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Szanowni Państwo
Stosownie do art. 28aa ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.
U. z 2019 r. poz. 506) przedkładam raport o stanie gminy, który obejmuje podsumowanie działalności
burmistrza w szczególności realizację polityk, programów
strategii, uchwał rady i budżetu
i

obywatelskiego.
Dokument został przygotowany na podstawie faktycznych danych — nie zawiera ocen ani
komentarza. Informacje zawarte w raporcie zostały podzielone na bloki tematyczne.
Zamierzeniem bylo przedstawienie faktów w sposób czytelny, tak aby czytający mógl wyrobić
sobie opinię o stanie naszego samorządu.

Burmistrz Miasta Bielsk Podlaski

Jarosław Boro wski
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łINFORMACiE OGÓLNE

Miasto Bielsk Podlaski pod względem administracyjnym jest Gminę Miejską, która wchodzi
w skład powiatu bielskiego. Gmina jako podstawowa jednostka samorządu terytorialnego posiada
osobowość prawną wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność.
Zadania własne gminy polegające na zaspakajaniu zbiorowych potrzeb wspólnoty zostaly określone
w ustawie o samorządzie gminnym. Organy władzy publicznej Miasta Bielsk Podlaski realizują
również zadania, które nie zostały zastrzeżone przez Konstytucję lub ustawy dla innych organów
władzy publicznej. Samorząd bielski swoje zadania realizuje przy pomocy urzędu oraz jednostek
organizacyjnych miasta prawnych form ich działania.
i

i

Bielsk Podlaski leży na Równinie Bielskiej, będącej częścią Niziny Północnopodlaskiej, nad

rzeką Białą, w dorzeczu Narwi.
Tu krzyżują się dwie drogi główne krajowe:

DK

19 (Rzeszów

—

Lublin

—

Białystok)

i

DK

66

(Zambrów — granica państwa w Połowcach) oraz trzy drogi wojewódzkie: DK 659 (do Wysokiego
Mazowieckiego), DK 684 (do Narwi) DK 689 (do Białowieży). Przez miasto przebiega linia kolejowa
nr 32 z Białegostoku do Czeremchy granicy państwa, od której w pobliżu miasta rozpoczyna swój
bieg linia nr 52 z miejscowości Lewki przez Hajnówkę do Białowieży.
i

i

Miasto liczy 25 352 zameldowanych mieszkańców, z czego 12 111 mężczyzn 13 241 kobiet
(stan na grudzień 2018 r.).
i

pobyt stały - 25611
pobyt czasowy 429(194M, 235K)
Styczeń 2018
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pobyt staly - 25352
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IINFORMACJE FINANSOWE

STAN FINANSÓW MIASTA

1. Udział dochodów własnych w dochodach ogółem:

'

'
'
'

dochody ogółem: 98.780.737,68 zł
dochody własne: 75.719.952,01 zł

2. Udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem:
wydatki ogółem: 107.742.810,41 zł
wydatki majątkowe: 21.692.774,04 zł

3. Zadłużenie ogółem: 19.517.722,30

'
'
'
'

zł,

wtym:

330.806,00 zł — pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska Gospodarki
Wodnej zaciągnięte w 2012 r.,
6.900.000,00 zł kredyt w Banku Pekao S.A. zaciągnięty w 2010 r.,
100.000,00 zł — kredyt w Banku PKO BP SA. zaciągnięty w 2011 r.,
1.996.600,00 zł— kredyt w Banku Gospodarstwa Krajowego S.A. zaciągnięty w 2012 r.,
i

—-

'
'
'

690.000,00 zł — zobowiązanie zaciągnięte w 2015 r. z tytułu zwrotu aktualnej wartości
pieniężnej nieruchomości przekazanej Miastu Bielsk Podlaski przez Agencję
Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Olsztynie Filia w Suwałkach,
9.500.000,00 zł — zobowiązanie z tytułu emisji obligacji w 2018 r.,
316,30 zł— zobowiązanie wobec podmiotu gospodarczego z tytułu zakupu usług.
Kształtowanie się długu publicznego w latach 2010 — 2018 przedstawia poniższy wykres
(wartości w mln zł):

Dług publiczny
25
20
15
10
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4.

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2013

Poziom wolnych środków: 10.935.050,85 zł.

WYKONANIE BUDŻETU MIASTA
1. Wynik budżetu

'
'

'

Dochody budżetu: 98.780.737,68 zł
Wydatki budżetu: 107.742.810,41 zł
Deficyt budżetu: 8.962.072,73 zł

Kształtowanie się wymienionych wielkości w latach 2016 - 2018 przedstawia poniższy wykres
120
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. Dochody budżetu l Wydatki budżetu

„i

i

Nadwyżka/Deficyt budżetu

_

_ff—L_

2. Przychody budżetu: 22.897.123,58

'
'
'

zł, w

tym:

12.327.406,00 zł— wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach
publicznych,
1.069.717,58 zł— nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych,
9„500.000,00 zł — emisja papierów wartościowych.

3. Rozchody budżetu

—

3.000.000,00 zł

Kwotę rozchodów stanowią spłaty kredytów pożyczki
i

z

lat ubiegłych.

DOCHODY BUDŻETU
-

.

Dochody bieżące:
Dochody majątkowe:

93.115.626,56 zł
5.665.111,12 zł

Kształtowanie się wymienionych wielkości w iatach 2010 - 2018 przedstawia poniższy wykres:
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8

1. Klasyfikacja dochodów ze względu na źródła ich uzyskania:
-

Dochody własne: 75.719.952,01 zł

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej innych zleconych j.s.t.
odrębnymi ustawami: 22.958.204,10 zł
i

Dochody związane z wykonywaniem zadań na mocy porozumień z organami administracji rządowej:

9576,85 zł
Dochody zawiązane z wykonywaniem zadań w drodze umów porozumień zj.s.t.: 93.004,72 zł
i

2. Klasyfikacja dochodów bieżących ze względu na źródła ich uzyskania:
a) Dochody z tytułu podatków opłat: 20.365.994,43 zł
b) Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych:
25.287.165,00 zł
i

Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych:
2.178.433,33 zł
d) Dochody z subwencji ogólnej: 16.884.625,00 zł
e) Dochody z tytułu dotacji środków przeznaczonych na cele bieżące: 27.178.509,96 zł
f) inne dochody bieżące: 1.220.898,84 zł
c)

i

Dchody bieżące
1,31%

2,34%
na

-b nc nd Ie

lf

WYDATKI BUDŻETOWE
Wydatki bieżące:

8605003657 zł

Wydatki majątkowe:

21.692_774,04 zł

I Wydatki beżące

l Wydatki majątkowe

Struktura wydatków według działów
3)

Rolnictwo i łowiectwo: 111,572,37 zł

bl Transport łączność: 1.851.830,43 zł
i

Cl

d)
El
f)
g)

hl
i)

))
kl
I)

mi
ni

Gospodarka mieszkaniowa: 385.337,60 zł
Działalność usługowa: 202.940,05 zł
Administracja publiczna: 7.978.853,75 zł
Bezpieczeństwo publiczne: 67.939,00 zł
Obsługa długu publicznego: 357.380,82 zł
Oświata wychowanie: 3399824530 zł
Ochrona zdrowia: 650.665,76 zł
Pomoc społeczna: 28.972.092,24zł
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 6.678.704,36 zł
Kultura ochrona dziedzictwa narodowego: 208804050 zł
Kultura fizyczna: 2.706.433,59 zł
Inwestycje: 21.692.774,04 zł
i

i

io

|__
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REALIZACJA BU DŻETU OBYWATELSKIEGO

Zgodnie z Uchwałą nr XXXll/252/17 Rady Miasta Bielsk Podlaski 2 dnia 27 czerwca 2017 r.
w sprawie przeprowadzenia na terenie Miasta Bielsk Podlaski konsultacji społecznych w sprawie
Budżetu Obywatelskiego jako części budżetu miasta na 2018 r. w dniach: od 28 września do
9 października 2017 r. odbyło się głosowanie na zaproponowane przez mieszkańców miasta projekty
[V edycji Budżetu Obywatelskiego.
Spośród pięciu propozycji zadań o charakterze majątkowym, najwięcej głosów (po 986)
uzyskały projekty: „Plac zabaw dla dzieci, silownia boisko do siatkówki w parku przy ulicy Rejtana
w Bielsku Podlaskim" oraz „Budowa fontanny miejskiej w skwerze im. Izabeli Branickiej w Bielsku
Podlaskim".
Wobec powyższego, zgodnie z regulaminem, odbyło się losowanie, które wyłoniło zwycięski
projekt, dotyczący budowy fontanny. Dodatkowo, do realizacji weszło zadanie pn. „Budowa boiska
do siatkówki plażowej na terenie MOSiR", zdobywając w głosowaniu 385 głosów jednocześnie
wyczerpując pulę pieniędzy, przeznaczoną na zadania o charakterze inwestycyjnym.
Ostatecznie, w 2018 roku, w ramach budżetu obywatelskiego na rok 2018 Miasto Bielsk
Podlaski realizowało 2 projekty o charakterze majątkowym oraz jeden, dotyczący budżetu
obywatelskiego na rok 2017:
i

i

1. W ramach zadania pn. „Budowa placu zabaw z siłownią" w Parku Królowej Heleny w 2017
roku wykonano dokumentację projektową, a w 2018 roku wybudowano plac zabaw
o nawierzchni bezpiecznej, na którym znajduje się 8 urządzeń zabawowych dla dzieci oraz
siłownię „na świeżym powietrzu", składającą się z 10 urządzeń.
Wartość wykonanej inwestycji wyniosła 114 267,00 zł. Poniesiony koszt stanowił w całości

wydatek niewygasający roku 2017.

2. Zadanie

pn. „Budowa boiska do siatkówki plażowej na terenie MOSiR” zrealizował Miejski
Ośrodek Sportu Rekreacji w Bielsku Podlaskim. Wybudowane zostało pełnowymiarowe
boisko do siatkówki plażowej o nawierzchni piaskowej
i

Wartość zrealizowanej inwestycji wyniosła 48 000,00 zł.

zadania pn. „Budowa fontanny miejskiej w skwerze im. Izabeli Branickiej w Bielsku
Podlaskim" w 2018 roku sporządzono dokumentację projektową. Wykonanie robót
przewidziano na 2019 r.
Wartość przygotowania dokumentacji projektowej, zakupu kopii mapy zasadniczej oraz
wypisu z rejestru gruntów wyniosła 16.075,60 zł.
Z

W ramach budżetu obywatelskiego na 2018 rok wybrano i zrealizowano 4 zadania o charakterze

bieżącym:

1. Festiwal „Pod opieką Bogurodzicy" (o wartości 30 000 zł) - realizatorem zadania była Fundacja
Domów Kultury Prawosławnej Diecezji Warszawska

2.

—

Bielskiej,

Półmaraton Bielski, VI Tur de Bielsk i iII Noworoczny Bieg Tura (o wartości 30 000 zł)
realizatorem zadania było Stowarzyszenie Bielska inicjatywa Rowerowa.
IV

Koncert „Arki Noego” w Bielsku Podlaskim (o wartości 27 000 zł)
Bielski Dom Kultury w Bielsku Podlaskim.

—

—

realizatorem zadania był

Festyn Mikołajkowy 2018 „Każdy może zostać Świętym Mikołajem" (o wartości 10 000 zł) —
realizatorem zadania był Środowiskowy Dom Samopomocy w Bielsku Podlaskim.
W 2018 roku przeprowadzono także konsultacje społeczne w sprawie Budżetu Obywatelskiego
jako części budżetu miasta na 2019 rok zgodnie 2 Uchwała Nr XLV/368/18 Rady Miasta Bielsk Podlaski
2 dnia 29 maja 2018r. W ramach tych konsultacji mieszkańcy Bielska Podlaskiego zgłosili 3 projekty
10 projektów o charakterze bieżącym, Głosowanie odbyło się w
o charakterze majątkowym
siedzibie Urzędu Miasta Bielsk Podlaski oraz w formie elektronicznej na platformie internetowej
Budżetu Obywatelskiego. W głosowaniu wzięło udział 1.467 bielszczan, którzy oddali 503 ważnych
głosów na kartach do głosowania i 955 ważnych głosów w formie elektronicznej za pośrednictwem
platformy Budżetu Obywatelskiego. W wyniku głosowania wybrano do realizacji w 2019 roku jeden
projekt o charakterze majątkowym sześć projektów o charakterze bieżącym.
i

i

l

REALIZOWANE INWESTYCJE

W 2018 ROKU

Miasto Bielsk Podlaski w 2018 roku realizowało następujące inwestycje własne oraz udzielało
dotacji do zadań realizowanych przez inne jednostki, zgodnie z poniższym zestawieniem:
1. W ramach zadania pn. „Budowa, przebudowa ulicy Ogrodowej z zaułkami w Bielsku
Podlaskim”, przewidzianego do realizacji na lata 2018—2019, wykonana została nawierzchnia
jezdni z betonu asfaltowego (bez warstwy ścieralnej) — 290 m, podbudowy pasów pieszo
jezdnych — 210 m, kanalizacja deszczowa — 600 m, kanalizacja sanitarna — 579 m, sieć
wodociągowa — 95 m,
W 2019 r. planowane jest zakończenie robót w ulicy Ogrodowej w zakresie
obejmującym odcinek od ul. Kazimierzowskiej do ul. Widowskiej, 2 łączniki ulic: Ogrodowa
Jagiellońska wraz z drogą bez przejazdu (sięgacz) o łącznej długości ok. 870 m w zakresie
przebudowy nawierzchni, budowy kanalizacji sanitarnej, deszczowej, sieci
budowy
wodociągowej oraz oświetlenia ulicznego.
Łączna wartość umowna robót budowlanych wynosi 4 559 989,06 zł. Wartość robót
wykonanych w 2018 r. to l.763.522,26 zł.
—

i

i

i,

_

f_w _ _ __JW' Ia"—l_,

2. Miasto Bielsk Podlaski zakończyło realizację projektu pn. „Budowa ul. Kruczej w Bielsku
Podlaskim” dofinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Podlaskiego na lata 2014- 2020 w ramach osi Priorytetowej IV Poprawa dostępności
transportowej, działania Mobilność regionalna, poddziałania Mobilność regionalna.
W wyniku realizacji projektu wykonano: nawierzchnię jezdni z betonu asfaltowego,
pas pieszo— jezdny, zjazdy, chodniki, zieleńce, kanalizację deszczową, sanitarną, wodociąg

oraz oświetlenie uliczne. Równolegle do prac budowlanych prowadzony był nadzór
inwestorski i promocja projektu.
Realizacja projektu przyczyniła się do poprawy jakości infrastruktury drogowej
Bielsku
w
Podlaskim, jak również zwiększenia bezpieczeństwa na drodze.

Ostatecznie koszt robót budowlanych wyniósł 965 283,70 zł, w tym dofinansowanie
unijne to 522 249,09 zł.
Wartość robót wykonanych w 2018 r. to 946 956,70 zł.

3. W ramach zadania pn. „Budowa ul. Myśliwskiej w Bielsku Podlaskim (od ul. Bema do ul.
Dubiażyńskiej)” wykonano nawierzchnię jezdni z betonu asfaltowego — 306 m, jednostronny
chodniki zjazdy z kostki brukowej, kanalizację deszczową— 135 m, kanalizację sanitarną—281
m, siec wodociągową — 316 m. Inwestycję realizowano w 2017—2018
Wartość wykonanych robót w 2018 r. wyniosła 713 753,63 zł.
Wartość wykonanych robót w 2017 r. wyniosła 544 455,88 zł., w tym wydatki
niewygasające roku 2017, poniesione w 2018 roku w wysokości 237 290,38 zł.
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4. W ramach zadania pn. „Budowa ulicy M. Skłodowskiej — Curie w Bielsku Podlaskim" wykonano
nawierzchnię jezdni z betonu asfaltowego — 182 m, jednostronny chodnik zjazdy z kostki
i

brukowej, kanalizację deszczową — 108 m, kanalizację sanitarną
— 219 m, linię kablową oświetleniowa, słupy stalowe — 6 szt.

—

210 m, sieć wodociągową

Wartość wykonanych robót wyniosła 957 067,74 zł.

5. W ramach zadania pn. „Budowa ulicy Sosnowej (od posesji 32 do ul. Leśnej) w Bielsku
Podlaskim" wykonano nawierzchnię jezdni z betonu asfaltowego — 274,5 m, zieleń drogową,
przykanaliki deszczowe — 23m, studnie ściekowe z osadnikiem — 6 kpl.
Wartość wykonanych robót wyniosła 732 116,57 zł.
W ramach zadania pn. „Połączenie drogowe ul. Brańskiej z ul. 11 Listopada, ul. Wojska
Polskiego z ul. Norwida w Bielsku Podlaskim — dokumentacja projektowa” w 2018 r,
wydatkowano kwotę 51,00 zł. za sporządzenie wypisu z rejestru gruntów.

Dokumentację projektową ukończono dnia 15.04.2019 r. Wartość wydatków
niewygasających 2018 roku na wykonanie dokumentacji to 169 371,00 zł.

:

przepustami w ul. Bagnistej i ul. Zimowa Droga —
dokumentacja projektowa” wykonano dokumentację na realizację ww. inwestycji w zakresie
budowy rowu z przepustami w ulicy Bagnistej iZimowa Droga.
W ramach zadania pn. „Budowa rowu

Koszt poniesiony w związku

z

realizacją ww. zadania wyniósł 24.764,10 zł.

8. W ramach zadania pn. „Budowa ulicy Wyszyńskiego na odcinku od

ul. 11 Listopada

do ul.

Wojska Polskiego w Bielsku Podlaskim — dokumentacja projektowa” wykonano dokumentację
na realizację ww. inwestycji w zakresie przebudowy nawierzchni jezdni, budowy chodników
ścieżki rowerowej oraz kanalizacji sanitarnej, deszczowej sieci wodociągowej.

i

i

Koszt poniesiony w związku

z

realizacją ww. zadania wyniósł 53 286,00 zl.

9. W ramach zadania pn. „Budowa uI. Brzozowej w Bielsku Podlaskim” wykonano nawierzchnię

pasów pieszo—jezdnych z kostki brukowej — 3 odcinki o łącznej dł. 360 m, chodnik z kostki
brukowej — 37 m, zjazdy z kostki brukowej, kanalizację deszczową — 390,4 rn, kanalizację
sanitarną — 11,4 m, sieć wodociągową — 156,5 m, linię elektryczną oświetleniowa — 537 m.
Wartość wykonanych robót wyniosła 1 107 787,73 zł.

10. W ramach zadania pn. „Budowa chodnika w ul. Kościuszki (dz. nr geod. 1685/1)" wykonano
nawierzchnię chodnika

z

kostki brukowej na odcinku dl. 21,5 m.

Wartość wykonanego zadania wyniosła5935,20 zl., w tym roboty budowlane:

5900,00 zł.

11. W ramach zadania pn. „Budowa ciągu pieszego wzdłuż drogi dojazdowej pomiędzy ul.
Maszynowa 3 ul. Techniczną (nr geod. dz. 3474/27, 3474/29, 3474/98, 3474/102, 3474/103)”
wykonano nawierzchnię chodnika jednostronnego z kostki brukowej na odcinku dł. 203 m,
zjazdy z kostki brukowej, linię elektryczną oświetleniowa — 252 m.
Wartość zadania wyniosła 148 960,38 zl.

12. W ramach zadania pn. „Przebudowa drogi ulicy Kazanowskiego w Bielsku Podlaskim działki o
nr geodezyjnych 2598/5 i 2608/ " wykonano dokumentację projektowa ciągu pieszo jezdnego, dokonano przełożenia nawierzchni z kostki betonowej
nawierzchnię z kostki betonowej — 162 m2.

—

38 m2, wykonano

Wartość zadania wyniosła 57 680,85 zł.

13. W ramach projektu pn. „Budowa budynku socjalnego przy ul. Jagiellońskiej 48 w Bielsku
Podlaskim” wykonano: stan surowy zamknięty budynku, docieplenie ścian styropianem,

zamontowano stolarkę drzwiowa zewnętrzna
instalacje wod.-kan. co bez grzejników.

i

okienną, okablowanie instalacji elektrycznej,

i

Wartość wykonanych robót w 2018 r. wyniosła 1 198 719,04 zł
Projekt dofinansowany jest z Funduszu Dopłat Banku Gospodarstwa Krajowego.
Całkowita wartość projektu zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie: 2.183.813 PLN.
Przyznane wsparcie finansowe z Funduszu Dopłat: 723 734,27 PLN Termin realizacji: 2017 —
2019 r. Przedmiotem projektu jest rozbiórka starego budynku socjalnego, budowa nowego
budynku socjalnego o 16 lokalach mieszkalnych wraz z przyłączami: elektrycznym,
sanitarnym, wodociągowym cieplnym wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego do
budynku.
i

14. W ramach zadania pn. „Wykonanie i ustawienie tablic informacyjnych dot. szlaku pieszego
turystyczno-historycznego w mieście Bielsk Podlaski” wykonano
terenie miasta.
Wartość wykonanych prac wyniosła 21 894,00 zł.

i

ustawiono 4 tablice na

15. W ramach zadania pn. „Digitalizacja oraz udostępnianie zasobów rejestrów publicznych
Urzędu Miasta Bielsk Podlaski” opłacono transzę za wykonanie studium wykonalności
I

wniosku aplikacyjnego do wniosku o dofinansowanie z Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014—2020 na realizację ww. zadania.
i

Poniesiono koszt w wysokości 5 535,00 zł.

16.W ramach zadania pn. „Budowa bieżni przy Szkole Podstawowej Nr Zim. kpt. W. Wysockiego
w Bielsku Podlaskim” wykonano bieżnię 4—torową o długości 60 metrów oraz skocznię w dal.
Wartość wykonanych robót wyniosła 187 074,57 zł.

17. W ramach zadania pn. „Przebudowa instalacji elektrycznej w Szkole Podstawowej im. kpt. W.
Wysockiego w Bielsku Podlaskim — dokumentacja projektowa” wykonano dokumentację na
realizację ww. inwestycji.
Koszt wykonanej dokumentacji projektowej wyniósł 44.895,00 zł.

18. Zakończono realizację projektu „Termomodernizacja obiektów publicznych w Bielsku
Podlaskim”.

2017 roku Miasto Bielsk Podlaski rozpoczęło realizację projektu pn.
„ Termomodernizacja obiektów publicznych w Bielsku Podlaskim” dofinansowanego
z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. We
wrześniu 2018 r. nastąpiło zakończenie realizacji inwestycji w dniu 14.09.2018 r. odebrano
ostatni z termomodernizowanychbudynków.
W

i

Zgodnie z założeniami projektu wykonano roboty budowlane na czterech obiektach:
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a) Przedszkole nr5 Krasnala Hałabały w Bielsku Podlaskim, mieszczące się przy ul. Kościuszki
16. Prace obejmowały:

'
'
'
'

termomodernizacja budynku przedszkola wraz z wymianą instalacji: co., c.w.u.,
instalacji elektrycznej oświetleniowej instalacji odgromowej,
budynek gospodarczy,
wiata,
zagospodarowanie terenu.
i

b) Przedszkole nr 7 Kubusia Puchatka w Bielsku Podlaskim, mieszczące się przy ul.
Kazanowskiego 2a. Prace obejmowały:

'

termomodernizacja budynku przedszkola wraz z wymianą instalacji: co., instalacji
elektrycznej oświetleniowej i instalacji odgromowej, drenaż zewnętrzny opaskowy,
wewnętrzna (leżaki), kanalizacja sanitarna
kanalizacja deszczowa zewnętrzna
zewnętrzna wewnętrzna (leżaki),
zagospodarowanie terenu.
i

i

-

:)

Szkoła Podstawowa nr 3 z DNJB im. J. Kostycewicza w Bielsku Podlaskim, mieszcząca się
przy ul. Poniatowskiego 9. Prace obejmowały:
termomodernizacja budynku dydaktycznego szkoły, sali gimnastycznej łącznika,

'

i

wymiana instalacji co c.w.u. wraz z podgrzewaczami wody, wymiana instalacji
elektrycznej oświetleniowej instalacji odgromowej.
i

i

d) Szkoła Podstawowa nr 4 im.

A. Mickiewicza w Bielsku

Podlaskim, mieszcząca się przy
126; Prace obejmowały:
termomodernizacja budynku szkoły wraz z wymianą instalacji: co, c.w.u., instalacji
elektrycznej oświetleniowej instalacji odgromowej,
zagospodarowanie terenu.

ul. Mickiewicza

'
'

i

Koszty projektu w roku 2017-2018 wyniosły:

'
'

calkowita wartość projektu: 7 885 557,62 PLN,
współfinansowanie UE: 4.180.008,63 PLN.
W 2018 roku poniesiono wydatki w wysokości 7 088 449,24 zł,

19. W ramach zadania pn. „Termomodernizacja Przedszkola nr 9 w Bielsku Podlaskim” złożono
wniosek o dofinansowanie projektu
Podlaskiego na lata 2014—2020.

z

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Poniesiono koszty w wysokości 13.638,00zł., związane z: aktualizacją audytu
wyliczeniem wskaźników, opracowaniem dokumentacji instalacji fotowoltaiczne] i opinii
konstruktora, przygotowaniem wniosku aplikacyjnego studium wykonalności projektu,

i

i

20. Projekt pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Bielsk Podlaski”
dofinansowany jest ze środków unijnych - Funduszu Spójności, w ramach Programu
Operacyjnego Infrastruktura
środowisko, działanie 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa
w aglomeracjach ijest realizowany wspólnie z Przedsiębiorstwem Komunalnym.
i

Celem głównym projektu jest poprawa jakości systemu wodno-kanalizacyjnego
Bielsku
Podlaskim oraz zwiększenie liczby ludności Bielska Podlaskiego korzystającej z sieci
w
kanalizacji sanitarnej. W 2018 roku poniesiono wydatki na pomoc techniczną w wysokości

123 834,63 zł. Przekazano dotację celową do Przedsiębiorstwa Komunalnego w wysokości
234.090 zl.
Całkowita wartość zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie: 70 937 871,49 PLN.
Wnioskowane dofinansowanie: 37 281 609,66 PLN
Termin realizacji: 2018 — 2021 r.
W 2018 roku podpisano umowy z wykonawcami robót na:

a) Budowę, przebudowę kanalizacji sanitarnej

deszczowej w ramach rozbudowy
infrastruktury ochrony środowiska w ulicach: 30 Lipca, Andersa, Asnyka, Bohaterów
Września, Cegielnianej, Czwartaków, Długosza, Dubicze (od ul. Kazimierzowskiej do ul.
Widowskiej), Dworskie], Jagiellońskiej, ( od ul. Kazimierzowskiej do ul. Widowskiej),
Lotniczej, Pronina, Prusa, Reja, Reymonta„ Strzelniczej, Tuwima, Wasilewskiej ( obecna
nazwa: Szymborskiej, Złota Tuwima), Wiśniowej, Wodnej, Żurawiej, Świerkowej — w
systemie „wybuduj".
i

i

b) Budowę, przebudowę kanalizacji deszczowej sieci wodociągowej w ramach rozbudowy
i

infrastruktury ochrony środowiska w ulicach: 30 lipca, Andersa, Asnyka, Bohaterów
Września, Cegielnianej, Czwartaków, Dubicze, Jagiellońskiej, Lotniczej, Pronina, Prusa,
Reja, Reymonta, Strzelniczej, Tuwima, Żurawiej — w systemie „zaprojektuj iwybuduj"

21. W ramach zadania pn. „Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na
terenie Miasta Bielsk Podlaski i Miasta Hajnówka” do 2018 roku poniesiono wydatki
w wysokości 102.675 zł.

Wartość zadania wynosi 3.974.695 zł.

22. W ramach projektu pn. „Zagospodarowanie i rozwój terenów zieleni w Bielsku Podlaskim" w
2018 roku opracowana została dokumentacja projektowa.
Głównym celem przedsięwzięcia jest poprawa jakości środowiska naturalnego
poprawa jakości życia mieszkańców Bielska Podlaskiego poprzez odnowienie tworzenie
nowych terenów zieleni miejskiej pełniącej funkcje rekreacyjne, zdrowotne, ochronne
biologiczne.
i

i

i

Całkowita wartość projektu zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie to: 2.224.701 zł.
Przyznane dofinansowanie: 1 782 523,95 PLN. Termin realizacji: 2018 — 2020 r.
Zakres projektu obejmuje następujące tereny zielone:
Teren Parku Królowej Heleny
Teren Parku Aleksandra Jagiellończyka Króla Polski

'

'
'
'

-

.

Teren
Teren
Teren
Teren

przy
przy
przy
przy

Jagiellońskiej
Sosnowej
ul. Studziwodzkiej/Strzelniczej
ul.

ul.

ul. Reja

W 2018 r. poniesiono wydatki w wysokości 92 250,00 zł na

23.W ramach zadania

dokumentację projektową.

„Modernizacja indywidualnych źródeł ciepła — likwidacja
indywidualnych kotłowni lub palenisk węglowych" wykonano studium wykonalności
sporządzono wniosek aplikacyjny, aktualizację uproszczonego audytu energetycznego wraz
z dokumentacja techniczna, tablicę promocyjną naklejki.
pn.

i

i

Poniesiono wydatki w wysokości 9820,58 zł.

24.W ramach zadania pn. „System pomiaru zanieczyszczeń w mieście oraz systemy informowania
Il
mieszkańców
opłacono
zanieczyszczeń"
transzę
poziomach
0
za sporządzenie studium wykonalności wniosek aplikacyjny, wykonano tablicę promocyjną.
i

Poniesiono wydatki w wysokości 4 079,50 zł.
Poniatowskiego" wykonano sieć kablową
oświetleniowa — 536 m, slupy oświetleniowe — 16 szt., oprawy uliczne — 16 szt., uziom
z bednarki — 421m.

25.W ramach zadania pn. „Oświetlenie

ul.

Poniesiono wydatki w wysokości 114 144,00 zl.

26.W ramach zadania pn. „Montaż, instalacja efektywnego energetycznie oświetlenia w zakresie
dróg publicznych wraz z systemem sterowania oświetlenia na terenie miasta Bielsk Podlaski”
opłacono II transzę za sporządzenie studium wykonalności
przygotowanie wniosku
aplikacyjnego, wykonano tablicę promocyjną
i

Poniesiono wydatki w wysokości 4.722,79 zł.

27.W ramach zadania pn. „Montaż, instalacja efektywnego energetycznie oświetlenia w zakresie
dróg publicznych wraz z systemem sterowania oświetlenia na terenie miasta Bielsk Podlaski —
etap II" opłacono transzę za sporządzenie studium wykonalności, przygotowanie wniosku
I

aplikacyjnego wykonanie audytu energetycznego.
i

Poniesiono wydatki w wysokości 15.313,50 zł.
W ramach wydatków niewygasających 2018 roku przewidziano do wydatkowania
kwotę 9 164,00 zł., jako II transza za sporządzenie studium wykonalności przygotowanie
i

wniosku aplikacyjnego.

28.W ramach zadania pn. „Remont budynku ratusza” opłacono projektantowi kwotę
za pełnienie nadzoru autorskiego nad remontem ratusza w wysokości 4 920,00 zł.
29.W ramach zadania pn. „Budowa Ławki Niepodległości w Skwerze im. Izabeli Branickiej
w Bielsku Podlaskim" wykonano Ławkę Niepodległości wraz
i

z

z

zasilaniem elektrycznym

internetowym.
Wartość wykonanego zadania wyniosła 31.002,94 zł., w tym dofinansowanie
Ministerstwa Obrony Narodowej w wysokości: 24 537,22 zł.

30.W ramach zadania pn. „Budowa Orlika Lekkoatletycznego na terenie MOSIR w Bielsku
Podlaskim”
na

wykonano dokumentację

projektową na budowę Orlika lekkoatletycznego

terenie MOSiR.
Wartość dokumentacji projektowej wyniosła 79.335,00 zł.

31. W ramach zadania pn. „Termomodernizacja budynków MOSiR w Bielsku Podlaskim” w 2018 r.
nie poniesiono wydatków.

Dokumentację projektową na realizację ww. zadania ukończono w 2019 r. W ramach
wydatków niewygasających 2018 roku opłacono kwotę 62 730,00 zł. za wykonaną
dokumentację.
Pogodne] i ul. Warzywnej w Bielsku Podlaskim —
dokumentacja projektowa” w 2018 r. wykonano dokumentację na realizację ww. inwestycji
przebudowa
w zakresie rozbudowy drogi wraz z budową infrastruktury technicznej
ulicach:
kolizji
Pogodne] Warzywnej.
w
występujących

32.W ramach zadania pn. „Budowa

ul.

i

i

Wartość dokumentacji projektowej wyniosła 85 398,90 zł
roku 2017.

—

wydatek niewygasający

i kina „Znic-J" na cele
Podlaski
Bielsk
przekazało w 2018 r. dotację
kulturalne, edukacyjne, społeczne” Miasto
w wysokości 1.718.683,11 zł. Bielskiemu Domowi Kultury za wykonane roboty przy realizacji

33.W ramach projektu pn. „Rewitalizacja Bielskiego Domu Kultury
obiektu.

34.W ramach zadania, polegającego na remoncie budynku ratusza w Bielsku Podlaskim,
realizowanego przez Muzeum Podlaskie w Białymstoku, Miasto Bielsk Podlaski przekazało
dotację w wysokości 237 390,00 zł. na dofinansowanie prac projektowych oraz
prowadzonych robót, w zakresie wykonania dokumentacji projektowej na renowację
elewacji, remont elewacji, monitoring system sygnalizacji pożaru.
w 2018 r.

i

35.Miasto Bielsk Podlaski przekazało w 2018

r. dotację w wysokości 2000 000,00 zl. na
dofinansowanie zadania „Przebudowa rozbudowa budynku Liceum Ogólnokształcącego im.
T. Kościuszki w Bielsku Podlaskim o haląI sportową z zapleczem wraz z niezbędną
infrastrukturą towarzyszącą", realizowanego przez Powiat Bielski.
W ramach inwestycji wykonano roboty budowlano—konstrukcyjne, instalacyjne
sanitarne, instalacyjne elektryczne drogowe.
i

I

i

36.W 2018

przekazano
przeznaczeniem na:

z

'

'
'

r.

dotację

Powiatowi Bielskiemu w

kwocie 804.623,03

zł

„Budowę chodnika w ul. Widowskiej na odcinku od mostu do skrzyżowania z ul. Chmielna
w Bielsku Podlaskim droga powiatowa Nr 1611B” — 164.623,03 zł,
„Przebudowę drogi powiatowej Nr 16015 ul. Mickiewicza w Bielsku Podlaskim od
ul. Kleeberga do ul. Ogrodowej" — 540.000 zł,
budowę ścieżki rowerowej w granicach administracyjnych miasta Bielsk Podlaski
w ramach zadania „Przebudowa mostu na rzece Biała w granicach administracyjnych
miasta" — 100.000 zł.

