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Informacja o działalności Burmistrza Miasta Hajnówka
w okresie od 5 grudnia 2017 roku do 6 lutego 2018 roku

21 stycznia 2018 r. odbyły się wybory uzupełniające do Rady Miasta Hajnówka w godzinach
7.00 – 21.00 w lokalu Obwodowej Komisji  Wyborczej  Nr 12 w Hajnówce z siedzibą w Szkole
Podstawowej Nr 3 w Hajnówce. Uprawnionych wyborców było – 909. Wydano kart do glosowania –
201 ( 22,11 % ). Jeden wyborca skorzystał z głosowania korespondencyjnego. Głosów nieważnych z
kart ważnych było – 11. Łącznie wszystkie zarejestrowane listy otrzymały głosów – 191 w tym:
Lista nr 1 – Kandydatka KWW Danuty Ługowoj – Pani Danuta Ługowoj – otrzymała – 30 głosów
Lista Nr 2 –  Kandydatka KWW POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE ZIEMIA HAJNOWSKA –
Pani Walentyna Pietroczuk – otrzymała – 138 głosów
Lista Nr 3 – Kandydat KWW Pawła Bowtruczuka – Pan Paweł Bowtruczuk – otrzymał – 23 głosy
W protokole komisji obwodowej nie zgłoszono uwag.

22 stycznia obchodziliśmy 155 rocznicę wybuchu Powstania Styczniowego. W Hajnówce jak
również  w okolicach  znajdują  się  miejsca  upamiętniające  ofiary  walk.  Władze  samorządowe w
geście hołdu poległym, tego dnia złożyły symboliczne kwiaty i znicze. Delegacje z Urzędu Miasta
Hajnówka w składzie – Jerzy Sirak Burmistrz Miasta, Andrzej Skiepko Zastępca Burmistrza oraz
Jakub  Ostapczuk  Przewodniczący  Rady  Miasta  Hajnówka;  Urzędu  Gminy Hajnówka  –  Lucyna
Smoktunowicz Wójt Gminy Hajnówka oraz Jarosław Kot Przewodniczący Rady Gminy; Starostwa
Powiatowego  –  Jadwiga  Dąbrowska  Wicestarosta  Powiatu  Hajnowskiego,  Lech  Jan  Michalak
Przewodniczący Rady Powiatu  Hajnowskiego oraz  Danuta  Rola  Sekretarz  Powiatu,  spotkali  się
wspólnie przy Pomniku Powstania Styczniowego przy kościele p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego
w  Hajnówce  oraz  w  Orzeszkowie.  Uroczystościom  towarzyszyła  krótka  modlitwa  za  pamięć
powstańców styczniowych.

26 stycznia  2018 roku w Hajnowskim Domu Kultury odbyła  się  uroczysta  czwarta  gala
wręczenia  Honorowych Nagród Burmistrza  Miasta  Hajnówka QUERCUS 2018.  Po raz  czwarty
mieliśmy  okazję  poznać  osoby,  które  w  szczególny  sposób  zasłużyły  się  dla  rozwoju  i
funkcjonowania  Hajnówki.  Poprzez  swoją  działalność  udowadniają,  jak  ważne  jest  niesienie
pomocy, wsparcia drugiemu człowiekowi w wymiarze fizycznym, ale przede wszystkim duchowym.
Ich wysiłki przyczyniają się do kreowania pozytywnego społeczno-gospodarczego oraz kulturowego
wizerunku miasta Hajnówka.  Wyróżnieni stają się jednocześnie jego ”ambasadorami”, ukazującymi
najważniejsze wartości miejsca. QUERCUSY 2018 otrzymali: 
Św. Pamięci ks. Leonid Szeszko – proboszcz Parafii p.w. Narodzenia Świętego Jana Chrzciciela w
Hajnówce.
Ks.  Kan.  Mgr Józef  Piotr  Poskrobko –  proboszcz  Parafii  Podwyższenia  Krzyża  Świętego  w
Hajnówce.
Grzegorz  Tomaszuk –  od  18  lat  pełni  funkcję  dyrektora  Samodzielnego  Publicznego  Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Hajnówce.
Dr Tomasz Samojlik – rodowity hajnowianin. Od wielu lat zajmuje się historią przyrodniczą i bada
wpływ człowieka na Puszczę Białowieską.

