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Informacja o działalności Burmistrza Miasta Hajnówka
w okresie od 8 maja 2018 roku do 18 lipca 2018 roku

Samorząd miasta Hajnówka przystąpił do realizacji międzynarodowego projektu pn. Hajnów-
ka OdNowa. Kooperacja w rewitalizacji – doświadczenia z Reggio Emilia.

Partnerami w projekcie są: Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych z Białegostoku
(OWOP - lider projektu), Gmina Miejska Hajnówka (Miasto Hajnówka), La Polveriera (Reggio Emi-
lia, Włochy). 25 czerwca 2018 r., w Hajnówce nastąpiło podpisanie umowy na dofinansowanie jego
realizacji ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER), konkursu prze-
znaczonego dla miast  posiadających programy rewitalizacji  i  tracących swoje funkcje społeczno-
gospodarcze. Zaplanowane działania są następstwem opracowanego programu rewitalizacji Hajnów-
ki i są nakierowane głównie na aktywności na rzecz dzieci, młodzieży, osób starszych, osób pozosta-
jących bez pracy, niepełnosprawnych. Czas realizacji projektu: 1 lipca 2018 r. – 30 czerwca 2021 r.
Wartość projektu: 1 015 798.80 zł, wkład własny wszystkich partnerów: 36 000.00 zł. W dniu 17 lip-
ca odbyło się pierwsze spotkanie zespołu realizującego projekt z grupą inicjatywną ściśle współpra-
cującą przy jego realizacji.

Samorząd miasta Hajnówka otrzymał ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Wo-
jewództwa Podlaskiego 2014-2020 dofinansowanie na realizację projektu pn. "Hajnówka OdNowa" -
rewitalizacja strefy urbanistycznej "Chemiczna" na terenie Miasta Hajnówka. W dniu 29 czerwca
2018 r. w Urzędzie Marszałkowskim została podpisana stosowna umowa. Projekt obejmuje zadania:

    - modernizację stadionu sportowego na kompleksie OSiR
    - budowę 2 basenów naziemnych kąpielowych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną
    - zagospodarowanie terenu OSiR i HDK
    - budowę nowoczesnego placu zabaw przy HDK.

Umowna wartość projektu to 12 202 461,60 zł, wartość dofinansowania to 9 372 619,16 zł.
Zakończenie realizacji zadań przewidziano na czerwiec 2020 r.

W dniu 29 czerwca 2018 r. podpisano umowę na dofinansowanie projektu pn. „Poprawa go-
spodarki niskoemisyjnej miasta poprzez budowę mikroinstalacji fotowoltaicznych i kolektorów sło-
necznych”  w  ramach  Regionalnego  Programu  Operacyjnego  Województwa  Podlaskiego  na  lata
2014-2020 Osi priorytetowej V Gospodarka Niskoemisyjna Działanie 5.1 Energetyka oparta na od-
nawialnych źródłach energii. W ramach projektu planowane jest wykonanie 35 instalacji fotowolta-
icznych i 48 instalacji kolektorów słonecznych na budynkach mieszkalnych z terenu Gminy Miej-
skiej Hajnówka.

W przedmiotowym okresie rozstrzygnięte zostały otwarte konkursy ofert na realizację nastę-
pujących zadań publicznych w 2018 roku:

1. Popularyzacja i prezentacja wartości duchowych oraz promocja walorów artystycz-
nych muzyki kameralnej i organowej w Hajnówce,

2. Popularyzacja i prezentacja wartości duchowych oraz promocja walorów artystycz-
nych muzyki cerkiewnej w Hajnówce,

3. Zorganizowanie i przeprowadzenie festynów promujących zdrowy tryb życia, warto-
ści rodzinne i integrację międzypokoleniową,

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

rancji 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:
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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:

 rozstrzygnięto przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż na własność nieruchomości miej-
skich niezabudowanych, położonych w Hajnówce przy ul. 11 Listopada, oznaczonych nume-
rami geodezyjnymi: 1056/135 o pow. 0,7414 ha – cena wywoławcza 222.000 zł + VAT 23 %
+ koszty przygot. nier. do zbycia 1.011,00 zł, 1056/157 o pow. 1,2381 ha – cena wywoławcza
350.800 zł  + VAT 23 %  + koszty przygot.  nier.  do zbycia 1.011,00 zł,1056/160 o pow.
0,6103 ha – cena wywoławcza 172.000 zł + VAT 23 % + koszty przygot. nier. do zbycia
1.011,00 zł – brak ofert,