37.Miasto Bielsk Podlaski w 2018 roku przekazało Komendzie Powiatowej Policji

w Bielsku

Podlaskim dofinansowanie w kwocie 37.881,74 zł z przeznaczeniem na zakup dwóch
oznakowanych samochodów osobowych orazjednego w wersji nieoznakowanej.
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1. Grunty
Według stanu na dzień 31 grudnia 2018 r. Gmina Miejska Bielsk Podlaski jest właścicielem
gruntów (z wyłączeniem gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste) o łącznej powierzchni
207,9645 ha, w tym:
oddanych w trwały zarząd — 11,0416 ha,
stanowiących drogi gminne wg ewidencji gruntów prowadzonej przez Starostwo Powiatowe
w Bielsku Podlaskim 105,2478 ha.

'
'

—

Poza tym Urząd Miejski posiada we władaniu (posiadanie samoistne) grunty o powierzchni
0,6977 ha oraz jest użytkownikiem nieruchomości 0 powierzchni 11,9049 ha. Pozostałe grunty
zasobu miejskiego stanowią parki tereny zieleni, cmentarze, targowice, place, tereny inwestycyjne,
grunty rolne nieużytki.
Gmina Miejska jest wieczystym użytkownikiem gruntów Województwa Mazowieckiego
o pow. 0,1414 ha stanowiącej nieruchomość byłego kina Znicz.
i

i
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Powierzchnia gruntów gminnych oddanych w użytkowanie wieczyste wynosi 84,8456 ha, a
rodzaje podmiotów korzystających z tych zasobów przedstawia poniższa tabela:

Podmioty prawa użytkowania wieczystego

Powierzchnia gruntu /ha/

Osobyprawne
Gminne osoby prawne (PK Sp.z o.o., MPEC)

2,7890

Skarb Państwa

0,0014

Spółdzielnie mieszkaniowe

9,0830

Spółdzielnie (inne)

7,5317

Spółki prawa handlowego (spółka z o.o., spółka akcyjna)

7,9550

Komunalne Instytucje Kultury

0,4096

Polski Związek Działkowców

39,9878

Stowarzyszenia (LOK, Cech Rzemiosł Różnych)

0,2575

Spółki prawa handlowego osobowe (jawna, partnerska)

1,1809

Razem osoby prawne

69,1337

Osobyfizyczne
na cele mieszkaniowe

6,4781

na cele inne niż mieszkaniowe

6,1889

związane z własnością lokali

2,1307

związane z własnością garaży

0,2773

związane z własnością lokali wyodrębnionych przez
spółdzielnię mieszkaniową

0,6369

Razem osobyfizyczne

15, 7119

Razem

84,8456

'
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Na dzień

'
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31.12.2018r. obowiązywały umowy dzierżawy gruntów gminnych na następujące cele:

rolnicze ogrodnicze — powierzchnia — 28,34 ha
nierolnicze — powierzchnia 1,90 ha
i

-—

2. Lokale mieszkalne
Gmina Miejska Bielsk Podlaski posiada na dzień 31.12.2018 roku 548 mieszkań komunalnych,
wtym 486 lokali mieszkalnych wynajmowanych na czas nieoznaczony 62 lokale socjalne oraz 27
lokali użytkowych ijeden budynek administracyjny.
i

3. Mienie zaewidencjonowane
31.12.2018 r.

w Urzędzie Miasta Bielsk Podlaski wg stanu na dzień

Wartość
Lp.

Opis

nieruchomości

Położenie

Nr geod.

księgowa

działek

gruntu
lzll

Wartość
ewidencyjna
brutto
Budynki
Budowle
Inne

1

7

2

180.286,00
1.

Ratusz

ul. Mickiewicza

1598/1

48.791,00

2'

Hala targowa
/Arhelan Burzyńscy Sp. J./

ul. Kryniczna

1541/5

6444,90

3'

Składowisko odpadów
stałych

3564,00

zlokalizowane na

118.509,64

gruntach wsi

4.344.627,54

Augustowo

87.569,79

3474/61

Była baza POM +

”Emdzen'e przemyiiowe
uI.

Maszynowe]:
ul. Technicznej

Budowle przejęte od
PZZ

Ławka Niepodleglosci

.
.
Plac zabaw z Siłownią

Pomn'k k” czc'
Jana Pawla II

ul. Białowieska

ul. Kleszczelowska

Skwer im. Izabeli
Bra ni cki ej

Park Królowej
Heleny

3474/62
3474/63

178/7, 178/8

136.112,47

4910530

..-.--

7.715,72

84.549,91

1618/3

63.934,12

31.002,94

2995

131.703,50

114.267,00

178/9, 157/7

skwer u zbiegu
uI.
i

Poświętne]

——--—-

1625/12

14.ozs,oo

ul. Kościuszki

Pozost a łe g runtVE m.
Miejskiej

12.119.397,41

------

18.806.240,49

-.----

1074/11
Bum/”k."

bug?”?

ul. żwirki i Wigury

500.812,17

....--

Grunty Gminy Miejskiej
będących w wieczystym
użytkowaniu osób
fizycznych i prawnych
/wartość księgowa]

targowmy Cięzkiej

12142554

1074/12

11.482,29
379.455,14

1074/14

530.606,78
______

479.238,07
BUdynk'f bUdOW'?
targowmy lekkiej

Plac przydworcowy

uI. Kryniczna

ul. Białowieska
ul. Kolejowa

1541/10

2551210

3244/2,
3244/3
3245/3,
3245/13

433.024,73

___--

15.278,04

257.016,37

3245/16

Jśzgl

_

14.

15.

Mosty, kładki, przepusty

rzeka Lubka
rzeka Biala

Budynki

wielorodzinne komunalne

834.862,66
16

Trzykondygnacyjny
budynek administracyjny

17.

Ulice miejskie, drogi,
chodniki, wyjazdy, parkingi

18.

Kanalizacja deszczowa

19.

ul. Kopernika 3

2963/1

23.277,90

3307,88

24.055.713,64

Pawilon Handlowy

ul. Widowska

2577/2

/Iokale uźytkowe/

ul. Mickiewicza

2595/2

508.633,01
24.087,00

3227,

20.

Park Aleksandra
Jagiellończyka Króla Polski,
zieleńce, place zabaw

4691/5,4621
/1, 4692/2,
4692/3,
4691/6,
4691/7, ,
3242/5,
3243/5,
3243/6,
3258/2,
4593/1,
4694/5,
3244/3

14.000,00
714.040,70

27.197,00

419.501,53
21.

Budynek szaletu miejskiego

22.

Ogrodzenie cmentarza

komunalnego

uI.

Dubiażyńska

Pętle MPK

uI.
uI.

24.

Kleszczelowska
Studziwodzka

15 7177,98

część działki

1933/ 7,
178/11,
139/20

30.724,05

Oświetlenie, linie

gospodarcze

44.380,78

komunalne, garaże inne
budowle (przy budynkach
mieszkalnych)
i

26.

Kanały CO i CW, kanały
burzowe (POM)

27.

Kanalizacja sanitarna

67.989,76

329312930

energetyczne, iluminacje
Budynki

25.

6511,86

ul. Mickiewicza

ul. Mickiewicza

23.

4292/4

21.750,51

Siedziba
6.843.561,06

Urzędu Miasta
Ogółem, w tym:
Budynki

28.

Budowle

2962/2
ul. Kopernika 1

2962/3

3.536.183,74
13.756,00

udział 1/3

54.180,61
3.253.196,71

Pozostale środki trwałe
32.480.111,93

152.619.051,85

f 731

4.

Mienie zaewidencjonowanewjednostkach budżetowych wg stanu na dzień
31.12.2018 roku.

Wartość ewidencyjna
brutto
Budynki i budowie
Nazwa jednostki

LP

Położenie
nieruchomości

budżetowej

Maszyny | urządzema

techniczne

Środki transportowe

Pozostałe środki
3

4
305.166,00

Środowiskowy Dom

ul. Kazimierzowska 18/2

Samopomocy

40.402,00
215.360,69

366.943,19
Miejski Ośrodek Pomocy

Społecznej

ul. Kazimierzowska 18/3

77.523,56

178.923,11
1.399.582,05
Miejski Ośrodek Sportu

i

Rekreacji

uI. E.

Orzeszkowej 19

289.312,00
86.680,11
144.746,97
3.933.962,34

Szkoła Podstawowa Nr 2

uI. Kpt. Wł. Wysockiego 6

15.279,40

694.078,45
5.442.816,89
Szkoła Podstawowa Nr 3
z

Dodatkową Nauką Języka
Białoruskiego

ul. Poniatowskiego 9

93.009,32

6.439.487,58
91

Szkoła Podstawowa Nr 4

ul A. Mickiewicza 126

8255459
782.922,04
5.525.463,46

Szkoła Podstawowa Nr 5

ul. Kościuszki 21

138.838,49

959.701,24
2.133.680,43
Przedszkole Nr 3

ul. Żeromskiego 4

155.193,91

270.481,76
1.379.729,73
Przedszkole Nr 5

ul. Kościuszki 16

14.400,00

155.472,41
1.963.053,24
10.

Przedszkole Nr 7

ul. Kazanowskiego 2

33.891,72

279.499,30
303.163,36
11.

Przedszkole Nr 9

ul. Kazanowskiego 2 A

6528,16
166.827,23

5. Mienie zaewidencjonowanew zakładzie budżetowym na dzień 31.12.2018
Lp

Wartość ewidencyjna
brutto

Położenie

Nazwa zakladu budżetowego

r.

Nieruchomości

Budynki i budowie
Maszyny i urządzenia

techniczne
Środki transportowe

Pozostałe środki trwałe
Obiekty inżynierii

lądowej i wodnej
ul. Kazimierzowska 3

Pływalnia Miejska „WODNIK"

1.

10.922.831,02
129.494,48

B

217.007,12
1.261.603,27

6. Mienie zaewidencjonowanew instytucjach kultury na dzień 31.12.2018 roku.
Wartość ewidencyjna brutto
Budynki i budowle
Nazwa instytucji

Położenie

kultury

Nieruchomości

Lp

Nr geod.
działki

Powierzchni
a
działki lmZ/

_

Maszyny i urządzenia

techniczne
Środki

transportowe

Pozostale środki trwałe

987.69l,51
1'

Miejska Biblioteka

ul. Kazimierzowska

Publiczna

14

4805

2709

55.164,01

3662 15,35
46304569
2.

Bielski Dom
Kultury

uI.3MajaZ
.

1616/1

1387

2605 2,97
327.864,14

7.

Mienie dotyczące praw majątkowych

akcje w kapitale Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej S.A. Wielkość kapitału
na dzień 31.12.2018 roku wynosi 9.558.400,00 zł, wartość nominalna jednej akcji wynosi
100 zł, ilość akcji — 95.584),
udzialy Gminy Miejskiej Przedsiębiorstwie Komunalnym Spółce z o.o. wynoszą
21.699.500,00 zł dzielą się na 43.399 równych i niepodzielnych udziałów po 500 zł
każdy.
i

REALIZACJA POLITYK,

PROGRAMÓW | STRATEGII

STRATEGIA ROZWOJU
MIASTA BIELSK PODLASKI NA LATA 2011—2020
Miasto posiada opracowaną i przyjętą uchwałą Rady Miasta Strategię Rozwoju Miasta
Bielsk Podlaski na lata 2011-2020. Dokument oparty został na materiałach planistycznych,
informacjach prognozach znajdujących się w posiadaniu Urzędu Miasta Bielsk Podlaski.
Strategia odnosi się również do kluczowych dokumentów związanych z rozwojem regionalnym
województwa podlaskiego oraz do programów pomocowych Unii
na poziomie kraju
Europejskiej.
Strategia Rozwoju Miasta Bielsk Podlaski na lata 2011-2020 jest dokumentem, który
wytycza wiodące kierunki rozwoju miasta oraz konieczne działania warunki jego realizacji.
Strategia określa misję rozwoju miasta, wyznacza długookresowe cele niezbędne zadania
wspierające rozwój miasta, których skuteczna realizacja przyczyniać się będzie do poprawy
i

i

i

i

warunków życia mieszkańców ifunkcjonowania podmiotów gospodarczych. Realizacja strategii
ma spowodować w horyzoncie długookresowym pełne wykorzystanie potencjału rozwojowego
miasta w aktualnych uwarunkowaniach wewnętrznych zewnętrznych,
i

ŁAD PRZESTRZENNY
STUDIUM UWARUNKOWAN

I

KIERUNKÓW

ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA BIELSK PODLASKI

Na obszarze całego miasta obowiązuje Studium uwarunkowań
kierunków
zagospodarowania przestrzennego m. Bielsk Podlaski przyjęte Uchwała Rady Miasta Nr
XI/89/15 z dnia 28 września 2015r. którejest prezentowane na stronie:
http:((mbielskpodlaskie-mapanet/jako mapa oraz na stronie:
http://bip.um.bie|sk.wrotapodIasiapI/rf gp sg/rf gp stud/ ,gdzie można znaleźć wszystkie
materiały planistyczne ztym dokumentem zwiazane oraz akty archiwalne.
Uchwała Rady Miasta Nr XLVIII/402/18 z dnia 25 września 2018 r. w sprawie aktualności
Studium uwarunkowań
kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych
planów zagospodarowania przestrzennego miasta Bielsk Podlaski, Rada Miasta oceniła stan
aktualności aktów planistycznych. W ramach tego opracowania uznano, że obowiązujące od
2015r. Studium ulega częściowej dezaktualizacji. Jest to konsekwencją następujących
okoliczności: Studium jest tylko aktem polityki przestrzennej prowadzonej przez gminę niejest
przepisem prawa miejscowego. Nie stanowi, zatem podstawy do wydawania decyzji
o warunkach zabudowy
zagospodarowania terenu, co w konsekwencji powoduje, że
zabudowa zagospodarowanie terenu nie zawsze są zgodne z ustaleniami studium. Zapisane,
dla danego obszaru funkcje z czasem tracą swoją aktualność. Działalność budowlana
realizowana jest na podstawie decyzji o warunkach zabudowy a aktualny stan prawny nie
narzuca konieczności, aby decyzja o warunkach zabudowy byla zgodna z ustaleniami studium.
W zwiazku z powyższym z czasem dochodzi do rozbieżności pomiędzy zapisami studium
a faktycznym sposobem zabudowy terenu.
Biorąc to pod uwagę na podstawie uchwały Nr XXXIII/ 274/ 17 Rady Miasta Bielsk
Podlaski z dnia 29 sierpnia 2017r. rozpoczęto prace planistyczne polegające na częściowej
zmianie studium w dwóch obszarach. Na pierwszy z obszarów, o którym mowa wyżej składają
się części działek oznaczonych numerami ewidencyjnymi: 2270/ 7 2270/8 położone przy ul.
Mickiewicza. W skład drugiego z obszarów położnego przy ul. Orlańskiej wchodzą działki ozn.
numerami ewidencyjnymi: 2/1, 2/3, 2/ 4, 8/1, 8/2, 9, 14 15 oraz części dzialek oznaczonych
numerami: 1, 7/1, 10, 13, stanowiących pasy drogowe.
Pierwsza ze zmian wiąże się z potrzebą przygotowania terenu pozostającego
w bezpośrednim sąsiedztwie cmentarza na włączenie go w obszar cmentarza. Procedura
poszerzania cmentarza wymaga objęcia terenu przeznaczonego pod cmentarz ustaleniami
miejscowego planu, co poprzedzić musi w tym wypadku zmiana Studium.
Druga ze zmian dotyczy przeorganizowania terenów RPZ II- rezerwowego punktu
zasilania orazjego bezpośredniego sąsiedztwa,
i
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MIEJSCOWE PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Obecnie miasto objętejest w ok. 16% planami miejscowymi.
W Uchwale Rady Miasta Nr XLVIII/402/18 z dnia 25 września 2018 r. w sprawie
kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz
aktualności Studium uwarunkowań
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Bielsk Podlaski Rada Miasta
dokonano również oceny aktualności miejscowych planów.
Ocenie podlegało osiem planów miejscowych uchwalonych po 1 stycznia 1995 r. a 29
listopada 2005 r.z czego siedem uznano za aktualne nie wymagające zmian a miejscowy plan
przyjęty Uchwałą Nr lX/52/99 Rady Miejskiej w Bielsku Podlaskim z dnia 27 maja 1999 r.
w sprawie zmian miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta
Bielska Podlaskiego (ogłoszona w Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z dnia 10 listopada 1999 r. Nr 37,
poz. 603) oceniono jako w części wymagają zmiany. Aktualnie są prowadzone prace
planistyczne ( na podstawie uchwały nr XVIII/148/16 Rady Miasta Bielsk Podlaski 2 dnia 26
kwietnia 2016r. zmienionej uchwałą Nr XLII/355/18 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 27 marca
2018r.) dotyczącejego zmiany. Zmiana obejmować będzie ustalenia na terenie objętym zmianą
planu- zabudowy produkcyjnej usługowej.
Oceniono również dwanaście planów uchwalonych po 29 listopada 2005r. przy czym trzy
spośród nich uznano za częściowo nie aktualne wymagające zmian:
Plan przyjęty Uchwałą Nr XLVIII/234/05 Rady Miasta Bielsk Podlaski 2 dnia 29 listopada
2005 r. o uchwaleniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru
w Bielsku Podlaskim, ograniczonego ulicami: Białowieską, Pogodna Warzywną oraz
granicą miasta. (ogłoszoną w Dz. Urz. Woj. Podlaskiego Nr 2, poz. 18 z dnia 3 stycznia
2006 r.)— uchwałą Nr V/ 42/ 19 Rady Miasta Bielsk Podlaski 2 dnia 26 lutego 2019r.
w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu
w południowo-wschodniej części miasta ograniczonego ulicami: Pogodna oraz
projektowanymi drogami 9KD—D 8KD-D w Bielsku Podlaskim dokonano jego częściowej
i
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zmiany.
Plan przyjęty Uchwałą NrXIV/86/11 Rady Miasta Bielsk Podlaski

zdnia 16 grudnia 2011r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu

stacji RPZiI w Bielsku Podlaskim (ogłoszoną w Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z 16 grudnia
2011 r. Nr 307 poz. 3991). Ustalenia ww. planu są częściowo aktualne będą podlegać
kierunków
zmianie po przeprowadzeniu zmiany Studium uwarunkowań
zagospodarowania przestrzennego.
Plan przyjęty uchwałą NrXLlX/325/14 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 29 października
2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
przy ulicy Mickiewicza w Bielsku Podlaskim obejmującego obszar, którego granica
przebiega: ulicą Mickiewicza, północno- zachodnią granicą miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego przyjętego uchwałą nr XXXIV/178/09 Rady Miasta
Bielsk Podlaski 2 dnia 28 stycznia 2009 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego wprowadzającego zakaz zabudowy terenów
zalewowych doliny rzeki Białej wchodzących w skład systemu ekologicznego Miasta
Bielsk Podlaski (Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 57, poz. 542), granicą miasta oraz przez działkę nr
geodezyjny 2273. Ustalenia ww. planu są częściowo nie aktualne i wymagają zmian
i

i
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zakresie powiększenia
prawosławnego.

obszaru

w

przeznaczonego

pod

cmentarz

wyznania

Sytuacja planistyczna na koniec 2018r.:

1. Trwały prace przy częściowej zmianie Studium dla obszaru położonego przy
ul. Mickiewicza w

bezpośrednim sąsiedztwie zespołu cmentarzy— w związku z potrzebą
przeznaczenia terenu aktualnie wyznaczonego pod przemysł pod rozbudowę cmentarza
wyznaniowego oraz terenu objętego uchwałą Nr XlV/86/11 Rady Miasta Bielsk Podlaski
2 dnia 16 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego terenu stacji RPZII w Bielsku Podlaskim w związku z potrzebą
przeprojektowania przebiegu włączeń wyjść linii elektroenergetycznych;
2. Trwały prace planistyczne dotyczące
terenu położonego w Bielsku Podlaskim, przyległego do pasa drogowego
ul. Wojska Polskiego obejmującego część działek położonych w pobliżu
ul. Grabniak
terenu objętego ustaleniami m.p.z.p przyjętego uchwałą nr IX. 52. 99 Rady
Miejskiej w Bielsku Podlaskim z dnia 27 maja 1999r. w sprawie zmiany
miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Bielsk
Podlaski opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego
z dnia 10 listopada 1999r. Nr 37 poz, 603 a także części terenu objętego
ustaleniami m.p.z.p przyjętego uchwałą Nr XIX/119/00 Rady Miejskiej w Bielsku
Podlaskim z dnia 12 kwietnia 2000 r. w sprawie: zmiany miejscowego planu
ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Bielsk Podlaski dotyczącej
ustalenia trasy przebiegu gazociągu wysokiego ciśnienia Bielsk Podlaski —
Hajnówka, oraz lokalizacji zespołu zaporowo upustowego Nr 2
stacji
I”B
redukcyjnej
opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Województwa
Podlaskiego z dnia 19 czerwca 2000r. Nr 17 poz. ZOO,. podjęte na podstawie
uchwały nr XVIII/148/16 Rady Miasta Bielsk Podlaski 2 dnia 26 kwietnia 2016r.
zmienionego uchwałą Nr XLII/355/18 Rady Miasta Bielsk Podlaski 2 dnia 27
marca 2018r.
i
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ZASOBY IVIATERIALNE GMINY
LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI

Rada Miasta w Bielsku Podlaskim w dniu 26 września 2017r. podjęła uchwałę nr
XXXV/289/l7 zmieniającą w sprawie przyjęcia „Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Bielsk
Podlaski”. Program w brzmieniu przyjętym ww. uchwałą został wpisany przez Zarząd
Województwa Podlaskiego do Wykazu programów rewitalizacji gmin województwa

podlaskiego.
ze

Lokalny Program Rewitalizacji (zwany dalej LPR) to kompleksowy proces wyprowadzania
stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych poprzez zintegrowane działania na rzecz

lokalnej społeczności, przestrzeni

i

gospodarki, prowadzonych przez samorząd wspólnie

___

„._.„m

_

___
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mieszkańcami. Celem podejmowanych działań jest podwyższenie jakości życia w mieście
związanych np. z poprawą infrastruktury, warunków życia mieszkańców, pobudzaniem
aktywności społecznej, czy zagospodarowaniem wspólnej przestrzeni. Ważnym elementem
przygotowywanego programu była partycypacja społeczna zakładająca aktywny udział
mieszkańców w konsultacjach społecznych oraz specjalnie powołanej do tego celu grupy
roboczej, składającej się z przedstawicieli wielu środowisk. LPR będzie służył rozwojowi Bielska
Podlaskiego ijestjednym z narzędzi wdrażania Strategii Rozwoju naszego Miasta.
Przy opracowywaniu LPR została sporządzona diagnoza zawierająca szczegółową analizę
problemów społecznych oraz gospodarczych, technicznych, przestrzenna — funkcjonalnych
środowiskowych. Na jej podstawie zostały wyznaczone obszary zdegradowane, a spośród nich
obszar przeznaczony do rewitalizacji, składający się z trzech podobszarów:
1. Podobszar Śródmieście;
2. Podobszar POM;
3. Podobszar Żarniewicza— Dubiażyńska.
z

i

Wydzielony teren jest zamieszkiwany przez 26,3 % (tj. 6 906 osób) ogólnej liczby
mieszkańców Bielska Podlaskiego. Natomiast powierzchnia obszaru rewitalizacji wyniosła 108,5
ha, co stanowi 4% ogółu powierzchni miasta.
Rok 2018jest pierwszym, pełnym rokiem obowiązywania LPR.
W Programie uwzględniono:
realizowane w obszarze
1. podstawowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne (28 szt.)
skierowane do mieszkańców tego obszaru, bez których osiągnięcie
rewitalizacji
wyznaczonych celów rewitalizacji nie będzie możliwe. Spośród 28 przedsięwzięć
podstawowych:
16 przedsięwzięć było w trakcie realizacji,
12 przedsięwzięć nie było realizowanych w 2018r, natomiast są zaplanowane
do realizacji w latach następnych.
2. uzupełniające przedsięwzięcia rewitalizacyjne (8 szt.) tj. takie, które ze względu
na mniejszą skalę oddziaływania trudno zidentyfikować indywidualnie, a są oczekiwane
ze względu na realizację celów Programu. Żadne z nich nie znajduje się w obszarze
rewitalizacji, ale są niezbędne, aby rewitalizacja mogła zadziałać. Spośród
8 przedsięwzięć uzupełniających:
. 3 przedsięwzięcia były w trakcie realizacji,
5 przedsięwzięć nie było realizowanych w 2018r, natomiast są zaplanowane do
realizacji w latach następnych.
—

i
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'

—

'

Monitoring realizacji przedsięwzięć był będzie prowadzony w sposób ciągły, na czas
wdrażania programu (do 2023 r.). Raz do roku zostanie złożony raport ze stanu rewitalizacji,
powstały na podstawie składanych kart monitoringowych, wypełnianych przez wszystkie
podmioty realizujące dane przedsięwzięcie.
i
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WIELOLETNI PROGRAM GOSPODAROWANIA
MIESZKANIOWYM ZASOBEIVI MIASTA BIELSK PODLASKI NA LATA 2017—2021

Gmina Miejska Bielsk Podlaski posiada na dzień 31.12.2018r. 548 mieszkań komunalnych,
wtym 486 lokali mieszkalnych wynajmowanych na czas nieoznaczony 62 lokale socjalne.
W latach 2017 — 2021 planowane jest kontynuowanie zarządzania mieszkaniowym
zasobem gminy przez Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. Zgodnie z ustawą z dnia 24
czerwca 1994r. o własności lokali powstają wspólnoty mieszkaniowe, które samodzielnie mogą
wybierać administratora wspólnoty. Większość wspólnot wybiera Przedsiębiorstwo Komunalne
Sp.z o.o. jako zarządcę wspólnoty mieszkaniowej do prowadzenia jej spraw.
Gmina Miejska w latach 2017 — 2018 nie prowadzila sprzedaży mieszkań komunalnych.
Natomiast sprzedaż lokali w latach następnych będzie uzależniona od zapotrzebowania na
najem lokali mieszkalnych z zasobów gminy a także faktycznych możliwości zabezpieczenia
potrzeb mieszkaniowych przez Miasto.
Gmina na remonty kapitalne
modernizacje budynków komunalnych w 2018r.
przeznaczyła kwotę 221.493,44 zł. Opłacono fundusz remontowy na termomodernizację
budynków wspólnot mieszkaniowych. Wykonano remont dachu na budynkach mieszkalnych
przy ul. Mickiewicza 27 przy ul. Jana Pawla II. Ponadto wykonano naprawę pieców na paliwa
stałe oraz wymianę grzejników w lokalu użytkowym przy ul. Mickiewicza 124. Droga
wewnętrzna przy ul. 3 Maja zostala dostosowana do korzystania przez służby ratunkowe.
Natomiast wspólnoty przy ul. Żwirki Wigury 5 przy ul. Dąbrowskiego 4 nie wyraziły zgody na
wykonanie instalacji co
c.c.w. Nie zachodziła również potrzeba przekwaterowań do
pomieszczeń tymczasowych w Miejskim Ośrodku Sportu
Rekreacji. Wydatki nie byly
finansowane ze środków Unii Europejskiej oraz dotacji.
W 2018r. dokonano 8 zamian lokali mieszkalnych. Zamiany dokonywane były w związku
zlym
ze
stanem technicznym mieszkań oraz potrzebą polepszenia warunków mieszkaniowych
najemcy głównie związanych z zagęszczeniem.
Miasto będzie zmierzać w kierunku zwiększenia nakładów finansowych koniecznych do
utrzymania zasobów mieszkaniowych w niepogorszonym stanie. W związku ztym należy dążyć
do uzyskania stawki czynszu na poziomie zapewniającym pokrycie kosztów zarządzania
nieruchomościami gminy, administrowania oraz wykonywania bieżącym remontów.
W 2018r. stawka bazowa czynszu wynosiła 1,902ł za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu,
natomiast stawka za lokal socjalny wynosiła 0,74 zł za 1 m2 ww. powierzchni.
Należy podkreślić, że na wysokość stawki czynszu mają wpływ dodatkowo czynniki
podwyższające i obniżające wysokość stawki bazowej, które związane są ściśle ze stanem
technicznym wynajmowanego lokalu:
1. czynniki podwyższające stawkę bazową czynszu: (w %)
centralne ogrzewanie — 30%,
ciepła woda — 10%,
urządzenia kąpielowe 30%,
pierwsze lub drugie piętro — 5%,
2. czynniki obniżające stawkę bazową czynszu: (w %)
mieszkanie 2 kuchnia bez oświetlenia naturalnego — 20%,
mieszkanie bez urządzeń wodno—kanalizacyjnych — 20%,
i
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i

i

i

i
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mieszkanie w budynku przeznaczonym do rozbiórki —30%,
mieszkanie na czwartym piętrze — 5%,
budynek położony na peryferiach miasta — 5%.

W ciągu bieżącego planu pięcioletniego gmina nie wyrażała zgody na oddłużenia
najemcom lokali zalegających z czynszami za zajmowany lokal.
W 2018 roku zgodnie z wyżej wymienionym planem został wykonany remont dachu przy
ulicy Mickiewicza 27 oraz remont dachu przy ulichana Pawła II 22.
Podlaski Wojewódzki Konserwator Zabytków nie wyraził zgody na wyłączenie
z wojewódzkiej ewidencji zabytków budynku przy ulicy Plac Ratuszowy 9. Zgodnie z nakazem

Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego budynek został ogrodzony przed
dewastacja dostępem osób postronnych.
W 2018 roku planowo prowadzona była budowa budynku z lokalami socjalnymi przy ulicy
Jagiellońskiej 48 (zakładane zakończenie budowy lipiec 2019 roku).
i

PLAN WYKORZYSTANIA ZASOBU NIERUCHOMOŚCI GMINNYCH

Gmina posiada plan wykorzystania zasobu, który opracowany został na lata 2017—2019
- na okres 3 lat.
Aktualny plan obejmuje gospodarkę gruntami stanowiącymi własność miasta Bielsk
Podlaski 3 nie oddanymi w użytkowanie wieczyste. Dotyczy to gruntów przeznaczonych do
sprzedaży, dzierżawy oddanych w trwaly zarząd.
i

Sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Bielsk Podlaski w okresie
01.01.2018 —31.12.2018:
1. działka o nr geod. 361/1 o pow. 0,0353 ha położoną przy ul. Czesława Miłosza za kwotę
33 000,00 zl
2. działka o nr geod. 230 o pow. 0,8393 ha położoną przy ul. Brańskiej za kwotę 247 500,00
zł (netto).
3. działka o nr geod. 3474/46 o pow. 0,0900 ha położoną przy ul. Białowieskiej za kwotę
41 000,00 zł (netto).
4. działka o nr geod. 2249 o pow. 0,0708 ha położoną przy ul. Adama Mickiewicza za kwotę
95 000,00 zł.
.

Przejmowanie nieruchomości pod drogi od 01.01.2018 do 31.12.2018r.
1. na podstawie art. 98 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce
nieruchomościami ( tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 z późn. zm. ) — decyzją podziałową
przejęto pod drogę działkę o nr geod. 3472/9 o pow. 0,0141 ha.
:

2. Na podstawie art. 17 ust. 1 ustawy o pracownikach samorządowych

'

191 z póżn. zm.) przejęto:
7/1 0 pow. 2,0465 ha;

(Dz. U. Nr 32,

poz.

'
'
'
'
'
'
'
'
'
'
'

13 o pow, 0,5096 ha;
48 o pow. 0,1014 ha;
95 o pow. 0,0395 ha;

139 o pow. 0,1774 ha;
164 o pow. 0,1288 ha;
10 o pow. 0,2130 ha;
31 o pow. 0,1318 ha;
89 o pow. 0,0981 ha;
114 o pow. 0,1457 ha;
150 o pow. 0,1092 ha;
175/2 o pow. 0,0734 ha.

