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Informacja o działalności Burmistrza Miasta Hajnówka
w okresie od 10 sierpnia 2019 roku do 10 października 2019 roku

Dnia 24 sierpnia nastąpiło uroczyste podpisanie Umowy o współpracy partnerskiej pomiędzy
Gminą  Miejską  Hajnówka  a  Rejonem Jurbarkas  -  dokonali  tego  Jerzy Sirak  (Burmistrz  Miasta
Hajnówka) oraz Skirmantas Mockevicius (Mer Rejonu Jurbarkas). Całość wydarzenia urozmaiciły
występy artystyczne muzyków ze szkoły artystycznej w Jurbarkas oraz Orkiestry Dętej Ochotniczej
Straży Pożarnej w Hajnówce, która przybyła na Litwę na zaproszenie miejscowych władz wraz z
delegacją  z  hajnowskiego urzędu.  Wśród zaproszonych gości  byli  również przedstawiciele  miast
partnerskich Rejonu Jurbarkas z Lichtenbergu oraz niemieckiego miasta Crailsheim. Dzień ten zbiegł
się z ważną dla miasta rocznicą – 760-leciem powstania Jurbarkas. Z tej  okazji  w dniach 24-25
sierpnia miało tam miejsce szereg przedsięwzięć podkreślających ten szczególny jubileusz dla całej
społeczności.  Wystawy,  jarmarki,  koncerty,  w  tym  także  dwa  koncerty  naszej  orkiestry,  które
cieszyły się dużym zainteresowaniem i podziwem ze strony słuchaczy dla talentu muzyków. Podczas
wspólnych rozmów reprezentantów miast,  zrodziło się wiele pomysłów na rozwijanie wzajemnej
współpracy,  przede  wszystkim  w  zakresie  kultury,  jak  też  sportu  z  udziałem  artystów,
sportowców itp.

W dniu  27  sierpnia  w  Ośrodku  Edukacji  Leśnej  Jagiellońskie  w  Białowieży  odbyło  się
spotkanie eksperckie dotyczące Puszczy Białowieskiej. Nad jej sytuacją i przyszłością debatowali
leśnicy,  naukowcy,  przedstawiciele  organizacji  pozarządowych  i  samorządowcy.  Jednym  z
uczestników  był  Jerzy  Sirak  Burmistrz  Miasta  Hajnówka.  Celem  spotkania  było  stworzenie
długoletniego planu, który zakłada zwiększenie atrakcyjności Puszczy Białowieskiej pod względem
turystycznym i ekonomicznym. Taki plan ma powstać w ciągu najbliższych lat.

Dnia 29 sierpnia Hajnówka pożegnała wakacje w rytmach disco polo. Jednym z zespołów
była grupa BOYS, która obecnie obchodzi 30-lecie swojego istnienia. Z tej okazji Burmistrz Miasta
Hajnówka Jerzy Sirak wręczył jubilatowi symboliczną statuetkę żubra.

 W dniu 4 września 2019 r.  otrzymano informację z Wydziału Infrastruktury Podlaskiego
Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku, iż zadnie pn. "Rozbudowa drogi gminnej nr 108514B - ul.
Mikołaja Reja - od km 0,008 do km 0+445 w mieście Hajnówka" przewidziane zostało do realizacji
w ramach Funduszu Dróg Samorządowych na 2019 rok.

W dniu  5  września  2019  r.  Burmistrz  Miasta  Hajnówka  uczestniczył  w  konferencji  pt.
„Forum  Podlaskich  Lokalnych  Grup  Działania  –  wymiana  wiedzy  i  doświadczeń”.  Podczas
konferencji  omówiono  zakresy  możliwych  do  realizacji  projektów  z  EFRR,  tj.  typ  11.
Montaż/instalacja efektywnego energetycznego oświetlenia w gminach lub obiektach użyteczności
publicznej oraz systemy sterowania oświetleniem ulicznym oraz typ 12. Inwestycje w drogi lokalne.