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

 głoszono II 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 111.000 zł + VAT 23 % +
koszty przygot. nier. do zbycia 1.011,00 zł, 1056/157 o pow. 1,2381 ha – cena wywoławcza
175.400 zł + VAT 23 %  + koszty przygot. nier. do zbycia 1.011,00 zł, 1056/160 o pow.
0,6103 ha – cena wywoławcza 86.000 zł + VAT 23 % + koszty przygot. nier. do zbycia
1.011,00 zł,

 rozstrzygnięto przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż na własność nieruchomości miej-
skiej zabudowanej drewnianym budynkiem mieszkalnym o powierzchni użytkowej 64,50 m2
i budynkiem gospodarczym, położonej w Hajnówce przy ul. Kolejowej 5, oznaczonej nume-
rem geodezyjnym 2320/113 o pow. 0,0755 ha – cena osiągnięta w przetargu 65.000 zł + VAT
(zwolniony) + koszty przygotowania nieruchomości do zbycia 1.476,00 zł,

 ogłoszono V 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,

 ogłoszono przetarg ofertowy na rozbiórkę dwóch budynków mieszkalnych w Hajnówce przy
ul. Piski 1 i Piaski 3 – kaucja zabezpieczająca rozbiórkę 2.000 zł,

 rozstrzygnięto przetarg ofertowy na rozbiórkę dwóch budynków mieszkalnych w Hajnówce
przy ul. Piski 1 i Piaski 3 – brak ofert,

 rozstrzygnięto II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż na własność nieruchomości miej-
skich niezabudowanych, położonych w Hajnówce przy ul. 11 Listopada, oznaczonych nume-
rami geodezyjnymi: 1056/135 o pow. 0,7414 ha – cena osiągnięta w przetargu 112.200 zł +
VAT 23 % + koszty przygot. nier. do zbycia 1.011,00 zł, 1056/157 o pow. 1,2381 ha – cena
osiągnięta w przetargu 177.200 zł + VAT 23 % + koszty przygot. nier. do zbycia 1.011,00 zł,
1056/160 o pow. 0,6103 ha – cena osiągnięta w przetargu 86.900 zł + VAT 23 % + koszty
przygot. nier. do zbycia 1.011,00 zł,

 rozstrzygnięto  III  przetarg  ustny  nieograniczony  na  sprzedaż  na  własność  nieruchomości
miejskiej 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 %) +
koszty przygot. nier. do zbycia 1.380,00 zł – brak ofert,
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 ogłoszono II przetarg ofertowy na rozbiórkę dwóch budynków mieszkalnych w Hajnówce
przy ul. Piski 1 i Piaski 3 – kaucja zabezpieczająca rozbiórkę 2.000 zł,

 rozstrzygnięto II przetarg ofertowy na rozbiórkę dwóch budynków mieszkalnych w Hajnów-
ce przy ul. Piski 1 i Piaski 3 – brak ofert,

 Przygotowano dokumentację i zawarto akt notarialny – umowę przeniesienia własności nieru-
chomości (aport) położonej w Hajnówce przy ul. Warszawskiej oznaczonej numerem geode-
zyjnym 2676/12 o pow. 0,2441 ha, na rzecz PWiK Sp. z o.o., 

 Nabyto do zasobu gruntów miasta Hajnówka nieruchomość od osoby fizycznej, oznaczoną
numerami geodezyjnymi 117/9 i 117/11 o łącznej pow. 0,0283 ha za kwotę 5.600,00 zł - po-
szerzenie ul. Urodzajnej,

 Nabyto do zasobu gruntów miasta Hajnówka nieruchomość od osoby fizycznej, oznaczoną
numerem geodezyjnym 111/3 o pow. 0,0100 ha za kwotę 2.000,00 zł - poszerzenie ul. Uro-
dzajnej,

