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Informacja o działalności Burmistrza Miasta Hajnówka
w okresie od 10 marca 2018 roku do 7 maja 2018 roku

W dniu 3 kwietnia br. do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego został złożo-
ny wniosek pn. „Hajnówka OdNowa” – rewitalizacja strefy urbanistycznej „Chemiczna” na terenie
Miasta Hajnówka,  w ramach naboru RPPD.08.05.00-IZ.00-20-001/18,  Oś Priorytetowa VIII.  IN-
FRASTRUKTURA DLA USŁUG UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ, Działanie 8.5. Rewitalizacja.
Wniosek został złożony w pierwszej rundzie w ramach pierwszego konkursu z tego Działania. Pla-
nowane działania inwestycyjne w projekcie obejmują w szczególności modernizację miejskiego sta-
dionu wraz z 2 basenami kąpielowymi, zagospodarowanie terenu Ośrodka Sportu i Rekreacji oraz
Hajnowskiego Domu Kultury, a także budowę placu zabaw przy HDK. Planowana wartość projektu
to 12 202 461,60 zł, wartość dofinansowania przyjęto na poziomie 80%, w kwocie 9 761 969,22 zł.
Przewidywany termin rozpoczęcia prac: lipiec 2018 r., zakończenie prac: czerwiec 2020 r.

W dniu 13 kwietnia 2018 r. do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego złożono wniosek pn.
„Rozbudowa drogi gminnej nr 108514B - ul. Mikołaja Reja - od km 0+008 do km 0+445 w mieście
Hajnówka"  w ramach programu wieloletniego pod nazwą: „Rządowy Program na rzecz Rozwoju
oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej”. Szacowana
wartość projektu 4 124 716,63 zł. wartość dofinansowania przyjęto na poziomie 50%, Przewidywany
termin rozpoczęcia prac: czerwiec 2018 r., zakończenie prac: listopad 2018 r.

Rozstrzygnięte zostały otwarte konkursy ofert na realizację następujących zadań publicznych 
w 2018 roku:

1) Popularyzacja i prezentacja wartości duchowych oraz promocja walorów artystycznych 
muzyki kameralnej i organowej w Hajnówce,

2) Popularyzacja i prezentacja wartości duchowych oraz promocja walorów artystycznych 
muzyki cerkiewnej w Hajnówce,

3) Zorganizowanie i przeprowadzenie festynów promujących zdrowy tryb życia, wartości ro-
dzinne i integrację międzypokoleniową,

4) Aktywizacja i integracja osób niepełnosprawnych z terenu miasta Hajnówka,
5) Wspieranie inicjatyw i działań, które przyczyniają się do kształtowania postaw tolerancji i 

otwartości wobec niepełnosprawności oraz wspieranie inicjatyw promujących walkę z 
wszelką nietolerancją, uprzedzeniami i stereotypami,

6) Przywracanie sprawności psychofizycznej poprzez rehabilitację osób po operacji raka 
piersi.

Ogłoszony został nabór w otwartym konkursie ofert na realizację zadań:
1) Organizacja czasu wolnego podczas wakacji dla dzieci i młodzieży – Akcja Lato 2018,
2) Kolonie dla dzieci z rodzin wskazanych przez pracowników socjalnych MOPS.

Konkursy adresowane są do organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzących dzia-
łalność pożytku publicznego. 

Z zakresu gospodarki gruntami i rolnictwa:
 ogłoszono I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż na własność nieruchomości miejskich

niezabudowanych, położonych w Hajnówce przy ul. 11 Listopada, oznaczonych numerami
geodezyjnymi:
 1056/135 o pow. 0,7414 ha – cena wywoławcza 222.000 zł + VAT 23 %
 1056/157 o pow. 1,2381 ha – cena wywoławcza 350.800 zł + VAT 23 %
 1056/160 o pow. 0,6103 ha – cena wywoławcza 172.000 zł + VAT 23 %
 1056/161, 1056/162 i 1056/163 o łącznej pow. 0,5457 ha – cena wywoławcza 126.500 zł +

