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Informacja o działalności Burmistrza Miasta Hajnówka
w okresie od 30 listopada 2019 roku do 5 lutego 2020 roku

5  grudnia  2019  r.  w  Prużanach  została  podpisana  Umowa  o  współpracy  partnerskiej
pomiędzy  Gminą  Miejską  Hajnówka  a  Rejonowym  Komitetem  Wykonawczym  w  Prużanach.
Formalnego  przypieczętowania  współpracy  dokonali  Burmistrz  Miasta  Hajnówka  Jerzy  Sirak  i
Przewodniczący  Rejonowego  Komitetu  Wykonawczego  w  Prużanach  Jurij  Jurewicz  Bisun
(sprawujący  tę  funkcję  od  maja  2019  r.).  W  ramach  dokumentu  strony  zobowiązały  się  do
pogłębiania  swoich  doświadczeń  w  zakresie  kultury,  sportu,  turystyki  m.in.  poprzez  wymianę
zasobów  artystycznych,  udział  w  festiwalach,  przedsięwzięciach  kulturalnych,  organizację
wspólnych  zawodów  sportowych.  Istotnym  punktem  jest  rozwijanie  turystyki  transgranicznej,
opierającej się na ruchu bezwizowym.

15  stycznia  2020  r.  w Urzędzie  Miasta  Hajnówka  odbyło  się  pierwsze  spotkanie  Grupy
Inicjatywnej  w  ramach  projektu  „Hajnówka  dostępna  -  program  dostępności  miasta  w  sferach
kultury i turystyki inspirowany rozwiązaniami włoskimi z miasta Matera” dofinansowany w ramach
Programu  Operacyjnego  Wiedza  Edukacja  Rozwój  oś  priorytetowa  IV.  Innowacje  społeczne  i
współpraca ponadnarodowa, działanie 4.3. Współpraca ponadnarodowa realizowany w partnerstwie
z:  Ośrodkiem  Współpracy  z  Organizacjami  Pozarządowymi  w  Białymstoku,  Gminą  Miejską
Hajnówka,  Hajnowskim  Domem  Kultury,  Miejską  Biblioteką  Publiczną  im.  dr  Tadeusza
Rakowieckiego  w  Hajnówce,  Stowarzyszeniem  Kulturalnym  „Pocztówka”  oraz  partnerem
ponadnarodowym  Pro  Loco  Matera  (Włochy).  Udział  w  nim  brali  przedstawiciele  wyżej
wymienionych  podmiotów,  w  tym  Burmistrz  Miasta  Hajnówka  Jerzy  Sirak  oraz  organizacji
pozarządowych i instytucji, wchodzących w skład powołanej Grupy Inicjatywnej.

17 stycznia 2020 r. w Rejonowym Komitecie Wykonawczym w Kamieńcu przedstawiciele
władz  Gminy Miejskiej  Hajnówka  -  Jerzy  Sirak  Burmistrz  Miasta  Hajnówka  i  Przewodniczący
Rejonowego  Komitetu  Wykonawczego  w  Kamieńcu  -  Walenty  Michajłowicz  Zajczuk  podpisali
umowę  o  partnerskiej  współpracy.  Ma  ono  na  celu  rozwijanie  dotychczasowych  kontaktów  w
zakresie  turystyki,  kultury,  oświaty,  gospodarki  komunalnej.  Dzień  ten  zbiegł  się  z  uroczystymi
obchodami 80.  rocznicy powołania Rejonu Kamienieckiego.   Na tę  okazję zaproszonych zostało
wielu gości, którzy przez te lata wpisali się w historię rozwoju Kamieniecczyzny.

W 157. rocznicę wybuchu Powstania Styczniowego pamięci bohaterów i ofiar tych wydarzeń,
przy pomniku Powstania Styczniowego na skwerze przy kościele Podwyższenia Krzyża oraz mogile
zbiorowej 6 nieznanych powstańców styczniowych poległych w 1863 r. w Orzeszkowie symboliczne
kwiaty i znicze złożyły delegacje Urzędu Miasta Hajnówka i Powiatu Hajnowskiego w składzie:
Jerzy Sirak Burmistrz Miasta Hajnówka, Jarosław Grygoruk Sekretarz Gminy Miejskiej Hajnówka,
Andrzej Skiepko Starostwa Powiatu Hajnowskiego wraz z Proboszczem Parafii pw. Podwyższenia
Krzyża Świętego w Hajnówce ks. Zbigniewem Niemyjskim.

