiatowa Komenda Policji  

Powiatowy Konkurs 
„Nasze 

Bezpieczeństwo 
2018” 

200,00 zł. 

9 Starostwo Powiatowe  

Profilaktyka cukrzycy 
w Powiecie 

Hajnowskim  „Zdążyć 
przed cukrzycą” 

10 000,00zł. 

10 
Parafia Podwyższenia 

Krzyża  
„Piknik Rodzinny” 

2 000,00 zł. 
 

Razem: 16 100,00 zł. 
  

  

  Jednostki budżetowe Starostwa Powiatowego w Hajnówce tj. Dom Pomocy 

Społecznej „Rokitnik” w Białowieży, Dom Dziecka w Białowieży, Środowiskowy Dom 

Samopomocy w   Hajnówce, Warsztaty Terapii Zajęciowej w Hajnówce, Specjalny Ośrodek 

Szkolno Wychowawczy w Hajnówce w ramach bieżącej działalności promowały twórczość 

osób niepełnosprawnych oraz propagowały zdrowy i aktywny styl życia poprzez 

organizację imprez sportowych, integracyjnych, artystycznych, kulturalnych itp. imprezy 

miały charakter otwarty. W ten sposób integrowały środowiska osób niepełnosprawnych i 
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pokazywały problemy tej grupy społeczeństwa. 

 

3. Zapewnienie dostępu do wczesnej diagnozy i wszechstronnej rehabilitacji 

umożliwiającej pełne uczestnictwo osób niepełnosprawnych w życiu społecznym. 

Informacje o wielkości  i strukturze  osób niepełnosprawnych oraz ich potrzebach   

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Hajnówce pozyskuje z Powiatowego  Zespołu 

do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Hajnówce oraz w oparciu o wnioski 

związane z ubieganiem się o dofinansowanie środkami Państwowego Funduszu 

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.  

Osoby dorosłe złożyły w 2018 r. – 1.476 wniosków.  

 

4. Wspieranie aktywnego udziału osób niepełnosprawnych w życiu społecznym. 

  W ramach posiadanego limitu środków PFRON -  Powiatowe Centrum Pomocy 

Rodzinie w Hajnówce dofinansowało udział osób niepełnosprawnych do uczestnictwa w 

turnusie rehabilitacyjnym ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych.   z tej formy pomocy skorzystało 36  osoby  na kwotę 42.569 zł. 

Dofinansowano zakup sprzętu rehabilitacyjnego - wpłynęło 18 wniosków,  dofinansowanie 

otrzymało 17 osób na kwotę 14.784 zł. zakupiony sprzęt stanowiły  głównie rowery i rotory 

rehabilitacyjne.            

        Dofinansowanie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze 

przyznawane osobom niepełnosprawnym  Z tej formy pomocy skorzystało 579 osób   na 

kwotę 306.028 zł., w tym: dla 9 dzieci i młodzieży wydatkowano  kwotę 19.351 zł. Ogółem 

wpłynęło 1.296 wniosków.   Przedmiotem dofinansowania głównie  były: pieluchomajtki, 

aparaty słuchowe   materace p/odleżynowe , w mniejszych ilościach buty ortopedyczne, 

balkoniki, kule , laski, wózki inwalidzkie  proteza kończyn dolnych    itp.   

    W celu zwiększenia aktywności osób niepełnosprawnych ze środków  PFRON  

wydatkowano kwotę  6.000 zł. dla 1 organizacji na zorganizowanie 3 imprez. W imprezach 

uczestniczyło 63 osoby. 

    W celu poprawy funkcjonowania osoby niepełnosprawnej w życiu społecznym 

dofinansowano ze środków Funduszu do likwidacji barier architektonicznych, w 

komunikowaniu się i technicznych w związku z indywidualnymi potrzebami osób 

niepełnosprawnych.   Wypłacono kwotę 52.624 zł dla 28 osób na realizację następujących 

zadań: między innymi przystosowano 6 łazienek, zakupiono 1 podjazd, 17 łóżek   
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ortopedyczno-rehabilitacyjnych, 3 podnośniki. 

 Przyznawane samorządowi powiatowemu środki finansowe Państwowego 

Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  na  realizację powyższych zadań nie 

zaspakajają potrzeb wszystkich osób ubiegających się o wsparcie. 

       W roku 2018 terapią objęto 35 osób w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Hajnówce i 

wydatkowano na ten cel kwotę 559.860 zł, ze środków finansowych PFRON oraz 62.207 

zł. ze środków samorządowych.  Ponadto  8 mieszkańców naszego powiatu było 

uczestnikami Warsztatów Terapii Zajęciowej w Nowej Woli powiat białostocki, samorząd 

powiatu hajnowskiego wydatkował na ten cel kwotę 14.218,72 zł.   

  W celu  zwiększenia dostępności budynków użyteczności publicznej Samodzielny 

Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Hajnówce w roku 2018 w ramach kompleksowego 

remontu pomieszczeń Szpitalnego Oddziału Ratunkowego dostosował węzły sanitarne dla 

potrzeb osób niepełnosprawnych. W 2018r rozpoczęto kompleksowy remont, przebudowę 

i modernizację obiektów zlokalizowanych w pomieszczeniach Oddziału Psychiatrycznego 

oraz sprofilowanych poradni specjalistycznych. W ramach tych prac są dostosowywane 

węzły sanitarne i wykonywane podjazdy 

   

5. Wyrównywanie szans osób niepełnosprawnych w dostępie do edukacji. 

Dzieci i młodzież niepełnosprawna może pobierać naukę w Specjalnym Ośrodku 

Szkolno - Wychowawczym w Hajnówce. W roku 2018 do SOSW uczęszczało 61 osoby, w 

tym: na poziomie szkoły podstawowej - 31 osoby, na poziomie gimnazjum - 14 osób oraz 

w szkole przysposabiającej do pracy 16 osób.  

         Z kolei zespół orzekający w Poradni Psychologiczno -Pedagogicznej w Hajnówce 

wydał orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego lub indywidualnego nauczania  w 

szkole, przedszkolu dzieci:  

✓ z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim – 18, 

✓ z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i  znacznym – 7, 

✓ z niepełnosprawnością  ruchową w tym z afazją – 2, 

✓ zagrożonych niedostosowaniem społecznym –  3, 

✓ zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze – 1, 

✓ nauczanie indywidualne w szkole   – 24. 

 Ponadto Poradnia wydała opinie  w sprawach: 

✓ odroczenia obowiązku szkolnego  –  4, 

✓ w sprawie dostosowania wymagań edukacyjnych   wynikających z programu 
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nauczania do indywidualnych   potrzeb   psychofizycznych i edukacyjnych 

ucznia   – 55, 

✓ objęcia dziecka pomocą psychologiczno-pedagogiczna w przedszkolu – 14, 

✓ objęcia dziecka pomocą psychologiczno pedagogiczną w szkole lub    

placówce – 70, 

✓ o specyficznych trudnościach  w uczeniu się – 8. 

 Wykonano badania diagnostyczne: 

✓ psychologiczne  –  318, 

✓ pedagogiczne  –   299, 

✓ logopedyczne – 253, 

✓ zawodowe  – 13. 

Poradnia prowadziła także inne formy pracy bezpośredniej z dziećmi/młodzieżą: 

✓ terapie logopedyczne –  107, 

✓ zajęcia korekcyjno-kompensacyjne  –  13, 

✓ terapie psychologiczne – 11, 

✓ inne zajęcia o charakterze  terapeutycznym –  67, 

✓ zajęcia aktywizujące wybór kierunku kształcenia i zawodu –  212, 

✓ zajęcia grupowe prowadzone w szkołach i placówkach –  601, 

✓ inne formy pomocy indywidualnej (konsultacje, porady, instruktaże itp.) – 

46. 

 W celu zwiększenia osób niepełnosprawnych w dostępie do edukacji  w roku 2018 

był po raz kolejny realizowany program "Aktywny Samorząd" W ramach tego programu 

osoby niepełnosprawne mogły ubiegać się dofinansowanie w uzyskaniu wykształcenia na 

poziomie wyższym. Pomoc uzyskało 29 osób. Podpisano 49 umów. 

 

6.Tworzenie warunków do aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych 

 Na dzień 31 grudnia 2018 r. w ewidencji Powiatowego Urzędu Pracy  w Hajnówce 

pozostawało 95 osób bezrobotnych niepełnosprawnych, co stanowiło 7,3% ogółu 

bezrobotnych, w tym 45 kobiet (47,4% tej grupy). W porównaniu do miesiąca grudnia 

2017r. liczba osób niepełnosprawnych zmniejszyła się o 2 osoby. 

 Liczba osób poszukujących pracy niepełnosprawnych na koniec grudnia 2018r. 

wynosiła 10 osób, w tym 7 kobiet. 

   Aktywizacją zawodową w 2018 roku objęte zostały osoby bezrobotne 

niepełnosprawne i poszukujące pracy. Zastosowano wobec nich zróżnicowane usługi oraz 
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instrumenty rynku pracy, wynikające z ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku 

pracy.   

 Działaniami doradczymi, w tym poradnictwem zawodowym indywidualnym objęto16 

osób niepełnosprawnych, w tym 11 kobiet, informacją indywidualną objęto 6 osób (w tym 2 

kobiety), w poradzie grupowej uczestniczyła 1 osoba niepełnosprawna ( kobieta), 

natomiast w informacji grupowej uczestniczyło 13 osób niepełnosprawnych, w tym 5 

kobiet. 

 Subsydiowanymi programami rynku pracy objęto ogółem 36 osób bezrobotnych 

niepełnosprawnych, w tym: 

✓ staże –  6 osób, 

✓ prace interwencyjne – 8 osób, 

✓ roboty publiczne – 6 osób, 

✓ prace społecznie użyteczne – 6 osób, 

✓ doposażenie lub wyposażenie stanowiska pracy – 1 osoba.   

 W ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie 

hajnowskim (IV)” współfinansowanego przez UE ze środków EFS w ramach  PO WER, 

wsparciem objęto 3 osoby niepełnosprawne. Zastosowano następujące rodzaje wsparcia: 

✓ poradnictwo zawodowe  – 3 osoby, 

✓ pośrednictwo pracy  –  3 osoby, 

✓ prace interwencyjne – 1 osoba, 

✓ staż –  2  osoby. 

 W ramach projektu „Aktywizacja osób powyżej 30 roku życia w powiecie 

hajnowskim (IV)” współfinansowanego przez UE ze środków EFS w ramach  RPO WP, 

wsparciem objęto 16 osób niepełnosprawnych. Zastosowano następujące rodzaje 

wsparcia: 

✓ poradnictwo zawodowe – 16 osób, 

✓ pośrednictwo pracy –  16 osób,   

✓ staż – 10 osób, 

✓ prace interwencyjne – 6 osoby. 

Realizując zadania wynikające z ustawy o rehabilitacji zawodowej i 

społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych ze środków PFRON, 

wsparciem w 2018r. objęto: 

✓ 4 osoby niepełnosprawne (1 osobę niepełnosprawną w ramach prac 
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interwencyjnych, 3 osoby niepełnosprawne w ramach stażu) 

 

7. Zwiększenie szans uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w 

Hajnówce do samodzielnego funkcjonowania w codziennym życiu społecznym. 

  

W ramach zajęć w Szkole Przysposabiającej do Pracy w Warsztatach 

Treningowych przystosowuje się uczniów do samodzielnego funkcjonowania w 

codziennym  poprzez: 

✓ poznawanie zakładów pracy na terenie Hajnówki, 

✓ naukę obsługi urządzeń użytku codziennego w Warsztatach Treningowych, 

✓ naukę korzystania z punktów użytku publicznego, 

✓ naukę samodzielnego wykonywania wszystkich prac domowych i na terenie 

przyległym do Ośrodka, 

✓ wykonywanie prostych zakupów w sklepie spożywczym, płacenie za zakupy, 

✓ naukę przygotowywania prostych potraw, 

✓ wykonywanie prac porządkowych potrzebnych w codziennym życiu: 

odkurzanie, ścieranie kurzu, prasowanie, zamiatanie liści, odśnieżanie. 

 

6.  POWIATOWY PROGRAM ZAPOBIEGANIA PRZESTĘPCZOŚCI ORAZ 
OCHRONY BEZPIECZEŃSTWA OBYWATELI I PORZĄDKU 
PUBLICZNEGO 

 
 Uchwałą Rady Powiatu Hajnowskiego Nr VIII/39/03 z dnia 27 sierpnia 2003 roku 

przyjęty został powiatowy program zapobiegania przestępczości oraz ochrony 

bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego. Uchwała ta, zobowiązuje Zarząd 

Powiatu do przedłożenia Radzie Powiatu sprawozdań z jego realizacji w okresach 

rocznych. Program realizowany był przez administrację samorządu powiatu, jego jednostki 

administracyjne a także jednostki rządowe powiatowej administracji zespolonej – 

inspekcje, policja i straż.  

Powiatowy program zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa 

obywateli i porządku publicznego w 2018 r. realizowały następujące podmioty: Komenda 

Powiatowa PSP w Hajnówce, Komenda Powiatowa Policji w Hajnówce, Państwowy 

Powiatowy Inspektor Sanitarny w Hajnówce, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w 

Hajnówce, Zarząd Dróg Powiatowych w Hajnówce, Powiatowy Inspektorat Nadzoru 
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Budowlanego w Hajnówce Starostwo Powiatowe w Hajnówce. 

Program zgodnie z rekomendacją Komisji Bezpieczeństwa i Porządku obejmuje   

następujące zadania kierunkowe: 

✓ zapewnienie porządku publicznego, 

✓ działalność prewencyjno – wychowawczą, 

✓ bezpieczeństwo komunikacyjne,  

✓ wypoczynek i rekreacja, 

✓ zagrożenia kryzysowe, 

✓ zagadnienia promocyjno – informacyjne. 

 Założenia ogólne: 

1. Jest to kompleksowy program poprawy bezpieczeństwa na terenie Powiatu 

Hajnowskiego adresowany do wszystkich środowisk zainteresowanych 

ograniczeniem przestępczości i patologii.  

2. Jest planem współdziałania organów państwowych, samorządowych, organizacji 

społecznych i młodzieżowych, społeczności lokalnej i służb powiatowych 

odpowiedzialnych za bezpieczeństwo publiczne.  

 Cele programu: 

 Celem głównym programu jest poprawa stanu i poczucia bezpieczeństwa 

mieszkańców. Działania programu zorientowane są w trzech obszarach: 

      1. Ograniczenie przestępczości, w tym:  

✓ czynów nieletnich,  

✓ przestępczości pospolitej (m.in. kradzieże, kradzieże z włamaniem), 

✓ przestępczości komunikacyjnej (wypadki i kolizje drogowe itp.),  

✓ przestępczości związanej z narkotykami,  

✓ inne. 

2. Wzrost poczucia bezpieczeństwa, w tym:  

✓ bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w okresie letniego i zimowego 

wypoczynku oraz w czasie imprez masowych, kulturalnych, sportowych itp.,  

✓ wdrażanie technicznych i elektronicznych systemów zabezpieczeń,  

✓ minimalizowanie zagrożeń komunikacyjnych (np. progi spowalniające, 

właściwe oznakowanie dróg, budowa zatok, objazdów, itp.),  
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✓ eliminacja miejscowych zagrożeń mieszkańców (np. utworzenie nowych 

parkingów, doświetlenie miejsc zagrożonych, itp.),  

✓ Ograniczenie zjawisk patologicznych, w tym:  

✓ eliminacja zagrożeń dzieci i młodzieży (m.in. zaniedbania wychowawcze)  

✓ przemocy w rodzinie,  

✓ patologii społecznej (narkomania, alkoholizm, prostytucja). 

 Osiągnięcie powyższych celów będzie możliwe poprzez: 

1. prowadzenie okresowej analizy zagrożeń przestępczością i patologiami 

społecznymi wraz aktualizacją mapy zagrożeń, planowanie na tej podstawie 

przedsięwzięć zmierzających do ich ograniczenia,  

2. zacieśnianie współpracy pomiędzy dzielnicowymi a mieszkańcami poprzez 

informację w mediach, otwieranie nowych miejsc przyjmowania interesantów przez 

dzielnicowych, 

3.  propagowanie wśród społeczności określonych form zachowania się w sytuacjach 

zagrożenia,  

4. prowadzenie działalności prewencyjno – wychowawczej i edukacyjnej wśród dzieci i 

młodzieży. 

  

Zapewnienie porządku publicznego 

 Komenda Powiatowa Policji organizowała spotkania z rodzicami, kuratorami oraz 

przedstawicielami instytucji zajmujących się działalnością na rzecz nieletnich oraz 

utrzymywano stałą współpracę z dyrektorami szkół, nauczycielami i pedagogami 

szkolnymi podejmując wspólne działania profilaktyczne. W 2018 roku w sumie 

przeprowadzono 257 spotkań z dziećmi i młodzieżą. Ponadto zorganizowano szereg 

spotkań, z mieszkańcami powiatu, w ramach konsultacji społecznych oraz dotyczących 

Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa.  

 Funkcjonariusze Wydziału Prewencji uczestniczyli w zabezpieczeniu porządku 

publicznego o charakterze masowym – wizyt objętych klauzulą VIP oraz zabezpieczano 

szereg festynów, imprez  sportowych i religijnych. 

 Wydział Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Hajnówce organizował 

zajęcia dla młodzieży, udostępnił sale i obiekty sportowe wraz sprzętem na potrzeby 

społeczności lokalnej. 
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Bezpieczeństwo Komunikacyjne 

         Drogi powiatowe z założenia stanowią obsługę komunikacyjną powiatu i gmin. Łączą 

siedziby powiatów z gminami oraz stanowią główne połączenia wsi. Są uzupełnieniem 

sieci drogowej regionalnej i krajowej. 

           Stan techniczny dróg powiatowych na przestrzeni ostatnich lat uległ znacznej 

poprawie pod względem wzrostu nawierzchni utwardzonych. Niestety należy stwierdzić, 

że istniejące nawierzchnie utwardzone ulegają procesom „starzenia się”, co w 

konsekwencji powoduje, że na terenie powiatu wzrasta ilość kilometrów dróg 

wymagających przebudowy i regeneracji. Nie można w tym miejscu pominąć tak ważnego 

elementu infrastruktury drogowej jakim jest odwodnienie korpusu drogowego. Dotyczy to 

konserwacji rowów przydrożnych wraz z sukcesywnym wykonywaniem przebudowy 

istniejących przepustów drogowych oraz obiektów mostowych. Nie bez znaczenia dla 

stanu technicznego istniejących nawierzchni drogowych jest duże obciążenie dróg ruchem 

pojazdów wielotonowych. Analizując wpływ ruchu pojazdów o dużym tonażu należy 

stwierdzić, że z roku na rok  wzrasta liczba tych pojazdów na drogach, co w konsekwencji 

powoduje przyśpieszenie dewastacji nawierzchni drogowych.   

          Jednym z podstawowych czynników  kształtujących  bezpieczeństwo publiczne i 

wpływającym na jego społeczną ocenę jest stan technicznych dróg ulic, separacja ruchu 

pieszego od kołowego oraz oznakowanie poziome i pionowe. 

 W celu zwiększenia poprawy bezpieczeństwa użytkowników dróg tak 

zmotoryzowanych jak i pieszych  oraz wyeliminowania  zaistniałych utrudnień i zagrożeń w 

ruchu drogowym Zarząd  Dróg  Powiatowych    w Hajnówce  wykonał  wiele inwestycji 

drogowych 

Ponadto Komenda Powiatowa Policji w Hajnówce przeprowadziła na drogach 

powiatu akcję edukacyjno – informacyjną skierowaną do użytkowników dróg i młodzieży i 

dzieci. 

 Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Hajnówce prowadzi ciągłe 

szkolenie w zakresie działań związanych z ratownictwem technicznym. Strażacy 

Jednostek Ratowniczo-Gaśniczych Państwowej Straży Pożarnej, na bazie posiadanego 

sprzętu, realizują w ramach doskonalenia zawodowego program związany z ratownictwem 

technicznym i chemiczno-ekologicznym.  

 Gminy z powiatu hajnowskiego w 2018 r. otrzymały dofinansowanie dla jednostek  

Ochotniczych Straży Pożarnych w wysokości 212 000 zł z Funduszu Sprawiedliwości. 
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Środki przeznaczane zostały m.in. na torby ratownictwa medycznego PSP-R1, nosze typu 

deska i szyny Kramera, automatyczne defibrylatory AED, latarki i zestawy oświetleniowe, 

plandeki, parawany do osłony miejsca wypadku, osłony zabezpieczające 

poszkodowanego, pilarki do drewna, zbijaki do szyb, noże do pasów bezpieczeństwa, 

detektory napięcia, zabezpieczenia poduszek powietrznych kierowcy i pasażera, bosak 

dielektryczny, zestawy podpór i klinów do stabilizacji pojazdów, a także narzędzia z 

zestawu ratownictwa technicznego, m.in. rozpieracze ramieniowe, nożyce hydrauliczne, 

agregaty prądotwórcze, agregaty zasilające do narzędzi hydraulicznych, przenośne 

zestawy oświetleniowe i wysokociśnieniowe poduszki pneumatyczne z dedykowanym 

osprzętem. 

 

Wypoczynek i rekreacja 

 Powiatowa Stacja Santarno-Epidemiologiczna w Hajnówce w 2018 r. skontrolowała 

wszystkie placówki oświatowo – wychowawcze na terenie powiatu będące pod nadzorem 

PPIS w Hajnówce (obiekty podlegające pod Starostwo Powiatowe w Hajnówce są 

kontrolowane przez PPWIS w Białymstoku). 

         Zakres kontroli oprócz warunków sanitarno-higienicznych obejmował również ocenę 

bezpieczeństwa pomieszczeń, używanego sprzętu jak i otoczenia wokół obiektu. 

Kontrolowano również sale gimnastyczne zwracając szczególną uwagę na stan urządzeń 

sportowych i sprawdzając czy posiada on certyfikaty bądź atesty.  

  

Zagrożenia kryzysowe 

 W Hajnówce zlokalizowany jest Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowego 

koordynujący działania wszystkich służb inspekcji i straży działających w powiecie. 

Uruchamiany jest w przypadkach pojawienia się zagrożenia życia, zdrowia i mienia oraz 

zagrożeń środowiska naturalnego. Zespół pracuje na podstawie rocznych planów, a w 

sytuacjach doraźnych zagrożeń w zależności od potrzeb. 

Przed okresem wzmożonej palności w lasach będących na terenie powiatu 

hajnowskiego KP PSP w Hajnówce przeprowadza czynności kontrolno-rozpoznawcze, 

podczas których głównym elementem, na który zwracano uwagę, był stan przejezdności 

dróg oraz stan punktów czerpania wody do celów gaśniczych. Należy stwierdzić, iż 

wszystkie nadleśnictwa ze zrozumieniem podchodzą do tego problemu, czego efektem 

jest stała poprawa warunków zaopatrzenia w wodę na wypadek powstania pożaru w 

lasach. Nadleśnictwa otwierają kolejne zbiorniki przeciwpożarowe oraz budują nowe 



81 

dojazdy pożarowe co ułatwia prowadzenie działań ratowniczych na obszarach leśnych. 

Ponadto opracowywany jest Plan zabezpieczenia przeciwpożarowego Puszczy 

Białowieskiej, na podstawie którego powstać ma jednolita dla wszystkich Nadleśnictw 

Leśnego Kompleksu Promocyjnego Puszcza Białowieska  sieć dojazdów pożarowych. We 

wrześniu 2018 r. powstał „Plan zapobiegania i gaszenia pożarów lasu dla dobra 

światowego dziedzictwa na obszarze Puszczy Białowieskiej” opracowany przez Komendę 

Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku. Przedmiotowy dokument 

określa warianty postępowania w przypadku powstania pożaru lasu na terenie Puszczy 

Białowieskiej w celu podniesienia poziomu zabezpieczenia przeciwpożarowego jej 

obszaru.  

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Hajnówce przeprowadził w 2018 r. 

121 inspekcji budów i 51 kontroli sprawdzających.  

Dzięki kontroli w wielu przypadkach inwestorzy uniknęli wykonania robót 

budowlanych niezgodnie ze sztuka budowlaną a więc zagrożenia bezpieczeństwa ludzi i 

mienia. 

W okresie jesienno - zimowym zwracana jest szczególna uwaga na kontrole 

utrzymania obiektów budowlanych w przypadku intensywnych opadów śniegu, w tym 

przede wszystkim obiektów użyteczności publicznej i obiektów wielkopowierzchniowych.  

Czynności podejmowane przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego 

wpłynęły na poprawę stanu technicznego obiektów budowlanych i bezpieczeństwo ich 

użytkowania. Zmniejszeniu uległa również ilość przypadków nieprzestrzegania przez 

uczestników procesu budowlanego oraz właścicieli i zarządców obiektów budowlanych 

przepisów Prawa budowlanego.  

  

Działania w kierunku zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego w zakresie 

zaopatrzenia mieszkańców powiatu w wodę do spożycia. 

 
 Nadzór sanitarny nad jakością wody przeznaczonej do spożycia w 2018 roku 

prowadzono w 18 wodociągach publicznych i wodociągu Okręgowej Spółdzielni 

Mleczarskiej opartym na indywidualnym ujęciu wody. Ponadto wodę do spożycia 

dostarczały 3 wodociągi spoza powiatu hajnowskiego: wodociąg Orla i gminny Bielsk 

(powiat bielski) oraz wodociąg Pawły (powiat białostocki). 
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Działania epidemiologiczne 

 Sytuacja epizootyczna na terenie powiatu hajnowskiego w 2018 r. ustabilizowała 

się. Zanotowano tylko 9 przypadków wystąpienia afrykańskiego pomoru świń u dzików. 

Ognisk ASF u świń nie było. 

 W związku ze stałym zagrożeniem ASF przeprowadzono akcje informacyjne w 

postaci ulotek, plakatów. Przeprowadzono szkolenia hodowców trzody chlewnej, 

myśliwych i leśników oraz przekazano informacje na różnych spotkaniach, których 

uczestnikami byli rolnicy, samorządowcy, lekarze weterynarii, funkcjonariusze policji, 

straży granicznej, służby celne i itp. 

 Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna prowadzi ciągłą działalność 

dotyczącą profilaktyki chorób wieku dziecięcego, głównie poprzez propagowanie 

zalecanych szczepień ochronnych i nadzór na wykonawstwem szczepień. Mimo to 

zwiększa się liczba rodziców, którzy nie wyrazili zgody na zaszczepienie dzieci w ramach 

Programu Szczepień Ochronnych, rodzice odmawiają zaszczepienia 98 dzieci. 

 Inspekcja Weterynaryjna w 2018 r. przeprowadziła w powiecie hajnowskim 54 

obserwacje w kierunku  wykrycia wścieklizny u  zwierząt, które pokąsały lub podrapały 

ludzi. Nie stwierdzono u obserwowanych i przebadanych zwierząt wścieklizny. W ramach 

monitoringu wścieklizny lisów przekazano do badań 35 odstrzelonych lisów. Wszystkie 

wyniki ujemne. 

 Upowszechnianie metod utrzymania higieny osobistej w środowisku dzieci i 

młodzieży. 