VAT 23 % + koszty przygot. nier. do zbycia 1.011,00 zł,
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 Przygotowano dokumentację i zawarto akt notarialny sprzedaży najemcy w trybie bezprzetar-
gowym lokalu mieszkalnego położonego przy Os. Millenium 11/13 - pow. 42,53 m2 cena lo-
kalu 93.350,00 zł,

 Wydano  decyzję  zatwierdzającą  podział  działki  oznaczonej  numerem geodezyjnym 117/1
przy ul. Urodzajnej - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa,

 ogłoszono przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż na własność nieruchomości miejskiej
zabudowanej drewnianym budynkiem mieszkalnym o powierzchni użytkowej 64,50 m2 i bu-
dynkiem gospodarczym, położonej w Hajnówce przy ul. Kolejowej 5, oznaczonej numerem
geodezyjnym 2320/113 o pow. 0,0755 ha – cena wywoławcza 64.000 zł + VAT (zwolniony) +
koszty przygotowania nieruchomości do zbycia 1.476,00 zł,

 ogłoszono III 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 przygotowania nieruchomości do zbycia 1.380,00 zł,

 Przygotowano dokumentację i zawarto akt notarialny sprzedaży najemcy w trybie bezprzetar-
gowym lokalu mieszkalnego położonego przy ul. M.J. Piłsudskiego 4B/10 - pow. 56,30 m2

cena lokalu 122.148,00 zł,
 Przygotowano dokumentację i zawarto akt notarialny sprzedaży najemcy w trybie bezprzetar-

gowym lokalu mieszkalnego położonego przy ul. M.J. Piłsudskiego 4B/26 - pow. 47,60 m2

cena lokalu 108.289,00 zł,
 Przygotowano dokumentację i zawarto akt notarialny sprzedaży w trybie bezprzetargowym

(na uzupełnienie) działki oznaczonej numerem geodezyjnym 2680/36 o pow. 361 m2 położo-
nej w Hajnówce w rejonie ulicy J.Tuwima - cena działki 17.038,00 zł + Vat 23 % + koszty
przygotowania nieruchomości do sprzedaży 1.755,00 zł,

 Przygotowano dokumentację i zawarto akt notarialny – umowę przeniesienia własności nieru-
chomości zabudowanej (aport) położonej w Hajnówce przy ul. Łowczej oznaczonej numerem
geodezyjnym 2048/6 i 2048/8 o łącznej pow. 0,6360 ha, na rzecz PUK Sp. z o.o. 

 Nabyto do zasobu gruntów miasta Hajnówka prawo użytkowania wieczystego nieruchomości
od OSM Hajnówka, oznaczone numerami geodezyjnymi: 2676/8 o pow. 1,6439 ha za kwotę
158.000,00 zł i 2676/12 o pow. 0,2441 ha za kwotę 19.000,00 zł,

 Wydano  decyzję  zatwierdzającą  podział  działek  stanowiących  własność  osoby  fizycznej,
oznaczonych numerami geodezyjnymi: 558/2, 558/3, 558/4 przy ul. Południowej.

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 : 
 ul. Celnej- Etap II,
 ul. Białowieskiej - odcinek od ul. M.J. Piłsudskiego do ul. Parkowej,
 ul. Białowieskiej - odcinek od ul. M.J. Piłsudskiego do granicy administracyjnej miasta,
 drogi dojazdowej wraz z parkingami do stadionu OSiR,
 drogi wewnętrznej wraz z parkingami na terenie HDK,
 ul. Aleksego Zina wraz z zagospodarowaniem i urządzeniem skweru im. D. Wasilewskie-

go,
 zagospodarowania centrum (teren przy targowisku – projekt pn. ”Utworzenie pasażu pie-

szego od ulicy 3 Maja do ulicy Parkowej wraz z utworzeniem i modernizacją infrastruk-
tury do handlu produktami lokalnymi”).
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 przygotowanie dokumentacji technicznej – drenaż wraz z kanalizacją deszczową przy
Szkole Podstawowej nr 2.

