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Informacja o działalności Burmistrza Miasta Hajnówka 
w okresie od 09 marca 2016 roku do 29 kwietnia 2016 roku.

W Młodzieżowym Centrum Kariery w Hajnówce 4 marca 2016 roku w ramach projektu
„OHP jako realizator usług rynku pracy" doradca zawodowy spotkał się z młodzieżą gimnazjalną.
Temat spotkania brzmiał następująco: „Planowanie kariery, czyli jak wybrać zawód". Celem zajęć
było  rozpoznawanie  i  nazywanie  swoich  zainteresowań,  określanie  predyspozycji  zawodowych
pomocnych w planowaniu przyszłości, zmierzenie się z własną kreatywnością. Doradca zawodowy
uświadomił  młodzież  jak  ważną  rolę  odgrywa  zbieranie  informacji  na  temat  rynku  pracy  w
świadomym wyborze dalszej drogi edukacyjno – zawodowej. Podczas spotkania młodzież starała
się  określić  własną  drogę  edukacyjną.  W  tym  celu  została  wykonana  „Ankieta  skłonności
zawodowych",  która  pozwoliła  na  określenie  predyspozycji  zawodowych  i  osobowościowych
uczniów. Doradca przedstawił czynniki, które powinny mieć wpływ na przyszły wybór zawodu.

W dniu 18 marca 2016 roku odbyło się spotkanie zespołu ds. opracowania strategii miasta
Hajnówka, podczas którego poddane zostały dyskusji i  zatwierdzeniu uwagi,  które wpłynęły do
projektu Strategii w trakcie trwania procesu konsultacyjnego.

W dniu 23 marca 2016 roku przeprowadzono spotkanie robocze w związku planowanym
przystąpieniem do opracowania planu rewitalizacji dla wybranych w toku dalszych prac obszarów
naszego miasta. Równolegle z działaniami inwestycyjnymi będą musiały być prowadzone działania
na  rzecz  rozwiązania  problemów  różnych  grup  społecznych.  Celem  spotkania  było  wstępne
określenie możliwych do rewitalizacji obszarów i dziedzin oraz zakresu działań rewitalizacyjnych.

W marcu bieżącego roku odbyły się  dwa spotkania  związane  z  opracowaniem Strategii
Marki dla miasta Hajnówki. Autorzy opracowania przedstawili wyniki swoich prac i wnioski, do
jakich doszli podczas pracy i analiz, w szczególności podstaw, na jakich będzie opierał się przyszły,
pożądany wizerunek Hajnówki, ale także inne elementy wchodzące w skład marki jak np. pożądane
grupy docelowe  czyli  odbiorcy  marki.  Przy  opracowywaniu  powyższego  dokumentu  samorząd
miasta  współpracuje  z  Kancelarią  Doradczą  SYNERGIA,  która  uczestniczyła  również  w
opracowaniu  Strategii  Rozwoju  Miasta  Hajnówka  na  lata  2016-2025,  wchodzącej  w  skład
Wieloletniego Programu Rozwoju Miasta Hajnówka na lata 2016-2025. Ekspertem zaproszonym do
współpracy ze  strony SYNERGII,  uczestniczącym w procesie  budowy naszej  marki  jest  Jacek
Pogorzelski  –  uznany konsultant  w  zakresie  strategii  marketingowej  oraz  zarządzania  marką  i
doświadczeniem klienta.

W dniu 9 kwietnia 2016 r. w Kościele Sióstr Klarysek od Wieczystej Adoracji w Hajnówce
została odprawiona uroczysta Msza Święta celebrowana przez ks. kan. mgr Zygmunta Bronickiego.
W mszy uczestniczyli duchowni katoliccy i prawosławni, siostry zakonne, władze miasta i powiatu,
delegacje  zuchów  i  mieszkańcy  miasta.  Po  Mszy  Świętej  zebrano  się  przy  pomniku
upamiętniającym ofiary Katynia (1940 r.)  i  katastrofy smoleńskiej  (2010 r.).  Po uroczystościach
Chór Leśników wykonał krótki koncert pieśni patriotycznych.