 Nabyto do zasobu gruntów miasta Hajnówka nieruchomość od osoby fizycznej, oznaczoną
numerami geodezyjnymi 116/3, 116/5 i 116/6 o łącznej pow. 0,0086 ha za kwotę 1.720,00 zł
- poszerzenie ul. Urodzajnej,

 Przygotowano dokumentację i zawarto akt notarialny sprzedaży najemcy w trybie bezprzetar-
gowym lokal mieszkalny położony przy ul. Armii Krajowej 40/22 - pow. 42,36 m2 cena loka-
lu 91.243,00 zł,

 Przygotowano dokumentację i zawarto akt notarialny sprzedaży najemcy w trybie bezprzetar-
gowym  lokal  mieszkalny  położony  przy  ul.  3  Maja  45/7  -  pow.  29,98  m2 cena  lokalu
62.584,00 zł,

 Przygotowano dokumentację i zawarto akt notarialny sprzedaży najemcy w trybie bezprzetar-
gowym lokal mieszkalny położony przy ul. St. Batorego 23/28 - pow. 36,10 m2 cena lokalu
78.406,00 zł,

 Przygotowano dokumentację i zawarto akt notarialny sprzedaży najemcy w trybie bezprzetar-
gowym lokal  mieszkalny położony przy Os.  Millenium 2/3 -  pow. 44,50 m2 cena lokalu
91.531,00 zł,

 Przygotowano dokumentację i zawarto akt notarialny sprzedaży najemcy w trybie bezprzetar-
gowym lokal mieszkalny położony przy ul. Piłsudskiego 4B/27 - pow. 47,60 m2 cena lokalu
105.709,00 zł,

 Przygotowano dokumentację i zawarto akt notarialny sprzedaży najemcy w trybie bezprzetar-
gowym lokal mieszkalny położony przy ul. Piłsudskiego 4D/22 - pow. 47,60 m2 cena lokalu
106.978,00 zł,

 Przygotowano dokumentację i zawarto akt notarialny sprzedaży najemcy w trybie bezprzetar-
gowym lokal mieszkalny położony przy ul. Armii Krajowej 44/7 - pow. 38,53 m2 cena lokalu
79.646,00 zł,

 Przygotowano dokumentację i zawarto akt notarialny sprzedaży najemcy w trybie bezprzetar-
gowym lokal mieszkalny położony przy ul. Piłsudskiego 4D/9 - pow. 35,37 m2 cena lokalu
83.945,00 zł,

 Przygotowano dokumentację i zawarto akt notarialny sprzedaży najemcy w trybie bezprzetar-
gowym lokal mieszkalny położony przy ul. Piłsudskiego 4A/17 - pow. 35,37 m2 cena lokalu
77.606,00 zł,

 Wydano postanowienie w sprawie możliwości dokonania podziału działki oznaczonej nume-
rem geodezyjnym 1941/8 stanowiącej własność osoby fizycznej położonej w Hajnówce przy
ul. Sosnowej,

 Wydano postanowienie w sprawie możliwości dokonania podziału działki oznaczonej nume-
rem geodezyjnym 27/9 stanowiącej własność osoby fizycznej położonej w Hajnówce przy ul.
Granitowej,

 Wydano postanowienie w sprawie możliwości dokonania podziału działki oznaczonej nume-
rem geodezyjnym 91 stanowiącej własność osoby fizycznej położonej w Hajnówce przy ul.
Górnej,
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 Wydano postanowienie w sprawie zawieszenia rozgraniczenia działki oznaczonej numerem
geodezyjnym 228/2 stanowiącej własność osoby fizycznej położonej w Hajnówce przy ul.
Górnej.



Z zakresu budownictwa i inwestycji:

 Prowadzono nadzór nad realizacją zadań: 
a) „Modernizacja energetyczna Szkoły Podstawowej Nr 2”,
b) rozbudowa komunalnego budynku mieszkalnego przy ul. Bohaterów Westerplatte.

