BURMISTRZ MIASTA
BIELSK PODLASKI
17-100 Bielsk Podlaski
ul. Kopernika 1

Br.0057.3.2019

Sprawozdanie
z działalności Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski
za okres od 19 lutego do 18 marca 2019 r.
W okresie sprawozdawczym w sprawach finansowych miasta wydałem:
 Zarządzenie nr 44/19 z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie
miasta na 2019 r.,
 Zarządzenie nr 50/19 z dnia 14 marca 2019 r. zmieniające uchwałę w sprawie
uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bielsk Podlaski na lata 20192027 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2019-2027.

W zakresie spraw inwestycyjnych i zamówień publicznych podejmowane były
następujące czynności:
1. Trwa ocena ofert w postępowaniu na:
1) letnie oczyszczanie chodników, parkingów, placów i przystanków komunikacyjnych
oraz opróżnianie koszy,
2) mechaniczne letnie zamiatanie ulic miejskich.
2. Wybrano wykonawcę na:
1) wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę placu zabaw dla
dzieci z elementami siłowni plenerowej i boiska do siatkówki plażowej w parku
miejskim przy ul. Rejtana w Bielsku Podlaskim – RAWKON Wojciech Rawa,
Al. Komisji Edukacji Narodowej 49/177, 02-797 Warszawa – kwota 12.300,00 zł,
2) wykonanie nasadzeń roślin kwietnikowych i pielęgnację kwietników na terenie
miasta Bielsk Podlaski w roku 2019 – Gospodarstwo Ogrodnicze Marcin Korolczuk,
Henrykowo 15A, 15-511 Białystok – kwota 155.045,40 zł.
3. Podpisano umowy na:
1) realizację projektu pn. „Systemy pomiaru zanieczyszczeń w mieście oraz systemy
informowania mieszkańców o poziomach zanieczyszczeń” – AIRLY Sp. z o.o.,
Al. Pokoju 1A, 31-548 Kraków – na kwotę 17.079,00 zł plus abonament 147,60 zł
miesięcznie,
2) bieżące utrzymanie dróg miejskich w 2019 roku – Część I – Remont dróg
bitumicznych – Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe „MAKSBUD” Sp. z o.o.,
ul. Mickiewicza 183, 17-100 Bielsk Podlaski – na kwotę 199.875,00 zł,
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3) bieżące utrzymanie dróg miejskich w 2019 roku – Część II – Remont dróg
gruntowych – P.H.U. – DUDA Włodzimierz DUDA, ul. Cegielniana 27, 17-100
Bielsk Podlaski – na kwotę 316.110,00 zł
4) rozbiórkę budynku przy ul. Brańskiej 23A – FIRMA USŁUGOWA BS Baltazar
Sadowski, Pulsze 109, 17-132 Wyszki – na kwotę 28.905,00 zł.
4. Unieważniono przetarg na „Budowę fontanny miejskiej w skwerze im. Izabeli Branickiej
w Bielsku Podlaskim” – cena najkorzystniejszej oferty (tj. 465.998,69 zł) przewyższa kwotę,
jaką Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia (tj.
230.425,00 zł). Zostanie ogłoszony drugi przetarg.
5. W ramach projektu „Uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Bielsk
Podlaski” wykonuje się kanalizację sanitarną w ul. Bohaterów Września, ul. Pronina,
30 Lipca.
6. Wykonywane są roboty budowlane dotyczące:
1) budowy budynku socjalnego przy ul. Jagiellońskiej 48,
2) rewitalizacji Bielskiego Domu Kultury i kina „Znicz”,
3) budowy, przebudowy ulicy Ogrodowej z zaułkami.
7. Wykonuje się rozbiórkę budynku mieszkalnego przy ul. Brańskiej 23 A.
8. W ramach projektu pn. „Strategie niskoemisyjne na trenie miasta Bielsk Podlaski”
dofinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na
lata 2014-2020, poddziałania 5.4.1 Strategie niskoemisyjne z wyłączeniem BOF, w zakresie
zadania „Systemy pomiaru zanieczyszczeń w mieście oraz systemy informowania
mieszkańców o poziomach zanieczyszczeń” zamontowano 10 czujników pomiaru
zanieczyszczenia powietrza. Czujniki są w stanie odczytywać w czasie rzeczywistym serię
parametrów: stężenie pyłów w powietrzu, temperaturę, ciśnienie, wilgotność powietrza.
Wyniki pomiarów będą dostępne na stronie internetowej Urzędu Miasta po jej dostosowaniu
przez firmę, która administruje serwis internetowy.
W zakresie spraw gospodarki przestrzennej podejmowane były następujące działania:
1. Wydano:
 9 decyzji ustalających warunki zabudowy oraz 1 decyzję ustalającą lokalizację
inwestycji celu publicznego,
 14 zaświadczeń w zakresie planowania i zagospodarowania przestrzennego,
 1 ostateczne postanowienie o możliwości dokonania podziału,
 2 ostateczne decyzje zatwierdzające podział nieruchomości.
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 3 zaświadczenia potwierdzające przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntu
zabudowanego na cele mieszkaniowe w prawo własności.
2. Nadano 11 numerów porządkowych.

