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BRM.0003.3.2016 Pan

Piotr Mironczuk

Radny Rady Miasta Hajnówka

W odpowiedzi na zapytanie z dnia 25 maja 2016r. informuję, iż zgodnie z zawartymi umowami na

dofinansowanie  oraz harmonogramem realizacji zadań z instytucją wdrażającą Miasto Hajnówka w ramach

Programu  Współpracy Transgranicznej Polska - Białoruś – Ukraina 2007-2013 zrealizowała następujące

przedsięwzięcia w latach 2014-2015:

1.  „Zintegrowany projekt wsparcia sektora turystycznego pogranicza polsko - białoruskiego” 

Całkowita wartość projektu wyniosła 3 895 728,33 zł (958 220,71 EUR), w tym:

1) Gmina Miejska Hajnówka  wydatkowała kwotę  2 617 150,04 zł (624 774,33 EUR):

a) budowa zadaszenia widowni amfiteatru miejskiego w Hajnówce - 2 348 412,76 zł,

b) nadzór inwestorski - 21 525 zł,

c) opracowanie programu rozwoju produktów turystycznych pogranicza -  47 970 zł, 

d) wykonanie dokumentacji technicznej rewitalizacji parku miejskiego w Hajnówce - 24 723 zł,

e)  pozostałe  wydatki  (obsługa projektu,  koszty utrzymania  pomieszczeń,  szkolenia,  skład i  druk

przewodnika,  opracowanie  programu  rozwoju  produktów  turystycznych,  ewaluacja  projektu,

tłumaczenia, koszt operacji bankowych, materiały promocyjne, audyt projektu) - 174 519,28 zł .

Dofinansowanie wyniosło 2 280 078,15 zł (540 467,91 EUR).

2) Partner  I  -  Komunalne  Unitarne  Wielobranżowe  Produkcyjne  Przedsiębiorstwo  Gospodarki

Mieszkaniowo-Komunalnej „Kamienieckie ŻKCH”  otrzymało kwotę 1 170 230,81 zł (282 324,98

EUR), w tym:

a) wytyczenie ścieżek ekologicznych oraz wytyczenie szlaku rowerowego i wodnego,

b) nadzór inwestorski,

c) restauracja bramy i parku w Wysokim,

d) pozostałe wydatki (obsługa projektu, koszty utrzymania pomieszczeń, szkolenia, koszt operacji

bankowych, tłumaczenia, materiały promocyjne).

   3) Partner II - Państwowy Zakład Naukowy „Poleski Instytut Rolno-Ekologiczny Narodowej

Akademii Nauk Białorusi” otrzymał kwotę  69 867,35 zł (16 767,33 EUR), w tym:

          a) opracowanie koncepcji ścieżek ekologicznych i szlaków,

          b) pozostałe wydatki (obsługa projektu, koszty utrzymania pomieszczeń, szkolenia,  

tłumaczenia, koszt operacji bankowych).



2.   „Rozbudowa  transgranicznego  systemu  oczyszczania  ścieków  w  zlewni  rzeki  Bug

(Zachodni)”

Całkowita wartość projektu wyniosła 16 605 439,30 zł (3 970 123,68 EUR), w tym:

1) Gmina Miejska Hajnówka wydatkowała kwotę  8 042 123,31 zł (1 917 214,54 EUR):

a) modernizacja oczyszczalni ścieków w Hajnówce – 6 136 470,00 zł,

b) nadzór inwestorski - 66 420 zł,

c)  budowa  sieci  kanalizacji  deszczowej  w  Hajnówce  (ul.  Armii  Krajowej,  Sokola,

Pszeniczna, Urodzajna, Miodowa, Słodka, Pszczela, Sarnia, Niedźwiedzia, bez nazwy od ul.

Lipowej, Fabryka Chemiczna, Gruntowa, Hibnera, Zajęcza) -  1 612 606, 98 zł, 

d) nadzór inwestorski – 36 014,40 zł,

e) pozostałe wydatki (obsługa projektu, koszty utrzymania pomieszczeń, wizyty studyjne,

zakup  odczynników  do  badania  jakości  wody,  ewaluacja  projektu,  tłumaczenia,  audyt

projektu, materiały promocyjne, koszt operacji bankowych) - 190 611,93 zł .

Dofinansowanie według stanu na 31.12.2015 r. w wyniosło 5 755 998,34 zł (1 390 058,07 EUR).

2) Partner I - Komunalne Unitarne Wielobranżowe Produkcyjne Przedsiębiorstwo Gospodarki

Mieszkaniowo-Komunalnej „Kamienieckie ŻKCH” otrzymał kwotę 7 508 404,95 zł (1 803

111,51 EUR), w tym:

a) budowa oczyszczalni ścieków w Kamieńcu,

b) pozostałe wydatki (obsługa projektu, koszty utrzymania pomieszczeń, wizyty studyjne,

koszt operacji bankowych, koszty przetargów, tłumaczenia, materiały promocyjne).

   3) Partner II - Państwowy Zakład Naukowy „Poleski Instytut Rolno-Ekologiczny Narodowej

Akademii Nauk Białorusi” otrzymał 95 033,97 zł (22 691,49 EUR), w tym:

           a) przeprowadzenie kampanii edukacyjnej „Oszczędzaj wodę”,

           b) organizacja konferencji,

          c) pozostałe wydatki (obsługa projektu, koszty utrzymania pomieszczeń, tłumaczenia, koszt 

operacji bankowych).

Całkowite rozliczenie projektu nastąpi w 2016 roku. Wydatki rozliczane były po średnim kursie

NBP.

Burmistrz Miasta 

   Jerzy Sirak