 Realizowano roboty drogowe związane z przebudową dróg i chodników:
 ul. Urodzajna, ul. Pszeniczna i ulica bez nazwy - ustawiono krawężniki- do wykonania:

profilowanie podbudowy, nawierzchnia z mieszanki mineralno -  bitumicznej asfaltowej,
 ul. Kochanowskiego, ul. Mickiewicza i ul. Tuwima - ustawiono krawężniki, - do wykona-

nia: profilowanie podbudowy, nawierzchnia  z  mieszanki mineralno - bitumicznej asfalto-
wej,

 ul.  Miodowa, ul.  Słodka i  ul.  Pszczela - ustawiono krawężniki i  wykonano kanalizację
deszczową, - do wykonania: profilowanie podbudowy, nawierzchnia z mieszanki mineral-
no - bitumicznej asfaltowej,

 ul. Skowronka, ul. Kukułki i ul. Sikorki - ustawiono krawężniki, - do wykonania: profilo-
wanie podbudowy, nawierzchnia z  mieszanki mineralno - bitumicznej asfaltowej,

 ul. Krucza - ustawiono krawężniki,- do wykonania: przyłącze kanalizacji deszczowej, pro-
filowanie podbudowy, nawierzchnia z mieszanki mineralno - bitumicznej asfaltowej,

 ul. Ciasna - ustawiono krawężniki, - do wykonania: profilowanie podbudowy, nawierzch-
nia z mieszanki mineralno - bitumicznej asfaltowej,

 ul.  Leszczynowa -  wykonano kanalizację  deszczową i  podbudowę;  zakończono roboty
przewidziane do wykonania w 2018 roku,

 ul. Bartników - w trakcie realizacji: budowa kanału technologicznego i wykonanie podbu-
dowy; zakończono roboty przewidziane do wykonania w 2018 roku, 

 wykonano ciąg pieszy z kostki brukowej, betonowej od ul. Elektrycznej do ogrodów dział-
kowych PZD (działka o nr geod. 2-216/16); zakończono roboty przewidziane do wykona-
nia w 2018 roku,
 ulica bez nazwy od ul. Poryjewo - ustawiono kra-

wężniki  i  wykonano nawierzchnię z  kostki  bruko-
wej,  betonowej  na  odcinku  100  mb  (działki  o  nr
geod. 7-163/2 i 7-164/3); zakończono roboty prze-
widziane do wykonania w 2018 roku,

 ul.  Daniela  -  w trakcie  realizacji:  ustawianie  krawężników i  wykonanie nawierzchni  z
kostki brukowej, betonowej.

 Przygotowano dokumentacje do wszczęcia postępowań o udzielenie zamówień publicznych:
 przebudowę ul. Celnej - Etap II - odcinek od km 0 + 543 do km 1 + 315, 
 przebudowę, remont i adaptację pomieszczeń Żłobka Samorządowego przy ul. Armii Kra-

jowej 24, 
 budowę drenażu odwadniającego budynek Szkoły Podstawowej Nr 2 w Hajnówce wraz z

budową kanalizacji deszczowej odprowadzającej wody drenarskie do sieci deszczowej w
ul. Chopina, 

 budowę ścieżki dydaktycznej „Judzianka” przy ul. Myśliwskiej,
 dostawę i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznych i kolektorów słonecznych,
 pełnienie nadzoru inwestorskiego przy budowie ścieżki dydaktycznej „Judzianka”,
 wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej przebudowy ulic: Woskowej, Rysiej,

Storczykowej, Ulica bez nazwy (odnoga ul. Zajęczej),
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 Umowy z  SKB -  zawarta  została  umowa ze  Społecznymi  Komitetami  Budowy w ulicy
Niecałej,

 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),

 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),

 Przygotowywano dokumenty związane z programem rządowym Mieszkanie+.

Z zakresu oświaty, kultury i sportu:
 Zakończono negocjacje,  ze skutkiem pozytywnym, dotyczące wniosków o dofinansowanie

realizacji  niżej  wymienionych  projektów  dofinansowanych  w  ramach  Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020:
a) pt. "Moje przedszkole" o wartości projektu wynosi 137.253,75 zł w tym dofinansowanie

w kwocie 116.594,75 zł. Projekt realizowany będzie w Przedszkolu Nr 1 w Hajnówce w
terminie od 01.08.2019 do 31.07.2021 r.

b) pt.  "Przedszkole  na  piątkę"  o  wartości  projektu  wynosi  402.576,87  zł  w  tym
dofinansowanie w kwocie 339.767,87 zł. Projekt realizowany będzie w Przedszkolu Nr 5
z Oddziałami Żłobkowymi w Hajnówce w terminie od 01.08.2019 r. do 30.09.2020 r.