Z zakresu spraw gospodarki komunalnej:
1. Rozpatrzono 41 wniosków o przyznanie dodatku mieszkaniowego, w tym wydano:
 40 decyzji o przyznaniu dodatku mieszkaniowego,
 1 decyzję odmowną.
2. Rozpatrzono 6 wniosków o przyznanie dodatku energetycznego, w tym wydano:
 6 decyzji o przyznaniu dodatku energetycznego.
3. W ramach obsługi Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej dokonano
9 wpisów nowych przedsiębiorców, wykreślono 6 przedsiębiorców oraz dokonano 62
zmiany wpisów do ww. ewidencji.
4. Wydano:
a) 7

decyzji

na

lokalizację

w

pasie

drogowym

urządzeń

niezwiązanych

z funkcjonowaniem drogi,
b) 1 decyzję na lokalizację zjazdów w pasie drogowym,
c) 6 decyzji na zajęcie pasa drogowego na kwotę 7306,27 zł,
d) 2 umowy na zajęcie pasa drogowego na kwotę 76,26 zł z VAT,
e) 1 zezwolenie na usuniecie 4 drzew, umarzając postępowanie w sprawie wydania
zezwolenia na usunięcie 4 drzew,
f) zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do 4,5% alkoholu oraz
na piwo w lokalu przy ul. Pl. Ratuszowy 3 w Bielsku Podlaskim,
5. Wykonano profilowanie dróg gruntowych na kwotę 1931 zł.
6. Rozpoczęto naprawę dróg bitumicznych poprzez uzupełnienie ubytków masą asfaltową na
gorąco.
7. Zapewniono 1 lokal mieszkalny dla osoby zakwalifikowanej do najmu lokalu komunalnego.
8. Wykonano cięcie pielęgnacyjne drzew na terenach zieleni miejskiej.
9. Dokonano oględzin w sprawie 5 zgłoszeń zamiaru usunięcia ogółem 14 drzew na
nieruchomościach będących własnością osób fizycznych i usuwanych na cele niezwiązane
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z prowadzeniem działalności gospodarczej. Nie wniesiono sprzeciwu w sprawie usunięcia
drzew.
10. Przeprowadzono dwie kontrole dot. prawidłowości poboru opłaty targowej przez
inkasentów: jedną na targowisku przy ul. Krynicznej, drugą na targowisku przy ul. Żwirki
i Wigury. Nie stwierdzono nieprawidłowości przy pobieraniu opłaty targowej.
11. Wygaszono zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do 4,5% alkoholu
oraz na piwo, powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem

piwa) i powyżej 18%

zawartości alkoholu w lokalu CENTRUM przy ul. A. Mickiewicza 31 w Bielsku Podlaskim.
12. Służby firmy BM LUX Barbara Mróz z Kosowa Lackiego dokonały bieżącej konserwacji
oświetlenia ulicznego w mieście. Prowadzone prace polegały na usuwaniu awarii zasilania
obwodów oświetleniowych oraz naprawie niesprawnych opraw oświetlenia ulicznego.
13. Dokonano dla jednego przewoźnika uzgodnienia zasad korzystania z przystanków
komunikacyjnych będących w zarządzaniu Miasta.
14. Dokonano odmulenia rowu otwartego na odcinku od ul. Dubiażyńskiej do ul. Strzelniczej.

