
PG.0057.5.2015

Informacja o działalności Burmistrza Miasta Hajnówka 
w okresie od 11 kwietnia 2015 roku do 8 czerwca 2015 roku.

 

16  kwietnia,  gościła  w  Hajnówce,  z  jednodniową  wizytą,  delegacja  estońskiego  miasta
Suure-Jaani,  złożona z  przedstawicieli  lokalnego samorządu oraz  branży turystycznej  i  drobnej
produkcji.  Była  to  już  trzecia  wizyta  delegacji  z  partnerskiego  miasta  Suure-Jaani,  w  ramach
nawiązanej 10 lat temu współpracy. Członkowie delegacji zainteresowani byli poznaniem branży
turystycznej  funkcjonującej  w  regionie,  w  szczególności  obiektów  oferujących  kilka  usług  dla
turystów oraz sektora związanego z lokalnym wytwarzaniem produktów spożywczych.

17  kwietnia  zorganizowano  w  Urzędzie  Miasta  Hajnówka,  we  współpracy  z  Urzędem
Marszałkowskim  Województwa  Podlaskiego,  bezpłatny  dyżur  specjalistów  ds.  funduszy
europejskich. W ramach konsultacji można było uzyskać bezpłatną i kompleksową informację dot.
możliwości  dofinansowania  przedsięwzięć  z  Funduszy  Europejskich,  wstępną  pomoc  w
przygotowaniu i rozliczaniu projektów, m.in. zasad kontroli projektów, opisywania dokumentów
finansowo-księgowych,  informację  o  możliwości  realizacji  projektu  w  formule  partnerstwa
publiczno-prywatnego,  informację  o  podstawowych  kryteriach  uzyskania  dofinansowania,
procedurach, wymaganych dokumentach, terminach oraz wskażemy instytucje, które odpowiadają
za przyjmowanie wniosków. Konsultacje cieszyły się dużym zainteresowaniem.

W dniach 23-24 kwietnia 2015 r. w Hajnówce odbyła się wizyta studyjna organizowana w
ramach mikroprojektu pn.  „Hajnówka – Kamieniec.  Poznajemy,  promujemy.",  realizowanego w
ramach projektu parasolowego pn. „Wsparcie transgranicznych inicjatyw społeczności lokalnych w
Euroregionie  Puszcza  Białowieska".  W spotkaniu  udział  wzięli  przedstawiciele  Urzędu  Miasta
Hajnówka,  dyrektorzy  podległych  jednostek  organizacyjnych  oraz  goście  z  Białorusi  z
Wiceprzewodniczącym Kamienieckiego Rejonowego Komitetu Wykonawczego na czele. Podczas
wizyty dwudziestoosobowa grupa zapoznała się z placówkami prowadzącymi działalność między
innymi  w  dziedzinie  oświaty,  turystyki,  kultury  i  gospodarki  komunalnej  miasta  Hajnówka  i
okolicznych gmin. 

W maju w dwóch turach odbyły się wybory Prezydenta RP. Na terenie miasta powołano 15
obwodowych  komisji  wyborczych.  Wszystkie  komisje  w  dniu  wyborów  pracowały  sprawnie
pomimo tego że  wcześniej  był  problem z  kontaktem z  niektórymi  zgłoszonymi przez komitety
przedstawicielami.  Spisy  sporządzono  terminowo  i  aktualizowano  je  do  chwili  przekazania
komisjom.  Zaświadczenia  wyborcom  wydawane  były  na  bieżąco  (  142).  W  I  i  II  turze  nie
stwierdzono braku wyborców w spisie. Wątpliwości komisji były wyjaśniane na bieżąco w dniu
głosowania.  W  mieście  odbyły  się  1  głosowanie  przez  pełnomocnika,  1  głosowanie
korespondencyjne, w jednym przypadku wykorzystano podczas głosowania nakładkę sporządzoną
w alfabecie Braille”a. Głosowanie przebiegło spokojnie, bez incydentów. Liczba uprawnionych do
głosowania wynosiła 18173. Liczba kart ważnych - 8536. Liczba wysłanych pakietów wyborczych
– 1. Liczba głosów ważnych - 8376. Liczba głosów nieważnych-160. Frekwencja wyniosła - 46.97
%. Kandydaci otrzymali głosów: Duda Andrzej Sebastian – 2589 co stanowi 30,91%, Komorowski
Bronisław Maria – 5787 co stanowi 69,09 %.