3. W trybie umów cywilno-prawnych nabyto działki oznaczone nr geodezyjnymi:

'

Nieodpłatnie:
53 ul. Wysoka o pow. 0,4087ha;
- 3478 ul. Techniczna o pow. 0,1576ha;
- 3392 ul. Konwaliowa o pow. 0,1375ha;
- 225 ul. Brańska o pow. 0,0754ha;
34/3 ul. Szpitalna 0 pow. 0,1514ha;
Odpłatnie:
- 34/4 ul. Szpitalna 0 pow. 0, 0315ha —w kwocie 15 750,00 zł.
~

'

—

Dzierżawy:

1. rolnicze ogrodnicze - powierzchnia 28,34ha,
2. nierolnicze powierzchnia 1,90ha.
i

—

PROGRAM OPIEKI NAD ZABYTKAMI MIASTA BIELSK PODLASKI

Miasto Bielsk Podlaski posiada od 2008 r. Programu Opieki nad Zabytkami Miasta Bielsk
Podlaski, który jest systematycznie aktualizowany. W 2018 roku zakończono prace nad
aktualizacją powyższego programu, który zostanie przedłożony Radzie Miasta po uprzedniej
akceptacji Podlaskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Celem programu jest
określenie zasadniczych kierunków działań inicjowanych przez władze miasta w zakresie
ochrony dziedzictwa kulturowego występującego w jego granicach administracyjnych, zgodnie
z przepisami ustawy z 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr
162, poz. 1568 z późn. zm.). Program został opracowany zgodnie z wytycznymi Poradnika
Metodycznego — Gminny Program Zabytków, przygotowany przez Narodowy Instytut
Dziedzictwa w Warszawie. Istotnym zagadnieniem uzasadniającym powstanie programu jest
zachowanie dziedzictwa kulturowego regionu, jak również jego promocja wśród mieszkańców
oraz turystów. Funkcję tę można realizować miedzy innymi poprzez edukację, począwszy od
poziomu podstawowego oraz pobudzanie rozwoju turystyki. Działania te mogą przyczynić się
i
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do przyśpieszenia rozwoju społeczno —gospodarczego miasta. Nieodzownym elementem tego
typu działań jest budzenie w społeczeństwie świadomości istnienia zabytków potrzeby ich
rewitalizacji,jak również zwrócenie uwagi na istniejącą wspólnotę kulturową. Aby to osiągnąć
należy pobudzić świadomość właścicieli, użytkowników jednostki samorządu terytorialnego,
skłonić te grupy do współdziałania, wzbudzić ich odpowiedzialność za właściwy stan
zachowania obiektów historycznych oraz aktywny udział w zakresie opieki nad zabytkami.
i

i

podstawie Uchwały Nr XXII/144/12 Rady Miasta Bielsk Podlaski 2 dnia 29 sierpnia 2012
r. w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty
budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków miasto Bielsk Podlaski w 2018 roku
udzieliło 2 dotacji na ochronę zabytków z przeznaczeniem na realizację następujących zadań:
Na

1. 20 000,00 zł Parafii pw. Najświętszej Opatrzności Bożej w Bielsku Podlaskim,
ul. Wrzosowa 16, 17—100 Bielsk Podlaski. Dotacja została udzielona na dofinansowanie
robót budowlanych przy zabytku „Dwór Smulskich wraz z otaczającym terenem
stanowiącym fragment założenia parkowego" wpisanym do rejestru zabytków przez
Podlaskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Białymstoku pod nr A—387
ocieplenie ścian zewnętrznych Dworu
z przeznaczeniem na wymianę oszalowania
II.
—
—
XVI
XIX
Smulskich
w. kontynuacja etap
zl.
2. 237 390,00 Muzeum Podlaskiemu w Białymstoku Ratusz — Rynek Kościuszki 10, 15426 Białystok. Dotacja została udzielona na dofinansowanie robót budowlanych przy
zabytku „Ratusz XVII — wieczny w Rynku w Bielsku Podlaskim” wpisanym do rejestru
zabytków przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Białymstoku pod nr 44
z przeznaczeniem na remont elewacji, wymianę stolarki okiennej drzwiowej, wymianę
instalacji elektrycznej, c.o, p.poż, prace remontowo — konserwatorskie wewnątrz
Ratusza, wymianę pokrycia dachowego, instalację odgromowa oraz wykonanie
niezbędnej dokumentacji projektowej.
i

i

INFRASTRUKTU RA KOMUNALNA
WIELOLETNI PLAN ROZWOJU

I

URZĄDZEN WODOCIĄGOWYCH

MODERNIZACJI
I

KANALIZACYJNYCH

Rada Miasta Bielsk Podlaski w 30 stycznia 2018 roku podjęła uchwałę w sprawie
uchwalenia wieloletniego planu rozwoju modernizacji urządzeń wodociągowych urządzeń
kanalizacyjnych w Gminie Miejskiej Bielsk Podlaski na lata 2018—2021.
Przedsięwzięcia rozwojowo — modernizacyjne ujęte w planie z zakresu gospodarki
wodno-ściekowej są realizowane przez Przedsiębiorstwo Komunalne w Bielsku Podlaskim Sp.
z o.o. oraz wspomagająco przez Miasto Bielsk Podlaski.
i

i
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Poniżej prezentowane jest zestawienie przedsięwzięć realizacji w 2018 roku przez
Przedsiębiorstwo Komunalne Sp.z o.o. ujętych w Wieloletnim planie rozwoju modernizacji
urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych w Gminie Miejskiej Bielsk Podlaski:
i

1. Wybudowano kanał sanitarny w ulicy Owsianej: PCV (25200 — 692mb wraz z siecią
boczną PCV (25200 — 36mb PCV 25160 — 110mb, Koszt zadania 263 042,442l brutto.
i

Przebudowano linię wodociągową w zaułku ulicy Jagiellońskiej na PVC (23110 « 132mb.
Koszt zadania 74 325,31zl brutto.
Poniesiono wydatki związane z zarządzaniem projektem pn. „Uporządkowanie
gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Bielsk Podlaski" (Pomoc Techniczna)
w kwocie 123 219,622l brutto.
Wykonano dokumentację na budowę kanału sanitarnego w ulicy Torfowej za kwotę
4 1002ł brutto.
Przyłączano nowych odbiorców do linii wodociągowych będących w posiadaniu
przedsiębiorstwa. Koszt użytych materiałów to 39 189,04zł brutto.
Informacje na temat zadań inwestycyjnych z zakresu gospodarki wodno-ściekowej,
realizowanych przez Miasto Bielsk Podlaski w 2018 roku, zostały szerzej opisane w rozdziale
„Realizowane inwestycje w 2018 roku”, na stronie 21 niniejszego raportu.

ŚRODOWISKO
PLAN GOSPODARKI NlSKOElVIISYJNEJ

Określone w „Planie Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Bielsk Podlaski na lata 2014—
2020" zamierzenia mają na celu poprawę jakości środowiska naturalnego na terenie miasta
poprzez ograniczenie niskiej emisji w poszczególnych sektorach, np, w transporcie
(modernizacja taboru komunikacji publicznej, budowa ścieżek rowerowych), w sektorze
publicznym (modernizacja oświetlenia ulicznego na energooszczędne, wymiana źródeł
ogrzewania na ekologiczne). W ramach niniejszego Planu przewidziane zostaly m.in.
następujące działania
:
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Oświetlenie uliczne
Montaż, instalacja efektywnego
energetycznie oświetlenia w Zakresie
dróg publicznych wraz z systemem
sterowania oświetlenia na terenie
miasta Bielsk Podlaski
Budynki,

Termomodernizacja budynku
Przedszkola Nr 5 Krasnala Halabalyw
Bielsku Podlaskim

2015-2020

561

5 000 000,00

551

wyposażenie/ urządzenia komunalne usługowe
i

2015—2018

967 451,31

45

15

2015-2018

2 987 566,23

84

29

Termomodernizacja budynku
Przedszkola Nr 7 im Kubusia Puchatka
w Bielsku Podlaskim oraz
zaopatrzenie w kolektory sloneczne

2017—2018

1

808 321,48

101

35

Termomodernizacja budynku
Przedszkola Nr 9 Leśna Polana w
Bielsku Podlaskim

2017-2019

600 000,00

101

35

2015-2018

2 267 194,60

76

26

2015-2018

394 965,00

66

23

1 590

550

Termomodernizacja budynku szkoly
Zespolu Szkół im. A. Mickiewicza w
Bielsku Podlaskim wraz z wymianą
instalacji elektrycznej

Termomodernizacja budynku szkoły
Zespolu Szkól z Dodatkową Nauka
Języka Białoruskiego im. J.
Kostycewicza w Bielsku Podlaskim
Termomodernizacja Budynku
Biblioteki Publicznej w Bielsku
Podlaskim

Budynki mieszkalne

Modernizacja indywidualnych zródel
ciepla

2017-2020

1 400 000,00

(wymiana pieców węglowych na
olejowe lub na pellet)
Termomodernizacja wieloiokalowych
budynków mieszkalnych przy ul.
Studziwodzkiej, Sportowej,
Rejonowej w Bielsku Podlaskim

2017-2020

99 7 00 0,00
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Termomodernizacja wielolokalowych
budynków mieszkalnych przy ul.
Mickiewicza, Białowieskiej,
Żarniewicza, 11 Listopada w Bielsku
Podlaskim

2017-2020

700 000,00

35
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1 359

357

Ta bor miejski

Zakun autobusów komunikacji
miejskiej — 4 szt.

2018—2020

3 000 000,00

Transport prywatny komercyjny
i

Rozbudowa sieci ścieżek rowerowych

2015—2020

b.d.

13,59

3,57

Budowa i przebudowa dróg wraz
uzbrojeniem w infrastrukturę

2015-2020

72 500 000,00

13,59

3,57

z

techniczną

PROJEKT ZAŁOŻEN DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO,
ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄI PALIWA GAZOWE DLA MIASTA BIELSK PODLASKI

i

Celem opracowania „Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną
paliwa gazowe dla Miasta Bielsk Podlaski", jest m.in.:
1. Umożliwienie podejmowania decyzji
energetycznego miasta Bielsk Podlaski.

w

celu

zapewnienia

bezpieczeństwa

Pojęcie bezpieczeństwa energetycznego powinno ujmować zjednej strony analizę stanu
technicznego systemów energetycznych wraz z istniejącymi potrzebami, a z drugiej strony
analizę możliwości pokrycia przyszłych potrzeb energetycznych.
W niniejszym opracowaniu zawarto ocenę stanu technicznego systemów
energetycznych (system ciepłowniczy, elektroenergetyczny gazowniczy), który określa poziom
bezpieczeństwa energetycznego miasta Bielsk Podlaski.
i

Sporządzony bilans potrzeb energetycznych wraz z prognozą zapotrzebowania na
nośniki energii daje obraz sytuacji w zakresie obecnego przyszłego zapotrzebowania na
ciepło, energię elektryczną oraz paliwa gazowe gminy.
Przedstawiony obraz sytuacji obecnej oraz prognozowane przyszłe potrzeby
energetyczne są podstawą podejmowania decyzji dotyczących zaopatrzenia w nośniki
energetyczne na terenie gminy miejskiej Bielsk Podlaski.
i

2. Obniżenie kosztów rozwoju społeczno-gospodarczego
optymalnych sposobów realizacji potrzeb energetycznych

gminy dzięki wskazaniu

Obniżeniu kosztów rozwoju społeczno — gospodarczego gminy sprzyja lokowanie
nowych inwestycji tam, gdzie występują rezerwy zasilania energetycznego.
Wykorzystanie rezerw zasilania do zaopatrzenia w nośniki energii nowych odbiorców daje
możliwości zminimalizowania nakładów inwestycyjnych związanych z modernizacją bądż
rozbudową poszczególnych systemów (ciepłowniczy, elektroenergetyczny gazowniczy), co
pozwoli na ograniczenie ryzyka ponoszonego przez podmioty energetyczne. Inwentaryzacja
istniejącego stanu systemu energetycznego gminy miejskiej Bielsk Podlaski pozwala określić
rezerwy zasilania oraz wskazuje, w których obszarach te rezerwy są największe powinny zostać
wykorzystane w sposób maksymalny.
i

i

3. Ulatwienie podejmowania decyzji o lokalizacji inwestycji przemyslowych, usługowych
oraz mieszkaniowych.
Ulatwienie podejmowania decyzji dotyczącej lokalizacji inwestycji przemysłowych,
usługowych oraz mieszkaniowych rozumie się z jednej strony jako określenie obszarów,
w których istnieją nadwyżki w zakresie poszczególnych systemów przesyłowych na poziomie
adekwatnym do potrzeb, a z drugiej jako analiza możliwości rozumianych na poziomie rezerw
terenowych wynikających z kierunków rozwoju gminy miejskiej Bielsk Podlaski.

4. Wskazanie kierunków rozwoju zaopatrzenia w energię, które mogą być wspierane ze
środków publicznych.
Analiza systemów energetycznych oraz prognozy zapotrzebowania na ciepło energię
elektryczną są niezbędne przy podejmowaniu decyzji w zakresie wspierania inwestycji
i

zapotrzebowania energetycznego, tym samym ułatwiają proces wyboru zgłaszanych wniosków

owsparcie.
5. Umożliwienie maksymalnego wykorzystania odnawialnych źródeł energii.
Istotą maksymalnego wykorzystania odnawialnych źródeł energii odnawialnej jest
określenie aktualnego stanu, a następnie ocena możliwości rozwoju. istotne jest więc podanie
elementów charakteryzujących poszczególne gałęzie energetyki odnawialnej, w tym m.in.:
potencjału energetycznego, lokalizacji, możliwości rozwoju oraz aspektów prawnych.
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6. Zwiększenie efektywności energetycznej.
Założona racjonalizacja użytkowania ciepła, energii elektrycznej paliw gazowych, oraz
podjęte działania termomodernizacyjne sprowadzają się do poprawy efektywności
energetycznej wykorzystania nośników energii jednocześnie minimalizując szkodliwe
oddziaływanie na środowisko.
i

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA BIELSK PODLASKI
NA LATA 2018—2021 Z PERSPEKTYWĄ DO ROKU 2025

Gminny program ochrony środowiska służy realizacji polityki ekologicznej państwa na
szczeblu lokalnym. Przyjęte w programie priorytety oraz zadania gminy służyć mają realizacji
obowiązujących wymogów ustawowych w dziedzinie ochrony środowiska, zasad wynikających
z programów rządowych, zasad zrównoważonego rozwoju Polski oraz innych dokumentów
strategicznych w gminie. Celem realizacji programu jest poprawa stanu środowiska, wdrożenie
efektywnego zarządzania środowiskiem w gminie oraz ustalenie długofalowych kierunków
działania mających na celu szerokorozumianą ochronę środowiska.
Oceniając dotychczasowy stan realizacji celów zapisanych w Programie ochrony
środowiska jednoznacznie można stwierdzić, że na bieżąco są realizowane. Duża część zadań
została wykonana lub jest w trakcie realizacji. Na wykonanie zadań wydatkowano środki
z budżetu miasta oraz środki zewnętrzne, które miasto sukcesywnie stara się pozyskiwać.
Z analizy programu wynika, iż jego realizacja przebiega prawidłowo, a
osiągane rezultaty
zasadniczo są zgodne zjego założeniami.
W celu utrzymania dalszej poprawy tego stanu rzeczy miasto podejmuje działania, takie
jak: planowana termomodernizacja budynków, rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacji
sanitarnej deszczowej, budowa remont dróg miejskich, budowa sieci ciepłowniczej przyłączy
do nowych istniejących budynków, wymiana oświetlenia ulicznego na energooszczędne,
modernizacja indywidualnych źródeł ciepła itp. a także prowadzi edukację ekologiczną. Efekty
tych działań w postaci, m.in. poprawy jakości powietrza, poprawy stanu czystości wód
powierzchniowych podziemnych powinny być widoczne w najbliższych latach.
i

i

i

i

i

i

PROGRAM USUWANIA WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST
TERENU GMINY MIEJSKIEJ BIELSK PODLASKI

Z

Rada Miasta Bielsk Podlaski podjęła uchwałę Nr XI/90/15 z dnia 29 września 2015 roku
w sprawie przyjęcia „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy
Miejskiej Bielskie Podlaski".

Głównym celem programu jest doprowadzenie do stopniowej eliminacji wyrobów
zawierających azbest z otoczenia człowieka oraz ich bezpieczne prawidłowe unieszkodliwienie.
i

Mając na uwadze duże zainteresowanie mieszkańców ww. programem ograniczone
środki własne, miasto podejmuje działania związane z pozyskaniem środków zewnętrznych na
usuwanie azbestu.
W 2018 roku Urząd Miasta Bielsk Podlaski wystąpił do Wojewódzkiego Funduszu
Gospodarki Wodnej w Białymstoku o dofinansowanie ww.
Ochrony Środowiska
przedsięwzięcia. Wnioskowana kwota dofinansowania ze środków WFOŚiGW w Białymstoku na
usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Bielsk Podlaski na rok 2018 wynosiła
44.547,30 zł, a zakresem robót związanych z usuwaniem azbestu miało być objętych 87
nieruchomości. Uchwałą Zarządu WFOŚiGW nr 167/2018 z dnia 24.07.2018 roku przyznano
Miastu Bielsk Podlaski dotację w kwocie do 11.300,00 zł. W związku z przyznaną stosunkowo
niską kwotą dofinansowania, wyroby zawierające azbest zostały odebrane tylko od 21
właścicieli nieruchomości. Całkowita masa odpadów, które udało się usunąć w ramach zadania
wyniosła 41.81 Mg. Ostatecznie całkowita wartość zadania wyniosła 18.030,752ł, w tym
dofinansowanie z WFOŚiGW w kwocie 11 300,00 zł., natomiast wkład miasta wyniósł 6 730,75
i

i

zł.

Pomimo wsparcia ze strony WFOŚiGW w Białymstoku usuwanie azbestu przebiega
powoli. Jedną z głównych przyczyn takiego stanu rzeczy są niewystarczające środki finansowe
otrzymywane z tegoż funduszu oraz wysokie koszty wykonania nowych pokryć dachowych
przez właścicieli nieruchomości.

ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYM! ORAZ ZAPOBIEGANIA
BEZDOIVINOŚCI ZWIERZĄT NA TERENIE MIASTA BIELSK PODLASKI W 2018 R.
PROGRAM OPIEKI

NAD

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt
na terenie Miasta Bielsk Podlaski w 2018r, był realizowany w 2018 roku, między innymi poprzez:
1. wyłonienie schroniska dla bezdomnych zwierząt „Sonieczkowo", Marta Chmielewska,
Schronisko Dla Bezdomnych Zwierząt, Żarnowo Pierwsze 9 A, 16-300 Augustów,
w którym przebywały 2 psy. Schronisko „Sonieczkowo" zgodnie z zawartą umową
przeprowadza adopcje odłowionych zwierząt z terenu Miasta Bielsk Podlaski,
2. wyłonienie lekarza weterynarii zajmującego się opieką całodobową kompleksową
poszkodowanym zwierzętom w zdarzeniach drogowych z ich udziałem Lecznica
weterynaryjna „Animals" Piotr Burzyński; ul. Jagiellońska 16, 17—100 Bielsk Podlaski.
—

3. wyłonienie poprzez rozeznanie cenowe lecznicy weterynaryjnej posiadającej najniższą
ofertę cenową na karme dla kotów Lecznica weterynaryjna „Animals" Piotr Burzyński;
—

Jagiellońska 16, 17-100 Bielsk Podlaski, którą odbierają Społeczni Opiekunowie
Kotów. W 2018r. było zarejestrowanych 7 Społecznych Opiekunów Kotów.

ul.

4. wyłonienie poprzez rozeznanie cenowe sklepu posiadającego najniższą ofertę cenową
NOWPOL Piotr Nowicki, ul. Kryniczna 10c, 17-100 Bielsk Podlaski,
którą odbierają Społeczni Opiekunowie Psów. W 2018r. bylo zarejestrowanych
4 Społecznych Opiekunów Psów.
na karmę dla psów

—

5. wyłonienie gabinetów weterynaryjnych

zajmujących się sterylizacją /kastracją
ludzielaniem niezbędnej usługi weterynaryjnej zwierzętom bezdomnym oraz
sterylizacją/kastracją /znakowaniem zwierząt właścicielskich:

'
'
'
'

Przychodnia dla zwierząt SC; ul. Kościuszki 2, 17—100 Bielsk Podlaski,
Lecznica weterynaryjna „Animals” Piotr Burzyński; ul. Jagiellońska 16, 17-100 Bielsk
Podlaski,
Przychodnia dla zwierząt lek. wet. Włodzimierz Ślesiński; ul. Kazimierzowska 14,
17-100 Bielsk Podlaski,
Gabinet weterynaryjny lek. wet. Katarzyna Rzepniewska; ul. Kazanowskiego 15b,
17-100 Bielsk Podlaski,

Wysterylizowano/wykastrowano
zwierząt bezdomnych.

ogółem 141 zwierząt właścicielskich

i

114

2018 roku na realizację Programu Opieki nad Zwierzętami Bezdomnymi
zapobieganiu Bezdomności Zwierząt przeznaczono 78 895,85 zł.
W

i

POLITYKA SPOŁECZNA
STRATEGIA INTEGRACJI

l

ROZWIAZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH

Uchwałą Nr XLVl/304/14 Rady Miasta Bielsk Podlaski 2 dnia 24.06.2014 r. została
przyjęta Strategia Integracji Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Bielsk Podlaski na
lata 2014 — 2022. Strategia wyznacza podstawowe kierunki działań instytucji samorządowych
oraz ukazuje plan rozwoju wspólnoty lokalnej od 2014 roku do 2022 roku. Strategia Integracji
Rozwiązywania Problemów Społecznych skierowana jest na rozszerzenie pogłębienie form
i

i

i

wsparcia najbardziej potrzebujących, pomoc osobom wykluczonym społecznie oraz rozwój
instytucji, stowarzyszeń i organizacji pozarządowych w sferze rozwiązywania problemów
społecznych. Co dwa lata Rada Miasta ustala na okresy dwuletnie harmonogram wdrażania
Strategii, obecnie obowiązujący harmonogram na lata 2018—2019 zostal zaktualizowany przez
Radę Miasta uchwałą Nr XLiII/359/18 z dnia 14.04.2018 r. Każdy harmonogram wdrażania
Strategii zawiera pięć obszarów: zapobieganie kryzysom wspieranie rodzin, rozwój rynku pracy
i
wsparcie osób bezrobotnych, rozwój systemu wsparcia na rzecz osób chorych, starszych
niepełnosprawnych, budowanie systemu bezpieczeństwa, rozwój infrastruktury kapitału
społecznego. W każdym z pięciu obszarów problemowych zostaly wyznaczone kierunki działań
wskaźniki, które mają ułatwić osiągnięcie wyznaczonych celów w poszczególnych latach.
i

i

i

i

Natomiast co roku w drugim kwartale na sesję Rady Miasta jest przedkładana informacja
SSz realizacji Strategii, kierunków działań wskaźników za rok ubiegły.
i

GMINNY PROGRAM WSPIERANIA RODZINY

Uchwała Nr XL/325/18 Rady Miasta Bielsk Podlaski 2 dnia 30.01.2018 r. został przyjęty
Gminny Program Wspierania Rodziny w Bielsku Podlaskim na lata 2018 — 2020. Pierwszygminny
program na lata 2012—2015 został opracowany we wrześniu 2012 r., po tym jak weszła w zycie
(01.01.2012 r.) ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodzinyi pieczy zastępczej (Dz. U.
z 2011 r. Nr 149, poz. 887 z późn.zm.), która w art, 176 pkt 1 zobligowała gminy do opracowania
3-Ietnich gminnych programów wspierania rodziny.
Obecnie funkcjonujący gminny program ma na celu wspieranie rodziny wjej opiekuńczo
~ wychowawczej roli względem dzieci. Ważnym elementem Programu niezbędnym do realizacji
zadań z zakresu wspierania rodzinyjest stworzenie warunków do rozwoju kadr pracujących na
rzecz rodzin wieloproblemowych umożliwienie wprowadzania nowych form pracy z rodzinami.
i

Gminny Program Wspierania Rodziny w Bielsku Podlaskim na lata 2018—2020 zawiera: diagnozę
sytuacji rodzin Gminy Miejskiej Bielsk Podlaski, zasoby gminy pod kątem realizacji gminnej
polityki rodzinnej, opis mocnych słabych stron, szans zagrożeń wspierania rodziny, cele
efekty programu oraz planowany budżet programu.
i

i

i

Nieodłącznym aspektem realizacji ww. programu jest jego monitoring. Koordynatorem
odpowiedzialnym za realizację monitorowanie Programu jest Miejski Ośrodek Pomocy
Społecznej w Bielsku Podlaskim. Dyrektor MOPS co roku do 31 marca przedkłada Radzie Miasta
Bielsk Podlaski sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za rok ubiegły.
Okresowa ocenę sytuacji rodziny wykonuje nie rzadziej niż co pół roku asystent rodziny
pracujący z rodzinami, zatrudniony w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej.
i

ROZWIAZYWANIA
PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII
MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI

I

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz
Program Profilaktyki
Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2018, zwany w dalszej części Programem, został przyjęty
Uchwałą Nr XXXIX/319/17 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 28 grudnia 2017 roku.
W oparciu o ustawę z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości
przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. 2018 poz.2137) oraz ustawę z dnia 29 lipca 2005 r,
o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U. 2018 poz.1030) profilaktykę przeciwdziałania
alkoholizmowi narkomanii ujęto we wspólnym Programie.
Miejski

i

i

i

Działania prowadzone na terenie miasta Bielsk Podlaski w roku 2018 wpisały się w założenia
Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016—2020 (Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia
4 sierpnia 2016 r. (Dz.U. 2016 poz.1492).
W ramach realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki
Rozwiazywania Problemów
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w 2018 roku w Bielsku Podlaskim
podejmowano następujące działania:
1. Realizacja programów profilaktycznych, warsztatów w przedszkolach, szkołach oraz
innych placówkach opiekuńczych, oświatowych, sportowych skierowanych do dzieci,
młodzieży, osób dorosłych, w tym programów zalecanych w ramach systemu
rekomendacji programów profilaktycznych promocji zdrowia psychicznego.
Realizacja
programów,
warsztatów,
spotkań
rozwijających kompetencje
wychowawcze profilaktyczne rodziców oraz osób pracujących z dziećmi młodzieżą
sprzyjających kształtowaniu postaw i zachowań prozdrowotnych dzieci młodzieży.
Realizacja programów profilaktyki selektywnej
wskazującej, w szczególności
ramach
zalecanych w
systemu rekomendacji programów profilaktycznych promocji
zdrowia psychicznego skierowanych do osób używających środków psychoaktywnych.
Prowadzenie w środowisku młodzieży pozaszkolnej działań informacyjno—
edukacyjnych skierowanych na rozwój społeczny profilaktykę uzależnień.
Włączenie się
przeprowadzenie społecznych
edukacyjnych kampanii
przeciwdziałania uzależnieniom przemocy, takich jak: Postaw na rodzinę!, Zachowaj
Trzeźwy Umysł, Narkotyki? To mnie nie kręci!, Przeciw pijanym kierowcom.
Promowanie abstynencji i zdrowego stylu życia poprzez:
i

i

]

i

i

i

i

i

i

i

i

'
'
'
'
'

realizację pozalekcyjnych zajęć sportowo—rekreacyjnych (w tym programu
„Czas wolny ucznia to czas dla sportu”) oraz zagospodarowania czasu wolnego,
w tym zakup sprzętu umożliwiającego prowadzenie zajęć sportowo—
rekreacyjnych;
dofinansowanie różnych form wypoczynku letniego zimowego;
organizację festynów, pikników;
dofinansowanie imprez promujących zdrowy styl życia, zawodów sportowych
promujących trzeźwość;
organizację finansowanie spektakli koncertów teatraIno-profilaktycznych
adresowanych do dzieci młodzieży z przedszkoli szkół.
i

i

i

i

i

7. Organizowanie finansowanie szkoleń, seminariów, konferencji dla osób zawodowo
i

społecznie zajmujących się działaniami profilaktycznymi, terapeutycznymi działaniami
służącymi przeciwdziałaniu uzależnieniom, m.in. szkoleń z zakresu wczesnego
rozpoznawania zagrożenia używania środków psychoaktywnych, kształtowania
umiejętności podejmowania interwencji profilaktycznej, zlecania zadań z zakresu
przeciwdziałania uzależnieniom innych z zakresu uzależnień przemocy (wtym szkoleń
terapeutów odbywających się w ramach podnoszenia kwalifikacji zawodowych
pracowników lecznictwa odwykowego).
Wspieranie |ub powierzanie zadań publicznych z zakresu przeciwdziałania
uzależnieniom organizacjom pozarządowym oraz innym podmiotom wymienionym
w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego o wolontariacie realizującym
zadania na rzecz mieszkańców Miasta Bielsk Podlaski.
i

i

i

i

9. Organizacja

szkoleń podnoszących

dofinansowanie

i

kwalifikacje

realizatorów

programu.

10. Prowadzenie

poradnictwa w Punkcie Konsultacyjnym ds. przeciwdziałania
uzależnieniom przemocy w rodzinie w Punkcie Informacyjnym ds. przeciwdziałania
uzależnieniom, w tym:
. finansowanie wynagrodzenia psychologa, specjalisty terapii uzależnień,
specjalisty ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie, prawnika;
materiałów
finansowanie
niezbędnych
artykułów
wyposażenia,
do prowadzenia punktów;
finansowanie wynajmu pomieszczenia na działalność Punktu Konsultacyjnego
ds. przeciwdziałania uzależnieniom przemocy w rodzinie.
11. Zakup dystrybucja materiałów edukacyjnych, informacyjnych, specjalistycznych
o tematyce uzależnień przemocy, dostępnych miejscach pomocy.
12. Wspieranie działań profilaktycznych interwencyjnych realizowanych przez Komendę
Powiatową Policji w Bielsku Podlaskim.
13. Monitorowanie problemu używania alkoholu
narkotyków oraz problematyki
przemocy na terenie miasta Bielsk Podlaski, poprzez prowadzenie badań analiz,
zbieranie analizę danych statystycznych.
14. Koordynowanie na poziomie Miasta działań podmiotów realizujących zadania
utrzymanie systemu
w zakresie profilaktyki terapii uzależnień oraz utworzenie
uzależnieniom
zakresu
działaniach
z
przeciwdziałania
informacji o realizowanych
zapobiegania przemocy oraz o podmiotach realizujących ww. zadania, w tym
organizacja spotkań, narad, konferencji.
15. Wspieranie bieżącej działalności placówek opiekuńczo—wychowawczych wsparcia
młodzieży, świetlic środowiskowych
dziennego typu: klubów dla dzieci
socjoterapeutycznych poprzez:
dofinansowanie programów opiekuńczo—wychowawczychz dożywianiem dzieci
w świetlicy klubach środowiskowych,
. dofinansowanie szkoleń podnoszących umiejętności kwalifikacje zawodowe
pracowników świetlic w zakresie pracy z dzieckiem ze
wychowawców
środowiska osób uzależnionych,
dofinansowanie programów socjoterapeutycznych.
16. Udzielanie wsparcia socjalnego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielsku
Podlaskim osobom uzależnionym i rodzinom osób uzależnionych dotkniętym
ubóstwem wykluczeniem społecznym integrowanie ich ze środowiskiem lokalnym z
wykorzystaniem pracy socjalnej kontraktu socjalnego zgodnie z ustawą o pomocy
społecznej.
Przeciwdziałanie
17.
zjawisku przemocy w rodzinie:
posiedzenia zespołu interdyscyplinarnego, tworzenie grup roboczych w celu
rozwiązania problemów związanych z wystąpieniem przemocy w rodzinie,
. dofinansowanie realizacji programów skierowanych do ofiar przemocy
w rodzinie,
. organizowanie i/Iub dofinansowanie szkoleń podnoszenia kwalifikacji dla służb
instytucji zajmujących się przeciwdziałaniem zjawisku przemocy w rodzinie,
udział w ogólnopolskich kampaniach.
i
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18. Wsparcie Poradni Terapii Uzależnienia od Alkoholu

Dziennego Oddziału Terapii
Uzależnienia od Alkoholu w Bielsku Podlaskim w zakresie działalności profilaktycznej
oraz leczenia osób uzależnionych współuzależnionych.
19. Wspieranie działań realizowanych przez środowiska abstynenckie, w tym wynajem
lokalu na potrzeby Klubu Abstynenta w Bielsku Podlaskim.
20. Ograniczenie dostępności do napojów alkoholowych, w tym organizowanie
dofinansowanie szkoleń dla sprzedawców napojów alkoholowych.
Dzialania realizowane w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki
Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w 2018 roku ukierunkowane były
zarówno na profilaktykę kształtowanie właściwych zachowań wśród społeczności miasta Bielsk
Podlaski, jak również na redukcję szkód i zastosowanie środków naprawczych.
Programy profilaktyczne realizowane w postaci warsztatów dawały możliwość
rozwinięcia umiejętności psychospołecznych, w tym świadomości przeżywania wyrażania
uczuć emocji, kształtowania relacji w grupie umiejętności nieulegania negatywnym wpływom
rówieśników. Pozwalaly lepiej zrozumieć funkcjonowanie w różnych rolach społecznych,
uświadamiały tempo zmian w życiu związanych z rozwojem i podkreślały ważność wyborów
w okresie dorastania wkraczania w dorosłość. Profilaktyka selektywna wskazująca miała za
zadanie trafić do młodzieży
osób uczących się, metrykalnie dorosłych, zagrożonych
zwiększonym ryzykiem w celu minimalizacji lub redukcji szkód powstałych z powodu picia
alkoholu.
Przeprowadzanie tego typu programów pozwala na przesunięcie granicy ilości
spożywanego alkoholu, bardziej świadome sięganie po alkohol, zmniejszenie tendencji do
ryzykownych zachowań alkoholowych generowanych przez grupę. Spotkania rozwijające
kompetencje wychowawcze i profilaktyczne rodziców oraz osób pracujących z dziećmi
młodzieżą sprzyjały kształtowaniu postaw
działań prozdrowotnych poprzez ćwiczenia
praktyczne w zakresie powstrzymywania odruchu korygującego, rozpoznawania etapów
w cyklu zmiany, umiejętności aktywnego słuchania motywowania.
Działania informacyjno-edukacyjne prowadzone wśród młodzieży pozaszkolne] pomagały
w zagospodarowaniu wolnego czasu, integracji dzieci młodzieży. Sprzyjały nawiązywaniu
nowych znajomości w atmosferze przyjaźni akceptacji. Zajęcia promowały zdrowy styl życia
wolny od nałogów oraz atrakcyjne zachowania prospołecznejakoalternatywę wobec zażywania
substancji psychoaktywnych. Warsztaty z profilaktyki uzależnień dostarczają informacji
o szkodliwości alkoholu innych substancji psychoaktywnych, jak również wskazują możliwości
unikania zagrożeń towarzyszących ich zażywaniu sposobów radzenia sobie z nimi.
Organizowane w okresie letnim spotkania wakacyjne oraz ferie zimowe pozwalają
najmłodszym bielszczanom na aktywne ciekawe spędzanie czasu na grach, zabawach,
zajęciach plastycznych, sportowych, muzycznych połączonych z profilaktyką. Warsztaty
rozwijają zainteresowania, odkrywają umiejętności, predyspozycje, talenty do różnych form
artystycznych, kształtując przy tym umiejętności interpersonalne, wyrabiając umiejętności
zdrowego współzawodnictwa (w konkursach rozgrywkach), ucząc rozwiązywania sytuacji
konfliktowych, komunikacji werbalnej
niewerbalnej. Ponadto po realizacji tego typu
warsztatów dzieci są w stanie rozpoznać czynniki zagrażające ich zdrowiu życiu, umieją
ograniczyć rolę tych czynników w swoim życiu radzić sobie z sytuacjami trudnymi, poznają
zasady zachowań prozdrowotnych profilaktycznych.
Przeprowadzanie społecznych edukacyjnych kampanii przeciwdziałania uzależnieniem
i
przemocy nie polega jedynie na rozdysponowaniu zakupionych ulotek wśród mieszkańców na
terenie miasta, a przede wszystkim na organizowaniu imprez, koncertów, festynówi pikników
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rodzinnych, działań animacyjnych zajęć integracyjnych jednoczących bielszczan na przestrzeni
całego roku kalendarzowego. Wśród uczestników ww. działań nierzadko są też osoby
niepełnosprawne, które również nie są wykluczone z profilaktyki. W realizacji Programu
szczególny nacisk kładzie się na wzmacnianie więzi rodzinnych wielopokoleniowych poprzez
dostarczanie okazji do wspólnego przebywania rodziców z dziećmi, a także dzieci z seniorami
tak, by wszyscy czerpali z tych spotkań radość wynosili pozytywne doświadczenia.
Działania profilaktyczne podejmowane są również wśród dzieci w wieku przedszkolnym
wskazując na właściwe relacje w rodzinie, pogłębianie więzi, budowanie poczucia jedności
poprzez wspólny udział w uroczystościach. Ponadto zachęcają one rodziców do aktywnego
spędzania wolnego czasu z dziećmi, pobudzają do aktywności ruchowej, umysłowej
artystycznej.
W 2018 roku na terenie miasta Bielsk Podlaskiego, wzorem lat ubiegłych, prowadzone
były działania mające na celu wsparcie pomoc osobom uzależnionym współuzależnionym.
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GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIAPRZEMOCY W RODZINIE
ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE

Uchwałą Nr XVI/128/16 Rady Miasta Bielsk Podlaski 2 dnia 23.02.2016 r. został przyjęty
Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy
w Rodzinie w Bielsku Podlaskim na lata 2016 — 2020. Pierwszy gminny program na lata 20112015 został opracowany w marcu 2011 r.
Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy
Rodzinie
na lata 2016—2020 skierowanyjest do mieszkańców Gminy Miejskiej Bielsk Podlaski,
w
w szczególności tych, których dotyka problem przemocy, są ofiarami przemocy, sprawcami
przemocy lub świadkami przemocy.
Realizatorem Gminnego Programu jest Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania
Przemocy w Rodzinie działający przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Bielsku
Podlaskim, który został powołany Zarządzeniem nr 84/11 Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski dnia
7 czerwca 2011 r. Członkami Zespołu Interdyscyplinarnego cls. Przeciwdziałania Przemocy
w Rodzinie są przedstawiciele:

'
'
'
'
'
'
.