Poza ww. wymienionymi programami Powiatowa Stacja Sanitarno-

Epidemiologiczna realizuje cyklicznie edukacyjne programy prozdrowotne 

upowszechniające higienę osobistą w środowisku dzieci i młodzieży:  

  

Działalność prewencyjna – wychowawcza 

 Mając na względzie ograniczenie demoralizacji i patologii oraz przestępczości 

nieletnich, prowadzono aktywną edukację prawną i wiktymologiczną dzieci i młodzieży, 

realizowano działania profilaktyczno – edukacyjne: „poMOC, a nie przeMOC”, „Nie 

bądźmy obojętni”, „Mam wybór, wybieram rozsądek”, „Handel  Ludźmi”, „Bezpieczne 

ferie”, „Bezpieczne wakacje”, „Bezpieczna droga do szkoły”, „NIE bezpieczny Internet”, 

działania w zakresie przeciwdziałania zjawisku narkomanii wśród dzieci i młodzieży 

szkolnej oraz w zakresie zapobiegania i zwalczania przestępczości godzącej w wolność 
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seksualną i obyczajność małoletnich, a także zapobieganiu przemocy w rodzinie, 

przeprowadzone były pogadanki i prelekcje w szkołach podczas których przekazywano 

między innymi informacje na temat odpowiedzialności karnej za popełnione czyny karalne 

w świetle ustawy „O postępowaniu w sprawach nieletnich” i stosowanych przez Sąd 

środkach wychowawczych.                                                             

Ponadto organizowano spotkania z rodzicami, kuratorami oraz przedstawicielami 

instytucji zajmujących się działalnością na rzecz nieletnich oraz utrzymywano stałą 

współpracę z dyrektorami szkół, nauczycielami i pedagogami szkolnymi podejmując 

wspólne działania profilaktyczne. W 2018 roku w sumie przeprowadzono 257 spotkań z 

dziećmi i młodzieżą. 

  

Wnioski: 

1. Na pozytywne oceny zasługuje współdziałanie wszystkich samorządów lokalnych 

działających na obszarze powiatu w zakresie tworzenia warunków dla poprawy 

bezpieczeństwa obywateli. 

2. Na podkreślenie zasługują formy i metody działań z zakresu prewencji, służących 

edukacji społeczeństwa w zakresie zapobiegania różnorodnych zagrożeniom 

bezpieczeństwa. 

 

7.  POWIATOWY PROGRAM PROMOCJI ZATRUDNIENIA ORAZ 
AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY NA LATA 2015 - 2020  

 
  W roku 2018 liczba osób bezrobotnych wyniosła 1297 osób, stopa bezrobocia 

osiągnęła poziom 7,7%. W porównaniu do 2017 r. liczba bezrobotnych  zmniejszyła się o  

0,2%, a stopa bezrobocia o  0,1 pkt procentowego.   

  Zarejestrowanych zostało 1.906 osób, wyrejestrowanych 1.909 osób, w tym: 980 z 

przyczyn podjęcia pracy: niesubsydiowanej  672 osoby; subsydiowanej 308 osób.  

  W ramach instrumentów rynku pracy łącznie zostało zaktywizowanych 614                             

osób bezrobotnych, w tym w ramach: zatrudnienia subsydiowanego – 308                             

osób, rozpoczęcia stażu - 209 osób, prac społecznie użytecznych – 97 osób                             

oraz 1 osobie został przyznany bon szkoleniowy na sfinansowanie kosztów                             

kursu „szkolenie dla kandydatów na maszynistów ubiegających się o licencję                             

maszynisty”. 

  Urząd współpracował z 228 pracodawcami.  
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  Przeprowadzono 1.676 wywiadów  zakończonych ustaleniem profilu. 

  Zostało zarejestrowanych 600 oświadczeń dot. zamiaru powierzenia zatrudnienia 

cudzoziemcowi. 

  Działaniami doradczymi objęto 418 osób. 

  Sporządzane były powiatowe raporty zawodów deficytowych i nadwyżkowych (dwa 

razy w roku). 

  W imieniu Starosty Hajnowskiego zostało wydanych 4.460 decyzji 

administracyjnych. 

Przyznanych zostało 70 dodatków aktywizacyjnych. 

Wydano: 

✓ 1.621 zaświadczeń osobom bezrobotnym i poszukującym pracy w celu 

potwierdzenia okresów zarejestrowania, okresu i wysokości pobieranych 

świadczeń, w celu ubiegania się o pomoc w ośrodkach pomocy społecznej, 

przyznania dodatków mieszkaniowych i innych, 

✓ 745  informacji (PIT-11), 

✓ 1.012  rocznych raportów składek społecznych i zdrowotnych.  

    
A. Powiatowy program promocji zatrudnienia oraz aktywizacji lokalnego rynku 

pracy na lata 2015-2020 stanowiący załącznik do uchwały Nr VII/42/15 Rady 

Powiatu  Hajnowskiego z dnia 30 kwietnia 2015 r.  

Wnioski: 

Działaniami usługowymi zostało objętych: 115 osób do 25 r.ż.; 391 bezrobotnych 

pozostających w szczególnej sytuacji na rynku pracy; 197 kobiet. 

Opracowano 206 Indywidualnych Planów Działania dla 206 bezrobotnych do 25 r.ż. 

 Zatrudnienie subsydiowane podjęło: 20 bezrobotnych do 25 r.ż.; 231 osób pozostających 

w szczególnej sytuacji na rynku pracy; 143  kobiety. 

Staż rozpoczęło: 75 bezrobotnych do 25 r.ż.; 135 osób pozostających w szczególnej 

sytuacji na rynku pracy; 161  kobiet. 

Poprzez prace społecznie użyteczne zaktywizowanych zostało: 138 osób pozostających w 

szczególnej sytuacji na rynku pracy; 46  kobiet. 

 
B.  Projekty współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego.  

 1. Projekty EFS  realizowane indywidualnie: 

„Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie hajnowskim (IV)”-  
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projekt realizowany od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. w ramach Programu Operacyjnego 

Wiedza Edukacja Rozwój Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy 

na regionalnym rynku pracy.  

Zaktywizowanych zostało 101 osób, w tym 1 osoba otrzymała bon szkoleniowy. 

„Aktywizacja osób powyżej 30 roku życia w powiecie hajnowskim (IV)” -  projekt 

realizowany od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Podlaskiego Działania 2.1 Zwiększenie zdolności 

zatrudnieniowej osób pozostających bez zatrudnienia oraz osób poszukujących pracy, 

przy wykorzystaniu aktywnej polityki rynku pracy oraz wspieranie mobilności zasobów 

pracy. 

Zaktywizowanych zostało 84 osoby. 

„30-latkowie atrakcyjni na rynku pracy”  -  projekt realizowany od 01.05.2017 r. do 

31.05.2018 r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Podlaskiego Działania 2.1 Zwiększenie zdolności zatrudnieniowej osób pozostających bez 

zatrudnienia oraz osób poszukujących pracy, przy wykorzystaniu aktywnej polityki rynku 

pracy oraz wspieranie mobilności zasobów pracy w partnerstwie z powiatami bielskim, 

wysokomazowieckim  i siemiatyckim.  

33 osoby zostało skierownych na staż,  który był kontynuowany w 2018 r. 

2 . Projekty EFS  realizowane z partnerem zewnętrznym. 

”Szansa w integracji II”  nr RPPD.07.01.00-20-0151/17 Oś priorytetowa VII.  Poprawa 

spójności społecznej Działanie 7.1 Rozwój działań aktywnej integracji dofinansowanego 

ze środków Unii Europejskiej w  ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 wykonywany w partnerstwie lokalnym z: 

Fundacją Okno na Wschód  z siedzibą w Białymstoku, Miejskim Ośrodekiem Pomocy 

Społecnej w Hajnówce, Powiatem Hajnowskim. Gminą Miejską Hajnówka, Powiatowym 

Urządem Pracy w Hajnówce  w terminie od 01 października 2018 r.  do 31 grudnia 2019 r.  

PUP w Hajnówce realizował czynności w zakresie  indywidualnego doradztwa 

zawodowego obejmujące 4 h wsparcie uczestnika projektu, a następnie kierował na 

dalsze kroki ścieżki reintegracji zawodowej, m. in. pośrednictwo pracy, szkolenia i staże 

dla 30 osób zarejestrowanych w PUP  w III profilu pomocy. 

”Liderzy kooperacji” etap I Kamień Milowy projektu realizowany w  ramach Programu 

Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój (POWER) na lata 2014-2020, wykonywany w 

partnerstwie z: Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Narewce, Szkolą Podstawową 

w Narewce, Gminnym Ośrodkiem Kultury w Narewce, Samodzielnym Publicznym 
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Ośrodkiem Zdrowia w Narewce, Posterunkiem Policji w Narewce, Agroturystycznym 

Stowarzyszeniem Puszcza Białowieska w Narewce, Stowarzyszeniem Storczyk w 

Michnówce, Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Hajnówce, Specjalnym Ośrodkiem 

Szkolno-Wychowawczym w Hajnówce, Warsztatem Terapii Zajęciowej w Hajnówce, 

Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Hajnówce i Powiatowym Urzędem Pracy w 

Hajnówce.  

 
C. Projekty realizowane w ramach Funduszu Pracy: 

„Program aktywizacji zawodowej bezrobotnych w wieku 45 i powyżej”. 

Zaktywizowanych zostało 32 osoby bezrobotne. 

„Program aktywizacji zawodowej osób długotrwale bezrobotnych”. 

Zaktywizowanych zostało 15 osób bezrobotnych. 

„Program aktywizacji zawodowej bezrobotnych niepełnosprawnych”. 

Zaktywizowanych zostało 12 osób bezrobotnych.    

„Program staży wplacówkach Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa”.   

Zaktywizowanych zostało 2 osoby.  

 

„Program aktywizacji zawodowej dla osób bezrobotnych w regionach wysokiego 

bezrobocia”. 

Zaktywizowanych zostało 40 osób bezrobotnych.    

„Program aktywizacji zawodowej dla osób bezrobotnych zamieszkujących na wsi”. 

           Zaktywizowanych zostało 67 osób bezrobotnych.    

„Program regionalny  aktywizacji osób długotrwale bezrobotnych i osób bez 

kwalifikacji zawodowych w województwie podlaskim w 2018 r.”  

Zaktywizowanych zostało 20 osób. 

Finansowanie promocji zatrudnienia: Wydatki wg zadań: 

 

Rodzaj zadania Poniesione wydatki Udział procentowy 
 

Programy na rzecz 
promocji 
zatrudnienia 

3.682.849,44 60,07 

Zasiłki i inne 
świadczenia 

1.649.376,67 26,90 

Art. 150f (refundacja 
kosztów zatr. do 30 
r.ż.) 

481.361,77 7,85 

Pozostałe wydatki 317.460,67 5,18 
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limitowane, KFSz 

Ogółem: 6.131.048,55 100,00 

   

 Wydatki na rzecz promocji zatrudnienia - 3.682.849,44 zł., z tego w ramach: 

algotytmu:  

✓ środki FP przyznane decyzjami  Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej  

– 1.112.226,24 zł; 

✓ EFS – 1.499.795,96 zł.; środków FP pozyskanych przez Urząd  z rezerwy 

Ministra – 1.070.827,24 zł. 

 

8.  PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA POWIATU 
HAJNOWSKIEGO NA LATA 2016 – 2020            

 Program został przyjęty uchwałą Rady Powiatu Hajnowskiego Nr X/88/15 z dnia 29 

października 2015 roku. Misją Programu jest  ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ POWIATU 

HAJNOWSKIEGO PRZY PROMOCJI ŚRODOWISKA NATURALNEGO, która będzie 

realizowana poprzez priorytety i działania ekologiczne powiatu, z którymi będą spójne 

gminne priorytety i działania planowane w gminnych programach ochrony środowiska. 

Program będzie realizowany przez następujące cele ekologiczne:  

 

 

I.    Zanieczyszczenie powietrza atmosferycznego (AP) 

Cel długoterminowy:  

Kontynuacja działań związanych z poprawą jakości powietrza.  

Cele krótkoterminowe:  

wdrażanie i realizacja założeń programów służących ochronie powietrza; 

spełnienie wymagań prawnych w zakresie jakości powietrza poprzez ograniczenie 

emisji ze źródeł powierzchniowych, liniowych i punktowych; 

ograniczenie niskiej emisji; 

modernizacja kotłowni;  

zmiana systemu ogrzewania na bardziej efektywny ekologicznie i energetycznie, w 

tym wymiana ogrzewania węglowego na inne bardziej ekologiczne; 

termomodernizacja budynków; 

kontrola zakładów emitujących zanieczyszczenia do powietrza. 

  



88 

Zadanie ciągłe wykonywane w ramach kompetencji - w ramach realizacji tego 

zadania Starosta reglamentuje stopień korzystania ze środowiska poprzez wydawanie 

podmiotom (na warunkach określonych w ustawie Prawo ochrony środowiska) - pozwoleń 

na emisje gazów lub pyłów do powietrza oraz pozwoleń zintegrowanych z instalacji 

wymagających takiego pozwolenia, zakup pojazdów transportu publicznego o niskiej 

emisji spalin, działania mające na celu ograniczenie emisji z transportu (w tym rozwój 

komunikacji zbiorowej, prowadzenie odpowiedniej polityki parkingowej).  

 

II  Gospodarka wodna (W)  

Cel długoterminowy:  

Osiągnięcie i utrzymanie dobrego stanu wód powierzchniowych oraz ochrona 

jakości wód podziemnych i racjonalizacja ich wykorzystania.  

Cele krótkoterminowe:  

zapewnienie dobrej jakości wody pitnej; 

modernizacja i rozbudowa systemów poboru i uzdatniania wody; 

budowa nowych sieci wodociągowych; 

informowanie społeczeństwa o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi 

i wykorzystywanej w kąpieliskach; 

  

Corocznie, w ramach swoich kompetencji (zadanie ciągłe) Państwowy Powiatowy 

Inspektor Sanitarny wykonuje bieżące i okresowe oceny wody przeznaczonej do spożycia 

z wodociągów zbiorowego zaopatrzenia oraz oceny wody z miejsc wykorzystywanych do 

kąpieli. PPIS poinformował, iż na terenie Powiatu Hajnowskiego w 2018 roku brak jest 

czynnych miejsc wykorzystywanych do kąpieli. Natomiast wykaz kąpielisk i miejsc 

okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli na terenie kraju można uzyskać na stronie 

internetowej Głównego Inspektoratu Sanitarnego. 

 Ocenę jakości wody do spożycia PIS przesłał do Wójtów, Burmistrzów i 

administratorów urządzeń wodociągowych celem poinformowania o jej jakości 

społeczeństwo.   

  Racjonalizacja gospodarowania zasobami wód 

1) minimalizacja strat wody na przesyle wody wodociągowej,  

2) eliminacja nieuzasadnionego wykorzystania wód podziemnych na cele 

przemysłowe oraz wprowadzanie zamkniętych obiegów wody w przemyśle, 

3)  ograniczenie poboru wód dla przemysłu i rolnictwa, 
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4) przestrzeganie zasad poboru wód podziemnych zgodnie z zasobami 

dyspozycyjnymi.  

Poprawa jakości wód powierzchniowych i podziemnych.  

1) budowa i modernizacja komunalnych oczyszczalni ścieków oraz systemu 

kanalizacji,  

2) budowa kanalizacji deszczowej,  

3) budowa oczyszczalni przydomowych tam, gdzie brak będzie kanalizacji w 

okresie perspektywicznym,  

4) ewidencja zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków,  

5) ustanowienie obszarów ochronnych dla GZWP,  

6) wspieranie rolnictwa ekologicznego,  

7) prowadzenie monitoringu wód podziemnych i powierzchniowych.  

Zwiększenie retencji w zlewniach oraz zapobieganie suszy i powodziom 

1)  zwiększenie lesistości,  

2)  dokonanie wstępnej oceny ryzyka powodzi,  

3)  wyznaczenie obszarów zalewowych,  

Odtworzenie ciągłości ekologicznej i renaturalizacja rzek  

1)  zapewnienie ciągłości rzek poprzez udrożnienie obiektów stanowiących 

przeszkodę dla migracji ryb,  

2)  ochrona, zachowanie i przywracanie biotopów i naturalnych siedlisk 

przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory,  

3)  wdrażanie małej retencji na obszarach Natura 2000 i innych cennych 

przyrodniczo, zwłaszcza w lasach, obszarach bagien i torfowisk.  

 

III Ochrona przyrody i krajobrazu (OP)  

Cel długoterminowy:  

Zachowanie, odtworzenie i zrównoważone użytkowanie różnorodności biologicznej 

na różnych poziomach organizacji: na poziomie genetycznym, gatunkowym, 

ekosystemowym oraz georóżnorodności.  

Cele krótkoterminowe:  

Pogłębianie i udostępnianie wiedzy o zasobach przyrodniczych 

1) kontynuowanie inwentaryzacji i waloryzacji przyrodniczej ze szczególnym 

uwzględnieniem obszarów Natura 2000,  
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2)   promocja walorów przyrodniczych ze szczególnym uwzględnieniem parku 

narodowego i obszarów Natura 2000, Powiat Hajnowski realizuje projekt 

„Szlakiem bioróżnorodności Puszczy Białowieskiej”. Termin realizacji wrzesień 

2018-październik 2019. Kwota dofinansowania 2.018.330.70 zł z Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego. Zagospodarowany 

zostanie parking Zwierzyniec przy drodze Hajnówka-Białowieża, 

3) edukacja pracowników administracji w zakresie prawnych i przyrodniczych 

podstaw zarządzania obszarami Natura 2000.  

Stworzenie instytucjonalnych i prawnych warunków i narzędzi dla ochrony przyrody  

1)  uporządkowanie kwestii planowania przestrzennego i wprowadzenie zapisów 

dotyczących ochrony przyrody do dokumentów planistycznych gmin,  

2)  opracowanie i zatwierdzenie planów ochrony dla istniejących rezerwatów 

przyrody oraz parku narodowego,  

3)  opracowanie planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000,  

4)  systematyczne wykonywanie ocen oddziaływania na środowisko dla 

inwestycji mogących niekorzystnie oddziaływać na obszary Natura 2000.  

Zachowanie lub odtworzenie właściwej struktury i stanu ekosystemów   

1)  czynna ochrona terenów podmokłych oraz łąk i pastwisk cennych 

przyrodniczo, 

2)  wzbogacenie składu gatunkowego odnowień leśnych w kierunku zgodności z 

siedliskiem,  

3)  opracowanie i wdrażanie programów ochrony gatunków zagrożonych, 

4)  przeciwdziałanie pogorszeniu się stanu siedlisk i gatunków na obszarach 

Natura 2000 oraz w razie potrzeby podejmowanie działań kompensacyjnych,  

5)  monitoring stanu gatunków i siedlisk na obszarach Natura 2000.  

Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazowej na obszarach wiejskich 

1)  szkolenia i wsparcie rolników we wdrażaniu programów rolno- 

środowiskowych,  

2)  szkolenia i wsparcie rolników we wdrażaniu rolnictwa ekologicznego  

Zapobieganie konfliktom ekologicznym na obszarach chronionych  

1)  inwentaryzacja i rozpoznanie obszarów potencjalnie konfliktowych pod 

kątem sporów ochrona przyrody - rozwój gospodarczy,  

2)  wdrożenie procesów mediacji z udziałem profesjonalnych mediatorów w 
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przypadku istniejących konfliktów ekologicznych.  

 

IV Ochrona przed hałasem (H)  

Cel długoterminowy:  

Zmniejszenie zagrożenia poprzez obniżenie jego natężenia do poziomu 

obowiązującego.  

Cele krótkoterminowe:  

Rozpoznanie i ocena stopnia narażenia mieszkańców powiatu na ponadnormatywny 

hałas.  

1) monitoring hałasu komunikacyjnego,  

2)  zwiększenie kontroli jednostek gospodarczych w zakresie emitowanego 

hałasu.  

Eliminacja narażenia mieszkańców na hałas.  

1)  remont nawierzchni dotychczasowych odcinków dróg, Załącznik – zadania 

inwestycyjne Hajnowskiego w 2018 roku. 

2)  opracowanie i wdrożenie zasad organizacji ruchu sprzyjających obniżeniu 

emisji hałasu,  

3)  utworzenie obszarów ograniczonego użytkowania,  

4)  interwencyjna działalność organów kontroli środowiska w przypadku 

naruszeń zasad przestrzegania emisji hałasu przemysłowego do środowiska.  

  

Zadanie ciągłe wykonywane w ramach kompetencji - w ramach realizacji tego zadania 

Starosta wydaje (na warunkach określonych w ustawie Prawo ochrony środowiska) – 

decyzje o dopuszczalnym poziomie hałasu w środowisku.  

 

V   Promieniowanie elektromagnetyczne (PEM)  

Cel długoterminowy:  

Ochrona przed polami elektromagnetycznymi.  

Cel krótkoterminowy:  

Utrzymanie poziomów promieniowania elektromagnetycznego poniżej wartości 

dopuszczalnych.  
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VI   Odnawialne źródła energii (OZE)  

Cel długoterminowy:  

Ograniczanie zużycia energii oraz zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł 

energii. 

Cel krótkoterminowy:  

Zwiększenie wykorzystania niekonwencjonalnych źródeł energii. Realizacja projektu 

„Instalacje fotowoltaiczne na budynkach należących do Powiatu Hajnowskiego”. 

Całkowita wartość projektu 799.592,72 zł, z czego dofinansowanie z RPOW 

Województwa Podlaskiego wynosi 411.946,60 zł. Instalacja ogniw fotowoltaicznych 

na budynkach: Zespołu Szkół Zawodowych, Środowiskowego Domu Samopomocy, 

Domu Pomocy Społecznej „Rokitnik” Specjalnego Ośrodka Szkolno-

Wychowawczego.   

Realizacja polsko-niemieckiego projektu „Zasobooszczędny rozwój regionalny na 

Podlasiu”. Głównym celem projektu jest opracowanie „planu energetycznego, zachowania 

czystości powietrza i ochrony klimatu Powiatu Hajnowskiego”.  

 

VII  Poważne awarie przemysłowe (PAP)  

Cel długoterminowy:  

Zapobieganie powstawaniu poważnych awarii przemysłowych.  

Cel krótkoterminowy:  

Monitoring obszarów zagrożonych wystąpieniem poważnych awarii przemysłowych.  

 
VIII Eksploatacja surowców naturalnych  (SN)  

Cel długoterminowy:  

Zrównoważona gospodarka zasobami naturalnymi.  

Cel krótkoterminowy:  

Ograniczenie presji  wywieranej na środowisko podczas prowadzenia prac 

geologicznych i eksploatacji kopalin.  

eliminacja nielegalnej eksploatacji kopalin,  

ochrona niezagospodarowanych złóż kopalin w procesie planowania 

przestrzennego.  
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IX Gleby i ich zanieczyszczenia (GL)  

Cel długoterminowy:  

Ochrona powierzchni ziemi.  

Cele krótkoterminowe:  

Zagospodarowanie powierzchni ziemi zgodnie z zasadami zrównoważonego 

rozwoju.  

1) rozpowszechnienie dobrych praktyk rolnych i leśnych, zgodnych z zasadami 

rozwoju zrównoważonego,  

2) przeciwdziałanie degradacji terenów rolnych, łąkowych i wodno- błotnych 

przez czynniki antropogeniczne,  

3) zwiększenie skali rekultywacji gleb zdegradowanych i zdewastowanych, 

przywracając im funkcję przyrodniczą, rekreacyjną lub rolniczą.  

Wskazanie obszarów zanieczyszczonych i ich rekultywacja.  

 

X  Edukacja ekologiczna (EE)  

Cel długoterminowy:  

Wzrost świadomości ekologicznej mieszkańców powiatu.  

Realizacja projektu „Puszcza i ludzie”. Całkowita wartość projektu 911.400,00 zł, z 

czego dofinansowanie POIŚ to 744.690,00 zł. Cele projektu to: podniesienie świadomości 

ekologicznej wśród mieszkańców, wymiana wiedzy i doświadczenia pomiędzy podmiotami 

zaangażowanymi w ochronę przyrody.  

Cele krótkoterminowe:  

Wzrost świadomości ekologicznej mieszkańców w zakresie ochrony powietrza i 

właściwej gospodarki odpadami.  

1) działania promocyjne i edukacyjne w odniesieniu do wykorzystania 

alternatywnych źródeł energii, uświadamiania mieszkańcom zagrożenia jakie 

stanowi spalanie odpadów w piecach domowych, odpowiedniego 

postępowania z odpadami komunalnymi,  

2) działania promocyjne i edukacyjne w odniesieniu do kształtowania 

pozytywnych postaw mieszkańców w zakresie poszanowania energii: 

w dniu 12.04.2018 roku w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w 

Hajnówce odbyła się XIII Wojewódzka Ekoolimpiada – oprócz integracji środowiska osób 

niepełnosprawnych miała na celu uwrażliwienie na piękno przyrody i jej ochronę. 



94 

Ekoolimpiada jest impreza cykliczną i co roku Starosta wspiera finansowo jej organizację  

przekazując środki na zakup części nagród. 

Oszczędność wody oraz jej ochrona. 

1) propagowanie zachowań sprzyjających oszczędzaniu wody przez 

działania edukacyjno- promocyjne,  

2) podnoszenie świadomości w zakresie negatywnego wpływu na jakość 

wód nieprawidłowej gospodarki ściekowej w gospodarstwach.  

Wzrost świadomości ekologicznej w obrębie pozostałych elementów środowiska.  

1) edukacja ekologiczna celem zmniejszenia emisji hałasu, ze szczególnym 

naciskiem na promocję komunikacji zbiorowej, promocję proekologicznego 

korzystania z samochodów: carpooling (jazda z sąsiadem), ecodriving 

(ekojazda),  

2) edukacja społeczeństwa na rzecz kreowania prawidłowych zachowań w 

sytuacji wystąpienia nadzwyczajnego zagrożenia środowiska,  

3) szkolenia dla rolników z zakresu właściwego nawożenia, promocji 

rolnictwa ekologicznego, stosowania dobrych praktyk.  

  Program ochrony środowiska dla powiatu hajnowskiego na lata 2016-2020 jest 

narzędziem wdrażania polityki ochrony środowiska w powiecie. Oznacza to konieczność 

monitorowania zmian zachodzących w powiecie poprzez regularne ocenianie stopnia 

realizacji założonych działań, przyjętych celów, a także ustalania rozbieżności pomiędzy 

założonymi celami i działaniami, a ich wykonaniem. Poprzez przygotowanie co dwa lata 

raportu, ocenia się stopień realizacji programu.  



 
 

Zadania inwestycyjne gmin Powiatu Hajnowskiego realizowane w 2018 roku 
 

Lp. 

 

Nazwa zadania Realizacja 

zadania w 

roku  

Poniesiony 

koszt 

 [tys. zł] 

Źródła finansowania 

(podać udział w %) 

 

Opis wykonania zadania 

(w tym stopień realizacji w %) 

 

GMINA BIAŁOWIEŻA 

1 Budowa kanalizacji 

sanitarnej i 

przepompowni 

ścieków na ul. 

Wojciechówka 

2017 

 

33.652,43 zł Zakup materiałów – w 

100% ze środków 

własnych 

Robocizna – po stronie 

zarządcy sieci tj. 