 Zakończono  realizację  projektu  "Cykl  szkoleń  dla  20  kobiet  z  zakresu  samoobrony"  w
ramach Budżetu Obywatelskiego Miasta Hajnówka na 2018 rok. W ramach projektu obyło
się 20 szkoleń z zakresu samoobrony. Uczestniczkom kursu zakupiono koszulki i dyplomy
oraz zorganizowano spotkanie integracyjne w Parku Linowym Doktorce.

 Burmistrz Miasta Hajnówka objął patronatem organizację niżej wymienionych inicjatyw:
a)  III  Międzynarodowego  Festiwalu  Bajek,  organizowanego  przez  Fundację  na  rzecz

budowy otwartego społeczeństwa "ONI-TO MY",
b) XIV  edycji  Ogólnopolskiego  Konkursu  Fotograficznego  "Podlasie  w  obiektywie  im.

Wiktora Wołkowa", organizowanego przez Stowarzyszenie, Muzeum i Ośrodek Kultury
Białoruskiej w Hajnówce.

 Na okres wakacji zatrudniono drugiego Animatora Sportu na kompleksie boisk Orlik przy
Szkole Podstawowej 1 im. Janusza Kusocińskiego w Hajnówce.

 Zorganizowano wyjazdy do Białegostoku w dniach 12.05.2018 r., 19.05.2018 r., 26.05.2018
r., 09.06.2018 r., 16.06.2018 r., 23.06.2018 r. dla 50 uczniów hajnowskich szkół wraz z 4
opiekunami na zajęcia w ramach projektu "Politechnika Białostocka - Hajnowski Uniwersytet
Dziecięcy".  Ponadto  w  dniu  23.06.2018  r.  odbyło  się  uroczyste  zakończenie  roku
akademickiego  w  ramach  projektu  "Politechnika  Białostocka  -  Hajnowski  Uniwersytet
Dziecięcy".

 Przeprowadzono  procedurę  Zapytania  ofertowego  na  organizację  14  –  dniowego  obozu
językowego  w nadmorskiej  miejscowości  w ramach  realizacji  projektu  "Otwarta  Szkoła"
dofinansowanego z Funduszy Europejskich w ramach Programu Regionalnego Województwa
Podlaskiego na lata 2014 -2020. Wykonawcą usługi będzie firma POLTUR POLSKA sp. z
o.o., która zorganizuje 14 – dniowy obóz językowy (język angielski) w Jastrzębiej Górze.

 Przeprowadzono  procedurę  Zapytania  ofertowego  na  zakup,  dostawę,  montaż,  instalację,
uruchomienie  oraz  konfigurację  sprzętu  multimedialnego  do  dwóch  hajnowskich  szkół
(Szkoły Podstawowej Nr 3 w Hajnówce oraz Gimnazjum Nr 1 przy Szkole Podstawowej Nr 1
im.  Janusza  Kusocińskiego  w Hajnówce)  w ramach  realizacji  projektu  "Otwarta  Szkoła"
dofinansowanego z Funduszy Europejskich w ramach Programu Regionalnego Województwa
Podlaskiego na lata 2014 -2020. Wykonanie usługi powierzono firmie Podlaskie Centrum
Techniki Biurowej i Medialnej "BIFAX" Sp. z o.o. w Białymstoku.

5



 Zatwierdzono  arkusze  organizacyjne  placówek  oświatowych,  dla  których  organem
prowadzącym jest  Gmina Miejska Hajnówka, na rok szkolny 2018/2019. Arkusze zostały
pozytywnie  zaopiniowane  przez  związki  zawodowe  zrzeszające  nauczycieli  oraz  przez
Podlaskiego Kuratora Oświaty.