 Przygotowano dokumentacje do wszczęcia postępowań o udzielenie zamówień publicznych
na wykonanie robót budowlanych związanych z realizacją projektu pn.:  „Budowa obiektów
Ośrodka Sportu i Rekreacji w Hajnówce” obejmującego swym zakresem:
a) budowę stadionu lekkoatletycznego wraz z boiskami piłkarskimi, boiskami do siatkówki

plażowej, kortami tenisowymi i trybunami dla kibiców,
b) rozbiórkę istniejących basenów betonowych oraz budowę naziemnych basenów kąpielo-

wych wraz z pomostami,
c) budowę dróg dojazdowych do stadionu wraz z parkingami oraz wykonanie nawierzchni

syntetycznej placu zabaw przy budynku HDK,
 Przygotowanio dokumentacje do wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicz-

nego polegającego na dostawie i montażu kompletnych zestawów instalacji fotowoltaicznych
oraz kolektorów słonecznych na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych
położonych na terenie miasta Hajnówka.

 Realizacja robót drogowych związanych z przebudową dróg i chodników:
 ul.  Urodzajna,  ul.  Pszeniczna  i  ulica  bez  nazwy  -  w  trakcie  realizacji:  ustawianie

krawężników,  do  wykonania:  profilowanie  podbudowy,  nawierzchnia  z  mieszanki
mineralno -  bitumicznej asfaltowej,

 ul.  J.  Kochanowskiego,  ul.  A.  Mickiewicza  i  ul.  J.Tuwima  -  w  trakcie  realizacji:
ustawianie  krawężników,  do  wykonania:  profilowanie  podbudowy,  nawierzchnia  z
mieszanki mineralno - bitumicznej asfaltowej.

 Umowy z SKB - zawarte zostały umowy ze Społecznymi Komitetami Budowy w ulicach:
 ul. Leszczynowa,
 ul. Bartników, 

 Rozliczano  zadania  inwestycyjne  zrealizowane  w  2017  roku.  Przygotowano  dokumenty
niezbędne do przekazania wykonanych inwestycji.

 Wydawano wypisy i wyrysy z planów zagospodarowania przestrzennego miasta Hajnówka,
zaświadczeń o przeznaczeniu terenu w mpzp, opinii planistycznych (w I kw. - ponad 110
dokumentów z zakresu planowania przestrzennego).

 Przygotowano  dokumentacje  planistyczne  –  opracowywanie  miejscowych  planów
zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Hajnówka (przygotowanie dokumentacji
formalno-prawnej  dla  planowanych  zmian  w  obowiązujących  miejscowych  planach
zagospodarowania przestrzennego).

 Trwały  prace  związane  z  przystąpieniem  do  programu  rządowego  Mieszkanie+. Dla
pełnomocnika  ds.  organizacji  Krajowego  Zasobu  Nieruchomości przekazano  wypełnione
ankiety dla 2 potencjalnych  lokalizacji  budynków wielorodzinnych w mieście  Hajnówka,
woj podlaskie -  w ramach programu Mieszkanie+ t.j.:

1) lokalizacja nr 1  - Hajnówka, ul. 11 Listopada,
2) lokalizacja nr 2 - Hajnówka, ul. Doc. A.Dowgirda.

Zgodnie z informacją uzyskaną od pełnomocnika KZN - analiza przesłanych ankiet będzie 
prowadzona w drugim kwartale bieżącego roku, a o jej wynikach i ewentualnych kolejnych 
etapach współpracy zostaniemy poinformowani

Z zakresu oświaty, kultury i sportu:

 Ogłoszono konkursy celem wyłonienia kandydatów na Dyrektorów trzech placówek oświato-
wych: Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Władysława Jagiełły w Hajnówce, Szkoły Podstawowej
Nr 3 w Hajnówce i Przedszkola Nr 1 w Hajnówce.