Dnia  9  września  2019  r.  Burmistrz  Miasta  Hajnówka  uczestniczył  w  konferencji
inaugurującej projekt OECD „Lepsze zarządzanie, planowanie i dostarczanie usług publicznych w
jednostkach samorządu lokalnego w Polsce” w ramach Programu „Rozwój Lokalny” ze środków MF
EOG i NMF 2014-2021.

Z zakresu gospodarki gruntami i rolnictwa:

 przygotowano  dokumentację  i  zawarto  akt  notarialny  sprzedaży  najemcy  w  trybie  
bezprzetargowym - lokal mieszkalny położony przy ul. St. Batorego 23 - pow. 73,00 m2 cena 
lokalu 149.700,00 zł;

 przygotowano  dokumentację  i  zawarto  akt  notarialny  sprzedaży  najemcy  w  trybie  
bezprzetargowym - lokal mieszkalny położony przy ul. F. Chemiczna 21 - pow. 55,10 m2 cena
lokalu 38.660,00 zł;
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 przygotowano  dokumentację  i  zawarto  akt  notarialny  sprzedaży  najemcy  w  trybie  
bezprzetargowym - lokal mieszkalny położony przy ul. Piłsudskiego 4A - pow. 41,20 m2 cena
lokalu 92.800,00 zł;

 przygotowano  dokumentację  i  zawarto  akt  notarialny  sprzedaży  najemcy  w  trybie  
bezprzetargowym - lokal mieszkalny położony przy ul. Os. Millenium 9 - pow. 37,00 m2 cena
lokalu 83.300,00 zł;

 przygotowano  dokumentację  i  zawarto  akt  notarialny  sprzedaży  najemcy  w  trybie
bezprzetargowym - lokal mieszkalny położony przy ul. A.Krajowej 40 - pow. 40,50 m2 cena
lokalu 83.500,00 zł;

 przygotowano dokumentację i zawarto akt notarialny sprzedaży w trybie bezprzetargowym, 
na  uzupełnienie  nieruchomości  sąsiedniej  –  działki  oznaczonej  numerem  geodezyjnym  
1089/1 o pow. 0,0278 ha położonej przy ulicy Ślusarskiej, cena działki 13.624,00 zł + VAT 
23% + 888,00 zł koszty;

 wydano 1445 zaświadczeń potwierdzających przekształcenie prawa użytkowania wieczystego
w prawo własności gruntu;

 wydano  decyzję  zatwierdzającą  podział  działki  oznaczonej  numerem  geodezyjnym  30/1
położonej  przy  ul.  Poranek,  458/3  położonej  przy  ul.  Bielskiej,  1106  położonej  przy ul.
Bielskiej, 1/142 położonej przy ul. Białostockiej i 54 położonej przy ul. Bielskiej;

 wydano  postanowienia  o  możliwości  podziału  działek:  działki  oznaczonej  numerem
geodezyjnym 1/142 (Gryfskandu) położonej przy ul. Białostockiej,1106 położonej przy ul.
Bagiennej, 1633/16 położonej przy ul. 3 Maja i 2925/45 położonej przy  przy ul. Zajęczej.

Z zakresu budownictwa i inwestycji:

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

a)     ulicy  bez  nazwy  (odnoga  ul. Zajęczej);
b) ul. Poranek;
c) ul. Armii  Krajowej  (odcinek  od  ul. 3 Maja  do  ul. Piłsudskiego); 
d) ul. Urodzajnej;
e) ul. Księżycowej;
2. Prowadzono nadzór nad realizacją zadań:
a) rozbudowa i przebudowa Przedszkola nr 3 z Oddziałami integracyjnymi w Hajnówce wraz z 

zagospodarowaniem terenu;
b) dostawa i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznych;
c) budowa Domu Dziennej Opieki;
d) zagospodarowanie terenu wokół budynku HDK;
3. Realizacja zadań inwestycyjnych:
a) ul. Białowieska :
 - wykonanie parkingów, chodników i wjazdów bramowych (w trakcie realizacji);
 - wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno-bitumiczno-asfaltowej ;
b)  ul. Bartników :
 -     ustawiono  krawężniki  i  wykonano  nawierzchnię  z  mieszanki  mineralno-bitumicznej  