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielsku Podlaskim,
Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
Komendy Powiatowej Policji w Bielsku Podlaskim,
Sądu Rejonowego w Bielsku Podlaskim,
szkół podstawowych,
organizacji pozarządowych,
innych podmiotów, w tym: terapeuci, specjaliści ds. przeciwdziałania przemocy
w rodzinie.

Gminy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy
Rodzinie
na lata 2016-2020 zawiera: diagnozę zjawiska przemocy w rodzinie Gminy Miejskiej
w
Bielsk Podlaski, cele programu, opis systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Gminie
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Miejskiej Bielsk Podlaski,

harmonogram działań. Nieodłącznym aspektem realizacji ww.
programu jest jego monitoring. Koordynatorem odpowiedzialnym za monitorowanie Programu
jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielsku Podlaskim. Dyrektor MOPS w kwartale
każdego roku przedkłada Burmistrzowi Miasta Bielsk Podlaski sprawozdanie z realizacji
Programu za rok ubiegły.
I

GMINNY PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO

Uchwałą Nr XVI/129/16 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 23.02.2016 r. został przyjęty
Gminny Program Ochrony Zdrowia Psychicznego w Bielsku Podlaskim na lata 2016 — 2020.
Pierwszy gminny program na lata 2011-2015 został opracowany w październiku 2012 r.
Gminny Program Ochrony Zdrowia Psychicznego w Bielsku Podlaskim na lata 2016 —
2020 obejmuje propozycje działań w obszarze ochrony zdrowia psychicznego na terenie miasta
Bielsk Podlaski. Niniejszy program ma za zadanie przybliżenie problemu zdrowia psychicznego
oraz przedstawienie mieszkańcom miasta Bielsk Podlaski celów, kierunków działań, które winny
być podejmowane dla poprawy ich stanu zdrowia.
W Programie położono nacisk na zadania z zakresu promocji zdrowia, zaburzeń
psychicznych ich zapobiegania oraz zapewnienia dostępności do świadczeń zdrowotnych
innych form opieki w środowisku rodzinnym oraz budowie partnerstwa pomiędzy wszystkimi
podmiotami współuczestniczącymi w realizacji proponowanych zadań.
Gminny Program Ochrony Zdrowia Psychicznego w Bielsku Podlaskim na lata 2016 —
2020 zawiera: diagnozę obszaru objętego programem w mieście Bielsk Podlaski, formy pomocy
mieszkańcom miasta z zaburzeniami psychicznymi
uzależnieniami wraz z krótką
charakterystyką poszczególnych placówek
instytucji świadczących wsparcie osobom
z zaburzeniami psychicznymi, cele programu, opis promocji zdrowia
zapobieganie
zaburzeniom psychicznym oraz finansowanie programu. Nieodłącznym aspektem realizacji ww.
ewaluacja. W ramach monitoringu corocznie jest
programu jest jego monitoring
przygotowywane przez pracowników Referatu Oświaty Kultury Urzędu Miasta Bielsk Podlaski
sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu zdrowa publicznego, w tym z ochrony zdrowia
psychicznego, które jest przedkładane Ministerstwu Zdrowia lub do wskazanego przez
Ministerstwo podmiotu, w terminie wskazanym przez Ministerstwo lub wyznaczony podmiot.
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PROGRAM SZCZEPlEN PROFILAKTYCZNYCH PRZECIWKO GRYPIE

Uchwałą NrXLViI/389/18Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 27.08.2018 r. został przyjęty
„Program szczepień profilaktycznych przeciwko grypie dla mieszkańców Bielska Podlaskiego po
60 roku życia na lata 2018—2020”. Program zakłada, iż w przeciągu trzech lat zostanie
zaszczepionych 3333 osób. Całkowity koszt programu wynosi 150.000 zł, Do programu w roku
2018 w ramach otwartych konkursów ofert przystąpiły zakłady opieki zdrowotnej z terenu

miasta (SP ZOZ w Bielsku Podlaskim, NZOZ „LEKO", NZOZ „Twój Lekarz” Sp. p., NZOZ MR
„MEDICA", NZOZ „VITA" Sp. z o.o.).
W pierwszym roku realizacji programu szczepień przeciwko grypie zaszczepione 832
osoby w wieku 60+ wydatkowano kwotę 37.440 zł. W ramach ewaluacji ww. programu każda
zaszczepiona osoba wypełniła anonimową ankietę dotyczącą badania satysfakcji ze sposobu
realizacji programu ijakości udzielonych świadczeń.
i

ROCZNY PROGRAM WSPÓŁPRACY
Z

ORGANIZACJAIVII POZARZĄDOWYIVII ORAZ INNYMI PODMIOTAIVII

Program współpracy Miasta Bielsk Podlaski z organizacjami pozarządowymi oraz innymi
podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności
pożytku publicznego o wolontariacie został przyjęty przez Radę Miasta Bielsk Podlaski w dniu
26 września 2017 r. Program wszedł w życie z dniem 1 stycznia 2018 r. Zgodnie z uchwałą Nr
LIV/312/10 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 28 września 2010 r. w sprawie określenia
szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi lub radami dzialalności
pożytku publicznego oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności
pożytku publicznego o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach
dotyczących działalności statutowej tych organizacji konsultacje zostały przeprowadzone
w terminie od 28 sierpnia 2017 r. do 7 września 2017 r. w formie zamieszczenia
konsultowanego projektu uchwały na stronie internetowej Urzędu Miasta Bielsk Podlaski oraz
w BIP. Ponadto w dniu 6 września 2017 r. odbyły się konsultacje społeczne w formie
bezpośredniego otwartego spotkania z przedstawicielami organizacji pozarządowych.
i

i

Cele szczegółowe programu:
1. podniesienie jakości życia

2.

3.
4.
5.

6.
7.

pełniejsze zaspokojenie potrzeb mieszkańców miasta
poprzez zwiększenie aktywności organizacji;
stworzenie warunków do powstania inicjatyw struktur funkcjonujących na rzecz
społeczności lokalnej;
wykorzystanie potencjału możliwości organizacji;
promowanie wzmacnianie postaw obywatelskich;
otwarcie na innowacyjność poprzez umożliwienie organizacjom indywidualnego
występowania z ofertą realizacji projektów konkretnych zadań publicznych
prowadzonych przez samorząd;
racjonalne wykorzystanie publicznych środków finansowych kierowanych do sektora
pozarządowego;
poszerzenie popieranie postaw proobywatelskich, wtym wolontariatu.
i
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2018 zostały przyjęte następujące zadania priorytetowe:
1. pomoc społeczna, w tym pomoc osobom rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji
materialnej życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin osób;
Na rok

i

]

i

2. wspieranie działań mających na celu przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób
starszych iw wieku emerytalnym;
3. przeciwdziałanie uzależnieniom
patologiom społecznym, w tym organizowanie
i

różnych form wypoczynku dla dzieci młodzieży, połączone z realizacją programów
profilaktyki uzależnień;
4. organizowanie działań służących ochronie zdrowia, w tym integracji osób
niepełnosprawnych ze środowiskiem lokalnym oraz ich aktywizacji w tym środowisku,
a także podnoszenie jakości życia osób niepełnosprawnych chorych — rehabilitacja,
i

i

terapia;
5. wspieranie kultury fizycznej poprzez organizację treningów, imprez, zawodów,

widowisk
rozgrywek sportowych o randze regionalnej, ogólnopolskiej
międzynarodowej;
5. wspieranie wartościowych przedsięwzięć o charakterze lokalnym z zakresu rozwoju
kultury ochrony dziedzictwa kulturowego, promocja twórczości kulturalnej ludowej,
działań
inicjatyw, w tym fundowanie nagród, edycja niekomercyjnych,
niskonakładowych wydawnictw oraz wspieranie różnych form artystycznych dzieci,
młodzieży dorosłych;
wspieranie zadań z zakresu ekologii ochrony zwierząt.
pow
działalność na rzecz organizacji pozarządowych.
i
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i
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Współpraca Miasta Bielsk Podlaski z organizacjami pozarządowymi odbywała się na
zasadach: pomocniczości, suwerenności stron, partnerstwa, efektywności, uczciwej
konkurencji
jawności. Miasto współpracowało z organizacjami w formie finansowej
pozafinansowej.
Współpraca o charakterze pozafinansowym odbywała się w formach:
1. informowania o zadaniach publicznych, które będą realizowane w danym roku wraz
z podaniem wysokości środków przeznaczonych z budżetu gminy na realizację tych zadań
oraz o ogłaszanych konkursach ofert na projekty realizacji zadań publicznych oraz
o sposobach ich rozstrzygnięć;
konsultowania projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach
opiniowania
dotyczących działalności statutowej organizacji, w tym konsultowanie z Bielską Radą
Działalności Pożytku Publicznego;
udzielania informacji służących pozyskiwaniu środków finansowych na realizację zadań
publicznych z innych źródeł niż dotacja miasta m.in. poprzez informowanie o potencjalnych
źródłach finansowania, zwłaszcza środków unijnych;
udzielania pomocyi rekomendacji podmiotom ubiegającym się o dofinansowanie z innych
źródeł;
sprawowania patronatu przez Burmistrza Miasta nad inicjatywami realizowanymi przez
organizacje pozarządowe np. konkursami, zawodami, itp. w tym fundowanie nagród;
udostępniania w miarę możliwości pomieszczeń lub użyczania sprzętu; sposób
udostępniania i korzystania z pomieszczeń każdorazowo uzgadnia się z Burmistrzem
Miasta;
umożliwienia organizacjom umieszczania na stronie internetowej miasta informacji
dotyczących realizowanych przez nie zadaniach;
i

i

i

8. nieodpłatnego udostępniania materiałów związanych ze wspieraniem oraz powierzaniem
realizacji zadań publicznych, których realizacja odbywa się w drodze otwartego konkursu
ofert;
9. współudziału w organizowaniu współfinansowaniu przez Miasto różnych przedsięwzięć
inicjowanych przez organizacje pozarządowe inne podmioty;
10.promowania wspólnych przedsięwzięć Miasta podmiotów programu;
11.wspólnym rozpoznawaniu potrzeb społeczności lokalnej wspólnym planowaniu działań
służących zaspokojeniu potrzeb;
12.udzielania pomocy w promowaniu działalności organizacji pozarządowych;
13.tworzenia wspólnych zespołów o charakterze doradczym i inicjatywnym oraz
organizowanie ich pracy, w tym Zespołu ds. Budżetu Obywatelskiego; zespołu roboczego
ds. przygotowania założeń Rocznego programu współpracy oraz grupy do spraw
rewitalizacji Miasta Bielsk Podlaski;
14.wsparcia organizacji pozarządowych przy ubieganiu się o środki finansowe w Programie
i

i

i

i

Witkac;

15.przekazywania

podmiotom

programu zamortyzowanych środków trwałych, sprzętu

wyposazenia;
16.prowadzenia aktualizacji elektronicznej bazy danych

organizacjach pozarządowych;
17.wymiany dobrych praktyk pomiędzy organizacjami pozarządowymi Miastem.
i

o

i

Oprócz wsparcia pozafinansowego Miasto w szerokim zakresie wspierało finansowo
organizacje pozarządowe oraz inne podmioty. Realizowane to było poprzez ogłaszanie
otwartych konkursów ofert oraz naborów wniosków na wspieranie rozwoju sportu dla klubów
sportowych działających na terenie naszego miasta.

Na realizację zadań

.

zakresu pomocy
społecznej:

-

Z

tym pomocy osobom
rodzinom znajdującym się
w trudnej sytuacji materialnej
życiowej udzielono dotacje
następującym podmiotom)

.

(w

i

i

Fundacji Zdrowe Kiszonkowe na zadanie: „Zdrowa
przekąska w SP nr4— Potrzeba, a nie przywilej",
Polskiemu Związkowi Emerytów, Rencistów inwalidów ›
na zadanie: „Zakup paczek żywnościowych",
Stowarzyszeniu Bank Żywności Suwałki — Białystok na
zadanie: „Wspieranie działań w zakresie dostarczania
żywności najuboższym mieszkańcom Bielska Podlaskiego",
Stowarzyszeniu Bractwo Prawosławne św. św. Cyryla
Metodego w Białymstoku — na zadanie: „Zapewnienie
różnych form pomocy ludziom najuboższym, niezdolnym
do rozwiązywania samodzielnie swoich problemów lub
znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej oraz
wyrównywanie szans tych rodzin"
i

—

'

i

Na realizację zadań w ramach Miejskiego

Programu Profilaktyki
Rozwiazywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania
Narkomanii:

i

Fundacji Domów Kultury Prawosławnej Diecezji Warszawsko—Bielskiej na realizację zadania
publicznego „Lepiej zapobiegać niż leczyć!"
Parafii Rzymskokatolickiej pw. Miłosierdzia Bożego w Bielsku Podlaskim na zadanie „Przystanek
wakacje! — warsztaty profilaktyczne z zakresu przeciwdziałania narkomanii"
Parafii pw. Najświętszej Opatrzności Bożej na zadanie „Uczę się od najlepszych"
Stowarzyszeniu „Ojcowizna Ziemi Bielskiej" na zadanie „Z wartościami nam po drodze.
Całoroczne zajęcia świetlicowe dla dzieci młodzieży oraz punkt wsparcia dla rodziców"
Stowarzyszeniu „Faros" na zadanie „Zdrowa pasja jako używka. Promowanie zdrowego stylu
życia bez alkoholu"
Caritas Diecezji Drohiczyńskiej na zadania: „Na wakacje po uśmiech z Caritas Diecezji
Drohiczyńskiej” „Świetlica Uśmiech Dziecka"
Stowarzyszeniu Abstynentów „Promień” na zadanie „Promowanie trzeźwego stylu życia
połączone z działaniami pomocowymi skierowanymi do osób rodzin z problemami
alkoholowymi"
Związkowi Harcerstwa Polskiego Chorągiew Białostocka na zadanie „Wakacje na wesoło,
bezpiecznie zdrowo"
Polskiemu Towarzystwu Krajoznawczemu na zadanie „Organizacja różnych form wypoczynku
dla dzieci młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych połączonych z realizacją programów profilaktyki
uzależnień, przeciwdziałaniu przemocy"
i

i

i

i

'
'

Na realizację zadań

zzakresu
ochrony zdrowia,
pomocy osobom
chorym Z

'

l

,
niepełnosprawnosua
,

,

'

'
.

Stowarzyszeniu Pomocy „Serce Ludzi Ziemi Bielskiej"
na zadanie: „Masaż najlepsza formą rehabilitacji"
Klubowi Amazonki — na zadanie: „Wspieranie działań
prowadzonych na rzecz osób chorych na nowotwory, w tym
kobiet po mastektomii. Rehabilitacja"
Polskiemu
Związkowi Niewidomych
Podlaski
Okręg
na zadanie: „Rehabilitacja ruchowa i cykl zajęć edukacyjnych
zwiększających samodzielność osób niewidomych w Bielsku
Podlaskim»
Stowarzyszeniu Pomocy Osobom Niepełnosprawnym
„Szansa” w Bielsku Podlaskim — na zadanie: „Rehabilitacja
ścieżką po zdrowie"
Stowarzyszeniu Rodziców Osób Niepełnosprawnych „Lazur
Nadziei” — na zadanie: „Systematycznie rehabilitowani
= Bardziej samodzielni"
Polskiemu Związkowi Emerytów, Rencistów i Inwalidów
na zadanie: „Wspieranie działalności w zakresie profilaktyki,
leczenia, rehabilitacji i terapii osób dotkniętych różnego

rodzaju schorzeniami"

integracji seniorów poprzez
osób
starszych w życiu społecznym, promowanie działań profilaktycznych
zwiększenie
prozdrowotnych, zagospodarowanie czasu wolnego, zwiększenie dostępności do różnorodnych form
aktywności, przeciwdziałanie izolacji społecznej oraz ograniczenie przejawów dyskryminacji osób starszych
udzielono dotacje następującym podmiotom:
Na realizację zadań z zakresu aktywizacji

i

udzialu

i

'
'

'
'
'

Polskiemu Związkowi Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddziałowi Rejonowemu w Bielsku
Podlaskim na zadanie: „Zagospodarowanie czasu wolnego poprzez zwiększenie dostępności do dóbr
kultury"
Polskiemu Związkowi Niewidomych Okręg Podlaski na zadanie: „ Aktywizacja kulturalna
niewidomych seniorów w Bielsku Podlaskim"
Bielskiemu Stowarzyszeniu Uniwersytet Trzeciego Wieku na zadanie: „Zachód slońca Seniora

powinien być pogodny godny"
Stowarzyszeniu Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Szansa" w Bielsku Podlaskim na zadanie:
„Seniorzy na wycieczkę wyjeżdżają, mile czas spędzają"
Stowarzyszeniu Poetów Ziemi Bielskiej na zadanie: „Biesiada Poetycka"
i

-

Fundacji Domów Kultury Prawosławnej Diecezji Warszawsko
Bielskiej na zadanie: Festiwal „Pod opieką Bogurodzicy" —

—

'
.
Na wspieranie

przedsięwzięćo
Charakterze l0kąlnym
Z zakresu FDZWOJU
kultury i ochrony
.
d Zle
dzictwa
kUltUFOWEĘOI

'

zadanie z budżetu obywatelskiego
Fundacji Domów Kultury Prawosławnej Diecezji Warszawsko
— Bielskiej - na zadanie: „Nasze Pieśni" koncert.
Tańca
Stowarzyszeniu Sympatyków Chóru Pieśni
„Wasiloczki" na zadanie: „Tradycje regionu w obrzędach”
Związkowi Ukraińców Podlasia na zadania: warsztaty kultury
młodzieży „U źródeł", „Spotkania
ukraińskiej dla dzieci
z podlaskim folklorem,tradycją i poezją ukraińską"
Bielskiemu Stowarzyszeniu Uniwersytet Trzeciego Wieku
na zadanie : „Nie uschną korzenie, gdy Seniorzy będą je
Pięlęgnować”
Stowarzyszeniu Kulturalnemu „Pocztówka" na zadanie:
„Międzynarodowy Festiwal Teatralny WERTEP — )( edycja"
Stowarzyszeniu Edukacji Filmowej na zadanie „Rzeka Biala”
— produkcja filmu dokumentalnego
Stowarzyszeniu Kreatywny Bielsk Podlaski na zadanie:
„Przystanek Kreatywne Centrum Kultury"
Stowarzyszeniu Poetów Ziemi Bielskiej na zadanie: Wydanie
i

i

.

'
'
'
'
'

:

książki „Rodzynek w pod róży”
„Malym Marzeniem" Stowarzyszeniu Pomocy

Dzieciom

Niepełnosprawnymi Osobom Potrzebującym Wsparcia"
na zadanie „Zachować pamięć. Polska Niepodległa”
:

Na zadania z zakresu wspierania rozwoju sportu:

'
'
'

Klubowi Tenisa Stołowego na zadanie: „Szkolenie
prowadzenie'drużyny tenisa
stołowego w rozgrywkach ligowych oraz turniejach”
Młodzieżowemu Klubowi „TAEKWON-DO” — na zadanie „Organizacja pozaszkolnych
zajęć sportowych ze sztuk walki Taekwon—do w Bielsku Podlaskim”
Miejskiemu Klubowi Plywacklemu „Wodnik"
na zadania: „Popularyzacja
i

upowszechnianie sportu pływackiego zdrowego trybu życia, reprezentowanie sportu
pływackiego Bielska Podlaskiego na zawodach krajowych
międzynarodowych,
organizacja zajęć pływackich dla dzieci młodzieży z Bielska Podlaskiego" i„Organizację
XII Międzynarodowego Meczu
Pływackiego drużyn klubowych z Polski, Litwy
i

i

i

i

Białorusi"
Bielskiemu Klubowi „Tur" na zadanie: „Wspieranie rozwoju sportu na terenie miasta
Bielsk Podlaski w 2018 roku"
Koszykarskiemu Klubowi Sportowemu TUR BASKET na zadania: „Upowszechnianie
kultury fizycznej sportu, wspieranie działań klubów biorących udział w rozgrywkach
ligowych, w tym: szkolenia zawodników, organizowanie treningów
zawodów na
i

.

'

i

i

szczeblu lokalnym, regionalnym, krajowym oraz międzynarodowym poprzez
przygotowanie i udział drużyn koszykarskich w rozgrywkach ligowych pucharowych"
i
„Szkolenia zawodników, organizowanie treningów oraz zawodów na szczeblu
lokalnym, regionalnym, krajowym międzynarodowym poprzez przygotowanie udział
drużyn koszykarskich w rozgrywkach ligowych pucharowych”
i

i

i

i

IJEDNOSTKI ORGANIZACYJNE

EDUKACJA
W roku 2018 Miasto Bielsk Podlaski było organem prowadzącym następujących

placówek oświatowych:
Przedszkola Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Bielsku Podlaskim;
Przedszkola Nr 5 Krasnala Hałabały w Bielsku Podlaskim;
Przedszkola Nr 7 Kubusia Puchatka w Bielsku Podlaskim;
Przedszkola Nr9 Leśna Polana w Bielsku Podlaskim;
. Szkoły Podstawowej nr 2 im. kpt. Władysława Wysockiego w Bielsku Podlaskim;
Szkoły Podstawowej nr 3 z Dodatkową Nauka Języka Białoruskiego im. J. Kostycewicza
w Bielsku Podlaskim;
Szkoły Podstawowej nr 4 im. Adama Mickiewicza w Bielsku Podlaskim.
Szkoły Podstawowej nr 5 im. Szarych Szeregów w Bielsku Podlaskim;

'
'
'
'
'
'
'

Część zadań własnych Miasta Bielsk Podlaski w zakresie wychowania przedszkolnego,
szkolnictwa podstawowego gimnazjalnego w 2018 roku realizowały podmioty niepubliczne,
w tym:
Niepubliczna Szkoła Podstawowa Nr 1 Św. abp. Łukasza Wojno —Jasienieckiego w Bielsku
Podlaskim, ul. Tadeusza Rejtana 24;
Niepubliczne Gimnazjum w Bielsku Podlaskim Zakładu Doskonalenia Zawodowego
w Białymstoku, ul. Kryniczna 22;
Przedszkole Niepubliczne Nr 1 im. św. Młodzieńca Gabriela w Bielsku Podlaskim
ul. Rejtana 24;
Katolickie Przedszkole Niepubliczne „Karmelki" w Bielsku Podlaskim ul. Żwirki
iWigury 4;
. Przedszkole Na Hołowiesku w Bielsku Podlaskim ul. Wrzosowa 16;
Niepubliczne Przedszkole „Promis" w Bielsku Podlaskim ul. Kazanowskiego 24.
i

'
'

'
'

'

Zgodnie z ustawą z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U.
poz. 2203, z późn. zm.) na każdego ucznia ww. placówek z budżetu miasta przekazywana jest
dotacja, która w przypadku przedszkoli wynosi 75% planowanych średnich wydatków bieżących
ponoszonych w przedszkolach publicznych Miasta Bielsk Podlaski w przeliczeniu na 1 ucznia.
Natomiast niepublicznej szkole podstawowej, gimnazjum, przedszkolu specjalnemu wysokość
dotacji na 1 ucznia jest przekazywana w kwocie przewidzianej na ucznia danego typu rodzaju
szkoly/przedszkola w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Miasto Bielsk
i

Podlaski.

PRZEDSZKOLA

Szczegółowe informacje dotyczące przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest
Miasto Bielsk Podlaski przedstawione są w poniższej tabeli:

Nazwa przedszkola adres

Liczba

Liczba

Liczba

oddziałów

miejsc

dzieci

Nauczycieli
(w etatach)

prac adm.
obsługi

104

24,93

11

130

11,17

12

wg.SIO

(09.2018)
Przedszkole Nr 3 z
Oddziałami Integracyjnymi
ul. Żeromskiego 4
tel. 857302621
Dyrektor:
Ewa Oksiuta

5

Przedszkole Nr 5
Krasnala Hałabały
ul. Kościuszki 18
tel. 857303013
Dyrektor:
Barbara Wierzchowska

5

Zatrudnienie

125
lub 100 w

przypadku
oddziałów
integracyjnych
(5 )( 20dz.)

125

i

Przedszkole Nr 7
Kubusia Puchatka
ul. Kazanowskiego 2
tel. 857303677
Dyrektor:
Małgorzata Kuna

7

175

163

20,54

16

Przedszkole Nr 9
Leśna Polana
ul. Kazanowskiego 2a
Tel. 857302066
Dyrektor:
Elżbieta Nielipińska

7

175

173

15,88

16

Oddziały Przedszkolne w
Szkole Podstawowej nr 2
im. kpt. W. Wysockiego
ul. W. Wysockiego 6
tel. 85 730 2408
Dyrektor:
Mirosław Chomaniuk

4

100

100

7

4

Razem:

28

700

672

79,52

59

Oddziałami Integracyjnymi funkcjonowały 4 oddziały
integracyjne ijeden oddział ogólnodostępny. Do oddziałów integracyjnych uczęszczało 15 dzieci
posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Celem działania przedszkola jest
stworzenie maksymalnie korzystnych warunków wychowawczych i edukacyjnych dzieciom
W 2018 roku w Przedszkolu Nr 3

z

zdrowym niepełnosprawnym jak również pomoc wspieranie rodziców w rozwiązywaniu
problemów związanych z rozwojem dzieci, edukacją wychowaniem. W przedszkolu dziala
gabinet terapeutyczny, w którym terapię prowadzą: logopeda, rehabilitant ruchowy, pedagog,
psycholog oraz pedagog specjalny.
i

i

i

Specyfiką Przedszkola Nr 9 Leśna Polana

jest nauczanie języka ukraińskiego dla

mniejszości narodowej. Jest tojedyna placówka przedszkolna w województwie druga w kraju.
Na zajęcia z języka ukraińskiego uczęszcza 128 dzieci. Realizowanyjest projekt „Ku tradycji”.
i

Uchwałą Nr XLII/348/18 Rady Miasta Bielsk Podlaski 2 dnia 27 marca 2018 r. określono
opłatę za korzystanie z wychowania przedszkolnego w wysokości 1 zl za każdą godzinę pobytu
dziecka w przedszkolu w czasie przekraczającym podstawę programową wychowania
przedszkolnego. Do 5 godzin dziennie w zakresie realizacji podstawy programowej przedszkola
opiekę bezplatnie. Za korzystanie
zapewniają ww. dzieciom nauczanie, wychowanie
w przedszkolu z posiłków rodzice ponoszą odpłatność, do ustalenia której nie wlicza się
składek naliczanych od tych wynagrodzeń oraz kosztów
wynagrodzeń pracowników
utrzymania stołówki.
i

i

SZKOŁY PODSTAWOWE

Zatrudnienie

Liczba uczniów wg.SlO

(091018)

Liczba

Nazwa szkoły, adres

oddziałów
32205?

gimnazjum

nauczycieli

prac
adm. obslugi
i

Szkola Podstawowa nr 2
im. kpt. W. Wysockiego
ul. W. Wysockiego 6
tel. 85 730 2408
Dyrektor:
Mirosław Chomaniuk

16

310

-

42,63

23

Szkola Podstawowa mi! z
Dodatkową Nauką Języka
Białoruskiego
ul. J. Poniatowskiego 9
tel. 85 730 2508
Dyrektor:
Joanna Kalinowska

31

599

59

75,62

20

33

598

62

72,90

20

Szkoła Podstawowa nr 5
im. Szarych Szeregów
ul. Kościuszki 21
tel. 85 730 7576
Dyrektor:
Zofia Tymińska

20

376

80

47,72

20

Razem:

100

1883

201

238,87

83

Szkoła Podstawowa
im. A. Mickiewicza
ul. Mickiewicza 126
tel. 85 730 6772
Dyrektor:
Eugenia Gałka

nr4

W bielskich szkolach przedszkolach dla dzieci wymagajacych pomocy organizowane są
zajęcia specjalistyczne. Stanowią one konkretną formę pomocy psychologiczno—pedagogicznej
udzielanej uczniom odpowiednio do dokonanego rozpoznania ich potrzeb
możliwości
i

i

rozwojowych oraz edukacyjnych. W placówkach prowadzone są także zajęcia pozalekcyjne
rozwijające zainteresowania uzdolnienia uczniów.
i

STYPENDIA IM. JANA PAWŁA

II

którzy są laureatami konkursów przedmiotowych, zgodnie z Uchwałą
Nr VIlI/65/15 Rady Miasta Bielsk Podlaski 2 dnia 26 maja 2015 r. w sprawie zasad udzielania
stypendiów im. Jana Pawla II samorządu miasta Bielsk Podlaski wypłacane jest stypendium
za wyniki osiągnięcia w nauce. Jeżeli uczeń był laureatem 1 konkursu przedmiotowego
otrzymywał stypendium w wysokości 100 zł miesięcznie, w przypadku 2 konkursów
Uczniom,

i

przedmiotowych 150 zl, a 3 więcej 200 zł miesięcznie. W roku szkolnym 2017/2018
stypendium wypłacono 26 uczniom, w roku szkolnym 2018/2019 — 23 uczniom.
i

PROJEKTY UNIJNE

W 2018 roku realizowane były w szkołach projekty programy edukacyjne
i

finansowane

ze środków zewnętrznych:

'

w Szkole Podstawowej nr 3
—

'

'

im, Jarosława Kostycewicza w Bielsku Podlaskim

Heritage of us w ramach programu Erasmus + Akcji 2 Partnerstwa współpracy

szkól.
w Szkole Podstawowej nr 3
—

'

z DNJB

Learning

z DNJB

im. Jarosława Kostycewicza w Bielsku Podlaskim

to Overcoming Violence Elements w ramach programu Erasmus + Akcji

Partnerstwa współpracy szkół.
w Szkole Podstawowej nr 5 im. Szarych Szeregów w Bielsku Podlaskim — Cultural
Heritage: Cherishing the Past, Building the Future w ramach programu Erasmus +
Akcji 2 Partnerstwa wspólpracy szkół.
„Nowoczesna szkoła drogą do rozwoju” realizowany we wszystkich szkołach
podstawowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
2

—

Podlaskiego Osi priorytetowej IIl. Kompetencje kwalifikacje.
„Dobry zawód
fajne życie ~ popularyzacja kształcenia zawodowego w woj.
podlaskim" realizowany w klasach gimnazjalnych szkól podstawowych w ramach
i

'

—

Regionalnego

Programu Operacyjnego
lll,
Kompetencje kwalifikacje.
priorytetowej

Województwa

Podlaskiego

Osi

i

NARODOWY PROGRAM CZYTELNICTWA

W trzech bielskich szkołach podstawowych w 2018 roku realizowany był Narodowy

Programu Rozwoju Czytelnictwa ustanowiony uchwałą nr 180/2015 Rady Ministrów z dnia
6 października 2015 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Narodowy Program
Rozwoju Czytelnictwa". W ramach programu Miasto Bielsk Podlaski otrzymało w 2018 roku od
Wojewody Podlaskiego dotację celową w wysokości 36 000 zł z przeznaczeniem na zakup
książek, niebędących podręcznikami do bibliotek szkolnych w:

'
'
'
'
'

Szkole Podstawowej nr 2 im. kpt. Władysława Wysockiego w Bielsku Podlaskim na kwotę
12 000 zł;
Szkole Podstawowej nr 3 z Dodatkową Nauką Języka Białoruskiego im. Jarosława
Kostycewicza w Bielsku Podlaskim na kwotę 12 000 zł;
Szkole Podstawowej

Wkład własny organu prowadzącego do realizacji zadania wyniósł 9 000 zł, po 3 tys. zł
dla każdej ze szkół.
W ramach zadania szkoły podjęły szereg działań popularyzujących czytelnictwo wśród
dzieci, młodzieży

'

an im. Szarych Szeregów w Bielsku Podlaskim na kwotę 12 000 zł;

dorosłych, realizowały projekty edukacyjne, imprezy czytelnicze,
konkursy, współpracowały ze środowiskiem lokalnym;
Program, realizowany był w bielskich szkołach po raz drugi. W roku 2017
z dofinansowania skorzystał Zespół Szkół im. Adama Mickiewicza w Bielsku Podlaskim,
który otrzymał dotację również w kwocie 12 000 zł.
i

EKO—ZUCHY

W 2018 roku Miasto Bielsk Podlaski przystąpiło do konkursu „Eko-klasa" organizowanego
przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska Gospodarki Wodnej w Białymstoku. W dniu
5 lipca 2018 r. Zarząd Wojewódzkiego Funduszu podjął decyzję o przyznaniu dofinansowania
i

na realizację projektu „Eko—Zuchy". W ramach dofinansowania w Szkole Podstawowej nr 5 im.
Szarych Szeregów w Bielsku Podlaskim doposażona została pracownia na potrzeby nauk

przyrodniczych dla uczniów edukacji wczesnoszkolnej oraz uczęszczających na zajęcia
dodatkowe zuchów 46 Gromady Zuchowej „Podlaskie Iskierki” 1 Gromady Zuchowej „Dzielne
Zuchy”. Zakupione pomoce dydaktyczne pozwolą uczniom na rozbudzanie pasji przyrodniczych,
rozpoznawanie elementów środowiska przyrodniczego, rozwijanie zainteresowań poznawczo—
naukowych, planowanie realizację praktycznych działań, rozbudzanie pasji badawczej. Całość
realizacji zadania to 9591,30 zł, z czego kwota dofinansowania to 7658,65 zł, wkład własny
Miasta Bielsk Podlaski - 1932,65 zł.
i

i

NIEPODLEGŁA

Celem upamiętnienia rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości Miasto Bielsk
Podlaski złożyło wniosek do Ministerstwa Edukacji Narodowej na realizację zadania w ramach

programu wieloletniego „Niepodległa”. W wyniku rozstrzygnięcia Ministerstwo Edukacji
Narodowej przyznało Szkole Podstawowej nr 2 im. kpt. Władysława Wysockiego w Bielsku
Podlaskim dofinansowanie w wysokości 10 000 zł na realizację zadania obejmującego
przygotowanie przeprowadzenie działań związanych z obchodami setnej rocznicy odzyskania
przez Polskę niepodległości. Na realizację zadania wydatkowano 9576,85 zł.
i
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WSPÓŁPRACA Z POLITECHNIKĄ BIAŁOSTOCKĄ

Miasto realizuje zadania oświatowe nawiązując również współpracę z uczelniami
wyższymi. Dzięki umowie zawartej z Politechnika Białostocka 50 uczniów klas IV›VI szkół
podstawowych brało udział w zajęciach organizowanych w ramach inicjatywy Politechnika
Białostocka - Bielski Uniwersytet Dziecięcy.
Ponadto w roku 2018 Miasto Bielsk Podlaski w ramach Działania 3.1 Programu
Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 zawarło z Politechniką Białostocka
umowę dotyczącą realizacji projektu „Podlaska Akademia Młodego Inżyniera Cykl szkoleniowy
dla uczniów klas VII VIII”, Głównym celem projektu jest rozbudzenie w młodzieży ciekawości,
potrzeby rozwijania zainteresowań zachęty do pogłębiania wiedzy, a w konsekwencji podjęcia
edukacji na poziomie wyższym. Działaniami objętych zostało 80 uczniów.
—

i
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KULTURA
BIELSKI DOlVl KULTURY

W 2018
na 13

%

r.

stan kadry Bielskiego Domu Kultury wynosił 15 pracowników zatrudnionych

etatu.