W dniach 11-16 maja 2015 r.  Burmistrz Miasta Hajnówka  brał udział w odbywającym się
w  Soborze  Świętej  Trójcy  XXXIV  Międzynarodowy  Festiwalu  Hajnowskie  Dni  Muzyki
Cerkiewnej.  W przesłuchaniach  udział  wzięły  chóry  z  Polski  i  z  zagranicy.   Na  uroczystość
inauguracji  11  maja  2015  r.  przybyli  zaproszeni  goście:  duchowni  kościoła  katolickiego  i
prawosławnego, politycy, przedstawicie władz samorządowych i wszyscy melomani, którzy czekali
na to wydarzenie cały rok.  Organizatorzy to: Społeczny Komitet Organizacyjny, Stowarzyszenie
„Miłośnicy Muzyki  Cerkiewnej”.  Honorowy patronat  objął  Prezydent  Rzeczypospolitej  Polskiej
Bronisław Komorowski. 



W dniach 15-16 maja 2015 r. Hajnówkę odwiedziła delegacja z Powiatu Nowosądeckiego.
Wśród przedstawicieli  gości  znaleźli  się:  Antoni  Koszyk-Wicestarosta  Nowosądecki,  Franciszek
Kantor-Członek  Zarządu  Powiatu  Nowosądeckiego  oraz  radni  Powiatu:  Ryszard  Poradowski,
Stanisław  Sułkowski  Tadeusz  Zaremba.  Goście  wzięli  udział  w  Koncercie  Galowym
Międzynarodowego  Festiwalu  Hajnowskie  Dni  Muzyki  Cerkiewnej  w  Soborze  Św.  Trójcy  w
Hajnówce  oraz  koncercie  plenerowym  "Uczta  Folklorystyczna"  w  Ośrodku  Edukacji  Leśnej
"Jagiellońskie.  Odwiedzili  Okręgową  Spółdzielnię  Mleczarską  w  Hajnówce,  Kościół
Wniebowzięcia NMP i św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Narwi, Skit Świętych Antoniego i
Teodozjusza  Kijowsko-Pieczerskich w Odrynkach oraz wzięli  udział  w zakończeniu  XV edycji
Półmaratonu Hajnowskiego.  Podczas spotkania przedstawicieli Powiatu Nowosądeckiego, miasta
Hajnówki  i  Powiatu  Hajnowskiego  rozważano  możliwość  wspólnej  współpracy  w  różnych
obszarach funkcjonowania samorządu.

Dnia  22  maja  2015  r.  Burmistrz  Miasta  Hajnówka  uczestniczył  w  seminarium  pt.
„Dziedzictwo  kulturowe  –  czynnikiem  rozwoju  zrównoważonej  turystyki  transgranicznej”  w
Kamieńcu na Białorusi. Wydarzenie stanowiło podsumowanie projektu pt. „Zintegrowany projekt
wsparcia sektora turystycznego pogranicza polsko-białoruskiego”, współfinansowanego ze środków
Unii Europejskiej w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2007-
2013, którego głównym wnioskodawcą jest Gmina Miejska Hajnówka. Podczas spotkania partnerzy
projektu podpisali Porozumienie na rzecz zrównoważonej turystyki transgranicznej.

