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Informacja o działalności Burmistrza Miasta Hajnówka
w okresie od 6 czerwca 2019 roku do 9 sierpnia 2019 roku

Dnia  1  lipca  Burmistrz  Miasta  Hajnówka  uczestniczył,  jako  jeden  z  panelistów,  w
międzynarodowej  konferencji  poświęconej  tematyce  współpracy  samorządów  na  szczeblu
międzynarodowym pn.  „Polski  samorząd  na  osi  współpracy Wschód  -  Zachód”.  Organizatorem
wydarzenia  był  Narodowy  Instytut  Samorządu  Terytorialnego  oraz  Gmina  Supraśl.  W  trakcie
przedsięwzięcia towarzyszyli mu partnerzy współpracy z Białorusi: 
-  Rejon  Prużański  reprezentowany  był  przez:  Supranovicz  Rusłana  Wasiliewicza  (Zastępca
Przewodniczącego  Rejowego  Komitetu  Wykonawczego  w  Prużanach),  Purę  Tatianę  Iwanovną
(Zastępca  Naczelnika  Wydziału  Ideologii,  Kultury  i  ds.  Młodzieży  Rejonowego  Komitetu
Wykonawczego  w  Prużanach),  Karpieczkina  Władimira  Iwanovicza  (Dyrektor  Sanatorium
„Rużański”),  Lewczuk  Elenę  Michajłowicz  (Nauczyciel  szkoły  średniej  nr  15  w  Prużanach,
przedstawiciel Rady Rejonowego Stowarzyszenia „Agrotur”)
-  Rejon  Kamieniecki  reprezentował:  Zaichuk  Valiantsin  (Przewodniczący Rejonowego  Komitetu
Wykonawczego w Kamieńcu),  Mikhalchyk  Aliaksandr  (Zastępca  Przewodniczącego Rejonowego
Komitetu Wykonawczego w Kamieńcu), Kisliak Viktar (Główny specjalista ds. sportu i turystyki
Rejonowego Komitetu Wykonawczego w Kamieńcu),
-  Rejon  Swisłocki  reprezentowały:  Roksana  Nikołajewna  Szejko  (Zastępca  Przewodniczącego
Rejonowego  Komitetu  Wykonawczego  w  Swisłoczy),  Elena  Paniznikowa  (Naczelnik  Wydziału
Kultury w Rejonowym Komitecie Wykonawczym w Swisłoczy).
Celem konferencji  było  zaprezentowanie  możliwości  finansowania  współpracy międzynarodowej
oraz wymiana doświadczeń jednostek samorządu terytorialnego. Spotkanie dedykowane było przede
wszystkim przedstawicielom lokalnych samorządów. Wydarzenie wpisało się także w obchody 450.
rocznicy Unii Lubelskiej.

W dniach 13-14 lipca Gmina Miejska Hajnówka gościła przedstawicieli partnerskiej gminy
Kaźmierz (woj. wielkopolskie) w osobach: Zenon Gałka Wójt Gminy Kaźmierz, Tomasz Olejnik
Skarbnik Gminy Kaźmierz. Goście uczestniczyli w XIII Jarmarku Żubra, a dzień przed na Nocy
Kupały „Na Iwana, na Kupała” w Dubiczach Cerkiewnych. Na jarmarku gościliśmy także partnerów
z Białorusi - z Prużan, Swisłoczy. 

Dnia  19  lipca  nastąpiło  oficjalne  otwarcie  basenów  na  terenie  OSiR.  Inwestycja  była
realizowana  w  ramach  projektu:  „Hajnówka  OdNowa”  –  rewitalizacja  strefy  urbanistycznej
„Chemiczna”  na  terenie  Miasta  Hajnówka”  realizowanego  z  funduszy  Regionalnego  Programu
Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. Do użytku oddano także fontannę typu
„mokry  chodnik”  w  Parku  Miejskim.  Zabudowana  została  ona  na  miejscu  starej  infrastruktury
wodnej.  Strumienie  wody  zmieniają  swoje  natężenie  co   pół  godziny  (od  najmniejszego  do
największego sięgającego 3-4 m), zaś nocą miejsce będzie podświetlane. Całkowity koszt inwestycji
wyniósł 428.494,73 zł, z czego wydatki poniesione w 2019r. To 265 tys. zł.(finansowanie: budżet
miasta Hajnówka i Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Hajnówce).