Z zakresu gospodarki gruntami i rolnictwa:

 przygotowano  dokumentację  i  zawarto  akt  notarialny  sprzedaży  najemcy  w  trybie
bezprzetargowym - lokal mieszkalny położony przy ul. Piłsudskiego 4 A - pow. 41,15 m2

cena lokalu 92.700,00 zł;
 przygotowano  dokumentację  i  zawarto  akt  notarialny  sprzedaży  najemcy  w  trybie

bezprzetargowym - lokal mieszkalny położony przy ul. A.Zina 3 - pow. 60,60 m2 cena lokalu
132.500,00 zł;
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 przygotowano  dokumentację  i  zawarto  akt  notarialny  sprzedaży  najemcy  w  trybie
bezprzetargowym - lokal  mieszkalny położony przy ul.  S.Batorego -  pow. 73,00 m2 cena
lokalu 154.200,00 zł;

 przygotowano  dokumentację  i  zawarto  akt  notarialny  sprzedaży  najemcy  w  trybie
bezprzetargowym - lokal mieszkalny położony przy ul. Parkowej 2 - pow. 60,91 m2 cena
lokalu 129.600,00 zł;

 przygotowano  dokumentację  i  zawarto  akt  notarialny  sprzedaży  najemcy  w  trybie
bezprzetargowym - lokal mieszkalny położony przy ul. Parkowej 4 - pow. 60,91 m2 cena
lokalu 133.100,00 zł;

 przygotowano  dokumentację  i  zawarto  akt  notarialny  sprzedaży  najemcy  w  trybie
bezprzetargowym - lokal mieszkalny położony przy ul. Parkowej 4 - pow. 48,75 m2 cena
lokalu 108.000,00 zł;

 przygotowano  dokumentację  i  zawarto  akt  notarialny  sprzedaży  najemcy  w  trybie
bezprzetargowym - lokal mieszkalny położony przy ul. Parkowej 4 - pow. 48,75 m2 cena
lokalu 110.800,00 zł;

 przygotowano  dokumentację  i  zawarto  akt  notarialny  sprzedaży  najemcy  w  trybie
bezprzetargowym - lokal mieszkalny położony przy ul. S.Batorego 23 - pow. 37,83 m2 cena
lokalu 83.200,00 zł;

 przygotowano  dokumentację  i  zawarto  akt  notarialny  sprzedaży  najemcy  w  trybie
bezprzetargowym - lokal mieszkalny położony przy ul. Parkowej 4 - pow. 48,75 m2 cena
lokalu 110.900,00 zł;

 przygotowano  dokumentację  i  zawarto  akt  notarialny  sprzedaży  najemcy  w  trybie
bezprzetargowym - lokal mieszkalny położony przy ul. A.Krajowej 22 - pow. 45,99 m2 cena
lokalu 106.300,00 zł;

 przygotowano  dokumentację  i  zawarto  akt  notarialny  sprzedaży  najemcy  w  trybie
bezprzetargowym - lokal mieszkalny położony przy ul. Piłsudskiego 4A - pow. 41,15 m2 cena
lokalu 92.700,00 zł;

 przygotowano  dokumentację  i  zawarto  akt  notarialny  sprzedaży  najemcy  w  trybie
bezprzetargowym - lokal mieszkalny położony przy ul. Os.Millenium 1 - pow. 45,30 m2 cena
lokalu 106.100,00 zł;

 przygotowano  dokumentację  i  zawarto  akt  notarialny  sprzedaży  najemcy  w  trybie
bezprzetargowym - lokal mieszkalny położony przy ul. Parkowej 4 - pow. 60,91 m2 cena
lokalu 136.700,00 zł;

 przygotowano  dokumentację  i  zawarto  akt  notarialny  sprzedaży  najemcy  w  trybie
bezprzetargowym - lokal mieszkalny położony przy ul. Piłsudskiego 4A - pow. 42,38 m2 cena
lokalu 98.000,00 zł;