Przedstawiciele  samorządu  miasta  uczestniczyli  w  międzynarodowym  seminarium
turystycznym „Transgraniczny rozwój turystyki: administracja-biznes-nauka”, które odbyło się w
dniu  27  maja  2015  r.  w  Zespole  Szkół  z  Dodatkową  Nauką  Języka  Białoruskiego.  Tematami
głównymi  poruszanymi  podczas  spotkania  był:  analiza  ruchu turystycznego na  terenie  Puszczy
Białowieskiej,  kierunki  inwestowania  w  rozwój  turystyki  w  powiecie  hajnowskim,  przyszłość
rozwoju turystyki w województwie podlaskim w perspektywie 2030 r., wpływ  turystyki na rozwój
regionów, turystyka jako czynnik stymulujący rozwój regionalny na tle koncepcji restrukturyzacji
„ściany wschodniej”, Etnolkultura  Podlasia i Grodzieńszczyzny jako produkt turystyczny, potencjał
turystyczny  pogranicza  polsko-białoruskiego  i  perspektywy  jego  wykorzystania,  rozwój  i
funkcjonowanie turystycznych struktur klastrowych w makroregionie Polski Wschodniej, 

Przedstawiciele samorządu miasta w dniu 08 czerwca br. uczestniczyli w Walnym Zebraniu
Członków Lokalnej Organizacji Turystycznej „Region Puszczy Białowieskiej”.Podczas spotkania
dokonano  m  in.  wyboru  przewodniczącego  i  sekretarza  obrad,  dokonano  wyboru  komisji
mandatowej  oraz komisji  uchwał i  wniosków, przedstawiono projekt zmian w statucie,  przyjęto
sprawozdanie finansowe LOT za 2014 rok.

W dniu 29 maja złożono do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju wniosek projektowy w
konkursie  „Modelowa  Rewitalizacja  Miast”,  na  dofinansowanie  zadania  pn.  „Kompleksowa
rewitalizacja infrastruktury systemu pomocy społecznej skupionej w dzielnicy Żabia Górka miasta
Hajnówka”. Projekt zakłada kompleksowe przygotowanie i wdrożenie odpowiedniej infrastruktury
systemu zabezpieczenia społecznego, skupionego wokół Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w
Hajnówce,  z  uwzględnieniem  działań  aktywizujących  lokalną  społeczność.  Przedmiot  wniosku
skupia się wokół polityki społecznej i rynku pracy.

W przedmiotowym okresie został  ogłoszony otwarty konkurs ofert  na realizację  zadania
publicznego „Organizacja czasu wolnego podczas wakacji  dla  dzieci  i  młodzieży – Akcja Lato
2015”. W odpowiedzi na ogłoszenie wpłynęło 17 ofert. Rozstrzygnięcie nastąpi do 12 czerwca 2015
r.

Ogłoszony  został  konkurs  Młodzi  Aktywni  Skuteczni.  Konkurs  skierowany  jest  do
młodzieży i ma na celu aktywizację młodych mieszkańców Hajnówki do działania na rzecz lokalnej
społeczności   oraz  realizacji  własnych  pomysłów.  Wyłonione  najciekawsze  inicjatywy  mogą
otrzymać  wsparcie  organizacyjne  i  finansowe  Urzędu  Miasta  Hajnówka.  Maksymalna  kwota
wsparcia finansowego jednego projektu wynosi 3 000,00 zł. W odpowiedzi na konkurs wpłynął 1
wniosek. Rozstrzygnięcie nastąpi do dnia 19 czerwca 2015 r.



Z zakresu Gospodarki Gruntami i Rolnictwa:  

− Ogłoszono III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż na własność nieruchomości lokalowej
Nr 1 położonej  w budynku wielorodzinnym przy ul.  T.  Sołoniewicz 7 w Hajnówce wraz z
udziałem 120/543 w częściach wspólnych budynku i działki oznaczonej numerem geodezyjnym
1/32 o pow. 0,0308 ha, cena wywoławcza 140.000 zł + VAT (zwolniony) + koszty przygot. nier.
do zbycia 1.064,00 zł,

− Ogłoszono II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż na własność nieruchomości miejskiej
zabudowanej budynkiem usługowo-mieszkalnym i budynkiem gospodarczym, przeznaczonej w
planie  zagospodarowania  przestrzennego  miasta  Hajnówka  pod  zabudowę  mieszkaniowo-
usługową wraz z urządzeniami towarzyszącymi, parkingami, położonej przy ul. Ks.I.Wierobieja
9  w  Hajnówce  na  działkach  oznaczonych  numerami  geodezyjnymi  777/9  i  777/18  o  pow.
0,0466 ha, cena wywoławcza 110.000 zł + VAT (zwolniony) + koszty przygot. nier. do zbycia
2.138,00 zł.