Dnia  1  sierpnia  2019  r.  na  stanowisko Dyrektora  Miejskiej  Biblioteki  Publicznej  im.  dr.
Tadeusza Rakowieckiego została powołana pani Maria Skwarczyńska na okres 3 lat.

Z zakresu gospodarki gruntami i rolnictwa:
 przygotowano dokumentację i zawarto akt notarialny sprzedaży najemcy w trybie 

bezprzetargowym - lokal mieszkalny położony przy ul. 11 Listopada 26 - pow. 57,95 m2 cena
lokalu 53.700,00 zł;

 przygotowano dokumentację i zawarto akt notarialny sprzedaży najemcy w trybie 
bezprzetargowym - lokal mieszkalny położony przy ul. 3 Maja 33 - pow. 47,96 m2 cena 
lokalu 105.600,00 zł;
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 przygotowano dokumentację i zawarto akt notarialny sprzedaży najemcy w trybie 
bezprzetargowym - lokal mieszkalny położony przy ul. Piłsudskiego 4F - pow. 47,60 m2 cena
lokalu 103.000,00 zł;

 przygotowano dokumentację i zawarto akt notarialny sprzedaży najemcy w trybie 
bezprzetargowym - lokal mieszkalny położony przy ul. Piłsudskiego 4 B - pow. 47,60 m2 
cena lokalu 110.678,00 zł;

 przygotowano dokumentację i zawarto akt notarialny sprzedaży najemcy w trybie 
bezprzetargowym - lokal mieszkalny położony przy ul. S.Batorego 19 - pow. 73,00 m2 cena 
lokalu 154.100,00 zł;

 przygotowano dokumentację i zawarto akt notarialny sprzedaży najemcy w trybie 
bezprzetargowym - lokal mieszkalny położony przy ul. Ks.I.Wierobieja 22 - pow. 57,20 m2 
cena lokalu 50.143,00 zł;

 przygotowano dokumentację i zawarto akt notarialny sprzedaży najemcy w trybie 
bezprzetargowym - lokal mieszkalny położony przy ul. A.Krajowej 34 - pow. 43,05 m2 cena 
lokalu 89.295,00 zł;

 przygotowano dokumentację i zawarto akt notarialny sprzedaży najemcy w trybie 
bezprzetargowym - lokal mieszkalny położony przy ul. Parkowej 2 - pow. 48,75 m2 cena 
lokalu 107.830,00 zł;

 przygotowano dokumentację i zawarto akt notarialny sprzedaży najemcy w trybie 
bezprzetargowym - lokal mieszkalny położony przy ul. Piłsudskiego 4A - pow. 41,84 m2 
cena lokalu 94.200,00 zł;

 przygotowano dokumentację i zawarto akt notarialny nabycia nieruchomości w formie 
darowizny od Spółdzielni Mieszkaniowej w Hajnówce – działek oznaczonych numerami 
geodezyjnymi: 1565/36 o pow. 0,0894 ha położonej w obrębie ulicy Małej i 3041/14 i 
3041/22 o pow. 0,0414 ha położonej w obrębie ulicy A.Krajowej;

 rozstrzygnięto przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż na własność nieruchomości 
miejskiej, niezabudowanej, położonej w Hajnówce przy ul. Targowej, oznaczonej numerem 
geodezyjnym 219/40 o pow. 0,4005 ha – cena wywoławcza 119.000,00 zł + VAT 23 % + 
koszty przygotowania nieruchomości do zbycia 888,00 zł, cena osiągnięta w przetargu – 
120.200,00 zł + Vat 23 %, nabywca PPHU „Opal” S.J. Irena Puławska Roman Puławski;