Wodociągów Podlaskich 

Zadanie wykonano w około 50% 

2 Budowa kanalizacji 

sanitarnej, 

przepompowni 

ścieków oraz sieci 

wodociągowej w 

Podolanach II 

2016 23.586,02 zł Zakup materiałów – w 

100% ze środków 

własnych 

Robocizna – po stronie 

zarządcy sieci tj. 

Wodociągów Podlaskich 

Zadanie wykonano w części dotyczącej 

sieci wodociągowej 

GMINA CZEREMCHA 

1 

Opracowanie 

dokumentacji na 

modernizację SUW 

Kuzawa  

2018 49,2 
100% - budżet Gminy 

Czeremcha 

Opracowano dokumentację 

Stopień realizacji całego zadania – 100%  

2 

Opracowanie 

dokumentacji na 

rozbudowę sieci 

kanalizacyjnej ul. 1 

Maja, Duboisa, 

Szkolna, Żurawia, 

Jaskółcza, Lipowa, 

2018 58,50 
100% - budżet Gminy 

Czeremcha 

Opracowano dokumentację na 

rozbudowę sieci kanalizacyjnej: część ul. 

1-go Maja, Czeremcha-Wieś 

Stopień realizacji całego zadania – 40% 
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Boczna, Czeremcha-

wieś 

3 

Opracowanie 

dokumentacji na 

budowę dróg - ul. 

Wrzosowa, 

Jaśminowa, 

Obwodowa, Boczna, 

Żurawia, odcinek wsi 

Stawiszcze, droga 

Kuzawa-Pohulanka-

Opaka Duża, droga 

Zubacze-granica 

gminy, droga części 

wsi Wólka 

Terechowska 

2018 45,0 
100% - budżet Gminy 

Czeremcha 

Opracowano dokumentację na budowę 

dróg: droga Zubacze-granica gminy 

Stopień realizacji całego zadania – 10% 

GMINA HAJNÓWKA 

1 Przebudowa dróg 

gminnych  

2018 1715,16 1) ul. Łąkowa w 

Dubinach – środki własne 

2) Droga wewnętrzna 

w Dubinach – środki 

własne 

3) Droga w 

miejscowości Olchowa 

Kładka Etap I 50% środki 

własne i 50% Fundusz 

Leśny Nadleśnictwa 

Browsk 

1) Wykonano przebudowę drogi 

(nawierzchnia z kostki brukowej) 

2) Wykonano przebudowę drogi 

(nawierzchnia bitumiczna) 

3) Wykonano przebudowę drogi etap 

I  (nawierzchnia żwirowa – 

podbudowa drogi) 

 

MIASTO HAJNÓWKA 

1 Zakup nowych 

autobusów 

2018 188,61 100% środki własne 

Przedsiębiorstwa Usług 

Leasing autobusu Karsan 
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komunikacji 

miejskiej 

Komunalnych Sp z o.o. w 

Hajnówce 

2 Budowa ścieżek 

rowerowych 

2018 80 35,04% Fundusz Leśny, 

64,96% środki własne 

Gminy Miejskiej 

Hajnówka 

Wykonano w ramach budowy ul.Celnej o 

łącznej wartości 4389,6 tys. zł 

3    Edukacja 

ekologiczna 

2018 4,5 100% środki własne 

Gminy Miejskiej 

Hajnówka 

1. Organizacja szkolenia dla 

przedstawicieli Jst pn „Szanse, 

możliwości i potencjał gmin w 

zarządzaniu ochroną przyrody” - 6 

godzin, w którym uczestniczyło 13 osób. 

2. Warsztaty pn „Ograniczenie ilości toreb 

foliowych i opakowań plastikowych” w 

których łącznie uczestniczyło około 240 

osób. (20 grup po min. 20 osób)   

3. Festyn ekologiczny w Amfiteatrze 

Miejskim skierowany do dzieci i 

młodzieży przedszkolnej, szkolnej i 

gimnazjalnej, w tym turniej 

międzyszkolny, uczestniczyło łącznie ok. 

250 osób. 

4 Usuwanie wyrobów 

zawierających azbest 

2018 40,69  20,00% środki 

WFOŚiGW 

80% środki własne 

Gminy Miejskiej 

Hajnówka 

113,99 Mg wyrobów zawierających 

azbest 

GMINA NAREWKA 

1 Przebudowa stacji 

uzdatniania wody 

Narewka   

2018 - - Zadanie zrealizowane w pełni w 100% w 

2017 roku. 

2 Przebudowa 2018 0 PROW 63,63%, W trakcie wykonywania I etapu inwestycji. 
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hydrofornii 

Siemianówka 

Środki własne – 36,37% 

3 Budowa 

przydomowych 

oczyszczalni ścieków 

120 szt.   

2018 - - Zadanie na etapie przetargu na 

wykonanie 

4 Instalacja fotowoltaiki 2018 0 Instalacje fotowoltaiczne 

w obiektach 

funkcjonalnych w gminie 

Narewka (fotowoltaika) – 

PROW 54%, środki 

własne 46% 

Modernizacja 

indywidualnych źródeł 

energii cieplnej i 

elektrycznej w gminie 

Narewka 

(kolektory+fotowoltaika) – 

PROW 64%, środki 

własne 36% 

 

Realizacja zadania planowana w 2019 r. 

5 Instalacja zestawów 

solarnych 

2018 0 

 
 

Realizacja zadania planowana w 2019 r. 

6 Uchwalenie mpzp dla 

Lewkowo Starego  

2018 - - Na etapie planowania 

7 Działalność Ośrodka 

Edukacji Ekologicznej 

2018 451 446,38  Środki własne w 100%  

PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ W HAJNÓWCE 

1 Modernizacja 

kotłowni 

2018 8,9 Środki własne Modernizacja odpylacza cyklonowego 

służącego do zatrzymania pyłów ze 

spalin odprowadzanych z kotłów do 
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atmosfery. W wyniku realizacji tego 

zadania doprowadzono do znacznej 

redukcji emisji pyłów do środowiska. 

Planowana realizacja modernizacji 

kotłowni została wykonana w 8% ze 

względu na brak środków finansowych na 

realizację całościowego zadania w 

zaplanowanym terminie. 

PRZEDSIEBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W HAJNÓWCE 

1 Rozbudowa i remont 

sieci wodociągowej 

2018 86 100% środki własne wybudowano 0,945 km sieci 

wodociągowej, plan rzeczowy na rok 

2018 został zrealizowany 

2 Rozbudowa i remont 

sieci kanalizacyjnej 

2018 348 100% środki własne wybudowano  1,367 km sieci kanalizacji 

sanitarnej, plan rzeczowy na rok 2018 

został zrealizowany 



 
 

 

9.  PROGRAM USUWANIA AZBESTU I WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH 
AZBEST NA LATA 2008 – 2032 

 
 Program został przyjęty uchwałą Rady Powiatu Hajnowskiego Nr XVIII/123/08 z 

dnia 22 grudnia 2008 roku. Nadrzędnym długoterminowym celem Programu jest 

eliminowanie negatywnych skutków zdrowotnych u mieszkańców powiatu 

spowodowanych azbestem. 

 Cel programu: 

1. spowodowanie oczyszczenia terytorium powiatu hajnowskiego  z azbestu oraz 

usunięcie stosowanych od wielu lat wyrobów zawierających azbest, 

2. wyeliminowanie ewentualnych (poprzedzonych dokładniejszymi badaniami) 

negatywnych skutków zdrowotnych u mieszkańców powiatu spowodowanych 

azbestem oraz ustalenie koniecznych do tego uwarunkowań, 

3. spowodowanie działań zmierzających do sukcesywnej likwidacji oddziaływania 

azbestu na środowisko i stworzenie warunków do spełnienia wymogów ochrony 

środowiska w określonym horyzoncie czasowym, 

4. stworzenie możliwości do wdrożenia przepisów prawnych oraz norm postępowania 

z wyrobami zawierającymi azbest stosowanych w Unii Europejskiej.  

 Szczegółowe cele do osiągnięcia w latach 2008 – 2032 zostały podzielone na 3 

podokresy. 

Lata Cel 
Jednostka 

odpowiedzialna 

2008 – 2012 

Działalność informacyjno – popularyzacyjna w 
mediach nt. bezpiecznego postępowania z 

wyrobami zawierającymi azbest oraz 
sposobów ich usuwania oraz szkodliwości 

azbestu. 

Wójt/ Burmistrz 

Usuwanie wyrobów azbestowych z budynków 
będących własnością  Powiatu 

 

Starosta Hajnowski  

Usunięcie do 35% aktualnej ilości wyrobów 
zawierających azbest oraz ich 

unieszkodliwienie 
 

Właściciele obiektów 

Edukacja ekologiczna 
 

Wójt/ Burmistrz 

Monitorowanie realizacji Programu 
 

Wójt/ Burmistrz 
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Lata Cel 
Jednostka 

odpowiedzialna 

2013 – 2022 

Usunięcie do 40% aktualnej ilości wyrobów 
zawierających azbest oraz ich 

unieszkodliwienie 

Właściciele obiektów 

Edukacja ekologiczna 
 

Wójt/ Burmistrz 

Monitorowanie realizacji Programu 
 

Wójt/ Burmistrz 

2023 – 2032 

Usunięcie do 25% aktualnej ilości wyrobów 
zawierających azbest oraz ich 

unieszkodliwienie 

Właściciele obiektów 

Edukacja ekologiczna 
 

Wójt/ Burmistrz 

Monitorowanie realizacji Programu 
 

Wójt/ Burmistrz 

 

  

Powyższe cele są realizowane poprzez następujące zadania: 

1. opracowanie przez jednostki samorządu terytorialnego planów i programów 

dotyczących oczyszczania z azbestu terenu tych jednostek, a także prowadzenie 

odpowiednich prac przygotowawczych i dokumentacyjnych dla realizacji tych 

zadań, 

2. prowadzenie szerokiej działalności edukacyjnej i szkoleniowej dotyczącej tematyki 

azbestowej, 

3. działalność informacyjno – popularyzacyjną dotyczącą bezpiecznego postępowania 

z wyrobami zawierającymi azbest, a także ich usuwania i oczyszczania terenu 

powiatu z azbestu, 

4. opracowanie i prowadzenie systemu informacji elektronicznej umożliwiającej stały i 

systematyczny monitoring realizacji „Programu…” przez cały 25–letni okres jego 

realizacji, 

5. opracowanie i wdrożenie systemu baz danych o wyrobach i odpadach 

zawierających azbest. 

 

Realizację programu oparto na następujących kierunkach działań: 

1. Edukacja mieszkańców w zakresie szkodliwości azbestu, obowiązków dotyczących 

postępowania z wyrobami zawierającymi azbest oraz sposobów bezpiecznego ich 

usuwania oraz unieszkodliwiania. Jednostkami  odpowiedzialnymi za wykonie tego 

działania będą organy wykonawcze gmin powiatu hajnowskiego. 
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 W ramach edukacji mieszkańców na stronie internetowej powiatu utworzona  

 została „zakładka tematyczna”, w której bieżąco były prezentowane: 

1) akty prawne dotyczące obowiązków postępowania z wyrobami 

zawierającymi azbest oraz regulujących sposób bezpiecznego ich usuwania i 

unieszkodliwiania 

2) aktualny wykaz firm posiadających decyzje zatwierdzające program 

gospodarki odpadami niebezpiecznymi na demontaż wyrobów zawierających 

azbest i zezwolenia na transport powstałych odpadów. 

2.  Usunięcie wyrobów zawierających azbest z obiektów będących własnością Powiatu 

     Hajnowskiego. 

 

 Przy opracowywaniu programu podano, iż jest 7 budynków będących własnością 

powiatu, na których znajdują się wyroby zawierające azbest. Są to: Przychodnia Rejonowa 

nr 1 (wiata), budynek gospodarczy PCPR, Internat nr 1 i nr 2 Zespołu Szkól Zawodowych, 

warsztaty metalowe i budynek kuźni Hajnowskiego Centrum Kształcenia Zawodowego 

oraz wiata magazynowa Zarządu Dróg Powiatowych. W programie wyliczono, iż łącznie 

jest to 2665 m2 płyt azbestowo-cementowych i średni koszt ich usunięcia, transportu i 

składowania wyniesie 87 542,59 złotych brutto. W 2009 roku usunięto wyroby azbestowe 

z wiaty SP ZOZ – 1750 kg, dotacja z budżetu powiatu 3.000,00 zł oraz z warsztatów 

metalowych CKZ – 1347 m2, zwiększono budżet szkoły o 45 650,00 zł.  

 Szczegółowe informacje o wyrobach azbestowych znajdujących się na terenie 

powiatu posiadają poszczególne gminy i Marszałek Województwa Podlaskiego. Zgodnie z 

przepisami prawa osoby fizyczne, które są użytkownikami wyrobów zawierających azbest 

są obowiązane sporządzić i przedłożyć Burmistrzowi Miasta lub Wójtowi Gminy informację 

zawierającą min. dane o ilości azbestu i jego lokalizacji. Organy gmin mają obowiązek 

przedkładania marszałkowi województwa informacji o wyrobach zawierających azbest. 

Przedsiębiorcy informacje o azbeście przedkładają bezpośrednio marszałkowi 

województwa  

 Marszałek Województwa Podlaskiego prowadzi rejestr rodzaju, ilości oraz miejsc 

występowania substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska. Dane 

dotyczące miejsc, w jakich były lub są wyroby zawierające azbest umieszczane są w bazie 

wyrobów i odpadów zawierających azbest (WBDA).  
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Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest w 2018 r. na terenie Powiatu 
Hajnowskiego 

 

Gmina Ilość 
usuniętego 
azbestu i 
wyrobów (Mg) 

Koszt 
usunięcia (zł) 

Środki własne 
gminy 

Dofinansowanie  
(WFOŚiGW) 

Białowieża 64,55 23 563,33   17 763,33  5800 

Czeremcha 33,26 11 315,05 2115,05 9200 

Czyże 111,75 38 961,84   30 061,84 8900 

Dubicze 

Cerkiewne 

53,44 16 044,83   12,83 16 032 

Hajnówka  46,09 15 396,59 2039,61 13 356,98 

Hajnówka 

Miasto 

113,99 40 688 32 288 8400 

Kleszczele Nie usuwano wyrobów azbestowych. 

Narew 89,74 39 736,87 34 736,87 5000 

Narewka 83,02 30 215,96   23 315,96 6900 

 

10.   LOKALNY PROGRAM WSPIERANIA EDUKACJI UZDOLNIONYCH 
DZIECI I MŁODZIEŻY    

   

  Program został przyjęty uchwałą Rady Powiatu Hajnowskiego Nr XIV/128/16 z dnia 

21 kwietnia 2016 roku. Program skierowany jest do uczniów uczęszczających do szkół 

ponadgimnazjalnych kończących się maturą prowadzonych przez Powiat Hajnowski z 

wyjątkiem szkół dla dorosłych. 

1. Głównym celem programu jest finansowe wspieranie rozwoju uzdolnień, poprzez 

udzielanie stypendium uczniom, którzy dzięki swojej pracy i zaangażowaniu 

uzyskują wysokie wyniki w nauce, znaczące osiągnięcia sportowe. 

2. Program obejmuje następujące działania: 

1) pracę z uczniem uzdolnionym, 

2) promocję uczniów uzdolnionych, 

3) nagradzanie uczniów uzdolnionych, 

4) współpracę z uczelniami wyższymi, 

5) współpracę z rodzicami uczniów uzdolnionych. 

3. Realizacja poszczególnych działań przewidzianych w programie oraz ich ewaluacja 
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na poziomie szkoły prowadzone są przez dyrektorów szkół. Praca z uczniem 

zdolnym polega na zorganizowaniu dla uczniów profili nauczania, przedmiotów w 

zakresie rozszerzonym, prowadzeniu zajęć pozalekcyjnych, różnych kół 

zainteresowań. Promocja uczniów uzdolnionych odbywa się poprzez świadectwa z 

wyróżnieniem, dyplomy, umieszczanie informacji o uczniach na tablicy 

informacyjnej w szkole i na stronie internetowej szkoły. Nagradzanie uczniów 

uzdolnionych to głównie fundusz stypendialny im. prof. Simony Kossak.  

Program podlega ewaluacji również przez Starostwo na zakończenie każdego roku 

szkolnego. 

Narzędziami ewaluacji są między innymi: 

1) zestawienie uczniów będących laureatami i finalistami olimpiad,  

2) analiza wyników sprawdzianów i egzaminów zewnętrznych, sporządzone na 

podstawie danych otrzymanych ze szkół. 

Zestawienie uczniów będących laureatami i finalistami olimpiad  
 

Nazwa konkursu  Szczebel/ Etap   
(Wojewódzki/ 
Centralny)  

Nazwa osiągnięcia / 
uzyskane miejsce  

I. Zespół Szkół z Dodatkową Nauką Języka Białoruskiego   

Gimnazjum  

Wojewódzki Konkurs Historyczny  wojewódzki Laureat – 1 tytuł  

Wojewódzki Konkurs 
Matematyczny  

wojewódzki Laureat – 1 tytuł 
Finalista – 1 tytuł  

Wojewódzki Konkurs Fizyczny  wojewódzki  Laureat – 1 tytuł  

Wojewódzki Konkurs Języka 
Francuskiego  

wojewódzki Laureat – 1 tytuł 

Wojewódzki Konkurs Języka 
Białoruskiego  

wojewódzki  Laureat – 2 tytuły  

Wojewódzki Konkurs Chemiczny   wojewódzki  Finalista – 2 tytuły 

Wojewódzki Konkurs Wiedzy 
Ekologicznej  

wojewódzki  Finalista – 2 tytuły  

Wojewódzki Konkurs Języka 
Rosyjskiego   

wojewódzki  Laureat – 1 tytuł  

Mistrz Gramatyki Języka 
Rosyjskiego   

wojewódzki   Wyróżnienie – 1 

Liceum  

XXIV Edycja Olimpiady Języka 
Białoruskiego w Polsce  

centralny  Laureat – 1 tytuł  
Finalista – 5 tytułów  

Olimpiada Prawosławnej Wiedzy 
Religijnej  

centralny  Finalista – 1 tytuł  
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Olimpiada Wiedzy o Żywności i 
Żywieniu   

okręgowy   Finalista – 2 tytuły  

II. Zespół Szkół Ogólnokształcących  im. M.C. Skłodowskiej 

Olimpiada statystyczna  okręgowy  zakwalifikowało się 3 osoby   

XXXIII Olimpiada Wiedzy 
Ekologicznej 

okręgowy IV miejsce  

Ogólnopolska Olimpiada promocji 
zdrowego stylu życia PCK  

rejonowy/okręgowy  I i III miejsce   

Źródło: dane ze szkół  
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Wyniki sprawdzianów i egzaminów zewnętrznych w roku 2018  

Egzamin gimnazjalny 

 

Nazwa 
przedmiotu  

Gimnazjum z Dodatkową Nauką Języka  

Białoruskiego    

Publiczne Gimnazjum Nr 4 przy Zespole Szkół 
Ogólnokształcących 

 

Liczba uczniów 
przystępujących 

do egzaminu 

(%)  
Liczba uczniów 
przystępujących 

do egzaminu 

(%)  

Średnia 
szkoły 

Średnia 
w 

Gminie 

Średnia 
w 

Powiecie 

Średnia w 
Województwi

e 

Średnia 
w Kraju 

Średnia 
szkoły 

Średnia 
w 

Gminie 

Średnia 
w 

Powiecie 

Średnia w 
Województ

wie 

Średnia w 
Kraju 

język polski  59  70 66 64 67 68 24  69 66  64  67 68 

historia i wiedza 
o 
społeczeństwie  

59  63  57 56  59  
59  

24 53 57 56  59 59 

matematyka  59  64 50  48  53 52  24 45  50 48  53 52 

przedmioty 
przyrodnicze  

59  64  56  53  56  56  
24 

52 
56  53 56 56 

język angielski 
podstawowy  

45 71  67  67 69  68  17 62  67  67  69 68 

język angielski 
rozszerzony  

45  56  -  -  39 52 17  39 -  -  39 52 

język niemiecki 
podstawowy  

1 95  49  48  52 52  1  63  49  48  52 52 

język niemiecki 
rozszerzony  

- -  -  -  -  -  - - -  -  - - 

język rosyjski 
podstawowy  

11  90  -  -  61 61 6 64  -  -  61 61 

język rosyjski 
rozszerzony  

-  -  -  -  -  -  
- 

-  -  -  - - 

język francuski 
podstawowy  

2 71  -  -  -  -  -  -  -  -  - - 

język francuski 
rozszerzony  

1 100 - - - - - - - - - - 

Źródło: dane ze szkół    
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Egzamin maturalny w roku 2018   
 

Nazwa szkoły  
 

Ilość  
absolwentów 

w roku  
szkolnym  
2017/2018 

Ilość 
absolwentów 
którzy  

przystąpili do 
egzaminu 
maturalnego  

Egzamin 
zdało  

(łącznie z  
egzaminem 

poprawk
owym)  

Egzamin 
zdało w 
%  

Egzami
n  

nie 
zdał
o   

Egzamin nie 
zdało w %  

Zespół Szkół  
Ogólnokształcących   

16 16 14 87,5    2  12,5  

Zespół Szkół z DNJB  79  79 76  96,2  3  3,8  

Zespół Szkół Zawodowych   86     80  41    51,25 39     48,75    

Źródło: dane ze szkół   

 

Egzamin zawodowy       

                                                                           

Szkoła  Klasa  Kwalifikacja  Liczba 
zdających  

Zdawalność w 
(%)  

 

Technik ekonomista  

2 TE  A.35. Planowanie i prowadzenie działalności w 
organizacji   

12 100%  

4 TE A.36. Prowadzenie rachunkowości 13 62% 

  
Technik mechanik  

  

4 TM  M.44. Organizacja i nadzorowanie procesów 
produkcji maszyn i urządzeń  

14  71,00% 

3 TM  M.20. Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, 
urządzeń i narzędzi  

14  100%  

Technik budownictwa  4 TB  B.30. Sporządzanie kosztorysów oraz 
przygotowanie dokumentacji przetargowej  

21  29,00% 

3 B  B.33. Organizacja i kontrolowanie robót 
budowlanych  

12 75,00% 

3 B  B.18. Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich  13  85,00% 



108 

Technik informatyk  4TI  E.14. Tworzenie aplikacji internetowych i baz 
danych oraz administrowanie bazami  

12  50%  

3TI  E.13. Projektowanie lokalnych sieci 
komputerowych i administrowanie sieciami  

9 68,00% 

Technik żywienia i usług  
gastronomiczych  

4 TŻ  T.15. Organizacja żywienia i usług 
gastronomicznych   

24  42%  

3 TŻ  T.06. Sporządzanie potraw i napojów   15 82%  

Technik logistyk  2 TL  A.30. Organizacja i monitorowanie przepływu 
zasobów i informacji w procesach produkcji  

21 60% 

3 TL A.31.Zarządzanie środkami technicznymi podczas 
realizacji procesów transportowych   

25 35% 

Zasadnicza Szkoła 
Zawodowa 

3W Mechanik pojazdów samochodowych    4 100% 

Źródło: dane z Zespołu Szkół Zawodowych 
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11. POWIATOWY FUNDUSZ STYPENDIALNY im. prof. Simony 
Kossak  

 
   Program został utworzony przez Radę Powiatu Hajnowskiego w 2007 roku, od 

którego zaczęto wypłacać najzdolniejszym uczniom stypendia. Uchwała przyjmująca 

regulamin przyznawania stypendiów była 3-krotnie zmieniana – ostatnia zmiana dnia 

28 czerwca 2018 roku (Uchwała Rady Powiatu Hajnowskiego Nr XXXI/309/18).  

  Stypendia są przyznawane uczniom, którzy spełnili kryteria wymagane Regulaminem 

przyznawania stypendiów z Powiatowego Funduszu Stypendialnego im. prof. Simony 

Kossak: 

✓ w kwalifikacji rocznej otrzymali średnią ocen co najmniej 5,0; 

✓ zajęli I-III miejsce bądź zostali laureatem olimpiady przedmiotowej na szczeblu 

centralnym; 

✓ zajęli I-III miejsce w zawodach sportowych na szczeblu wojewódzkim lub wzięli 

udział w indywidualnych zawodach sportowych na szczeblu finałów mistrzostw 

Polski juniorów młodszych, juniorów i seniorów lub na szczeblu 

międzynarodowym. 

   Ogólna liczba stypendystów i przyznana na ten cel kwota z budżetu powiatu w 

ciągu 12 lat szkolnych wyniosła: 497 stypendystów - 930 000,00 zł. W poszczególnych 

latach kształtowało się to następująco: 

Rok 2007/2008 - 19 stypendystów – 38 000,00 

Rok 2008/2009 - 26 stypendystów – 52 000,00 

Rok 2009/2010 - 28 stypendystów – 56 000,00 

Rok 2010/2011 - 27 stypendystów – 54 000,00 

Rok 2011/2012 - 33 stypendystów – 66 000,00 

Rok 2012/2013 - 38 stypendystów – 76 000,00 

Rok 2013/2014 - 42 stypendystów – 84 000,00 

Rok 2014/2015 - 56 stypendystów – 112 000,00 

Rok 2015/2016 - 53 stypendystów – 106 000,00 

Rok 2016/2017 - 44 stypendystów – 88 000,00 

Rok 2017/2018 - 62 stypendystów – 94 000,00 

Rok 2018/2019 - 69 stypendystów – 104 000,00 

   Stypendia na rok szkolny 2018/2019 z Zespołu Szkół Zawodowych w Hajnówce 

otrzymało - 36 uczniów, z Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Hajnówce - 7 uczniów, 
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z Zespołu Szkół z Dodatkową Nauką Języka Białoruskiego w Hajnówce - 26 uczniów.  

12. PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU HAJNOWSKIEGO Z 
 ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI 
PODMIOTAMI  PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU 
PUBLICZNEGO 

 
   Zgodnie z zapisami art. 5 a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o 

działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, Zarząd Powiatu Hajnowskiego w 

terminie nie później niż do 31 maja, każdego roku zobowiązany jest przedłożyć Radzie 

Powiatu Hajnowskiego sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami 

pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 

rok poprzedni. 

   ,,Roczny program współpracy Powiatu Hajnowskiego z organizacjami 

pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 

publicznego na 2018 rok” przyjęty został przez Radę Powiatu Hajnowskiego Uchwałą 

Nr XXVIII/292/18 dnia 26 stycznia 2018 roku. 

   Projekt programu współpracy został poddany konsultacjom na podstawie 

Uchwały  

Nr 98/208/17 Zarządu Powiatu Hajnowskiego z dnia 11 września 2017 roku w sprawie 

przeprowadzenia konsultacji projektu Rocznego programu współpracy Powiatu 

Hajnowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi 

działalność pożytku publicznego na 2018 rok. Zaproszenie do wzięcia udziału w 

konsultacjach zostało zamieszczone na stronie internetowej, a także na tablicy 

ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Hajnówce. Celem konsultacji było poznanie opinii 

oraz umożliwienie zgłaszania uwag do projektu uchwały przez organizacje 

pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie, działające na terenie Powiatu Hajnowskiego. Konsultacje 

były przeprowadzone w dniach od 21 września do 6 października 2017 r. w formie 

pisemnej poprzez przyjmowanie uwag i wniosków na ,,Formularzu zgłaszania uwag i 

wniosków do projektu Rocznego programu współpracy Powiatu Hajnowskiego z 

organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność 

pożytku publicznego na 2018 rok”. W wyznaczonym terminie nie wpłynęły uwagi i 

wnioski dotyczące projektu ,,Rocznego programu współpracy Powiatu Hajnowskiego z 

organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność 
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pożytku publicznego na 2018 rok”. Informacja o wyniku konsultacji została 

zamieszczona na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego 

w Hajnówce.  