Z zakresu spraw oświaty i kultury podejmowane były następujące działania:
W okresie międzysesyjnym w wyniku rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na
realizację zadań publicznych w 2019 r. przyznałem dotacje z zakresu:
1) wspierania kultury fizycznej Fundacji Kettlebell Poland na zadanie pt: „Aktywny Bielsk
Podlaski – treningi kettlebell” w kwocie 6.000 zł,
2) kultury i ochrony dziedzictwa narodowego Fundacji Domów Kultury Prawosławnej
Diecezji Warszawsko – Bielskiej na zadanie pt: Festiwal „Pod opieką Bogurodzicy”
w kwocie 30.000 zł.
W okresie międzysesyjnym przyjęto 2 sprawozdania z realizacji zadań publicznych
realizowanych w 2018 roku przez 2 organizacje pozarządowe, tj. Stowarzyszenie Bank
Żywności Suwałki – Białystok i Fundację Zdrowe Kieszonkowe.
W dniu 26 lutego 2019 r. podpisałem umowę na realizację zadań publicznych z Bielskim
Klubem Sportowym Tur oraz Koszykarskim Klubem Sportowym Tur Basket na realizację zdań
publicznych w 2019 r.
Do dnia 18 marca br. wpłynęło 130 wniosków o wydanie Karty Dużej Rodziny, w tym:
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 124 wnioski złożyli rodzice, którzy mieli kiedykolwiek na utrzymaniu troje dzieci bez
względu na wiek (w tym złożono 23 wnioski o wydanie elektronicznej Karty Dużej
Rodziny),
 6 wniosków o przedłużenie Karty Dużej Rodziny.
Jednocześnie informuję, iż w związku z wystąpieniem w rodzinie ucznia zdarzenia
losowego został złożony 1 wniosek o przyznanie zasiłku szkolnego.
W dniu 4 marca 2019 roku w Urzędzie Miasta Bielsk Podlaski gościłem przedstawicieli
Litwy, Turcji, Włoch, Grecji i Macedonii, uczestniczących w realizacji projektu Erasmus+ "Stop
Cyberprzemocy - uczymy się przezwyciężać przemoc". Projekt realizowany jest w Szkole
Podstawowej nr 3 z DNJB im. Jarosława Kostycewicza w Bielsku Podlaskim.
W okresie międzysesyjnym w ramach realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii podejmowano
następujące działania:
1. wydano 1 postanowienie o pozytywnym zaopiniowaniu lokalizacji punktu sprzedaży
alkoholu,
2. zakupiono książki profilaktyczne do Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bielsku Podlaskim,
3. przyjęto sprawozdania z realizacji zadań publicznych:
1) „Z wartościami nam po drodze. Całoroczne zajęcia świetlicowe dla dzieci,
młodzieży oraz punkt wsparcia dla rodziców” realizowane przez Stowarzyszenie
„Ojcowizna Ziemi Bielskiej”,
2) „Promowanie zdrowego stylu życia połączone z działaniami pomocowymi
skierowanymi do osób rodzin z problemami alkoholowymi” realizowane przez
Stowarzyszenie Abstynentów „Promień”.
4. rozpoczęto realizację pozalekcyjnych zajęć z nauki pływania dla klas I w ramach programu
„Czas wolny ucznia to czas dla sportu”.
W zakresie spraw promocyjnych i społecznych w okresie międzysesyjnym miało miejsce
jedno wydarzenie objęte Honorowym Patronatem Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski. Już po raz
siedemnasty w Bielsku Podlaskim odbyły się Prezentacje Edukacyjno-Doradcze „Uczelnie
w powiecie”, organizowane przez redakcję Wieści Podlaskich. Podczas prezentacji w sali
gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 5 im. Szarych Szeregów swoją ofertę edukacyjną
zaprezentowało jedenaście szkół wyższych. Nagrodę burmistrza miasta za najbogatsze stoisko
wręczył w moim imieniu przedstawicielom Państwowej Szkoły Wyższej w Białej Podlaskiej
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kierownik Referatu Oświaty i Kultury Eugeniusz Jakubowski. Na zakup pucharu dla uczelni ze
środków miasta przeznaczono 100 zł brutto.
W okresie międzysesyjnym podjąłem decyzję o objęciu przyszłego wydarzenia Honorowym
Patronatem Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski. Jest to doroczna parada sportowo-rekreacyjna
pod nazwą „Otwarcie Sezonu Motocyklowego 2019”, organizowana przez Stowarzyszenie
„Godboys” w Bielsku Podlaskim. W tym celu organizatorom zostanie udzielone wsparcie
finansowe w kwocie 1000 zł brutto z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zabezpieczenia
technicznego parady.
22 lutego uczestniczyłem w 29. spotkaniu przygotowanego przez Bielski Dom Kultury
cyklu „Twarze znane i nieznane”. Tym razem bohaterem spotkania była Halina Maksymiuk,
która zaprezentowała swoją najnowszą książkę pt. „Bielsk, Knorozy, Ploski (i inne wioski)”
napisaną w języku, który autorka nazywa „językiem podlaskim”.
25 lutego wziąłem udział w posiedzeniu Powiatowej Rady Rynku Pracy, które odbyło się
w Powiatowym Urzędzie Pracy w Bielsku Podlaskim. Obrady poświęcone były m.in. przyjęciu
sprawozdania z działalności PUP-u wraz z wykorzystaniem środków z Funduszu Pracy będących
w dyspozycji powiatu bielskiego w 2018 roku, zapoznaniu się z wykazem pracodawców i osób,
z którymi zawarto umowy na organizację miejsc pracy dla bezrobotnych w 2018 r., a także
zaopiniowaniu: zmian w planie podziału środków Funduszu Pracy na 2019 r., kierunków
szkolenia zawodowego osób bezrobotnych w 2019 r. i wniosków o sfinansowanie kształcenia
ustawicznego pracowników powiatowych jednostek organizacyjnych ze środków Krajowego
Funduszu Szkoleniowego w 2019 r.
1 marca Zastępca Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski Bożena Teresa Zwolińska, wraz
z delegacją pracowników urzędu miasta, złożyła wiązankę kwiatów i zapaliła znicz pod XIV
tablicą Polskiej Drogi Krzyżowej upamiętniającą walkę o wolną Polskę w latach 1944-1989.
W ten sposób, na cmentarzu wojennym, uczczono Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy
Wyklętych”, który przypada każdego roku w dniu 1 marca.
5 i 6 marca brałem udział w XLII Zgromadzeniu Ogólnym Związku Miast Polskich, które
odbyło się w Poznaniu. Pierwszy dzień obrad poświęcony był zadaniom statutowym,
m.in. sprawozdaniu zarządu Związku z działalności w ubiegłym roku oraz w VII kadencji,
sprawozdaniu z wykonania budżetu, przedstawieniu bilansu Związku i udzieleniu absolutorium.
Następnie odbyły się wybory nowego zarządu. Prezesem ZMP na drugą kadencję został
Zygmunt Frankiewicz – prezydent Gliwic. Natomiast głosami miast podlaskich członkiem
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Zarządu Związku Miast Polskich VIII kadencji został wybrany Prezydent Białegostoku –
Tadeusz Truskolaski. Drugiego dnia odbyła się konferencja programowa poświęcona m.in.
samorządom

