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

Br.0057.4.2019

Sprawozdanie
z działalności Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski
za okres od 19 marca do 11 kwietnia 2019 r.
W okresie sprawozdawczym w sprawach finansowych miasta wydałem:
 Zarządzenie nr 54/19 z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania
z wykonania budżetu miasta za 2018 r.,
 Zarządzenie nr 56/19 z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie
miasta na 2019 r.,
 Zarządzenie 59/19 z dnia 5 kwietnia 2019 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie
miasta na 2019 r.

W zakresie spraw inwestycyjnych i zamówień publicznych podejmowane były
następujące czynności:
1. Ogłoszono przetarg na „Modernizację indywidualnych źródeł ciepła – likwidacja
indywidualnych kotłowni lub palenisk węglowych” w ramach projektu pn. Strategie
niskoemisyjne na terenie miasta Bielsk Podlaski.
2. Trwa ocena ofert w postępowaniu na „Pełnienie nadzoru inwestorskiego w ramach projektu
pn. Strategie niskoemisyjne na terenie miasta Bielsk Podlaski: ZADANIE 1 – „Montaż,
instalacja efektywnego energetycznie oświetlenia w zakresie dróg publicznych wraz
z systemem sterowania oświetlenia na terenie miasta Bielsk Podlaski”.
3. Unieważniono postępowanie na „pełnienie nadzoru inwestorskiego w ramach projektu
pn. Strategie niskoemisyjne na terenie miasta Bielsk Podlaski: ZADANIE 2 – „Modernizacja
indywidualnych źródeł ciepła – likwidacja indywidualnych kotłowni lub palenisk
węglowych” – brak ofert.
4. W drugim przetargu na „Budowę fontanny miejskiej w skwerze im. Izabeli Branickiej
w Bielsku Podlaskim” złożono jedną ofertę na kwotę 454.462,36 zł, która przewyższa kwotę,
jaką Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia
(tj. 230.425,00 zł).
5. Wybrano wykonawcę na:
1) koszenie trawników na terenach zieleni miejskiej w Bielsku Podlaskim w 2019 roku
– BANIOCHA Małgorzata Maria Filim, ul. Bohaterów Września 26C, 17-100 Bielsk
Podlaski – przewidywane wynagrodzenie 178.747,01 zł,
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2) koszenie trawy i chwastów na niezagospodarowanych nieruchomościach miejskich
w Bielsku Podlaskim w 2019 roku – BANIOCHA Małgorzata Maria Filim,
ul.

Bohaterów

Września

26C,

17-100

Bielsk

Podlaski

–

przewidywane

wynagrodzenie 38.880,00 zł,
3) okoszenie skarp rowów oraz rzeki Biała na odcinkach partycypacyjnych na terenie
miasta Bielsk Podlaski w 2019 roku – PHUG „KOZIOŁ” Piotr Kozłowski,
ul. Wąska 5, 17-200 Hajnówka – przewidywane wynagrodzenie 13.924,39 zł,
4) pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją zadania: „Budowa, przebudowa
kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz wodociągu w ulicach w Bielsku Podlaskim”
– INSTALACJE SANITARNE Wasiluk Andrzej, ul. Ogrodowa 20, 21-500 Biała
Podlaska – kwota 110.085,00 zł
6. Podpisano umowy na:
1) 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,
2) letnie oczyszczanie chodników, parkingów, placów i przystanków komunikacyjnych
oraz opróżnianie koszy – BANIOCHA Małgorzata Maria Filim, ul. Bohaterów
Września