− Ogłoszono II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż na własność nieruchomości miejskiej
niezabudowanej  przeznaczonej  w planie zagospodarowania przestrzennego miasta  Hajnówka
pod  zabudowę  przemysłowo-usługową  wraz  z  urządzeniami  towarzyszącymi  z  niezbędną
infrastrukturą  techniczną  oraz  na  lokalizowanie  obiektów  usług  o  charakterze  usług
komercyjnych hotelarskich typu:  hotel,  pensjonat,  motel,,  położonej  w Hajnówce przy ul.  3
Maja  59S,  oznaczonej  numerem geodezyjnym:  3366  o  pow.  10095  m2  Cena wywoławcza
1.372.000,00 zł + VAT (23 %) + koszty przygot. nier. do zbycia 1.503,00 zł

− Wydano postanowienie w sprawie możliwości dokonania podziału działki oznaczonej numerem
geodezyjnym 96 stanowiącej własność osoby fizycznej położonej w Hajnówce obr. 7 Poryjewo,

− Wydano postanowienie w sprawie możliwości dokonania podziału działki oznaczonej numerem
geodezyjnym  2859  stanowiącej  własność  osoby  fizycznej  położonej  w  Hajnówce  przy  ul.
Białostockiej,

− Wydano postanowienie w sprawie możliwości dokonania podziału działki oznaczonej numerem
geodezyjnym  88/3  stanowiącej  własność  osoby  fizycznej  położonej  w  Hajnówce  przy  ul.
Polnej,

− Wydano postanowienie w sprawie możliwości dokonania podziału działki oznaczonej numerem
geodezyjnym 499/4 stanowiącej własność Gminy Miejskiej  położonej w Hajnówce  przy ul.
Bielskiej,

− Wydano  postanowienie  w  sprawie  wszczęcia  postępowania  rozgraniczeniowego  działki
oznaczonej numerem geodezyjnym 889 i 890 stanowiącej własność osoby fizycznej położonej
w Hajnówce przy ul. 11 Listopada,    

− Wydano decyzję w sprawie zatwierdzenia projektu podziału działki stanowiącej własność osoby
fizycznej  oznaczonej  numerem  geodezyjnym  2859  położonej  w  Hajnówce  przy  ul.
Białostockiej,

− Wydano decyzję w sprawie zatwierdzenia projektu podziału działki stanowiącej własność osoby
fizycznej oznaczonej numerem geodezyjnym 244/3 położonej w Hajnówce przy ul. Gruntowej.

Z zakresu Budownictwa i Inwestycji:

− Przygotowywano dokumentacje formalno - prawne  dla przyszłych inwestycji:
a) wykonano dokumentację projektową na budowę budynku komunalnego, wielorodzinnego,
b) wykonano dokumentację projektową na budowę budynku Zakładu Aktywizacji Zawodowej

– uzyskano pozwolenie na budowę,
c) opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową przebudowy ulic w Hajnówce (ul.