 przygotowano  dokumentację  i  zawarto  akt  notarialny  sprzedaży  najemcy  w  trybie
bezprzetargowym - lokal mieszkalny położony przy ul. Os.Millenium 2 - pow. 47,50 m2 cena
lokalu 100.000,00 zł;

 wydano 165 zaświadczeń potwierdzających przekształcenie prawa użytkowania wieczystego
w prawo własności gruntu;

 rozstrzygnięto  II  przetarg  ustny  nieograniczony  na  sprzedaż  na  własność  nieruchomości
miejskiej położonej w Hajnówce przy ul. J.Filipczuka, oznaczonej numerami geodezyjnymi
1/188 i 1/192 o łącznej powierzchni 3000 m2 – brak oferentów;

 ogłoszono 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 1.351.000 zł i 3371/2
o pow. 4,3324 ha – cena wywoławcza 2.191.000 zł + VAT (23 %) + koszty przygotowania
nieruchomości do zbycia 1.011,00 zł;

 ogłoszono  i  rozstrzygnięto  II  przetarg  ustny  nieograniczony  na  sprzedaż  na  własność
nieruchomości miejskiej położonej w Hajnówce przy ul. 11 Listopada oznaczonej numerami
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geodezyjnymi  1056/161,  1056/162,  1056/163  o  łącznej  powierzchni  0,5457  ha,  cena
wywoławcza 126.800 zł + vat 23 % + koszty 1.011 zł. W przetargu osiągnięto cenę 128.300
zł + vat 23% + koszty 1.011 zł – nabywca Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.

 ogłoszono przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż na własność nieruchomości miejskich
położonych w Hajnówce przy ul. Lipowej oznaczonych numerami geodezyjnymi: 2190/42 o
pow. 19 m2 cena wywoławcza 2.900,00 zł + vat 23% + koszty 765,00 zł, 2190/41 o pow. 19
m2  cena wywoławcza 2.900,00 zł + vat 23% + koszty 765,00 zł, 2190/40 o pow. 19 m2  cena
wywoławcza 2.900,00 zł + vat 23% + koszty 765,00 zł;

 ogłoszono  III  przetarg  ustny  nieograniczony  na  sprzedaż  na  własność  nieruchomości
miejskiej położone przy ul. Filipczuka, oznaczonej numerami geodezyjnymi 1/188 i 1/192 o
łącznej powierzchni 3000 m2 – cena wywoławcza 50.000 zł + vat 23  + koszty 1.134,00 zł;

 ogłoszono przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż na własność nieruchomości miejskiej
położonej przy ul. Piaski, oznaczonej numerami geodezyjnymi: 1397/50 o pow. 204 m2 + vat
23 % + koszty 888,00 zł, 1397/51 o pow. 1317 m2 + vat 23 % + koszty 888,00 zł;

 sporządzono 2 umowy dzierżawy, w tym: 1 umowa pod kioskiem i 1 umowa pod garażem;
 wydano postanowienie o możliwości podziału działki oznaczonej numerem geodezyjnym 208

położonej przy ul. Górnej;
 wydano  decyzje  zatwierdzające  podział  działek  oznaczonych  numerem  geodezyjnym:

1056/11 położonej przy ul. Piłsudskiego, 133 położonej przy ul. Poddolnej,  447/23 położonej
przy ul. Woskowej, 1980 położonej przy ul. Klimek.

Z zakresu budownictwa i inwestycji:

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

a)     ul. Armii  Krajowej  (odcinek  od  ul. 3 Maja  do  ul. Piłsudskiego); 
b) ul. Urodzajnej cd;
c) ul. bez nazwy (odnoga od ulicy Zajęczej);
d) ul. Poranek; 
2. Prowadzono  nadzór  i  bieżące  uzgadnianie  opracowywanej  dokumentacji  projektowo-
kosztorysowej rozbudowy Szkoły Podstawowej Nr 3.
3. Prowadzono nadzór nad realizacją zadań:
a) budowa z przebudową obiektów OsiR w Hajnówce;
b)  zagospodarowanie terenu wokół budynku HDK;
c) rozbudowa i przebudowa Przedszkola nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Hajnówce wraz z
zagospodarowaniem terenu;
d) budowa Domu Dziennej Opieki.
4. Rozliczanie zadań inwestycyjnych zrealizowanych w 2019 roku. Przygotowanie dokumentów
niezbędnych do przekazania wykonanych inwestycji.
5. Przygotowanie  aktualizacji kart gminnej ewidencji zabytków.
6. Przygotowanie  konsultacji  społecznych przy zmianie studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego miasta Hajnówka.
7. 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).
8. Wydawanie  wypisów  i  wyrysów  z  planów  zagospodarowania  przestrzennego  miasta
Hajnówka, zaświadczeń o przeznaczeniu terenu w mpzp, opinii planistycznych.