 rozstrzygnięto przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż na własność nieruchomości 
miejskiej niezabudowanej, położonej w Hajnówce przy ul. 3 Maja 59S, oznaczonej numerem 
geodezyjnym: 3366 o pow. 10095 m2 Cena wywoławcza 1.392.000,00 zł + VAT (23 %) + 
koszty przygotowania nieruchomości do zbycia 888,00 zł, cena osiągnięta w przetargu – 
1.406.200,00 zł + Vat 23 %, nabywca LIDL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka
Komandytowa;

 rozstrzygnięto IV przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż na własność nieruchomości 
miejskich niezabudowanych, położonych przy ul. Doc. A. Dowgirda w Hajnówce 
oznaczonych numerami geodezyjnymi: 3371/1 o pow. 2,6245 ha – cena wywoławcza 
680.000 zł i 3371/2 o pow. 4,3324 ha – cena wywoławcza 1.100.000 zł + VAT (23 %) + 
koszty przygotowania nieruchomości do zbycia 1.011,00 zł – brak ofert;

 rozstrzygnięto przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż na własność nieruchomości 
miejskiej niezabudowanej, położonej w Hajnówce przy ul. Filipczuka, oznaczonej numerem 
geodezyjnym 1/188 i 1/192 o pow. 0,3000 ha – cena wywoławcza 97.000 zł + VAT (23 %) + 
koszty przygotowania nieruchomości do zbycia 1.134,00 zł – brak ofert;

 wydano 1525 zaświadczeń potwierdzających przekształcenie prawa użytkowania wieczystego
w prawo własności gruntu;

 wydano 19 decyzji uchylających decyzje Burmistrza Miasta Hajnówka zatwierdzających 
podziały wykonane przez Geodetę;

 wydano decyzję zatwierdzającą podział działki oznaczonej numerem geodezyjnym 323/1 
położonej przy ul. Danielej.
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Z zakresu budownictwa i inwestycji:

 Prowadzono nadzór i bieżące uzgadnianie opracowywanej dokumentacji projektowo-            
kosztorysowej przebudowy: 

a) ul. Woskowej;
b) ul. Storczykowej;
c) ul. Armii  Krajowej  (odcinek  od  ul. 3 Maja  do  ul. Piłsudskiego); 
d) ul. Urodzajnej;
e) ul. Księżycowej;
f) Ulicy  bez  nazwy  (odnoga  ul. Zajęczej);
g) ul. Poranek,
    Prowadzono nadzór nad realizacją zadań:
a) budowa  fontanny  w  parku  miejskim;
b) dostawa i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznych;
c) rozbiórka i budowa basenów kąpielowych;
d) zagospodarowanie terenu wokół budynku HDK;
e) rozbudowa i przebudowa Przedszkola nr 3 z Oddziałami integracyjnymi w Hajnówce wraz z  

zagospodarowaniem terenu;
 Realizacja zadań inwestycyjnych:

a) ul. Białowieska 
* wykonanie parkingów, chodników i wjazdów bramowych (w trakcie realizacji);
* do wykonania nawierzchnia z mieszanki mineralno- bitumiczno- asfaltowej – termin   

realizacji 31.08.2019 r.;
b)  ul. Bartników
*     ustawiono  krawężniki  i  wykonano  nawierzchnię  z  mieszanki  mineralno - bitumicznej 

 asfaltowej;
*    do wykonania nawierzchnia  z  płyt  ażurowych;
c) ulica  bez  nazwy  od  ul. Poryjewo
*     ustawiono  krawężniki  i  wykonano  nawierzchnię z  kostki  brukowej,  betonowej  na 

odcinku  100 mb (działka  o  nr  geod.  7-163/2);
d) Szkoła  Podstawowa  Nr 1
*     wykonano  podjazd  dla  niepełnosprawnych  oraz  schody  przy głównym  wejściu  do 

budynku  szkoły;
e) Żłobek  Samorządowy
*    w  trakcie  realizacji  wykonanie  drogi  pożarowej;
 Przygotowanie  dokumentacji  do  wszczęcia  postępowań  o  udzielenie  zamówień 

publicznych na:
a) dostawę  i  montaż  urządzeń  Otwartych  Stref  Aktywności;
b) budowę  Domu  Dziennej  Pomocy  w  Hajnówce;
c) pełnienie  funkcji  inspektora  nadzoru  inwestorskiego  przy  realizacji  zadania  „Budowa     