W dniu 11 kwietnia 2016 roku odbyło się Walne Zgromadzenie Członków LOT "Region
Puszczy  Białowieskiej".Podczas  obrad  dokonano  zmian  w  statucie  LOT,  zatwierdzono
sprawozdanie  merytoryczne  i  finansowe  za  2015  rok  oraz  udzielono  absolutorium  zarządowi
stowarzyszenia. Przedstawiono również i zatwierdzono plan pracy LOT na 2016 rok.

14 kwietnia 2016 roku w Muzeum i Ośrodku Kultury Białoruskiej w Hajnówce odbyły się
Targi Edukacyjno – Zawodowe pod hasłem „Przedsiębiorczość drogą do sukcesu". Organizatorami
spotkania  było  Młodzieżowe  Centrum  Kariery  w  Hajnówce  oraz  Powiatowy  Urząd  Pracy  w
Hajnówce. Przedsięwzięcie odbyło się pod honorowym patronatem Burmistrza Miasta Hajnówka i
Starosty Powiatu Hajnowskiego.  Uroczystość poprowadziła  Dyrektor  Centrum Edukacji  i  Pracy
Młodzieży w Białymstoku Agnieszka Jankiewicz. Wśród gości byli między innymi przedstawiciele
władz samorządowych, dyrektorów, przedstawiciele lokalnych firm i instytucji oraz zgromadzona
młodzież  i  osoby  bezrobotne.  Targi  otworzył  oficjalnie  Wojewódzki  Komendant  Ochotniczych
Hufców Pracy w Białymstoku Adam Krzysztof  Romatowski.  W przedsięwzięciu  wzięło  udział
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ponad  dwudziestu  wystawców,  m.in.  pracodawcy,  agencje  pracy  tymczasowej,  przedstawiciele
szkół wyższych i szkół policealnych, instytucje rynku pracy działające na rzecz młodzieży i osób
bezrobotnych.  Głównym  celem  spotkania  było  zapoznanie  uczniów  z  ofertą  edukacyjną  oraz
podniesienie  świadomości  w  zakresie  podejmowania  trafnych  decyzji,  dotyczących  dalszego
wyboru kierunku kształcenia i zawodu. Targi były również doskonałą okazją dla osób bezrobotnych
do  nawiązania  kontaktu  z  potencjalnymi  pracodawcami,  a  także  do  złożenia  dokumentów
aplikacyjnych na interesujące oferty pracy. Przedsięwzięcie adresowane było do młodzieży szkół
ponadgimnazjalnych,  osób  bezrobotnych  oraz  poszukujących  pracy,  uczelni  wyższych  oraz
instytucji i firm wspomagających ludzi młodych na lokalnym rynku pracy. Uczniowie skorzystali z
indywidualnych informacji udzielanych przez przedstawicieli firm, instytucji i pośredników pracy.
Wszystkie stoiska miały przygotowane materiały promocyjne w formie ulotek informacyjnych i
broszur.  Młodzież  została  poinformowana  o  aktualnych  ofertach  pracy  dostępnych  w
Młodzieżowym Centrum Kariery, a także o usługach i ofertach w ramach pośrednictwa pracy za
granicą prowadzonego przez sieć EURES.

W  dniach  14-15  kwietnia  2016  roku  w  Rejonie  Prużańskim  na  Białorusi  odbyło  się
posiedzenie Euroregionu Puszcza Białowieska.  Podczas posiedzenia omawiano zasady przyszłej
współpracy i  możliwych do realizacji  projektów transgranicznych  w ramach  Programu Polska-
Białoruś-Ukraina 2014-2020.

W  dniu  21  kwietnia  2016  roku  Burmistrz  Miasta  Hajnówka  wziął  udziału  w  I
Międzynarodowych Targach Biznesowych „Brześć 2016” w Brześciu na Białorusi i spotkaniu z
konsulem RP w Brześciu Sławomirem Misiakiem.