   Celem głównym programu było zapewnienie efektywnego wykonywania zadań 

powiatu, wynikających z przepisów prawa, poprzez włączenie organizacji 

pozarządowych w ich realizację oraz budowanie i umacnianie partnerstwa pomiędzy 

samorządem powiatowym, a organizacjami pozarządowymi. Celami szczegółowymi 

programu były: poprawa jakości życia, poprzez pełniejsze zaspakajanie potrzeb 

mieszkańców powiatu, integracja podmiotów realizujących zadania publiczne, 

prezentacja dorobku podmiotów działalności pożytku publicznego i promowanie ich 

osiągnięć, wznowienie potencjału organizacji pozarządowych, budowanie 

społeczeństwa obywatelskiego poprzez aktywizację społeczności lokalnych. 

   Współpraca Powiatu Hajnowskiego z organizacjami pozarządowymi była 

realizowana na dwóch płaszczyznach: finansowej oraz pozafinansowej i odbywała się 

w oparciu o zasadę jawności, efektywności, uczciwej konkurencji, partnerstwa i 

suwerenności stron.  

    

Współpraca finansowa 

   Współpraca finansowa z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami 

prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2018 r. odbywała się w formie 

wspierania realizacji zadań publicznych, zapisanych w programie współpracy jako 

zadania priorytetowe. Lista zadań priorytetowych na rok 2018 zawierała realizację 

zadań w następujących sferach: pomocy społecznej, ochrony zdrowia, kultury i ochrony 

dziedzictwa kulturowego, kultury fizycznej i sportu, turystyki i promocji powiatu, ochrony 

przyrody, transportu zbiorowego i dróg publicznych, bezpieczeństwa obywateli. 

   Zlecanie zadań publicznych organizacjom pozarządowym wraz z udzieleniem 

dotacji na dofinansowanie ich realizacji, odbywało się po przeprowadzeniu otwartych 

konkursów ofert. Konkursy zostały zorganizowane zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 

2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Zarząd Powiatu 

Hajnowskiego Uchwałą Nr 111/234/2018 z dnia 12 stycznia 2018 r. ogłosił otwarte 

konkursy ofert na realizację w 2018 roku zadań publicznych należących do Powiatu 

Hajnowskiego w sferze kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego, kultury fizycznej i 

sportu oraz turystyki i promocji powiatu. Ogłoszenie o organizowanych konkursach ofert 

na realizację zadań publicznych zamieszczone było w Biuletynie Informacji Publicznej, 
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na stronie internetowej powiatu oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w 

Hajnówce.  

   W celu rozpatrzenia i wyboru ofert Zarząd Powiatu Hajnowskiego w dniu 5 lutego 

2018 r. Uchwałą Nr 113/237/18 powołał komisje konkursowe do opiniowania ofert 

złożonych w otwartym konkursie. Złożone oferty zostały poddane ocenie formalnej i 

merytorycznej. Z prac komisji konkursowej sporządzono listy wyników wraz z 

protokołami, które zostały przedłożone Zarządowi Powiatu.  

   Na realizację zadań w sferze kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego, kultury 

fizycznej i sportu oraz turystyki i promocji powiatu Zarząd Powiatu Hajnowskiego w dniu 

22 lutego 2018 r. Uchwałą Nr 115/239/18 przyznał dotacje 12 organizacjom w ogólnej 

kwocie 69 820,00 zł.  

   W sferze kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego w ogłaszanych konkursach 

została zaplanowana kwota 47 000 zł na realizację następujących zadań: 

   Organizacja przedsięwzięć kulturalnych służących rozbudzaniu i zaspokajaniu 

potrzeb kulturalnych mieszkańców powiatu oraz zachowaniu i ochronie dziedzictwa 

kulturowego. 

  Szerzenie i upowszechnianie kultury muzycznej poprzez prowadzenie orkiestry dętej 

oraz zespołu mażoretek. 

   W 2018 roku wpłynęło 11 ofert o przyznanie dotacji z budżetu powiatu na 

realizację zadań z w/w zakresu. Przyznano dotacje 10 organizacjom na kwotę 43 

820,00 zł. 

  W ramach konkursu ofert zrealizowano następujące zadania: 

1. Fundacja na rzecz budowy otwartego społeczeństwa ONI – TO MY na 

organizację zadania ,,III Festiwal Bajek” w kwocie 2 000,00 zł. 

2. Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku na organizację zadania 

,,Propagowanie aktywnego trybu życia wśród seniorów z terenu powiatu i miasta 

Hajnówka” w kwocie 3 000,00 zł. 

3. Ochotnicza Straż Pożarna w Hajnówce na organizację zadania ,,Orkiestra Dęta 

Ochotniczej Straży Pożarnej w Hajnówce" w kwocie 14 000,00 zł. 

4. Polski Związek Niewidomych Okręg Podlaski na organizację zadania 

,,Niewidomi w kręgu kultury” w kwocie 820,00 zł.  

5. Fundacja ,,Muzyka Cerkiewna” na organizację zadania XVI Białowieskie 

Integracje Artystyczne ,,Peretocze 2018” w kwocie 2 000,00 zł. 

6. Stowarzyszenie Kulturalne TYBEL na organizację zadania ,,10. Festiwal 

Rockowisko HAJNÓWKA 2018” w kwocie 1 500,00 zł. 
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7. Muzeum i Ośrodek Kultury Białoruskiej w Hajnówce na organizację zadania 

,,Kultura na schodach muzeum” w kwocie 1 500,00 zł. 

8. Stowarzyszenie ,,Miłośnicy Muzyki Cerkiewnej" na organizację zadania XXXVII 

Międzynarodowy Festiwal ,,Hajnowskie Dni Muzyki Cerkiewnej" w kwocie 13 

000,00 zł. 

9. Hajnowska Fundacja Muzyki Kameralnej i Organowej na organizację zadania 

,,Spotkania z muzyką kameralną i organową'' w kwocie 4 000,00 zł. 

10. Parafia Rzymskokatolicka p. w. Podwyższenia Krzyża Świętego na organizację 

zadania ,,Piknik Rodzinny" w kwocie 2 000,00 zł. 

   
  1) W sferze kultura fizyczna i sport w ogłaszanych konkursach została  

 zaplanowana  kwota 6 000 zł na realizację zadania: organizacja imprez 

 sportowych promujących  zdrowy styl życia dla dzieci i młodzieży z Powiatu 

 Hajnowskiego zgodnie z  kalendarzem Wojewódzkiego Szkolnego Związku 

 Sportowego w Białymstoku. 

 W 2018 roku wpłynęła 1 oferta o przyznanie dotacji z budżetu powiatu na 

realizację zadania z w/w zakresu. Przyznano dotację 1 organizacji na kwotę 6 000 zł. 

 W ramach konkursu ofert zrealizowano następujące zadanie: 

 Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Hajnówce - ,,Organizacja imprez 

sportowych dla dzieci i młodzieży z Powiatu Hajnowskiego”  

 

2) W sferze turystyka i promocja powiatu w ogłaszanych konkursach została 

zaplanowana kwota 20 000 zł na realizację zadania: 

 Prowadzenie Centrum Turystyki Regionu Puszczy Białowieskiej poprzez:  

✓ Udostępnianie i rozpowszechnianie informacji i materiałów promocyjnych o 

powiecie, 

✓ Stałą aktualizację bazy danych dotyczących bazy noclegowo – gastronomicznej, 

atrakcji turystycznych na witrynie internetowej www.bialowieza.travel, 

✓ Aktualizację informacji turystycznych na portalach innych podmiotów, 

✓ Udział w opracowywaniu materiałów promocyjnych dotyczących walorów 

przyrodniczo – turystycznych i kulturowych powiatu hajnowskiego. 

W 2018 roku wpłynęły 2 oferty o przyznanie dotacji z budżetu powiatu na realizację 

zadania z w/w zakresu.  

Przyznano dotację 1 organizacji na kwotę 20 000 zł. 

 W ramach konkursu ofert zrealizowano następujące zadanie: 
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Lokalna Organizacja Turystyczna ,,Region Puszczy Białowieskiej" – ,,Prowadzenie 

Centrum Turystyki Regionu Puszczy Białowieskiej" 

    

Wszystkie organizacje, z którymi podpisano umowy po zakończeniu realizacji 

zadań publicznych złożyły sprawozdania końcowe, które zostały zatwierdzone pod 

względem merytorycznym i finansowym.  

   W 2018 roku Lokalna Organizacja Turystyczna ,,Region Puszczy Białowieskiej” 

na podstawie § 5 ust. 5 ,,Rocznego programu współpracy Powiatu Hajnowskiego z 

organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność 

pożytku publicznego na 2018 rok” złożyła z własnej inicjatywy dwie oferty uproszczone 

na realizację następujących zadań publicznych: 

,,Edukacja patriotyczna w regionie Puszczy Białowieskiej – letni program edukacyjno – 

integracyjny młodzieży z Kraslawy” w kwocie 2 024,00 zł. 

,,Zawody Puchar Polski Nordic Walking Hajnówka 2018” w kwocie 1 500,00 zł.  

 
Współpraca pozafinansowa 

 W ramach współpracy pozafinansowej Starostwo utrzymywało stały kontakt  

z organizacjami funkcjonującymi na terenie powiatu i podjęło m. in. następujące 

działania: 

1. Na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Hajnówce w zakładce 

,,Organizacje pozarządowe” zamieszczano wszelkie informacje dotyczące III 

sektora, które mogły być pomocne organizacjom pozarządowym. Zamieszczono 

w niej m. in. ogłoszenia o otwartych konkursach na realizację zadań publicznych, 

ich rozstrzygnięcia, informacje o prowadzonych konsultacjach, terminy składania 

wniosków i obowiązujące formularze oraz wykaz organizacji pozarządowych i 

klubów sportowych działających na terenie Powiatu Hajnowskiego. 

2. Na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w aktualnościach zamieszczano 

informacje o pozyskiwaniu z innych źródeł dodatkowych środków finansowych 

na realizację zadań statutowych organizacji pozarządowych, informacje o 

szkoleniach i warsztatach dla organizacji.  

3. Promowano działalność organizacji pozarządowych poprzez zamieszczanie na 

stronie internetowej powiatu informacji dotyczących zadań realizowanych przez 

organizacje pozarządowe. 

4. W miarę zgłaszanego zainteresowania i potrzeb udzielano porad podmiotom, 

które przystępowały do konkursu ofert na realizację zadań publicznych, w 
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zakresie prawidłowego przygotowania oraz rozliczania otrzymanej dotacji. 

5. Udostępniano zainteresowanym organizacjom pozarządowym materiały 

związane  

z konkursem ofert na realizację zadań publicznych. 

6. Przedstawiciele organizacji pozarządowych brali udział w pracach komisji 

konkursowych przy ocenie złożonych ofert.  

7. Działania podjęte w 2018 roku przez Powiat Hajnowski przyczyniły się do 

realizacji celów określonych w ,,Rocznym programie współpracy Powiatu 

Hajnowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami 

prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok”.  

VI  REALIZACJA UCHWAŁ RADY 
POWIATU  

  Zgodnie z zapisami ustawy o samorządzie powiatowym organami powiatu są: 

rada powiatu oraz zarząd powiatu. Rada powiatu jest organem stanowiącym i 

kontrolnym powiatu. Po wyborach, które zarządzone zostały na dzień 21 października 

2018 roku kadencja rad powiatu będzie trwała 5 lat, licząc od dnia wyborów. Natomiast 

organem wykonawczym powiatu jest zarząd powiatu, w którego skład wchodzą: 

starosta, jako jego przewodniczący, wicestarosta i pozostali członkowie.  

1. Struktura Rady Powiatu Hajnowskiego w ramach V kadencji Rady ( 2014-2018): 

Przewodniczący Rady Powiatu: Lech Jan Michalak 

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu: Jarosław Gerasimiuk, Andrzej Szwarc 

Radni V kadencji: Jan Adamczuk, Mikołaj Aleksiuk, Jadwiga Dąbrowska, 

Piotr Filimoniuk, Jarosław Gerasimiuk, Alla Gryc, Agnieszka Jarmocik, 

Joanna Kojło, Jan Korcz, Mirosław Kulbacki, Lech Jan Michalak, 

Mirosław Romaniuk, Olga Rygorowicz, Stefan Kuczyński, Andrzej 

Szwarc, Barbara Zdzisława Wasiluk, Czesława Wiluk. 

2. Dnia 20 listopada 2018r. odbyła się pierwsza sesja Rady Powiatu Hajnowskiego 

VI kadencji ( 2018-2023): 

Przewodniczący Rady Powiatu: Eugeniusz Saczko 

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu: Jan Korcz, Piotr Filimoniuk 

Radni VI kadencji: Piotr Filimoniuk, Jarosław Gerasimiuk, Alla Gryc, 

Mateusz Damian Gutowski, Jan Korcz, Krystyna Kośko, Bogusław 



116 

Szczepan Łabędzki, Mirosław Łukianiuk, Lech Jan Michalak, Tamara 

Moroz, Roman Ostapczuk, Krzysztof Eugeniusz Petruk, Mirosław 

Romaniuk, Piotr Rybak,  Olga Rygorowicz, Eugeniusz Saczko, Andrzej 

Skiepko. 

3. Skład Zarządu Powiatu Hajnowskiego VI kadencji (2018-2023): 

Skiepko Andrzej – Starosta Hajnowski 

Kojło Joanna – Wicestraosta  

Gerasimiuk Jarosław – członek Zarządu 

Ostapczuk Roman – członek Zarządu 

Rygorowicz Olga – członek Zarządu 

4. Wykonanie uchwał Rady Powiatu za 2018r. 

Rada Powiatu Hajnowskiego podjęła w 2018r. 76 uchwał, z czego: 

• 17 objętych było nadzorem Regionalnej Izby Obrachunkowej w 

Białymstoku; 

• 20 podlegało publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Podlaskiego. 

 

Lp. Tytuł uchwały Stan wykonania 

1. Uchwała Nr XXVIII/273/18 Rady Powiatu Hajnowskiego z 
dnia 26 stycznia 2018r. w sprawie nadania Polskiemu 
Stowarzyszeniu Diabetyków Oddział Rejonowy w Hajnówce 
tytułu „Zasłużony dla Powiatu Hajnowskiego” 

zrealizowano 

2. Uchwała Nr XXVIII/274/18 Rady Powiatu Hajnowskiego z 
dnia 26 stycznia 2018r. w sprawie nadania Panu Marianowi 
Święckiemu tytułu „Zasłużony dla Powiatu Hajnowskiego” 

zrealizowano 

3. Uchwała Nr XXVIII/275/18 Rady Powiatu Hajnowskiego z 
dnia 26 stycznia 2018r. w sprawie nadania Panu Marianowi 
Święckiemu tytułu „Zasłużony dla Powiatu Hajnowskiego” 

zrealizowano 

4. Uchwała Nr XXVIII/276/18 Rady Powiatu Hajnowskiego z 
dnia 26 stycznia 2018r. w sprawie nadania Parafialnemu 
Oddziałowi Akcji Katolickiej w Hajnówce tytułu „Zasłużony dla 
Powiatu Hajnowskiego” 

zrealizowano 

5. Uchwała Nr XXVIII/277/18 Rady Powiatu Hajnowskiego z 
dnia 26 stycznia 2018r. w sprawie nadania Pani Małgorzacie 
Agnieszce Pietrzak - Zakrzewskiej tytułu „Zasłużony dla 
Powiatu Hajnowskiego” 

zrealizowano 

6. Uchwała Nr XXVIII/278/18 Rady Powiatu Hajnowskiego z 
dnia 26 stycznia 2018r. w sprawie nadania mitratowi Jerzemu 
Ackiewiczowi tytułu „Zasłużony dla Powiatu Hajnowskiego” 

zrealizowano 

7. Uchwała Nr XXVIII/279/18 Rady Powiatu Hajnowskiego z 
dnia 26 stycznia 2018r. w sprawie nadania Okręgowej 
Spółdzielni Mleczarskiej w Hajnówce tytułu „Zasłużony dla 

zrealizowano 
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Powiatu Hajnowskiego” 

8. Uchwała Nr XXVIII/280/18 Rady Powiatu Hajnowskiego z 
dnia 26 stycznia 2018r. w sprawie nadania Wydawnictwu 
Bratczyk tytułu „Zasłużony dla Powiatu Hajnowskiego” 

zrealizowano 

9. Uchwała Nr XXVIII/281/18 Rady Powiatu Hajnowskiego z 
dnia 26 stycznia 2018r. w sprawie nadania Tygodnikowi Niwa 
tytułu „Zasłużony dla Powiatu Hajnowskiego” 

zrealizowano 

10. Uchwała Nr XXVIII/282/18 Rady Powiatu Hajnowskiego z 
dnia 26 stycznia 2018r. w sprawie nadania Panu Janowi 
Suchodoła tytułu „Zasłużony dla Powiatu Hajnowskiego” 

zrealizowano 

11. Uchwała Nr XXVIII/283/18 Rady Powiatu Hajnowskiego z 
dnia 26 stycznia 2018r. w sprawie nadania Panu Wiktorowi 
Bura tytułu „Zasłużony dla Powiatu Hajnowskiego” 

zrealizowano 

12. Uchwała Nr XXVIII/284/18 Rady Powiatu Hajnowskiego z 
dnia 26 stycznia 2018r. w sprawie nadania Panu Mikołajowi 
Lewczuk tytułu „Zasłużony dla Powiatu Hajnowskiego” 

zrealizowano 

13. Uchwała Nr XXVIII/285/18 Rady Powiatu Hajnowskiego z 
dnia 26 stycznia 2018r. w sprawie nadania Panu Michałowi 
Wróblewskiemu tytułu „Zasłużony dla Powiatu Hajnowskiego” 

zrealizowano 

14. Uchwała Nr XXVIII/286/18 Rady Powiatu Hajnowskiego z 
dnia 26 stycznia 2018r. w sprawie nadania Pensjonatowi 
Białowieskie Sioło tytułu „Zasłużony dla Powiatu 
Hajnowskiego” 

zrealizowano 

15. Uchwała Nr XXVIII/287/18 Rady Powiatu Hajnowskiego z 
dnia 26 stycznia 2018r. w sprawie nadania Panu Grzegorzowi 
Zenonowi Bieleckiemu tytułu „Zasłużony dla Powiatu 
Hajnowskiego” 

zrealizowano 

16. Uchwała Nr XXVIII/288/18 Rady Powiatu Hajnowskiego z 
dnia 26 stycznia 2018r. w sprawie nadania Pani Marii Iwaniuk 
tytułu „Zasłużony dla Powiatu Hajnowskiego” 

zrealizowano 

17. Uchwała Nr XXVIII/289/18 Rady Powiatu Hajnowskiego z 
dnia 26 stycznia 2018r. w sprawie nadania Panu 
Eugeniuszowi Saczko tytułu „Zasłużony dla Powiatu 
Hajnowskiego” 

zrealizowano 

18. Uchwała Nr XXVIII/290/18 Rady Powiatu Hajnowskiego z 
dnia 26 stycznia 2018r. w sprawie nadania Panu Jerzemu 
Pawluk tytułu „Zasłużony dla Powiatu Hajnowskiego” 

zrealizowano 

19. Uchwała Nr XXVIII/291/18 Rady Powiatu Hajnowskiego z 
dnia 26 stycznia 2018r. w sprawie nadania Pani Annie 
Nowickiej - Ciełuszeckiej tytułu „Zasłużony dla Powiatu 
Hajnowskiego” 

zrealizowano 

20. Uchwała Nr XXVIII/292/18 Rady Powiatu Hajnowskiego z 
dnia 26 stycznia 2018r. w sprawie przyjęcia Rocznego 
programu współpracy Powiatu Hajnowskiego z organizacjami 
pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi 
działalność pożytku publicznego w 2018r. 

zrealizowano 

21. Uchwała Nr XXIX/293/18 Rady Powiatu Hajnowskiego z dnia 
22 lutego 2018r. w sprawie zmian w budżecie na 2018r. 

zrealizowano 

22. Uchwała Nr XXIX/294/18 Rady Powiatu Hajnowskiego z dnia 
22 lutego 2018r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i 

w trakcie 
realizacji 
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rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach 
szkół publicznych prowadzonych przez osoby prawne i 
fizyczne na terenie Powiatu Hajnowskiego 

23. Uchwała Nr XXIX/295/18 Rady Powiatu Hajnowskiego z dnia 
22 lutego 2018r. w sprawie uchwalenia Powiatowego 
Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2018-2020 

w trakcie 
realizacji 

24. Uchwała Nr XXIX/296/18 Rady Powiatu Hajnowskiego z dnia 
22 lutego 2018r. w sprawie określenia zadań, na które 
przeznacza się środki PFRON na 2018r. 

zrealizowano 

25. Uchwała Nr XXIX/297/18 Rady Powiatu Hajnowskiego z dnia 
22 lutego 2018r. w sprawie planu dofinansowania form 
doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia 
maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych przez 
szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz 
specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest 
przyznawane w 2018r. 

zrealizowano 

26. Uchwała Nr XXX/298/18 Rady Powiatu Hajnowskiego z dnia 
26 kwietnia 2018r. w sprawie zmian w budżecie na 2018r. 

zrealizowano 

27. Uchwała Nr XXX/299/18 Rady Powiatu Hajnowskiego z dnia 
26 kwietnia 2018r. w sprawie zmian do Wieloletniej Prognozy 
Finansowej powiatu hajnowskiego na lata 2018-2027 

w trakcie 
realizacji 

28. Uchwała Nr XXX/300/18 Rady Powiatu Hajnowskiego z dnia 
26 kwietnia 2018r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/240/17 
Rady Powiatu Hajnowskiego z dnia 31 sierpnia 2017r. w 
sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których 
właścicielem jest powiat hajnowski 

w trakcie 
realizacji 

29. Uchwała Nr XXX/301/18 Rady Powiatu Hajnowskiego z dnia 
26 kwietnia 2018r. w sprawie określenia tygodniowego 
obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, 
psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, 
doradców zawodowych, z wyjątkiem nauczycieli 
zatrudnionych w poradniach psychologiczno - 
pedagogicznych 

w trakcie 
realizacji 

30. Uchwała Nr XXXI/302/18 Rady Powiatu Hajnowskiego z dnia 
28 czerwca 2018r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania 
finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu 
powiatu za 2017r. 

zrealizowano 

31. Uchwała Nr XXXI/303/18 Rady Powiatu Hajnowskiego z dnia 
28 czerwca 2018r. w sprawie udzielenia absolutorium 
Zarządowi Powiatu Hajnowskiego 

zrealizowano 

32. Uchwała Nr XXXI/304/18 Rady Powiatu Hajnowskiego z dnia 
28 czerwca 2018r. w sprawie zatwierdzenia rocznego 
sprawozdania finansowego za 2017r. SP ZOZ w Hajnówce 

zrealizowano 

33. Uchwała Nr XXXI/305/18 Rady Powiatu Hajnowskiego z dnia 
28 czerwca 2018r. w sprawie zmian w budżecie na 2018r. 

zrealizowano 

34. Uchwała Nr XXXI/306/18 Rady Powiatu Hajnowskiego z dnia 
28 czerwca 2018r. w sprawie zmian do Wieloletniej Prognozy 
Finansowej powiatu hajnowskiego na lata 2018-2027 

w trakcie 
realizacji 

35. Uchwała Nr XXXI/307/18 Rady Powiatu Hajnowskiego z dnia 
28 czerwca 2018r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy 
aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu hajnowskiego w II 

zrealizowano 
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półroczu 2018r. 