Domu  Dziennej  Pomocy”;
d) przebudowę  ul. Brzozowej  w  Hajnówce;
 Przygotowanie  dokumentacji  planistycznej  do  zmiany  studium  uwarunkowań  i 

kierunków  zagospodarowania  przestrzennego  miasta  Hajnówka;
 Przygotowanie  dokumentacji  planistycznej - opracowywanie  miejscowych  planów 

zagospodarowania  przestrzennego  dla  części  miasta  Hajnówka  (przygotowanie 
dokumentacji formalno - prawnej  dla  planowanych  zmian  w  obowiązujących 
miejscowych  planach zagospodarowania  przestrzennego);

 Wydawanie  wypisów  i  wyrysów  z  planów  zagospodarowania  przestrzennego  miasta 
Hajnówka, zaświadczeń  o  przeznaczeniu  terenu  w  mpzp, opinii  planistycznych.
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Z zakresu oświaty, kultury i sportu:

 Burmistrz Miasta Hajnówka objął patronatem organizację niżej wymienionych inicjatyw:
a) Galii Boksu i K1 Puszcza FIGHT NIGHT organizowaną przez U.K.S. „Unia” 

Hajnówka;
b) IV Międzynarodowy Festiwal Bajek organizowany przez Fundację na rzecz budowy 

otwartego społeczeństwa „ONI - TO MY”;
c) XV edycję ogólnopolskiego konkursu fotograficznego „Podlasie w obiektywie im. 

Wiktora Wołkowa” organizowanego przez Muzeum i Ośrodek Kultury Białoruskiej w
Hajnówce.

 Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego przeprowadził kontrolę projektu „Otwarta 
szkoła”, który był realizowany przez Gminę Miejską Hajnówka w okresie od 03.04.2018 r. do
30.04.2019 r. W wyniku kontroli nie stwierdzono żadnych uchybień ani nieprawidłowości;

 Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego przeprowadził kontrolę projektu „Witamy 
w przedszkolu”, który był realizowany przez Gminę Miejską Hajnówka w okresie od 
01.08.2016 r. do 31.03.2018 r. W wyniku kontroli nie stwierdzono żadnych uchybień ani 
nieprawidłowości;

 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 08.06.2019 r. oraz 15.06.2019 r. dla 50 
uczniów hajnowskich szkół wraz z 4 opiekunami na zajęcia w ramach projektu "Politechnika 
Białostocka - Hajnowski Uniwersytet Dziecięcy". Ponadto w dniu 15.06.2019 r. odbyło się 
uroczyste zakończenie roku akademickiego w ramach projektu "Politechnika Białostocka - 
Hajnowski Uniwersytet Dziecięcy";

 Wsparto finansowo XV Wieczór Poezji Prawosławnej w Hajnówce organizowany przez 
Parafię Prawosławną p.w. Świętej Trójcy w Hajnówce, w kwocie 800 zł;

 Ufundowano nagrody w corocznym Turnieju Ogólnowojewódzkim Brydża Sportowego 
organizowanego przez Klub Brydża Sportowego, na kwotę 200 zł;

 Podpisano umowę z Politechniką Białostocką na realizację projektu „Politechnika 
Białostocka – Hajnowski Uniwersytet Dziecięcy”w roku szkolnym 2019/2020. Projekt, 
wzorem ubiegłego roku szkolnego 2018/2019, zakłada uczestnictwo 50 uczniów klas 4-6 
szkół podstawowych w zajęciach organizowanych przez Politechnikę Białostocką;

 Wyrażono zgodę, ze względu na stan zdrowia znacznie utrudniający uczęszczanie do szkoły, 
na zorganizowanie dla uczennicy ze Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Władysława Jagiełły
w   Hajnówce nauczania w formie indywidualnej lub grupowej do 5 osób;