Z zakresu oświaty, kultury i sportu:
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 Zorganizowano wyjazdy uczniów hajnowskich szkół do Białegostoku na wykłady w ramach
Hajnowskiego Uniwersytet Dziecięcy. Udział w projekcie bierze 42 uczniów;

 Zorganizowano posiedzenie Komisji Egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia postępowania
egzaminacyjnego  dla  nauczyciela  wychowania  przedszkolnego  z  Przedszkola  Nr  3  z
Oddziałami Integracyjnymi im. Żubra Pompika w Hajnówce,  ubiegającego  się o  awans na
stopień  nauczyciela  mianowanego. Po pozytywnym zdaniu egzaminu nauczycielce wręczono
akt nadania stopnia awansu zawodowego;

 Wyrażono zgodę, ze względu na stan zdrowia znacznie utrudniający uczęszczanie do szkoły,
na  zorganizowanie  nauczania  indywidualnego  dla  ucznia  Szkoły  Podstawowej  Nr  2  im.
Władysława Jagiełły w Hajnówce;

 Udzielono  wsparcia  finansowego,  w  kwocie  500  zł,  Dekanalnemu  Instytutowi  Kultury
Prawosławnej w Hajnówce na organizację Hajnowskich Spotkań z Kolendą Prawosławną;

 Przekazano  nagrody  rzeczowe  uczestnikom  konkursu  Wewnątrz  przedszkolnego
Ekumenicznego  Konkursu  Kolęd  i  Pastorałek  organizowanego  przez  Przedszkole  Nr  3  z
Oddziałami Integracyjnymi im. Żubra Pompika w Hajnówce;

 Objęto honorowym patronatem Burmistrza Miasta Hajnówka VI Festiwal Tańca „W krainie
bajkowych tańców”. Organizatorem festiwalu jest Przedszkole nr 2 im. Kubusia Puchatka w
Hajnówce;

 Sporządzono   sprawozdanie   z   wysokości   średnich   wynagrodzeń   nauczycieli   na
poszczególnych    stopniach   awansu   zawodowego   w   szkołach  i  przedszkolach
prowadzonych  przez   Gminę  Miejską  Hajnówka.  Wszyscy  nauczyciele  (na  wszystkich
stopniach awansu zawodowego) otrzymali wynagrodzenia powyżej średniego wynagrodzenia.
Tym  samym  nie  wystąpiła  konieczność  wypłaty  dodatków  uzupełniających.  Sporządzone
sprawozdanie  zostało  przekazane  m.in.  Regionalnej  Izbie  Obrachunkowej,  placówkom
oświatowym i związkom zawodowym;

 W styczniu  2020  roku  uruchomiono  lodowisko  „Biały  Orlik”  funkcjonujące  przy  Szkole
Podstawowej   nr   1   w   Hajnówce.   Zatrudniono   dwóch   nauczycieli   do   organizacji
zajęć  sportowo – rekreacyjnych oraz  do  opieki  i  nadzoru  nad uczniami  korzystającymi  z
lodowiska,  a  także  osobę  do  obsługi  wypożyczalni  łyżew.  Wstęp  na  lodowisko  oraz
wypożyczenie łyżew są bezpłatne;

 Sporządzono i wysłano do Fundacji Orły Sportu sprawozdanie z realizacji programu Animator
sportu;

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

 Sporządzono  i  wysłano  do  Podlaskiego  Urzędu  Marszałkowskiego  sprawozdanie
wykorzystania środków w ramach programu „MALUCH + 2019”;

 Sporządzono i wysłano do Podlaskiego Kuratora Oświaty  rozliczenie wykorzystania dotacji
celowej na wychowanie przedszkolne;