 asfaltowej;
 -     do wykonania nawierzchnia  z  płyt  ażurowych;
c) ul. Słonecznikowa :
 -     wykonane zostały roboty ziemne i podbudowa oraz kanalizacja deszczowa;
d) budowa Domu Dziennej Opieki :
 -     został przekazany plac budowy dla wykonawcy robót budowlanych;
e) Żłobek  Samorządowy :
 -     w  trakcie  realizacji  wykonanie  drogi  pożarowej;
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4. Przygotowanie   dokumentacji   do   wszczęcia   postępowań   o   udzielenie   zamówień  
publicznych na:

a) dostawę  i  montaż  urządzeń  Otwartych  Stref  Aktywności;
b) przebudowę  ul. Brzozowej  w  Hajnówce;
5. Przygotowanie   dokumentacji   planistycznej   do   zmiany   studium   uwarunkowań   i  

kierunków  zagospodarowania  przestrzennego  miasta  Hajnówka;
6. 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);

7. Wydawanie  wypisów  i  wyrysów  z  planów  zagospodarowania  przestrzennego  miasta  
Hajnówka, zaświadczeń  o  przeznaczeniu  terenu  w  mpzp, opinii  planistycznych.

Z zakresu oświaty, kultury i sportu:

 W wyniku rozstrzygniętego konkursu powierzono Pani Karolinie Beacie Wachol - Worończuk
stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 3 w Hajnówce; 

 W wyniku rozstrzygniętego konkursu powierzono Pani Bożenie Marii Markiewicz stanowisko
dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 4 im. Henryka Sienkiewicza w Hajnówce;

 Wyrażono zgodę, ze względu na stan zdrowia znacznie utrudniający uczęszczanie do szkoły,
na zorganizowanie nauczania w formie indywidualnej dla:

a) dwóch uczniów ze Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Janusza Kusocińskiego w Hajnówce,
b) czterech uczniów ze Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Władysława Jagiełły w Hajnówce,
c) ucznia Szkoły Podstawowej Nr 3 w Hajnówce; 

 Wyrażono zgodę na objęcie zindywidualizowaną ścieżką nauczania:
a) ucznia ze Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Janusza Kusocińskiego w Hajnówce,
b) czterech uczniów ze Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Władysława Jagiełły w Hajnówce,

 W dniu 13 sierpnia 2019r. w mammobusie ustawionym przy Urzędzie Miasta w Hajnówce
wykonywane były bezpłatne badania mammograficzne dla kobiet w wieku 50- 69 lat;

 Współpraca ze Stowarzyszeniem Rower Over z Sopotu przy organizacji maratonu szosowego
CYKLO PUSZCZA, który odbył się w dniu 18 sierpnia 2019 r.

 Pozytywnie  zaopiniowano  kandydaturę  Pani  Alicji  Dmitruk  na  wicedyrektora  Szkoły
Podstawowej Nr 4 im. Henryka Sienkiewicza w Hajnówce przedstawioną przez dyrektora –
Panią Bożenę Marię Markiewicz;

 Wyrażono zgodę na:
a)  przydzielenie  godziny  rehabilitacji  ruchowej  uczniowi  Szkoły  Podstawowej  Nr  1  im.
Janusza Kusocińskiego w Hajnówce,
b)  przydzielenie  dwóch  godzin  na  przeprowadzenie  diagnozy  dzieci  uczęszczających  do
Przedszkola Nr 5 w Hajnówce w zakresie ich potrzeb objęcia terapią Integracji Sensorycznej,
c) przydzielono dwie godziny tygodniowo zajęć rewalidacyjnych dla dziecka posiadającego
orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ze względu na niepełnoprawność ruchową,