 Przeprowadzono procedurę Zapytania ofertowego nr ZOK.042.1.5.2019 z dnia 02.07.2019 r. 
na przeprowadzenie 200 godzin zajęć bajkoterapii dla 20 dzieci – uczestników projektu 
„Nowe miejsca żłobkowe w Gminie Miejskiej Hajnówka”. Wykonawcą zamówienia będzie 
Pani Natalia Gierasimiuk;

 Przeprowadzono procedurę Zapytania ofertowego nr ZOK.042.3.1.2019 z dnia 03.07.2019 r. 
na zakup, dostawę i montaż mebli oraz sprzętu specjalistycznego do Szkoły Podstawowej Nr 
1 im. Janusza Kusocińskiego w Hajnówce, Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Władysława 
Jagiełły w Hajnówce oraz Szkoły Podstawowej Nr 3 w Hajnówce. Wykonawcą I części 
zamówienia będzie Firma Biuro i Meble Marek Józef Mikołowski natomiast II części  
zamówienia Firma P.H.U. „SOBEX-NOWY”;

 Przeprowadzono procedurę Zapytania ofertowego nr ZOK.042.3.2.2019 z dnia 16.07.2019 r. 
na zakup i dostawę pomocy dydaktycznych oraz materiałów papierniczych do Szkoły 
Podstawowej Nr 1 im. Janusza Kusocińskiego  w Hajnówce, Szkoły Podstawowej Nr 2 im. 
Władysława Jagiełły w Hajnówce oraz Szkoły Podstawowej Nr 3 w Hajnówce. Wykonawcą 
zamówienia będzie Firma P.H.U. „SOBEX-NOWY”;
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 Przeprowadzono procedurę Zapytania ofertowego nr ZOK.042.2.1.2019 z dnia 01.07.2019 r. 
na zakup, dostawę i montaż mebli do Przedszkola Nr 1 w Hajnówce w ramach realizacji 
projektu „Moje przedszkole”. Wykonawcą zamówienia będzie Firma P.H.U. „SOBEX-
NOWY”;

 Przeprowadzono procedurę Zapytania ofertowego nr ZOK.042.2.2.2019 z dnia 17.07.2019 r. 
na zakup i dostawę pomocy dydaktycznych oraz   materiałów papierniczych do Przedszkola 
Nr 1 w Hajnówce w ramach realizacji projektu „Moje przedszkole”. Wykonawcą zamówienia
będzie Firma P.H.U. „SOBEX-NOWY”;

 Otrzymano i dokonano podziału (wg zapotrzebowania szkół) dotacji w wysokości 126.367,45
zł na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych oraz podręczników do języka obcego 
nowożytnego dla uczniów;

 Przeprowadzono postępowania egzaminacyjne na stopień awansu zawodowego nauczyciela 
mianowanego dla trzech nauczycieli miejskich przedszkoli (1 nauczyciel Przedszkola Nr 1
w Hajnówce, 1 nauczyciel Przedszkola Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi im. Żubra 
Pompika oraz 1 nauczyciel Przedszkola Nr 5 w Hajnówce) oraz nauczyciela Szkoły 
Podstawowej Nr 2 im. Władysława Jagiełły w Hajnówce;

 Odbyło się posiedzenie Komisji Stypendialnej, która przeanalizowała 106 wniosków
o przyznanie Stypendium Burmistrza Miasta Hajnówka imienia Pelagii Ponieckiej. Decyzją 
Komisji, zatwierdzoną przez Burmistrza, w/w Stypendium otrzyma 93 uczniów hajnowskich 
szkół;

 Złożono wniosek o płatność w ramach projektu „Nowe miejsca żłobkowe w Gminie 
Miejskiej Hajnówka za pośrednictwem systemu SL2014;

 Złożono wnioski o zaliczkę w ramach projektu „Moja szkoła” i „Moje przedszkole” za 
pośrednictwem systemu SL2014;