Bielski Dom Kultury w roku 2018 swoją działalność prowadził realizując podstawowe
zadania statutowe poprzez organizowanie prowadzenie działalności kulturalnej w zakresie
zaspakajanie potrzeb
upowszechniania kultury, dzialania skierowane na rozwijanie
działań
Bielska
mieszkańców
kulturalnych.
Podlaskiego
promocję
oraz
kulturalnych
Bielski Dom Kultury prowadził wielokierunkową działalność w zakresie:
edukacji kulturalnej wychowania przez sztukę,
tworzenia warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego, a w szczególności
folkloru, a także rękodzieła ludowego artystycznego,
upowszechniania sztuki, jej udostępniania popularyzowania wiedzy o sztuce,
promowania zamierzeń artystycznych w kraju poza granicami,
tworzenia i upowszechniania scenicznych programów artystycznych,
organizowania konkursów w różnych dziedzinach sztuki,
organizowania wystaw, koncertów, przeglądów i festiwali,
prowadzenie zespołów, chóru, pracowni plastycznych różnych grup społecznych
zawodowych,
rozwijania potrzeb twórczego uczestnictwa w kulturze z możliwością twórczego
kształcącego spędzania wolnego czasu oraz znajdowania przyjemności w odbiorze
sztuki lub jej tworzeniu,
rozwijania pasji i zamilowań artystycznych w zakresie: muzyki, plastyki, teatru, tańca,
arteterapii, filmu fotografii,
zaspakajania potrzeb rozwijania zainteresowań różnych grup społecznych
zawodowych, dzieci młodzieży, ludzi w wieku produkcyjnym oraz ludzi starszych,
i
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zapewnienia pomocy opieki merytorycznej dzieciom i dorosłym,
informowania popularyzowania działań kulturalnych poprzez środki masowego
przekazu, plakaty, wydawnictwa, prasę lokalną, stronę internetową BDK, itp.,
stwarzania warunków do aktywnego, wielokierunkowego uczestnictwa w kulturze,
wychowanie patriotyczne (obchody świat i rocznic państwowych, wystawy,
współpraca ze stowarzyszeniami, muzeami, itp.),
działalność promocyjną marketingową oraz pozyskiwanie pozabudżetowych środków
finansowych,
współpracy z organizacjami pozarządowymi,
działalność usługowa.
i
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WYKAZ ZESPOŁÓW, CHÓRÓW, KÓŁ, PRACOWNI PLASTYCZNYCH BIELSKIEGO DOMU KULTURY

W ROKU 2018
Liczba

Rodzaj

Członków

l.

Chór Pieśni i Tańca „WASILOCZKI"

30

2.

Męski Zespół „KURANTY"

19

3.

Zespół Pieśni Białoruskiej „MAŁANKA

17

4.

CHÓR POLSKIEI PIEŚNI NARODOWEJ

30

5

Studio Piosenki „FART" w tym „kFARTet"

12

6.

Zespół wokalny

7.

Ukraiński Zespół Pieśni i Tańca „RANOK”

8.

Pracownia Plastyczna „SZKARŁA
( od IX 2017 do VI.2018)

9.

Pracownia Plastyczna „PASTELKI"
( od IX 2017 do Vl.2018)

9.

Pracownia Plastyczna „ARThome"
(od IX 2018)

10.

„KARUZELA"

Pracownia Plastyczna

120

"

„ATELIER"

10

20
(

w dwóch grupach wiekowych)

8

11~

Zespól Teatralny „ANTRAKT"
grupa recytatorska
~ grupa obrzędowa
- dziecięca grupa teatralna

12.

Teatr Seniora

13.

Zajęcia ruchowo-rekreacyjne dla pań 50

20

14.

ARTEI'ERAPIA

20

~

30

„RETRO"

15.

Koło Fotograficzne „migaFFka"

7

16.

Koło numizmatyczna-historyczne

7

17.

Koło Dziennikarskie

6

18.

Zajęcia z programowania

19.

Taniec Współczesny

i

15

robotyki

40

wspólorganizatorem około 190
imprez tj.: festiwali, przeglądów artystycznych, koncertów, wystaw, spotkań, konkursów,
seansów filmowych, pokazów teatralnych, warsztatów, jarmarków innych form. Z ich oferty
programowej skorzystało ponad 28.300 osób.
W roku 2018 Bielski Dom Kultury był organizatorem

i

i

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA

W 2018 r. stan kadry wynosił 14 pracowników zatrudnionych na 13V: etatu. Aktualnie
kwalifikacje zawodowe kadry MBP odpowiadają wymogom niezbędnym do kompetentnej

obslugi czytelników, opracowania zbiorów oraz obsługi sprzętu komputerowego ksero.
i

W minionym roku baza lokalowa MBP nie uległa zmianie. Placówka dysponuje
wystarczającą na potrzeby wlasne powierzchnia użytkowa, Wolne pomieszczenia nadal
wynajmowano podmiotom gospodarczym (ogółem 328 m2). Ogólny stan techniczny sprzętu

budynku jest bardzo dobry.
Dnia 31.08.2018r. zgodnie z zawarta umowa z dnia 23.04.2018r. zakończono zadanie pn.
„Termomodernizacja budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bielsku Podlaskim”
iw tym dniu podpisano protokół zakończenia robót.
W roku 2018 MBP korzystała ze sprzętu innych elementów wyposażenia pozyskanych:
w ramach Programu Wieloletniego Kultura+ Priorytet „Biblioteka +l nfrastruktura
Bibliotek” drugi etap projektu „Dostawa, montaż mebli wyposażenie dla MBP w Bielsku
Podlaskim”— sprzęt elektroniczny (m.in. komputery) wyposażenie (meble, regały, stoliki,
i

i

'

i

i
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krzesła).
w ramach Budżetu Obywatelskiego „Bez progów barier — biblioteka dostępna dla
niepelnosprawnych"- specjalistyczny sprzęt dla osób słabowidzących niewidomych.
i

i

STAN KSIĘGOZBIORU

I

CZASOPISM ORAZ ZBIORÓW SPECJALNYCH NA 31.XII.2018

Oddziałdla Dzieci i Młodzieży

34518

11

265

Wypożyczalnia dla Dorosłych

38025

—

647

Czytelnia dla Dorosłych

13061

67

—

Ogółem

85604

78

912

R.

W zbiorach biblioteki znajdują się również wydawnictwa obcojęzyczne, tj. w językach
rosyjskim, białoruskim, ukraińskim, angielskim oraz 4 tytuły czasopism obcojęzycznych: trzy
wjęzyku białoruskim (Niwa, Czasopis, Bielski Hostinec),jeden wjęzyku ukraińskim (Nad Buhom
i

Narwoju).

W 2018

r.

do biblioteki wpłynęło ogółem 2789 woluminów:
1462 woluminy

34.326,83 zł

środki samorządowe

567 woluminy

13.547,64,00 zł

dotacja MKiDzN

760 woluminy

-

dary, zwrot za zagubione

113 audiobooków

2734,22zł

środków samorządowych

2 audiobooki

52,36 zł

dotacja MKiDzN

31 audiobooków

~

dar

zakupiono

wpłynęło

W ciągu

roku wypożyczalnię odwiedziło 23976 osób, wypożyczono 56476 wol.
Pracownicy działu udzielali informacji dotyczących poszukiwanej literatury na określony

temat, bądż ulubionych autorów na podstawie katalogu komputerowego

MAK+.

W minionym roku czytelnie MBP (Czytelnia dla Dorosłych, Czytelnia dla Dzieci
Młodzieży, Czytelnia Internetowa) odwiedziło 6790 osób, którym udostępniono na miejscu
1060 książek oraz 5745 czasopism. Liczba udzielonych informacji wyniosła 5198. Wśród
i

użytkowników informacji przeważa mlodzież ucząca się studiująca.
Baza komputerowa na dzień 31.12.2018 r. składała się z 2 serwerów 26 komputerów
użytkowanych — w tym 12 dostępnych dla czytelnika, Wszystkiejednostki pracują w sieci lokalnej
biblioteki imają dostęp do internetu, skanera, drukarki.
i

i
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Do

prac biblioteczno-bibliograficznych wykorzystanych jest 7 komputerów:
3 stacje robocze Oddział dla Dzieci Młodzieży
2 stacje robocze— Wypożyczalnia dla Dorosłych
2 stacje robocze - Czytelnia dla Dorosłych
i

—

W Czytelni dla Dzieci
Młodzieży są Kolorowe Multimedia z 4 stanowiskami
dla
czytelników, w tym 2 dla osób niepełnosprawnych.
komputerowymi
W Czytelni Internetowej jest 6 stanowisk komputerowych dostępnych dla czytelników.
Oprogramowanie sieci serwera co roku ulega sukcesywne] aktualizacji (obecnie jest to
wersja Linux 2.6.33.4—smp).
W roku 2018 MBP prowadziła szeroką współpracę z lokalnymi instytucjami,
organizacjami, stowarzyszeniami, szkołami. Efektem tej współpracy były liczne imprezy
i

i

kulturalne organizowane w bibliotece: prelekcje, spotkania z ciekawymi ludźmi, wystawy,
konkursy, przedstawienia, filmy, konferencje, lekcje tematyczne.

SPORT
MIEJSKI OŚRODEK SPORTU

l

REKREACJI

dzień 31.12.2018r. zatrudnionych w MOSiR było 11 pracowników w pełnym wymiarze
czasu pracy, natomiast 1 pracownica na % etatu (w tym: w administracji — 3 1/2 etatu; w obsłudze
— 8 etatów).
Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji w Bielsku Podlaskim zarządza następującymi obiektami:
kompleksem boisk piłki nożnej (trzy boiska), boiskami urządzeniami LA, skateparkiem,
pawilonem sportowym, domem wycieczkowym, 5 domkami kempingowymi oraz boiskiem do
piłki siatkowej plażowej od czerwca 2018 roku.
Boiska piłki nożnej (trzy) urządzenia LA zlokalizowane na terenie MOSiR o łącznej
powierzchni ponad 6 hektarów od wczesnej wiosny aż do późnej jesieni wymagają szczególnej
spełniających wymogi wynikające
pielęgnacji nad zachowaniem walorów estetycznych
Boiska
Piłki
wykorzystywane były przez
urządzenia
Nożnej.
z przepisów Podlaskiego Związku
młodzież szkolną wszystkich szkół (podstawowych, gimnazjów ponadgimnazjalnych) Bielska
Podlaskiego w godzinach 8% — 16%. Po godz. 16@ do późnych godzin wieczornych korzystały
z obiektów MOSiR grupy młodzieżowe w piłce nożnej, seniorzy BKS TUR GKP Orla oraz niektóre
zakłady pracyjak: DANWOOD, UNIBEP, Straż Pożarna, Policja, Gmina Bielsk Podlaski, Starostwo
Powiatowe, itp. W dniach wolnych od pracy (soboty, niedziele święta) odbywały się imprezy
sportowe związane z udziałem drużyn młodzieżowych województwa podlaskiego drużyn
seniorów BKS TUR. W okresie ferii zimowych uruchomiony został tor do uprawiania biegów
narciarskich na boisku głównym.
Zadaniem MOSiRjest realizacja propagowanie sportu, masowej kultury fizycznej przy
szkołami, jak również tworzenie
ścisłym współdziałaniu z organizacjami kultury fizycznej
odpowiednich warunków materialno—technicznych dla rozwoju rekreacji ruchowej sportu,
udostępniając bazę sportowo—rekreacyjną do;
aktywnego spędzania czasu,
promocji zdrowego stylu życia,
Na
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rozwijania młodych talentów sportowych,
krzewieniu kultury fizycznej wśród mieszkańców miasta,
współpracy z klubami stowarzyszeniami działającymi na terenie miasta,
pomocy w poszerzaniu kwalifikacji kadry nauczycielskiej.
i

Roczna działalność MOSiR była zgodna z obowiązującym statutem
regulaminem
organizacyjnym. W roku 2018 Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji zrealizował zadania w zakresie:
i

i

organizowania imprez sportowo-rekreacyjnych, obsługi finansowania grup młodzieżowych
działających przy MOSiR, zarządzania obiektami sportowo-rekreacyjnymi ich eksploatacją
(wykorzystanie i utrzymanie), remontów konserwacji, zatrudnienia w obiektach, pozyskiwania
dochodów oraz promocji MOSiR. Wymienione zadania Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji w
Bielsku Podlaskim realizuje poprzez pracę i działania edukacyjne, oświatowe, organizację oraz
udział w imprezach przedsięwzięciach sportowo-rekreacyjnych.
W roku 2018 Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji prowadził działalność w 4 dyscyplinach
sportowych, w których funkcjonowało 5 sekcji młodzieżowych tj. piłka nożna (chłopców
dziewcząt), piłka siatkowa dziewcząt, pilka koszykowa chłopców oraz szachy.
i
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PIŁKA NOŻNA

CHŁOPCÓW DZIEWCZĄT
I

Szkolenie prowadzone było w 6 grupach chłopców takich, jak: mini (od września), skrzat,
żak, orlik (dwa zespoły), młodzik, trampkarz oraz w 2 grupach dziewcząt tj.: młodziczki (do
czerwca), orliczki. Szkoleniem objętych było ponad 200 osób. Do prowadzenia ww, grup
zatrudniono 9 instruktorów (trenerów) na umowę—zlecenie. Drużyny uczestniczyły
systematycznie w treningach meczach o mistrzostwo woj. podlaskiego oraz w przerwach
między rozgrywkami w obozach sportowych (zimowy w Zambrowie Ietni w Olecku oraz na
obiektach MOSiR)
innych meczach lub turniejach towarzyskich na terenie całego
województwa podlaskiego Polski.
Największymi sukcesami drużyn MOSiR w tej dyscyplinie było zajęcie
miejsca
w rozgrywkach ligowych drużyny trampkarzy U-14 awans do ligi wojewódzkiej oraz drugiego
miejsca drużyny dziewcząt U-12 w wojewódzkim turnieju o Puchar Tymbarku.
Systematycznie do kadry województwa w różnych kategoriach wiekowych (chłopców
dziewcząt) powoływanych było kilku zawodników zawodniczek trenujących w naszych
zespołach.
i
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PIŁKA SIATKOWA DZIEWCZĄT

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Bielsku Podlaskim prowadził szkolenie w 4 grupach
wiekowych tj. mini siatkówka (3 grupy), młodziczki, które uczestniczyły w rozgrywkach
o mistrzostwo woj. podlaskiego. Zespoły uczestniczyły dodatkowo w turniejach towarzyskich
winnych miastach na terenie województwa (Siemiatycze, Zambrów, Mońki, Białystok).
Ogółem w sekcji piłki siatkowej trenowało około 60 osób. Do prowadzenia szkolenia
ww. grup zatrudnionych było 3 trenerów/instruktorów na umowę—zlecenie.
Największym sukcesem drużyn MOSiR w tej kategorii był awans drużyny mini do turnieju
finałowego rozgrywek mini siatkówki „Kinder+sport",
i

PIŁKA KOSZYKOWA CHŁOPCÓW

W sekcji piłki koszykowej w roku 2018 szkolenie było prowadzone w 4 grupach, tzn.:
mini koszykówka, młodzik (od grudnia), kadet
junior. Do szkolenia ww. grup było
3
szkoleniowców na umowę—zlecenie. Sekcje koszykówki liczyły ok. 60
zatrudnionych
zawodników. Drużyny uczestniczą systematycznie w treningach meczach o mistrzostwo woj.
podlaskiego oraz w przerwach między rozgrywkami w obozach sportowych (zimowy
w Zambrowie) w wielu innych meczach oraz turniejach towarzyskich, jakie odbywały się
na terenie województwa podlaskiego, jak poza jego granicami.
Największymi sukcesami drużyn MOSiR w tej dyscyplinie było zajęcie w rozgrywkach
ligowych II miejsca przez drużynę kadeta U-16 oraz III miejsca przez drużynę juniora U—18.
Systematycznie do kadry województwa w różnych kategoriach wiekowych
powoływanych było kilku zawodników trenujących w naszych zespołach. Natomiast jeden
koszykarz otrzymywał powołania do Kadry Polski U—15.
i

i

i

i

SZACHY

Przy MOSiR prowadzona była sekcja szachów, która organizowała turnieje klasyfikacyjne
została zorganizowana liga szachowa dla
na podwyższenie kategorii szachowych, jak
mieszkańców naszego miasta. Przy sekcji szachów pracował jeden instruktor/sędzia szachowy,
zatrudniony na umowę zlecenie.
i

PŁYWALNIA MIEJSKA „WODNIK"

grudnia 2018 r. stan kadry wynosił 27 pracowników zatrudnionych na 25 1/2

Na dzień 31

etatu.

Pływalnia Miejska WODNIK w Bielsku Podlaskim jest zakładem budżetowym Gminy
Miejskiej Bielsk Podlaski prowadzącym działalność o charakterze użyteczności publicznej.

Podstawowym celem działalności zakładu jest prowadzenie działalności gospodarczej związanej
z utrzymaniem eksploatacją krytej pływalni w Bielsku Podlaskim polegającym na zaspokajaniu
potrzeb w drodze świadczenia powszechnie dostępnych usług dla ludności w zakresie sportu,
rekreacji oraz rehabilitacji ruchowej.
i

użytkowników należą:
basen sportowy z podświetlaną taflą wody (6 torów o długości 25 m każdy),
basen rekreacyjny z podświetlana taflą wody wyposażony w kurtynę wodną, gejzery,
bicze wodne,
zjeżdżalnia o długości 100 mb,
wanna z hydromasażem 8 — osobowa,
sauny (sucha, mokra infrared z koloroterapią),
solarium,
kawiarnia.

Do dyspozycji

-

'
'
'
'
'
'

i

Pływalnia jest obiektem w pełni przystosowanym do obsługi osób niepełnosprawnych.
Posiada podjazd dla niepełnosprawnych, ciąg szatniowy, natryski oraz toalety umożliwiające
bezproblemowe korzystanie przez osoby niepełnosprawne. W budynku funkcjonuje również
winda dla osób niepełnosprawnych, dzięki której osoby takie mogą korzystać z pomieszczeń
na piętrze budynku. Pływalnia dysponuje salą konferencyjną, w której mogą być prowadzone
szkolenia dla około 50 osób.

usług Pływalni można korzystać przez 7 dni w tygodniu w godzinach 6.15 — 21.45. Działania
organizacyjne, które podjęto w 2018 roku, polegały m.in. na:
o
stworzeniu nowej, przejrzystej strony internetowej,
zainstalowaniu
w kasie pływalni terminala płatniczego,
.
opracowaniu
.
nowego cennika biletów,
. stosowaniu w większym zakresie promocji okazjonalnych (szczególnie dla dzieci
młodzieży w okresie wakacji oraz ferii zimowych),
› otwarciu kawiarni dla klientów pływalni,
- wprowadzeniu Karty Dużej Rodziny,
. rozszerzeniu oferty dla klientów (m. in. podpisanie umowy z firmą Benefit Systems S.A.,
uprawniającej posiadaczy kart MultiSport do korzystania z usług tutejszej pływalni),
co przyczyniło się do zwiększenia liczby klientów Pływalni.
Z

i

W 2018 roku z usług Pływalni Miejskiej WODNIK w Bielsku Podlaskim skorzystało 77156
osób (w 2017 roku — 65561) — wzrost 0 11695, tj. 17,8%,natomiast z saun — 6334 osoby (w 2017
roku — 5686) — wzrost o 648, tj. 11,4%.

POlVlOC SPOŁECZNA
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

Na dzień 31 grudnia 2018 roku w Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielsku

Podlaskim zatrudniał 46 osób.
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielsku Podlaskim został utworzony w 1990 r.
Obecnie funkcjonujejakojednostka budżetowa. Ośrodek zasięgiem działania obejmuje miasto
Bielsk Podlaski. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zgodnie z art. 110 ust. 1, 2 3 ustawy z dnia
12 marca 2004 roku o pomocy społecznej realizuje w gminie zadania pomocy społecznej
kierując się ustaleniami przekazanymi w tej sprawie przez wojewodę oraz realizuje zadania
własne gminy w zakresie pomocy społecznej zgodnie z ustaleniami burmistrza.
Pomoc społeczna wspiera osoby rodziny w wysiłkach zmierzających do zaspokajania
niezbędnych potrzeb życiowych umożliwia im życie w warunkach odpowiadających godności
człowieka. Zadaniem pomocy społecznej jest zapobieganie trudnym sytuacjom życiowym przez
podejmowanie działań zmierzających do życiowego usamodzielnienia osób rodzin oraz Ich
integracji ze środowiskiem. Rodzaj, forma rozmiar świadczenia powinny być odpowiednie do
okoliczności uzasadniających udzielenie pomocy. Potrzeby osób
rodzin korzystających
z pomocy powinny zostać uwzględnione, jeżeli odpowiadają celom
mieszczą się
i

i

i

i

i

i

i

w możliwościach pomocy społecznej. Osoby rodziny korzystające z pomocy społecznej są
obowiązane do współdziałania w rozwiązywaniu ich trudnej sytuacji życiowej.
i

Prawo do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej przysługuje:
osobie samotnie gospodarującej, której dochód nie przekracza kwoty 701 zł,
osobie w rodzinie, w której dochód na osobę nie przekracza 528 zł,
przyjednoczesnym wystąpieniu co najmniej jednego z powodów wymienionych niżej
(wyłączając ubóstwo) lub innych okoliczności uzasadniających udzielenie pomocy społecznej.

'

'

Pomocy społecznej udziela się osobom rodzinom w szczególności z powodu:
i

'
'
'
'
'
'
'
'
'
'
'
'
.

ubóstwa;
sieroctwa,
bezdomności;
bezrobocia;
niepełnosprawności;
długotrwałej lub ciężkiej choroby;
przemocy w rodzinie;
potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi;
potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności;
bezradności w sprawach opiekuńczo — wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa
domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych;
trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status
uchodźcy lub ochronę uzupełniającą;
trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego;
alkoholizmu lub narkomanii;
zdarzenia losowego sytuacji kryzysowej;
klęski żywiołowej lub ekologicznej.
i

Pomoc społeczna
polega w
szczególności na:

'
'
'
'
'
.

wypłacaniu przewidzianych ustawą
przyznawaniu
świadczeń;
pracysocjalnej;
rozwoju niezbędnej infrastruktury
prowadzeniu
socjalnej;
analizie ocenie zjawisk rodzących zapotrzebowanie na
świadczenia z pomocy społecznej;
realizacji zadań wynikających z rozeznanych potrzeb
społecznych;
form
społecznej
nowych
rozwijaniu
pomocy
ramach
zidentyfikowanych
potrzeb.
w
samopomocy
i

i

i

i

778

;

Zadania pomocy społecznej realizowane przez ośrodek pomocy społecznej należy podzielić na:

'
'
'

zadania własne gminy o charakterze obowiązkowym;
zadania własne gminy;
zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez gminę.

Przyznanie świadczeń z pomocy społecznej następuje w formie decyzji administracyjnej,
Decyzję administracyjną o przyznaniu lub odmowie przyznania świadczenia wydaje się po
przeprowadzeniu rodzinnego wywiadu środowiskowego. Rodzinny wywiad środowiskowy
przeprowadza się w celu ustalenia sytuacji osobistej, rodzinnej, dochodowej majątkowej osób
i
rodzin, w tym osób zobowiązanych do alimentacji, a więc z małżonkiem, zstępnymi lub
wstępnymi. Wywiad przeprowadza wyłącznie pracownik socjalny. Nieodzownym załącznikiem
do wywiadu jest złożone oświadczenie o dochodach stanie majątkowym — odmowa złożenia
oświadczenia jest podstawą wydania decyzji o odmowie przyznania świadczenia.
i

i

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w 2018
realizował m.in. następujące świadczenia:

zasiłki celowe

439 osób

r.

w ramach zadań własnych

i

zleconych

303.614,63 zł,

wtym pomoc opałowa: 126 os.
63.618,89

na kwotę

Zł,

las"k' .ce'owe
speqalne

127 osób

86.113,08 zł

zasiłki celowe zwrotne

233 osób

86.113,08 zł,
w tym pomoc opałowa: 81 os. na kwotę

3974833 zł

5 p rawienie

p og rzebu

osób dzieci
martwo urodzone
2

i

8501,87

zł,

zasiłki okresowe

342 osób

700.548,00

zasiłki stałe:

142 osób

737'545'00 Zł'

zasiłki rodzinne z dodatkami

16.473 świadczenia

2.027.622,00 zł

świadczenia opiekuńcze

8.382 świadczenia

2.873.561,00 zł,

jednorazowa zapomoga

z

tytułu

urodzenia Się dZiecka

świadczenia rodzicielskie

171 świadczeń

632 świadczenia

zł,

171.000,00 zł,

578.952,00 zł,

__„J„79,

Ponadto w 2018 r. MOPS realizował m.in, następujące działania:
sw'adczen'e

25.243 świadczenia

13.310.326,71 zł

2.565 dzieci

768.900,00

specjalistyczne usługi
opiekuncze dla os. 2
zaburzeniami
psychicznymi

14 dzieci

147,770,00 zł (wypracowano
4.222 godzmy),

usługi opiekuncze

139 osob

69.773, 68 zł (wypracowano
zostało 26.885 godzin),

37 osób

995.299,29 zł

847 osób zostało objętych Programem, w tym
zapewniono posiłek dzieciom w przedszkolach
i szkołach
bądź os. dorosłym w Restauracji
„PodIasianka". Ponadto w ramach Programu
wypłacono zasiłki celowe, zakupiono i
dowieziono posilki dla 24 pensjonariuszy ŚDS
w Bielsku Podlaskim.

500.000,00 zł.

wychowawcze (500+)
dobry start

snmmwan'e pebyt” W
DPSach

wieloletni Program
„Pomoc państwa w
zakresie dożywiania":

zł

Ponadto, MOPS co roku organizuje „Wigilię dla samotnych" dla 100 osób, która ma
charakter ekumeniczny. W 2018 r, koszt przedsięwzięcia wyniósł 5.500 zł. Dodatkowo dla 50
dzieci z najuboższych rodzin MOPS przygotował paczki świąteczne na kwotę 2.500 zł.

ŚRODOWlSKOWY DOIVI SlVIOPOlVIOCY

Środowiskowy Dom Samopomocy w Bielsku Podlaskim został utworzony w 1996 r. Jest
samodzielną jednostką budżetową prowadzoną przez Gminę Miejską Bielsk Podlaski jako
zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej. Według stanu na 31 grudnia 2018 roku
zatrudniał 12 osób w ramach 10 etatów.
Placówka funkcjonuje jako dzienny ośrodek wsparcia przeznaczony dla osób dorosłych
z zaburzeniami psychicznymi. Jest samodzielną jednostką organizacyjną pomocy społecznej,
finansowana przez Wojewodę Podlaskiego ze środków budżetu państwa. Od początku,
zasięgiem swojego działania placówka obejmowała teren miasta Bielsk Podlaski, natomiast po
podpisaniu Porozumienia 28 grudnia 2016 r. pomiędzy Miastem Bielsk Podlaski, 3 Gmina Bielsk
Podlaski, zasięgiem działania placówki stał się obszar Gminy Bielsk Podlaski.
Placówka obecnie dysponuje 30 miejscami.
Osobami uprawnionymi do korzystania z ŚDS są osoby przewlekle psychicznie chore,
osoby upośledzona umysłowo w stopniu głębokim, znacznym umiarkowanym, a także osoby
i

80

z

lekkim upośledzeniem umysłowym, gdy jednocześnie występują inne zaburzenia zwłaszcza

neurologiczne, osoby wykazujące inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych, które
zgodnie ze stanem wiedzy medycznej są zaliczane do zaburzeń psychicznych, z wyłączeniem
osób czynnie uzależnionych od środków psychoaktywnych.
Decyzję o skierowaniu określonej osoby do ŚDS podejmuje Dyrektor Miejskiego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Bielsku Podlaskim na podstawie decyzji administracyjnej, po uprzednim
skompletowaniu odpowiedniej dokumentacji, która uzasadnia potrzebę umieszczenia danej
osoby w placówce. Dyrektor MOPS ustala również odpłatność za pobyt w placówce wydając
decyzję w oparciu o stosowne przepisy.
Przez cały 2018 r. w ŚDS przebywały 32 osoby, na koniec grudnia 2018 r. w placówce
było 28 osób.
Do podstawowych zadań ŚDS na|eży:
- podtrzymywanie
rozwijanie umiejętności uczestników do możliwie jak najbardziej
samodzielnego życia,
- wsparcie dla osób z zaburzeniami psychicznymi w przezwyciężeniu trudnych sytuacji
życiowych oraz zaspokojeniu niezbędnych potrzeb życiowych,
dążenie do pełnej integracji społecznej osób niepełnosprawnych poprzez ich aktywne
uczestnictwo w życiu publicznym, kulturalnym, artystycznym, sportowym oraz
odpowiednie dostosowanie do ich zainteresowań potrzeb.
i

'

i

Ponadto ŚDS świadczy usługi opiekuńcze inne, a w szczególności stwarza odpowiednie
warunki pobytu (posiada niezbędne pomieszczenia sprzęt dostosowany do realizacji zadań
w zakresie postępowania wspierająco—aktywizującego), daje możliwość spożycia ciepłego
posiłku, zapewnia opiekę pielęgniarską, daje możliwość realizacji programu wspierająco —
aktywizującego prowadzonego na rzecz uczestników ŚDS, zapewnia dostęp do kultury, rekreacji
wypoczynku oraz oświaty (wszelkie formy działalności kulturalno-oświatowej), zapewnia
spokój bezpieczeństwo w czasie pobytu w placówce, organizuje inne świadczenia stosownie
do potrzeb uczestników możliwości domu.
i

i

i

i

i

IBEZPIECZENSTWO

Gmina Miejska Bielsk Podlaski w 2018 r. prowadziła działania w zakresie zapewnienia
mieszkańcom bezpieczeństwa w następujących obszarach:
1. ochrona przed przestępstwami oraz zapewnienie ładu porządku;
2. ochrona przeciwpożarowa;
3. ochrona przed skutkami klęsk żywiołowych.
i

OCHRONA PRZED PRZESTĘPSTWAIVII
ORAZ ZAPEWNIENIE ŁADU PORZĄDKU
I

bezpieczeństwa mieszkańców, poprzez zmniejszenie ilości
popełnianych przestępstw wykroczeń — Miasto Bielsk Podlaski podpisało z Komendantem
Powiatowym Policji w Bielsku Podlaskim dwa porozumienia (z 19 marca 2018 r. z 29 sierpnia
2018 r.) na sfinansowanie dodatkowych patroli pieszych rowerowych, które funkcjonariusze
Policji wykonywali po skończonym normatywie służby, w swoim wolnym czasie. Dodatkowe
W

celu

zwiększenia

i

i

i

partole strzegły bezpieczeństwa mieszkańców od kwietnia do grudnia 2018

r. Miasto Bielsk
Podlaski przeznaczyło na nie łącznie 49.600,00 złotych.
Na podstawie powyższych porozumień, na terenie miasta Bielsk Podlaski pełniło dodatkowo
służbę 210 policjantów w patrolu pieszym 18 policjantów w ramach patrolu rowerowego.
W trakcie pełnienia tych służb, policjanci wylegitymowali 1.300 osób, ujawnili popełnione
i

305 wykroczeń (126 osób pouczono, a 171 ukarano mandatami karnymi). W stosunku do ośmiu
osób, za popełnione wykroczenia skierowano wnioski o ukaranie do sądu. Funkcjonariusze
także zatrzymali jedną osobę poszukiwaną oraz zatrzymali sprawcę przestępstwa — za
posiadanie środków odurzających. Policjanci brali również udział w zabezpieczaniu obszaru
przyległego do terenu, na którym odbywały się imprezy rozrywkowe i sportowe.
Miasto Bielsk Podlaski zawarło ponadto 18 czerwca 2018 r. jeszcze jedno porozumienie
z Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku, na dofinansowanie w kwocie 37.881,74zł
zakupu trzech samochodów osobowych (dwóch samochodów oznakowanych
jednego
samochodu w wersji nieoznakowanej). Zakupione samochody służą Komendzie Powiatowej
Policji w Bielsku Podlaskim.
Oprócz tych działań, zawarte zostały także umowy wsparcia Placówki Straży Granicznej
w Czeremsze (2 marca 2018 r.) oraz Placówki Straży Granicznej w Dubiczach Cerkiewnych (16
marca 2018 r.) w łącznej kwocie 14.000,00 złotych, z przeznaczeniem na zakup paliwa do
pojazdów służbowych. Dzięki zawartym umowom, patrole Straży Granicznej mogły dokonywać
w szerszym zakresie działań operacyjnych w sąsiedztwie na terenie miasta Bielsk Podlaski,
co także przekładało się na zwiększenie poczucia bezpieczeństwa naszych mieszkańców.
Poniżej przedstawimy wykres oraz wykaz obrazujący ilość interwencji funkcjonariuszy
Komendy Powiatowej Policji w Bielsku Podlaskim w podziale na rodzaj zdarzenia oraz w rozbiciu
na lata 2016, 2017 i 2018.
i

i

Ilość interwencji w terenie miejskim
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INTERWENCJENA TERENIE MIASTA BIELSK PODLASKI W 2018 ROKU
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2017

2015

Lp.

Rodzaj
_
zgłoszonego zdarzenia

1.

Ogólna IIczba interwencil

3279

3217

4033

2.

Interwencje domowe

263

301

229

3.

Belka i pobicia

56

35

34

4.

Wydarzenie w ruchu lądowym
- Ruch Drogowy

124

111

83

5.

Wypadek Drogowy

20

19

25

6.

w stanie
”Wawel

103

es

41

a?

382,

228

?.

_

Zawonia

porządni
publloznego

INTERWENCJENA TERENIE MIASTA BIELSK PODLASKI W 2018 ROKU
2017

2016

2018

Lp.

zgloszonwłąidurzem

8.

Krugga??? -

146

212

126

9.