 Wysłano, a następnie po otrzymaniu pozytywnej opinii kuratorium zaakceptowano aneksy do
arkuszy organizacyjnych szkół i przedszkoli na rok szkolny 2019/2020;

 Na   podstawie   aktualnych   list   dzieci   zgłoszonych   na   zajęcia   religii   Kościoła
Zielonoświątkowego oraz Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego na rok szkolny 2019/2020
oraz informacji o wysokości wynagrodzenia nauczycieli religii oszacowano koszty organizacji
lekcji religii w Pozaszkolnych Punktach Katechetycznych przy miejskich szkołach i obciążono
dwa samorządy (Gminę Hajnówka  73,73 zł  miesięcznie oraz Powiat Hajnowski  268,86 zł
miesięcznie) kosztami refundacji w tym zakresie;

 W dniu 23 sierpnia 2019 r. w dentobusie ustawionym przy Urzędzie Miasta w Hajnówce
wykonywane były bezpłatne świadczenia stomatologiczne dla dzieci i młodzieży do lat 18;
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 Wydano  2  decyzje  przyznające  dofinansowanie  kosztów  kształcenia  młodocianych
pracowników  Podlaskiej  Wojewódzkiej  Komendzie  Ochotniczych  Hufców  Pracy  w
Białymstoku, na łączną kwotę 10160,00 zł;

 Złożono  do  Kuratorium  Oświaty  wniosek  o  uruchomienie  środków  Funduszu  Pracy  na
dofinansowanie pracodawcy kosztów kształcenia dwóch młodocianych pracowników;

 Podpisano porozumienia z czterema hajnowskimi gabinetami stomatologicznymi, w sprawie
objęcia opieką stomatologiczną uczniów szkół podstawowych podległych Gminie Miejskiej
Hajnówka.  Porozumienia  zawarto  z  gabinetami,  z  którym  Narodowy  Fundusz  Zdrowia
zawarł umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.  Przedmiotem porozumienia jest
objęcie uczniów opieką w zakresie świadczeń ogólnostomatologicznych, profilaktycznych, z
wyłączeniem  ortodoncji   oraz  współpraca  lekarza  dentysty  z  pielęgniarką  środowiska
nauczania i wychowania albo higienistką szkolną oraz dyrektorem szkoły w zakresie edukacji
zdrowotnej i promocji zdrowia jamy ustnej oraz profilaktyki próchnicy zębów uczniów. 
Na mocy powyższych porozumień aby skorzystać ze świadczeń ogólnostomatologicznych
(np. leczenie zębów) i profilaktycznych (np. przegląd zębów, lakowanie), uczniowie:
a/  Szkoły Podstawowej  Nr 1 i  Nr 3 mogą zgłaszać się  do  Gabinetu Stomatologicznego
Niepubliczny  Zakład  Opieki  Zdrowotnej  DENTOM  Przychodnia  Stomatologiczna,
prowadzonego przez Panią Aleftynę Tomaszuk, przy ul. Piłsudskiego 10/44 w Hajnówce;
b/  Szkoły  Podstawowej  Nr  2  mogą  zgłaszać  się  do   Gabinetu  Stomatologicznego
Indywidualna  Praktyka  Stomatologiczna  prowadzonego  przez  Panią  Ewę  Sadowską  –
Czmak, przy ul. Piłsudskiego 10/40 w Hajnówce;
c/  Szkoły  Podstawowej  Nr  4  mogą  zgłaszać  się  do   Gabinetu  Stomatologicznego
Indywidualna  Praktyka  Stomatologiczna  prowadzonego  przez  Panią  Joannę  Korolko  –
Sajewicz, przy ul. Batorego 34/41 w Hajnówce;

 Pozytywnie  zaopiniowano  przekazany  przez  Starostwo  Powiatowe  w  Hajnówce  projekt
dyżurów  aptek  ogólnodostępnych,  funkcjonujących  na  terenie  Powiatu  Hajnowskiego  na
2020 rok;