Nowowarszawska,  ul.  Wiejska,  ul.  Grabowa,  ul.  Bartników,  droga  wewnętrzna  na  teren
inwestycyjny do ul. 11 Listopada i ścieżka rowerowa przy ul. dr. T. Rakowieckiego- obecnie
Doc. Adama Dowgirda (od szpitala do ul. Lipowej), ul. Zajęczej



d) przygotowano dokumentację do wszczęcia postępowań o udzielenie zamówień publicznych
na:
• przebudowę  ulic  w  Hajnówce:  Fabryka  Chemiczna,  Graniczna,  Metalowa,

Miedziana, Judzianka Stara, Orzechowa, Wilgi i Rutkowskiego, 
• budowę kanalizacji deszczowej w ulicach Armii  Krajowej i Sokolej, 
• przebudowę ul. Fabryka Chemiczna,
• budowę kanalizacji deszczowej w ulicach: Urodzajnej i Pszenicznej wraz z ulicą bez

nazwy,  Miodowej,  Słodkiej  i  Pszczelej,  Niedźwiedziej  i  Sarniej  oraz w ulicy bez
nazwy (przy ul. Skowronka, Kukułki i Sikorki),

• nadzór inwestorski przy realizowanych zadaniach inwestycyjnych,
• dostawę materiałów drogowych do przebudowy ulic gminnych.
• W trakcie – przygotowanie dokumentacji do wszczęcia postępowania o udzielenie

zamówienia publicznego dotyczącego zakupu i montażu instalacji fotowoltaicznych 
− Kontynuowano  prace  planistyczne  związane  z  procedurą  sporządzenia  zmiany  studium

uwarunkowań  i  kierunków  zagospodarowania  przestrzennego  Miasta  Hajnówka  (tereny  ul.
Rakowieckiego,  i  ul.  Szosa  Kleszczelowska),  oraz  zmiany  Miejscowych  planów
zagospodarowania przestrzennego miasta Hajnówka: Obszar 2 Hajnówka – Południe, Obszar 3
Hajnówka – Wschód, oraz  tereny ul. Rakowieckiego, i ul. Szosa Kleszczelowska.

− Wydawano wypisy i  wyrysy z  planów zagospodarowania  przestrzennego miasta  Hajnówka,
zaświadczenia o przeznaczeniu terenu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.

Z zakresu Oświaty: 
− Dnia 29 kwietnia 2015 r.  dokonano wyboru przedstawiciela Gminy Miejskiej  Hajnówka  w

osobie  Burmistrza  Miasta  Hajnówka  –  Jerzego  Siraka  do  Rady  Społecznej  Samodzielnego
Publicznega Zakładu Opieki Zdrowotnej w Hajnówce.

− W dniach 01.06.2015 r.  do 03.06.2015 r.  i  06.06.2015 r.  w mammobusie  ustawionym przy
Urzędzie  Miasta  Hajnówka przeprowadzone zostały bezpłatne  badania  mammograficzne dla
kobiet w przedziale wiekowym 40 – 49 lat, 50-69 lat i 70 – 75 lat. 

− Odbył się konkurs na kandydata na dyrektora Zespołu Szkół Nr 3 w Hajnówce. Ośmioosobowa
komisja konkursowa na kandydata na dyrektora wybrała Panią Bożenę Markiewicz zamieszkałą
w Hajnówce. 

− Pani Iwonie Raszkiewicz, za zgodą Podlaskiego Kuratora Oświaty,  przedłużono powierzenie
funkcji dyrektora Przedszkola Nr 2 w Hajnówce na kolejne 5 lat.

− Zatwierdzono  arkusze  organizacji  szkół  i  przedszkoli  prowadzonych  przez  Gminę  Miejską
Hajnówka na rok szkolny 2015/2016.

− Złożono wniosek i otrzymano dotację na podręczniki i materiały ćwiczeniowe oraz podręczniki
do  języka  obcego  nowożytnego  dla  uczniów  klasy  I,  II  i  IV  szkoły  podstawowej  oraz  I
gimnazjum  i  wszystkich  uczniów  z  orzeczeniem  o  potrzebie  kształcenia  specjalnego  w
wysokości  94.230  zł  (80%  wnioskowanej  kwoty,  pozostała  kwota  zostanie  przekazana  w
terminie późniejszym).

− Złożono trzy wnioski o dodatkowe środki z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej:
− na doposażenie stołówek szkolnych,
− ona  doposażenie  gabinetów  profilaktyki  zdrowotnej  i  pomocy  przedlekarskiej, 

funkcjonujących w szkołach,
− na dofinansowanie odpraw wypłaconych dla zwolnionych nauczycieli.