 Wsparto finansowo:
a) Konkurs Recytatorski Poezji Religijnej poświęcony pamięci Ks. Prałata Mariana Świersz-

czyńskiego organizowany przez Parafię Rzymskokatolicką Podwyższenia Krzyża Święte-
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go w Hajnówce pokrywając część kosztów zakupu nagród dla uczestników festiwalu na
kwotę 800 zł,

b) Konkurs z języka angielskiego „Train your brain” organizowany przez nauczycieli Szkoły
Podstawowej Nr 1 im. Janusza Kusocińskiego w Hajnówce przeznaczając na zakup nagród
książkowych dla uczestników konkursu kwotę 400 zł. 

 Przeprowadzono procedurę zapytania ofertowego na „Przeprowadzenie cyklu szkoleń dla 20
kobiet  z zakresu samoobrony”, realizowanego w ramach Budżetu Obywatelskiego Miasta
Hajnówka na 2018 rok. W wyniku postępowania dokonano wyboru następującego wykonaw-
cy do realizacji zamówienia: Hajnowski Klub Sportowy „ŻUBR”, 17 - 200 Hajnówka ul.
M.J. Piłsudskiego 2.

 Przeprowadzono rekrutację uczestniczek do projektu: „Cykl szkoleń dla 20 kobiet z zakresu
samoobrony”, organizowanego przez Miasto Hajnówka w ramach Budżetu Obywatelskiego
Miasta Hajnówka na 2018 rok. Wpłynęło 25 zgłoszeń, w tym 3 spoza miasta Hajnówka.

 Opracowano i w dniu 05.04.2018 roku wysłano do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w
Białymstoku dokumenty niezbędne do podpisania umowy o udzielenie wsparcia finansowego
Gminie Miejskiej Hajnówka w zakresie określonym w Resortowym programie rozwoju insty-
tucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH +” 2018.

 Wyrażono zgodę, ze względu na stan zdrowia znacznie utrudniający uczęszczanie do szkoły,
na zorganizowanie dla dwóch uczniów nauczania indywidualnego (jednemu ze Szkoły Pod-
stawowej Nr 2 im. Władysława Jagiełły w Hajnówce oraz jednemu ze Szkoły Podstawowej
Nr 3 w Hajnówce) oraz na objęcie dwóch uczniów ze Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Włady-
sława Jagiełły w Hajnówce zindywidualizowaną ścieżką kształcenia.

 Ze względu na zalecenia zawarte w orzeczeniu o potrzebie nauczania indywidualnego ucznia
ze Szkoły Podstawowej Nr 4 im. Henryka Sienkiewicza w Hajnówce, wyrażono zgodę na
prowadzenie 2 godzin tygodniowo rewalidacji.

 Opracowano dokumentację i ogłoszono rekrutację do projektu „Otwarta szkoła”, dofinanso-
wanego z Funduszy Europejskich w ramach Programu Regionalnego Województwa Podla-
skiego na lata 2014 – 2020. Projekt o wartości ponad 400.000,00 zł realizowany jest na tere-
nie  Miasta  Hajnówka w dwóch szkołach,  dla  których organem prowadzącym jest  Gmina
Miejska Hajnówka: Szkoła Podstawowa Nr 3 w Hajnówce przy ul. Nowowarszawskiej 20
oraz Gimnazjum Nr 1 przy Szkole Podstawowej Nr 1 im. Janusza Kusocińskiego w Hajnów-
ce przy ul. 3 Maja 54. Skierowany jest do 72 uczniów II etapu edukacyjnego Szkoły Podsta-
wowej Nr 3 w Hajnówce i uczniów Gimnazjum Nr 1 w Hajnówce oraz 38 nauczycieli. Jego
celem jest wsparcie rozwoju uczniów poprzez wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie ja-
kości oferty edukacyjnej w zakresie kształcenia ogólnego, w tym jej dostosowanie do zdia-
gnozowanych potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych uczniów, doskonalenie
umiejętności oraz kwalifikacji zawodowych nauczycieli, doposażenie placówek uczestniczą-
cych w projekcie w niezbędną infrastrukturę techniczną. Projekt obejmuje realizację niżej
wymienionych działań:
d) organizację zajęć rozwijających kompetencje kluczowe, w tym: dydaktyczno – wyrów-