w

polityce

rozwoju,

planowaniu

rozwoju

przestrzeni

miejskich

i wyzwaniom środowiskowym.
12 marca w Urzędzie Miasta Bielsk Podlaski odbył się kolejny cykliczny dyżur specjalisty
ds.

funduszy

europejskich

z

Głównego

Punktu

Informacji

Funduszy Europejskich

w Białymstoku. W jego trakcie chętni mieszkańcy naszego miasta mogli uzyskać informacje
dotyczące pozyskania dofinansowania z funduszy europejskich.
15 marca byłem obecny podczas rozgrywania XXII Halowego Mityngu Miasta Bielsk
Podlaski w skoku wzwyż i skoku o tyczce. Zawody odbyły się w sali gimnastycznej Szkoły
Podstawowej nr 3 z DNJB im. Jarosława Kostycewicza w ramach programu Polskiego Związku
Lekkiej Atletyki „Lekkoatletyka dla każdego”, a rywalizowali w nich uczniowie szkół
podstawowych i trzeciej klasy gimnazjalnej. Miałem przyjemność wręczyć części zwycięzców
pamiątkowe medale i statuetki wspólnie z wiceprezesem Podlaskiej Federacji Sportu Janem
Zalewskim i dyrektor SP 3 Joanną Kalinowską. Nagrody dla najlepszych młodych lekkoatletów
zostały ufundowane przez Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Bielsku Podlaskim z dotacji
Miasta Bielsk Podlaski.
16 marca wziąłem udział w wernisażu wystawy fotograficznej pt. „Żuraw”, która odbyła się
w Muzeum w Bielsku Podlaskim oddziale Muzeum Podlaskiego. Gościem wystawy był autor
pokazywanych prac – Jacek Hilarski.

BURMISTRZ MIASTA
/-/ Jarosław Borowski

