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Informacja o działalności Burmistrza Miasta Hajnówka 
w okresie od 9 czerwca 2015 roku do 28 sierpnia 2015 roku.

 

W  przedmiotowym  okresie  odbyły  się  zwyczajne  zgromadzenia  wspólników  spółek
komunalnych Gminy Miejskiej Hajnówka, tj. PEC, PUK i PWiK. Przedmiotem zgromadzeń było
rozpatrzenie  i  zatwierdzenie  sprawozdań  z  posiedzeń  zarządów  z  działalności  spółek  oraz
sprawozdań finansowych za ubiegły rok obrotowy, powzięcie uchwał o podziale zysku lub pokryciu
straty oraz udzielenie członkom organów spółek absolutorium z wykonania przez nich obowiązków
w 2014 roku. Wszystkie spółki zakończyły poprzedni rok z dodatnim wynikiem finansowym: zysk
netto – PEC – 20 667,49 zł zł, PUK – 253 403,99 zł , PWiK – 75 877,14 zł 

W dniach 11-12 czerwca 2015 r. miała miejsce w Hajnówce wizyta delegacji z Litwy, z
miasta Jurbarkas. Bezpośrednim powodem wizyty były przeprowadzone w dniu 15 marca 2015 r.
na  Litwie  pierwsze  bezpośrednie  wybory  samorządowe,  w  wyniku  których  funkcję  nowego
Burmistrza  Rejonu  Jurbarkas  objął  Skirmantas  Mockevičius.  W  skład  delegacji  weszli
przedstawiciele  samorządu  oraz  lokalny  przedstawiciel  branży  gospodarczej  z  sektora
budowlanego. Członkowie delegacji  byli  zainteresowani tematyką pozyskiwania przez samorząd
miasta  Hajnówka funduszy europejskich.  Z zainteresowaniem zapoznali  się  z  funkcjonowaniem
obiektów Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o.: Zakładu Zagospodarowania Odpadów
oraz Marketu Budowlanego FACHOWIEC, obiektów Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji
Sp. z o.o. Hajnówce, z funkcjonowaniem Parku Wodnego. Goście poznali też obiekty dziedzictwa
kulturowego i przyrodniczego regionu.

W dniach 18-20 czerwca br. Burmistrz Miasta Hajnówka uczestniczył w konferencji pt. :
Optymalizacja  systemu  gospodarki  odpadami  w  świetle  uwarunkowań  prawnych  i  nowości
technologicznych w doświadczeniu polskich i europejskich”. Celem konferencji było przekazanie
uczestnikom  konferencji  informacji  oróżnorodności  i  wieloaspektowości  działania  firm
komunalnych w systemie gospodarki odpadami.
 20  czerwca  2015  r.  Burmistrz  Miasta  Hajnówka  wraz  z  pracownikami  Urzędu  Miasta
Hajnówka uczestniczył w targach  Business to Business pt. „Wpływ eksportu na rozwój regionu”.
Podczas  targów  zaprezentowały  się  delegacje  Klubu  Radców  Handlowych  z  zagranicznych
placówek  dypolomatycznych  rezydujących  w  Polsce.  W  targach  uczestniczyły  gminy  woj.
podlaskiego,  które  oczekują  na utworzenie  na  swoich  terenach podstref   Suwalskiej  Specjalnej
Strefy Ekonomicznej S.A. oraz firmy działające już w strefie.

W  dniu  30  czerwca  2015  r.  Sekretarz  Miasta  Hajnówka  uczestniczył  w  Inauguracji
Wschodniego  Sądu  Arbitrażowego  przy  Izbie  Przemysłowo-Handlowej  w  Białymtoku.  Misją
przedsięwzięcia  jest  wspieranie  i  pomoc  przedsiębiorcom  w  rozwiązywaniu  sporów  z
wykorzystaniem abitrażu.

Z zakresu Gospodarki Gruntami i Rolnictwa:  

 Ogłoszono IV 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 130.000 zł + VAT (zwolniony) + koszty przygot. nier.
do zbycia 1.064,00 zł.

 Ogłoszono przetarg  ustny nieograniczony na  sprzedaż  na własność nieruchomości  miejskiej
niezabudowanej, przeznaczonej w planie zagospodarowania przestrzennego miasta Hajnówka
pod  urządzenia  sportowo-rekreacyjne  i  zieleń  leśną,  położonej  przy  ul.  doc.A.Dowgirda  w



Hajnówce  na  działce  oznaczonej  numerem  geodezyjnym  3371  o  pow.  6,9569  ha,  cena
wywoławcza 3.589.663.000 zł + VAT (23 %) + koszty przygot. nier. do zbycia 1.257,00 zł.