W dniu 21 kwietnia 2016 roku w hajnowskim Areszcie Śledczym odbyło się spotkanie pt.:
„Zatrudnienie skazanych". Dyrektor Aresztu Śledczego w Hajnówce zaprosił kontrahentów, którzy
zatrudniają osadzonych oraz firmy, które są zainteresowani taką współpracą. W spotkaniu udział
wzięli:  Dyrektor  Okręgowy  Służby  Więziennej  w  Białymstoku,  zastępca  Burmistrza  Miasta
Hajnówka,  przedstawiciele  starostwa  hajnowskiego,  wójtowie  gmin  Hajnówka,  Dubicze
Cerkiewne,  Narew,  Narewka,  przedstawiciele  Lasów  Państwowych,  przedstawiciele
Białowieskiego  Parku  Narodowego,  lokalni  przedsiębiorcy  powiatu  hajnowskiego  i  bielskiego.
Celem spotkania była promocja oraz zwiększenie szans na zatrudnienie skazanych przebywających
w  hajnowskim  Areszcie  Śledczym.  W  trakcie  spotkania  zaprezentowano  hajnowską  Służbę
Więzienną,  jej  zadania  i  aktywność  we  współdziałaniu  w  zakresie  zatrudnienia  skazanych  na
lokalnym rynku  pracy.  W trakcie  spotkania  zostały przedstawione  informacje  dotyczące  aktów
prawnych  regulujących  zatrudnianie  osób  pozbawionych  wolności  a  także  korzyści  płynące  z
zatrudnienia  skazanych.  Zaprezentowane  zostały  również  możliwości  pozyskania  z  Funduszu
Aktywizacji  Zawodowej  Skazanych  oraz  Rozwoju  Przywięziennych  Zakładów  Pracy  dotacji  z
przeznaczeniem na zagospodarowanie istniejących pomieszczeń lub na budowę infrastruktury dla
potrzeb  prowadzenia  działalności  gospodarczej  na  terenie  Aresztu  Śledczego  w  Hajnówce.  W
trakcie spotkania padły ze strony zaproszonych gości konkretne propozycje nawiązania współpracy
w zakresie zatrudniania skazanych.