− Przy współpracy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Hajnówce dokonano rekrutacji 2
uczennic hajnowskich szkół na bezpłatne kolonie organizowane przez Podlaskiego Kuratora
Oświaty w Rzucewie koło Pucka.

− Zorganizowano nauczanie indywidualne dla uczennicy klasy IV Szkoły Podstawowej Nr 2 z
Oddziałami Integracyjnymi w Hajnówce.

− Wyrażono zgodę na wsparcie: 
− 7 Ogólnopolskiego Festiwalu Muzyki Rockowej „Rockowisko Hajnówka 2015” zakup

http://www.hajnowka.pl/urzad1/przetargi/7296-ogloszenie-o-zamowieniu-publicznym-przebudowa-ul-fabryka-chemiczna-w-hajnowce.html


pierwszej nagrody o wartości do 2000 zł
− Turnieju Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych Województwa Podlaskiego w Piłce

Siatkowej organizowanego przez Dom Dziecka w Białowieży – przekazano nagrody
rzeczowe

− Obchodów Dnia Dziecka w Muzeum Kowalstwa i Ślusarstwa w Hajnówce, w których
udział biorą hajnowscy uczniowie (50 uczniów klas I ze Szkoły podstawowej Nr 2 i Nr
3) – dofinansowanie w wysokości 350 zł,

− Imprezy integracyjnej dla uczniów i rodziców klas I - III zorganizowanej w Zespole
Szkół Nr 3 w Hajnówce – dofinansowanie w wysokości,

− Festiwalu Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej „Nuty Przyjaźni 2015” - zakup nagród na
kwotę 2000 zł,

− konkursu  „Jestem  bo  wrócili”.  Przywracanie  pamięci  w  setną  rocznicę  bieżeństwa
zorganizowanego przez Stowarzyszenie ORTHNET w Białymstoku – zakup nagród dla
uczestników z Hajnówki do wysokości 500 zł,

− konkursu „Nasze bezpieczeństwo” zorganizowanego przez Komendę Powiatową Policji
w Hajnówce – w wysokości 800 zł,

− Zespołu  Szkół  z  Dodatkową  Nauką  Języka  Białoruskiego  –  przekazano  nagrody
rzeczowe  dla  uczniów,  którzy  uzyskali  tytuł  laureata  i  finalisty  konkursów
przedmiotowych,

− konkursu  „Wymarzony  Sklep  w  Galerii  Hajnówka”  zorganizowanego  przez  Galerię
Hajnówka,  a  skierowanego  do  przedszkolaków  i  uczniów  hajnowskich  placówek
oświatowych - przekazano drobne gadżety.

− Wyrażono zgodę na objęcie patronatem Burmistrza Miasta Hajnówka:
− imprezy sportowej „Przedszkolny Bieg o zdrowie” zorganizowanej przez Przedszkole

Nr 5 z Oddziałami Żłobkowymi w Hajnówce,
− Nocy Muzeów  2015 w Białowieskim Parku Narodowym
− 7 Ogólnopolskiego Festiwalu Muzyki Rockowej „Rockowisko Hajnówka 2015”

Z zakresu zamówień publicznych:

− Rozstrzygnięto przetarg na przebudowę ul.  Fabryka Chemiczna.  W postępowaniu złożono 3
oferty.  Przetarg  wygrała  firma  Terra  Mota  Sp.  z  o.o.   z  siedzibą  w  Gorlicach  przy  ul.
Bardiowskiej  3 za kwotę  1.715.152,93 zł.  Umowę na realizację  zadania podpisano w dniu
30.04.2015 r.

− Rozstrzygnięto  przetarg  na  pełnienie  nadzoru  inwestorskiego przy przebudowie  ul.  Fabryka
Chemiczna. W postępowaniu złożono 4 oferty. Przetarg wygrała firma IND Inżynier Nadzoru
Drogowego Jarosław Matyszczyk z siedzibą w Oświęcimiu przy ul. Obozowej 5/4 za kwotę
16.143,75 zł. Umowę na realizację zadania podpisano w dniu 30.04.2015 r.