Gospodarka komunalna oraz przedsiębiorczość,  były wiodącymi tematami wokół,  których
przebiegała wizyta delegacji przedstawicieli samorządu Powiatu Krasławskiego na Łotwie, którzy
gościli w Hajnówce w dniach 29-31 stycznia. W jej skład wchodził m.in.  Przewodniczący Rady
Powiatu Krasławskiego Guners Upenieks, Skarbnik Inese Chmielnicka, Kierownik przedsiębiorstwa
dostarczającego  ciepło,  wodę  oraz  odpowiedzialny  za  wywóz  śmieci  –  Walerij  Maslow,  Ksiądz
Proboszcz Parafii św. Ludwika w Krasławiu – Eduard Woroniecki, Józef Dobkiewicz- organizator
komunikacji  zewnętrznej.  Celem  przeprowadzonych  spotkań  było  zapoznanie  się  z  naszymi
praktykami w wyżej wymienionych dziedzinach, oraz zaczerpnięcie z nich wskazówek możliwych
do wdrożenia w warunkach łotewskich.  
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Pierwszym  punktem  programu  była  firma  PRONAR.  Dzięki  uprzejmości  i  zaangażowaniu
kierownictwa tego największego przedsiębiorstwa w naszym regionie, pana Sergiusza Martyniuka,
mogliśmy zapoznać naszych gości z funkcjonowaniem trzech oddziałów firmy zlokalizowanych w
Hajnówce, Narewce i Narwi. Podczas zwiedzania hal produkcyjnych ujrzeliśmy cykl produkcyjny
maszyn i urządzeń rolniczych, szczególnie kół do maszyn rolniczych i  komunalnych, elementów
pneumatyki i hydrauliki siłowej, osi do przyczep, a także profili stalowych i elementów z tworzyw
sztucznych. 29 stycznia odbyło się spotkanie z firmami zrzeszonymi w Cechu Rzemiosł Różnych w
Hajnówce. 31 stycznia upłynął pod znakiem gospodarki komunalnej. Zwiedziliśmy Przedsiębiorstwo
Usług  Komunalnych  w  Hajnówce.  Kierownictwo  spółki  oprowadziło  po  Zakładzie
Zagospodarowania Odpadów, przybliżając grupie sposób postępowania z odpadami na terenie miasta
i regionu – w tym stosowane technologie, etapy rekultywacji, przetwarzania.

W dniu 6 lutego została podpisana w Urzędzie Marszałkowskim umowa na dofinansowanie
projektu pn. „Wykorzystanie potencjału przyrodniczego Hajnówki w rozwoju turystyki na obszarze
LGD Puszcza Białowieska". W ramach przedsięwzięcia przewidziano objęcie ochroną przyrodniczą
w formie użytku ekologicznego działki o powierzchni 4,04 ha i utworzenie na niej ścieżki dydak-
tycznej na potrzeby edukacji ekologicznej i ekoturystyki. Zaplanowano dwa odcinki ścieżki: o długo-
ści 80 i 40 metrów, tablice informacyjne, wiatę, parkingi, stojaki na rowery. Planowana wartość pro-
jektu:  375  902,90  zł,  planowane  dofinansowanie:  288  407,46  zł.  Planowane  zakończenie
projektu:14.09.2018 r.

W przedmiotowym okresie rozstrzygnięto otwarte konkursy ofert na realizację następujących
zadań publicznych w 2018 roku:
1. Organizacja czasu wolnego podczas ferii zimowych dla dzieci i młodzieży – Akcja Zima 2018,
2. Wspieranie inicjatyw kulturalnych mniejszości narodowych i etnicznych zamieszkujących na te-

renie miasta Hajnówka,
3. Szerzenie i upowszechnianie kultury muzycznej poprzez prowadzenie orkiestry dętej,
4. Promowanie  trzeźwego  stylu  życia  wśród  mieszkańców Hajnówki  oraz  prowadzenie  działań

ukierunkowanych na zapobieganie i zmniejszanie szkód związanych z alkoholem,
5. Zapobieganie bezdomności zwierząt poprzez prowadzenie schroniska dla zwierząt bezdomnych z

terenu miasta Hajnówka,
6. Organizacja festiwalu muzyki rockowej w Hajnówce,
7. Propagowanie aktywnego trybu życia wśród seniorów z terenu miasta Hajnówka.
Informacja o rozstrzygnięciu zamieszczona została w BIP, na stronie internetowej oraz na tablicy
ogłoszeń Urzędu Miasta Hajnówka.