36. Uchwała Nr XXXI/308/18 Rady Powiatu Hajnowskiego z dnia 
28 czerwca 2018r. w sprawie wyznaczenia przedstawiciela 
Powiatu Hajnowskiego do składu Komisji Konkursowej do 
przeprowadzenia konkursu na stanowisko Zastępcy 
Dyrektora ds. Lecznictwa SP ZOZ. 

zrealizowano 

37. Uchwała Nr XXXI/309/18 Rady Powiatu Hajnowskiego z dnia 
28 czerwca 2018r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/160/16 
Rady Powiatu Hajnowskiego z dnia 7 września 2016r. w 
sprawie utworzenia Powiatowego Funduszu Stypendialnego 
im. prof. Simony Kossak oraz regulaminu przyznawania 
stypendiów. 

w trakcie 
realizacji 

38. Uchwała Nr XXXI/310/18 Rady Powiatu Hajnowskiego z dnia 
28 czerwca 2018r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia 
Staroście Hajnowskiemu 

zrealizowano 

39. Uchwała Nr XXXI/311/18 Rady Powiatu Hajnowskiego z dnia 
28 czerwca 2018r. w sprawie współpracy pomiędzy Powiatem 
Hajnowskim a Energievision Frankenwald e.V. w Kronach, 
Republika Federalna Niemiec 

w trakcie 
realizacji 

40. Uchwała Nr XXXI/312/18 Rady Powiatu Hajnowskiego z dnia 
28 czerwca 2018r. w sprawie stanowiska Rady Powiatu 
Hajnowskiego w sprawie modernizacji drogi Narewkowskiej 

w trakcie 
realizacji 

41. Uchwała Nr XXXII/313/18 Rady Powiatu Hajnowskiego z dnia 
30 sierpnia 2018r. w sprawie zmian w budżecie na 2018r. 

zrealizowano 

42. Uchwała Nr XXXII/314/18 Rady Powiatu Hajnowskiego z dnia 
30 sierpnia 2018r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy 
Finansowej powiatu hajnowskiego na lata 2018-2027 

w trakcie 
realizacji 

43. Uchwała Nr XXXII/315/18 Rady Powiatu Hajnowskiego z dnia 
30 sierpnia 2018r. w sprawie uchwalenia statutu Powiatu 
Hajnowskiego 

w trakcie 
realizacji 

44. Uchwała Nr XXXII/316/18 Rady Powiatu Hajnowskiego z dnia 
30 sierpnia 2018r. w sprawie inicjatywy uchwałodawczej 

w trakcie 
realizacji 

45. Uchwała Nr XXXII/317/18 Rady Powiatu Hajnowskiego z dnia 
30 sierpnia 2018r. w sprawie uchwalenia statutu Domu 
Dziecka w Białowieży 

w trakcie 
realizacji 

46. Uchwała Nr XXXII/318/18 Rady Powiatu Hajnowskiego z dnia 
30 sierpnia 2018r. w sprawie określenia zadań, na które 
przeznacza się środki PFRON na 2018r. 

zrealizowano 

47. Uchwała Nr XXXII/319/18 Rady Powiatu Hajnowskiego z dnia 
30 sierpnia 2018r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/240/17 
Rady Powiatu Hajnowskiego z dnia 31 sierpnia 2017r. w 
sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których 
właścicielem jest powiat hajnowski 

w trakcie 
realizacji 

48. Uchwała Nr XXXII/320/18 Rady Powiatu Hajnowskiego z dnia 
30 sierpnia 2018r. w sprawie wyrażenia zgody na 
przystąpienie Powiatu Hajnowskiego w charakterze Partnera 
do realizacji projektu „Regionalne Innowacje Społeczne – 
Centra Integracji Społecznej” 

w trakcie 
realizacji 

49. Uchwała Nr XXXII/321/18 Rady Powiatu Hajnowskiego z dnia 
30 sierpnia 2018r. w sprawie pozbawienia drogi Nr 1601B 

zrealizowano 
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kategorii drogi powiatowej 

50. Uchwała Nr XXXIII/322/18 Rady Powiatu Hajnowskiego z 
dnia 11 października 2018r. w sprawie zmian w budżecie na 
2018r. 

zrealizowano 

51. Uchwała Nr XXXIII/323/18 Rady Powiatu Hajnowskiego z 
dnia 11 października 2018r. w sprawie zmian Wieloletniej 
Prognozy Finansowej powiatu hajnowskiego na lata 2018-
2027 

w trakcie 
realizacji 

52. Uchwała Nr XXXIII/324/18 Rady Powiatu Hajnowskiego z 
dnia 11 października 2018r. w sprawie ustalenia wysokości 
opłat i kosztów związanych z usuwaniem pojazdu z drogi i 
przechowywaniem tego pojazdu na parkingu strzeżonym na 
terenie powiatu hajnowskiego w 2019r. 

w trakcie 
realizacji 

53. Uchwała Nr XXXIII/325/18 Rady Powiatu Hajnowskiego z 
dnia 11 października 2018r. w sprawie ustalenia rozkładu 
godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu 
hajnowskiego na 2019r. 

w trakcie 
realizacji 

54. Uchwała Nr XXXIII/326/18 Rady Powiatu Hajnowskiego z 
dnia 11 października 2018r. w sprawie przyjęcia Rocznego 
programu współpracy Powiatu Hajnowskiego z organizacjami 
pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi 
działalność pożytku publicznego na 2019r. 

w trakcie 
realizacji 

55. Uchwała Nr XXXIV/327/18 Rady Powiatu Hajnowskiego z 
dnia 7 listopada 2018r. w sprawie zmian w budżecie na 2018r. 

zrealizowano 

56. Uchwała Nr XXXIV/328/18 Rady Powiatu Hajnowskiego z 
dnia 7 listopada 2018r. w sprawie zmian do wieloletniej 
prognozy finansowej na lata 2018-2027 

w trakcie 
realizacji 

57. Uchwała Nr XXXIV/329/18 Rady Powiatu Hajnowskiego z 
dnia 7 listopada 2018r. w sprawie wyboru firmy audytorskiej 
do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego SP 
ZOZ za 2018r. 

zrealizowano 

58. Uchwała Nr I/1/18 Rady Powiatu Hajnowskiego z dnia 20 
listopada 2018r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady 
Powiatu Hajnowskiego 

zrealizowano 

59. Uchwała Nr I/2/18 Rady Powiatu Hajnowskiego z dnia 20 
listopada 2018r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących 
Rady Powiatu Hajnowskiego 

zrealizowano 

60. Uchwała Nr I/3/18 Rady Powiatu Hajnowskiego z dnia 20 
listopada 2018r. w sprawie wyboru Starosty Hajnowskiego 

zrealizowano 

61. Uchwała Nr I/4/18 Rady Powiatu Hajnowskiego z dnia 20 
listopada 2018r. w sprawie wyboru Wicestarosty 
Hajnowskiego 

zrealizowano 

62. Uchwała Nr I/5/18 Rady Powiatu Hajnowskiego z dnia 20 
listopada 2018r. w sprawie wyboru członków Zarządu Powiatu 
Hajnowskiego 

zrealizowano 

63. Uchwała Nr II/6/18 Rady Powiatu Hajnowskiego z dnia 7 
grudnia 2018r. w sprawie powołania i składu osobowego 
Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu 

zrealizowano 

64. Uchwała Nr II/7/18 Rady Powiatu Hajnowskiego z dnia 7 
grudnia 2018r. w sprawie powołania i składu osobowego 
Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu 

zrealizowano 
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65. Uchwała Nr II/8/18 Rady Powiatu Hajnowskiego z dnia 7 
grudnia 2018r. w sprawie powołania składu osobowego 
Komisji Rady Powiatu 

zrealizowano 

66. Uchwała Nr II/9/18 Rady Powiatu Hajnowskiego z dnia 7 
grudnia 2018r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Starosty 
Hajnowskiego 

zrealizowano 

67. Uchwała Nr III/10/18 Rady Powiatu Hajnowskiego z dnia 21 
grudnia 2018r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu 
hajnowskiego na rok 2019 

w trakcie 
realizacji 

68. Uchwała Nr III/11/18 Rady Powiatu Hajnowskiego z dnia 21 
grudnia 2018r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Powiatu Hajnowskiego na lata 2019-2027 

w trakcie 
realizacji 

69. Uchwała Nr III/12/18 Rady Powiatu Hajnowskiego z dnia 21 
grudnia 2018r. w sprawie zmian w budżecie na 2018r. 

zrealizowano 

70. Uchwała Nr III/13/18 Rady Powiatu Hajnowskiego z dnia 21 
grudnia 2018r. w sprawie zmian do Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Powiatu Hajnowskiego na lata 2018-2027 

w trakcie 
realizacji 

71. Uchwała Nr III/14/18 Rady Powiatu Hajnowskiego z dnia 21 
grudnia 2018r. w sprawie określenia zadań, na które 
przeznacza się środki PFRON w 2018r. 

zrealizowano 

72. Uchwała Nr III/15/18 Rady Powiatu Hajnowskiego z dnia 21 
grudnia 2018r. w sprawie uchwalenia planu pracy Rady 
Powiatu Hajnowskiego na 2019r. 

w trakcie 
realizacji 

73. Uchwała Nr III/16/18 Rady Powiatu Hajnowskiego z dnia 21 
grudnia 2018r. w sprawie uchwalenia planu pracy Komisji 
Rewizyjnej na 2019r. 

w trakcie 
realizacji 

74. Uchwała Nr III/17/18 Rady Powiatu Hajnowskiego z dnia 21 
grudnia 2018r. w sprawie uchwalenia planu pracy Komisji 
Skarg, Wniosków i Petycji na 2019r. 

w trakcie 
realizacji 

75. Uchwała Nr III/18/18 Rady Powiatu Hajnowskiego z dnia 21 
grudnia 2018r. w sprawie uchwalenia planów pracy Komisji 
Rady Powiatu Hajnowskiego na 2019r. 

w trakcie 
realizacji 

76. Uchwała Nr III/19/18 Rady Powiatu Hajnowskiego z dnia 21 
grudnia 2018r. w sprawie delegowania radnych do składu 
Komisji Bezpieczeństwa i Porządku  

zrealizowano 

VII  DZIAŁALNOŚĆ KOMÓREK 
ORGANIZACYJNYCH STAROSTWA  

 

 Starostwo Powiatowe w Hajnówce poza realizacją strategii, programów i polityk 

realizuje też zadania bieżące z zakresu: edukacji, promocji powiatu, ochrony zdrowia, 

wspierania osób niepełnosprawnych, transportu zbiorowego, kultury oraz ochrony 

zabytków, kultury fizycznej i sportu, turystyki, geodezji i kartografii, gospodarki 

nieruchomościami, administracji architektoniczno – budowlanej, gospodarki wodnej i 

ochrony środowiska, rolnictwa, leśnictwa i ochrony przeciwpowodziowej, ochrony praw 
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konsumenta, obronności, współpracy z organizacjami pozarządowymi. 

Zadania Starostwa realizowane są w ramach następującej struktury 

organizacyjnej, określonej w Regulaminie Organizacyjnym Starostwa Powiatowego 

(Uchwała Nr 103/218/17 Zarządu Powiatu Hajnowskiego z dnia 2 listopada 2017 r.): 

Wydział Finansowo - Budżetowy, Wydział Promocji i Rozwoju, Wydział Ochrony 

Środowiska i Spraw Społecznych, Wydział  Geodezji, Katastru i Nieruchomości, 

Wydział Komunikacji i Dróg, Wydział Architektury i Budownictwa, Wydział 

Organizacyjno – Administracyjny, Powiatowy Rzecznik Konsumenta, Biuro Rady, 

Inspektor Ochrony Danych Osobowych, Radca Prawny, Pełnomocnik ds. ochrony 

informacji niejawnych. 

1.  Wydział Organizacyjno – Administracyjny 

Wydział realizuje min. następujące  zadania: 

✓ współdziałanie  z innymi podmiotami 

✓ obsługa interesantów, kadr i szkoleń, 

✓ sprawy kancelaryjno – biurowe 

✓ sprawy socjalne, 

✓ kontrola zarządcza, 

✓ nadzór nad przestrzeganiem instrukcji kancelaryjnej, 

✓ kontrola wewnętrzna, 

✓ współdziałanie z organami kontroli państwowej, 

✓ prowadzenie postępowań o udzielenie zamówień publicznych, 

✓ rozpatrywanie skarg, wniosków i petycji 

✓ obsługa informatyczna urzędu, 

✓ sprawy z zakresu zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej 

 

W 2018 r. Wydział realizował projekt pn. „Kompleksowa termomodernizacja 

budynku Zespołu Szkół z Dodatkową Nauką Języka Białoruskiego w Hajnówce”. 

 Całkowita wartość projektu wyniosła 1864926,00 zł, w tym dofinansowanie ze 

środków Unii Europejskiej 1305448,20 zł. Projekt był realizowany w okresie od 

27.07.2017r. do 13.09.2018r. W ramach projektu dokonano termomodernizacji 

budynku Zespołu Szkół z Dodatkową Nauką Języka Białoruskiego w Hajnówce 

poprzez docieplenie budynku, zamontowanie nowego węzła cieplnego, wykonanie 

rekuperacji w pomieszczeniach kuchennych, wymianę oświetlenia na LED w sali 

gimnastycznej oraz zamontowanie paneli fotowoltaicznych. Wykonana inwestycja 
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przyczyni się do polepszenia warunków nauki i pracy uczniów i nauczycieli, a ponadto 

szkoła uzyska oszczędności poprzez zmniejszenie  opłat za energię elektryczną i 

centralne ogrzewanie. 

 

2. Biuro Obsługi Rady 

 Biuro ds. obsługi rady zajmuje się organizacją pracy i obsługą organów powiatu, 

przygotowywaniem, ewidencjonowaniem i publikacją aktów prawnych, rozdziałem 

środków z  Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych oraz pełni funkcję 

Inspektora Ochrony Danych Osobowych.  

 

3. Wydział Finansowy - Budżetowy 

 Wydział realizował min. zadania z zakresu obsługi księgowej budżetu powiatu, a 

w szczególności opracowywanie projektów wieloletniej prognozy finansowej  powiatu, 

opracowywanie projektu uchwały budżetowej powiatu, opracowywanie sprawozdań z 

wykonania budżetu, obsługę finansowo - księgową budżetu powiatu, w tym obsługę 

jednostek organizacyjnych powiatu, sporzadzanie sprawozdań i analiz z zakresu 

gospodarki finansowej powiatu, gospodarowanie mieniem powiatu i mieniem Skarbu 

Państwa oraz nadzór nad wydatkowaniem środków budżetowych, w tym środków 

pochodzących z Unii Europejskiej. 

 

4. Wydział Ochrony Środowiska i Spraw Społecznych 

 Wydział  realizował min. zadania z zakresu: 

✓ edukacji, 

✓ kultury,  

✓ kultury fizycznej i sportu,  

✓ współpracy z organizacjami pozarządowymi, 

✓ ochrony zdrowia,  

✓ rolnictwa i leśnictwa  

✓ ochrony środowiska,  

✓ nadzoru nad funkcjonowaniem szkolnictwa ponadgimnazjalnego i 

ponadpodstawowego w powiecie hajnowskim.  
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Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych powiatu 
hajnowskiego za rok szkolny 2017/2018           

 Obowiązek sporządzenia i przedstawienia informacji o stanie realizacji zadań 

oświatowych Powiatu Hajnowskiego za rok szkolny 2017/2018 wynika z dyspozycji art. 

11 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, zgodnie z którym „Organ 

wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego, w terminie do dnia 31 października, 

przedstawia organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego informację o 

stanie realizacji zadań oświatowych tej jednostki za poprzedni rok szkolny”.  

   

Lp.  Metryczka    Dane za 2018 r.  

1  Liczba ludności Powiatu     43 745  

2  Budżet Powiatu  
(dochody i wydatki – stan na 31.08.2018) 

dochody  wydatki  

 
30 459 026,64  

  
28 413 719,86  

3  Budżet w przeliczeniu na jednego mieszkańca  696,29    649,53  

4  Dochody własne Powiatu bez subwencji 
oświatowej  w przeliczeniu na jednego 
mieszkańca  

   

475,71    

5  Otrzymana subwencja oświatowa    9 649 105,92  

6  Subwencja oświatowa w przeliczeniu na jednego 
ucznia  

8 836,18 

7  Wydatki na oświatę i wychowanie w działach 801 i 
854 (stan na 31.08.2018)  

9 436 589,59  

8  Wydatki na oświatę i wychowanie w działach 801 i 
854 w przeliczeniu na jednego ucznia   

8 641,57 
  

9  Liczba uczniów szkół prowadzonych przez Powiat  869 

10  Liczba uczniów szkół dotowanych przez Powiat  223 

11  Liczba placówek oświatowych innych niż szkoły 
prowadzonych przez Powiat  

1  

Źródło: dane z GUS, Wydziału Finansowo-Budżetowego 
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Zmiany liczby oddziałów i uczniów - rok szkolny 2017/2018 w porównaniu do roku 
szkolnego 2015/2016, 2016/2017 (stany na dzień 30 września)  
 

  

Liczba 
oddział

ów  
2015/ 
2016  

Liczba 
uczniów  
2015/ 
2016  

Liczba 
oddziałó

w  
2016/ 
2017  

Liczba 
uczniów  
 2016/ 
2017  

Liczba 
oddział

ów 
2017/ 
2018 

Liczba 
uczniów 

2017/ 
2018 

I Liceum 
Ogólnokształcące im. 
Marii Skłodowskiej Curie   

5 116 4 82 3 70 

Publiczne Gimnazjum Nr 
4   

3 70 3 52 1 38 

II LO z DNJB   10 251 9 203 9 217 

Gimnazjum z DNJB   5 127 6 136 4 97 

Technikum   18 339 20 351 21 350 

Branżowa Szkoła I 
stopnia  

3 
 

50 
 

3 
 

45 
 

1  
(2-

zawod.
) 

20  
(21- 
zawod.) 

Szkoła Podstawowa 
Specjalna   

5 23 4 23 7 30 

Gimnazjum Specjalne   3 18 4 16 3 10 

Szkoła Specjalna  
Przysposabiająca do 
Pracy   

3 
 

12 
 

3 
 

12 
 

3 16 

Źródło: dane ze szkół 

 

 W ciągu kilku lat nastąpił spadek liczy uczniów we wszystkich szkołach. Największy 

ubytek o 213 uczniów nastąpił w liceach, natomiast znacznie niższy w technikum, czy 

szkole zawodowej, odpowiednio o 15 i 30 uczniów. Łączna liczba uczniów szkół 

ponadgimnazjalnych w roku szkolnym 2017/2018, w wyniku niżu demograficznego spadła 

w stosunku do roku 2011/2012 o 258 uczniów.   

 
 Liczba uczniów w szkołach ponadgimnazjalnych   
 

Nazwa szkoły  rok szkolny 
2011/2012  

rok szkolny 2017/2018  

Technikum  365  350  

Zasadnicza szkoła zawodowa  71  41  

Liceum ogólnokształcące  500  287 

Łącznie  936  678 

  

II. Sieć szkół i placówek oświatowych – stan organizacji szkół, typy szkół, oddziały i  

liczebność uczniów.  
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1)  W roku szkolnym 2017/2018 Powiat Hajnowski był organem 

prowadzącym dla:  

1. Zespołu Szkół Ogólnokształcących (Liceum Ogólnokształcące i Publiczne 

Gimnazjum Nr 4), 

2. Zespołu Szkół z Dodatkową Nauką Języka Białoruskiego (Liceum 

Ogólnokształcące i Publiczne Gimnazjum z DNJB), 

3. Zespołu Szkół Zawodowych (Technikum: ekonomiczne, mechaniczne, 

informatyczne, budowlane, żywienia i usług gastronomicznych, logistyczne; 

Branżowa Szkoła I Stopnia: mechanik pojazdów samochodowych, cukiernik, 

piekarz, stolarz, kucharz, fryzjer), 

4. Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego (Szkoła Podstawowa Specjalna, 

Gimnazjum Specjalne, Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy),  

5. Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej. 

        2) Ponadto w Powiecie Hajnowskim w roku szkolnym 2017/2018 

funkcjonował:  

1. Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku – Ośrodek Kształcenia 

 Zawodowego  w Hajnówce jako szkoła niepubliczna w ramach, którego 

 funkcjonują (Liceum Ogólnokształcące dla Młodzieży, Liceum Ogólnokształcące 

 dla Dorosłych, Szkoła Policealna dla Dorosłych) 

2.  Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych „Edukator”,   

3. Policealna Szkoła Zawodowa „Edukator”.   

 

    Sieć publicznych i niepublicznych szkół   
 

Lp.  
  
  

Nazwa szkoły  Publiczne  Niepubliczne  

liczba  liczba  

szkół   uczniów  szkół   uczniów  

1  Zespół Szkół  

Ogólnokształcących   

I Liceum Ogólnokształcące 
im. Marii Skłodowskiej 
Curie   

1  70  -   -  

Publiczne Gimnazjum Nr 4   1  38 -  

2  Zespół Szkół z DNJB   Gimnazjum z DNJB   1  97   -  -  

II Liceum Ogólnokształcące 
z DNJB   

1  217  -  

3  Zespół Szkół 
Zawodowych   

Technikum   1  350 -   -  

Branżowa Szkoła I Stopnia    1  41  -  

4 Specjalny Ośrodek  Szkoła Podstawowa 
Specjalna   

1 30 - - 
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Szkolno –  

Wychowawczy   

Gimnazjum Specjalne   1 10 - 

Szkoła Specjalna 
Przysposabiająca do Pracy   

1 16 - 

5 Zakład Doskonalenia 
Zawodowego w 
Białymstoku Ośrodek 
Kształcenia 
Zawodowego w 
Hajnówce  

Liceum Ogólnokształcące 
dla Dorosłych  

- - 1 64 

Szkoła Policealna dla 
Dorosłych  

1 48 

Liceum Ogólnokształcące  1 43 

6 Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych 
„EDUKATOR” 

- - 1 23 

7 Szkoła Policealna „EDUKATOR” - - 1 45 

Razem  9 869 5 223 
Źródło: dane ze szkół  i SIO 

 

Nabór na rok szkolny 2018/2019 
 

Lp.  Nazwa szkoły  Liczba uczniów  

1  Zespół Szkół Zawodowych   
  

Technikum  73 

Branżowa Szkoła I 
stopnia   

11 

2  Zespół Szkół Ogólnokształcących   
  

I Liceum 
Ogólnokształcące   

31 
  

3  Zespół Szkół z Dodatkową Nauką 
Języka Białoruskiego   

II Liceum 
Ogólnokształcące z 
DNJB  

86 

4 
Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy   
  

5 

 

III. Kadra nauczycielska i administracyjno – obsługowa  

   W roku szkolnym 2017/2018 w szkołach i placówkach oświatowych 

prowadzonych przez Powiat Hajnowski pracowało w przeliczeniu na etaty: nauczycieli – 

137,15; pracowników administracji i obsługi – 40,75.    

 
 
Liczba etatów nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi   
 

Lp.  Nazwa szkoły/placówki  Uczniowie  Oddziały  Etaty 
nauczycieli  

Etaty 
administracji  

Etaty 
obsługi  

1  Zespół Szkół 
Ogólnokształcących   

108 4   19,04 2,25 5 

2  Zespół Szkół z DNJB   314  13  33,83 3,1 8  

3  Zespół Szkół Zawodowych   391 24   44,73  4,5  8  

4  Specjalny Ośrodek Szkolno 
– Wychowawczy   

56  13   29,55 1,5  6,4  
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5  Poradnia Psychologiczno-
Pedagogiczna  

-  -  10 1,5 0,5 

   
 Liczba nauczycieli   
   

Nazwa 
szkoły/placówki  

Liczba nauczycieli w latach  

2013/2014  2014/2015  2015/2016  2016/2017 2017/2018 

Zespół Szkół  
Ogólnokształcących   

26  25  26  29 23 

Zespół Szkół z DNJB   45  46  43  40 39 

Zespół Szkół 
Zawodowych   

53  51  45  46 49 

Specjalny Ośrodek  
Szkolno – 
Wychowawczy   

24  26  31  33 33 

Poradnia 
Psychologiczno – 
Pedagogiczna    

9  10  
  

11  
  

12 10 

Źródło: dane ze szkół i placówek   

 
 

 Kadra nauczycielska zatrudniona w szkołach i placówkach oświatowych   

Lp.  Nazwa 
szkoły/placówki  

Pełnozatrudnieni  Niepełnozatrudnieni  

    Liczba 
osób  

Liczba 
etatów  

Liczba 
osób  

Liczba 
etatów  

1  Zespół Szkół  

Ogólnokształcących   

 13 14,04   10   5 

2  Zespół Szkół z DNJB   29  29  10   4,83   

3  Zespół Szkół 
Zawodowych    

   39  39  10 5,73      

4  Specjalny Ośrodek 
Szkolno – 
Wychowawczy   

26  26  7  3,55  

5  Poradnia 
Psychologiczno – 
Pedagogiczna    

10 10 
  

-  
  

- 
  

Razem   117  118,04   37 19,11    

Źródło: dane ze szkół i placówek   

 
 
  W okresie roku szkolnego 2017/2018 na dokształcanie i doskonalenie zawodowe 

nauczycieli wydatkowana została kwota 20 000,00 zł.  
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Nakłady na dokształcanie i doskonalenie zawodowe    
 

Lp.  Nazwa szkoły/placówki  Nakłady w 2018 r.  

1  Zespół Szkół Zawodowych   5 308,00 

2  Zespół Szkół z Dodatkową 
Nauką Języka Białoruskiego   

4 028,00 
 

3  Zespół Szkół 
Ogólnokształcących   

2 296,00 

4  Specjalny Ośrodek Szkolno – 
Wychowawczy   

3 368,00 

5  Poradnia Psychologiczno – 
Pedagogiczna   

5 000,00  
     

  Razem  20 000,00    

    

   Większość nauczycieli posiada kwalifikacje do prowadzenia nauczania 

swoich kierunkowych przedmiotów, natomiast część nauczycieli ma uprawnienia do 

nauczania dwóch, a nawet trzech przedmiotów. Stopniem zawodowym nauczyciela 

dyplomowanego w roku 2017/2018 legitymowało się 107 nauczycieli tj.  69,5% spośród 

ogółu zatrudnionych.  

  
   Kadra nauczycielska według stopnia awansu zawodowego   

 

Lp.  Nazwa 
szkoły/placówki  

Liczba nauczycieli 

    Stażyści  Kontraktowi  Mianowani  Dyplomowani  

1  Zespół Szkół  

Ogólnokształcących   

0  3 5 15 
  

2  Zespół Szkół  z 
DNJB   

0  1 9 29 
  

3  Zespół Szkół 
Zawodowych   

2 3 5 39  

4  Specjalny Ośrodek  
Szkolno – 
Wychowawczy   

2  7 8 16  

5  Poradnia 
Psychologiczno-
Pedagogiczna   

0  
  

2 
  

0  8  
  

Źródło: dane ze szkół i placówek   
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Doskonalenie i awans zawodowy nauczycieli  

 

Lp.    Liczba nauczycieli  

1  Liczba nauczycieli, którzy brali 
udział  w postępowaniu  o awans 

zawodowy  

4  

2  Liczba nauczycieli, którzy uzyskali 
awans zawodowy  

4 

3  Liczba nauczycieli, którzy brali 
udział  w kursach doskonalących 

54  

Źródło: dane ze szkół i placówek   

 

Nauczyciele bibliotekarze, psycholodzy, logopedzi, pedagodzy    
 

Lp.  
  

Nazwa szkoły  
  

Liczba uczniów w szkole w przeliczeniu na jeden etat  

Bibliotekarza  Psychologa  Logopedy  Pedagoga 
szkolnego   

1  Zespół Szkół  

Ogólnokształcących   

 54  -  -  108 

2  Zespół Szkół z DNJB    157 -  -  314  

3  Zespół Szkół 
Zawodowych     

195  -  -  391 

4  Specjalny Ośrodek 
Szkolno -
Wychowawczy   

56   56  56    56  

Źródło: dane ze szkół   

  

  Działalność warsztatów   

 

Lp.  CKP  Technik 
mechanik  

Technik 
budownict

wa  

Technik żywienia i 
usług 

gastronomicznych  

1  Etaty pedagogiczne  3 2 3 

2  Etaty administracyjne i obsługi    3  

3  Liczba grup   4 6  7 

4  Liczba uczniów  52   73  72  

5  Etaty pedagogiczne w 
przeliczeniu na jedną grupę  

0,75  0,33  0,43  

6  Liczba uczniów w przeliczeniu na 
etat pedagogiczny  

17,3  36,5  24  
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Inwestycje i remonty w roku szkolnym 2017/2018  

 

Lp
.  

Nazwa szkoły  Opis inwestycji lub remontu  Koszt inwestycji  lub 
remontu  

Źródło finansowania  

1  Zespół Szkół  
Ogólnokształcących   

1. Remont dachu budynku szkoły. 
2. Utworzenie Sali terapeutycznej. 
3. Remont stołówki szkolnej. 
4. Remont pokoju nauczycielskiego.  
5. Remont pomieszczenia przyległego 
do sekretariatu.   
6. Remont łazienki dziewcząt. 

40 000,00 
6 000,00 
20 000,00 
500,00 
200,00 
 
20 910,00  

Budżet szkoły  

2  Zespół Szkół z DNJB   Drobne remonty i naprawy   2 033,98   Budżet szkoły   

3  Zespół Szkół 
Zawodowych   

1. Generalny remont sali lekcyjnej do 
nauczania religii. 

2. Wykonanie dokumentacji projektowej 
i kosztorysu na wymianę dachu. 

3. Bieżące naprawy wyposażenia 
szkoły. 

3 200,00 
 
5 000,00 
 
2 500,00 

 Budżet szkoły   

4  Specjalny Ośrodek  
Szkolno - 

Wychowawczy   

- - - 

5  Poradnia 
Psychologiczno- 
Pedagogiczna  

-   
  

-   -  



132 

Przychody Powiatu z tytułu wynajmu pomieszczeń za 2017 r.  
 

Lp.  Nazwa szkoły  Przychody z tytułu wynajmu 
pomieszczeń  

1  Zespół Szkół Ogólnokształcących   23 397,79   

2  Zespół Szkół z DNJB   17 310,00   

3  Zespół Szkół Zawodowych   42 915,60    

4  Specjalny Ośrodek Szkolno – 
Wychowawczy   

-  

5  Poradnia Psychologiczno-
Pedagogiczna  

 -    

   

IV.   Zadania zrealizowane ze środków unijnych  

 Realizacja zadań ze środków unijnych   
 

Lp.  Nazwa szkoły  Temat zadania  

1  Zespół Szkół Ogólnokształcących   Program  „Erasmus+”  

2  Zespół Szkół z DNJB   -  

3  Zespół Szkół Zawodowych   Projekt „Młodzi stolarze, 
murarze i kucharze z Podlasia 
na zagranicznym stażu 
zawodowym”.   