26C,

17-100

Bielsk

Podlaski

–

przewidywane

wynagrodzenie

115.729,34 zł,
3) mechaniczne letnie zamiatanie ulic miejskich – Przedsiębiorstwo Komunalne
Sp. z o.o., ul. Studziwodzka 37, 17-100 Bielsk Podlaski – przewidywane
wynagrodzenie 168.739,56 zł.
7. W ramach projektu „Uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Bielsk
Podlaski” dokonano odbioru końcowego kanalizacji sanitarnej w ul.: Wodnej, Długosza
i Reymonta. Wykonuje się kanalizację sanitarną w ul.: Bohaterów Września, Pronina,
30 Lipca, Żurawiej, Reja.
8. 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.
9. Dokonano odbioru końcowego rozbiórki budynku mieszkalnego przy ul. Brańskiej 23 A.
10. Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego, pismem z dnia 2 kwietnia 2019 r.,
poinformował o przyznaniu miastu dofinansowania wniosku pn. „Strategie niskoemisyjne na
terenie miasta Bielsk Podlaski – etap II” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
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Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020, Osi Priorytetowej V, Gospodarka
niskoemisyjna, Działania 5.4 Strategie niskoemisyjne, Poddziałania 5.4.1 Strategie
niskoemisyjne z wyłączeniem BOF.
11. W dniu 28 marca 2019 r. została zatwierdzona lista projektów wybranych do
dofinansowania, na której znalazło się przedsięwzięcie pn. „Budowa Punktów Selektywnego
Zbierania Odpadów Komunalnych

na terenie Miasta Bielsk Podlaski i Miasta Hajnówka”

w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i środowisko 2014-2020, Działanie 2.2.
Gospodarka Odpadami Komunalnymi.
12. Złożono wniosek do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku o dofinansowanie
projektu z Funduszu Dróg Samorządowych pn.: „Budowa ul. Pogodnej i Warzywnej
w Bielsku Podlaskim”.
W zakresie spraw gospodarki przestrzennej podejmowane były następujące działania:
1. Wydano:
 15 decyzji ustalających warunki zabudowy,
 14 zaświadczeń w zakresie planowania i zagospodarowania przestrzennego,
 3 ostateczne decyzje zatwierdzające podział nieruchomości,
 28 zaświadczeń

potwierdzających przekształcenie prawa użytkowania wieczystego

gruntu zabudowanego na cele mieszkaniowe w prawo własności,
 3 postanowienia o podjęciu zawieszonego postępowania w sprawie przekształcenia
prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości zabudowanych
budynkami wielorodzinnymi,
 3 decyzje o umorzeniu postępowania w sprawie przekształcenia prawa użytkowania
wieczystego w prawo własności nieruchomości w zabudowie wielorodzinnej,
 45 wypowiedzeń i informacji o zmianie stawki procentowej opłaty rocznej z tytułu
użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanej, związanej z prawem własności
wyodrębnionych lokali.
2. Nadano 5 numerów porządkowych.

Z zakresu spraw gospodarki komunalnej:
1. Rozpatrzono 56 wniosków o przyznanie dodatku mieszkaniowego, w tym wydano:
 55 decyzji o przyznaniu dodatku mieszkaniowego,
 1 decyzję odmowną.
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2. Rozpatrzono 24 wnioski o przyznanie dodatku energetycznego, w tym wydano:
 22 decyzje o przyznaniu dodatku energetycznego,
 2 postępowania umorzono.
3. W ramach obsługi Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej dokonano
14 wpisów nowych przedsiębiorców, wykreślono 5 przedsiębiorców oraz dokonano
61 zmian wpisów do ww. ewidencji.
4. Wydano:
a) 6