Kradzież pojazdu

7

5

1

1D.

Kram:

3

10

7

115

143

119

151

210

212

5

3

3

42

54

62

11.

12.

rowem

Leżąca osoba

%%Wgaaagm

13.

samobójstwo

14,

Niszczenie cudzej

w

rzecq

Żródło: Wykres i wykaz pachodzq z dokumentu Komendanta Powiatowego Policji w Bielsku Podlaskim „Stan
bezpieczeństwa miasta Bielsk Podlaski w 2018 roku”.

OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
Ochronę przeciwpożarową na terenie miasta Bielsk Podlaski zapewniają przede
wszystkim Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku Podlaskim ijednostki
Ochotniczej Straży Pożarnej oraz odpowiednie slużby BHP w zakładach pracy.
Poniżej został przedstawiony wykres ilustrujący strukturę zdarzeń, które wystąpiły na
obszarze miasta w 2017 oraz w 2018 r. oraz ilość działań ratowniczych Państwowej Straży
Pożarnej i Ochotniczych Straży Pożarnych.
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Żródło: wykresy pochodzą z przedstawionej w lutym 2019 r. przez Komendę Powiatowa Państwowej Straży
Pożarnej w Bielsku Podlaskim „Informacji o stanie bezpieczeństwa przeciwpażarowego na terenie miasta
Bielsk Podlaski w 2018 r. "

OCHRONA PRZED
SKUTKAIVII KLĘSK ŻYWIOŁOWYCH
Działania

przygotowawcze służące do zminimalizowania ewentualnych strat
spowodowanych klęskami żywiołowymi polegają na:
1. działaniach planistycznych organizacyjnych w zakresie zarządzania kryzysowego oraz
obrony cywilnej prowadzonych przez Urząd Miasta Bielsk Podlaski;
i

2. prowadzeniu Miejskiego Magazynu Obrony Cywilnej — zawiera on m.in.:
sprzęt potrzebny w akcjach, np. mobilny agregat prądotwórczy GE3-50KW/62,5KVA,
motopompę spalinową do pompowania wody, podnośniki hydrauliczne,
narzędzia, np. szpadle, kilofy, łomy, siekiery, piły, nożyce do cięcia drutu,
urządzenia, np. przyrządy do prognozowania skażeń, sygnalizatory promieniowania,
odzież ochronną, np. mundury OC, buty, rękawice, wodery, płaszcze gumowe, kaski,
materiały, np. worki przeciwpowodziowe, plandeki.
3. opłacaniu pobranej przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku
Podlaskim wody z hydrantów sieci wodociągowej do celów przeciwpożarowych na
terenie miasta;

4.

utrzymywaniu wgotowości sytemu ostrzegania ludności —w mieście Bielsk Podlaskijest
9 syren alarmowych obrony cywilnej (w tym 3 elektroniczne, przez które można
nadawać komunikaty).

W 2018 r. w zakresie zarządzania kryzysowego obrony cywilnej zaplanowano wydatki na
kwotę 11.500,002ł, z czego wydano 4.339,00zł. Powodem niższych wydatków, był brak
konieczności uruchamiania działań interwencyjnych, np. przeciwpowodziowych (największą
pozycją było wydatkowanie 2.952,00zł na wykonanie na ul. Zamkowej odpływu wody
zalewającej niżej położone domy mieszkalne). Także nie zaszła potrzeba wykorzystania rezerwy
celowej na zarządzanie kryzysowe zaplanowanej w kwocie 237.300,002ł.
i
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REALIZACA UCHWAŁ
RADY MIASTA BIELSK PODLASKI

1. Uchwała Nr XL/324/18 Rady Miasta Bielsk Podlaski

dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie
przyjęcia aktualizacji „Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną paliwa
gazowe dla Miasta Bielsk Podlaski”.
2

i

Program został przyjęty. Uchwała została zrealizowana.

2. Uchwała Nr XL/325/18 Rady Miasta

Bielsk Podlaski 2 dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie
przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Bielsku Podlaskim na lata 2018—2020.

Uchwała jest w trakcie realizacji. Co roku w miesiącu marcu Rada Miasta Bielsk Podlaski
będzie rozpatrywała sprawozdanie Dyrektora MOPS z realizacji Gminnego Programu
Wspierania Rodziny w Bielsku Podlaskim za rok poprzedni.

3. Uchwała Nr XL/326/18 Rady Miasta

Bielsk Podlaski 2 dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie
powołania Miejskiej Rady Seniorów w Bielsku Podlaskim oraz nadania jej statutu.

Uchwala zostala zrealizowana. Po wyborach członków, od czerwca 2018 roku rozpoczęła
dzialalność Miejska Rada Seniorów w Bielsku Podlaskim.
.

Uchwała Nr XL/327/18 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie
określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do
przedszkoli oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej prowadzonych przez Miasto
Bielsk Podlaski, określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania
kryteriów oraz przyznania liczby punktów każdemu kryterium.
i

Uchwala jest realizowana. Uchwała zostala opublikowana w Dzienniku Urzędowym
Województwa Podlaskiego 2 lutego 2018 r. i weszla w życie po upływie 14 dni od dnia
ogloszenia. Na podstawie przyjętych kryteriów przeprowadzono rekrutację do przedszkoli
i oddziałów przedszkolnych w szkole na rok szkolny2018/2019.
.

Uchwała Nr XL/328/18 Rady Miasta Bielsk Podlaski 2 dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie
ustalenia czasu bezplatnego nauczania, wychowania opieki oraz określenia wysokości opłat
za korzystanie z wychowania przedszkolnego.
i

Uchwala zostala opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego
2 lutego 2018 r. z i weszla w życie po uplywie 14 dni od dnia ogłoszenia. Na podstawie
podjętej uchwaly naliczana byla oplata za korzystanie z wychowania przedszkolnego
za dzieci w wieku do 5 lat. Uchwala utraciła moc z chwilą wejścia w życie uchwały Nr
XLII/348/18 Rady Miasta Bielsk Podlaski 2 dnia 27 marca 2018 r. w sprawie ustalenia czasu
bezplatnego nauczania, wychowania i opieki oraz określenia wysokości oplat za korzystanie
z wychowania przedszkolnego.
.

Uchwała Nr XL/329/18 Rady Miasta Bielsk Podlaski 2 dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie
udzielenia dotacji celowej z budżetu miasta Bielsk Podlaski na pomoc finansową dla
Województwa Podlaskiego.

podstawie uchwaly udzielono z budżetu miasta Bielsk Podlaski na rok 2018 pomocy
finansowej w formie dotacji celowej w kwocie 43.000 zl (slownie: czterdzieści trzy tysiące
zlotych) dla Województwa Podlaskiego z przeznaczeniem na zadanie związane z poprawa
bezpieczeństwa ruchu, polegające na remoncie ciqgu piesza—rowerowego w ciągu drogi
Na

wojewódzkiej Nr 689 Bielsk Podlaski — Hajnówka — Bialowieża — granica państwa.
Dotowanym nie podpisano jednak porozumienia i nie przekazano środków ze względu
na brak realizacji inwestycji.
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Uchwała Nr XL/330/18 Rady Miasta Bielsk Podlaski
dokonania zmian w budżecie miasta 2018 r.

2

dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie

Uchwalę zrealizowano, zmiany zostaly dokonane zgodnie z zapisami uchwaly. Uchwala
zostala opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego poz. 815 z dnia
12 lutego 2018 r.

_

_

,

_,

,

_

„„

W „_,l

29

"

8. Uchwała Nr XL/331/18

Rady Miasta Bielsk Podlaski

: dnia 30 stycznia 2018

r. zmieniająca
Bielsk
Podlaski na
uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta
lata 2018-2027 wraz z prognozą kwoty długu spłat zobowiązań na lata 2018—2027.
i

Uchwałę zamieszczona na stronie internetowej Urzędu Miasta Bielsk Podlaski w BIP oraz
przekazano do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku.

9. Uchwala Nr

dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie
uchwalenia wieloletniego planu rozwoju modernizacji urządzeń wodociągowych urządzeń
kanalizacyjnych w Gminie Miejskiej Bielsk Podlaski na lata 2018—2021.
XL/332/18 Rady Miasta Bielsk Podlaski
i

2

i

Uchwała jest w trakcie realizacji, 0 założenia inwestycyjne dotyczące budowy i modernizacji
urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych zostały ujęte w budżecie miasta.
Natomiast Przedsiębiorstwo Komunalne sp. z o.o. w Bielsku Podlaskim realizuje swoje
założenia inwestycyjne przewidziane w„ Wieloletnim planie ...”

10.

Uchwala Nr XL/333/18 Rady Miasta Bielsk Podlaski 2 dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie
wykorzystania wizerunku herbu Miasta Bielsk Podlaski w prywatnej witrynie internetowej.
Rada Miasto nie wyraziła zgody na wykorzystanie wizerunku herbu Miasta Bielsk Podlaski
na witrynie internetowej należącej do wnioskodawcy.
Uchwała została zrealizowana. Burmistrz Miasta pismem z dnia 1 lutego 2018 r. przesłał
wnioskodawcy ww. uchwalę Rady Miasta Bielsk Podlaski.

11.

Uchwala Nr XL/334/18 Rady Miasta Bielsk Podlaski 2 dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie
uchwalenia planów pracy Komisji Rady Miasta Bielsk Podlaski na 2018 r.

Uchwała została zrealizowana. Komisje Rady Miasta w ciągu 2018 r. realizowały swoje plany
pracy w oparciu o niniejszą uchwałę. Posiedzenia Komisji były poświęcone głównie
rozpatrywaniu materiałów przedkładanych pod obrady sesji oraz analizie informacji
przedkładanych przez Burmistrza Miasta zgodnie z zaplanowaną tematyką.

12.

Uchwała Nr XL/335/18 Rady Miasta Bielsk Podlaski 2 dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie
rozpatrzenia skargi z dnia 10 listopada 2017 r. na Dyrektora Plywalni Miejskiej „Wodnik"
w Bielsku Podlaskim.
Rada Miasta uznała za zasadnq skargę z dnia 10 listopada 2017 r. na Dyrektora Pływa/ni
Miejskiej „ Wodnik” w Bielsku Podlaskim.
Uch wała została zrealizowana. Przewodniczący Rady Miasta pismem z dnia 30 stycznia 2018
r. zawiadomił skarżącego o sposobie załatwienia skargi poprzez przesłanie uchwały Rady
wraz z uzasadnieniem.

13.

Uchwała Nr XL/336/18 Rady Miasta Bielsk Podlaski : dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie
rozpatrzenia petycji dotyczącej przyznania prawa do ulg w przejazdach środkami
komunikacji miejskiej.

790777

Rada Miasta postanowiła pozytywnie rozpatrzyć petycję z dnia 26 października 2017 r.
Stowarzyszenia Walczących o Niepodległość 1956—89, dotyczącą przyznania prawa do ulg
w przejazdach środkami komunikacji miejskiej dla osób, które świadczyły pracę w
nielegalnych organizacjach i związkach zawodowych w rozumieniu przepisów do kwietnia
1989 r., oraz dla osób, które przed 4 czerwca 1989 r. nie wykonywały pracy na skutek represji
politycznych.
Konsekwencją pozytywnie rozpatrzone] przez Radę petycji było przyjęcie wniosku
o następującej treści:
„Rada Miasta Bielsk Podlaski przyjęła wniosek o podjęcie przez Burmistrza Miasta inicjatywy
uchwałodawczej, aby w uchwale Nr X VII/109/00 z 2 lutego 2000 r. w sprawie ustalenia cen
oraz zasad korzystania z uslug przewozowych środkami miejskiej komunikacji na terenie
miasta Bielsk Podlaski, uwzględnione zostały ulgi dla osób, które świadczyły pracę
w nielegalnych organizacjach izwiqzkach zawodowych w rozumieniu przepisów do kwietnia
1989 r. oraz dla osób, które przed 4 czerwca 1989 r. nie wykonywały pracy na skutek represji
politycznych”.
Wiceprzewodniczqcy Rady Miasta pismem z dnia 30 stycznia 2018 r. zawiadomił podmiot
wnoszący petycję o sposobie załatwienia petycji poprzez przeslanie uchwały Rady wraz
z uzasadnieniem.
Prawo do ulg w przejazdach środkami komunikacji miejskiej dla osób, które świadczyłypracę
w nielegalnych organizacjach izwiqzkach zawodowych w rozumieniu przepisów do kwietnia
1989r, oraz dla osób, które przed 4 czerwca 1989r. nie wykonywały pracy, na skutek represji
politycznych zostanie wprowadzone przy ujednolicaniu tekstu Uchwały w sprawie cen oraz
zasad korzystania z usług przewozowych środkami miejskiej komunikacji na terenie miasta
Bielsk Podlaski.

14.

Uchwała Nr XLI/337/18 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie
wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu części nieruchomości w Pływalni
Miejskiej „Wodnik" w Bielsku Podlaskim.

Uchwała weszła w życie 27 lutego 2018 roku. Uchwała jest w trakcie realizacji. Na podstawie
uchwały dyrektor Pływa/ni Miejskiej „Wodnik” zawarł umowę najmu części nieruchomości
położonej w budynku pływa/ni na okres nieprzekraczajqcy 3 lat.

15.

Uchwała Nr XLI/338/18 Rady Miasta Bielsk Podlaski 1 dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie
udzielenia dotacji celowej Muzeum Podlaskiemu w Białymstoku na dofinansowanie robót
budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.

Na

podstawie uchwały udzie/ono dotacji celowej w kwocie 328 029,00 zł (słownie: trzysta

dwadzieścia osiem tysięcy dwadzieścia dziewięć złotych) Muzeum Podlaskiemu
w Białymstoku Ratusz — Rynek Kościuszki 10, 15-426 Białystok na dofinansowanie robót
budowlanych przy zabytku „Ratusz X VII—wieczny w Runku w Bielsku Podlaskim wpisanym do
rejestru zabytków przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Białymstoku. Dotacja
wykorzystana przez Dotowanego stanowi kwotę 237.390, 00 zł.
Rozliczenia dokonano w sprawozdaniu z realizacji umowy o dotację celową z dnia 8. 03.2018r
oraz aneksu z dnia 7.11.2018r. Cel, na który zostały przeznaczone środki to dofinansowanie

robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkówzprzeznaczeniem na wklad

wlasny do projektu dofinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Podlaskiego pn.: Remont budynku ratusza w Bielsku Podlaskim.
W ramach

przyznanej dotacji wykonano: dokumentację projektowo-kosztorysowa
na renowację elewacji budynku Ratusza, system sygnalizacji pożaru, remont elewacji oraz
montaż instalacji monitoringu w budynku Ratusza.

16.

Uchwala Nr XLl/339/18 Rady Miasta Bielsk Podlaski
dokonania zmian w budżecie miasta na 2018 r.

2

dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie

Uchwałę zrealizowano, zmiany zostały dokonane zgodnie z zapisami uchwaly. Uchwala
została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego poz. 1185 z dnia
8 marca 2018 r.

17.

Uchwała Nr XLi/340/18 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 27 lutego 2018 r. zmieniająca
uchwalę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bielsk Podlaski na
lata 2018—2027 wraz z prognozą kwoty długu spłat zobowiązań na lata 2018-2027.
i

Uchwałę zamieszczono na stronie internetowej Urzędu Miasta Bielsk Podlaski w BIP oraz
przekazano do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bialymstoku.

18.

Uchwała Nr XLI/341/18 Rady Miasta Bielsk Podlaski : dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie
przyjęcia sprawozdań z działalności Komisji Rady Miasta za okres od 1 stycznia do 31 grudnia
2017 r.

Uchwała została zrealizowana. Komisje przedlożyly sprawozdaniaze swojej działalności pod
obrady sesji. Rada Miasta przyjęła przedłożone sprawozdania w drodze uchwaly.

19.

Uchwała Nr XLl/342/18 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie
powołania Komisji w sprawie wypracowania zasad warunków używania herbu Miasta
i

Bielsk Podlaski.

Uchwała została zrealizowana. Komisja podczas swoich posiedzeń opracowała projekt
uchwały wsprawie wypracowania zasad i warunków używania herbu Miasta Bielsk Podlaski.

20.

Uchwala Nr XLI/343/18 Rady Miasta Bielsk Podlaski 2 dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie
podziału Miasta Bielsk Podlaski na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic numerów oraz
liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.
i

Uchwala została zrealizowana i opublikowana w Dz. Urz. Woj. Podl. z 2018 r. poz. 1124).
Niniejsza uchwala miasto Bielsk Podlaski zostało podzielone na 4 okręgi wyborcze. Stanowiła
ona podstawę do wydania Obwieszczenia Burmistrza Miasta a okręgach wyborczych, ich
granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz
o wyznaczonej siedzibie miejskiej komisji wyborczej w celu przeprowadzenia wyborów
samorządowych zarządzonych na 21 października 2018 r., które zostało zamieszczone

w Biuletynie informacji Publicznej Urzędu Miasta, na tablicach ogloszeń
ogłoszeniowych oraz W siedzibach OKW na terenie miasta.

21.

Uchwała Nr XLI/344/18 Rady Miasta Bielsk Podlaski
nadania nazwy ulicy w mieście Bielsk Podlaski.

1

i

słupach

dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie

Uchwala została zrealizowana. Nazwa ulicy Jana III Sobieskiego została wprowadzona do
ewidencji miejscowości, ulic i adresów i jest stosowana przy ustalaniu numerów
porządkowych budynków mieszkalnych oraz innych budynków znajdujących się na
przyległych nieruchomościach. Została umieszczona tabliczka z nazwą ulicy. 0 nadaniu
nazwy ulicy poinformowano Urząd Statystyczny i Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim
oraz wnioskodawców a także slużby ratownicze, policję, urząd pocztowy.

22.

Uchwała Nr XLI/345/18 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie
nadania nazwy ulicy w mieście Bielsk Podlaski.

Uchwala została zrealizowana. Nazwa ulicy Przystrefowa została wprowadzona do
ewidencji miejscowości, ulic i adresów i jest stosowana przy ustalaniu numerow
porządkowych budynków mieszkalnych oraz innych budynków znajdujących się na
przyległych nieruchomościach, Została umieszczona tabliczka z nazwą ulicy. 0 nadaniu
nazwy ulicy poinformowano Urząd Statystyczny i Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim
a także służby ratownicze, policję, urząd pocztowy.

23.

Uchwała Nr XLI/346/18 Rady Miasta Bielsk Podlaski 2 dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie
wyrażenia zgody na zawarcie przez Miasto Bielsk Podlaski Porozumienia o wspólnej realizacji
2 Powiatem Bielskim oraz Gminą Bielsk Podlaski projektu pn. „Rewitalizacja Bielskiego Domu
Kultury Kina „Znicz" na zadania kulturalne, edukacyjne społeczne”.
i

i

Przyznana dotacja celowa w kwocie 2.231.138,00 zł została wykorzystana w kwocie
1.694.821,11 zł. Rozliczenia dokonano w sprawozdaniu z realizacji umowy o dotację celową
z dnia 28.08.2018 r, Cel, na który zostaly przeznaczone środki to dofinansowanie kosztów
realizacji zadania pn.: Rewitalizacja Bielskiego Domu Kultury i Kina„Znicz"na cele kulturalne,
edukacyjne, społeczne na wkład własny do projektu dofinansowanego z Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego.
W ramach przyznanej dotacji wykonano: roboty rozbiórkowe byłego kina „Znicz” i roboty
budowlane tej części oraz roboty budowlane w budynku Bielskiego Domu Kultury, zgodnie
z zatwierdzonymi przez inspektora nadzoru protokołami odbioru robót budowlanych do

faktur.

24.

Uchwala Nr XLlI/347/18 Rady Miasta Bielsk Podlaski 2 dnia 27 marca 2013 r. zmieniająca
uchwałę w sprawie nadania statutu zakładowi budżetowemu „Plywalnia Miejska —
WODNIK" w Bielsku Podlaskim.

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego pod
poz. 1647 i weszła w życie po upływie 14 dni od dnia ogloszenia, tj. 11 kwietnia 2018 r.
Na podstawie uchwały rozliczane sq nadwyżki środków obrotowych w zakładzie
budżetowym Pływalnia Miejska „ Wodnik” w Bielsku Podlaskim.

25.

Uchwała Nr XLII/348/18 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie
ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania opieki oraz określenia wysokości opłat
za korzystanie z wychowania przedszkolnego.
i

Uchwała jest realizowana. Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym
Województwa Podlaskiego 11 kwietnia 2018 r. z i weszła w życie po upływie 14 dni od dnia
ogłoszenia. Na podstawie podjętej uchwały naliczana jest opłata za korzystanie
z wychowania przedszkolnego za dzieci w wieku do 5 lat.

26.

Uchwała Nr XLlI/349/18 Rady Miasta Bielsk Podlaski 2 dnia 27 marca 2018 r. w sprawie
określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów,
doradców zawodowych zatrudnionych
logopedów, terapeutów pedagogicznych
i
dla
szkołach
których organem prowadzącym jest Miasto Bielsk Podlaski.
przedszkolach,
w
i

Uchwała jest realizowana. Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym
Województwa Podlaskiego 11 kwietnia 2018 r. z mocą obowiązującą od 1 września 2018 r.
Na podstawie uchwały dyrektorzy szkół ustalają tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin
zajęć pedagagom, psycho/ogom, lagopedom, terapeutam pedagogicznym i doradcom
zawodowym w wymiarze wynosi 22 godziny tygodniowo.

27.

Uchwała Nr XLII/350/18 Rady Miasta Bielsk Podlaski
dokonania zmian w budżecie miasta na 2018 r.

2

dnia 27 marca 2018 r. w sprawie

Uchwałę zrealizowano, zmiany zostały dokonane zgodnie z zapisami uchwały. Uchwała
została opublikowana w Dzienniki Urzędowym Województwa Podlaskiego poz. 1932 z dnia
23 kwietnia 2018 r.

28.

Uchwała Nr XLIl/351/18 Rady Miasta Bielsk Podlaski 2 dnia 27 marca 2018 r. zmieniająca
uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bielsk Podlaski na
lata 2018-2027 wraz z prognozą kwoty długu spłat zobowiązań na lata 2018—2027,
i

Uchwałę zamieszczono na stronie internetowej Urzędu Miasta Bielsk Podlaski w BIP oraz
przekazano do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku,

29.

Uchwała Nr XLII/352/18 Rady Miasta Bielsk Podlaski 2 dnia 27 marca 2018 r. w sprawie
podziału miasta Bielsk Podlaski na stałe obwody glosowania, ustalenia ich numerów, granic
oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.

Uchwała została zrealizowana l opublikowana w Dz. Urz. Woj. Podl. z 2018 r. poz. 1650.
Niniejszą uchwałą Rada Miasta podzieliła miasto Bielsk Podlaski na 13 stałych obwodów
głosowania, ustaliła ich numery, granice oraz siedziby obwodowych Komisji Wyborczych. Na
podstawie uchwały Burmistrz Miasta podał do publicznej wiadomości obwieszczenie
w przedmiotowej sprawie, które zostało opublikowane w Biuletynie informacji Publicznej
Urzędu Miasta, tablicach ogłoszeń i słupach ogłoszeniowych oraz w siedzibach OKW na
terenie miasta.
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30.

Uchwała Nr XLII/353/18 Rady Miasta Bielsk Podlaski 2 dnia 27 marca 2018 r. w sprawie
ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie ustalenia regulaminów targowisk
miejskich zlokalizowanych w Bielsku Podlaskim.
Uchwała zrealizowana. Tekst jednolity został ogłoszony w Dzienniku
Województwa Podlaskiego.

Urzędowym

31.

Uchwała Nr XLII/354/18 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie
przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt na terenie miasta Bielsk Podlaski w 2018 r.

Uchwała w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Bielsk Podlaski została zrealizowana,
obowiązywała do 31 grudnia 2018 r., między innymi poprzez: wyłonienie schroniska dla
bezdomnych zwierząt, wyłonienie lekarza weterynarii zajmującego się opieką całodobową
kompleksową poszkodowanym zwierzętom w zdarzeniach drogowych z ich udziałem, zakup
karmy kotom bezdomnym; zakup karmy psom bezdomnym, wyłonienie lekarzy weterynarii
zajmujących się kastracją/sterylizach/udzie/aniem niezbędnej usługi weterynaryjnej
zwierzętom bezdomnym oraz kastrach/sterylizacją/znakowaniemzwierząt właścicielskich.

32.

Uchwała Nr XLII/355/18 Rady Miasta Bielsk Podlaski 2 dnia 27 marca 2018 r. zmieniająca
uchwałę wsprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego miasta Bielsk Podlaski.

Uchwała w trakcie realizacji. Aktualnie trwa zbieranie uwag do wyłożonego do publicznego
wglqdy projektu miejscowego planu. Termin na składanie uwag upływa 12 marca br., po tym
terminie nastąpi rozstrzygnięcie, co do uwzględnienia uwag. Następnym etapem jest
ponowne wyłożenie projektu planu w przypadku] gdy uwzględnienie uwag będzie ingerować
w dotychczasowy kształt projektu lub skierowanie projektu pod obrady Rady Miasta w celu
uchwalenia planu.

33.

Uchwała Nr XLII/356/18 Rady Miasta Bielsk Podlaski 2 dnia 27 marca 2018 r. w sprawie
wyrażenia zgody na nieodpłatne przeniesienie prawa użytkowania wieczystego Bielskiego
Domu Kultury w Bielsku Podlaskim.

Uchwała w trakcie realizacji. Podano do publicznej wiadomości wykaz obejmujący tą
nieruchomość przeznaczoną do zbycia. Umowa przeniesienia prawa użytkowania
wieczystego nie została jeszcze zawarta, z uwagi na rozbiórkę budynku kina. Aktualnie
podjęto czynności zmierzające do dostosowania dokumentów do istniejącego stanu
faktycznego.

34.

Uchwała Nr XLIl/357/18 Rady Miasta Bielsk Podlaski 2 dnia 27 marca 2018 r. w sprawie
nadania nazwy drodze wewnętrznej w mieście Bielsk Podlaski.

Uchwała została zrealizowana. Nazwa ulicy Jerzego Nowosielskiego została wprowadzona
do ewidencji miejscowości, ulic i adresów i jest stosowana przy ustalaniu numerów

'

porządkowych budynków mieszkalnych oraz innych budynków znajdujących się na
przyległych nieruchomościach. Zostalo umieszczona tabliczka z nazwą ulicy. 0 nadaniu
nazwy ulicy poinformowano Urząd Statystycznyi Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim
oraz wnioskodawców, a także służby ratownicze, policję, urząd pocztowy.

35.

Uchwała Nr XLII/358/18 Rady Miasta Bielsk Podlaski 2 dnia 27 marca 2018 r. w sprawie
usunięcia pomnika przy ul. 3 Maja na Skwerze im. Izabeli Branickiej.

Pomnik został usunięty. Uchwala została zrealizowana.

36.

Uchwała Nr XLIII/359/18 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 24 kwietnia 2018 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Strategii Integracji Rozwiązywania Problemów
Społecznych Miasta Bielsk Podlaski na lata 2014-2022.
i

Uchwała w trakcie realizacji. Uchwala został przyjęty harmonogram wdrażania strategii na
lata 2018 — 2019, który aktualizuje najważniejsze cele strategiczne do realizacji na kolejne
dwa lata.

37.

Uchwała Nr XLIlI/360/18 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 24 kwietnia 2013 r.
w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia
mieszkaniach chronionych mieszkańców miasta Bielsk Podlaski.
i

Uchwała jest realizowana. Uchwala została opublikowana w Dzienniku Urzędowym
Województwa Podlaskiego 30 kwietnia 2018 r. i weszła w życie po upływie 14 dni od dnia
ogłoszenia, Na podstawie uchwały zostały uregulowane zasady ponoszenia odpłatności za
pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych osobom tego pozbawionym
iosobom, których dochód przekracza kryterium dochodowe.

38.

Uchwała Nr XLIlI/361/18 Rady Miasta Bielsk Podlaski 2 dnia 24 kwietnia 2018 r.
w sprawie udzielenia dotacji celowej Parafii p.w. Najświętszej Opatrzności Bożej w Bielsku
Podlaskim na dofinansowanie robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru

zabytków.
Uchwałę zrealizowano. Uchwała weszła w życie 24 kwietnia 2018

r.

Na podstawie uchwały udzielono dotacji celowej w kwocie 20.000 zł (słownie: dwadzieścia
tysięcy złotych) Parafii p.w. Najświętszej Opatrzności Bożej w Bielsku Podlaskim

Wrzosowa 16 na dofinansowanie robót budowlanych przy zabytku: Dwór Smulskich wraz
z otaczającym terenem stanowiącym fragmentzalożenia parkowego” wpisanym do rejestru
zabytków przez Wojewódzkiego Konsenil/atora Zabytków w Białymstoku pod nr A—387.
ul.

Dotacje przyznano na wymianę asza/owania i ocieplenie ścian zewnętrznych obiektu
zabytkowego. Dotacje wykorzystano i rozliczono zgodnie z umową.
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39.

Uchwała Nr XLIlI/362/18 Rady Miasta Bielsk Podlaski : dnia 24 kwietnia 2018 r.
w sprawie udzielenia dotacji celowej z budżetu miasta Bielsk Podlaski na pomoc finansową
dla Powiatu Bielskiego.

podstawie uchwaly udzielono z budżetu miasta Bielsk Podlaski na rok 2018 pomocy
finansowej w formie dotacji celowych dla Powiatu Bielskiego, z przeznaczeniem
na dofinansowanie następujących zadań inwestycyjnych:
Na

Przebudowa i rozbudowa budynku lLiceum Ogólnokształcącego im. T. Kościuszki w Bielsku
Podlaskim o halę sportowa z zapleczem wraz z niezbędną infrastruktura towarzysząca —
2. 000.000 zl (kwota przekazana — 2. 000. 000 zl),
—

—

Przebudowa mostu położonego w ciqgu drogi powiatowej Nr 16018 przez rzekę Biala wraz
— 100.000 zl (kwota przekazana — 100. 000 zl),

z rozbudową dojazdów

- Budowa chodnika w ul. Widowskiej na odcinku od mostu do skrzyżowania z ul. Chmielna
165.000 zl (kwota przekazana — 164. 623,03 zl),

—

Przebudowa skrzyżowania ul. Żwirki i Wigury 2 ul. Mickiewicza w Bielsku Podlaskim” —
600.000 zl— inwestycja zostala wycofana z listy przedmiotów dofinansowania na podstawie
Uchwały Nr XLVI/3 77/18 Rady Miasta Bielsk Podlaski 2 dnia 26 czerwca 2018 r.,

—

—

Przebudowa drogi powiatowej Nr 16018 — ulicy Mickiewicza w Bielsku Podlaskim
na odcinku: „Kleeberga-Ogrodowa" — 360.000 zł (kwota zwiększona do 540.000 zl na
podstawie Uchwały Nr XLVl/377/18 Rady Miasta Bielsk Podlaski 2 dnia 26 czerwca 2018 r.
iprzekazana w calości).

Przyznana dotacja celowa w kwocie 2.000.000,00 zl została wykorzystana w kwocie
2.000.000,00zl. Rozliczenia dokonano w sprawozdaniu z realizacji umowy o dotację celową
z dnia 23.07.2018 r. Cel, na który zostaly przeznaczone środki to dofinansowanie kosztów
realizacji zadania pn.: Przebudowa i rozbudowa budynku I Liceum Ogólnoksztalcqcego im.
T. Kościuszki w Bielsku Podlaskim o halę
sportowa z zapleczem wraz z niezbędną
infrastrukturą towarzysząca.
W ramach przyznanej dotacji wykonano roboty budowlane przebudowy i rozbudowy
budynku lLiceum Ogólnokształcącego im T. Kościuszki w Bielsku Podlaskim o halę sportową
z zapleczem wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą, zgodnie z zatwierdzonymi przez

inspektora nadzoru protokołami odbioru robót budowlanych do faktur.

40.

Uchwała Nr XLIII/363/18 Rady Miasta Bielsk Podlaski
w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta na 2018 r.

2

dnia 24 kwietnia 2018 r.

Uchwale zrealizowano, zmiany zostaly dokonane zgodnie z zapisami uchwaly. Uchwala

zostala opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego, poz. 2218 z dnia
9 maja 2018 roku.

41.

Uchwała Nr XLIII/364/18 Rady Miasta Bielsk Podlaski 2 dnia 24 kwietnia 2018 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bielsk
Podlaski na lata 2018—2027 wraz z prognozą kwoty długu spłat zobowiązań na lata 2018—
2027.
x
i

Uchwałę zamieszczona na stronie internetowej Urzędu Miasta Bielsk Podlaski w BIP oraz
przekazano do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku.

42.

Uchwała Nr XLiII/365/18 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 24 kwietnia 2018 r.
w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości Skarbu Państwa na rzecz
Gminy Miejskiej Bielsk Podlaski.

Uchwała została zrealizowana.
Nabyto nieodpłatnie nieruchomości oznaczone nr
geodezyjnymi 53 i 3478 położone przy ulicach Wysokiej i Technicznej, z przeznaczeniem pod
drogi miejskie.

43.

Uchwala Nr XLIV/366/18 Rady Miasta Bielsk Podlaski : dnia 7 maja 2018 r. w sprawie
zmiany Regulaminu Utrzymania Czystości Porządku na Terenie Miasta Bielsk Podlaski.
i

Przedstawione zmiany do powyższej uchwały stanowią dostosowanie systemu gospodarki
odpadami komunalnymi do wymogów określonych w Rozporządzeniu Rady Ministrów z 29
grudnia 2016 roku w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych
frakcji odpadów (Dz. U. z 4 stycznia 201 7 roku, poz. 19), które weszło w życie z dniem 1 lipca
201 7 r.
Zmiany dotyczyły selektywnej zbiórki odpadów komunalnych prowadzonej przez właścicieli
nieruchomości zabudowy jednorodzinnej oraz wielorodzinnej. Wprowadzone zostały
również zmiany w częstotliwości odbioru niektórych frakcji odpadów komunalnych.
Podstawową zmianą wynikającą z nowych uregulowań prawnych jest obligatoryjne
zbieranie bioadpadów w obrębie nieruchomości, na których zostały wytworzone. Związane
to było z ustawieniem dodatkowego pojemnika w kolorze brązowym w zabudowie
wielorodzinne] oraz zmianie worka bezban/vnego na worek brązowy w zabudowie
jednorodzinnej.

44.

Uchwała Nr XLIV/367/18 Rady Miasta Bielsk Podlaski 2 dnia 7 maja 2018 r. zmieniającą
zakresu świadczenia usług w zakresie
uchwalę w sprawie szczegółowego sposobu
odbierania odpadów komunalnych od wlaścicieli nieruchomości zagospodarowania tych
odpadów.
i

i

Przedstawione zmiany do powyższej uchwały były konsekwencją zmian w uchwale Nr
XLIV/366/18 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 7 maja 2018 r. w sprawie zmiany
Regulaminu Utrzymania Czystości i Porządku na Terenie Miasta Bielsk Podlaski.
Wprowadzone zmiany dotyczyły częstotliwości odbioru niektórych frakcji odpadów
komunalnych w zabudowie jednorodzinnej i wielorodzinnej.