W dniu 21 kwietnia  2016 roku odbyła się  w Hajnowskim Domu Kultury I  Konferencja
Profilaktyki „MŁODZI, AKTYWNI, SKUTECZNI” Hajnówka 2016. Organizatorem był Burmistrz
Miasta Hajnówka oraz Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. W konferencji
wzięli udział między innymi: przedstawiciele Komendy Powiatowej Policji w Hajnówce, Wójtowie
i  Burmistrzowie  sąsiadujących  gmin,  przedstawiciele  Gminnych  Komisji  Rozwiązywania
Problemów  Alkoholowych,  przedstawiciele  Urzędu  Miasta  Hajnówka,  przedstawiciele  Powiatu
Hajnowskiego, przedstawiciele Gminy Hajnówka, przedstawiciele służby zdrowia, przedstawiciele
Komendy  Powiatowej  Straży  Pożarnej  w  Hajnówce,  dyrektorzy  hajnowskich  szkół  wraz  z
pedagogami, psychologami i uczniami, duchowni, przedstawiciele Straży Granicznej z Białowieży,
Radni  Miasta  Hajnówka,  przedstawiciele  Miejskiej  Biblioteki  Publicznej  w  Hajnówce,
przedstawiciele  Domu Dziecka  w  Białowieży,  przedstawiciele  Powiatowego  Ośrodka  Wsparcia
oraz  przedstawiciele  Stowarzyszeń  działających  na  terenie  Hajnówki.  Celem  Konferencji  było
przedstawienie  działań  profilaktycznych  realizowanych  w  ramach  Miejskiego  Programu
Profilaktyki  i  Rozwiązywania  Problemów  Alkoholowych  w  szczególności  skierowanej  do
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młodzieży.  Program  uwzględniał  omówienie  działań  w  obszarach:  profilaktyki,  leczenia,
reintegracji  społecznej,  wszechstronną  pomoc  rodzinom  z  problemem  alkoholowym,  edukację
społeczną, aktywizację dzieci i młodzieży. Konferencja była złożona z dwóch modułów. Pierwszy z
nich miał charakter edukacyjno-informacyjny z zakresu profilaktyki i działań podejmowanych w
mieście  Hajnówka,  który poprowadziły:  Joanna Wróbel  -  Siemiacka  -  Koordynator  Miejskiego
Programu Profilaktyki i  Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Terapeuta Uzależnień -
Irena  Snitkowska  -  prowadząca  punkt  konsultacyjny  dla  osób  współuzależnionych.  Wręczono
podziękowania  wraz  z  drobnym  upominkiem  za  konsekwentną  pracę  na  rzecz  wychowania
kolejnego pokolenia świadomej, twórczej i odpowiedzialnej młodzieży oraz niestrudzoną pracę na
rzecz kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł” dla Pań: Małgorzaty Kozak, Ireny Prokopiuk, Ireny
Snitkowskiej.  Zaprezentowano  publikację  „Wierszy”  wydanych  w  ramach  podsumowania
Powiatowych  Konkursów  Literackich  organizowanych  w  latach  2011-2014  przez  Panią  Irenę
Prokopiuk,  która  w  tamtym  okresie  pracowała  w  Bibliotece  Pedagogicznej  w  Hajnówce  oraz
Miejską Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Hajnówce. Egzemplarze publikacji
były dostępne nieodpłatnie dla uczestników Konferencji. Drugi moduł był poświęcony konkursowi
„MŁODZI  AKTYWNI  SKUTECZNI” oraz  sukcesom  uczniów  hajnowskich  szkół  w  innych
konkursach o tematyce profilaktycznej. Laureaci konkursu „MŁODZI AKTYWNI SKUTECZNI”
2015 zaprezentowali efekty swojej pracy. Konferencję zakończył spektakl teatralny w wykonaniu
młodzieży Gimnazjum Nr 1 w Hajnówce pod opieką Pani Danuty Samerek pt: "Reportaż teatralny".

22 kwietnia 2016 r. odbyło się spotkanie konsultacyjne, w trakcie którego zaprezentowano
projekt koncepcji herbu miasta Hajnówka wykonany przez Jarosława Perszko. W spotkaniu udział
wzięło 12 osób.

Rozstrzygnięte  zostały otwarte  konkursy ofert  na  realizację  w 2016  roku  następujących
zadań publicznych:
1. Popularyzacja i prezentacja wartości duchowych oraz promocja walorów artystycznych muzyki
kameralnej i organowej w Hajnówce.
2. Popularyzacja i prezentacja wartości duchowych oraz promocja walorów artystycznych muzyki
cerkiewnej w Hajnówce.
3. Zorganizowanie i przeprowadzenie festynów promujących zdrowy tryb życia, wartości rodzinne i
integrację międzypokoleniową.
4. Aktywizacja i integracja osób niepełnosprawnych z terenu miasta Hajnówka.
5.  Wspieranie  inicjatyw  i  działań,  które  przyczyniają  się  do  kształtowania  postaw  tolerancji  i
otwartości  wobec  niepełnosprawności  oraz  wspieranie  inicjatyw  promujących  walkę  z  wszelką
nietolerancją, uprzedzeniami i stereotypami.
Z wyłonionymi podmiotami zawierane są umowy.

Ogłoszono otwarty konkurs ofert na realizację zadania - organizacja czasu wolnego podczas
wakacji  dla  dzieci  i  młodzieży  –  Akcja  Lato  2016.  Konkurs  adresowany  jest  do  organizacji
pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego. Termin
składania ofert upływa 29 kwietnia 2016 r.

Ogłoszono trzecią edycję konkursu 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 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.