Przyznano dotacje na realizację zadań z zakresu sportu w 2018 roku. Dotacje otrzymały klu-
by sportowe działające na terenie miasta Hajnówka niedziałające w celu osiągnięcia zysku. Informa-
cja o przyznanych dotacjach zamieszczona została w BIP, na stronie internetowej oraz na tablicy
ogłoszeń Urzędu Miasta Hajnówka.

Z zakresu gospodarki gruntami i rolnictwa:

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

 rozstrzygnięto przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż na własność nieruchomości miej-
skiej niezabudowanej, położonej w Hajnówce przy ul. 3 Maja 59 S, oznaczonej numerem
geodezyjnym 3366 o pow. 1,0095 ha – cena wywoławcza 1.360.000 zł + VAT (23 %) + kosz-
ty przygot. nier. do zbycia 1.380,00 zł – brak ofert.

 przygotowano dokumentację i zawarto akt notarialny – umowę przeniesienia własności nieru-
chomości niezabudowanej położonej w Hajnówce obręb 001 oznaczonej numerem geodezyj-
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nym 1516/51 o pow. 0,1217 ha, na rzecz Parafii Prawosławnej p/w Świętej Trójcy w Hajnów-
ce.

 Przygotowano dokumentację i zawarto akt notarialny sprzedaży najemcy w trybie bezprzetar-
gowym lokali mieszkalnych położonych przy ulicach:
 Stefana Batorego 23/2 – pow. 37,83 m2 cena lokalu 83.171,00 zł,
 3 Maja 33/16 – pow. 36,84 m2 cena lokalu 81.076,00 zł,
 Os. Millenium 9/11 – pow. 35,11 m2 cena lokalu 77.035,00 zł.

 Zostały opracowane następujące postanowienia dot. podziału działek:
 Podział działki nr 1056/97 - działka Rindipolu,
 Podział działki nr 116/1 - przy ul. Urodzajnej - Jan Sajewicz,
 Podział działki nr 114/3 - przy ul. Urodzajnej - Jarosław Prystupiuk,
 Podział działki nr 117/1 - przy ul. Urodzajnej -Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa,
 Podział działki nr 117/2 - przy ul. Urodzajnej - Anna Sapieżyńska,
 Podział działki nr 113/3 i 114/6 - przy ul. Urodzajnej - Gmina Miejska Hajnówka.

 Zostały wydane następujące decyzje zatwierdzające podziały:
 działki nr 2046/3 przy ul. Białowieskiej - PSS Hajnówka.
 działki nr 1176/1 przy ul. Prostej-  Wiera Gierasimiuk.

 Zostały wydane następujące zaświadczenia i informacje o numerze porządkowym nierucho-
mości:
 ul. Zajęcza 73A – Maryla Golonko,
 ul. Żytnia 9 – Łukasz Czurak,
 ul. Magnoliowa 6 –Alicja Maciuka,
 ul. Partyzancka 4 – Tomasz Kałużyński.

Z zakresu budownictwa i inwestycji:
 Prowadzono nadzór nad realizacją zadania „Modernizacja energetyczna Szkoły  Podstawowej

Nr 2”.
 Prowadzono nadzór i bieżące uzgadnianie opracowywanej dokumentacji projektowo-koszto-

rysowej przebudowy ulic: Celnej- Etap II, Białowieskiej - odcinek od ul. Marszałka Józefa
Piłsudskiego do ul. Parkowej.

 Realizowano roboty związane z przebudową dróg i chodników:
 ul. Jana Kochanowskiego - wykonano roboty ziemne i podbudowę,
 ul. Adama Mickiewicza i Julian Tuwima - wykonano roboty ziemne i podbudowę.

 Przygotowano dokumentacje do wszczęcia postępowań o udzielenie zamówień publicznych
na: 
 dostawę  materiałów  drogowych  niezbędnych  do  realizacji  zadań  inwestycyjnych  w

2018 r.
 pełnienie nadzoru inwestorskiego przy rozbudowie komunalnego budynku mieszkalnego

w Hajnówce przy ul. Bohaterów Westerplatte 19.
 Rozliczano zadania inwestycyjne zrealizowane w 2017 roku. Przygotowano dokumenty nie-

zbędne do przekazania wykonanych inwestycji.
 Wydawano wypisy i wyrysy z planów zagospodarowania przestrzennego miasta Hajnówka,

zaświadczenia o przeznaczeniu terenu w mpzp,

Z zakresu oświaty, kultury i sportu:
 Przeprowadzono  procedurę  zapytania  ofertowego  na  przewóz  dzieci  do  Białegostoku  w

ramach  projektu  "Politechnika  Białostocka  -  Hajnowski  Uniwersytet  Dziecięcy".  Usługę
powierzono firmie Arriva Sp. z o.o. Oddział w Bielsku Podlaskim.