45.

Uchwała Nr XLV/368/18 Rady Miasta Bielsk Podlaski 2 dnia 29 maja 2018 r. w sprawie
przeprowadzenia na terenie miasta Bielsk Podlaski konsultacji społecznych w sprawie
Budżetu Obywatelskiego jako części budżetu miasta na 2019 rok.

podstawie postanowień uchwały przeprowadzono konsultacje społeczne z mieszkańcami
Miasta Bielsk Podlaski w sprawie Budżetu Obywatelskiego jako części budżetu miasta na rok
2019. Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego
poz. 2515 z dnia 5 czerwca 2018 r.
Na

46.

Uchwała Nr XLV/369/18 Rady Miasta Bielsk Podlaski 2 dnia 29 maja 2018 r. w sprawie
dopuszczenia zapłaty podatków, stanowiących dochody budżetu Miasta Bielsk Podlaski
instrumentem płatniczym.

podstawie uchwały dopuszczono zapłatę podatków stanowiących dochód budżetu
Miasta Bielsk Podlaski za pomocą innego instrumentu płatniczego, w tym instrumentu
Na

płatniczego, na którym przechowywany jest pieniądz elektroniczny. Do wprowadzenia
płatności bezgotówkowych nie doszło, ponieważ już w 2018 r. uzyskano informację,
iż program upowszechniania płatności bezgotówkowych w jednostkach administracji
publicznej zostanie zakończony w dniu 31 marca 2019 r. i konieczno będzie migracja do
Programu Polska Bezgotówkowa. Dlatego też przystąpienie do płatności bezgotówkowych
przesunięta na rok 2019, łącznie z wprowadzeniem w systemie księgowym nowego modułu
do obsługi kos.

47.

Uchwała Nr XLV/370/18 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie
zatwierdzenia rocznych sprawozdań finansowych samorządowych instytucji kultury za rok
2017.

Uchwałę zrealizowano przekazując samorządowym instytucjom kultury, tj. Bie/skiemu
Domowi Kultury i Miejskiej Bibliotece Publicznej.

48.

Uchwała Nr XLV/371/18 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie
dokonania zmian w budżecie miasta na 2018 r.

Uchwałę zrealizowana, zmiany w planach finansowych zostały dokonane zgodnie z zapisami
uchwały. Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa
Podlaskiego, poz. 2589 z dnia 7 czerwca 2018 roku.

49.

Uchwała Nr XLV/372/18 Rady Miasta Bielsk Podlaski 2 dnia 29 maja 2018 r. zmieniająca
uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletnie] Prognozy Finansowej Miasta Bielsk Podlaski na
lata 2018—2027 wraz z prognozą kwoty długu spłat zobowiązań na lata 2018—2027.
i

Uchwałę zamieszczono na stronie internetowej Urzędu Miasta Bielsk Podlaski w BIP oraz
przekazano do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku.

50.

Uchwała Nr XLV/373/18 Rady Miasta Bielsk Podlaski : dnia 29 maja 2018 r. w sprawie
zasad usytuowania na terenie miasta Bielsk Podlaski miejsc sprzedażyi podawania napojów
alkoholowych.

uchwalą wprowadzone zostały odmienne zasady usytuowania dla punktów
prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem
sprzedaży (sklepy) i punktów prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych
przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży. Zróżnicowane zostały odległości
względem obiektów chronionych takich jak szkoly, przedszkola, obiekty sakralne, cmentarze
itp. W przypadków sklepów odległość do obiektów chronionych wynosi nie mniej niż 40 m,
a w przypadku punktów gastronomicznych nie mniej niż 100 m. Uchwała realizowana jest
przez Miejską Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Bielsku Podlaskim, która
zobligowana jest do wydania opinii w przedmiocie zgodności lokalizacji punktów sprzedaży
alkoholu z uchwałą rady gminy określającą zasady usytuowania, Następnie organ
zezwalający wydaje stosowną decyzję (w przypadku opinii pozytywnej zezwolenie
na sprzedaż alkoholu, w przypadku opinii negatywnej decyzję odmawiajch wydania
zezwolenia).
Ww.

51.

Uchwała Nr XLV/374/18 Rady Miasta Bielsk Podlaski 2 dnia 29 maja 2018 r. w sprawie
ustalenia na terenie miasta Bielsk Podlaski maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż
napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży oraz
w miejscu sprzedaży.

Uchwała NR XLV/374/18 Rady Miasta Bielsk Podlaski 2 dnia 29 maja 2018 r. w sprawie
ustalenia na terenie miasta Bielsk Podlaski maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż
napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży oraz
w miejscu sprzedaży określa maksymalną liczbę zezwoleń wszystkich rodzajów napojów
alkoholowych (piwo, wino, wódka) oddzielnie dla detalu i gastronomii. Uchwala realizowana
jest przez Miejską Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Bielsku Podlaskim,
która zobligowana jest do wydania opinii w przedmiocie zgodności lokalizacji punktów
sprzedaży alkoholu z uchwalą rady gminy określającą limit punktów sprzedaży. Następnie
organ zezwalający wydaje stosowną decyzję (w przypadku opinii pozytywnej zezwolenie na
sprzedaż alkoholu, w przypadku opinii negatywnej decyzję odmawiajqcą wydania
zezwolenia).

52.

Uchwałę Nr XLV/375/18 Rady Miasta Bielsk Podlaski 2 dnia 29 maja 2018 r. w sprawie
rozwiązania Komisji w sprawie wypracowania zasad warunków używania herbu Miasta
i

Bielsk Podlaski.

Uchwala została zrealizowana. Komisja na swoim posiedzeniu w dniu 15 maja 2018 r.
podjęła decyzję o rezygnacji z dalszych prac nad opracowaniem nowego projektu uchwały.
Komisja uznała swoje prace za zakończone po przedłożeniu projektu uchwały, który był
rozpatrywany na XLII! sesji Rady Miasta Bielsk Podlaski i nie uzyskał akceptacji Rady. Z dniem
29 maja 2018 r. Rada Miasta rozwiązała Komisję.

53.

Uchwałę Nr XLV/376/18 Rady Miasta Bielsk Podlaski
wykorzystania wizerunku herbu Miasta Bielsk Podlaski.

dnia 29 maja 2018 r. w sprawie

2

Rada Miasta wyraziła zgodę wnioskodawcy na wykorzystanie wizerunku herbu Miasta Bielsk
Podlaski na naklejce i na proporcu w celu zamieszczenia na motocyklu w związku
z przewidywanym udziałem w zlocie środowiskowym,
Przewodniczący Rady Miasta pismem z dnia 4 czerwca 2018 r. zawiadomił wnioskodawcę
o sposobie załatwienia wniosku poprzez przesłanie uchwały Rady Miasta.

54.

Uchwała Nr XLVI/377/18 Rady Miasta Bielsk Podlaski 2 dnia 26 czerwca 2018 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia dotacji celowej z budżetu miasta Bielsk Podlaski
na pomoc finansową dla Powiatu Bielskiego.

Uchwałę zrealizowano w zakresie podwyższenia kwoty dofinansowania zadania pn.
„Przebudowa drogi powiatowej Nr 16015 — ulica Mickiewicza w Bielsku Podlaskim na
odcinku: Kleeberga—Ogrodowa” do 540.000 zł (kwota przekazanej i rozliczonej dotacji —

540.000 zł).

55.

Uchwała Nr XLVI/378/18 Rady Miasta Bielsk Podlaski 2 dnia 26 czerwca 2018 r.
w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta na 2018 r.
Uchwałę zrealizowano, zmiany w planachfinansowych zostały dokonane zgodnie z zapisami
uchwaly. Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa
Podlaskiego, poz. 3003 z dnia 3 lipca 2018 roku.

56.

Uchwała Nr XLVI/379/18 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 25 czerwca 2018 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bielsk
Podlaski na lata 2018-2027 wraz z prognozą kwoty długu spłat zobowiązań na lata 2018—
2027.
i

Uchwałę zamieszczono na stronie internetowej Urzędu Miasta Bielsk Podlaski w BIP oraz
przekazano do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku.

57.

Uchwala Nr XLVI/380/18 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 26 czerwca 2018 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miasta Bielsk Podlaski za 2017 r. wraz
ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2017 r,

Uchwała została przekazana do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku oraz
zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Bielsk Podlaski. Na jej
podstawie dokonano zapisów w księgach rachunkowych budżetu.

58.

Uchwała Nr XLVI/381/18 Rady Miasta Bielsk Podlaski 2 dnia 26 czerwca 2018 r.
w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Bielsk Podlaski absolutorium za 2017 rok.
Uchwała została przyjęta jako końcowy element w procesie rozliczenia roku 201 7.

59.

Uchwała Nr XLVI/382/18 Rady Miasta Bielsk Podlaski 1 dnia 26 czerwca 2018 r.
w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrzowi Miasta Bielsk Podlaski.

Uchwała została zrealizowana. Wynagrodzenie Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski było
wyplacone w wysokości ustalonej uchwala.

50.

Uchwała Nr XLVI/383/18 Rady Miasta Bielsk Podlaski 1 dnia 26 czerwca 2018 r.
w sprawie przyjęcia projektu „Regulaminu dostarczania wody odprowadzania ścieków na
terenie miasta Bielsk Podlaski".
i

Uchwała została zrealizowana. Uchwa/ony projekt „Regulaminu dostarczania wody
odprowadzania ścieków na terenie miasta Bielsk Podlaski” został przekazany do organu
regulacyjnego jakim jest Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Białymstoku PGW Wody
Polskie w celu zaopiniowania.
i

61.

Uchwała Nr XLVI/384/18 Rady Miasta Bielsk Podlaski 2 dnia 26 czerwca 2018 r.
w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie szczegółowego sposobu
zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
Ogłoszenie tekstu jednolitego wynika z art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r.
o ogłoszeniu aktów normatywnych iniektórych innych aktów prawnych (Dz. U. 22017 r. poz,
1523) i ma na celu ułatwienie posługiwania się znowelizowanym aktem prawnym, jakim jest
przedmiotowa uchwała. Stanowi redakcyjne uporządkowanie zmian przepisów, jakie zaszły
po ogłoszeniu tekstu pierwotnego uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu
świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów. Uchwała nie zawiera jakichkolwiek
nowych sformułowań modyfikujących stan prawny. Jest odzwierciedleniem istniejącego
stanu prawnego.
i

62.

Uchwała Nr XLVI/385/18 Rady Miasta Bielsk Podlaski 2 dnia 26 czerwca 2018 r. uchylające
uchwaly: w sprawie dni godzin otwierania oraz zamykania placówek handlu detalicznego,
zakładów gastronomicznych zakładów usługowych na terenie miasta Bielska Podlaskiego
oraz w sprawie wprowadzenia stałego zakazu spożywania napojów alkoholowych na terenie
miasta Bielska Podlaskiego.
i

i

Przedmiotowe uchwały straciły aktualność. W miejsce uchylonych uchwał wprowadzone
zostały nowe uchwaly. Jedna reguluje czas pracy punktów detalicznej sprzedaży napojów
alkoholowych. Druga wprowadza odstępstwa od zakazu spożywania alkoholu W miejscach
publicznych.

53.

Uchwała Nr XLVI/386/18 Rady Miasta Bielsk Podlaski 2 dnia 26 czerwca 2018 r.
w sprawie odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach
publicznych na terenie miasta Bielsk Podlaski.
Uchwała Nr XLVI/386/18 Rady Miasta Bielsk Podlaski 2 dnia 26 czerwca 2018 r w sprawie
odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych

i

fio?

'

na terenie miasta Bielsk Podlaski wskazuje miejsca objęte odstępstwem od zakazu
spożywania alkoholu. Uchwała jest realizowana. Zgodnie z jej zapisami możliwe jest
zezwoleń jednorazowych
funkcjonowanie
podczas imprez okolicznościowych
organizowanych w Parku Królowej Heleny, oraz spożywanie alkoholu podczas nocy
sylwestrowych obchodzonych wedlug kalendarza gregoriańskiego i juliańskiego.

64.

Uchwała Nr XLVI/387/18 Rady Miasta Bielsk Podlaski 2 dnia 26 czerwca 2018 r.
w sprawie ograniczenia na terenie miasta Bielsk Podlaski godzin nocnej sprzedaży napojów
alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży.

Uchwała Nr XL Vl/387/18 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie
ograniczenia na terenie miasta Bielsk Podlaski godzin nocnej sprzedaży napojów
alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży reguluje czas sprzedaży
napojów alkoholowych w godzinach nocnych, w punktach sprzedaży detalicznej (sklepach).
Ograniczenia dot. sprzedaży wszystkichrodzajów napojów alkoholowych między godz. 23.00
o 6.00. Uchwala jest realizowania. Każde zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych
przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży zawiera informację dot. godzin
sprzedaży alkoholu. Wprowadzenie uchwaly wyeliminowało sklepy nocne.

55.

Uchwała Nr XLVI/388/18 Rady Miasta Bielsk Podlaski 2 dnia 26 czerwca 2018 r.
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla terenu zlokalizowanego w zachodniej części miasta przy ul. Brańskiej.
Uchwała została zrealizowana. Rada Miasta Bielsk Podlaski uchwałą Nr V/41/19 z dnia
26 lutego 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla
terenu zlokalizowanego wzachodniej części miasta przy ul. Brańskiej, w Bielsku Podlaskim
przyjęła przedmiotowy plan, który zostal opublikowany w Dzienniku Urzędowym
Województwa Podlaskiego poz. 1263 z dnia 28 lutego br.

65.

Uchwała Nr XLVII/389/18 Rady Miasta Bielsk Podlaski 2 dnia 27 sierpnia 2018 r.
sprawie przyjęcia „Programu szczepień profilaktycznych przeciwko grypie dla
mieszkańców Bielska Podlaskiego po 60 roku życia na lata 2018—2020.

w

Uchwala jest w trakcie realizacji. Na podstawie uchwały osoby w wieku 60+ będący
mieszkańcami miasta otrzymali możliwość bezpłatnego zaszczepienia się przeciwko grypie.
W roku 2018 zostało zaszczepionych 832 os. Program będzie kontynuowany w bieżącym
roku oraz w roku 2020.

67.

Uchwała Nr XLVII/390/18 Rady Miasta Bielsk Podlaski
w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta na 2018 r.

2

dnia 27 sierpnia 2018 r.

Uchwale zrealizowano, zmiany zostały dokonane zgodnie z zapisami uchwaly. Uchwala
została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego, poz. 3487 z dnia
29 sierpnia 2018 roku,

58.

Uchwała Nr XLVII/391/18 Rady Miasta Bielsk Podlaski 2 dnia 27 sierpnia 2018 r.
zmieniająca uchwałę wsprawie uchwalenia Wieloletnie] Prognozy Finansowej Miasta Bielsk
Podlaski na lata 2018—2027 wraz z prognozą kwoty długu spłat zobowiązań na lata 20182027.
i

Uchwałę zamieszczono na stronie internetowej Urzędu Miasta Bielsk Podlaski
przekazano do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku.

W BIP

oraz

59.

Uchwała Nr XLVII/392/18 Rady Miasta Bielsk Podlaski 2 dnia 27 sierpnia 2018 r.
w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości Skarbu Państwa na rzecz
Miasta Bielsk Podlaski.

Uchwała została zrealizowana. Nabyto nieodpłatnie nieruchomości oznaczone
nr geodezyjnymi 3392 i 225 położone przy ulicach Konwaliowej i Brańskiej z przeznaczeniem
pod drogi miejskie.

70.

Uchwała Nr XLVII/393/18 Rady Miasta Bielsk Podlaski 2 dnia 27 sierpnia 2018 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do zmiany części Studium uwarunkowań
kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Bielsk Podlaski.

i

Uchwała w trakcie realizacji. Projekt zmiany Studium jest w trakcie przygotowywania
do złożenia pod obrady Rady Miasta na sesji kwietniowej.

71.

Uchwała Nr XLVII/394/18 Rady Miasta Bielsk Podlaski
w sprawie ustanowienia pomnika przyrody.

:

dnia 27 sierpnia 2018 r.

Pomnikowe drzewo gatunku sosna zwyczajna zostało oznakowane tab/icq informacyjna
zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 10 grudnia 2004 r. w sprawie wzorów
tablic (Dz. U. z 2004 r. Nr 268, poz. 2665).
ustanowieniu pomnika przyrody poinformowano właściciela nieruchomości, na granicy
które] rośnie pomnikowe drzewo.

O

Zgodnie z art. 113 ust.4 i 114 ust.3 ustawy o ochronie przyrody (Dz.U. z 2018 r. poz. 1614 z
późn.zm.) w ustawowym terminie przesłano Genera/nemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska
i Regionu/nemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska w Białymstoku kopię uchwały oraz
informacje określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 11 września 2012 r.
w sprawie centra/nego rejestru form ochrony przyrody (Dz. U. z 2012 r. poz. 1080), a także
dokonano wpisu tych informacji do centralnego rejestruform ochrony przyrody. Wpis został
zatwierdzony iprzedmiotowy pomnik przyrodyfiguruje w centralnym rejestrze form ochrony
przyrody, prowadzonym przez Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska.

72.

Uchwała Nr XLVII/395/18 Rady Miasta Bielsk Podlaski 1 dnia 27 sierpnia 2018 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie podziału Miasta Bielsk Podlaski na okręgi wyborcze,
ustalenia ich granic numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
wyborczym.
i

j

164

„i

Uchwała została zrealizowana i opublikowana W Dz. Urz. Woj. Podl. z 2018 r. poz. 3472.
Uchwała polegała na dodaniu nowych ulic w okręgu nr3 i4 oraz zmianie numeracji przy ul.
Dubiażyńskiej i ul. 11 Listopada.

73.

Uchwała Nr XLVII/396/18 Rady Miasta Bielsk Podlaski 2 dnia 27 sierpnia 2018 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie podzialu Miasta Bielsk Podlaski na stałe obwody glosowania:
ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.

Uchwała została zrealizowana i opublikowana w Dz. Urz, Woj. Podl. z 2018 r. poz. 3473.
Uchwała polegała na zmianie numeracji przy ul. 11 Listopada (obwód nr 9) oraz ul.
Dubiażyńskiej (obwód nr 11) w zwiazku z wybudowaniem tam budynków mieszkalnych
ipodjętymi przez właścicieli czynnościami związanymi z zama/dawaniem, a także nadaniem
nazw nowo utworzonym ulicom w mieście w obwodzie nr 12 i 13 oraz zmianq (tymczasowa)
siedziby instytucji kultury, w której mieściła się siedziba obwodowej komisji wyborczej.

74.

Uchwałę Nr XLVII/397/18 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 27 sierpnia 2018 r.
w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania.

Uchwała została zrealizowana i opublikowana w Dz. Urz. Woj. Podl. z 2018 r. poz.3474 Mocq
niniejszej uchwały utworzono odrębny obwód głosowania w Samodzielnym Publicznym
Zakładzie Opieki Zdrowotnej w szpitalu w celu przeprowadzenia wyborów samorządowych
zarządzonych na 21 października 2018 r.

75.

Uchwała Nr XLVIII/398/18 Rady Miasta Bielsk Podlaski 2 dnia 25 września 2018 r.
w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania wykupu.
i

Miasto Bielsk Podlaski wyemitowało w 2018 r. 9.500 obligacji o wartości nominalnej 1.000
każda, na łączną kwotę 59.500.000 zł.

76.

Uchwala Nr XLVIII/399/18 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 25 września 2018 r.
w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta na 2018 r.

Uchwałę zrealizowano, zmiany zostały dokonane zgodnie z zapisami uchwały, Uchwała
została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego, poz. 3887 z dnia
1 października 2018 roku.

77.

Uchwała Nr XLVIII/400/18 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 25 września 2018 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bielsk
Podlaski na lata 2018-2027 wraz z prognozą kwoty długu splat zobowiązań na lata 2018—
2027.
i

Uchwałę zamieszczono na stronie internetowej Urzędu Miasta Bielsk Podlaski w BIP oraz
przekazano do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku.

78.

Uchwała Nr XLVIII/401/18 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 25 września 2018 r.
w sprawie określenia kierunków polityki spoleczne-gospodarczej miasta na 2019 r.
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Zapisy uchwały zostały uwzględnione w projekcie budżetu miasta na 2019 r.

79.

Uchwała Nr XLVIII/402/18 Rady Miasta Bielsk Podlaski 2 dnia 25 września 2018 r.
kierunków zagospodarowania
w sprawie aktualności Studium uwarunkowań
przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Bielsk
i

Podlaski.

Uchwała została wykonana i zrealizowany został obowiązek wynikający z art. 32 ustawy
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniuprzestrzennym (Dz. U z 2018r.
poz. 1945).

80.

Uchwała Nr XLVIII/403/18 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 25 września 2018 r.
w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w mieście Bielsk Podlaski.

Uchwała została zrealizowana. Nazwa ulicy Cicha została Wprowadzona do ewidencji
miejscowości, ulic i adresów i jest stosowana przy ustalaniu numerów porządkowych
budynków mieszkalnych oraz innych budynków znajdujących się na przyległych
nieruchomościach. Została umieszczona tabliczka z nazwą ulicy. 0 nadaniu nazwy ulicy
poinformowano Urząd Statystyczny i Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim oraz
wnioskodawców, a także służby ratownicze, policję, urząd pocztowy.

81.

Uchwała Nr XLVIII/404/18 Rady Miasta Bielsk Podlaski 2 dnia 25 września 2018 r.
w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie wysokości stawek opłat za
zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na obszarze miasta Bielsk Podlaski na cele
niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.

Uchwała jest realizowana. Na jej podstawie naliczane są stawki opłat za zajecie pasów
drogowych dróg publicznych w decyzjach administracyjnych.

82.

Uchwała Nr XLVIII/405/18 Rady Miasta Bielsk Podlaski 2 dnia 25 września 2018 r.
w sprawie przyjęcia sprawozdań z działalności Komisji Rady Miasta za półrocze 2018 r.
I

Uchwała została zrealizowana. Komisje przedłożyły pod obrady wrześniowej sesji
sprawozdania z działalności za I półrocze 2018 r. Rada Miasta przyjęła ww. sprawozdania
w drodze uchwały.

83.

Uchwała Nr XLVIII/406/18 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 25 września 2018 r.
w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski z powodu
„nieprzestrzegania prawa w ten sposób, że nie wszystkich nauczycieli zajmujących
stanowiska kierownicze w szkole kategoryzuje jako pracowników samorządowych
zatrudnionych na stanowiskach kierowniczych urzędniczych".

Rada Miasta uznała za bezzasadną skargę z dnia 9 sierpnia 2018 r. na Burmistrza Miasta
Bielsk Podlaski z powodu „nieprzestrzegania prawa w ten sposób, że nie wszystkich
nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze w szkole kategoryzuje jako pracowników
samorządowych zatrudnionych na stanowiskach kierowniczych urzędniczych”.

sziązku z ponownym złożeniem skargi przez skarżącego

na działalność Burmistrza Miasta
Bielsk Podlaski w zakresie dotyczącym nieprzestrzegania przez Burmistrza Miasta Bielsk
Podlaski postanowień ustawy o pracownikach samorządowych określających, jakie kryteria
musi spełnić osoba zatrudniona na stanowisku sekretarza miasta, bez wskazania nowych
okoliczności i dowodów, Rada Miasta podtrzymała rozstrzygnięcie wyrażone w Uchwale nr
Xl/98/15 Rady Miasta Bielsk Podlaski 2 dnia 29 września 2015 r. w sprawie rozpatrzenia
skargi na Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski z powodu nieprzestrzegania postanowień art. 5
ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych określającego, jakie kryteria musi spełnić
osoba zatrudniona na stanowisku sekretarza miasta.
Uchwała została zrealizowana. Przewodniczący Rady Miasta pismem z dnia 26 września
2018 r. zawiadomił skarżącego o sposobie załatwienia skargi poprzez przesłanie uchwały
Rady wraz z uzasadnieniem.

84.

Uchwała Nr XLlX/407/18 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 9 listopada 2018 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli
zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Miasto Bielsk Podlaski.

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego 15
listopada 2018 r. z i weszła w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Podlaskiego. Uchwała w trakcie realizacji — ma zastosowanie
przy ustalaniu przez dyrektorów wynagrodzenia nauczycie/om.

85.

Uchwała Nr XLIX/408/18 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 9 listopada 2018 r. w sprawie
przyjęcia Rocznego programu współpracy Miasta Bielsk Podlaski z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia
2003 roku o działalności pożytku publicznego o wolontariacie na rok 2019.
i

Uchwała weszła wżycie z dniem 1 stycznia 2019

r.

Uchwała jest w trakcie realizacji. Uchwała

stanowiła podstawę do zaplanowania w budżecie miasta środków na wspieranie
i powierzanie zadań publicznych organizacjom pozarządowym oraz innym podmiotom
w 2019 roku, a także ogłoszenia na 2019 rok 1 konkursów ofert i naboru wniosków na
realizację zadań publicznych przez kluby sportowe.

85.

Uchwała Nr XLIX/409/18 Rady Miasta Bielsk Podlaski
dokonania zmian w budżecie miasta na 2018 r.

2

dnia 9 listopada 2018 r. w sprawie

Uchwałę zrealizowano, zmiany zostały dokonane zgodnie z zapisami uchwały. Uchwała

została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego, poz. 4689 z dnia
22 listopada2018 roku.

87.

Uchwała Nr XLIX/410/18 Rady Miasta Bielsk Podlaski 2 dnia 9 listopada 2018 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletnie] Prognozy Finansowej Miasta Bielsk
Podlaski na lata 2018—2027 wraz z prognozą kwoty długu splat zobowiązań na lata 2018—
2027.
i

Uchwałę zamieszczona na stronie internetowej Urzędu Miasta Bielsk Podlaski w BIP oraz
przekazano do Regionalnej izby Obrachunkowej w Białymstoku.

88.

Uchwała Nr XLIX/411/18 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 9 listopada 2018 r. w sprawie
ustalenia jednostkowej stawki dotacji przedmiotowej na 2019 r. dla samorządowego
zakladu budżetowego Pływalnia Miejska „Wodnik".

Uchwałę zrealizowano poprzez uwzględnienie w budżecie Miasta na 2019 rok dotacji
przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego Pływalnia Miejska „Wodnik"
w Bielsku Podlaskim w wysokości odpowiadającej dofinansowaniu do jednej osobogodziny
w kwocie 12,36 zł.

89.

Uchwała Nr XLIX/412/18 Rady Miasta Bielsk Podlaski 2 dnia 9 listopada 2018 r.
zmieniającą uchwalę w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Bielsk Podlaski.

Uchwała jest realizowana na bieżąco. Uchwała uwzględniła zmiany prawne wprowadzone
ustawą o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie
wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych. Uchwała
stanowi o ustroju miasta i jest podstawą działania organów gminy. Jako akt prawa
Urz. Woj. Podl. 22018 r. poz. 4576 i weszła wżycie
miejscowego została opublikowana
30 listopada 2018 r.

tz.

90.

Uchwała Nr XLIX/413/18 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 9 listopada 2018 r. w sprawie
odprowadzania ścieków na terenie miasta Bielsk
„Regulaminu dostarczania wody
i

Podlaski".

Uchwala weszła w życie 30 listopada 2018
Komunalne sp. z o.o. w Bielsku Podlaskim.

r. i

jest realizowana przez Przedsiębiorstwo

91.

Uchwała Nr XLIX/414/18 Rady Miasta Bielsk Podlaski 2 dnia 9 listopada 2018 r. w sprawie
upamiętnienia 100. rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę.
Uchwała upamiętniająca 100. rocznicę Odzyskania Niepodległości przez Polskę została
zamieszczona na stronie internetowej Urzędu Miasta Bielsk Podlaski w Biuletynie informacji
Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta.

Uchwaiy podjęte przez Radę Miasta VllI kadenc'i (2018-2023)

92.

Uchwała Nr l/1/18 Rady Miasta Bielsk Podlaski 2 dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie
wyboru Przewodniczącego Rady Miasta Bielsk Podlaski.

Uchwała została zrealizowana. Stwierdzono wybór Pana Andrzeja Roszczenki
Przewodniczącego Rady Miasta Bielsk Podlaski.

93.

na

Uchwala Nr I/2/18 Rady Miasta Bielsk Podlaski 2 dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie
wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Bielsk Podlaski.

Uchwała
została zrealizowana.
Rada
Miasta
dokonała
wyboru dwóch
Wiceprzewodniczqcych Rady Miasta, tj. Pana Romualda Margańskiego i Pono Tomaszo
Sulimę.

94.

Uchwała Nr II/3/18 Rady Miasta Bielsk Podlaski 2 dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie
ustalenia liczby, rodzajów oraz przedmiotu działania stałych Komisji Rady Miasta Bielsk

Podlaski.

Uchwała została zrealizowana. Rada Miasta ustaliła 3 rodzaje stałych Komisji Rady Miasta,
a mianowicie:

.

'
'

Komisję Finansów i Budżetu Miasto
Komisję do spraw inwestycji, Gospodarki Przestrzennej

Komunalnej, Rozwoju
Gospodarczego oraz Porządku Bezpieczeństwa Publicznego;
Komisję Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji oraz Rodziny, Zdrowia, Promocji Miasta
i Współpracy ze Społecznościami Loka/nymi
i

i

W uchwale określono również przedmiot działania poszczególnych Komisji Rady Miasta.

95.

Uchwała Nr Il/4/18 Rady Miasta Bielsk Podlaski 2 dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie
powołania Komisji Finansów Budżetu Miasta Rady Miasta Bielsk Podlaski.
i

Uchwała została zrealizowana. Ustalono 4—osobowy skład Komisji Finansów i Budżetu
Miasta.

96.

Uchwała Nr lI/5/18 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie wyboru
przewodniczącego Komisji Finansów i Budżetu Miasta Rady Miasta Bielsk Podlaski.

Uchwała została zrealizowana. Dokonano wyboru przewodniczącego Komisji Finansów
Budżetu Miasta, którym zostałA/eksanderBożka.

i

97.

Uchwała Nr II/6/18 Rady Miasta Bielsk Podlaski 2 dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie
powołania Komisji do spraw Inwestycji, Gospodarki Przestrzennej Komunalnej, Rozwoju
Gospodarczego, oraz Porządku Bezpieczeństwa Publicznego Rady Miasta Bielsk Podlaski.
i

i

Uchwała została zrealizowana. Ustalono 12—osobowy skład Komisji do spraw Inwestycji,
Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej, Rozwoju Gospodarczego, oraz Porzqdku
i Bezpieczeństwa Publicznego.

98.

Uchwała Nr II/7/18 Rady Miasta Bielsk Podlaski : dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie wyboru
do spraw
przewodniczącego
Komisji
Inwestycji, Gospodarki
Przestrzennej
Komunalnej, Rozwoju Gospodarczego, oraz Porządku i Bezpieczeństwa Publicznego Rady
Miasta Bielsk Podlaski.

i

Uchwała została zrealizowana. Dokonano wyboru przewodniczącego Komisji do spraw
Inwestycji, Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej, Rozwoju Gospodarczego, oraz Porządku
iBezpieczeństwa Publicznego, którym został Piotr Wawulski.

99.

Uchwałę Nr II/8/18 Rady Miasta Bielsk Podlaski 2 dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie
powołania Komisji Oświaty, Kultury, Sportu Rekreacji oraz Rodziny, Zdrowia, Promocji
Miasta Współpracy ze Społecznościami Lokalnymi Rady Miasta Bielsk Podlaski.
i

i

Uchwała została zrealizowana. Ustalono 10-osobowy skład Komisji Oświaty, Kultury, Sportu
i Rekreacji oraz Rodziny, Zdrowia, Promocji Miasta i Współpracy ze Społecznościami
Lokalnymi.

100.

Uchwała Nr II/9/18 Rady Miasta Bielsk Podlaski 2 dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie wyboru
przewodniczącego Komisji Oświaty, Kultury, Sportu Rekreacji oraz Rodziny, Zdrowia,
Promocji Miasta Współpracy ze Społecznościami Lokalnymi Rady Miasta Bielsk Podlaski.
i

i

Uchwała została zrealizowana. Dokonano wyboru przewodniczącej Komisji Oświaty, Kultury,
Sportu i Rekreacji oraz Rodziny, Zdrowia, Promocji Miasta i Współpracy ze Społecznościami
Lokalnymi, która została Eugenia Kruk.

101.

Uchwała Nr |I/10/18 Rady Miasta Bielsk Podlaski 2 dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie
powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Bielsk Podlaski.
Uchwała została zrealizowana. Ustalono 5-osobowy skład Komisji Rewizyjnej Rady Miasta

Bielsk Podlaski.

102.

Uchwała Nr II/11/18 Rady Miasta Bielsk Podlaski : dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie
wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Bielsk Podlaski.

Uchwała została zrealizowana. Dokonano wyboru przewodniczącego Komisji Rewizyjnej,
którym został Mikołaj Osipiuk.

103.

Uchwała Nr II/12/18 Rady Miasta Bielsk Podlaski 2 dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie
powołania Komisji Skarg, Wniosków Petycji Rady Miasta Bielsk Podlaski.
i

Uchwała została zrealizowana. Usta/ono 3—osobowy skład Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
Rady Miasta Bielsk Podlaski.

104.

Uchwała Nr Il/13/18 Rady Miasta Bielsk Podlaski 1 dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie
wyboru Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków Petycji Rady Miasta Bielsk Podlaski.
i

Uchwała została zrealizowana. Dokonano wyboru przewodniczącej
Wniosków i Petycji, która została Irena Zawocka-Prystupa.

Komisji Skarg,

105.

Uchwała Nr III/14/18 Rady Miasta Bielsk Podlaski 2 dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie
wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia
wysokości tej opłaty.
W związku ze znacznym wzrostem kosztów systemu gospodarowania odpadami
komunalnymi w latach 2018 i planowanymi w 2019r. zaistniał obowiązek zwiększenia

wysokościkwoty stawki opłaty za gospodarowanieodpadami komunalnymi placonymi przez
mieszkańców naszego miasta.
W przedmiotowej uchwale w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie

odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opiaty zmiana dotyczy:

'
'

odpadów segregowanych z kwoty 8 zł na kwotę 13 zł.
odpadów zmieszanych z kwoty 22 zł na kwotę 50 zł.

Uchwała obowiązuje od 1 kwietnia 2019 roku.

106.

Uchwała Nr III/15/18 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie
przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt na terenie miasta Bielsk Podlaski w 2019 r.