decyzji

na

lokalizację

w

pasie

drogowym

urządzeń

niezwiązanych

z funkcjonowaniem drogi,
b) 2 decyzje na lokalizację zjazdów w pasie drogowym,
c) 8 decyzji na zajęcie pasa drogowego na kwotę 4228,39 zł,
d) 3 umowy na zajęcie pasa drogowego na kwotę 1279,08 zł z VAT,
e) 1 decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach.
5. Trwają prace związane z naprawą dróg gruntowych.
6. Zakończono naprawę dróg bitumicznych masą asfaltową na gorąco w ilości 123 tony na
kwotę 138 672 zł.
7. Zapewniono 1 lokal mieszkalny dla osoby zakwalifikowanej do najmu lokalu komunalnego.
8. Dokonano oględzin w sprawie 5 zgłoszeń zamiaru usunięcia ogółem 5 drzew na
nieruchomościach będących własnością osób fizycznych i usuwanych na cele niezwiązane
z prowadzeniem działalności gospodarczej. Nie wniesiono sprzeciwu w sprawie usunięcia
drzew.
9. Przesłano do uzgodnienia z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Białymstoku
projekt zezwolenia na usunięcie 2 drzew w pasie drogowym ul. Mickiewicza.
10. Wystosowano

wniosek

do

Podlaskiego

Wojewódzkiego

Konserwatora

Zabytków

w Białymstoku o wydanie zezwolenia na usunięcie 2 drzew w Parku Aleksandra
Jagiellończyka Króla Polski.
11. 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.
12. Dokonano dla jednego przewoźnika uzgodnienia zasad korzystania z przystanków
komunikacyjnych będących w zarządzaniu Miasta.
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13. Przeprowadzono dwie kontrole dot. prawidłowości poboru opłaty targowej przez inkasenta
na targowisku miejskim przy ul. Krynicznej. Nie stwierdzono nieprawidłowości przy
pobieraniu opłaty targowej.
14. Wydano zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% do
18% alkoholu (z wyjątkiem piwa) w punkcie gastronomicznym ABRAKEBABRA TRAVEL
przy ul. G. Narutowicza 2 w Bielsku Podlaskim.
15. Wydano 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 gastronomicznym KWARTA przy ul. A. Mickiewicza 47
w Bielsku Podlaskim.

Z zakresu spraw oświaty i kultury podejmowane były następujące działania:
W dniu 27 marca 2019 roku w Centrum Konferencyjnym Hotelu „Unibus” w Bielsku
Podlaskim odbyły się targi edukacyjno–zawodowe projektu „Dobry zawód – fajne życie –
popularyzacja kształcenia zawodowego w województwie podlaskim”, organizowane przez
Miasto Bielsk Podlaski we współpracy z Białostocką Fundacją Kształcenia Kadr. Targi
adresowane były do uczniów ostatnich klas oddziałów gimnazjalnych z terenu subregionu
bielskiego obejmującego powiat bielski, hajnowski i siemiatycki. Miały na celu popularyzację
kształcenia zawodowego, zarówno wśród gimnazjalistów, jak i ich rodziców. Podczas targów
zaprezentowały się:
 szkoły ponadgimnazjalne i ponadpodstawowe prowadzące kształcenie zawodowe na
terenie subregionu bielskiego: Zespół Szkół Nr 1 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego
w Bielsku Podlaskim, Zespół Szkół Nr 4 im. Ziemi Podlaskiej w Bielsku Podlaskim,
Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. K. Kluka w Rudce, Zespół Szkół
Technicznych im. W. St. Reymonta w Czartajewie, Technikum Leśne w Białowieży,
 przedsiębiorstwa: Danwood S.A., Unibep S.A., ARHELAN sp. z o.o., Hotel Cztery Pory
Roku, Pronar Sp. z o.o., Suempol, Hotel Unibus,
 instytucje: Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku Podlaskim, Młodzieżowe Centrum Kariery
w Bielsku Podlaskim, Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży i Mobilne Centrum
Informacji Zawodowej w Białymstoku.
Przedstawiciele szkół, instytucji i pracodawców przygotowali wiele atrakcji dla
młodzieży odwiedzającej targi. Podczas targów odbywał się również event podsumowujący
projekt „Dobry zawód – fajne życie – popularyzacja kształcenia zawodowego w woj.
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podlaskim”, a także konferencja i debata na temat lokalnego rynku pracy oraz wizerunku
kształcenia zawodowego w subregionie bielskim. W zorganizowanej debacie wziąłem udział
wraz ze Starostą Bielskim, Dyrektorem Zespołu Szkół Nr 1 im. Marszałka Józefa Klemensa
Piłsudskiego, Dyrektorem Zespołu Szkół Nr 4 im. Ziemi Bielskiej, Dyrektor Powiatowego
Urzędu Pracy w Bielsku Podlaskim, Dyrektor Personalną Unibep S.A., Wicedyrektorem Szkoły
Podstawowej nr 4 w Bielsku Podlaskim.
W trakcie sesji panelowej zaprezentowane zostały innowacyjne metody wsparcia
młodzieży podczas przejścia po zakończeniu edukacji do etapu pracy zawodowej, współpracy
z pracodawcami oraz formy wsparcia kształcenia praktycznego. W przedsięwzięciach
uczestniczyło ponad 400 osób.
Do dnia 11 kwietnia br. wpłynęło 89 wniosków o wydanie Karty Dużej Rodziny, w tym:
 80 wniosków złożyli rodzice, którzy mieli kiedykolwiek na utrzymaniu troje dzieci bez
względu na wiek (w tym złożono 7 wniosków o wydanie elektronicznej Karty Dużej
Rodziny),
 2 wnioski o przedłużenie Karty Dużej Rodziny.
W okresie międzysesyjnym podpisano umowy na realizację zadań publicznych
z następującymi organizacjami:
 Fundacją Serca Bez Granic na realizację warsztatów pt: „Taniec to zdrowie” na kwotę
2000 zł,
 Stowarzyszeniem Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Szansa” na zadanie pt:
„Rehabilitacja ścieżką po zdrowie i dobre samopoczucie” na kwotę 5 500 zł,
 Związkiem Ukraińców Podlasia na:


warsztaty kultury ukraińskiej dla dzieci i młodzieży „U źródeł” na kwotę 2 500 zł,



spotkania z podlaskim folklorem, tradycją i poezją ukraińską na kwotę 2 500 zł,

 Stowarzyszeniem Współpracy Polska – Wschód na zadanie pt: „Koncert Piosenki Anny
German” na kwotę 2 000 zł,
 Caritas Diecezji Drohiczyńskiej na realizację zadania pt: „Rehabilitacja osób
niepełnosprawnych przez taniec – edycja I” na kwotę 1 250 zł.
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W okresie międzysesyjnym w ramach realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii podejmowano
następujące działania:
1. skierowano 2 osoby na badania biegłych sądowych celem określenia uzależnienia
od alkoholu,
2. do sądu skierowano 3 wnioski o leczenie odwykowe,
3. wydano 1 postanowienie o pozytywnym zaopiniowaniu lokalizacji punktu sprzedaży
alkoholu,
4. skontrolowano 8 punktów sprzedaży napojów alkoholowych.
W zakresie spraw promocyjnych i społecznych okresie międzysesyjnym podjąłem
decyzję o objęciu Honorowym Patronatem Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski czterech
wydarzeń zaplanowanych na rok 2019. Są to:
 Bielska Majówka Modelarska, która odbędzie się 11 i 12 maja 2019 r. w Szkole
Podstawowej nr 3 z DNJB im. Jarosława Kostycewicza z inicjatywy bielskich modelarzy
z grupy „Kartonowy Tur” oraz Osiedlowego Domu Kultury Spółdzielni Mieszkaniowej
w Bielsku Podlaskim. Na pomoc w organizacji wydarzenia zostanie udzielone wsparcie
finansowe w kwocie 1000 zł brutto, z przeznaczeniem na zakup nagród dla laureatów.
 XVI edycja Miejskiego Konkursu Plastycznego „Moja ulubiona postać z bajki lub baśni
europejskiej”, organizowana przez Szkołę Podstawową nr 3 z DNJB im. Jarosława
Kostycewicza, której uroczyste rozstrzygnięcie odbędzie się 16 maja 2019 r.
 II Plener Fotograficzny „Szczyty” pn. „Bielsk na Podlasiu”, organizowany przez
Stowarzyszenie „Szczyty” Związek na Rzecz Edukacji i Promocji Kultury Białoruskiej,
który planowany jest do realizacji w okresie od 31 maja do 2 czerwca 2019 r. Na pomoc
w organizacji wydarzenia zostanie udzielone wsparcie finansowe w kwocie 500 zł brutto.
 II Bielska Przedszkolada, czyli sportowa rywalizacja drużyn przedszkolnych,
organizowana przez Przedszkole na Hołowiesku, która odbędzie się 11 czerwca 2019 r.
Z budżetu miasta Bielsk Podlaski zostanie udzielone wsparcie finansowe polegające na
ufundowaniu nagród przedszkolom w niej uczestniczącym.
20 marca wziąłem udział w warsztatach poświęconych zarządzaniu kryzysowemu, które
odbywały się w naszym mieście. Ich organizatorem była 1 Podlaska Brygada Obrony