 Opracowano dokumentację rekrutacyjną oraz ogłoszono rekrutację do projektu „Moja szkoła”
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu 
Regionalnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020, który realizowany będzie w 
trzech hajnowskich szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska 
Hajnówka: Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Janusza Kusocińskiego w Hajnówce ul. 3 Maja 54, 
Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Władysława Jagiełły w Hajnówce, ul. Wróblewskiego 2 i 
Szkoły Podstawowej Nr 3 w Hajnówce ul. Działowa 1 oraz nauczycieli w/w szkół.
Projekt obejmuje realizację niżej wymienionych działań dla uczniów:

a) Zajęcia rozwijające uzdolnienia i dydaktyczno – wyrównawczych z języka angielskiego; 
b) Zajęcia rozwijające kompetencje w zakresie przedmiotów przyrodniczych i matematycznych,

wyposażenie pracowni;
c) Zajęcia rozwijające kompetencje cyfrowe oraz zajęcia z programowania, zakup sprzętu TIK; 
d) Z zakresu terapii Integracji Sensorycznej (IS) dla 7 uczniów niepełnosprawnych ze SP2, 

wyposażenie gabinetu IS, zatrudnienie asystenta;
e) Indywidualnych zajęć logopedycznych, doposażenie 3 gabinetów logopedycznych;
f) Doradztwo edukacyjno – zawodowe (zajęcia grupowe i indywidualne) – dla 60 uczniów 

biorących udział w projekcie;
g) Nauka gry w szachy – wsparcie uczniów w rozwoju m.in. kreatywności, innowacyjności – 

dla wszystkich uczniów objętych projektem; 
 Zakup sprzętu TIK (między innymi: 139 laptopów, 5 tablic interaktywnych, 9 projektorów).

oraz zakłada następujące formy podniesienie kompetencji nauczycieli:
a) Szkolenie z zakresu TIK (kompetencje cyfrowe); 
b) Szkolenie nt. programowania z elementami mechatroniki;
c) Kurs II stopnia z Integracji Sensorycznej; 
d) Studia podyplomowe pedagogiki specjalnej: oligofrenopedagogiki; 
 Opracowano dokumentację rekrutacyjną oraz ogłoszono rekrutację do projektu „Moje 

przedszkole” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w 
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ramach Programu Regionalnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020, który 
realizowany będzie w Przedszkolu Nr 1 w Hajnówce.
Celem projektu realizowanego w Przedszkolu Nr 1 w Hajnówce jest wsparcie 40 dzieci w 
wieku od 3 do 5 lat z miasta Hajnówka poprzez wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie 
jakości oferty edukacyjnej w zakresie wychowania przedszkolnego, w tym jej dostosowanie 
do zdiagnozowanych potrzeb edukacyjnych dzieci oraz doposażenie przedszkola w niezbędną
infrastrukturę techniczną. Projekt obejmuje kształtowanie i rozwijanie u dzieci 
uczęszczających do Przedszkola Nr 1 w Hajnówce kompetencji kluczowych w tym 
organizację:

a) dodatkowych zajęć dydaktyczno - wyrównawczych dla 10 dzieci;
b) trzech kółek dla 30 dzieci wykazujących zainteresowania: badawcze - 10 dzieci, 

informatyczne - 10 dzieci i językowe (j. angielski) - 10 dzieci;
c) wyjazdu edukacyjnego dla 40 dzieci (dla wszystkich dzieci uczestniczących w projekcie);
 Ogłoszono i rozstrzygnięto konkurs ofert na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej 

pod nazwą ”Program szczepień profilaktycznych przeciw grypie dla mieszkańców Hajnówki 
po 65 roku życia” w 2019 roku;

  Zawarto umowę z wyłonionym w konkursie ofert oferentem – „HAJMED“ Sp. z o.o. w 
Hajnówce, na realizację programu polityki zdrowotnej w 2019 roku pod nazwą „Program 
szczepień profilaktycznych przeciw grypie dla mieszkańców Hajnówki po 65 roku życia”. W 
ramach programu zaszczepionych zostanie 450 mieszkańców miasta, z powyższego 
przedziału wiekowego.  Koszt realizacji programu w całości zostanie pokryty z budżetu 
miasta i w 2019 roku wyniesie 18 tys. zł;

 Wydano 1 decyzję odmawiającą przyznania stypendium szkolnego za okres od stycznia do 
czerwca 2019r., w związku ze zgłoszeniem przez wnioskodawcę zmiany miejsca 
zamieszkania;

 W dniach 11 i 24 czerwca, 3 lipca, 17 i 25 lipca oraz 1 sierpnia 2019r. w mammobusie
ustawionym przy Urzędzie Miasta w Hajnówce wykonywane były bezpłatne badania 
mammograficzne dla kobiet w wieku  50- 69 lat;
-   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 2019“, w roku 
szkolnym 2019/2020.