 Rozstrzygnięto  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, w przetargu osiągnięto cenę 111.100 zł + VAT (zwolniony) + koszty
przygot. nier. do zbycia. Nabywcą nieruchomości są Dorota i Jacek Goławscy.

 Przygotowano  dokumentację  i  zawarto  akt  notarialny  sprzedaży  najemcy  w  trybie
bezprzetargowym lokal  mieszkalny położony przy ul.  A.Krajowej  38 – pow. 43,38 m2 cena
lokalu 96.978,00 zł

 Przygotowano  dokumentację  i  zawarto  akt  notarialny  sprzedaży  najemcy  w  trybie
bezprzetargowym lokal  mieszkalny położony przy ul.  A.Krajowej  40 – pow. 31,66 m2 cena
lokalu 59.344,00 zł

 Przygotowano  dokumentację  i  zawarto  akt  notarialny  sprzedaży  najemcy  w  trybie
bezprzetargowym lokal mieszkalny położony przy ul. Os.Millenium 6 – pow. 40,77 m2 cena
lokalu 81.240,00 zł

 Przygotowano dokumentację i zawarto akt notarialny sprzedaży w trybie bezprzetargowym (art.
231§2 KC) działki położonej przy ul. Batorego oznaczonej numerem geodezyjnym 774/20 pow.
20 m2 cena 1.706,00 zł + VAT + koszty.

 Przygotowano dokumentację i zawarto akt notarialny sprzedaży w trybie bezprzetargowym (dla
poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej) działki położonej przy ul.
Jaskółczej oznaczonej numerem geodezyjnym 3239/2 pow. 176 m2 cena 6.795,00 zł + VAT +
koszty.

 Wydano decyzję w sprawie zatwierdzenia projektu podziału działki stanowiącej własność osoby
fizycznej oznaczonej numerem geodezyjnym 88/3 położonej w Hajnówce przy ul. Polnej.

 Wydano decyzję w sprawie zatwierdzenia projektu podziału działki stanowiącej własność osoby
fizycznej  oznaczonej  numerem  geodezyjnym  1056/120  położonej  w  Hajnówce  przy  ul.
Batorego.

 Wydano  decyzję  w  sprawie  zatwierdzenia  projektu  podziału  działki  stanowiącej  własność
Gminy Miejskiej Hajnówka oznaczonej numerem geodezyjnym 499/4 położonej w Hajnówce
przy ul. Bielskiej.

Z zakresu Budownictwa i Inwestycji:

 Przygotowywano dokumentacje formalno - prawne  dla przyszłych inwestycji:
a) wykonano dokumentację projektową na budowę i przebudowę obiektów  sportowych wraz z

infrastrukturą i obiektami towarzyszącymi na stadionie miejskim w Hajnówce,
b) opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową przebudowy ulic w Hajnówce: ul.

Wiejskiej, ul. Grabowej, ul. Bartników,  ścieżki rowerowej przy ul. dr. T. Rakowieckiego-
obecnie Doc. Adama Dowgirda (od szpitala do ul. Lipowej), 

c) przygotowano dokumentację do wszczęcia postępowań o udzielenie zamówień publicznych
na:
• opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej adaptacji  istniejącej klatki

schodowej  na  potrzeby zainstalowania  windy osobowej,  wewnętrznej  dla  obsługi
osób  niepełnosprawnych  wraz  z  zaprojektowaniem  dźwigu  w  budynku  Urzędu
Miasta, 

• zaprojektowanie, wykonanie oraz przeglądy okresowe instalacji fotowoltaicznych na
potrzeby 41 budynków mieszkalnych jednorodzinnych na terenie Hajnówki,

• wykonanie nawierzchni asfaltowej w ul. Gołębiej, 
• dostawę materiałów drogowych do przebudowy ulic gminnych, 