 Przesłano  do  Kuratorium  Oświaty  w  Białymstoku  ostateczną  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;

 W  dniu  3  października  podpisano  umowę  z  Politechniką  Białostocką  na  kontynuację
Hajnowskiego Uniwersytetu  Dziecięcego.  W ramach uniwersytetu zostanie  zorganizowany
cykl 15 wykładów dla 50 uczniów hajnowskich szkół z klas IV, V i VI;

 W  dniu  7  października  2019  r.  w  mammobusie  ustawionym  przy  Urzędzie  Miasta  w
Hajnówce wykonywane były bezpłatne badania mammograficzne dla kobiet w wieku  50- 69
lat;

 Opracowano  dokumentację  i  ogłoszono  rekrutację  do  projektu  „Moja  szkoła”,
dofinansowanego z Funduszy Europejskich w ramach Programu Regionalnego Województwa
Podlaskiego na lata 2014 – 2020  z Poddziałania 3.1.2 na wyposażenie trzech szkół w sprzęt i
realizację zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych (Szkoła Podstawowa Nr 1, Nr 2 i Nr 3 w
Hajnówce);

 Opracowano  dokumentację  i  ogłoszono  rekrutację  do  projektu  „Moje  przedszkole”,
dofinansowanego z Funduszy Europejskich w ramach Programu Regionalnego Województwa
Podlaskiego na lata 2014 – 2020;

 Zorganizowano  uroczystość  wręczenia  stypendiów  Burmistrza  Miasta  Hajnówka  imienia
Pelagii Ponieckiej na rok szkolny 2019/2020. Przyznano 93 stypendia, w tym 4 stypendia za
osiągnięcia sportowe oraz 2 za osiągnięcia artystyczne;

 Wręczono  akty  nadania  czterem  nauczycielom  miejskich  szkół,  którzy  zdali  egzamin  na
stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.
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Z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska:

 Wydano 24 decyzje dotyczące zezwoleń na korzystanie z dróg w sposób szczególny;
 Wydano 4 decyzje dotyczące współdziałania w zakresie organizacji  bezpieczeństwa ruchu

drogowego;
 Zrealizowano 7 zgłoszeń osób fizycznych o planowanej wycince drzew;
 Wydano 1 decyzję odmawiającą wydania zezwolenia na usunięcie drzewa;
 Wydano 4 decyzje zezwalające na usunięcie drzew;
 Wysłano 7 wezwań do mieszkańców w sprawie weryfikacji  liczby osób zamieszkujących

nieruchomość;
 Wysłano 2 wezwania  do mieszkańców w celu złożenia  deklaracji  o  wysokości  opłaty za

gospodarowanie odpadami komunalnymi;
 Wystawiono 95 wezwań do zapłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
 Wystawiono  26  upomnień  o  zaległości  w  opłacie  za  gospodarowanie  odpadami

komunalnymi;
 Przyjęto 123 deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
 Wpłynęło 31 wniosków o dofinansowanie sterylizacji lub kastracji zwierząt właścicielskich

na podstawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt na terenie miasta Hajnówka, w wyniku czego na zabiegi skierowano 9 suczek (w
tym 1 rezygnacja), 17 kotek, 5 kotów łączna ilość zwierząt-31;

 Wpłynęły  2  podania  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 2 kotki;

 Zakończono realizację projektu pn. „Budowa placu zabaw przy Hajnowskim Domu Kultury”;
 Zakończono budowę fontanny w Parku Miejskim;
 Rozstrzygnięto 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 - 24,00 zł/m2 plus VAT. Stawka osiągnięta - 25 zł/m2 plus
VAT.  Najemcą  ustanowiono  Eko-  serwis  Sp.  z  o.o.,  z  siedzibą  ul.  Warszawska  lok  32,
Białystok;