Z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska:

 Wydano 23 decyzje dotyczące zezwoleń na korzystanie z dróg w sposób szczególny;
 Wydano 5 decyzji  dotyczące współdziałania w zakresie  organizacji  bezpieczeństwa ruchu

drogowego;
 Zrealizowano 6 zgłoszeń osób fizycznych o planowanej wycince drzew;
 Wydano 1 decyzję odmawiającą wydania zezwolenia na usunięcie drzewa;
 Wydano 5 decyzji zezwalających na usunięcie drzewa;
 Wydano 1 decyzję umarzającą postępowanie w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie

drzewa;
 Przyjęto 114 deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
 Wysłano 26 wezwań do mieszkańców w sprawie weryfikacji liczby osób zamieszkujących

nieruchomość;
 Wysłano  13 wezwań  do mieszkańców w celu  złożenia  deklaracji  o  wysokości  opłaty za

gospodarowanie odpadami komunalnymi;
 Wystawiono 6 tytułów wykonawczych w celu dochodzenia przez urząd skarbowy należności

z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
 Wpłynęło 31 wniosków o dofinansowanie sterylizacji lub kastracji zwierząt właścicielskich

na podstawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
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zwierząt na terenie miasta Hajnówka, w wyniku czego na zabiegi skierowano 12 suczek, 5
psów, 12 kotek i 2 koty, łączna ilość zwierząt – 31;

 Wpłynęło  1  podanie  o  dofinansowanie  sterylizacji  lub  kastracji  zwierząt  bezpańskich  na
podstawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt na terenie miasta Hajnówka, w wyniku czego na zabiegi skierowano 1 kota, łączna
ilość zwierząt -1.

Z zakresu zamówień publicznych:

1. W dniu 17.06.2019 r. rozstrzygnięto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn. 
„Udzielenie i obsługa kredytu”. Umowę zawarto z Bankiem Gospodarstwa Krajowego 
Region Podlaski z siedzibą w Białymstoku przy ul. Świętojańskiej 12A na kwotę 83.538,00 
zł.

2. W dniu 02.07.2019 r. rozstrzygnięto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn. 
„Dokumentacja projektowa przebudowy ulic”. Umowę zawarto z:

      a)   Pracownia Projektowa KOMI Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku przy ul.  Waszyngtona  
24/197, na kwotę 48.585,00 zł.

      b)   „Drogowskaz” s.c. z siedzibą w Białymstoku przy ul.  Elewatorskiej 13/22, na kwotę 
28.905,00 zł.

      c)   Marta Łukaszuk „MAPI PROJEKT” Biuro Projektów i Realizacji Inwestycji z siedzibą w      
Hajnówce, przy ul. Ks. I. Wierobieja 2, na kwotę 70.110,00 zł.

3. W dniu 12.07.2019 r. rozstrzygnięto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn. 
„Przebudowa Przedszkola nr 3”. Umowę zawarto z Firmą Usługowo-Budowlaną 
WRÓBLEWSKI Andrzej Wróblewski z siedzibą w Bielsku Podlaskim przy ul. Żwirki i 
Wigury 63 na kwotę 2.648.999,34 zł.

4. W dniu 19.06.2019 r. rozstrzygnięto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn. 
„Zagospodarowanie odpadów komunalnych”. Umowę zawarto z Przedsiębiorstwem Usług 
Komunalnych Sp. z o.o. z siedzibą w Hajnówce  przy ul. Łowczej 4 na kwotę  992.494,98 zł.

5. W dniu 13.06.2019 r. wszczęto, a wdniu 12.07.2019 r. rozstrzygnięto postępowanie o 
udzielenie zamówienia publicznego pn. „Nadzór inwestorski nad przebudową Przedszkola nr 
3”. Umowę zawarto z Przedsiębiorstwem Usługowym „AD-BUD” R i P Popow s.c. z 
siedzibą w Białymstoku przy ul. Żelaznej 9/54 na kwotę  45.510,00 zł.