 Wyrażono zgodę, ze względu na stan zdrowia znacznie utrudniający uczęszczanie do szkoły,
na  zorganizowanie  dla  dwóch  uczniów  nauczania  indywidualnego  (jednemu  ze  Szkoły
Podstawowej  Nr  2  im.  Władysława  Jagiełły  w  Hajnówce  oraz  jednemu  ze  Szkoły
Podstawowej Nr 4 im. Henryka Sienkiewicza w Hajnówce).

 Wsparto finansowo:
a) Konkurs  literacki  pt.  "List  do  Józefa  Piłsudskiego",  organizowany  przez  Szkołę

Podstawową  Nr  3  w  Hajnówce,  pokrywając  część  kosztów  zakupu  nagród  dla
uczestników na kwotę 350 zł,

b) Powiatowy  Konkurs  Ortograficzny  dla  uczniów  klas  III  szkół  podstawowych
organizowany przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną, przekazano 14 zestawów
materiałów promocyjnych,

c) VI Piknik z Białorusem organizowany przez Stowarzyszenie "Nasza szkoła" przekazując
na  sfinansowanie  zakupu  artykułów  spożywczych  i  przemysłowych  niezbędnych  do
przygotowania uroczystości na kwotę 400 zł,

d) Dzień Dziecka w Muzeum Kowalstwa i Ślusarstwa na kwotę 400 zł,
e) VII Bieg Po Zdrowie organizowany przez Przedszkole Nr 5 z Oddziałami Żłobkowymi

w Hajnówce, wspierając organizację kwotą 500 zł
f) finał Międzygimnazjalnego Turnieju Polonistycznego pod nazwą "A niechaj narodowie

wżdy postronni znają, iż Polacy nie gęsi, iż swój język mają" organizowany przez Szkołę
Podstawową Nr 1 im. Janusza Kusocińskiego w Hajnówce, wspierając organizację kwotą
150 zł,

g) Międzyszkolny Konkurs  "Mistrzowie Języka Ojczystego"  organizowany przez  Szkołę
Podstawową Nr 1 im. Janusza Kusocińskiego w Hajnówce, wspierając organizację kwotą
300 zł.

 Międzyszkolny  konkurs  "Odpowiednie  dać  rzeczy  słowo"  organizowany  przez  Szkołę
Podstawową Nr 1 im. Janusza Kusocińskiego w Hajnówce, wspierając organizację kwotą 300
zł,

 Inicjatywę dydaktyczno – rekreacyjną organizowaną Zuchom ze Szkoły Podstawowej nr 2
im. Władysława Jagiełły w Hajnówce, w siedzibie Nadleśnictwa Hajnówka, przeznaczając
kwotę 500 zł,

 Akcję "OD CZWARTEGO ROKU BEZ KSIĄŻECZKI ANI KROKU", organizowaną przez
Przedszkole Nr 5 z Oddziałami Żłobkowymi w Hajnówce wspierając, przekazując kwotę 400
zł,

 Turniej  Wojewódzkiego  Brydża  Sportowego,  organizowanego  przez  Klub  Brydża
Sportowego w Hajnówce, przekazując kwotę 350 zł.

 Wydano 2 decyzje zmieniające w sprawie przyznania stypendium szkolnego na okres styczeń
- marzec 2018 r.

 Wydano  2  decyzje  zmieniające  w  sprawie  przyznania  stypendium  szkolnego  na  okres
kwiecień – czerwiec 2018 r.

 Wydano 1 decyzję w sprawie przyznania zasiłku szkolnego.
 Przygotowano  listy  wypłat  stypendiów  szkolnych  wnioskodawcom,  na  łączną  kwotę

120.406,71 zł.
 Przygotowano listy wypłat zasiłków szkolnych wnioskodawcom, na łączną kwotę 1.500,00

zł.
 Pozytywnie zaopiniowano projektu dyżurów aptek ogólnodostępnych,  funkcjonujących na

terenie powiatu hajnowskiego, na drugie półrocze 2018 roku, przekazany przez Starostwo
Powiatowe w Hajnówce.
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 W dniu  11  i  21  czerwca  2018  r.  w  mammobusie  ustawionym przy  Urzędzie  Miasta  w
Hajnówce wykonywane były bezpłatne badania mammograficzne dla kobiet w wieku  50- 69
lat.