Z zakresu gospodarki gruntami i rolnictwa:
 Przygotowano dokumentację i zawarto akt notarialny sprzedaży w trybie bezprzetargowym (na

uzupełnienie  nieruchomości przyległej)  działki położonej  przy ul.  J.  Krasickiego oznaczonej
numerem geodezyjnym 35/2 pow. 279 m2 cena 13.409,00 zł + VAT + koszty przygot. nier. do
zbycia,

 Nabyto w formie darowizny do zasobów miasta Hajnówka udział 2/6 w lokalu mieszkalnym od
osób fizycznych – ul. 3 Maja 22/23 o pow. 32,30 m2 ,

 Wydano postanowienie w sprawie możliwości dokonania podziału działki oznaczonej numerem
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geodezyjnym 2639/4  stanowiącej  własność  osoby fizycznej  położonej  w Hajnówce przy ul.
Lipowej,

 Wydano postanowienie w sprawie możliwości dokonania podziału działki oznaczonej numerem
geodezyjnym  92/1  stanowiącej  własność  osoby  fizycznej  położonej  w  Hajnówce  przy  ul.
Górnej,

 Wydano postanowienie w sprawie możliwości dokonania podziału działki oznaczonej numerem
geodezyjnym 1/88 stanowiącej  własność osoby fizycznej  położonej  w Hajnówce przy ul.  J.
Filipczuka,

 Wydano postanowienie w sprawie możliwości dokonania podziału działki oznaczonej numerem
geodezyjnym 1/186 stanowiącej własność Gminy Miejskiej położonej w Hajnówce przy ul. J.
Filipczuka,

 Wydano postanowienie w sprawie możliwości dokonania podziału działki oznaczonej numerem
geodezyjnym  952/1  stanowiącej  własność  osoby fizycznej  położonej  w  Hajnówce  przy  ul.
Świerkowej,

 Wydano postanowienie w sprawie możliwości dokonania podziału działki oznaczonej numerem
geodezyjnym  92/2  stanowiącej  własność  osoby  fizycznej  położonej  w  Hajnówce  przy  ul.
Górnej,

 Wydano postanowienie w sprawie możliwości dokonania podziału działki oznaczonej numerem
geodezyjnym 86 stanowiącej własność osoby fizycznej położonej w Hajnówce przy ul. Dolnej,

 Wydano postanowienie w sprawie możliwości dokonania podziału działki oznaczonej numerem
geodezyjnym 2679/37 stanowiącej własność osoby fizycznej położonej w Hajnówce przy ul.
Warszawskiej,

 Wydano decyzję w sprawie zatwierdzenia projektu podziału działki stanowiącej własność osoby
fizycznej oznaczonej numerem geodezyjnym 1176 położonej w Hajnówce przy ul. Prostej,

 Wydano decyzję w sprawie zatwierdzenia projektu podziału działki stanowiącej własność osób
fizycznych oznaczonej numerem geodezyjnym 2639/4 położonej w Hajnówce przy ul. Lipowej.

Z zakresu budownictwa i inwestycji:
 Trwało  przygotowanie  dokumentacji  do  wszczęcia  postępowań  o  udzielenie  zamówień

publicznych  na  opracowanie  dokumentacji  projektowo  -  kosztorysowej  budowy  ulic:
Truskawkowej, Klonowej, Ciasnej i Jodłowej,

 Trwał nadzór i bieżące uzgadnianie opracowywanej dokumentacji projektowo – kosztorysowej
przebudowy ulic: Nowowarszawskiej, Tuwima, Mickiewicza i Kochanowskiego oraz budowy
kanalizacji  deszczowej  od  ul.  11  Listopada  poprzez  ul.  Brzozową  i  Grunwaldzką  do  rzeki
Leśnej,