6. W dniu 02.07.2019 r. wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn.  
„Dostawa i montaż urządzeń Otwartych Stref Aktywności”.

7. W dniu 11.07.2019 r. wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn.  
„Budowa Domu Dziennej Pomocy”.

8. W dniu 25.07.2019 r. wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn. 
„Pełnienie nadzoru inwestorskiego przy budowie Domu Dziennej Pomocy”.

9. W dniu 02.08.2019 r. wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn. 
„Przebudowa ulicy Brzozowej”.W dniu 17.06.2019 r. rozstrzygnięto postępowanie o 
udzielenie zamówienia publicznego pn. „Udzielenie i obsługa kredytu”. Umowę zawarto z 
Bankiem Gospodarstwa Krajowego Region Podlaski z siedzibą w Białymstoku przy ul. 
Świętojańskiej 12A na kwotę 83.538,00 zł.

Sprawy różne:
 Hajnówka Od Nowa –  Zielona transformacja - to tytuł projektu, którego koncepcja została 

stworzona  podczas  analiz,  badań  i  konsultacji  w  ramach  programu  Rozwój  Lokalny,
finansowanego  ze  środków  Mechanizmu  Finansowego  Europejskiego  Obszaru
Gospodarczego  i  Norweskiego  Mechanizmu  Finansowego  2014  –  2021.  Wniosek  do
Ministerstwa i Rozwoju został złożony 22.07.2019 r.  Zarys hajnowskiego  projektu walczyć
będzie  w pierwszym etapie  o  miejsce  wśród 50  wniosków miast  zakwalifikowanych  do
drugiego  etapu.  W kolejnym  etapie  miasto  przygotowywać  będzie  szczegółowy projekt
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działań w ramach  dofinansowania, które może sięgnąć ponad 40 mln zł bezzwrotnej dotacji.
Szczegółowe  informacje  dotyczące  wypracowanych  materiałów  dostępne  są  na
www.hajnowka.pl oraz  w  mediach  społecznościowych  na  profilu  #Hajnówkawita
(Facebook), grupa Witalna Hajnówka - Nowa energia dla miasta. 

 Pracownicy Urzędu Miasta  byli  zaangażowani  w organizację  XIII  edycji  Jarmarku Żubra
"Pachnącego  Puszczą"  w  dniu  14  lipca  2019  r.,  w  szczególności  poprzez  utworzenie  i
organizację strefy kulinarnej SMAKI HAJNÓWKI, w tym strefy Hajnowskiego Marcinka,
rodzinnej strefy Żubra Pompika, konkursu kulinarnego na Najlepsze Danie Puszczańskimi
Ziołami  Pachnące,  Quizu  Wiedzy  o  Hajnowskim  Marcinku,  prowadzenie  stoiska
informacyjno-promocyjnego  o  mieście  oraz  opiekę  nad  delegacjami  przybyłymi  na  to
wydarzenie.

 Rozstrzygnięte zostały otwarte konkursy ofert na realizację następujących zadań publicznych
w 2019 roku:

a) Organizacja czasu wolnego podczas wakacji dla dzieci i młodzieży – Akcja Lato 2019,
b) Kolonie dla dzieci z rodzin wskazanych przez pracowników socjalnych MOPS,
c) Zadania publiczne w sferze rewitalizacji, wsparcia osób niepełnosprawnych i działań na rzecz

organizacji pozarządowych w 2019 r. 
Z wyłonionymi podmiotami zawarto umowy o realizację zadań. 

 Ogłoszono nabór  projektów w ramach budżetu obywatelskiego na 2020 rok.  Mieszkańcy
Hajnówki  mogą  zgłaszać  swoje  pomysły  od  11  lipca  do  12  sierpnia.  Następnie  wnioski
zostaną poddane weryfikacji. Wstępna lista projektów ocenionych pozytywnie i negatywnie
zostanie ogłoszona do 9 września.
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