nawcze i rozwijające uzdolnienia językowe oraz warsztaty językowe, zajęcia z doradztwa
edukacyjno – zawodowego dla wszystkich uczniów klas VI, VII Szkoły Podstawowej Nr
3 i klas III Gimnazjum Nr 1 biorących udział w projekcie, a także zajęcia wspierające
uczniów w kreowaniu postaw m.in. w rozwijaniu kreatywności,  innowacyjności prowa-
dzone innowacyjną metodą tutoring (dla wszystkich uczniów objętych projektem) 

e) organizację zajęć rozwijających kompetencje cyfrowe dla uczniów,
f) doskonalenie umiejętności i kompetencji cyfrowych nauczycieli w zakresie stosowania

Technologii Informacyjno Komunikacyjnych na zajęciach edukacyjnych
g) doposażenie w sprzęt Technologii Informacyjno Komunikacyjnych Szkoły Podstawowej

Nr 3 oraz Gimnazjum Nr 1.
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 Zebrano,  scalono  i  przekazano  do  Kuratorium  Oświaty  w  Białymstoku  dane  dotyczące
hajnowskiej oświaty, według stanu na dzień 31 marca 2018 r., w elektronicznym Systemie
Informacji Oświatowej.

 W dniu 11 kwietnia 2018 r. Pan Burmistrz podpisał umowę z Podlaskim Kuratorem Oświaty
na dofinansowanie zakupu książek do bibliotek szkolnych, do czterech miejskich szkół, w
ramach Narodowego Programu Czytelnictwa. W ramach w/w Programu pozyskano kwotę
40.000 zł. 

 W  dniu  20  kwietnia  2018  r.  otrzymano  informację  z  Urzędu  Marszałkowskiego
Województwa,  że  wnioski  aplikacyjne  na  dofinansowanie  realizacji  niżej  wymienionych
projektów  uzyskały  pozytywną  ocenę  podczas  oceny  merytorycznej.  Obecnie  trwają
negocjacje  mające  na  celu  ustalenie  ostatecznej  wersji  projektu  (analiza  i  ewentualna
akceptacja uwag Oceniających):
 pt. "Przedszkole na piatkę" o wartości 417.761,25 zł, który obejmuje realizację między
innymi dodatkowych zajęć specjalistycznych dla dzieci w zakresie stwirdzonych deficytów
oraz doskonalenie umiejętności i kompetencji nauczycieli w Przedszkolu Nr 5 z Oddziałami
Żłobkowymi w Hajnówce;
 pt.  "Moje  przedszkole"  o  wartości  177.073,75  zł,  który  obejmuje  organizację  między
innymi dodatkowych zajęć dydaktyczno – wyrównawczych, dodatkowych zajęć w ramach
kółek  zainteresowania  (koło  badawcze,  informatyczne  oraz  języka  angielskiego),  a  także
wyjazd edukacyjny dla dzieci z Przedszkolu Nr 1 w Hajnówce.

 Rozstrzygnięto konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 im.
Władysława Jagiełły w Hajnówce, którym został Pan mgr Adam Jerzy Chudek.

 Rozstrzygnięto konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej  Nr 3
w Hajnówce, którym została Pani mgr Sylwia Edyta Filinowicz.

 Przeprowadzono  konkurs  na  kandydata  na  stanowisko  dyrektora  Przedszkola  Nr  1  w
Hajnówce.  Konkurs  nie  został  rozstrzygniety  -  żaden  z  dwóch  kandydatów  nie  uzyskał
bezwzględnej większości głosów.

 Wsparto  finansowo konkurs  plastyczny  „Kotylion  dla  Niepodległej”  organizowany przez
Przedszkole Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Hajnówce, przeznaczając na zakup nagród
dla uczestników konkursu kwotę 300 zł. 