4  Specjalny Ośrodek Szkolno – 
Wychowawczy   

1. „Polsko-niemiecka Akcja 
Zima 2017”  

2. „Tropem wrocławskich 
krasnali” 

3. IV Międzynarodowe Forum 
Opiekunów i Terapeutów 
Osób Niepełnosprawnych – 
seksualność osób z 
niepełnosprawnością 
intelektualną 

4. „Nasze podróże po Polsce – 
Miasto Kraka” 

5  Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna   -  

   

V. Stypendia i sukcesy uczniów  

  W roku szkolnym 2017/2018 stypendium im. prof. Simony Kossak otrzymało 62 

uczniów na łączną kwotę 94 000,00 złotych. Wszystkie stypendia przedstawiają się 

następująco:  

 Zespół Szkół z DNJB:  

Stypendium im. prof. Simony Kossak                              -  30  

Stypendium Prezesa Rady Ministrów                                                -  1  

Stypendium Marszałka Woj. Podlaskiego za twórczość artystyczną     -  5    
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Stypendium Burmistrza Miasta Hajnówki im. Pelagii Ponieckiej             -  13 

Stypendium UM WP Departament Edukacji, Sportu i Turystyki        -    1  

  Zespół Szkół Ogólnokształcących:  

Stypendium im. prof. Simony Kossak                        - 10   

Stypendium Prezesa Rady Ministrów                        -   1   

Stypendium Burmistrza Miasta Hajnówki im. Pelagii Ponieckiej              -   1  

  Zespół Szkół Zawodowych:  

Stypendium im.  prof. Simony Kossak                                              - 22   

Stypendium Prezesa Rady Ministrów                                               - 1     

Stypendium za wyniki w nauce Firmy Danwood                    - 10 (I semestr),  

           - 15 (II semestr)  

 
Osiągnięcia uczniów w konkursach przedmiotowych                 

                           

Nazwa konkursu  Szczebel/ Etap   

(Wojewódzki/ 
Centralny)  

Nazwa osiągnięcia / 
uzyskane miejsce  

Zespół Szkół Zawodowych   

Konkurs Matematyczny 
„Rozwinięcie Dziesiętne Liczby 
PI”  

powiatowy I i II miejsce   

„Turniej Wiedzy o Hajnówce”    miejski   I i III miejsce  

Konkurs o puchar Sekretarza 
Stanu w MSWiA - II Forum Klas 
Mundurowych  

ogólnopolski  I miejsce  

XIV edycja Turnieju szkół w 
Honorowym Krwiodawstwie 
„Młoda Krew Ratuje Życie”  

powiatowy I miejsce  

XLI Turniej Wiedzy Pożarniczej 
„Młodzież zapobiega pożarom”  

ogólnopolski I miejsce w powiecie, IX 
miejsce w województwie  

Zespół Szkół z Dodatkową Nauką Języka Białoruskiego   

   Gimnazjum     

Wojewódzki Konkurs 
Historyczny  

wojewódzki Laureat – 1 tytuł  

Wojewódzki Konkurs 
Matematyczny  

wojewódzki Laureat – 1 tytuł 
Finalista – 1 tytuł  

Wojewódzki Konkurs Fizyczny  wojewódzki  Laureat – 1 tytuł  

Wojewódzki Konkurs Języka 
Francuskiego  

wojewódzki Laureat – 1 tytuł 

Wojewódzki Konkurs Języka 
Białoruskiego  

wojewódzki  Laureat – 2 tytuły  

Wojewódzki Konkurs 
Chemiczny   

wojewódzki  
 
 

Finalista – 2 tytuły 

Wojewódzki Konkurs Wiedzy 
Ekologicznej  

wojewódzki  Finalista – 2 tytuły  
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Wojewódzki Konkurs Języka 
Rosyjskiego   

wojewódzki  Laureat – 1 tytuł  

Mistrz Gramatyki Języka 
Rosyjskiego   

wojewódzki   Wyróżnienie – 1 

XLI Turniej Wiedzy pożarniczej 
„Młodzież zapobiega pożarom” 

powiatowy I miejsce 

  Liceum    

XXIV Edycja Olimpiady Języka 
Białoruskiego w Polsce  

centralny  Laureat – 1 tytuł  
Finalista – 5 tytułów  

Olimpiada Prawosławnej 
Wiedzy Religijnej  

centralny  Finalista – 1 
tytuł  

Olimpiada Wiedzy o Żywności i 
Żywieniu   

okręgowy   Finalista – 2 tytuły  

Zespół Szkół Ogólnokształcących   

Olimpiada statystyczna   okręgowy  zakwalifikowało się 3 
osoby   

Turniej Wiedzy Pożarniczej 
„Młodzież zapobiega pożarom” 

 ogólnopolski II miejsce  

XXXIII Olimpiada Wiedzy 
Ekologicznej 

okręgowy IV miejsce  

Ogólnopolska Olimpiada 
promocji zdrowego stylu życia 
PCK  

Rejonowy/okręgowy  
 

I i III miejsce   

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy 

XI Podlaski Konkurs Wiedzy o 
Języku Ojczystym  

wojewódzki  IV miejsce  

  
Osiągnięcia uczniów w turniejach sportowych 

                                                               

Nazwa konkursu  Szczebel/ Etap  
(Wojewódzki/Centr
alny)  

Nazwa osiągnięcia / 
uzyskane miejsce  

Zespół Szkół Zawodowych   

Bieg Uliczny o Puchar 
Burmistrza Miasta Hajnówka  

 miejski II miejsce w kategorii szkół 
ponadgimnazjalnych  

Mistrzostwa Województwa w 
wyciskaniu sztangi leżąc  

wojewódzki  Uczniowie drużynowo 
zajęli III miejsce.  

II Bieg Niepodległości   ogólnopolski Dwóch zawodników 
zakwalifikowało się do 15 
najlepszych.  

Zespół Szkół z Dodatkową Nauką Języka Białoruskiego   

    Gimnazjum     

Finał Gimnazjady w Pływaniu  wojewódzki  
 
 

 

IX miejsce na 50m 
stylem klasycznym   

Igrzyska młodzieży szkolnej w 
siatkówce chłopców   

powiatowy  IV miejsce  

Igrzyska młodzieży szkolnej w 
siatkówce dziewcząt   

powiatowy  III miejsce  

    Liceum     

I liga w piłce siatkowej chłopców  Wojewódzki   IX miejsce   
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Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy 

Mistrzostwa w Halowej Piłce 
Nożnej  

wojewódzki II miejsce 

Mistrzostwa w Badmintona wojewódzki I i II miejsce  

   
Osiągnięcia uczniów w sferze artystycznej          
                                                          

Nazwa konkursu  Szczebel/ Etap  
(Wojewódzki/Centr
alny)  

Nazwa osiągnięcia / 
uzyskane miejsce  

Zespół Szkół z Dodatkową Nauką Języka Białoruskiego   

    Gimnazjum     

Konkurs recytatorski   wojewódzki  wyróżnienie  

Ogólnopolski Festiwal Piosenki 
Białoruskiej 2018  

rejonowy  II miejsce   

XIX Konkurs Gawendy 
Białoruskiej   

powiatowy  I miejsce  

Hajnowskie Spotkania z Kolędą 
Prawosławną   

wojewódzki III miejsce   
  

    Liceum     

Hajnowskie spotkania z Kolędą 
Prawosławną  

wojewódzki  I miejsce  

Ogólnopolski Festiwal Piosenki 
Białoruskiej    

powiatowy  II miejsce   

Międzynarodowy Konkurs 
Prawosławnej Poezji Religijnej   

wojewódzki   Dwa I miejsca oraz II 
miejsce   

Konkurs Poezji i Prozy 
Białoruskiej „Debiut”   

ogólnopolski  III miejsce    

XIX Konkurs Gawędy 
Białoruskiej   

powiatowy  I i II miejsce  

Konkurs „Słowo sceniczne”  centralny  I i II miejsce  

Turniej czytania tekstów 
cerkiewnosłowiańskich   

centralny  I miejsce   

Konkurs Recytatorski „Trójgłos 
poetycki”  

ogólnopolski  I, II i III miejsce 
2 wyróżnienia 

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy 

Międzynarodowy Konkurs 
Plastyczny „Kalendarz 2018” 

międzynarodowy Grand Prix 

Konkurs plastyczny „Dom”  ogólnopolski  Nagroda główna  
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VI. Funkcjonowanie Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej  

  

 Działalność diagnostyczna/opinie/orzeczenia:  

Rodzaje diagnoz dzieci    

do 3 
roku 
życia 

dzieci w 
wieku 
przedszkol
nym 

uczniowie szkół   

podstawowych 

uczniowie 
gimnazjum 

uczniowie szkół  

ponadpodst/ 
ponadgim. 

Młodzież  
nieucząca się 
i niepracująca 

Ogółem 

psychologicznych 16   95 168   28 11 0  318  

pedagogicznych 12  76  176  25 10  0  299 

logopedycznych 7 176   60 8  2 0  253 

lekarskich 0 1  3  1  3  0  8  

związanych z 
wyborem kierunku 
kształcenia i 
zawodu oraz 
planowaniem 
kształcenia i 
kariery zawodowej 

0  0  0  13  0  0  13  

 

   Formy pomocy udzielanej nauczycielom, rodzicom i wychowawcom:  

Formy pracy  pedagodzy i 
psycholodzy 
szkolni 

nauczyciele i 
wychowawcy 
klas  

rodzice  wychowawcy  

placówek  

inni  Ogółem  

warsztaty *  13 37 61  0 0 111 

terapie rodzin **  x  x  1  x  x 1  

udział w radach 
pedagogicznych ***  

x  12  x  0  x 12 

prelekcje, wykłady ***  2 10 24 1 0 37 

inne formy pracy *  31 124  569 17 3  744  
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Pomoc bezpośrednia udzielana dzieciom i młodzieży:  

Formy pomocy 
bezpośredniej  

dzieci do 3  

roku życia  

dzieci w wieku 
przedszkolny
m 

uczniowie 
szkół 
podstawowych 

uczniowie 
gimnazjum  

uczniowie 
szkół  
ponadpod/ 
ponadgim.  

młodzież 
nieucząca się 
i niepracująca 

Ogółem  > 3 
mce  

Zajęcia korekcyjno-
kompensacyjne  

x  0  13  0  0  0  13  13  

Terapia 
logopedyczna 

x  75  29  2  1  0  107  96  

Terapia 
psychologiczna, w 
tym psychoterapia 

x  0  2 4  5  0  11  8  

Inne zajęcia o 
charakterze 
terapeutycznym  

0  2  7  0  0  0  9  9 

Zajęcia grupowe 
aktywizujące wybór 
kierunku 
kształcenia i 
zawodu: 

x  x  0  30 37 0  67  0  

Interwencja 
kryzysowa  

0  0 70  16  1  0  87 0  

Inne formy pomocy 
indywidualnej  

0  2 28  4  12  0  46  46  

Inne formy pomocy 
grupowej 

0  0 0  0  0  0  0 0  

Indywidualne 
porady zawodowe 
bez badań  

x x x 0 0 0 0 0 

Zajęcia grupowe 
prowadzone w 
szkołach i 
placówkach 

x 108 225 210 
 
 
 

58 x 601 0 
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oświatowych  
 
 
 
 
 

Porady bez badań  0 0 0 0 0 0 0 0 

Badania 
przesiewowe 
słuchu programem 
"Słyszę" 

x 12 37 0 0 0 49 x 

Badania 
przesiewowe 
wzroku programem 
"Widzę" 

x 0 35 0 0 0 35 x 

Badania 
przesiewowe mowy 
programem 
"Mówię" 

x 45 35 3 2 0 85 x 

 

  Wydane orzeczenia:  
 

Rodzaj wydanego 
orzeczenia  

dzieci do 3 
roku  

dzieci w wieku  

przedszkolny
m  

uczniowie 
szkół 
podstawowych  

uczniowie 
gimnazjum 

uczniowie 

szkół  
ponadpod/
ponadgim. 

młodzież 
nieucząca się i  

niepracująca  

Ogółem  

Upośledzeniem umysłowym 
w stopniu lekkim 

x  4 8   5 1  x  18 

Upośledzeniem umysłowym 
w stopniu umiarkowanym 
lub znacznym  

x  3  1 2 1  x  7 

Z niepełnosprawnościami 
sprzężonymi 

x  0  0  
 

0 0  x  0 
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Upośledzeniem umysłowym 
w stopniu głębokim (zajęcia 
rewalidacyjno-
wychowawcze) 

x  0  0  1 0  0  1 

O potrzebie indywidualnego 
nauczania  

x  x  15  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 4   x  24 

Orzeczenie o potrzebie 
indywidualnego 
przygotowania 
przedszkolnego 

x  0  x  x x  x  0 

Niepełnosprawnością 
ruchową, w tym afazją  

x  1  1   0 0  x  2 

Zagrożonych 
niedostosowaniem 
społecznym  

x  x  3  0 0  0  3 
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Wydane opinie w sprawach:  
 

Formy pomocy 
bezpośredniej  

dzieci do 
3 roku  

dzieci w wieku  
przedszkolnym  

uczniowie szkół 
podstawowych 

uczniowie 
gimnazjum  

uczniowie 
szkół  
ponadpod/ 
ponadgim.  

młodzież 
nieucząca się i  
niepracująca  

Ogółem 

Wczesnego wspomagania 
rozwoju  

2 1 x x x x 3 

Dostosowania wymagań 
edukacyjnych  

x x 49 6 0 x 55 

Udzielania zezwolenia na 
indywidualny program lub tok 
nauki  

x x 0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0 6 x 6 
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Przyjęcia ucznia gimnazjum 
do oddziału 
przysposabiającego do pracy  

x x 0 2 0 x 2 

Objęcia dziecka pomocą 
psych-peda. w przedszkolu  

0 14 x x x x 14 

Objęcia dziecka pomocą 
psych-peda. w szkole lub 
placówce oświatowej  

x x 65 3 2 x 70 

Inne opinie 0 0 2 0 0 0 2 

O specyficznych 
trudnościach w uczeniu się 

x x 6 1 1 x 8 

Odroczenia obowiązku 
szkolnego  

x 4 x x x x 4 

 

Liczba przyjętych przez poradnię:  
 

Liczba przyjętych dzieci  870 

Liczba przyjętych rodziców i nauczycieli  693 
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VII. Realizacja projektów 

 

Projekt „Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób 

dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.1 i 3.2.2 RPO”.  

 Celem poddziałania 3.2.1 jest: przygotowanie i wdrożenie indywidualnych planów 

edukacyjno – zawodowych 2870 osobom dorosłym oraz  uzyskanie kwalifikacji/nabycie 

kompetencji przez 1 722 os. dorosłych przez minimum 80% osób o niskich 

kwalifikacjach/50+, zamieszkujących na terenie subregionu łomżyńskiego, chcącym z 

własnej inicjatywy uzyskać kwalifikacje, rozwijać swoje kompetencje lub podwyższać 

umiejętności w obszarze TIK, języków obcych, kompetencji ogólnych bądź poprzez udział 

w studiach podyplomowych. Dofinansowanie projektu z UE: 25 778 080,90 zł. 

 Celem poddziałania 3.2.2 jest: przygotowanie i wdrożenie indywidualnych planów 

edukacyjno – zawodowych 864 os. dorosłym oraz uzyskanie kwalifikacji przez 268 osób 

dorosłych zamieszkujących na terenie subregionu łomżyńskiego, w obszarze 

kwalifikacyjnych kursów zawodowych lub kursów umiejętności zawodowych 

odpowiadających na zapotrzebowanie lokalnego/regionalnego rynku pracy. 

Dofinansowanie projektu z UE: 12 940 250,40 zł.Okres realizacji projektu 01.07.2017 – 

30.06.2020 r.  

 

Zespół Szkół Zawodowych realizował projekt „Podniesienie jakości kształcenia 

zawodowego w Zespole Szkół Zawodowych w Hajnówce poprzez realizację 

Kompleksowego Programu Rozwojowego Szkoły" . 

  Wartość projektu 1.105.774,68 zł w tym dofinansowanie 1.023.534,68 zł ze 

środków Unii Europejskiej. Okres realizacji projektu od 01.10.2018 r. do 31.10.2020 r. W 

ramach projektu zostaną zakupione dwie obrabiarki CNC: tokarka uniwersalna do metalu 

z odczytem cyfrowym i kompletem wyposażenia, frezarka uniwersalna do metalu z 

odczytem cyfrowym i kompletem wyposażenia. Doposażenie szkoły w nowoczesny 

sprzęt CNC pozwoli na podniesienie jakości kształcenia i wyposażenie uczniów w 

umiejętności, które stanowią obecnie priorytet przez zatrudnianiu techników mechaników. 

Dzięki udziałowi w projekcie uczniowie m.in. nabędą kompetencje i kwalifikacje potrzebne 

na rynku pracy (np. językowe) czy umiejętności związane z posługiwaniem się 

technologiami informacyjno-komunikacyjnymi.  
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Informacja o stanie realizacji zadań z zakresu ochrony środowiska 

 

Wydział wydał 150 decyzji i załatwił sprawy z zakresu następujących ustaw: 

✓ prawo ochrony środowiska – wydano 3 decyzje zmieniające  na wytwarzanie 

odpadów, 1 raz naliczono opłaty za korzystanie ze środowiska, przyjęto 9 zgłoszeń 

instalacji, których użytkowanie nie wymaga pozwolenia, 25 zmian do zgłoszeń, 1 

pozwolenie na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza, 1 decyzję odmowną, 1 

decyzję o dopuszczalnym poziomie hałasu, 1 decyzję zmieniającą pozwolenie 

zintegrowane, 2 decyzje zobowiązujące do wykonania przeglądu ekologicznego, 1 

decyzje umarzającą, 1 decyzję odmowną ustalenia wysokości odszkodowania, 2 

decyzje umarzające, wypełniono sprawozdanie OŚ-4p, 

✓ o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w 

ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko – udzielono 5 

informacji o środowisku, wydano 1 decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, 

✓ o odpadach – wydano 1 decyzję na przetwarzanie odpadów, 1 decyzję zmieniającą, 

✓ o systemie handlu uprawnieniami do emisji – wydano 1 decyzje zmieniającą, 

✓ o ochronie przyrody – wydano 90 decyzji (na wycięcie drzew), 4 decyzje dla PKP, 

✓ o lasach – wydano 3 decyzje zmiany lasu na użytek rolny, 

✓ prawo łowieckie – naliczenie czynszów dzierżawnych i ich redystrybucja, 

✓ o rybactwie śródlądowym – wydano 95 kart wędkarskich oraz zarejestrowano 64 

szt. sprzętu pływającego do amatorskiego połowu ryb, 

✓ prawo geologiczne i górnicze – wydano 13 decyzji (1 koncesję na wydobywanie 

kopalin, 1 decyzję przyjmującą dokumentację ustalającą zasoby złóż kopalin 

pospolitych, 3 zmiany koncesji, 4 decyzje ustalające opłaty eksploatacyjne, 2 

decyzje zatwierdzające projekty geologiczno-inżynierskie, 2 decyzje przyjmujące 

dokumentację geologiczno-inżynierską), 

5.  Wydział Geodezji, Katastru i Nieruchomości 

 Wydział realizował m.in. zadania :  

✓ prowadzenie baz danych ewidencji gruntów i budynków, 

✓ aktualizacja operatów ewidencji gruntów i budynków, 

✓ wydawanie wypisów i wyrysów z operastu ewidencji gruntów i budynków, 

✓ sporządzanie niezbędnych analiz i syntez z zakresu ewidencji, 

✓ prowadzenie rejestru cen i wartości nieruchomości, 

✓ prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. 
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 W 2018 r. w zakresie prowadzenia ewidencji gruntów i budynków wydano 4637 

dokumentów w postaci wypisów, wyrysów, 131 zaświadczeń o posiadaniu gospodarstwa 

rolnego, 166 decyzji związanych z ewidencją gruntów i budynków oraz 4285 różnego 

rodzaju zmian danych. W zakresie klasyfikacji gruntów i aktualizacji użytków w 2018r. 

wydano 33 decyzje i wszczęto 10 postępowań, które będą kontynuowane w 2019r.  W 

zakresie ochrony gruntów rolnych i rekultywacji wpłynęło 439 wniosków w wyniku 

rozpatrzenia których wydano: 

✓ 4 decyzje z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolnej, 

✓ 155 informacji w sprawie wyłączenia gruntów, 

✓ 2 decyzje w sprawie rekultywacji, 

✓ 53 postanowienia w sprawie uzgodnień w zakresie ochrony gruntów, 

✓ 224 uzgodnienia w zakresie ochrony gruntów na podstawie art. 53 ust. 5 ustawy o 

planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. 

 
 W zakresie gospodarki nieruchomościami wydano 5 decyzji w sprawie 

ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości i 2 decyzje w sprawie odszkodowania 

za szkody powstałe na nieruchomościach, wszczęto 10 postępowań w sprawie 

ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości wywłaszczonych w ramach których 

wydano 2 decyzje o zwrocie nieruchomości, wszczęto 1 postępowanie dotyczące 

wywłaszczenia nieruchomości, które zakończono decyzją o wywłaszczeniu. W zakresie 

gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa w 2018r. prowadzono 436 spraw 

dotyczących użytkowania wieczystego, w tym 25 spraw w sprawie aktualizacji opłat 

rocznych i 1 w sprawie zmiany stawki procentowej, a pozostałe to informacje i 

powiadomienia o opłatach. W 2018r. sprzedano 1 nieruchomość Skarbu Państwa. W 

2018r. prowadzono 155 spraw związanych z ewidencją nieruchomości Skarbu Państwa. 

W 2018r,. wydano 112 decyzji ustalających wysokość odszkodowania za grunty przejęte 

pod drogi publiczne. Wydano również 27 decyzji wygaszających trwały zarząd do 

nieruchomości sklasyfikowanych jako wody płynące. Wszczęto 4 postępowania w 

sprawie wygaszenia użytkowania na nieruchomościach Skarbu Państwa. W ramach 

Wydziału prowadzono również 17 spraw z zakresu udzielania zamówień publicznych na 

wycenę nieruchomości. W roku 2018 r. sporządzono 172 operaty szacunkowe 

nieruchomości niezbędne do prowadzenia postępowań  administracyjnych. 

 W 2018 r. przyjęto 1345 zgłoszeń robót geodezyjnych, przyjęto i zrealizowano 

1404 wnioski dotyczące udostępnienia dokumentów z zasobu (kopie map), przyjęto i 

obsłużono 110 wniosków o przeprowadzenie narad koordynacyjnych. 
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Jednym z głównych zadań realizowanych w zakresie geodezji były scalenia.  

 Wydział realizował też projekty scalenia gruntów wraz z zagospodarowaniem 

poscaleniowym w ramach działania „Inwestycje w środki trwałe”, poddziałania „Wsparcie 

na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i 

leśnictw” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 

W założeniach do projektu scalenia gruntów przewidziano zakres prac scaleniowych, które 

obejmują: poprawę rozłogu gospodarstw rolnych, regulację i poprawę funkcjonalności sieci 

dróg transportu rolnego, likwidację wspólnot gruntowych. 

Prace scaleniowe mają przede wszystkim na celu poprawienie struktury obszarowej 

gospodarstw rolnych, lasów i gruntów leśnych, zmniejszenie ilości działek w 

poszczególnych gospodarstwach rolnych, zmniejszenie ilości działek o kształtach 

niedogodnych do uprawy mechanicznej, wydzielenie gruntów ekwiwalentnych dla rolników 

w niewielkiej odległości od siedziby gospodarstwa rolnego, zapewnienie każdej działce 

powstałej w wyniku scalenia dostępu do drogi publicznej, dostosowanie granic działek do 

systemu urządzeń melioracji wodnych oraz rzeźby terenu, racjonalne ukształtowanie 

rozłogów gruntów. Przeprowadzona analiza występujących na obszarach scaleniowych 

elementów środowiska pozwoliła stwierdzić, że planowane do realizacji w ramach zabiegu 

scaleniowego i zagospodarowania poscaleniowego prace, nie spowodują zmiany 

dotychczasowego rolniczego charakteru obszaru objętego scaleniem. 

 Prace poscaleniowe obejmują remont istniejących dróg gminnych wraz z rowami i 

istniejącymi zjazdami oraz remont istniejących przepustów drogowych na działkach 

drogowych położonych na obszarze obiektów scaleniowych. 

 
 Obiekt „Tarnopol” 

Koszt projektu: 7 869 802,49 zł 

Data zakończenia prac scaleniowych: 30.09.2019 r. 

Data zakończenia zagospodarowania poscaleniowego: 31.12.2021 r. 

 Scalenie gruntów na obiekcie „Tarnopol” obejmujące część obrębu Tarnopol, gmina 

Narewka o powierzchni 1047,6418 ha jest realizowane na podstawie umowy z 

Samorządem Województwa Podlaskiego o przyznanie pomocy nr 00005-6502-

UM1000001/16 z dnia 29.09.2016 r., tytuł operacji: „Realizacja projektu scalenia gruntów 

wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym obiektu „Tarnopol”, gm. Narewka, pow. 

hajnowski, woj. podlaskie”. 

Zgodnie z planowym harmonogramem wykonania scaleń jako załącznika do porozumienia 

nr 1/2016 z Wojewódzkim Biurem Geodezji w Białymstoku z dnia 6.10.2016 r., w 2018 
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roku zostały zrealizowane następujące etapy scalenia: 

1. Obliczenie szacunku w działkach, 

2. Sporządzenie rejestru przed scaleniem, 

3. Indywidualne zapoznanie uczestników scalenia z wynikami szacunku porównawczego 

gruntów i drzewostanu, 

4. Zebranie życzeń co do przyszłej lokalizacji ekwiwalentów należnych uczestnikom 

scalenia, 

5. Sporządzenie pierworysu mapy obszaru scalenia, 

6. Obliczenie powierzchni ogólnej, powierzchni kompleksów oraz wartości kompleksów,                                                                                                     

7. Sporządzenie szkicu rozmieszczenia projektowanych działek w kompleksach (ustawka),                                                                          

8. Sporządzenie wykazu potrąceń, 

9. Opracowanie projektu szczegółowego,  

10. Sporządzenie wykazu zaprojektowanych ekwiwalentów i szkiców wyznaczenia projektu, 

11. Sporządzenie rejestru po scaleniu, sporządzenie wykazu dopłat, opracowanie zasad 

objęcia w posiadanie wydzielonych gruntów, 

12. Zebranie oświadczeń uczestników scalenia w sprawie projektu wstępnego, 

13. Wyznaczenie i utrwalenie projektu scalenia, 

14. Przeprowadzenie kontroli wewnętrznej opracowanego i wyznaczonego na gruncie 

projektu scalenia,      

15. Przeprowadzenie oceny gospodarczej projektu scalenia gruntów, 

16. Okazanie projektu scalenia gruntów uczestnikom scalenia. 

Zakończenie prac scaleniowych planowane jest do dnia 30.09.2019 r. 

Koszt realizacji prac scaleniowych wykonanych w 2018 r. oraz nadzór geodezyjny nad 

tymi pracami wyniósł łącznie 717 537,10 zł. 