 W dniu  16.12.2017 r.  odbyła  się  Uroczysta  Inauguracja  Roku Akademickiego 2017/2018
Hajnowskiego Uniwersytetu Dziecięcego oraz pierwszy wykład. 
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 Sporządzono sprawozdanie z wykonania zadań z zakresu opieki nad dziećmi w wieku do lat
3, które przekazano do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku.

 W  drodze  zapytania  ofertowego  wyłoniono  dostawcę  pomocy  dydaktycznych  (sprzętu
Technologie Informacyjno – Komunikacyjne)

 na  potrzeby  realizacji  Rządowego  programu  rozwijania  szkolnej  infrastruktury  oraz
kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych
– „Aktywna tablica”, którym jest firma "BIFAX" Sp. z o. o. . Sprzęt (4 monitory dotykowe, 4
tablice  interaktywne,  5  projektorów,  4  zestawy  głośników  do  tablic  interaktywnych)
dostarczono,  zamontowano  oraz  zorganizowano szkolenia,  o  których  mowa w programie
„Aktywna tablica”.

 Dnia 15.12.2017 r. odbyło się posiedzenie Komisji Egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia
postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela wychowania przedszkolnego z Przedszkola
Nr  2  w  Hajnówce,  ubiegającego  się  o  awans  na  stopień  nauczyciela  mianowanego.  Po
pozytywnym  zdaniu  egzaminu  w  dniu  22.12.2017  r.  nauczycielce  wręczono  akt  nadania
stopnia awansu zawodowego.

 Opracowano i  w dniu 29.12.2017 r.  złożono do Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Podlaskiego  wniosek  aplikacyjny  o  dofinansowanie  realizacji  projektu  pt.  „Moje
przedszkole”  o  wartości  177.073,75  zł.  Wniosek  obejmuje  realizację  między  innymi
dodatkowych zajęć rozwijających uzdolnienia dzieci z Przedszkola Nr 1 w Hajnówce.

 W dniu 02.01.2018 r. wyrażono zgodę, ze względu ma stan zdrowia znacznie utrudniający
uczęszczanie  do  szkoły,  na  zorganizowanie  uczennicy  Szkoły  Podstawowej  Nr  2  im.
Władysława Jagiełły w Hajnówce nauczania indywidualnego.

 Opracowano i  w dniu 03.01.2018 r.  złożono do Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Podlaskiego wniosek aplikacyjny o dofinansowanie realizacji projektu pt. „Przedszkole na
piątkę” o wartości 417.761,25 zł. Wniosek obejmuje realizację między innymi dodatkowych
zajęć  specjalistycznych  dla  dzieci  ze  specjalnymi  potrzebami  edukacyjnymi  oraz
doskonalenie  zawodowe  nauczycieli  Przedszkola  Nr  5  z  Oddziałami  Żłobkowymi  w
Hajnówce.

 Sporządzono  sprawozdanie  z  wysokości  średnich  wynagrodzeń  nauczycieli  na
poszczególnych  stopniach  awansu  zawodowego  w  szkołach  prowadzonych  przez  Gminę
Miejską Hajnówka. Sporządzone sprawozdanie zostało przekazane m.in. Regionalnej Izbie
Obrachunkowej, placówkom oświatowym i związkom zawodowym.

 Objęto honorowym patronatem Burmistrza Miasta Hajnówka: 
 Międzynarodowy  Konkursu  Języka  Angielskiego  „Polish  Your  English  SP2”

organizowany dla uczniów klas IV-VI hajnowskich szkół podstawowych.
 IV Festiwal tańca „Po prostu tańcz” organizowany przez Przedszkole Nr 2 w Hajnówce.

 W styczniu  2017 roku uruchomiono  lodowisko „Biały Orlik”  funkcjonujące  przy Szkole
Podstawowej  nr  1  w  Hajnówce.  Zatrudniono  dwóch  nauczycieli  do  organizacji  zajęć
sportowo –rekreacyjnych oraz do opieki i nadzoru nad uczniami korzystającymi z lodowiska,
a także osobę do obsługi wypożyczalni łyżew. Wstęp na lodowisko oraz wypożyczenie łyżew
są bezpłatne.