• nadzór inwestorski przy realizowanych zadaniach inwestycyjnych.
 Realizacja robót drogowych związanych z przebudową dróg i chodników:

 ul. Judzianka Stara – usunięto kolizje teletechniczne, wykonano odwodnienie ulicy, roboty
ziemne,  podbudowę i  nawierzchnię asfaltową,  do wykonania – wjazdy publiczne z
kostki betonowej,

 ul.  Orzechowa  –  wykonano  kanał  technologiczny,  odwodnienie  i  nawierzchnię
asfaltową – zakończono przebudowę ulicy,

 ul.Gruntowa i ul. Metalowa – wykonano nawierzchnię asfaltową ulicy, do wykonania –
wjazdy bramowe,

 ul.  Miedziana  –  wykonano  nawierzchnię  ulicy  z  kostki  betonowej  –  zakończono
przebudowę ulicy,

 ul.  Rutkowskiego –  wykonano nawierzchnię  ulicy i  wjazdów bramowych z  kostki
betonowej – zakończono przebudowę ulicy,

 ul. Wilgi – wykonano nawierzchnię asfaltową ulicy, do wykonania – wjazdy bramowe,
 ul. Gołębia – w trakcie realizacji: wykonanie wjazdów bramowych, do wykonania –

nawierzchnia asfaltowa ulicy ( do 15.09.2015), 
 os. Fabryka Chemiczna – w trakcie realizacji: - roboty ziemne, podbudowy, ustawianie

krawężników, budowa chodników, wjazdów bramowych, parkingów i nawierzchni ulic
z kostki betonowej,

 Przedszkole Samorządowe Nr 1 – w trakcie realizacji: wykonanie chodników, placów i
wjazdu bramowego z kostki betonowej, 

 Amfiteatr Miejski – utwardzenie kostką betonową terenu wokół budynku,
 Budowa  sieci  kanalizacji  deszczowej  w  Hajnówce  w  ramach  Programu  Współpracy

Transgranicznej  Polska  -  Białoruś  –  Ukraina  na  lata  2007  -  2013  finansowanego  z
Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa: 

 Etap II - ul. A. Krajowej i Sokola - budowa kanalizacji zakończona, 
 Etap III - ul.  Urodzajna i  Pszeniczna,  Miodowa, Słodka i  Pszczela,  Niedźwiedzia,

Sarnia,  „Ulica  bez  nazwy”,  Skowronka,  Kukułki  i  Sikorki  -  budowa  kanalizacji
zakończona,

 Etap IV - ul. Zajęcza – w trakcie realizacji.
 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: 
 Odbyło  się  posiedzenie  Komisji  Stypendialnej,  która  przeanalizowała  81  wniosków  o

przyznanie  Stypendium  Burmistrza  Miasta  Hajnówka  imienia  Pelagii  Ponieckiej.  Decyzją
Komisji, zatwierdzoną przez Burmistrza, w/w Stypendium otrzyma 62 uczniów hajnowskich
szkół, w tym pięćdziesięciu ośmiu za wyniki w nauce, dwóch za osiągnięcia artystyczne oraz
dwóch za osiągnięcia sportowe. Komisja negatywnie zaopiniowała:  1 wniosek o przyznanie
stypendium  za  wyniki  w  nauce  (uczeń  zajął  3  miejsce  w  konkursie,  a  nie  uzyskał  tytułu
Laureata), 11 wniosków o przyznanie stypendium za osiągnięcia artystyczne oraz 7 wniosków o
przyznanie stypendium za osiągnięcia sportowe – uczniowie, którzy otrzymali niewystarczającą
liczbę punktów.

 Dokonano aktualizacji wniosku o dotację na podręczniki i materiały ćwiczeniowe, podręczniki
do  języka  obcego  nowożytnego  dla  uczniów  klasy  I,  II  i  IV  szkoły  podstawowej  oraz  I
gimnazjum, a także wszystkich uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego w
wysokości i otrzymano pełną kwotę dotacji (ponad 100.0000 zł).



 Pozyskano dodatkowe środki z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej, w kwocie 36.000
zł na:
1. doposażenie stołówek szkolnych – w wysokości 21.000 zł (po 7.000 zł na stołówkę) 
2. doposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej, funkcjonujących

w szkołach – w wysokości 15.000 zł (po 5.000 zł na gabinet). 
 Przeprowadzono  postępowania  egzaminacyjne  dla  pięciu  nauczycieli  hajnowskich  placówek

oświatowych ubiegających się  o  awans  na  stopień  zawodowy nauczyciela  mianowanego (1
nauczyciel  z  Zespołu  Szkół  nr  3  w  Hajnówce,  3  z  Zespołu  Szkół  nr  2  z  Oddziałami
Integracyjnymi w Hajnówce oraz 1 z Przedszkola Nr 5 z Oddziałami Żłobkowymi w Hajnówce)
oraz w dniu 26.05.2015 r. wręczono Akty nadania stopnia awansu nauczyciela mianowanego.