 Ogłoszono  konkurs  ofert  na wybór  realizatora  programu  polityki  zdrowotnej  pod  nazwą
”Program szczepień profilaktycznych przeciw grypie dla mieszkańców Hajnówki po 65 roku
życia” w 2018 roku.

 Przesłano do Kuratorium Oświaty w Białymstoku informację o wysokości środków i liczbie
uczniów  uprawnionych  do  dofinansowania  podręczników  i  materiałów  edukacyjnych  w
ramach Rządowego programu pomocy uczniom „Wyprawka szkolna 2018“, w roku szkolnym
2018/2019.

Z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska:

 Zrealizowano 17 zgłoszeń osób fizycznych o planowanej wycince drzew;
 Wydano 4 decyzje dotyczące zezwoleń na usuwanie drzew i krzewów;
 Złożono 2 wnioski  o  wydanie  zezwolenia  na usunięcie  drzew z terenu działek  będących

własnością Gminy Miejskiej Hajnówka;
 Wydano 31 decyzji dotyczących zezwoleń na korzystanie z dróg w sposób szczególny;
 Wydano 7 decyzji dotyczących współdziałania w zakresie organizacji bezpieczeństwa ruchu

drogowego;
 Przyjęto 125 deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
 Rozpatrzono pozytywnie 33 podania o dofinansowanie sterylizacji lub kastracji zwierząt na

podstawie programu opieki  nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt  na  terenie  miasta  Hajnówka,  w wyniku czego na  zabiegi  skierowano 3  psy,  16
suczek, 7 kotów i 17 kotek, łączna ilość zwierząt-43.

 Wystawiono  2  postanowień  o  zarachowaniu  wpłaty  za  gospodarowanie  odpadami
komunalnymi;

 Wystawiono  35  upomnień  o  zaległości  w  opłacie  za  gospodarowanie  odpadami
komunalnymi;

 Wystawiono 42 tytuły wykonawcze w celu dochodzenia przez urząd skarbowy należności
z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 Wydano 165 decyzji przyznających dodatek mieszkaniowy;
 Wydano 2 decyzje o odmowie przyznania dodatku mieszkaniowego;
 Wydano  1  decyzję  o  umorzeniu  postępowania  w  sprawie  przyznania  dodatku

mieszkaniowego;
 Wydano 3 decyzje wstrzymujące dodatek mieszkaniowy;
 Wydano 3 decyzje anulujące wstrzymanie dodatku mieszkaniowego;
 Wydano 74 decyzje przyznające dodatek energetyczny.

Z zakresu zamówień publicznych:

 W dniu 14.05.2018 r. unieważniono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn.
„Wyposażenie placu zabaw”.

 W  dniu  16.05.2018  r.  wszczęto  postępowanie  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  pn.
„Wyposażenie placu zabaw II”.

 W  dniu  21.05.2018  r.  wszczęto,  a  w  dniu  12.06.2018  r.  unieważniono  postępowanie  o
udzielenie zamówienia publicznego pn. „Budowa fontanny”.

 W  dniu  09.05.2018  r.  wszczęto,  a  w  dniu  20.06.2018  r.  rozstrzygnięto  postępowanie  o
udzielenie zamówienia publicznego pn. „Ścieżka dydaktyczna – budowa”. Umowę zawarto z
firmą P.P.H.U. „Rostkowscy” s.c. na kwotę 375.816,97 zł.
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 W  dniu  14.05.2018  r.  wszczęto,  a  w  dniu  27.06.2018  r.  unieważniono  postępowanie  o
udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dostawa i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznych
i kolektorów słonecznych”.

 W  dniu  04.06.2018  r.  wszczęto,  a  w  dniu  25.06.2018  r.  rozstrzygnięto  postępowanie  o
udzielenie  zamówienia  publicznego  pn.  „Dostawa  materiałów  drogowych  II”.  Umowę
zawarto z firmą ABW Superbruk Sp. z o.o. na kwotę 108.541,35 zł.