 Realizowano  roboty  drogowe  związanych  z  przebudową  dróg  i  chodników:  ul.  Grabowa  -
wykonano kolektor główny kanalizacji deszczowej, do wykonania: roboty ziemne i podbudowa,
ustawianie  krawężników,  studzienek  ściekowych  i  wpustów  ulicznych,  budowa  kanału
technologicznego  i  nawierzchni  z  kostki  brukowej,  betonowej;  ul.  Jastrzębia  -  ustawiono
krawężniki i wykonano wlot na ulicę Lipową, do wykonania: odwodnienie korpusu drogowego
i nawierzchnia z mieszanki mineralno - bitumicznej asfaltowej; ul. Sokola - wykonano roboty
ziemne i podbudowę oraz kanał technologiczny, w trakcie realizacji ustawianie krawężników,
do  wykonania:  odwodnienie  korpusu  drogowego  -  przepust,  nawierzchnia  z  mieszanki
mineralno  -  bitumicznej  asfaltowej;  ul.  Zajęcza  -  w  trakcie  realizacji  budowa  kanału
technologicznego,  do  wykonania:  roboty  ziemne  i  podbudowa,  przebudowa  oświetlenia
ulicznego,  sieci  teletechnicznych  oraz  energetycznych  sieci  kablowych  i  napowietrznych,
nawierzchnia  z  mieszanki  mineralno  -  bitumicznej  asfaltowej,  chodniki  i  wjazdy bramowe;
ścieżka rowerowa w ul. A. Dowgirda - w trakcie realizacji: roboty ziemne,

 Kontynuowano  prace  planistyczne  związane  z  procedurą  sporządzenia  zmiany  studium
uwarunkowań  i  kierunków  zagospodarowania  przestrzennego  Miasta  Hajnówka  (tereny  ul.
Rakowieckiego i Szosa Kleszczelowska), oraz zmiany miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego  miasta  Hajnówka:  Obszar  2  Hajnówka  -  Południe,  Obszar  3  Hajnówka  -
Wschód oraz tereny ul. Rakowieckiego i Szosy Kleszczelowskiej.
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 Wydawano wypisy i wyrysy z planów zagospodarowania przestrzennego miasta Hajnówka oraz
zaświadczenia o przeznaczeniu terenu w mpzp.

Z zakresu zamówień publicznych:
 Rozstrzygnięto  postępowanie  o  udzielenie  zamówienia  publicznego pn.  „Przebudowa ul.  A.

Krajowej  i  rozbudowa ul.  Zajęczej  w Hajnówce”.  Przetarg wygrała  firma:  Przedsiębiorstwo
Drogowo-Mostowe "Maksbud"Sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku Podlaskim, przy ul. Mickiewicza
183, za kwotę1.516.731,93 zł. Umowę na realizację zadania podpisano w dniu 15.03.2016 r.

 Rozstrzygnięto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dostawa materiałów
drogowych”. Przetarg wygrała firma: Wiprobet Sp.j. B.T. Gryczewscy z siedzibą w Hołówkach
Małych 6, za kwotę84.431,01 zł. Umowę na realizację zadania podpisano w dniu 22.03.2016 r.

 Rozstrzygnięto  postępowanie  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  pn.  „Pełnienie  nadzoru
inwestorskiego przy przebudowie  ul.  A.  Krajowej  i  rozbudowie  ul.  Zajęczej  w Hajnówce”.
Przetarg  wygrała  firma:  Biuro  Projektów  i  Usług  Budowlanych  mgr  inż.  Mirosław  Jerzy
Iwaniuk z  siedzibą w Hajnówce,  przy ul.  Skarpowej  3,  za kwotę 24.477,00 zł.  Umowę na
realizację zadania podpisano w dniu 18.03.2016 r.