 W  okresie  sprawozdawczym  odbyło  się  spotkanie  z  dyrektorami  placówek  oświatowych.
Tematem spotkania była organizacja nowego roku szkolnego w szkołach i przedszkolach, w tym
omówienie realizacji nowych uregulowań prawnych dotyczących:
1. żywienia uczniów,
2. organizacji kształcenia dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,
3. wyposażenia gabinetów pomocy przedlekarskiej,
4. także  wstępne  propozycje  Dyrektorów  dotyczące  zmian  do  arkusza  organizacji  roku

szkolnego 2015/2016.
 Zawarto umowę z Podlaskim Kuratorem Oświaty w sprawie wysokości i trybu przekazywania

w  2015  r.  środków  Funduszu  Pracy  z  przeznaczeniem  dla  gmin  na  dofinansowanie
pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników oraz ich rozliczania na kwotę
5080 zł - zwrot dla hajnowskiego przedsiębiorcy za wykształcenie młodocianego.

 Dokonano wpisu do ewidencji szkół i placówek niepublicznych, prowadzonej przez Burmistrza
Miasta  Hajnówka,  placówki  pod  nazwą:  Niepubliczne  Przedszkole  Specjalne  Dla  Dzieci
Niepełnosprawnych "Mini – Mini" z siedzibą przy ul.A.Krajowej 20 w Hajnówce.

 Na  zaproszenie  Burmistrza  Miasta  Hajnówka  w  dniu  09.08.2015  r.  odbył  się  występ
Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego. Zespół wystąpił bezpłatnie.

 Wyrażono  zgodę  na  objęcie  patronatem  Burmistrza  Miasta  Hajnówka  XI  edycji
Ogólnopolskiego Konkursu Fotograficznego „Podlasie w obiektywie im. Wiktora Wołkowa”.

Ponadto:

 Rozstrzygnięty został  otwarty konkurs  ofert  na  realizację  zadania  publicznego „Organizacja
czasu  wolnego  podczas  wakacji  dla  dzieci  i  młodzieży –  Akcja  Lato  2015”.  Z wybranymi
podmiotami zawarte zostały umowy o wsparcie realizacji zadania publicznego.

 Przedłużony został termin składania wniosków w konkursie Młodzi Aktywni Skuteczni do dnia
15.09.2015  r.  Konkurs  skierowany  jest  do  młodzieży  i  ma  na  celu  aktywizację  młodych
mieszkańców Hajnówki do działania na rzecz lokalnej społeczności  oraz realizacji własnych
pomysłów. Wyłonione trzy najciekawsze inicjatywy mogą otrzymać wsparcie organizacyjne i
finansowe Urzędu Miasta Hajnówka w ich realizacji. Maksymalna kwota wsparcia finansowego
jednego projektu wynosi 3 000,00 zł.

 Pracownicy  Urzędu  Miasta  uczestniczyli  w  finale  Podlaskiej  Agroligi  2015.  Uroczystego
otwarcia dokonał dokonał Grzegorz Mikołajczyk - dyrektor Podlaskiego Ośrodka Doradztwa
Rolniczego  w Szepietowie  oraz  Mieczysław Kazimierz  Baszko  –  Marszałek  Województwa
Podlaskiego.  Podczas  konferencji  przedstawiono  wykład.  pn.  „Innowacyjne  rozwiązania  na
przykładzie  podlaskich  gospodarstw”  i  „Najlepsze  wzorce  i  rozwiązania  na  przykładzie
podlaskich firm” po czym zaprezentowano  uczestników konkursu. Z Hajnówki wyróżnienie
otrzymała firma  Handel i Usługi Ziemne ul. Targowa 37 prowadzona przez Helenę i Bazyla
Jagodnickich. 

 W dniu 11 czerwca 2015 r. w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju  w Warszawie odbyło się
IV  Walne  Zebranie  Delegatów  Federacji  Euroregionów  Rzeczpospolitej  Polskiej.  Zebrani
przedstawiciele  Euroregionów  zapoznali  się  między  innymi  ze  sprawozdaniem



Przewodniczącego FERP, omówili kierunki działań w najbliższym roku, w tym możliwe formy
współpracy Federacji z Ministerstwem Infrastruktury i Rozwoju.

 Wydano 247 decyzji o przyznaniu dodatku mieszkaniowego, 3 decyzje o odmowie przyznania
dodatku mieszkaniowego,  8  decyzji  o  wstrzymaniu  wypłacania  dodatku mieszkaniowego,  4
decyzje  o   anulowaniu  wstrzymania  dodatku  mieszkaniowego  oraz  1  decyzję  o  umorzeniu
postępowania.