 Sporządzono w dniu 18.01.2018 r. i wysłano do Podlaskiego Kuratora Oświaty rozliczenie
wykorzystania dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i
ćwiczeniowe.

 W dniu 01.02.2018 r. otrzymano informacje, iż wniosek Gminy Miejskiej Hajnówka został
pozytywnie  oceniony  i  miasto  Hajnówka  otrzyma  dofinansowanie  w  ramach  programu
Maluch + Edycja 2018 w wysokości około 760 tys zł na remonty i funkcjonowanie żłobka.

 W dniu 02.02.2018 r. otrzymano informację, iż wniosek Gminy Miejskiej Hajnówka otrzyma
dofinansowanie w ramach programu Umiem pływać. W ramach programu około 150 dzieci
z klas I-III będzie korzystać z bezpłatnej nauki i doskonalenia pływania.
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 W dniach  12  grudnia  2017r.,  22  i  23  stycznia  2018r.  w mammobusie  ustawionym przy
Urzędzie Miasta w Hajnówce wykonywano bezpłatne badania mammograficzne dla kobiet w
wieku  50 – 69 lat.

 Wydano 1 decyzję przyznającą pracodawcy dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianej
pracownicy, na kwotę 8081,00 zł.

 Wydano  5  decyzji  cofających  stypendium  szkolne,  za  okres  od  dnia  01.12.2017  r.  do
31.12.2017 r. 

 Wydano  2  decyzje  cofające  stypendium  szkolne,  za  okres od  dnia  01.10.2017  r.  do
31.12.2017 r. 

 Wydano 1 decyzję zmieniającą w sprawie przyznania stypendium szkolnego.
 Przygotowano  i  wysłano  do  Kuratorium  Oświaty  w  Białymstoku  wniosek  o  rozliczenie

środków Funduszu Pracy za rok 2017 na dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych
pracowników na łączna kwotę 52938,01 zł.

 Przygotowano  listy  wypłat  zasiłków  szkolnych  wnioskodawcom,  na  łączną  kwotę  
1199,00   zł  oraz listy  wypłat  stypendiów  szkolnych  wnioskodawcom,  na  łączną  kwotę
23291,02 zł.

 Przygotowano  i  przesłano  do  Kuratorium  Oświaty  w  Białymstoku  informację  o
wykorzystaniu  w  2017  roku  środków  finansowych  przekazanych  z  budżetu  wojewody
Gminie  Miejskiej  Hajnówka  oraz  środków  własnych  zaangażowanych  przez  miasto  na
realizację  pomocy materialnej dla uczniów w formie stypendiów  i zasiłków szkolnych.

 Sporządzono  i  przesłano  do  Podlaskiego  Urzędu  Wojewódzkiego  w  Białymstoku
sprawozdanie z wykorzystania dotacji celowej z przeznaczeniem na wyposażenie gabinetu
profilaktyki zdrowotnej w Szkole Podstawowej Nr 2 im. Władysława Jagiełły w Hajnówce.

 
Z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska:

 Rozstrzygnięto przetarg  ustny nieograniczony na oddanie w wynajem lokalu użytkowego
położonego w Hajnówce przy ul. 3 Maja 37 o powierzchni użytkowej 102,25 m2. Stawka
wywoławcza czynszu miesięcznie - 26,00 zł/m2 plus VAT. Stawka osiągnięta - 27 zł/m2 plus
VAT. Przetarg wygrał Pan Eugeniusz Mazało zam 17-200 Hajnówka, ul.Ks.I.Wierobieja 29.

 Ogłoszono  II  przetarg  ustny  nieograniczony  na  oddanie  w  wynajem  lokalu  użytkowego
położonego w Hajnówce przy ul.  3 Maja 39 o powierzchni  użytkowej  26,13 m2.  Stawka
wywoławcza czynszu miesięcznie - 22,00 zł/m2 plus VAT.

 Ogłoszono  II  przetarg  ustny  nieograniczony  na  oddanie  w  wynajem  lokalu  użytkowego
położonego w Hajnówce przy ul.  3 Maja 37 o powierzchni  użytkowej  35,14 m2.  Stawka
wywoławcza czynszu miesięcznie - 25,00 zł/m2 plus VAT.