 Ogłoszono  przetarg  ustny  nieograniczony  na  oddanie  w  wynajem  lokalu  użytkowego
położonego w Hajnówce przy ul. M.J.Piłsudskiego 4 o łącznej powierzchni 50,52 m2 ( 35,36
m2 powierzchnia lokalu oraz 15,16 m2 pomieszczenia wspólnego użytku). 
Stawka wywoławcza czynszu miesięcznie – 8,00 zł/m2 plus VAT;

 Ogłoszono  przetarg  ustny  nieograniczony  na  oddanie  w  wynajem  lokalu  użytkowego
położonego w Hajnówce przy ul.  3 Maja 37 o powierzchni użytkowej 65,17 m2.  Stawka
wywoławcza czynszu miesięcznie - 25,00 zł/m2 plus VAT. Przetarg zakończył się wynikiem
negatywnym bowiem nikt nie wpłacił wadium;

 Rozstrzygnięto przetarg  ustny nieograniczony na oddanie w wynajem lokalu użytkowego
położonego  w  Hajnówce  przy  ul.  M.J.Piłsudskiego  4  o  łącznej  powierzchni  50,52 m2

(35,36m2 powierzchnia  lokalu  oraz  15,16  m2 pomieszczenia  wspólnego  użytku). Stawka
wywoławcza czynszu miesięcznie - 8,00 zł/ m2 plus VAT. Stawka osiągnięta - 9 zł/m2 plus
VAT. Najemcą ustanowiono Panią Marzenę Kuszczuk zam. Hajnówka;

 Ogłoszono  II  przetarg  ustny  nieograniczony  na  oddanie  w  wynajem  lokalu  użytkowego
położonego w Hajnówce przy ul.  3 Maja 37 o powierzchni użytkowej 65,17 m2.  Stawka
wywoławcza czynszu miesięcznie - 20,00 zł/m2 plus VAT;

 Wydano 130 decyzji przyznających dodatek mieszkaniowy;
 Wydano 5 decyzji o odmowie przyznania dodatku mieszkaniowego;
 Wydano 2 decyzje wygaszające przyznanie dodatku mieszkaniowego;
 Wydano 1 decyzję umarzającą postępowanie w sprawie przyznania dodatku mieszkaniowego;
 Wydano 49 decyzji przyznających dodatek energetyczny;
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 Społeczna Komisja Mieszkaniowa utworzyła dodatkową listę najmu lokali komunalnych na
2019 rok, na którą zakwalifikowała 1 osobę na najem socjalnego lokalu.

Z zakresu zamówień publicznych:

1. W dniu 22.08.2019 r. rozstrzygnięto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn.
„Budowa Domu Dziennej Pomocy”. Umowę zawarto z firmą REMONT-BUD Andrzej Gosk
z siedzibą w Szepietowie przy ul. Nowej 5 na kwotę 843.163,29 zł.

2. W dniu 22.08.2019 r. rozstrzygnięto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn.
„Pełnienie nadzoru inwestorskiego przy budowie Domu Dziennej Pomocy”. Umowę zawarto
z  Przedsiębiorstwem  Handlowo-Usługowym  „HYDROBUD”  Stanisław  Kuźmiński  z
siedzibą w miejscowości Klukowo przy ul. Głównej 37/1 na kwotę 16.020,10 zł.

3. W dniu 20.08.2019 r. unieważniono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn.
„Przebudowa ulicy Brzozowej”.

4. W dniu 26.08.2019 r. wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn.
„Przebudowa ulicy Brzozowej II”,  a  w dniu 23.09.2019 r.  rozstrzygnięto postępowanie o
udzielenie zamówienia publicznego pn. „Przebudowa ulicy Brzozowej II”. Umowę zawarto z
firmą Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Hajnówce przy ul.
Słowackiego 29 na kwotę 123.451,18.

5. W dniu 13.09.2019 r. unieważniono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn.
„Dostawa i montaż urządzeń Otwartych Stref Aktywności”.