 Sporządzono i wysłano do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku wnioski o płatność
dotyczące projektu: „Nowe miejsce żłobkowe w Gminie Miejskiej  Hajnówka” oraz „Moje
przedszkole”;

 Przeprowadzono procedurę rozeznania rynku w celu wyboru wykonawcy do przygotowania i
przeprowadzenia szkoleń dla 54 nauczycieli z zakresu podniesienia kompetencji cyfrowych –
uczestników projektu „Moja szkoła”, dofinansowanego z Funduszy Europejskich. Realizacja
szkoleń rozpoczęła się w styczniu br.;

 Wyłoniono wykonawcę zapytania ofertowego na zakup i dostawę podręczników szkolnych dla
uczniów na zajęcia  rozwijające oraz dydaktyczno -  wyrównawcze z  języka angielskiego i
zajęcia nauki gry w szachy organizowane w ramach projektu „Moja szkoła”;

 Kontynuowane  są  dodatkowe  zajęcia  pozalekcyjne  (dydaktyczno  –  wyrównawcze  i
rozwijające uzdolnienia z języka angielskiego, matematyczne, przyrodnicze, cyfrowe, nauka
gry  w  szachy  oraz  logopedyczne)  w  Szkole  Podstawowej  Nr  1  w  Hajnówce,  Szkole
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Podstawowej   Nr  2  w Hajnówce oraz  Szkole  Podstawowej  Nr  3  w Hajnówce,  a  w SP2
również  terapia Integracji Sensorycznej, w ramach  projektu „Moja szkoła”;

 Kontynuowane są dodatkowe zajęcia  (językowe – j.  angielski,  badawcze,  matematyczne i
informatyczne) w Przedszkolu Nr 1 w Hajnówce, w ramach projektu „Moje przedszkole”,
dofinansowanego z Funduszy Europejskich w ramach Programu Regionalnego Województwa
Podlaskiego na lata 2014 – 2020;

 W ramach umowy na realizację szczepień przeciw grypie dla mieszkańców miasta Hajnówka
po 65 roku życia, zawartej pomiędzy Gminą Miejską Hajnówka a „HAJMED“ Sp. z o.o., ww.
przychodnia przedłożyła fakturę i sprawzdanie za szczepienia wykonane w miesiącu listopad
2019r.  Zaszczepionych  zostało  przeciw  grypie  w  powyższym  miesiącu  44  mieszkańców.
Całkowity koszt programu w 2019 roku wyniósł 18000,00 zł, zaszczepionych zostało łącznie
450 osób;

 W dniach 5 i 13 grudnia 2019 r. oraz 15 i 24 stycznia 2020 r. w mammobusie ustawionym przy
Urzędzie  Miasta  w  Hajnówce  wykonywane  były  bezpłatne  badania  mammograficzne  dla
kobiet w wieku  50- 69 lat;

 Złożono do Kuratorium Oświaty:
a) wniosek o rozliczenie środków Funduszu Pracy na dofinansowanie pracodawcy kosztów
kształcenia dwóch młodocianych pracowników za październik 2019r.
b) sprawozdanie podsumowujące realizację programu „Wyprawka szkolna” 2019. 

 Przyznano zasiłki szkolne dla trzech uczniów, na łączna kwotę 1860,00 zł;
 Przygotowano listy wypłat stypendiów szkolnych na łączną kwotę 27685,88 zł. 

Z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska:

 Wydano 9 decyzje dotyczące zezwoleń na korzystanie z dróg w sposób szczególny;
 Zrealizowano 9 zgłoszeń osób fizycznych o planowanej wycince drzew;
 Wydano 5 decyzji zezwalających na usunięcie drzew;
 Wystąpiono  z  wnioskiem  do  starosty  o  pozwolenie  na  wycięcie  drzew  z  pasów  dróg

gminnych;
 Wystawiono  8  wezwań  do  weryfikacji  i  złożenia  deklaracji  o  wysokości  opłaty  za

gospodarowanie odpadami komunalnymi;
 Wystawiono 27 wezwań do zapłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
 Wystawiono  28  upomnień  o  zaległości  w  opłacie  za  gospodarowanie  odpadami

komunalnymi;
 Przyjęto 223 deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
 Przyjęto  71  wniosków  na  dofinansowanie  demontażu  i  odbioru  wyrobów  zawierających

azbest;
 Złożono  wniosek  Gminy  Miejskiej  Hajnówka  do  Wojewódzkiego  Funduszu  Ochrony