 W  dniu  18.03.2016  r.  wszczęto,  a  w  dniu  14.04.2016  r.  rozstrzygnięto  postępowanie  o
udzielenie zamówienia publicznego pn. „Przebudowa ulic w Hajnówce w Hajnówce”. Przetarg
wygrała firma: Zadanie nr 1 (nawierzchnia asfaltowa w ul. Jastrzębiej, Sokolej i Niedźwiedziej)
– Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe "Maksbud" Sp. z o.o.z siedzibą w Bielsku Podlaskim,
przy ul. Mickiewicza 183,za kwotę231.405,62 zł. Umowę na realizację zadania podpisano w
dniu 13.04.2016 r. Zadanie nr 2 (kanały technologiczne w ul. Sarniej, Niedźwiedziej, Grabowej
i Wiejskiej) - PPUH "HALS" Halina Korzyńska z siedzibą w Białymstoku, przy Al. 1000-lecia
Państwa Polskiego 31/2,  za kwotę119.907,78 zł.  Umowę na realizację zadania podpisano w
dniu 14.04.2016 r.  Zadanie nr 3 (kanalizacja deszczowa w ul. Grabowej) - Przedsiębiorstwo
Wodociągów i Kanalizacji  Sp. z o.o.z siedzibą w Hajnówce, przy ul.  J.  Słowackiego 29, za
kwotę13.324,71 zł. Umowę na realizację zadania podpisano w dniu 13.04.2016 r.

 W  dniu  23.03.2016  r.  wszczęto,  a  w  dniu  04.04.2016  r.  rozstrzygnięto  postępowanie  o
udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dostawa materiałów drogowych II”. Przetarg wygrała
firma: "ABW Superbruk" Sp. z o.o.z siedzibą w Hryniewiczach 75/5,za kwotę 74.208,48 zł.
Umowę na realizację zadania podpisano w dniu 04.04.2016 r.

 W  dniu  12.04.2016  r.  wszczęto  postępowanie  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  pn.
"Usuwanie wyrobów zawierających azbest".

Z zakresu oświaty: 
 Sporządzono wniosek o zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej z 0,4% rezerwy w

roku  2016  na  wyposażenie  w  sprzęt  szkolny  i  pomoce  dydaktyczne  hajnowskich  szkół
podstawowych w celu podniesienia jakości udzielanej pomocy psychologiczno – pedagogicznej
i zajęć rewalidacyjnych na kwotę około 70.000 zł.

 Sporządzono wniosek do Fundacji  Rozwoju Kultury Fizycznej  w Pucku dotyczący projektu
„Animator Moje Boisko – ORLIK 2012” w 2016 roku, który został zaopiniowany pozytywnie.
Gmina Miejska  Hajnówka otrzyma dofinansowanie  w wysokości  9000 zł,  co  stanowi  50%
kosztów zatrudnienia Animatora Sportu na boisku Orlik przy Zespole Szkół nr 1 w Hajnówce.

 Zebrano,  scalono  i  przekazano  do  Kuratorium Oświaty  w  Białymstoku  (za  pośrednictwem
Systemu Informacji Oświatowej) dane dotyczące hajnowskich placówek oświatowych, według
stanu na dzień 31 marca 2016 r.

 Wyrażono zgodę na objęcie patronatem Burmistrza Miasta Hajnówka następujących wydarzeń:
-  IV edycji Konkursu Recytatorskiego „Kocham, lubię, szanuję, nie niszczę, nie śmiecę, tylko
recytuję...” zorganizowanego przez Przedszkole Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Hajnówce
-  Targów  Edukacyjno  –  Zawodowych  pt.  „Przedsiębiorczość  drogą  do  sukcesu”
zorganizowanych  przez  Centrum Edukacji  i  Pracy  Młodzieży  w  Białymstoku  i  Powiatowy
Urząd Pracy w Hajnówce
- Międzyszkolnego Konkursu „Książki naszych marzeń” organizowanego przez Zespół Szkół
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Nr 3 w Hajnówce
-  8.  Ogólnopolskiego  Festiwalu  Muzyki  Rockowej  „ROCKOWISKO  HAJNÓWKA 2016”
organizowanego przez Stowarzyszenie Kulturalnego TYBEL
- XII edycji  ogólnopolskiego konkursu fotograficznego „Podlasie w obiektywie im. Wiktora
Wołkowa” organizowanego przez Muzeum i Ośrodek Kultury Białoruskiej w Hajnówce
-  Światłoczułej  Nocy  Muzeów  w  Białowieskim  Parku  Narodowym  organizowanej  przez
Białowieski Park Narodowy.