 
  

Obiekt „Kotłówka i inne” 

Koszt projektu: 6 569 836,93 zł 

Data zakończenia prac scaleniowych: 29.02.2020 r.  

Data zakończenia zagospodarowania poscaleniowego: 31.10.2022 r.  

 Scalenie gruntów na obiekcie „Kotłówka i inne” obejmujące obręby Kotłówka, 

Łopuchówka i Koweła oraz działki nr 144, 177 położone w obrębie Gorodczyno i działka nr 

245 położona w obrębie Łosinka, gmina Narew o powierzchni 835,8257 ha jest 

realizowane na podstawie umowy z Samorządem Województwa Podlaskiego o przyznanie 

pomocy nr 00002-6502-UM1000004/16 z dnia 29.09.2016 r. o przyznanie pomocy na 
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realizację operacji „Realizacja projektu scalenia gruntów wraz z zagospodarowaniem 

poscaleniowym obiektu „Kotłówka i inne”, gm. Narew, pow. hajnowski, woj. podlaskie”. 

 Zgodnie z planowym harmonogramem wykonania scaleń jako załącznika do 

porozumienia nr 2/2016 z Wojewódzkim Biurem Geodezji w Białymstoku z dnia 

06.10.2016 r. w 2018 roku zostały zrealizowane następujące etapy scalenia: 

1. Obliczenie szacunku w działkach, 

2. Sporządzenie rejestru przed scaleniem, 

3. Indywidualne zapoznanie uczestników scalenia z wynikami szacunku porównawczego 

gruntów i drzewostanu,  

4. Zebranie życzeń co do przyszłej lokalizacji ekwiwalentów należnych uczestnikom 

scalenia, 

5. Sporządzenie pierworysu mapy obszaru scalenia, 

6. Obliczenie powierzchni ogólnej, powierzchni kompleksów oraz wartości kompleksów,                                                                                                     

7. Sporządzenie szkicu rozmieszczenia projektowanych działek w kompleksach 

(ustawka),                                                                          

8. Sporządzenie wykazu potrąceń, 

9. Opracowanie projektu szczegółowego,  

10. Sporządzenie wykazu zaprojektowanych ekwiwalentów i szkiców wyznaczenia 

projektu, 

11. Sporządzenie rejestru po scaleniu, sporządzenie wykazu dopłat, opracowanie zasad 

objęcia w posiadanie wydzielonych gruntów, 

12. Zebranie oświadczeń uczestników scalenia w sprawie projektu wstępnego, 

13. Wyznaczenie i utrwalenie projektu scalenia, 

14. Przeprowadzenie kontroli wewnętrznej opracowanego i wyznaczonego na gruncie 

projektu scalenia,      

15. Przeprowadzenie oceny gospodarczej projektu scalenia gruntów, 

16. Okazanie projektu scalenia gruntów uczestnikom scalenia. 

 Zakończenie prac scaleniowych planowane jest do dnia 29.02.2020 r. 

Koszt realizacji prac scaleniowych wykonanych w 2018 r. oraz nadzór geodezyjny nad 

tymi pracami wyniósł łącznie 643 655,20 zł. 

  

Obiekt „Eliaszuki i inne” 

Koszt projektu: 19 235 241,66 zł 

Data zakończenia prac scaleniowych: 31.07.2021 r.  

Data zakończenia zagospodarowania poscaleniowego: 31.05.2023 r.  
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 Scalenie gruntów na obiekcie „Eliaszuki i inne” obejmujące obręby Eliaszuki, 

Planta, Mikłaszewo gm. Narewka, pow. hajnowski wraz z gruntami przyległymi położonymi 

w obrębach: Michnówka, Suszczy Borek, Grodzisk, Stare Lewkowo gm. Narewka, Rybaki 

gm. Narew, pow. hajnowski, Bieńdziuga, Suszcza, Odnoga, gm. Michałowo, pow. 

białostocki, woj. podlaskie o powierzchni 2515,7707 ha jest realizowane na podstawie 

umowy z Samorządem Województwa Podlaskiego o przyznanie pomocy nr 00002-6502-

UM1000010/18 z dnia 10.08.2018 r.  

 Na podstawie porozumienia z Województwem Podlaskim - Wojewódzkim Biurem 

Geodezji w Białymstoku na realizację dokumentacji nr 1/2018 z dnia 01.03.2018 r. zostały 

opracowane założenia do projektu scalenia gruntów oraz ocena oddziaływania scalenia 

gruntów na środowisko za kwotę 465 000,00 zł. 

 Ponadto zostało podpisane porozumienie nr 3/2018 z dnia 16 października 2018 r. z 

Wojewódzkim Biurem Geodezji w Białymstoku na realizację prac związanych z 

wykonaniem scalenia gruntów obiektu „Eliaszuki i inne” za kwotę 4 900 501,26 zł do dnia 

30.06.2021 r.  

 
 Obiekt „Dubicze i Istok” 

Koszt projektu: 17 962 450,56 zł 

Data zakończenia prac scaleniowych: 30.11.2021 r. 

Data zakończenia zagospodarowania poscaleniowego: 30.06.2023 r.   

 Scalenie gruntów na obiekcie „Dubicze i Istok” obejmujące obręby Dubicze 

Cerkiewne, Istok gm. Dubicze Cerkiewne, pow. hajnowski, woj. podlaskie o powierzchni 

1958,4800 ha jest realizowane na podstawie umowy z Samorządem Województwa 

Podlaskiego o przyznanie pomocy nr 00001-6502-UM1000011/18 z dnia 01.04.2019 r.  

 Na podstawie porozumienia z Województwem Podlaskim - Wojewódzkim Biurem 

Geodezji w Białymstoku na realizację dokumentacji nr 2/2018 z dnia 01.03.2018 r. zostały 

opracowane założenia do projektu scalenia gruntów oraz ocena oddziaływania scalenia 

gruntów na środowisko za kwotę 333 000,00 zł. 

6. Wydział Architektury i Budownictwa 

 Wydział wykonywał m.in. zadania z zakresu nadzoru i kontroli nad przestrzeganiem 

przepisów prawa budowlanego oraz wydawania decyzji administracyjnych w zakresie 

prawa budowlanego, prowadzenia rejestru wniosków o wydanie pozwolenia na budowę i 

rejestru zgłoszeń nie wymagających pozwolenia na budowę. W 2018r. do wydziału 

wpłynęło 313 wniosków o wydanie pozwolenia na budowę lub rozbiórkę dla inwestycji 

takich jak: drogi, sieci elektroenergetycznych, kanalizacyjnych, wodociągowych i stacji 
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transformatorowych, obiekty usługowe, handlowe, magazynowe, inwentarskie, 

produkcyjne, użyteczności publicznej oraz budynki mieszkalne. Ponadto wpłynęło też 25 

zgłoszeń na budowę sieci elektroenergetycznych, kanalizacyjnych, wodociągowych i stacji 

transformatorowych. Wpłynęło też 500 zgłoszeń budowy i robót budowlanych nie 

wymagających pozwolenia na budowę, budynków gospodarczych, garaży, ganków, 

przydomowych oczyszczalni ścieków, przyłączy energetycznych, wodociągowych, 

kanalizacyjnych, obiektów małej architektury, placów zabaw, boisk sportowych itp. Na 

wniosek inwestorów wydano też 30 decyzji o przeniesieniu decyzji o pozwoleniu na 

budowę i 10 decyzji o wygaszeniu decyzji. Wydział wydał też 60 zaświadczeń o 

samodzielności lokali mieszkalnych i niemieszkalnych. 

 

7. Wydział Komunikacji i Dróg  

 Wydział realizował min. zadania z zakresu komunikacji i transportu zbiorowego min.  

takie jak: 

✓ dokonywanie rejestracji pojazdów, 

✓ wydawanie i zatrzymywanie praw jazdy, 

✓ wyrażanie zgody i ustalania warunków dla przewoźników, 

✓ wydawanie dowodów i tablic rejestracyjnych, 

✓ wydawanie kart pojazdu, 

✓ decydowanie o kierowaniu osób na badania lekarskie, 

✓ wydawanie kart parkingowych, 

✓ podejmowanie decyzji o zatrzymaniu praw jazdy itp. 

W 2018 r. w Wydziale wydano: 

✓ 6072 decyzje o rejestracji pojazdu, 

✓ 138 decyzji o cofnięciu uprawnień do kierowania, 

✓ 147 informacji uprawnionym organom, 

✓ 35 opinii o stałej organizacji ruchu na drogach, 

✓ 5 zaświadczeń na przewóz rzeczy na potrzebny własne, 

✓ 2 licencje na wykonywanie krajowego przewozu rzeczy, 

✓ 1 zezwolenie na regularne przewozy osób, 

✓ 1129 nowych praw jazdy, 

✓ 24 międzynarodowych praw jazdy. 
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8. Wydział Promocji i Rozwoju   

 Wydział realizował zadania w zakresie rozwoju i promocji powiatu, 

upowszechniania rozwoju turystyki na terenie powiatu oraz współpracy na szczeblu 

krajowym i zagranicznym. 

 W ramach promocji i rozwoju realizowane były w 2018 r. następujące projekty: 

  

„Szlakiem bioróżnorodności Puszczy Białowieskiej” 

Termin: wrzesień 2018 - październik 2019, całkowita wartość projektu: 2 921 006,27 PLN, 

kwota dofinansowania: 2 018 330,70 PLN – Regionalny Program Operacyjny 

Województwa Podlaskiego, Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR), działanie 

6.3 Ochrona zasobów bio- i georóżnorodności oraz krajobrazu.  

W ramach projektu  zagospodarowany zostanie parking Zwierzyniec, przy drodze 

Hajnówka – Białowieża wraz z nowowybudowanym obiektem turystycznym na parkingu, w 

którym znajdować się będzie m. in. informacja turystyczna, galeria słoneczna z 

eksponatami edukacyjnymi, sala edukacyjna jako miejsce wystaw, prelekcji i pokazów 

filmowych. Powstanie też ścieżka edukacyjna opatrzona 12 tablicami informacyjnymi o 

tematyce bioróżnorodności Puszczy Białowieskiej. 

  

„Puszcza i ludzie”  

Termin: czerwiec .2017 – czerwiec 2019, całkowita wartość projektu: 911 400 PLN, kwota 

dofinansowania z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, działanie 2.4 

Ochrona Przyrody i edukacja ekologiczna, oś priorytetowa II. Ochrona Środowiska, w tym 

adaptacja do zmian klimatu: 774 690,00 PLN, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i 

Gospodarki Wodnej - 91 140,00 PLN.  

Cele projektu: podniesienie świadomości ekologicznej i kształtowanie postaw 

proekologicznych wśród mieszkańców regionu Puszczy Białowieskiej, budowanie 

społeczeństwa obywatelskiego w obszarze ochrony środowiska i zrównoważonego 

rozwoju, wymiana wiedzy i doświadczeń pomiędzy podmiotami zaangażowanymi w 

ochronę przyrody i zrównoważony rozwój regionu Puszczy Białowieskiej. 

Zadania realizowane w ramach projektu: 

1. Przeprowadzenie zajęć terenowych dla dzieci i młodzieży ze szkół powiatu 

Hajnowskiego, 

2. Konkurs dziennikarski dla młodzieży szkół średnich "Czynna czy bierna ochrona 

Puszczy Białowieskiej?”, 

3. Warsztaty dla młodzieży „Zaakceptuj żubra”, 
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4. Opracowanie gry dydaktycznej planszowej „Puszcza Białowieska”, 

5. Przeprowadzenie debat na temat czynnej i biernej ochrony Puszczy Białowieskiej, 

6. Zorganizowanie spotkań Rady Programowej, 

7. Spotkania otwarte dla mieszkańców, 

8. Marsz na orientację "Bioróżnorodność Puszczy Białowieskiej", 

9. Warsztaty terenowe dla społeczności lokalnych pt. „Puszcza odkryta na nowo”, 

10. Poradnik "Puszcza Białowieska w czterech porach roku", gra dydaktyczna "Puszcza 

Białowieska", 

11. Strona internetowa www.puszczailudzie.info, 

12. Wizyta studyjna w Lasach Bohemii, 

13. Konferencja podsumowująca projekt. 

  

„Instalacje fotowoltaiczne na budynkach należących do Powiatu Hajnowskiego” 

Termin: listopad 2018 - czerwiec 2019, całkowita wartość projektu: 799 592, 72 zł, kwota 

dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na 

lata 2014-2020, Oś priorytetowa: V Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 5.1 Energetyka 

oparta na odnawialnych źródłach energii -  411 946, 60 zł.  

Przedmiotem projektu jest instalacja systemów ogniw fotowoltaicznych na czterech 

budynkach należących do Starostwa Powiatowego w Hajnówce: Zespołu Szkół 

Zawodowych w Hajnówce, Środowiskowego Domu Samopomocy w Hajnówce, Domu 

Pomocy Społecznej Rokitnik w Białowieży oraz Specjalnego Ośrodka Szkolno – 

Wychowawczego w Hajnówce.   

  

„Szansa w integracji” 

Termin: styczeń.2017 – czerwiec 2018, całkowita wartość projektu:1 669 543,87 PLN, 

kwota dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, 

Priorytet VII Poprawa spójności społecznej, Działania 7.1 Rozwój działań aktywnej 

integracji.:  1 584 023,87 PLN.  

Projekt realizowany był przez Fundację Okno na wschód z Białegostoku w 

partnerstwie z Powiatem Hajnowskim oraz Gminą Miejską Hajnówka. Realizatorami zadań 

byli: Powiatowy Urząd Pracy w Hajnówce, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w 

Hajnówce, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Hajnówce, Miejski 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Hajnówce, Park Wodny w Hajnówce, Ośrodek Sportu i 

Rekreacji w Hajnówce. Projekt miał na celu reintegrację społeczno-zawodową 100 osób  – 
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podopiecznych MOPS w Hajnówce oraz wsparcie środowisk dzieci i młodzieży z ich 

otoczenia, zamieszkujących w Hajnówce.   

  

„Szansa w integracji II” 

Termin: 01.08.2018 r.- 31.01.2020, całkowita wartość projektu: 1 374 686,83 zł, kwota 

dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego, 

Europejskiego Funduszu Społecznego, działanie 7.1 Rozwój działań aktywnej integracji:       

1 305 717,47 zł.   

Projekt realizowany jest przez Fundację Okno na Wschód z Białegostoku w 

partnerstwie z Powiatem Hajnowskim oraz Gminą Miejską Hajnówka. Projekt ma na celu 

reintegrację społeczno-zawodową 50 osób - podopiecznych MOPS w Hajnówce i 

bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy oraz wsparcie 

środowiskowe dzieci z ich otoczenia. W ramach projektu zostanie zrealizowana: praca 

socjalna (z kontraktem socjalnym), aktywna integracja o charakterze społecznym, 

zawodowym, zdrowotnym oraz działania środowiskowe dla dzieci uczestników projektu. 

 

„Bieżeństwo - historia zwykłych ludzi” 

Termin: październik 2017 – sierpień 2018, całkowita wartość projektu: 14 750 €. 

Projekt był współfinansowany ze środków Komisji Europejskiej. Partnerzy projektu: 

Uniwersytet Trzeciego Wieku w Hajnówce, Białowieski Park Narodowy, Stowarzyszenie 

Kulturalne "Pocztówka", Förderverein "Freunde für Hajnówka" (Niemcy, Hattstedt). 

Cele projektu: upamiętnienie i popularyzacja wiedzy na temat Bieżeństwa - 

uchodźstwa ludności obecnego wschodniego pogranicza Polski w latach 1915-1921 w 

głąb Rosji wśród społeczności lokalnej powiatu hajnowskiego i na forum 

międzynarodowym, pogłębienie świadomość obywatelskiej w zakresie pamięci przeszłości 

w nawiązaniu do problematyki uchodźstwa w czasach współczesnych, budowanie 

poczucia odpowiedzialności obywatelskiej i lepszego zrozumienia między narodami i 

pokoleniami. 

Zadania zrealizowane w ramach projektu: 

1. Konkurs dla młodzieży szkolnej "Poznaj historię swojego regionu- Bieżeństwo" - 

młodzież za pomocą różnych form przekazu (prezentacja, reportaż, list, przedstawienie, 

film itp.) odniosła się do tematu "bieżeństwa".    

2. Wystawa "Bieżeństwo" - przygotowanie wystawy na temat Bieżeństwa w wersji 

dwujęzycznej polsko - niemieckiej.   

3. Spotkanie z autorką książki "Bieżeństwo 1915. Zapomniani uchodźcy" połączone z 
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otwarciem wystawy. 

4. Międzynarodowa dyskusja na temat: Uchodźstwo na przykładzie migracji europejskich 

w XX i XXI wieku   

5. Wykonanie wydawnictw  projektowych - kalendarz, broszura, fotoksiążka. 

  

„Zasobooszczędny rozwój regionalny na Podlasiu”  

Termin: lipiec 2016 - październik 2019 

W ramach polsko - niemieckiego projektu „Zasobooszczędny rozwój regionalny na 

Podlasiu” w partnerstwie z Fundacją Euronatur i Stowarzyszeniem Energievision 

Frankenwald e.V. został opracowany „Plan energetyczny, zachowania czystości powietrza 

i ochrony klimatu dla Powiatu Hajnowskiego.” 

Powiat Hajnowski jest jedynym powiatem w Polsce, który posiada opracowany 

takiego rodzaju plan energetyczny. Przygotowany we współpracy z Powiatem i Gminami 

Plan może być podstawą do podejmowania decyzji samorządów w zakresie wdrażania 

inwestycji na bazie odnawialnych źródeł energii i ubiegania się o ich dofinansowanie ze 

środków unijnych i krajowych. Plan przedstawia koszty ponoszone przez firmy, samorządy, 

mieszkańców Powiatu hajnowskiego związane z zakupem energii z zewnątrz. Jeśli chodzi 

o zakup energii elektrycznej, ciepła (opału) i paliw - to koszt 327 mln PLN/ rok!!!  

Ekspert określił to zjawisko jako „Eksport” pieniędzy poprzez „import” energii.  Następnie 

wskazał na potencjał energii znajdujący sie na terenie Powiatu hajnowskiego.  Potencjał 

to:  energia słoneczna - ogniwa termalne, fotowoltaika na dachach, farmy fotowoltaiczne, 

biomasa- drewno, biogaz, odpady biologiczne, elektrownie wodne (brak możliwości 

rozbudowy), energia wiatrowa, geotermia. 

Zdaniem ekspertów, przy wykorzystaniu i inwestowaniu w rozbudowę dostępnych 

źródeł energii, możliwe jest aby Powiat Hajnowski stał się samowystarczalny 

energetycznie, aby 327 mln zł/rok pozostawało w Powiecie Hajnowskim.  

 

"Utworzenie Centrum Kompetencji w zakresie OZE i efektywności energetycznej"  

Termin: listopad 2018 - grudzień 2020 r. 

Kontynuując współpracę z partnerem niemieckim Stowarzyszeniem Energievision 

Frankenwald e.V.  realizowany jest projekt dotyczący utworzenia Centrum Kompetencji w 

zakresie OZE i efektywności energetycznej, które pełniłoby funkcje doradcze i edukacyjne 

dla samorządów, instytucji i mieszkańców w zakresie wykorzystania odnawialnych źródeł 

energii. Projekt jest  finansowany przez niemieckie Ministerstwo Środowiska, w ramach 

Europejskiej Inicjatywy na rzecz Ochrony Klimatu (EUKI). Powiat Hajnowski posiada wkład 
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rzeczowy do projektu w postaci zapewnienia miejsca Centrum i kosztów jego 

funkcjonowania.   Projekt koordynowany jest przez stronę niemiecką. 

W ramach projektu w Hajnówce i Białymstoku zostanie utworzona struktura ośrodka 

doradczego w zakresie energii odnawialnej i polityki energetycznej - projekt zakłada, że 

może to być nowo utworzone w ramach projektu stowarzyszenie, fundacja lub istniejące 

stowarzyszenie lub fundacja.   

  

W 2018 r. Wydział prowadził działania promocyjne we współpracy z Urzędem 

Marszałkowskim Województwa Podlaskiego, Lokalną Organizacją Turystyczną "Region 

Puszczy Białowieskiej" i Podlaską Regionalną Organizacją Turystyczną. Ważnym 

działaniem promocyjnym jest organizacja Pucharu Polski Nordic Walking we współpracy z 

Polską Federacja Nordic Walking i Nadleśnictwem Hajnówka. Większość zadań w 

zakresie promocji i współpracy z partnerami z zagranicy została przedstawiona w dziale 

dotyczącym realizacji Strategii rozwoju Powiatu Hajnowskiego na lata 2015-2020. Należy 

dodać, że w 2018 r. prowadzona była współpraca z Powiatem Nowosądeckim poprzez 

udział młodych piłkarzy z Hajnówki i Narewki w  Międzynarodowym Dziecięcym Turnieju 

Piłki Nożnej w Muszynie a także dwa spotkania przedstawicieli samorządów powiatowych. 

Współpraca z Urzędem Nordsee-Treene dotyczyła projektu „Bieżeństwo - historia 

zwykłych ludzi”, jak również udziału przedstawicieli Powiatu Hajnowskiego w uroczystości 

związanej z 10-leciem utworzenia Związku Gmin Amt Nordsee Treene a także coroczny 

udział przedstawicieli Urzędu Nordsee Treene i Stowarzyszenia "Przyjaciele Hajnówki" w 

uroczystym zakończeniu roku szkolnego, w 2018 r. w Zespole Szkół Ogólnokształcących 

w Hajnówce, gdzie wręczyli trzem wytypowanym przez grono pedagogiczne uczniom 

nagrody za działalność społeczną. Natomiast współpraca z Białorusią, z Rejonami: 

Kamienieckim, Prużańskim i Świsłockim dotyczyła  udziału przedstawicieli Powiatu 

Hajnowskiego i Rejonów w oficjalnych wydarzeniach w Polsce i na Białorusi. W 2018 r. 

Powiat Hajnowski z partnerem -  Rejonem  Kamienieckim przygotował projekt 

"Transgraniczne dziedzictwo Puszczy Białowieskiej" (całkowita wartość: 59 500 EUR), 

który został zakwalifikowany do dofinansowania  i planowany jest do realizacji w 2020 r. 

9. Rzecznik Praw Konsumenta 

 W 2018 r. rzecznik świadczył usługi na rzecz konsumentów z terenu Powiatu 

Hajnowskiego i  m.in.: 

✓ udzielił 253 porad prawnych w zakresie ochrony interesów konsumentów 

(osobiście i telefonicznie) 
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✓ rozpatrzył 120 spraw, które wpłynęły pisemnie 

✓ 120 występował do przedsiębiorców o udzielenie wyjaśnień 

✓ w jednej sprawie udzielił pomocy przy postępowaniu sądowym. 

 Większość wpływających spraw dotyczyła sprzedaży wadliwego towaru i dotyczyła 

takich produktów jak: artykuły żywnościowe, odzież i obuwie, meble i artykuły 

wyposażenia wnętrz, urządzenia gospodarstwa domowego, samochody, kosmetyki, 

artykuły rekreacyjne, zabawki i inne. 

 W przypadku  źle wykonanej usługi sprawy dotyczyły: rynku nieruchomości, 

utrzymania domu, naprawy obuwia, konserwacji i naprawy pojazdów, spraw finansowych i 

ubezpieczeniowych, usług pocztowych i kurierskich spraw telekomunikacyjnych, 

transportowych, turystycznych, energetycznych, edukacyjnych i opieki zdrowotnej. 

10.  Radca Prawny 

Radca Prawny świadczył usługi z zakresu opiniowania pod względem formalno – 

prawnym aktów prawnych Rady, Zarządu i Starosty Hajnowskiego a także sprawował 

nadzór nad stosowaniem przepisów kodeksu postępowania administracyjnego. 

11. Pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych 

Pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych realizował zadania z zakresu 

przestrzegania przepisów o ochronie informacji niejawnych przez wszystkich pracowników 

Starostwa mających dostęp do informacji niejawnych w zakresie wyszczególnionym w 

poświadczeniu bezpieczeństwa. 

 

VIII  INFORMACJA O STANIE DRÓG 
POWIATOWYCH 

   Na podstawie art. 2a ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych 

drogi powiatowe stanowią własność samorządu powiatowego. Zgodnie z art. 19 ust. 2 pkt. 

3 ww. ustawy zarządcą dróg powiatowych jest Zarząd Powiatu, który może wykonywać 

swoje obowiązki przy pomocy jednostki organizacyjnej będącej zarządcą drogi. W imieniu 

Zarządu Powiatu Hajnowskiego drogami powiatowymi zarządza Zarząd Dróg 

Powiatowych  w Hajnówce. 

1. Opis sieci dróg powiatowych 

 Drogi powiatowe z założenia stanowią obsługę komunikacyjną powiatu i gmin. 

Łączą siedziby powiatów z gminami oraz stanowią główne połączenia wsi. Są 
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uzupełnieniem sieci drogowej regionalnej i krajowej.  

 Jednym z głównych czynników ograniczających spójność przestrzenną i rozwój 

regionu  jest wieloletnie niedoinwestowanie w zakresie drogowych węzłów transportowych 

polegające na niedrożności, niskiej wydolności oraz przepustowości istniejących układów 

drogowych. Powiązanie regionu sprawnym systemem drogowym podniosłoby przede 

wszystkim atrakcyjność obszarów tak w sferze inwestycyjnej jak i bezpieczeństwa, a 

również pozwoliłoby w sposób skuteczny rozwiązać coraz większe problemy związane z 

ruchem transportu osobowego i towarowego.    

 Drogi powiatowe w swej funkcji są „nośnikiem” ponad gminnego tranzytu 

drogowego oraz dojazdu do miejsc związanych z codziennym funkcjonowaniem 

człowieka. 

Pomimo zaliczenia ich do jednej kategorii, posiadają bardzo zróżnicowane 

parametry techniczne. Szerokość jezdni dróg waha się od 3,5 m do 7 m i nie zawsze 

spełniają funkcję kategorii dróg powiatowych  określonych w  Rozporządzeniu MT i GM z 

dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi 

publiczne i ich usytuowanie. Zgodnie z tym rozporządzeniem drogi powiatowe powinny 

mieć parametry techniczne i użytkowe odpowiadające min. klasom dróg  GP,G lub Z (drogi 

zbiorcze). Oznacza to, że szerokość jednego pasa ruchu powinna wynosić od  3,0 do 3,5 

m. Niestety, drogi których szerokość jezdni wynosi min. 6,0 m stanowią niewielki procent 

ogólnej długości sieci dróg powiatowych. 

 Długość dróg powiatowych na terenie Powiatu Hajnowskiego wg stanu na dzień 

01.01.2018 wynosiła 491,446 km,  

 w tym :  

 1)  drogi miejskie:  26,609 km  

  - w mieście Hajnówka      – 13,813 km 

  - w mieście Kleszczele     – 12,796 km 

 2) drogi poza granicami administracyjnymi miast: 464,837 km  

 Zgodnie z ewidencją dróg na terenie  powiatu  wg. stanu na dzień 01.01.2018 r. 

struktura rodzajowa nawierzchni drogowej, zarządzanych przez ZDP w Hajnówce 

przedstawiała się następująco: 

− długość nawierzchni brukowcowej i z kostki – 2,231 km, co stanowi 0,45 % 

ogólnej długości dróg, 

− długość nawierzchni  bitumicznych (łącznie z pow. utrwaleniem – naw. bet.) - 

415,482 km, co stanowi 84,54 % ogólnej długości dróg, ( z czego ok. 65% 

wymaga natychmiastowej przebudowy), 
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− długość nawierzchni  gruntowych ulepszonych - 64,089 km, co stanowi 13,05 % 

ogólnej długości dróg, (z czego ok. 50 % wymaga przebudowy poprzez 

wykonanie nawierzchni utwardzonej), 

− długość nawierzchni  gruntowych - 9,644 km, co stanowi 1,96 % ogólnej 

długości dróg. 