6. W dniu  06.09.2019  r.  wszczęto,  a  w  dniu  01.10.2019  r.  rozstrzygnięto  postępowanie  o
udzielenie  zamówienia  publicznego  pn.  „Dostawa  sprzętu  multimedialnego”.  Umowę
zawarto z firmą Krzysztof Bednarz P.H.U. „SOBEX NOWY” z siedzibą w Hajnówce przy ul.
Parkowej 4/1 na kwotę 325.794,00 zł.

7. W dniu  08.10.2019  r.  wszczęto  postępowanie  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  pn.
„Rozbudowa ulicy M. Reja”.

Sprawy różne:

 Rozstrzygnięty  został  otwarty  konkurs  ofert  na  realizację  zadania  publicznego  w  sferze
ochrony i promocji zdrowia polegającego na przeprowadzeniu w hajnowskich szkołach zajęć
przybliżających ideę dawstwa szpiku, podejmujących tematykę empatii  i  tolerancji  wobec
osób chorych na białaczkę i ich rodzin. W odpowiedzi na konkurs wpłynęła jedna oferta,
która została negatywnie zaopiniowana przez komisję konkursową i nie została wybrana do
realizacji;

 W dniu 19 września 2019 r. w Białymstoku odbyło się uroczyste otwarcie nowej siedziby
Podlaskiej  Wojewódzkiej  Komendy  Ochotniczych  Hufców  Pracy.  W  uroczystości  wziął
udział Sekretarz Miasta Hajnówka – Jarosław Grygoruk;

 W dniu  21  września  2019  roku  odbył  się  bal  z  okazji  XXV rocznicy  powstania  Klubu
Abstynentów DĄB w Hajnówce  w Hajnowskim Domu Kultury,  w którym uczestniczyło
ponad 200 osób;

 Wspólnie z Miejską Biblioteką Publiczną w dniu 26 września zorganizowano w Hajnowskim
Domu  Kultury  11.  literackie  urodziny  Żubra  Pompika,  co  relacjonowano  m.in.  za
pośrednictwem strony www Urzędu Miasta;

 Wrzesień  był  miesiącem  prezentacji  w  hajnowskich  szkołach  nowej  publikacji  pt.  „Na
ratunek Mateczce Ziemi” według scenariusza i z udziałem rysunków hajnowianina Tomasza
Samojlika.  Dedykowana  jest  kwestiom ochrony  środowiska  i  uwrażliwienia  dzieci  i  ich
opiekunów  na  odpowiednie  gospodarowanie  jego  zasobami.  Publikacja  ukazała  się  z
inicjatywy i dzięki współpracy samorządów Regionu Puszczy Białowieskiej, zrzeszonych w
ramach Związku Gmin Regionu Puszczy Białowieskiej. Gminy przygotowały projekt, który

6



uzyskał akceptację i wsparcie finansowe z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej w Białymstoku;

 W  dniu  9  października  2019  r.  w  Urzędzie  Miasta  Hajnówka  odbyło  się  dedykowane
przedsiębiorcom spotkanie informacyjne pt. „Formy wsparcia na rzecz rozwoju podmiotów
gospodarczych oraz nowe regulacje  prawne w podatkach”.  Program spotkania obejmował
trzy  części.  W  pierwszej  pracownicy  Specjalnej  Suwalskiej  Strefy  Ekonomicznej  S.A.
omówili  nowe  zasady  wspierania  inwestycji.  Podczas  drugiej  części  spotkania  doradca
przedsiębiorczości  z  Centrum  Wspierania  Biznesu  w  Hajnówce  przybliżyła  uczestnikom
zagadnienia  dotyczące:  pożyczek  na  inwestycje  rozwojowe,  pożyczek
termomodernizacyjnych, strategii wejścia na rynek zagraniczny, przygotowania do udziału w
imprezach  targowo-wystawienniczych.  Na  zakończenie  spotkania  informacji  w  zakresie
zmian  w przepisach  prawa podatkowego udzielili  przedstawiciele  Urzędu  Skarbowego  w
Hajnówce.

Informacja została uzgodniona z Burmistrzem Miasta Hajnówka
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