 Po  wcześniejszej  weryfikacji,  przekazano  arkusze  organizacji  szkół  i  przedszkoli  na  rok
szkolny 2018/2019 do Podlaskiego Kuratora Oświaty, celem zaopiniowania. 

 Przygotowano i złożono do Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku końcowy wniosek o
płatność dotyczący projektu „Witamy w przedszkolu”.

 Zorganizowano miejskie obchody Dnia Flagi oraz 227 Rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3
Maja.

 W dniach 30 marca 2018r. i 27 kwietnia 2018r. w mammobusie ustawionym przy Urzędzie
Miasta  w Hajnówce  wykonywane  były bezpłatne  badania  mammograficzne  dla  kobiet  w
wieku  50- 69 lat.

 Wydano  4  decyzje  przyznające  pracodawcom  dofinansowanie  kosztów  kształcenia
młodocianych pracowników, na łączna kwotę 32324,00 zł.

 Wydano 4 zaświadczenia o udzielonej pomocy de minimis, w związku z dofinansowaniem
kosztów kształcenia młodocianych pracowników.

 Złożono do Kuratorium Oświaty w Białymstoku wniosek o rozliczenie środków Funduszu
Pracy na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników za
miesiąc marzec 2018 r.

 Wydano 2 decyzje przyznające zasiłek szkolny. 
 Wydano 167  decyzji zmieniających w sprawie przyznania stypendium szkolnego, na okres

styczeń – czerwiec 2018r.  
 Wydano  2  decyzje  odmawiające  przyznania  stypendium  szkolnego,  na  okres  styczeń  –

czerwiec 2018 r. 
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 Wydano 3 decyzje zmieniające w sprawie przyznania stypendium szkolnego na okres styczeń
- marzec 2018 r. 

 Wydano 1 decyzję zmieniającą w sprawie przyznania stypendium szkolnego na okres marzec
- kwiecień 2018r. 

 Przygotowano  listy  wypłat  stypendiów  szkolnych  wnioskodawcom,  na  łączną  kwotę
25520,22 zł.

Z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska:

 Zrealizowano 3 zgłoszenia osób fizycznych o planowanej wycince drzew;
 Wydano 2 decyzje dotyczące zezwoleń na usuwanie drzew i krzewów;
 Złożono 2 wnioski o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew z terenu działek będących wła-

snością Gminy Miejskiej Hajnówka;
 Wydano 14 decyzji dotyczących zezwoleń na korzystanie z dróg w sposób szczególny;
 Wydano 5 decyzji dotyczących współdziałania w zakresie organizacji bezpieczeństwa ruchu 

drogowego;
 Przyjęto 109 deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
 Wystawiono 7 postanowień o zarachowaniu wpłaty za gospodarowanie odpadami komunal-

nymi;
 Wystawiono 7 tytułów wykonawczych w celu dochodzenia przez urząd skarbowy należności 

z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
 Wydano 144 decyzje przyznające dodatek mieszkaniowy;
 Wydano 3 decyzje o odmowie przyznania dodatku mieszkaniowego;
 Wydano  1  decyzję  o  umorzeniu  postępowania  w  sprawie  przyznania  dodatku

mieszkaniowego
 Wydano 4 decyzje wstrzymujące dodatek mieszkaniowy;
 Wydano 3 decyzje anulujące wstrzymanie dodatku mieszkaniowego;
 Wydano 4 decyzje wygaszające przyznany dodatek mieszkaniowy;
 Wydano 80 decyzji przyznających dodatek energetyczny.
 Wydano 1 decyzję wygaszającą przyznany dodatek energetyczny;
 Społeczna Komisja Mieszkaniowa utworzyła dodatkową listę najmu lokali komunalnych na

2018 rok, na którą zakwalifikowała 1 osobę – najem zajmowanego lokalu socjalnego oraz 1
osobę – najem zajmowanego lokalu mieszkalnego.