 14 czerwca 2015r. w Hajnówce Odbył się Piknik Rodzinny. Pierwszym punktem programu była
wspólna zabawa na płycie amfiteatru wraz z Teatrem ARLEKIN. Na scenie zaprezentowali się
podopieczni  Agnieszki  Pieśluk-  zuchy  i  przedszkolaki  z  Przedszkola  Nr  1,  Orkiestra  Dęta
Ochotniczej Straży Pożarnej wraz z mażoretkami,  trio SANCTUS oraz Weronika Bieńsko –
laureatka Konkursu Poezji Religijnej. Hajnowski Dom Kultury również zaprezentował swoje
talenty.  Przed  publicznością  ze  swoimi  umiejętnościami  samoobrony  i  walki  pokazali  się
hajnowscy judocy. Dawid Krzyżowski, aktualny Mistrz Polski, ¼ Finalista Mistrzostwa Świata
2014  w  Brazylii  zaprezentował  wiele  ciekawych  trików  piłkarskich.  Rozegrano  również
Rodzinny Turniej Stołowej Piłki Nożnej.

 W dniu 11 lipca 2015 r. odbył się II Międzynarodowy Festiwal Piosenki Poetyckiej im. Bułata
Okudżawy  w  Hajnówce.  Uroczystego  otwarcia  tegorocznego  koncertu  dokonali  Zastępca
Burmistrza  Miasta  Hajnówka  -  Andrzej  Skiepko  wraz  z  Olgą  Okudżawą  i  Anatolem
Borowikiem  –  Prezesem  Stowarzyszenia  Społeczno-Kulturalnego  "Granice  Bez  Granic".
Podczas koncertu laureaci przesłuchań konkursowych otrzymali zasłużone nagrody i statuetki
anioła. Mennica Wrocławska obdarowała zwycięzcę I miejsca Martę Fitowską sztabką złota,
pozostali laureaci otrzymali monety. Wicewojewoda podlaski Wiesław Żyliński wraz z Iwoną
Wendel,  podsekretarzem stanu  w  Ministerstwie  Infrastruktury  i  Rozwoju  wręczyli  odznakę
honorową  „Zasłużony  dla  Kultury  Polskiej"  Anatolowi  Borowikowi,  prezesowi  zarządu
Stowarzyszenia  Społeczno-Kulturalnego „Granie  bez  Granic".  Przed publicznością  wystąpili
laureaci festiwalu, a także zaproszeni goście z Polski i z zagranicy.

 19 lipca 2015 r.  odbył  się Jarmark Żubra.  Ponad 120 wystawców z całej  Polski,  a  także z
Białorusi  zaprezentowało  swoje  produkty.  Podczas  jarmarku  można  było  obejrzeć  m  in.
biżuterie, ręcznie haftowane narzuty i odzież, koronkowe obrusy, gliniane dzbany, różnorodne
wyroby z drewna, włóczkowe przytulanki, filcowe torby, ręcznie zdobiona ceramika i szkło, a
także  malowane  obrazy.  Zwiedzający  na  bieżąco  mogą  obserwować,  jak  wytwarzane  są
poszczególne  produkty.  Jarmark  Żubra  zorganizował  Urząd  Miasta  Hajnówka  wspólnie  z
Hajnowskim  Domem  Kultury.  W  tą  promocję  regionu  włączyły  się  również:  Starostwo
Powiatowe w Hajnówce, Lokalna Organizacja Turystyczna „Region Puszczy Białowieskiej” i
Białowieski  Park  Narodowy.  Zorganizowane  punkty  informacyjne  przedstawiające  ofertę
turystyczną  cieszyły  się  wielkim  zainteresowaniem.  Druga  część  Jarmarku  odbyła  się  w
amfiteatrze.

 9 sierpnia 2015 r. Na deskach hajnowskiego amfiteatru zaprezentował się zespół Artystyczny
Wojska Polskiego,  Od ponad 60-ciu lat  grupa składająca się z kilkudziesięciu osób ukazuje
bogactwo  kultury  narodowej.  Do  współpracy zostali  zaproszeni  uznani  artyści  –  śpiewacy,
piosenkarze, tancerze i aktorzy. Jako instytucja wojskowa za swoje podstawowe zadanie uznaje
koncerty poświęcone historii i tradycjom oręża polskiego. Reprezentacyjny Zespół Artystyczny
Wojska Polskiego przedstawił balet „Polonez A-dur" Fryderyka Chopina i „Mazur" pochodzący
z opery „Halka" Stanisława Moniuszki. Na zakończenie swego występu zespół wykonał utwór
„Jak białe orły".