Terytorialnej. Warsztaty pod nazwą „Parasol” miały na celu wypracowanie optymalnego modelu
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wykorzystania potencjału wojska w procesie zarządzania kryzysowego. Oprócz żołnierzy wzięli
w nich udział przedstawiciele innych służb ratowniczych i mundurowych, a także instytucji
odpowiedzialnych za zarządzanie kryzysowe z czterech powiatów: bielskiego, hajnowskiego,
siemiatyckiego i wysokomazowieckiego. W ramach warsztatów, w pobliżu bielskiego ratusza,
odbyła się też prezentacja „modułu zadaniowego”, czyli pojazdów, sprzętu i wyposażenia, który
może zostać użyty w przypadku sytuacji kryzysowych.
31 marca, także przed ratuszem, odbył się piknik militarny dla mieszkańców i pokaz sprzętu
wojskowego 12 Brygady Zmechanizowanej ze Szczecina. Wydarzenie to było przedsięwzięciem
promującym Wojsko Polskie z okazji 20. rocznicy wstąpienia Polski do NATO.
29 marca miałem przyjemność otworzyć odbywające się w naszym mieście warsztaty pod
nazwą „Konkurencyjność województwa podlaskiego a specjalizacja i zasoby ludzkie regionu”.
Zorganizował je Urząd Marszałkowski w ramach prac nad aktualizacją Strategii Rozwoju
Województwa. To pierwsze z cyklu spotkań, które odbędą się w tym roku w Podlaskiem –
kolejne tego typu warsztaty będą miały miejsce w innych centrach subregionów: Łomży,
Suwałkach i Białymstoku. W warsztatach udział wzięli samorządowcy z powiatów bielskiego,
hajnowskiego i siemiatyckiego oraz bielscy przedsiębiorcy. Podczas bielskiego spotkania,
w którym udział wziął też Wicemarszałek Województwa Podlaskiego Stanisław Derehajło,
„Wybrane aspekty Strategii Rozwoju Województwa Podlaskiego do roku 2020” przedstawiła
Joanna Sarosiek, Dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego w Urzędzie Marszałkowskim.
Warsztaty poprowadzili eksperci w dziedzinie polityki regionalnej i ekonomii: profesor
Uniwersytetu Warszawskiego Wojciech Dziemianowicz i profesor Uniwersytetu w Białymstoku
Bogusław Plawgo. Uczestnicy spotkania – eksperci, samorządowcy i przedsiębiorcy – mogli też
podyskutować o tym, w jakim kierunku ma się rozwijać subregion bielski, jakie są jego mocne
strony, a także co może blokować jego rozwój.
6 kwietnia wziąłem udział w dorocznej akcji „Milion Swingów dla autyzmu”, która
w ramach Światowego Dnia Autyzmu odbyła się w Zespole Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II
w Bielsku Podlaskim. Cały dochód z imprezy zostanie przeznaczony na zakup materiałów
edukacyjnych m.in. do pracy z dziećmi cierpiącymi na autyzm.
BURMISTRZ MIASTA
/-/ Jarosław Borowski