 W  dniu  19.06.2018  r.  wszczęto,  a  w  dniu  09.07.2018  r.  unieważniono  postępowanie  o
udzielenie zamówienia publicznego pn. „Przebudowa ulicy Celnej – Etap II”.

 W  dniu  08.05.2018  r.  wszęto,  a  w  dniu  03.07.2018  r.  rozstrzygnięto  postępowanie  o
udzielenie  zamówienia  publicznego  pn.  „Zagospodarowanie  odpadów  komunalnych”.
Umowę  zawarto  z  firmą  Przedsiębiorstwo  Usług  Komunalnych  Sp.  z  o.o.  na  kwotę
1.984.990,00 zł.

 W  dniu  25.05.2018  r.  wszczęto  postępowanie  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  pn.
„Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego”.

 W  dniu  09.07.2018  r.  wszczęto  postępowanie  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  pn.
„Pełnienie nadzoru inwestorskiego przy budowie ścieżki dydaktycznej”.

 W  dniu  07.06.2018  r.  wszczęto,  a  w  dniu  17.07.2018  r.  rozstrzygnięto  postępowanie  o
udzielenie zamówienia publicznego pn. „Budowa drenażu i kanalizacji deszczowej”. Umowę
zawarto z firmą Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. na kwotę 139.558,81
zł.

 W  dniu  18.06.2018  r.  wszczęto,  a  w  dniu  18.07.2018  r.  rozstrzygnięto  postępowanie  o
udzielenie  zamówienia  publicznego  pn.  „Dokumentacja  projektowo-kosztorysowa
przebudowy ulic w Hajnówce”. Umowę zawarto z firmą:
a) „Drogowskaz” s.c. na kwotę:

- zadanie nr 1 – 15.990,00 zł.
- zadanie nr 3 – 19.680,00 zł.

b) SBKiM Wojciech Grzybowski na kwotę:
- zadanie nr 2 – 28.044,00 zł.

Sprawy różne:
 W  dniu  28  maja  2018  roku  hajnowskie  szkoły  podstawowe,  Zespół  Szkół

Ogólnokształcących oraz Zespół Szkół Zawodowych w Hajnówce  odwiedził  pies    Aslan
wraz ze swoim przewodnikiem. Organizatorem akcji był Burmistrz Miasta Hajnówka, Zespół
Oświaty,  Kulturu  i  Sportu  wraz  z  Miejską  Komisją  Rozwiązywania  Problemów
Alkoholowych w Hajnówce.    Projekt  "Nasze  Zasady,  Twoje  Bezpieczeństwo"  jest  akcją
profilaktyczno–prewencyjna,  której  celem  jest  wykrywanie  substancji  psychoaktywnych
wśród dzieci i młodzieży w środowisku szkolnym. Pies i przewodnik reprezentowali fundację
„Pro  Familia  Mea”,  która  opracowała  Projekt  „Nasze  Zasady,  Twoje  Bezpieczeństwo”.
Głównym celem autorskiego Projektu  Fundacji  jest  zwalczanie  dystrybucji  narkotyków i
dopalaczy  wśród  dzieci  i  młodzieży.  Do  osiągnięcia  tego  celu  Fundacja  wykorzystuje
specjalnie  wyselekcjonowane  i  wyszkolone  psy  wykrywające  zapach  substancji 
psychoaktywnych.

 Pracownicy  Urzędu  Miasta  Hajnówka  brali  udział  w  przygotowaniach  i  organizacji  XII
edycji  Jarmarku Żubra w dniu 15.07.2018 r. -  święta smaków, kultury i tradycji  Regionu
Puszczy  Białowieskiej.  W szczególności  zorganizowano  strefę  Hajnowskiego  Marcinka  z
warsztatem dotyczącym wytwarzania  tego wyrobu oraz  rodzinną  strefę  Żubra  Pompika  z
szeregiem  atrakcji  i  warsztatów  dla  dzieci  czy  konkurs  kulinarny  na  potrawę  z
wykorzystaniem produktów hajnowskiej mleczarni. 

Informacja została uzgodniona z Burmistrzem Miasta Hajnówka
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