 Wyrażono zgodę na dofinansowanie:
- VI Przeglądu Talentów Osób Niepełnosprawnych „Hajnowskie Prezentacje Artystyczne” (300
zł)  oraz  XI  Wojewódzkiej  Ekoolimpiady (nagrody rzeczowe)  –  wydarzeń  zorganizowanych
przez Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Hajnówce
-  Konkursu  Recytatorskiego  Poezji  Religijnej  poświęconego  pamięci  Ks.  Prałata  Mariana
Świerszczyńskiego  zorganizowanego  przez  Parafię  Rzymskokatolicką  Podwyższenia  Krzyża
Świętego w Hajnówce (800 zł)
-  Międzyszkolnego  Konkursu  Wiedzy  Ekologicznej,  Międzygimnazjalnego  Konkursu
Poprawnej  Polszczyzny  „Odpowiednie  dać  rzeczy  słowo”,  Międzygimnazjalnego  Turnieju
Języka  Angielskiego  „Train  Your  Brain”  oraz  Drużynowego  Turnieju  Języka  Polskiego
„Mistrzowie Języka Ojczystego” organizowanych przez Zespół Szkół Nr 1 w Hajnówce (po 300
zł na każde przedsięwzięcie)
- II edycji Festiwalu Muzyczno – Tanecznego „Śpiewaj i Tańcz” (200 zł) i I Międzyszkolnego
Turnieju Układania Puzzli  „Zostań mistrzem puzzli”  (300 zł)  –  wydarzeń zorganizowanych
przez Przedszkole Nr 2 w Hajnówce.

 Wydano  309  decyzji  przyznających  stypendium  szkolne  na  dalszą  część  roku  szkolnego
2015/2016, za okres do 01.01.2016r. do 30.06.2016r.,

 Wydano 2 decyzje odmawiające przyznania stypendium za okres I – VI.2016r., w związku ze
zgłoszeniem  przez  wnioskodawcę  wzrostu  dochodów  i  przekroczeniem  kwoty  kryterium
dochodowego uprawniającego do stypendium – 514 zł netto na osobę.

Z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska:
 Wydano 22 decyzje dotyczące zezwoleń na usuwanie drzew i krzewów,
 Wydano 18 decyzji dotyczących zezwoleń na korzystanie z dróg w sposób szczególny,
 Wystawiono 6 sztuk pism wyrażających zgodę w zakresie organizacji  bezpieczeństwa ruchu

drogowego,
 Wydano 1 decyzję zezwalającą na odbiór i transport nieczystości ciekłych,
 Wydano 153 decyzje przyznające dodatek mieszkaniowy,
 Wydano 6 decyzji o odmowie przyznania dodatku mieszkaniowego,
 Wydano 5 decyzji wstrzymujących dodatek mieszkaniowy,
 Wydano 1 decyzję anulującą wstrzymanie dodatku mieszkaniowego,
 Wydano 1 decyzję o wygaszeniu decyzji przyznającej dodatek mieszkaniowy,
 Wydano 33 decyzje przyznające dodatek energetyczny,
 Wydano 1 decyzję o rozłożeniu na raty opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
 Wystawiono  12  postanowień  o  zarachowaniu  wpłaty  za  gospodarowanie  odpadami

komunalnymi,
 Złożono 2 wnioski o wydanie zezwolenia na usunięcie 21 drzew z terenu działek będących

własnością Gminy Miejskiej Hajnówka,
 Przyjęto 49 deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
 Nasadzono 4728 szt bratków na rondach oraz w donicach ustawionych na gruncie,
 Rozstrzygnięto II  przetarg ustny nieograniczony na oddanie w wynajem lokalu użytkowego

położonego  w  Hajnówce  przy  ul.  3  Maja  45  o  powierzchni  użytkowej  25,07  m2.  Stawka
wywoławcza czynszu miesięcznie - 11,00 zł/m2 plus VAT. Stawka osiągnięta 12,00 zł/m2 + VAT.
Przetarg wygrało Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „Besawa”.

Informacja została uzgodniona z Burmistrzem Miasta Hajnówka.
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