Środowiska  i  Gospodarki  Wodnej  w  Białymstoku  o  dofinansowanie  zadania  z  zakresu
usuwania wyrobów zawierających azbest na kwotę 48.568,62 zł na usunięcie 148,7208 Mg
wyrobów;

 Wydano 122 decyzje przyznające dodatek mieszkaniowy;
 Wydano 8 decyzji o odmowie przyznania dodatku mieszkaniowego;
 Wydano 5 decyzji wygaszających przyznanie dodatku mieszkaniowego;
 Wydano 1 decyzję umarzającą postępowanie o przyznania dodatku mieszkaniowego;
 Wydano 45 decyzji przyznających dodatek energetyczny;
 Nie rozstrzygnięto  III  przetargu ustnego nieograniczonego na oddanie w wynajem lokalu

użytkowego położonego w Hajnówce przy ul. 3 Maja 37 o powierzchni użytkowej 65,17 m2 z
powodu braku postąpienia ponad cenę wywoławczą;
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 Ogłoszono  IV 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 - 18,00 zł/m2 plus VAT. Nie rozstrzygnięto w/w przetargu z
powodu wpłaty wadium po terminie podanym w ogłoszeniu;

 Nie  rozstrzygnięto  przetargu  ustnego  nieograniczonego  na  oddanie  w  wynajem  lokalu
użytkowego  położonego  w Hajnówce  przy  ul.  Ks.I.Wierobieja  18  o  łącznej  powierzchni
11,82 m2  oraz  przetargu  ustnego  nieograniczonego  na  oddanie  w  wynajem  lokalu
użytkowego położonego w Hajnówce przy ul. 3 Maja 45 o łącznej powierzchni 21,52 m2 z
powodu braku wpłaty wadium;

 Ogłoszono  II  przetarg  ustny  nieograniczony  na  oddanie  w  wynajem  lokalu  użytkowego
położonego w Hajnówce przy ul. Ks.I.Wierobieja 18 o łącznej powierzchni 11,82 m2. Stawka
wywoławcza czynszu miesięcznie – 7,00 zł/m2 plus VAT;

 Ogłoszono  II  przetarg  ustny  nieograniczony  na  oddanie  w  wynajem  lokalu  użytkowego
położonego  w  Hajnówce  przy  ul.  3  Maja  45  o  łącznej  powierzchni  21,52 m2. Stawka
wywoławcza czynszu miesięcznie – 21,00 zł/m2 plus VAT;

 Zaproszono do negocjacji (w drodze bezprzetargowej, bowiem cztery ostatnie przetargi na
n/w lokal nie zostały rozstrzygnięte) na stawkę czynszu lokalu użytkowych przy ul.3 Maja 37
o  powierzchni  65,72 m2.  W  wyniku  przeprowadzonych  negocjacji  najemcą  została
ustanowiona LIMA Lilla Karpińska zam.17-200 Hajnówka. Stawka osiągnięta 15,00zł/m2 +
VAT. 

Z zakresu zamówień publicznych:

1. W dniu 18.12.2019 r. rozstrzygnięto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn. 
„Zagospodarowanie odpadów komunalnych II”. Umowę zawarto z Przedsiębiorstwem Usług 
Komunalnych Sp. z o.o. z siedzibą w Hajnówce przy ul. Łowczej 4. Cena jednostkowa za 
odbiór, transport i zagospodarowanie 1 Mg  odpadów komunalnych wynosi 368,50 zł/Mg.

Sprawy różne:

31 stycznia  2020 r.  w Hajnowskim Domu Kultury po  raz  kolejny zostały przyznane Honorowe
Nagrody Burmistrza Miasta Hajnówka Quercus. Za swoją działalność na rzecz społeczności lokalnej
nagrody otrzymali: TVK Hajnówka, prof. n. med. Wojciech Tołwiński, pastor Zaboru Chrześcijan
Baptystów w Hajnówce Jerzy Szachiewicz, prof. dr hab. Jarosław Perszko. 

Informacja została uzgodniona z Burmistrzem Miasta Hajnówka
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