− Rozstrzygnięto przetarg na budowę sieci  kanalizacji  deszczowej w Hajnówce – etap III.  W
postępowaniu  złożono  7  ofert.  Przetarg  wygrała  firma  Przedsiębiorstwo  Produkcyjno-
Usługowo-Handlowe „Technosan” Sp. z o.o.  z siedzibą w Białymstoku przy ul. Elewatorskiej 7
za kwotę 433.174,34 zł. Umowę na realizację zadania podpisano w dniu 29.04.2015 r.

− Rozstrzygnięto przetarg na pełnienie  nadzoru  inwestorskiego przy budowie  sieci  kanalizacji
deszczowej w Hajnówce – etap III. W postępowaniu złożono 4 oferty. Przetarg wygrała firma
„INWEST” inż. Andrzej Zbigniew Jakowiak z siedzibą w Białymstoku przy ul. Broniewskiego
23/1 za kwotę  7.380,00 zł. Umowę na realizację zadania podpisano w dniu 05.05.2015 r.

− W dniu 08.05.2015 r. wszczęto, a w dniu 21.05.2015 r. unieważniono postępowanie o udzielenie
zamówienia publicznego pn. „Serwis i bieżące naprawy instalacji solarnych”.

− W  dniu  22.05.2015  r.  ogłoszono  przetarg  nieograniczony  na  „Serwis  i  bieżące  naprawy
instalacji solarnych – II”. 

− W  dniu  20.05.2015  r.  ogłoszono  przetarg  nieograniczony  na  budowę  sieci  kanalizacji
deszczowej w Hajnówce – etap IV (ul. Zajęcza).



Ponadto:

− Wydano 175 decyzji o przyznaniu dodatku mieszkaniowego, 4 decyzje o odmowie przyznania
dodatku mieszkaniowego,  1 decyzję o wstrzymaniu wypłacania dodatku mieszkaniowego,  1
decyzję o wygaszeniu decyzji oraz 1 decyzję o umorzeniu postępowania i 1 decyzję uchylającą.

− Wydano 136 decyzji o przyznaniu dodatku energetycznego,
− Ogłoszono  przetarg  ustny  nieograniczony  na  oddanie  w  wynajem  lokalu  użytkowego

położonego w Hajnówce przy ul. 3 Maja 39 o powierzchni użytkowej 67,14 m2 wraz z piwnicą
o  powierzchni 33,34m2. Stawka wywoławcza czynszu miesięcznie - 25,00 zł/m2 plus VAT oraz
3,50 zł plus  23 % VAT za 1 m2 powierzchni użytkowej piwnicy,

− Wydano 15 decyzji zezwalających na usuwanie drzew i krzewów, 22 decyzje na zajęcie pasa
drogowego,

− Wydano 10 postanowień o zarachowaniu wpłaty, 6 zawiadomień o zaległościach z tytułu opłaty
za gospodarowanie odpadami,

− Wydano 2 wezwania do wyjaśnienia wpłaty z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami,
− Wystawiono 133 upomnienia o zaległościach z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami,
− Przyjęto 101 deklaracji o wysokości i opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
− Przyjęto 3 oświadczenia o zmianie statusu nieruchomości na niezamieszkałą,
− Wydano 6 zgód na remont wjazdu,
− Ustawiono 1 nowy próg zwalniający na ul. Kołodzieja
− Rozpoczęto  malowanie  poziomego  oznakowania  dróg  gminnych,  zakończono  linie

segregacyjne i rozpoczęto przejścia dla pieszych,
− Zrealizowano  23  wnioski  o  dofinansowanie  sterylizacji  i  kastracji  zwierząt  na  podstawie

Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi i oraz zapobiegania bezdomności zwierząt.

Informacja została uzgodniona z Burmistrzem Miasta Hajnówka