         Analizując ww. dane wynika jednoznacznie, że prawie 85 % dróg na terenie powiatu 

hajnowskiego posiada nawierzchnie bitumiczne. Jest to znaczący procent dróg. Niestety, 

około 60 % istniejących  nawierzchni bitumicznych była wykonywana w latach 1975-1985. 

W tym okresie obciążenie dróg środkami transportowymi było niewielkie. Również 

struktura rodzajowa pojazdów, które z nich korzystały była równie zupełnie inna.                                                                                                           

      Stan techniczny dróg powiatowych na przestrzeni ostatnich lat uległ znacznej poprawie 

pod względem wzrostu nawierzchni utwardzonych. Należy jednak stwierdzić, że istniejące 

nawierzchnie utwardzone ulegają procesom „starzenia się”, co w konsekwencji powoduje, 

że na terenie powiatu wzrasta ilość kilometrów dróg wymagających przebudowy i 

regeneracji. Nie można w tym miejscu pominąć tak ważnego elementu infrastruktury 

drogowej jakim jest odwodnienie korpusu drogowego. Dotyczy to odtworzenia i 

konserwacji rowów przydrożnych wraz z sukcesywnym wykonywaniem przebudowy 

istniejących przepustów drogowych oraz obiektów mostowych.  

      Przy ocenie stanu technicznego dróg powiatowych nie można pominąć czynników, 

które mają wpływ na niszczenie nawierzchni dróg. Głównym takim czynnikiem jest 

rokrocznie wzrastająca ilość pojazdów, w tym szczególnie pojazdów o dużym tonażu 

nacisku na oś. Konsekwencją takiej sytuacji jest to, że w krótszym okresie eksploatacji 

nawierzchnie dróg ulegają dewastacji. Profile podłużne i poprzeczne dróg nie odpowiadają 

współczesnym potrzebom, a podbudowy oraz nawierzchnie nie spełniają wymogów 

wytrzymałościowych.  

 Z przeprowadzonej analizy stanu technicznego wynika, że nawierzchnie bitumiczne 

dróg powiatowych wymagają coraz to większych nakładów finansowych na ich 

przebudowę i remonty. 

       Na stan techniczny dróg wpływają również roboty prowadzone w pasach dróg 

powiatowych nie związane z funkcjonowaniem drogi. Dotyczy to w szczególności realizacji 

inwestycji związanych m.in. z wodociągowaniem, kanalizacją, energetyką i innymi 

mediami infrastruktury technicznej, umieszczonymi w pasie dróg powiatowych.  

     Drogi powiatowe o nawierzchni żwirowej wymagają wykonania remontów poprzez 

uzupełnienie ich pospółką, ścinania poboczy celem zapewnienia prawidłowego ich 

odwodnienia.  
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        Zawyżone pobocza dróg powiatowych przy nawierzchniach twardych  utrudniają 

spływ wód opadowych z nawierzchni. Prowadzi to do tworzenia się przełomów 

nawierzchni, jak również do pękania krawędzi jezdni i w konsekwencji do jej wykruszania 

się.  

            Nie bez znaczenia na stan techniczny dróg wpływa również okres zimy. Po tym 

okresie na drogach nasilają się przełomy. Pojawiają się one głównie w miesiącu lutym i  

marcu. Problem  ten dotyczy w szczególności dróg o starszej konstrukcji. Przełomy są to 

trwałe odkształcenia i uszkodzenia nawierzchni w postaci sfalowań lub spękań, powstałe 

pod  obciążeniem kół pojazdów , wskutek nawodnienia podbudowy lub samej nawierzchni. 

Pod konstrukcje drogi dostaje się woda, która zamarza, a wiosną rozmarza na wskutek 

zmian temperatur. Nocą mróz, a w dzień ciepło. Przełomy są one dotkliwym problemem, 

ponieważ wiosenne remonty cząstkowe nie rozwiązują tego problemu ostatecznie.  

2. Informacja o obiektach mostowych i przepustach 

1. Mosty. 

 Według stanu na dzień 01.01.2018 r. w ciągach dróg powiatowych Powiatu 

Hajnowskiego znajduje się 39 obiektów mostowych o łącznej długości 352,57 mb.  

 Ich stan techniczny jest nie zadawalący. Niektóre z nich wymagają przebudowy, 

remontów i konserwacji. 

 Obiekty te, w miarę posiadanych środków, oraz wg „ważności” zagrożeń na nich 

występujących winne być remontowane i przebudowane. Szacunkowo dotyczy to około  

80 % obiektów mostowych. 

 W celu czasowej eliminacji zagrożeń bezpieczeństwa ruchu obiekty te zostały 

oznakowane znakami drogowymi obniżającymi tonaż, który może przez nie przejeżdżać.  

2. Przepusty. 

 W ciągu dróg powiatowych według stanu na dzień 01.01.2018  znajdują się 420 szt. 

przepustów drogowych o łącznej długości po cieku 4 300  mb. Stan techniczny tych 

obiektów jest bardzo zróżnicowany. Niektóre z tych obiektów zostały zamulone z powodu 

nie wykonywania od lat prac związanych z renowacją rowów przydrożnych i 

melioracyjnych. W konsekwencji prowadzi to do ich niszczenia. Szacuje się, że ok. 75 %. 

przepustów drogowych wymaga remontu lub przebudowy, z uwagi na to, że w obecnym 

stanie nie spełniają swego zadania. 

 Z uwagi na ograniczone nakłady finansowe na drogi powiatowe zasadnym byłoby 

współfinansowanie zadań związanych z poprawą odwodnienia dróg oraz terenów 

przyległych do nich przez gminne spółki wodne i samorządy gminne. 
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3. Bezpieczeństwo ruchu 

1. Oznakowanie. 

Duże znaczenie dla bezpieczeństwa ruchu na drogach ma oznakowanie pionowe i 

poziome. Dlatego też jak w latach poprzednich tak i roku bieżącym Zarząd Dróg 

kontynuuje działalność w zakresie wymiany zniszczonego oznakowania pionowego oraz 

uzupełnianie brakujących znaków i tablic.  

 Prace związane z ustawieniem i wymianą oznakowania wykonywane są przez 

pracowników Zarządu Dróg Powiatowych w Hajnówce.  

 W ramach wymiany oznakowania pionowego korygowana jest również lokalizacja 

znaków w stosunku do krawędzi jezdni oraz montaż na ich na wysokości ponad 2,0 m.  

 Co roku również odnawiane jest oznakowanie poziome. Na terenie miasta 

Hajnówka realizowane to jest jako robota zlecona. Na terenie gmin wykonujemy to w 

zakresie zadań własnych. 

 Zarząd Dróg Powiatowych w Hajnówce na bieżąco uzupełnia brakujące 

oznakowanie pionowe. 

      

2. Chodniki. 

           Mając na uwadze poprawę bezpieczeństwa pieszych, Zarząd Dróg Powiatowych 

ponownie  będzie zwracać się z prośbą  do samorządów  gminnych  o  partycypację  w  

kosztach, by kontynuować remonty i przebudowę chodników. 

        Odseparowanie ruchu pieszego od kołowego ma znaczący wpływ na poprawę 

bezpieczeństwa ruchu. 

4. Zadania zrealizowane w zakresie zadań własnych oraz przez firmy 
zewnętrzne 

 

W każdym roku prowadzone są inwestycje drogowe mające na celu poprawę: 

1. stanu technicznego dróg powiatowych,  

2. bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego, 

3. komfortu podróżowania i tym samym poprawy spójności transportowej 

powiatu. 

W ramach tych robót prowadzone są inwestycje drogowe takie jak: 

1.  przebudowa istniejących nawierzchni żwirowych poprzez wykonanie na nich 

powierzchniowego utrwalenia    ( realizacja w zakresie zadań własnych ZDP), 

2.  przebudowa istniejących nawierzchni bitumicznych ( realizacja w ramach 
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przetargów – firmy zewnętrzne) 

3.     regeneracja istniejących nawierzchni bitumicznych ( realizacja w zakresie 

zadań własnych ZDP), 

  

 W miarę posiadanych środków finansowych w ramach bieżącego utrzymania 

prowadzone są również tzw. roboty utrzymaniowe. W 2018 roku wykonano główne roboty 

utrzymaniowe takie jak: 

1. remonty cząstkowe istniejących nawierzchni bitumicznych – w zakresie zadań 

własnych ZDP  wykonało remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych:  

− masą asfaltową na zimna – 192,5 m2, 

− emulsją asfaltową i grysami – 12 801,0 m2 

2. profilowanie istniejących nawierzchni żwirowych i gruntowych- profilowanie było 

wykonywane trzykrotnie o łącznej długości 85 km., 

3. sukcesywna wymiana oznakowań pionowych - w zakresie zadań własnych ZDP : 

–  odnowiono 6 drogowskazów strzałowych, 

–  ustawiono i poprawiona 26 szt. znaków drogowych 

 4. odnawianie istniejącego oznakowania poziomego -  odnowiono oznakowanie 

poziome w łącznej ilości 2 156,88  m 2  w Hajnówce i w Białowieży (realizacja w 

ramach przetargu- firma zewnętrzna) 

       5. ścinanie zawyżonych poboczy dróg - ścięto pobocza na łącznej długości 10,225  

km, 

         6. usuwanie awarii na istniejących przepustów drogowych – 8 szt., 

         7. odkrzaczanie dróg – obustronne ogółem odkrzaczono 13,800 km dróg, 

         8. dwukrotne  obkaszanie poboczy dróg – ok. 400  km, 

     9. zimowe utrzymanie dróg powiatowych – w 2018 roku ogółem zużyto 540 ton  

piaskosoli, sprzęt ZDP przepracował łącznie przy zimowym utrzymaniu dróg 

powiatowych 2 666,5 godz. Zimowe utrzymanie dróg realizowane była w zakresie 

zadań własnych ZDP   w Hajnówce. 

  10. wykonano regenerację nawierzchni bitumicznych na łączne długości 5,497 km i 

powierzchni 25 812 m2, 

      11. uzupełniono pobocza dróg o łącznej długości 2,800 km, 

    12. odmulono, odtworzono rowy przydrożne o łącznej długości dróg 2,0 km i wiele 

innych robot interwencyjnych związanych z funkcjonowaniem dróg powiatowych tj. 

między innymi: usuwanie wiatrołomów, oczyszczanie kanalizacji deszczowej, 

naprawa chodników. 
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           Reasumując – całokształt podejmowanych działań oraz zadań realizowanych w 

aspekcie administrowania drogami powiatowymi zawsze ma na celu podejmowanie takich 

kroków aby drogi znajdowały się w jak najlepszym stanie i to zarówno pod względem 

funkcjonalnym ich użyteczności, a także zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego 

wszystkim użytkownikom dróg.  

 Podkreślić należy, że  Zarząd Dróg Powiatowych w Hajnówce jako zarządca dróg 

powiatowych dokłada wszelkich starań w celu poprawy przejezdności i bezpieczeństwa 

ruchu po drogach powiatowych. 

  

5. Zadania inwestycyjne zrealizowane w zakresie zadań własnych oraz 
przez firmy zewnętrzne  w 2018 roku z podziałem na gminy 

 
 

Gmina Czyże 

Nr drogi  1621B 

Rodzaj robót Przebudowa drogi metodą potrójnego powierzchniowego 
utrwalenia  

Stan realizacji Zakończona i odebrana w dniu 06.09.2018 r. 

Długość 335 mb. 
 o powierzchni 1 715 m2 

Wartość inwestycji  57 307,44 zł na terenie Gminy Czyże    

 

Finansowanie ogółem 57 307,44 zł, w tym: 

− Powiat Hajnowski 57 307,44 z 
 
  

Gmina Hajnówka 

Nr drogi  1621B 

Rodzaj robót Przebudowa drogi metodą potrójnego powierzchniowego 
utrwalenia  

Stan realizacji Zakończona i odebrana w dniu 06.09.2018 r. 

Długość 342 mb na terenie Gminy Hajnówka (ogółem 677 mb o 
powierzchni 3466 m2) 

Wartość inwestycji  58 504,90 zł na terenie gminy Hajnówka (ogółem wartość 
inwestycji 115 812,34 zł) 

 

Nr drogi  1619B 

Rodzaj robót Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi 
powiatowej nr 1619B na odcinku Nowoberezowo – DW 689 

Stan realizacji Opracowano mapy do celów projektowych, dokumentację 
badań geotechnicznych, materiały do wniosku o wydanie 
decyzji środowiskowej, koncepcję przebudowy oraz 
dokumentację przebudowy przepustów  

Długość Dokumentacja techniczna obejmuje odcinek o długości około 
2,4 km. 



162 

Wartość inwestycji  Ogółem wartość inwestycji 186 960,00 zł (realizacja 2018-2019 
r.), w 2018 r. wartość inwestycji to 76 260,00 zł, w tym 
finansowanie:  
- Powiat Hajnowski 76 260,00 zł  

 

Finansowanie ogółem 134 764,90 zł, w tym: 

− Powiat Hajnowski 134 764,90 zł 
 
Miasto Hajnówka 

Nr drogi  2329B  

Rodzaj robót Przebudowa drogi powiatowej nr 2329B ul. Poddolnej i odcinka 
ul. Ks. A. Dziewiatowskiego w Hajnówce wraz z nadzorem  

Stan realizacji Zakończona i odebrana w dniu 27.11.2018 r. 

Długość 0,428 km 

Wartość inwestycji  1 937 224,76 zł, w tym finansowanie:  
- Powiat Hajnowski 1 307 224,76 zł 
- Województwo Podlaskie 380 000,00 zł (w ramach 
Podlaskiego Instrumentu Wsparcia Dróg Lokalnych o istotnym 
znaczeniu dla społeczno-gospodarczego rozwoju regionu)  
- Miasto Hajnówka 250 000,00 zł 

 

Nr drogi  2323B  

Rodzaj robót Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę ul. 
Górnej i ul. Wrzosowej w Hajnówce 

Stan realizacji Zakończona i odebrana w dniu 31.10.2018 r. 

Długość 2,892 km 

Wartość inwestycji  Ogółem wartość inwestycji 186 960,00 zł brutto (realizacja 
2017-2018 r.), w 2018 r. wartość inwestycji to 140 220,00 zł, w 
tym finansowanie:  
- Powiat Hajnowski 93 480,00 zł 
- Miasto Hajnówka 46 740,00 zł 

 

Finansowanie ogółem 2 077 444,76 zł, w tym: 

− Powiat Hajnowski 1 400 704,76 zł 

− Miasto Hajnówka 296 740,00 zł 

− Województwo Podlaskie 380 000,00 zł 
 
 



163 

6. Podsumowanie realizacji inwestycji za 2018 rok 

 
 

Ogółem w ramach realizacji inwestycji na terenie Powiatu Hajnowskiego w 2018 roku uzyskano niżej wymienione efekty w 
zakresie dróg powiatowych: 

 
 

Gmina Wydatkowany 
koszt w 2018r. 
ogółem [zł] 

Poniesione nakłady finansowe [zł] 
w tym: 

Efekty rzeczowe km/szt. 

Długość przebudowanych dróg/ ilość 
opracowanych dokumentacji/ ilości 
wybudowanych obiektów 

budżet 
powiatu 

Środki unijne/ 
dotacje państwa 

budżety 
gmin/miast/inne 

dróg, kanalizacji 
deszczowej, 
przepustów i inne 
środki trwałe 

chodników, 
ścieżek 
rowerowych, 
wjazdów 
bramowych 

Białowieża 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Czeremcha 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Czyże 
 
57 307,44 

 
57 307,44 

 
0,00 

 
0,00 

Powierzchniowe 
utrwalenie 335 mb (1715 
m2) (1621B) 

0,00 

Dubicze Cerkiewne 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Hajnówka – gmina 134 764,90 

 
 
134 764,90 

 
 
0,00 

 
 
0,00 

Powierzchniowe utrwalenie 
342 mb (1751 m2) (1621B), 
rozpoczęcie opracowania 
dokumentacji projektowej 
(1619B) 

0,00 

Hajnówka – miasto 

2 077 444,76 1 400 704,76  380 000,00 296 740,00 

Dokumentacja projektowa 
– 1 szt. (2323B) 
Przebudowa drogi z betonu 
asfaltowego o dł. 428 mb 
(2535 m2) Kanalizacja 
deszczowa 381,50 mb 
(2329B) 

Chodniki 262 m2, 
Ścieżka rowerowa 
222 m (444 m2), 
wjazdy bramowe 
204 m2, Linia SN 
31 m, linia NN 85 
m, Bariery 
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ochronne stalowe 
242 m, Bariery 
ochronne typu 
Lubelskiego 10 m, 
Znaki drogowe 21 
szt.(2329B) 

Kleszczele 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Narew 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Narewka 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Razem:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 269 517,10 1 592 777,10 380 000,00 296 740,00 Dokumentacja 
projektowa – 1 szt. 
Powierzchniowe 
utrwalenie 677 mb 
(3466m2), 
Nawierzchnia z betonu 
asfaltowego o dł. 428 
mb szer. 6 m. 
Kanalizacja deszczowa 
360,50 mb 

Chodniki 262 m2, 
Ścieżka 
rowerowa 222 m 
(444 m2), wjazdy 
bramowe 204 m2, 
Linia SN 31 m, 
linia NN 85 m, 
Bariery ochronne 
stalowe 242 m, 
Bariery ochronne 
typu Lubelskiego 
10 m, Znaki 
drogowe 21 
szt.(2329B) 
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IX. SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKAD 
OPIEKI ZDROWOTNEJ W HAJNÓWCE 

 

1. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Hajnówce działa w oparciu o 

przepisy ustawy o działalności leczniczej oraz innych aktów prawnych regulujących 

świadczenia usług medycznych.  

Obszarem działania Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej jest 

teren powiatu hajnowskiego. Zakład może świadczyć usługi medyczne również 

mieszkańcom całego kraju oraz cudzoziemcom na zasadach określonych w przepisach 

szczególnych 

Podstawowym celem Zakładu jest udzielanie świadczeń w zakresie stacjonarnej, 

doraźnej i ambulatoryjnej specjalistycznej oraz podstawowej opieki zdrowotnej – 

finansowanych ze środków publicznych osobom ubezpieczonym oraz innym osobom 

uprawnionym do tych świadczeń na podstawie odrębnych przepisów, nieodpłatnie, za 

częściową odpłatnością lub całkowicie odpłatnych.  

Realizując swoje cele Zakład wykonuje zadania służące zachowaniu, ratowaniu, 

przywracaniu i poprawie stanu zdrowia, które obejmują działania medyczne takie, jak: 

1. badanie i porada lekarska 

2. leczenie 

3. badanie i terapia psychologiczna 

4. rehabilitacja lecznicza 

5. opieka nad kobietą ciężarną, jej porodem i połogiem oraz nad noworodkiem, 

6. zapobieganiu powstawaniu urazów i chorób poprzez działania profilaktyczne oraz 

szczepienia ochronne, 

7. działania diagnostyczne i analityki medycznej, 

8. pielęgnacja chorych, 

9. pielęgnacja i opieka nad niepełnosprawnymi, 

10. czynności z zakresu zaopatrzenia ortopedycznego, 

11. orzekanie o stanie zdrowia, 

12. prowadzenie działalności profilaktycznej 



 

 

13. organizowanie szkoleń medycznych i niemedycznych. 

.   Organami Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Hajnówce są 

Dyrektor i Rada Społeczna. Dyrektor kieruje działalnością Zakładu i reprezentuje go na 

zewnątrz. Rada Społeczna jest organem inicjującym i opiniodawczym Rady Powiatu 

Hajnowskiego oraz organem doradczym Dyrektora Zakładu.  

 W skład SP ZOZ w Hajnówce wychodzą następujące jednostki organizacyjne: 

1. Szpital im. lek. Włodzimierza Mantiuka 

2. Dział opieki długoterminowej 

3. Dział opieki ambulatoryjnej 

4. Dział Rehabilitacji 

5. Medyczne Laboratorium Diagnostyczne 

6. Administracja szpitala oraz samodzielne stanowiska pracy: 

 
  2. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Hajnówce intensywnie się 

rozwija, aktywnie pozyskując fundusze unijne.  

 W roku 2018 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Hajnówce 

pozyskał blisko 6,8 mln zł. na przebudowę i rozbudowę Oddziału Psychiatrycznego i 

zespołu poradni w celu utworzenia Centrum Zdrowia Psychicznego SPZOZ w Hajnówce. 

Inwestycję rozpoczęto w czerwcu 2018r., a jej zakończenie planowane jest na grudzień 

2019r. Inwestycja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. 

 Kolejne inwestycje, które w 2018 roku szpital mógł zrealizować dzięki dotacjom 

unijnym to przebudowa i doposażanie: Szpitalnego Oddziału Ratunkowego, Oddziału 

Anestezjologii I Intensywnej Terapii i Bloku Operacyjnego.  

  Na remont SOR Zakład pozyskał ponad 5 mln zł, wkład własny wyniósł blisko 1 mln 

zł. Z kolei koszt modernizacji OAiT i Bloku Operacyjnego wyniósł ponad 7,6 mln zł. z czego 

6,5 mln zł. pozyskane zostały z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. 

Głównym celem realizowanych inwestycji jest poprawa jakości, efektywności oraz 

dostępności do udzielanych świadczeń medycznych. 
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Przedsięwzięcia inwestycyjne  w 2018 r.  

 

Lp Rodzaj inwestycji Okres 
realizacji 

Kwota 
całkowita 

Środki własne Dofinansowanie Kwota 
poniesion
a w 2018 

Kwota Źródło 

1 Przebudowa i doposażenie SOR w SPZOZ w 
Hajnówce celem zapewnienia najwyższej jakości 
opieki medycznej 
 

2017-2019 
6 336 
443,82 950 571,13 

5 385 
872,69 

Program 
Operacyjny 

Infrastruktura i 
Środowisko  

6 260 
183,82 

2 Poprawa jakości, efektywności i dostępu do 
świadczeń opieki zdrowotnej zakresie: chirurgii 
ortopedyczno-urazowej, laparoskopowej i 
klasycznej oraz intensywnej terapii poprzez 
modernizację, przebudowa i doposażenie Bloku 
Operacyjnego i Oddziału Anestezjologii i 
Intensywnej Terapii SPZOZ  w Hajnówce” – w 
trakcie realizacji 

2017-2019 

9 688 
036,34 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 242 969,36 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6 445 
066,98 

Regionalny 
Program 

Operacyjny 
Województwa 

Podlaskiego 2014-
2020  

463 
004,91 



 

 

 
 

3 Przebudowa z rozbudową istniejącego Oddziału 
Psychiatrycznego i zespołu poradni w celu 
utworzenia Centrum Zdrowia Psychicznego w SP 
ZOZ w Hajnówce– w trakcie realizacji 

2018-2019 

9403425,7
6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
2 603 425,76   

6743058,
48 

Regionalny 
Program 

Operacyjny 
Województwa 

Podlaskiego 2014-
2020 

1 827 
087,53 

 
 
 

RAZEM 
25427905,
92 

 
679666,25 
 18573998,15 

- 
8550276,2

6 



 

 

  

X   PODSUMOWANIE 
  

Raport o stanie Powiatu Hajnowskiego za rok 2018 jest pierwszym tego typu 

dokumentem przedłożonym Radzie Powiatu oraz zaprezentowanym Mieszkańcom. Ma on 

stanowić podstawę do oceny działalności organu wykonawczego, jakim jest Zarząd 

Powiatu. Należy przypomnieć, iż w roku 2018 odbyły się wybory samorządowe, w wyniku 

których dokonano wyboru radnych VI kadencji na lata 2018-2023. Tym samym w 

omawianym roku sprawozdawczym funkcjonowały zarządy dwóch kadencji – V kadencji 

obejmującej lata 2014-2018 i VI kadencji obejmującej lata 2018-2023. 

 Przekładając Państwu kompleksowe sprawozdanie z funkcjonowania samorządu, 

ocenę działalności pozostawiamy w gestii indywidualnej każdego Czytelnika. Pragniemy 

jednak zaznaczyć, iż dołożyliśmy wszelkich starań, by jak najskuteczniej zaspokajać 

potrzeby wspólnoty lokalnej. Pozytywnym odzwierciedleniem zachodzących zmian jest 

obecność Powiatu Hajnowskiego w gronie liderów w rankingu Związku Powiatów Polskich. 

W 2018 roku Powiat Hajnowski przystąpił do klasyfikacji, zajmując  VIII miejsce w swojej 

kategorii (powiaty do 60 tys. mieszkańców). O wysokiej lokacie w pierwszej 10. 

przesądziły m.in. ilość pozyskanych funduszy z programów krajowych i unijnych (tylko w 

2018 r. do powiatu hajnowskiego na inwestycje trafiło 6 754 088, 47 zł środków 

zewnętrznych2) oraz za wdrożony i certyfikowany w JST system zarządzania jakością, 

potwierdzony aktualnym Certyfikatem ISO 9001. Starostwo Powiatowe posiada Certyfikat 

Systemu Zarządzania Jakością ISO nieprzerwanie od 2005 r. Certyfikat stanowi 

potwierdzenie wysokiego standardu świadczenia usług na rzecz lokalnej społeczności.  

Okres ważności otrzymywanego Certyfikatu wynosi trzy lata – w styczniu 2018 r. 

Starostwo po raz kolejny przystąpiło do audytu recertyfiakcyjnego. Urząd spełnił 

wymagania normy ISO 9001 i urząd może poszczycić się Certyfikatem ISO 9001:2015 w 

zakresie skutecznej realizacji zadań  publicznych na rzecz zrównoważonego rozwoju 

powiatu. Ważność certyfikatu obejmuje lata 2018 – 2021. Więcej o rankingu na stronie: 

http://ranking.zpp.pl/ . 

 Misją Powiatu Hajnowskiego jest kreacja zrównoważonej gospodarki opartej na 

wiedzy, zaspokajającej potrzeby i poprawiającej jakość życia mieszkańców oraz 

                                                 
2 To ilość środków zaksięgowanych w budżecie za 2018 r. W rzeczywistości całkowite wartości projektów – 

realizowanych na przestrzeni kilku lat – są wyższe. Wszystkie inwestycje oraz ich wartości zostały 
przedstawione na stronach raportu. Zobacz rozdziały VII, VIII, IX.  

http://ranking.zpp.pl/


 

 

zachowującej wartości przyrodnicze i kulturowe. Mając na uwadze powyższe, Zarząd 

Powiatu Hajnowskiego dołożył wszelkich starań, by 2018 rok obfitował w kolejne 

przedsięwzięcia stymulujące rozwój Powiatu. Jako Zarząd Powiatu staraliśmy się jak 

najlepiej sprostać nałożonym na nas obowiązkom. 
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