 Wydano 134 decyzje przyznające dodatek mieszkaniowy.
 Wydano 7 decyzji o odmowie przyznania dodatku mieszkaniowego.
 Wydano 1 decyzję wstrzymującą dodatek mieszkaniowy.
 Wydano 58 decyzji przyznających dodatek energetyczny.
 Społeczna Komisja Mieszkaniowa utworzyła dodatkową listę najmu lokali komunalnych na

2017 rok, na którą zakwalifikowała 4 rodziny ( w tym jedna osoba bezdomna, 3 samotne
matki).

 Społeczna Komisja Mieszkaniowa zatwierdziła ostateczną listę najmu lokali komunalnych na
2018r. na którą ujęto 13 rodzin.

 Zrealizowano 5 zgłoszeń osób fizycznych o planowanej wycince drzew.
 Wydano 2 decyzje dotyczące zezwoleń na usuwanie drzew i krzewów.
 Wydano 10 decyzji dotyczących zezwoleń na korzystanie z dróg w sposób szczególny. 
 Przyjęto 98 deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 Wystawiono  31  tytułów  wykonawczych  w  celu  dochodzenia  przez  urząd  skarbowy

należności z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
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 Wystawiono  6  postanowień  o  zarachowaniu  wpłaty  za  gospodarowanie  odpadami
komunalnymi.

 Wystawiono  78  upomnień  o  zaległości  w  opłacie  za  gospodarowanie  odpadami
komunalnymi.

 Opracowano i uchwalono Program Ochrony Środowiska dla Miasta Hajnówka na lata 2017-
2022 z uwzględnieniem lat 2023-2026.

 Złożono 2 wnioski do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Białymstoku  o  dofinansowanie  prac  konserwatorskich  na  pomnikach  przyrody  oraz
wykonania nowych nasadzeń w parku miejskim.

 Złożono 2 wnioski do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Białymstoku o dofinansowanie edukacji ekologicznej w mieście Hajnówka.

Z zakresu zamówień publicznych:
 W dniu  17.01.2018  r.  wszczęto  postępowanie  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  pn.

"Rozbudowa komunalnego budynku mieszkalnego"
 W dniu  18.01.2018  r.  wszczęto  postępowanie  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  pn.

„Dostawa materiałów drogowych"

Sprawy różne:
 10  grudnia  2017  roku  odbyło  się  spotkanie  wigilijne  w  Hajnowskim  Stowarzyszeniu

Abstynentów  i  Rodzin  Klub  Abstynentów  Dąb  w  Hajnówce.  W  spotkaniu  wigilijnym
uczestniczyli  między innymi:  Burmistrz  Miasta  Hajnówki -  Jerzy Sirak,  Sekretarz Miasta
Hajnówka – Jarosław Grygoruk, koordynator Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych - Joanna Wróbel – Siemiacka oraz referent Ewa Jarmoc. Na spotkaniu nie
zabrakło również Świętego Mikołaja, który wręczył prezenty wszystkim grzecznym dzieciom
przybyłym na wigilie.

 W dniu 13 grudnia 2017 r. odbyło się spotkanie opłatkowe zorganizowane przez Związek
Sybiraków Koło w Hajnówce. W uroczystości uczestniczył Burmistrz Miasta Hajnówka –
Jerzy Sirak.

 W  dniach  14-15  grudnia  2017  r.  odbyło  się  IV  Międzynarodowe  Forum  Opiekunów  i
Terapeutów  Osób  Niepełnosprawnych  PN.  „Seksualność  osób  z  niepełnosprawnością
intelektualną”.

 16  grudnia  2017  r.  odbyło  się  spotkanie  opłatkowe  zorganizowane  przez  Polskie
Stowarzyszenie  Diabetyków  Oddział  Rejonowy  w  Hajnówce  oraz  spotkanie  wigilijne
zorganizowane  przez  Zarząd  Koła  Terenowego  Polskiego  Związku  Niewidomych  w
Hajnówce.  W  obu  uroczystościach  uczestniczył  Sekretarz  Miasta  Hajnówka  –  Jarosław
Grygoruk.

 Uchwałą  nr  262/3620/2017  z  dnia  19  grudnia  2017 r.  Zarząd  Województwa Podlaskiego
wyraził opinię w zakresie zgodności Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Hajnówka z
Wytycznymi w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020, a tym
samym program ten został wpisany do Wykazu programów rewitalizacji gmin województwa
podlaskiego. 

 5  lutego  odbyło  się  spotkanie  z  organizacjami  pozarządowymi  w  sprawie  koncepcji
zagospodarowania budynku byłego dworca PKP w Hajnówce.

Informacja została uzgodniona z Burmistrzem Miasta Hajnówka
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