 10 sierpnia  2015 roku odbyła się w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w
Hajnówce  konferencja  poświęcona  usprawnieniu  pracy  Poradni  Leczenia  Uzależnień  oraz
utworzeniu  oferty  dla  osób  uzależnionych  i  współuzależnionych.  Na  Konferencji  byli
przedstawiciele  Miejskiej  Komisji  Rozwiązywania  Problemów  Alkoholowych  w Hajnówce,
przedstawiciele gminnych komisji, Policja, przedstawiciele Sądu, konferencję prowadził Paweł
Kołakowski Dyrektor WOTUW Łomża – superwizor.  

 Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych koordynuje Kampanię Zachowaj



Trzeźwy Umysł  w gronie  laureatów znalazła  się  uczennica  Zespołu  Szkół  nr  2  Magdalena
Gawryluk.  Uroczystość  finałowa  odbędzie  się  23  września  w  Centrum  Olimpijskim  w
Warszawie. 

 W dniu 15 sierpnia 2015 r. po raz drugi hajnowianie obchodzili uroczyście obchody Święta
Wojska Polskiego pod pomnikiem na Międzytorach. Przy mogile żołnierzy Wojska Polskiego z
1920 roku (na ulicy Łagodnej) zebrali się przedstawiciele władz samorządowych, duchowni obu
wyznań,  radni  miasta  i  powiatu,  przedstawiciele  służb mundurowych i  Wojska Polskiego,  a
także  mieszkańcy  Hajnówki.  Uroczystość  rozpoczęła  się  wprowadzeniem  warty  i  pocztu
sztandarowego Stowarzyszenia  Młodzieży  Katolickiej  w  Hajnówce.  Hymn  Państwowy
zabrzmiał w wykonaniu Orkiestry Dętej Ochotniczej Straży Pożarnej w Hajnówce. Uroczystość
zakończyła się koncertem Orkiestry Dętej Ochotniczej Straży Pożarnej i występem hajnowskich
mażoretek.  Reprezentacja  Jednostki  3519 Białystok,  18 pułk rozpoznawczy chętnie  udzielał
odpowiedzi  na  wszystkie  pytania  dotyczące  broni  i  nie  tylko.  Policja  informowała  o
niebezpieczeństwach czyhających podczas wakacji i nie tylko. Na uroczyste obchody Święta
Wojska Polskiego przy Pomniku-Krzyżu na Międzytorach zaprosił Burmistrz Miasta Hajnówka
i proboszcz parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w Hajnówce.

 30 sierpnia 2015 r. w Parku Miejskim w Hajnówce odbył się IV Festyn Zdrowia oraz konkurs
Warzywny dla Działkowców o nagrodę Burmistrza Hajnówki na najlepsze dania i przetwory z
własnych upraw.

 Wydano 72 decyzje o przyznaniu dodatku energetycznego.
 Rozstrzygnięto II  przetarg ustny nieograniczony na oddanie w wynajem lokalu użytkowego

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

powierzchni  użytkowej  piwnicy.  Stawka  osiągnięta  28,00  zł/m2 +  VAT.  Przetarg  wygrało
Przedsiębiorstwo P.H.U. "SOKÓŁ" Jan Sokołowski, 17-120 Brańsk.

 Wydano 20 decyzji zezwalających na usuwanie drzew i krzewów, 28 decyzji na zajęcie pasa
drogowego.

 Wydano 13 postanowień o zarachowaniu wpłaty. 
 Wydano 7 wezwania do wyjaśnienia wpłaty z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami.
 Przyjęto 66 deklaracji o wysokości i opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 Przyjęto 6 oświadczeń o zmianie statusu nieruchomości na niezamieszkałą.
 Wydano 6 zgód Burmistrza na wycinkę drzew wydane dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej.
 Wystosowano 3 wnioski własne do Starostwa Powiatowego na wycinkę drzew.
 Zrealizowano  22  wnioski  o  dofinansowanie  sterylizacji  i  kastracji  zwierząt  na  podstawie.

Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi i oraz zapobiegania bezdomności zwierząt.
 Wszczęto 2 postępowanie w sprawie naliczenia opłaty za gospodarowanie odpadami. 

Informacja została uzgodniona z Burmistrzem Miasta Hajnówka