Z zakresu zamówień publicznych:

 W dniu 22.03.2018 r. rozstrzygnięto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn.
„Przebudowa ulic w Hajnówce" Przetarg wygrały firmy:
a) Zadanie nr 1 – wykonanie nawierzchni asfaltowych PAR-BUD Robert Berk z siedzibę w

Dubinach przy ul. Głównej 1C za cenę 1.727.972,23 zł.
b) Zadanie nr 2 – budowa kanałów technologicznych Telewizja Kablowa Hajnówka Kiędyś,

Kiryluk Sp.j. z siedzibą w Hajnówce przy ul. Warszawskiej 1E za cenę 122.416,98 zł.
c) Zadanie  nr  3  –  budowa  kanalizacji  deszczowej Przedsiębiorstwo  Wodociągów  i

Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Hajnówce przy ul. Słowackiego 29 za cenę 716.595,08
zł.

 W dniu 27.03.2018 r. unieważniono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn.
"Budowa ścieżki dydaktycznej II".

 W dniu  28.03.2018  r.  wszczęto  postępowanie  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  pn.
„Wyposażenie placu zabaw".

 W dniu  29.03.2018  r.  wszczęto  postępowanie  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  pn.
„Przebudowa obiektów OSiR w Hajnówce".
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 W dniu  29.03.2018  r.  wszczęto  postępowanie  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  pn.
„Pełnienie nadzoru inwestorskiego przy przebudowie obiektów OSiR w Hajnówce".

Sprawy różne:
 15  marca  2018  r.  w  Hajnowskim  Domu  Kultury  odbyły  się  47  eliminacje  rejonowego

konkursu recytatorskiego „Ojczyste Słowo”.
 23 marca 2018 r. w Galerii Hajnowskiego Domu Kultury  odbyła się wystawa XI przegląd

Haft i Koronka powiatu hajnowskiego 2018.
 25  marca  2018  r.  w  Hajnowskim  Domu  Kultury  odbył  się  wieczór  poezji  religijnej

poświecony ks. Prałatowi M. Świerczyńskiemu.
 19  kwietnia  2018  roku  w  Hajnowskim  Domu  Kultury  w  Hajnówce  odbyła  się  III

Konferencja  Profilaktyki  Hajnówka  2018.  Organizatorem  konferencji  był  Burmistrz
Miasta  Hajnówka  oraz  Miejska  Komisja  Rozwiązywania  Problemów  Alkoholowych  w
Hajnówce. Konferencja miała charakter edukacyjno- informacyjny z zakresu uzależnienia od
alkoholu  i  jego wpływu na  życie  rodzinne,  przemocy domowej  związanej  ze  sprawcami
przemocy  oraz  cyberprzemocy.  Konferencja  skierowana  była  do  osób  pracujących  w
obszarze uzależnień, profilaktyki oraz mieszkańców Hajnówki. Konferencja rozpoczęła się
od powitania gości przez Burmistrza Miasta Hajnówka – Jerzego Siraka. Następnie nastąpiły
wystąpienia prelegentów:
 Andrzeja Szerenosa "Wpływu uzależnienia od alkoholu na życie rodzinne" – instruktor

terapii  uzależnień, prezes  Hajnówskiego  Stowarzyszenia  Abstynentów  i  Rodzin  Klub
"Dąb"

 Joanny Wróbel-Siemiackiej  "Przemoc okiem sprawcy" - specjalista terapii uzależnień,
koordynator Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Hajnówce,

 Macieja Kępki "Cyberprzemoc – skala i specyfika zjawiska oraz skuteczna pomoc" –
pracownik Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę - specjalista ds. edukacji w programie Dziecko
w Sieci, współautor materiałów edukacyjnych, prelegent oraz trener z tematyki zagrożeń
online.

Zakończenie  konferencji  uświetnił  występ  grupy teatralnej  pt.  "Nie  rań,  nie  odchodź"  ze
Szkoły Podstawowej nr 2 w Hajnówce pod kierownictwem Pani Aliny Jakimiuk.

Informacja została uzgodniona z Burmistrzem Miasta Hajnówka
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