Uchwała w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Bielsk Podlaski została podjęta 27
grudnia 2018 r. zaś realizowana jest od 1.01.2019 do 31.12.2019r., między innymi poprzez:
wyłonienie schroniska dla bezdomnych zwierząt, wyłonienie lekarza weterynarii
zajmującego się opieką całodobową kompleksową poszkodowanym zwierzętom w
zdarzeniach drogowych z ich udziałem, zakup karmy kotom bezdomnym, zakup karmy psom
bezdomnym,
wyłonienie
lekarzy
weterynarii
zajmujących
się
kastracją/
sterylizacją/udzielaniem niezbędnej usługi weterynaryjnej zwierzętom bezdomnym oraz
kastracją/sterylizach/znakowaniemzwierząt wlaścicielskich.

107.

Uchwała Nr III/16/18 Rady Miasta Bielsk Podlaski 2 dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie
dokonania zmian w budżecie miasta na 2018 r.
Uchwałę zrealizowano, zmiany zostały dokonane zgodnie z zapisami uchwały. Uchwała

została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego, poz. 666 z dnia
28 stycznia 2019 roku.

108.

Uchwała Nr |II/17/18 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 27 grudnia 2018 r. zmieniająca
uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletnie] Prognozy Finansowej Miasta Bielsk Podlaski na
lata 2018-2027 wraz z prognozą kwoty długu spłat zobowiązań na lata 2018—2027.
i

Uchwałę zamieszczona na stronie internetowej Urzędu Miasta Bielsk Podlaski w BIP oraz
przekazano do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku.

109.

Uchwała Nr IIl/18/18 Rady Miasta Bielsk Podlaski 2 dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie
wydatków budżetu miasta niewygasających z upływem roku budżetowego 2018.

Uchwała została zrealizowana poprzez dokonanie odpowiednich księgowań w księgach
rachunkowych i na rachunkach bankowych. Ustalono wykaz wydatków, które nie wygasają
w 2018 r. z upływem roku budżetowego oraz ostateczny termin dokonania tych wydatków
tj. 30.06.2019 r.

110.

Uchwała Nr III/19/18 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie
uchwalenia Wieloletnie] Prognozy Finansowej Miasta Bielsk Podlaski na lata 2019—2027
wraz z prognozą kwoty długu spłat zobowiązań na lata 2019—2027.
]

Uchwałę zamieszczona na stronie internetowej Urzędu Miasta Bielsk Podlaski w BIP oraz
przekazano do Regionalnej izby Obrachunkowej w Białymstoku.

111.

Uchwała Nr III/20/18 Rady Miasta Bielsk Podlaski 2 dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie
uchwalenia budżetu miasta Bielsk Podlaski na rok 2019.

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego, poz.
667 z dnia 28 stycznia 2019 roku.

112.

Uchwałę Nr IIl/21/18 Rady Miasta Bielsk Podlaski 2 dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie
uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019.
i

Uchwała jest w trakcie realizacji. Na podstawie uchwały realizowane są działania z zakresu
rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii.

113.

Uchwała Nr III/22/18 Rady Miasta Bielsk Podlaski 2 dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie
wysokości zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących
żłobki lub kluby dziecięce na terenie Miasta Bielsk Podlaski, w tym określenia kategorii dzieci
i

na które przyznawana

jest dotacja.

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego 31
grudnia 2018 r. z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2019 r. Na podstawie uchwały
przyznawane są dotacje dla żłobków i klubów dziecięcych.

114.

Uchwałę Nr III/23/18 Rady Miasta Bielsk Podlaski 2 dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie
wyboru przedstawicieli Rady Miasta Bielsk Podlaski do składu Bielskiej Rady Działalności
Pożytku Publicznego drugiej kadencji.

Uchwała w trakcie realizacji. Na podstawie uchwały dokonano zmian w uchwale w sprawie
trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Bielskiej Rady Działalności
Pożytku Publicznego. Zarządzeniem Burmistrza Miasta zostaną powołani nowi członkowie
BRDPP w Bielsku Podlaskim — przedstawiciele Rady Miasta

l'LZ

115.

Uchwałę Nr III/24/18 Rady Miasta Bielsk Podlaski 2 dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie
wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy kanalizacji sanitarnej wodociągu na czas
nieoznaczony z Przedsiębiorstwem Komunalnym spółka z o.o. w Bielsku Podlaskim.
i

W dniu

28 grudnia 2018 r. podpisano umowę dzierżawy kanalizacji sanitarnej i wodociągu

z Przedsiębiorstwem Komuna/nym spółka z o. o. w Bielsku Podlaskim na czas nieoznaczony
w trybie bez przetargowym, w której dzierżawca przyjmuje do użytkowania sieci główne
kanalizacji sanitarnej o długości 5 563,9, sieci boczne o długości 1 969,40 m, oraz kanały
tłoczne o długości 803,70 rn o wartości 2 522 088,25 zł, a także sieci główne wodociągu
o długości 1 588,20 m oraz sieci bocznej o długości 259,50 m o wartości 670 774,77 zł,
w ulicach:

Mała, Myśliwska, M. Skłodowskiej — Curie, Krucza, Brzozowa — wybudowanych w latach
201 7 - 2018,
—

Słowackiego, Jarońskiego, Rejtana, Studziwodzka, Łąkowa, Sosnowa, Bagnista, Leśna,
Wiejska, Chmielna, Pogodna, Hołowieska, Rejonowa — wybudowanych w latach 2007—2008.

—

116.

Uchwałę Nr III/25/18 Rady Miasta Bielsk Podlaski 2 dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie
ustalenia wynagrodzenia Burmistrzowi Miasta Bielsk Podlaski.

Uchwała jest realizowana. Wynagrodzenie Burmistrza Miasta Bielsk Podlaskijest wypłacane
w wysokości ustalonej w wyżej wymienionej uchwale,

117.

Uchwala Nr lII/26/18 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie
ustalenia zasad wysokości wypłacania diet radnym oraz zwrotów kosztów związanych
z podróżą służbową.
i

Uchwała jest realizowana na bieżąco. Jako akt prawa miejscowego została opublikowana w
Dz. Urz. Woj. Podl. z 2018 r. poz. 5476 i weszła w życie 15 stycznia 2019 r. Uchwała określa
zasady i wysokość wypłacania diet radnym oraz stanowi podstawę do wypłaty
zryczałtowanych diet radnym za udział w obradach Rady Miasta i Komisji Rady Miasta oraz
zwrotu kosztów związanych z podróżą służbo wą radnego.

118.

Uchwała Nr III/27/18 Rady Miasta Bielsk Podlaski 2 dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie
uchwalenia planu pracy Rady Miasta Bielsk Podlaski na 2019 r.

Uchwała jest w trakcie realizacji. Tematyka uchwalona w planie pracy Rady Miasta będzie
realizowana zgodnie z ustalonym terminarzem.

119.

Uchwała Nr III/28/18 Rady Miasta Bielsk Podlaski 2 dnia 27 grudnia 2018 r. zmieniająca
uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Bielsk Podlaski.
Uchwała została zrealizowana. Jako akt prawa miejscowego została opublikowana w Dz.
2018 r. poz. 5477 i weszła w życie 15 stycznia 2019 r. Mocą niniejszej

Urz. Woj. Pod/, z

uchwały uchylono uregulowania w Statucie Miasta poświęcone dyżurom radnych oraz
uporządkowano chronologię paragrafów w związku z błędem pisarskim.

120.

Uchwała Nr l|l/29/18 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie
wyboru przedstawicieli Rady Miasta Bielsk Podlaski do skladu Kapituły medalu „Zaslużony
dla Miasta Bielsk Podlaski".
Uchwała została zrealizowana. Rada Miasta dokonała wyboru następujących radnych
w skład Kapituły medalu „Zasłużony dla Miasta Bielsk Podlaski”:

Paniq Danutę Karniewicz
- Pana Krzysztofa Grodzkiego
› Pana Romualda Margańskiego.

—

121.

Uchwala Nr III/30/18 Rady Miasta Bielsk Podlaski
obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej.

2

dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie

Uchwala jest w trakcie realizacji. Reguluje kwestię udziału obywateli w stanowieniu aktów
prawa miejscowego na etapie inicjatywy wniesieniu projektu takiego aktui Na jej podstawie
grupa mieszkańców będzie mogła złożyć inicjatywę uchwaładawczq do organu
stanowiącego. Uchwała stanowi akt prawa miejscowego, została opublikowana w Dz. Urz.
Woj. Podl. z 2018 r. poz. 5478 i weszła w życie 15 stycznia 2019 r.

WSPÓŁPRACA z INNYMI
SPOŁECZNOŚCIAMI SAMORZĄDOWYMI

ZWIĄZKI KOMUNALNE

,

Miasto Bielsk Podlaski od samego początku, tj. od 2007 rokjest członkiem Związku Gmin
Regionu Puszczy Białowieskiej. Związek tworzą gminy należące do powiatu bielskiego,
hajnowskiego siemiatyckiego. Ideą powołania tego związku jest wspólne realizowanie zadań
publicznych w zakresie: prowadzenia gospodarki odpadami komunalnymi gospodarki wodnościekowej, prowadzenia spraw wynikających z ustawy o ochronie zwierząt, drogownictwa oraz
promocji gminy.
Burmistrz Miasta Bielsk Podlaski Jaroslaw Borowski jest Wiceprezesem ww. Związku.
i

i

POROZUMIENIA lVllĘDZYGlVIlNNE
1. Porozumienie Miasta Bielsk Podlaski

Gminą Miejską Hajnówka w sprawie
przygotowania realizacji projektu pn. „Budowa Punktów Selektywnego Zbierania
Odpadów Komunalnych na terenie Miasta Bielsk Podlaski Miasta Hajnówka".
z

i

i

Uchwałą NR XXXVIL299/17 z dnia 16 listopada 2017 r. Rada Miasta Bielsk wyraziła zgodę na
współdziałanie Miasta Bielsk Podlaski 2 Gmina Miejska Hajnówka zawarcie porozumienia w
sprawie przygotowania realizacji projektu pn. „Budowa Punktów Selektywnego Zbierania
Odpadów Komunalnych na terenie Miasta Bielsk Podlaski Miasta Hajnówka" w ramach
Programu Operacyjnego infrastruktura Środowisko 2014—2020, działania 2.2. Gospodarka
odpadami komunalnymi.
W 2018 roku Miasto Bielsk Podlaski, jako wiodący partner ww, porozumienia pomyślnie
złożyło wniosek o dofinansowanie budowy selektywnego zbierania odpadów i otrzymało
dofinansowanie o wartości ok. 5,4 mln zł (wartość projektu to ok. 7,7 mln zł).
i

i

i

i

2. Porozumienia

Gmina Bielsk Podlaski dotyczącego możliwości korzystania ze
Środowiskowego Domu Samopomocy w Bielsku Podlaskim przez uprawnionych
mieszkańców Gminy Bielsk Podlaski.
2

Uchwałą Nr XXIV/192/16 z dnia 29.11.2016 r. Rada Miasta Bielsk Podlaski wyraziła
zgodę na zawarcie porozumienia z Gminą Bielsk Podlaski dotyczacego możliwości korzystania
ze Środowiskowego Domu Samopomocy w Bielsku Podlaskim przez uprawnionych
mieszkańców Gminy Bielsk Podlaski.
Pomiędzy Miastem Bielsk Podlaski Gmina Bielsk Podlaski zostało zawarte porozumienie
międzygminne nr 1/16 z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie powierzenia Miastu Bielsk Podlaski
realizacji zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej polegającego na kierowaniu
mieszkańców Gminy Bielsk Podlaski do Środowiskowego Domu Samopomocy w Bielsku
Podlaskim (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2016 r. poz. 4948). Porozumienie zawarte jest na czas
nieokreślony. Na podstawie porozumienia w 2018 roku do Środowiskowego Domu
Samopomocy w Bielsku Podlaskim uczęszczały 2 osoby z terenu Gminy Bielsk Podlaski.
i

3. inne porozumienia.
W roku 2018 obowiązywały porozumienia międzygminne dotyczące organizacji nauki religii
Kościoła Chrystusowego Kościoła Zielonoświątkowego:
. porozumienie zawarte w dniu 2 grudnia 2015 roku pomiędzy Gminą Dubicze Cerkiewne
a Miastem Bielsk Podlaski dotyczące powierzenia Gminie Dubicze Cerkiewne organizacji
nauki Kościoła Zielonoświątkowego w pozaszkolnym punkcie katechetycznym
działającym przy Zborze Kościoła Zielonoświątkowego w Dubiczach Cerkiewnych,
porozumienie zawarte w dniu 10 grudnia 2015 roku pomiędzy Gminą Boćki, a Miastem
Bielsk Podlaski dotyczące powierzenia Miastu Bielsk Podlaski organizacji nauki religii
Kościoła Chrystusowego w pozaszkolnym punkcie katechetycznym działającym przy
Kościele Chrystusowym w Bielsku Podlaskim,
i

'

L
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porozumienie zawarte w dniu 18 grudnia 2015 roku pomiędzy Gminą Orla, a Miastem
Bielsk Podlaski dotyczące powierzenia Miastu Bielsk Podlaski organizacji nauki religii
Kościoła Chrystusowego w pozaszkolnym punkcie katechetycznym działającym przy
Kościele Chrystusowym w Bielsku Podlaskim.

STOWARZYSZENIA JST
Miasto Bielsk Podlaski jest również członkiem prestiżowej organizacji jaką jest Związek
Miast Polskich. Jest to najstarsza polska organizacja samorządowa o tradycji sięgającej czasów
II
Rzeczpospolitej. Od lat 90 tworzy najnowszą historię polskiej, odrodzonej samorządności. Jest
największą tego typu organizacja w Polsce, skupiającą ponad 300 miast, w których mieszka
ponad 72% miejskiej ludności kraju. Związek Miast Polskich skutecznie wspiera polskie miasta
w działaniach na rzecz rozwoju społecznego gospodarczego oraz upowszechniania dobrych
praktyk nowoczesnego
innowacyjnego zarządzania samorządowymi wspólnotami
mieszkańców. Stowarzyszenie współpracuje z wieloma podmiotami publicznymi prywatnymi
po to, by stwarzać miastom jak najlepsze warunki dla świadczenia przez nie usług publicznych
najwyższejjakości.
i

i

i

WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA
Miasto Bielsk Podlaski prowadzi ożywioną współpracę międzynarodową. Obejmuje ona
zarówno kontakty samorządu z miastami partnerskimi, jak różnorodnego rodzaju projekty
realizowane bezpośrednio przez jednostki organizacyjne miasta. Współpraca zagraniczna
rozwija się, dowodząc, że jesteśmy dla innych samorządów czy instytucji solidnym partnerem,
znanym z efektywnego zarządzania zrównoważonego rozwoju. Główne korzyści dla gminy
mieszkańców to zdobywanie nowych doświadczeń, wymiana młodzieży, a także świetna okazja
do wzbogacania własnej oferty kulturalnej poprzez realizację projektów imprez z udziałem
partnerów zagranicznych.
i

i

i

i

Każdego roku w ramach współpracy miast partnerskich odbywa się wymiana młodzieży
szkolnej. W roku 2018 tą formą współpracy objęta była młodzież ze szkół naszego miasta oraz
miasta Swietłogorski Kobryń na Białorusi oraz calarasi w Mołdawii. Głównym celem wymiany
jest nawiązanie bliższych kontaktów pomiędzy młodzieżą szkolną. Dużą atrakcją takich obozów

jest bogaty program zwiedzania zajęcia rekreacyjne przygotowywane przez organizatorów.
i

Doświadczenia z realizacji tych przedsięwzięć pozwalają zaobserwować większą motywację
uczniów do nauki języków obcych, otwartość na świat, ogładę i swobodę w kontaktach
z obcokrajowcami.
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WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA
MIEJSKIEGO PRZEDSIĘBIORSTWA ENERGETYKI CIEPLNEJ S.A.

Przedsiębiorstwo kontynuowało podjętą kilka lat wcześniej współpracę
w ramach podpisanych umów z miastami partnerskimi Bielska Podlaskiego. W 2018 r. odbyły
się dwa spotkania —seminaria jedno w Bielsku Podlaskim jedno w Kobryniu (Białoruś).
Ponadto delegacja z Kobrynia uczestniczyła w świecie — Jubileuszu 25 —lecia powstania Spółki.
Podczas spotkań zapoznawaliśmy naszych gości z procesem produkcji energii cieplnej, jej
przesyłu dystrybucji oraz z zasadami rozliczeń z odbiorcami. Zaprezentowaliśmy rozwiązania
techniczne—technologiczne w zakresie automatyzacji procesu produkcji oraz przesyłu energii
cieplnej, jak ochrony powietrza, a w szczególności ograniczenia jego zapylenia emisji
dwutlenku siarki.
W seminarium 2—3 marca 2018 r. z udziałem władz samorządowych przedsiębiorstw
przedsiębiorstw
kobryńskiego, uczestniczyli przedstawiciele
komunalnych rejonu
Lublina
oraz przedsiębiorstw komunalnych
współpracujących ze Spółka z Białegostoku
ciepłowniczych naszego województwa.
W 2018

r.

i

—

i

i

i

i

i

i

Gościom zaprezentowano stosowane rozwiązania dotyczące automatyzacji,
zastosowanej ostatnio technologii izolacji urzadzeń infrastruktury ciepłowniczej oraz
zmodernizowanej instalacji odpylania spalin spełniającej już teraz normy emisji, które będą
obowiązywały po 2023 r.
W dniach 18 —19 maja 2018 r. odbyło się seminarium w Kobryniu. W trakcie tego
spotkania zapoznaliśmy się w szczególności z pracą ich kotłowni opartych na miejscowym
paliwie — biomasie pochodzenia drzewnego.
W związku z planowaną modernizacją kotłowni centralnej w kierunku przynajmniej
częściowego przejścia na odnawialne paliwo, z samorządem przedsiębiorstwami komunalnymi
i

miasta partnerskiego Kobryń podjęto rozmowy w kierunku powołania wspólnego
przedsiębiorstwa, którego przedmiotem działalności byłaby wymiana handlowa odnawialnymi
źródłami energii (paliwem), urządzeniami armaturą ciepłowniczą.
i

WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA
MIEJSKIEGO OŚRODKA SPORTU REKREACJI
I

Niewątpliwie w dziedzinie sportu największą aktywnością wykazują się nasze miasta
partnerskie z Białorusi (Kobryń i Swietlogorsk). Ze względu na bliskie położenie zamiłowanie
do piłki nożnej chętnie odpowiadają na zaproszenie Miejskiego Ośrodka Sportu Rekreacji
w Bielsku Podlaskiego do udziału w lokalnych turniejach.
i

i

W 2018 roku Miejski Ośrodek Sportu

międzynarodową:

'

'

i

Rekreacji prowadził następującą współpracę

w dniach od 23 do 25 marca gościł drużynę młodzieżową piłki nożnej z Kobrynia
(Białoruś), która została zaproszona przez na Turniej Halowy Piłki Nożnej w kat. Żak.
w dniach od 24 do 27 maja 2 drużyny piłki nożnej oldbojów z Białorusi (Swietłagorsk
Kobryń) uczestniczyły w turnieju piłki nożnej podczas 39. Dni Bielska Podlaskiego.
i

'

współorganizował wyjazdy drużyny oldbojów Tura, na turnieje piłki nożnej do Kobrynia
(13-15 lipca na turniej z okazji Dni Miasta Kobrynia) oraz Swietłagorska (3—5 sierpnia na
turniej im. Mitłuszki 20—23 września na turniej z okazji Dni Miasta Swietłagorsk).
i
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WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA
SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 Z DNJB llVl. J. KOSTYCEWICZA

W okresie od 1 września 2018 do 31 sierpnia 2020 szkoła wraz z partnerami z Turcji,
Portugalii, Bułgarii Łotwy realizuje projekt Erasmus + pn.: „Heritage of us”. W dniach 2-8
grudnia 2018 roku w Aveiro, w Portugalii odbyło się pierwsze międzynarodowe spotkanie
koordynatorów, dyrektorów nauczycieli ze szkół partnerskich zaczynających współpracę w
i

i

ramach projektu ERASMUS+
promujące Podlasie w Europie.

.

Został założony fanpage projektu oraz powstały plakaty

Celem projektu jest:

'
'
'
'
'
'

promowanie dziedzictwa kulturowego regionu kraju oraz dzielenie się nim
partnerami projektu,
poznanie dziedzictwa kulturowego państw uczestników projektu,
poznanie swoich korzeni— historii rodziny,
poznanie różnych metod pracy w projekcie,
wzmocnienie kompetencji językowych uczestników,
wzmocnienie świadomości kulturowej.
i

z

innymi

W tym samym czasie szkoła realizuje inny projekt, pn.: „Learning to avercaming Violence
elements” W dniach 26—30.11.2018 r. w Hendek, w Turcji odbyło się pierwsze międzynarodowe
spotkanie koordynatorów i nauczycieli ze szkół partnerskich ( założono grupę na „ E-twinning",

opracowano program rozwiązywania konfliktów „ Happy school". Ponadto założono wirtualną
platformę, na której szkoły partnerskie umieszczają materiały związane z przemocą wśród
młodzieży i założono fanpage projektu.

lkifzriźj

W ramach projektu przeprowadzono szkolny konkurs plastyczny „Stop cyberprzemocy",
a w ramach wygaszania napięć wśród młodzieży, przygotowany został w szkole „Kącik relaksu".
Przeprowadzono również akcję „Bezpieczny Internet” wdrażanyjest program „Kids for kids".
i

Celem projektu jest:
podniesienie kompetencji nauczycieli w zakresie zapobiegania
rozwiązywania
konfliktów wśród młodzieży,
. podniesienie kompetencji językowych cyfrowych nauczycieli,
wypracowanie praktycznych narzędzi służących zapobieganiu eskalacji konfliktów
wśród uczniów szkoły,
uświadomienie uczniom, rodzicom nauczycielom problemów, jakie niesie ze sobą
niewłaściwe używanie technologii cyfrowej,
uwrażliwienie społeczności szkolnej na zjawisko cyberprzemocy,
. poznanie metod pracy stosowanych w innych krajach w celu rozwiązywanie konfliktów
wśród dzieci i młodzieży,
wspólna wymiana doświadczeń,
wypracowanie procedur postępowania w przypadku wystąpienia aktu przemocy.

'

i

i

'

i

'

i

'
'
'

Od października 2015 r. Szkoła Podstawowa nr 3 współpracuje ze Szkołą nr 1 w Kobryniu
(Białoruś). W przeciągu roku 2018 obie szkoły przeprowadziły szereg przedsięwzięć związanych

z białoruskimi tradycjami Bożego Narodzenia, tj. warsztaty, filmy, wigilie klasowe. Wspólpraca
obu szkół ma na celu:
. kształtowanie świadomości narodowej kompetencji językowych,
. promowanie wspólnego dziedzictwa kulturowego,
~
integracja dzieci, uczących się języka białoruskiego, w międzynarodowym środowisku,
~
przeprowadzenie wspólnych uroczystości,
- wymiana doświadczeń między nauczycielami z Polski Białorusi.
i

i

Szkoła współpracuje także z Centrum Kultury Białoruskiej w Warszawie, z którym to została
zorganizowana 21 grudnia 2018 roku wycieczce do Puszczy Białowieskiej, do siedziby „Dziada
Mroza". W wyjeździe wzięli udział laureaci konkursu „Poznaj Białoruś", a jego celem było

kształcenie umiejętności językowych oraz promowanie wspólnego dziedzictwa kulturowego.

WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA
SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 llVl. A. lVIlCKlEWlCZA

Umowa o międzynarodowej współpracy pomiędzy instytucjami edukacyjnymi na podstawie
obopólnego porozumienia stron pomiędzy Centrum Dzieci
Młodzięży „Yuventa”
w Swietłogorsku, Państwowa Szkoła Średnią Nr 6 w Swietłogorsku oraz Zespołem Szkół
im. A. Mickiewicza w Bielsku Podlaskim została zawarta 19 września 2011 roku.
i

'
'

Współpraca jest realizowana w ramach następujących działań:
regularnej wymiany uczniów opiekunów podczas wyjazdów,
utworzenia platformy komunikacyjnej dla rozwoju potencjału twórczego uczniów,
i

#l lii

'
'
'
'

Wspierania rozwoju relacji pomiędzy uczniami,
rozwijania umacniania przyjaźni w sferach sportu, ekologii, sztuki mody, poznawanie
wzajemnej kultury,
zapewnienia nauczycielom uczniom możliwości komunikacji poprzez Internet,
wymianie doświadczeń w sferze nauczania oraz podnoszenie jakości pracy
pedagogicznej.
i

i

i

Podczas wizyt uczniowie poszerzają wiedzę o historii kraju, jego przyrodzie, kulturze.
Mają możliwość uczestniczenia w różnego rodzaju warsztatach, grach edukacyjnych. Uczą się
nowych sposobów spędzania wolnego czasu. Uczniowie mogą też uczestniczyć w zajęciach
lekcyjnych w partnerskich szkołach, porównać sposoby nauczania, zachowania uczniów
w szkole, poznać system oceniania. Znacząco poszerzają zasób słownictwa poprzez ciągłe
zporozumiewanie się wjęzyku rosyjskim.
Uczniowie uczestniczący w wymianie młodzieży są otwarci na świat, ludzi oraz
przywiązują dużą wagę do zdobywania nowych doświadczeń, poznawania nowych osób, innych
kultur rozwijania osobowości. Młodzież uczy się bycia dobrym gospodarzem lub miłym
gościem, doświadcza międzyludzkiego znaczenia empatii oraz partnerstwa, nabywa
umiejętności pokojowego rozwiązywania konfliktów oraz postępowania wolnego od przemocy,
doświadcza
uczy się szacunku, respektu, dowartościowania, zdobywa kompetencje
międzykulturowe międzynarodowe, polepsza szanse swojego życia pracy.
W roku 2018 w ramach współpracy międzynarodowej gościliśmy w naszym mieście
2 nauczycieli ze Swietłogorska, którzy mieli możliwość zwiedzania zabytków
9 uczniów
Warszawy, Białystoku oraz Bielska Podlaskiego. Uczestniczyli w warsztatach Bielskiego Domu
i

i

i

i

i

Kultury Muzeum.
i

WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA
SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 5 ”VI. SZARYCH SZEREGÓW

W okresie od 1 września 2016 do 31 sierpnia 2018, szkoła jako organizacja partnerska
realizowała we współpracy ze szkołami z Turcji, Portugalii, Włoch Hiszpanii projekt Erasmus+
„School is fun! Come on time". W ramach projektu zrealizowano:
konkurs plastyczny—jego celem było opracowanie plakatu z hasłem reklamowym szkoły
i

.

'
'

(wjęzyku angielskim),
spotkanie szkoleniowe — w dniach 10—14 kwietnia 2018r. w Ahlat, w Turcji odbyły się
(piąte) warsztaty szkoleniowe w ramach projektu Erasmus+ „Szkoła jest fajna! Przyjdź
na czas!",

spotkanie międzynarodowe — w ramach realizacji projektu ww. projektu w dniach 15—
16.05.2018r. w miejscowości Ibi (Hiszpania) odbyło się drugie ostatnie spotkanie
międzynarodowe. Pod koniec września 2018r. został złożony raport końcowy.
i

W roku szkolnym 2018/2019 Szkoła Podstawowa nr 5 im. Szarych Szeregów w Bielsku
Podlaskim realizuje projekty współpracy międzynarodowej w ramach programów eTwinning
Erasmus+. Kolejny projekt Erasmus+ „Cultural Heritage: Cherishing the Past,- Building the
Future" (Dziedzictwo kulturowe: Pielęgnowanie przeszłości; Budowanie przyszłości") został
przyjęty do realizacji na lata 2018-2020. W projekcie uczestniczą szkoły z Cypru, Hiszpanii,
Litwy, Rumunii, Włoch Polski. W ramach projektu odbyły się już dwa spotkania partnerów
projektu: we Włoszech (listopad 2018) na Cyprze (marzec 2019). W ramach programu
eTwinning realizowanyjest projekt „Jump on the Board!” (Wskakuj na pokład) we współpracy
ze szkołami zTurcji Hiszpanii — Wyspy Kanaryjskie.
i

i

i

i

WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA BIELSKIEGO DOlVIU KULTURY

25.01.2018 — Otwarcie ekspozycja wystawy „ETNO we współczesnej odsłonie” w BDK (we
współpracy z Centrum Kulturalnym Białorusi). Wystawa „ETNO we współczesnej odsłonie” była
wystawą towarzyszącą XXV Ogólnopolskiemu Festiwalowi :Piosenka Białoruska'2018”. Na
wystawie znalazło się 19 prac dyplomowych absolwentów Brzeskiego Uniwersytetu
Państwowego (batik, wycinanka, gobelin, haft, techniki mieszane).
i

09.02.2018 — Udział w Bielskich Klimatach Artystycznych w BDK gości wokalistek z Kobrynia
(Białoruś). W „Bielskich Klimatach Artystycznych” udział wzięły: Naczelnik ds. Kultury
Młodzieży Rejonowego Komitetu w Kobryniu Nadzieja Wiktarauna Żuk oraz Dyrektor
Kobryńskiego Pałacu Kultury Walancina Uładzimirauna Pakaluk, którym wręczono Doroczne
Nagrody Przyjaciela Bielskiego Domu Kultury z wizerunkiem anioła. W koncercie udział wzięły
dwie solistki ze Studia Piosenki Estradowej Pałacu Kultury w Kobryniu (Białoruś).
i

i
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25.03.2018 Udział twórców sztuki ludowej z Kobrynia (Białoruś) w
w Bielsku Podlaskim.

IV Jarmarku

Wielkanocnym

03.04.2018 — Koncert rockowy „Finlandia w Polsce". Wieczorem 3 kwietnia w BDK zagrały trzy
rockowe zespoły z Finlandii: Zespół „The War House" z Helsinek, zespól „Bluintheface” zespół
„Onnie Ozzmond”. Koncert był kontynuacja ubiegłorocznych koncertów „Rockowy Bielsk”.
Organizatorzy: Bielski Dom Kulturyi Bielska Inicjatywa Społeczna.
i

28-30.04.2018 — Udział artystów z Kobrynia (Białoruś) w
Malarskim „Wiosenne inspiracje” w Narewce.

II

Międzynarodowym Plenerze

-

20.04.2018 Udział grupy cyrkowej „Wiesnuszki" z Pałacu Młodzieży w Kobryniu (Białoruś)
w Festynie Ekologicznym z okazji Dnia Ziemi pn. „I Ty posadź Swoje drzewo".
l—lV.2018— Udział dzieci młodzieży z 21 państw m.in. z miast partnerskich Rumunii, Białorusi,
Ukrainy, Mołdawii w VII Międzynarodowym Biennale Twórczości Plastycznej Mlodych „PASJEI
TALENTY 2018" o Złotą, Srebrną Brązowa Paletę — statuetkę Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski.
Na VII edycję biennale wpłynęło aż 1647 prac z 21 państw: Polski, Węgier, Bułgarii, Rumunii,
Ukrainy, Białorusi, Uzbekistanu, Kazachstanu, Tajwanu, Tajlandii, Turcji, Litwy, Łotwy, Rosji,
Mołdawii, Chin, Słowacji, Czech, Izraela, Indii i USA. Prace konkursowe były bardzo
zróżnicowane. Stylistyka
kolorystyka — charakterystyczna dla poszczególnych kręgów
i

i

i

kulturowych. Przyznano statuetki: Zlote, Srebrne Brązowe Palety, nagrody rzeczowe, Nagrody
Specjalne oraz wyróżnienia. Wydano katalog z pracami laureatów. Około 100 prac
nagrodzonych wyróżnionych znalazło się na wystawie w BDK.
i

i

.
_:
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25.05.2018— Udział laureatów wraz z opiekunami artystycznymi z Kobrynia, Kamieńca Grodna
(Białoruś) w uroczystym podsumowaniu VII Międzynarodowego Biennale Twórczości
Plastycznej Młodych „PASJE l TALENTY 2018” o Złotą, Srebrną Brązowa Paletę — statuetkę
Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski.
i

i

3-7.05.2018 - Udział Ukraińskiego Zespołu Pieśni i Tańca „Ranok" w Festiwalu w Kołomyi
(Ukraina).
09.05.2018 - Udział Chóru Pieśni i Tańca „Wasiloczki” w obchodach Dnia Zwycięstwa
w Kamieńcu (Białoruś).

1043.05.2018

Udział kierownika ds. edukacji artystycznej w spotkaniu dotyczącym
współpracy międzynarodowej, koncercie festiwalu w miejscowości Dwie Mogiły (Bułgaria).
—

i

11.05.2018 - Koncert Dziecięce-Młodzieżowego Chóru „FEST” z Mińska (Białoruś). uczestnika
XXXVII Międzynarodowego
Festiwalu
DNI MUZYKI CERKIEWNEJ"2018
„HAJNOWSKIE
w Hajnówce.
18.05.2018 — Koncert Muzyki Cerkiewne] „Chłopięca Modlitwa”. W koncercie udział wzięły
najlepsze chóry chłopięce z Białorusi -„Akademii Muzyki z Mińska", LITWY -„Azuo|iukas" z Wilna,
UKRAINY -Męskiej Kapeli Chóralnej z Kijowa. Organizatorem koncertu byli: Burmistrz Miasta
Bielsk Podlaski, Fundacja „Muzyka Cerkiewna" w Hajnówce oraz Bielski Dom Kultury.
Udział twórców z Kobrynia (Białoruś) w Międzynarodowym Jarmarku
Jagiellońskim organizowanym w ramach 39. DNI BIELSKA PODLASKIEGO.
ŻE:-27.05.2018

—

26-27.05.2018 — Udział solistów z miast partnerskich (Ukrainy, Białorusi, Bułgarii) w
Międzynarodowym Festiwalu Piosenki „PODLASKA NUTA" w Bielsku Podlaskim.

XIII
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02.06.2018 - Udział Chóru Polskiej Pieśni Narodowej w
Opieką Bogurodzicy" w Bielsku Podlaskim.

II

Międzynarodowym Festiwalu „Pod

02.06.2018 - Udział Chóru Pieśni Tańca „Wasiloczki" w Święcie Nacjonalnych Kultur w Grodnie
17.06.2018 — Koncert V Międzynarodowego Festiwalu Piosenki „Anna German". W Festiwalu
wystąpiło 8 wykonawców z Polski — laureatów i uczestników oraz 10 wykonawców z Centrum
Kultury w Grodnie na Białorusi. Bielsk Podlaski reprezentowałaMagdalena Malisz.
23.06.2018 — Koncert muzyki filmowej Orkiestry Symfonicznej i Solistów : Mohyleva (Białoruś)
03.07.2018 — Udział Chóru Pieśni Tańca „Wasiloczki" w obchodach Święta Niepodległości
w miejscowościWysokoje na Białorusi.
i

14-15.07.2018— Udział Zespołu „FART" w Dniach Kobrynia na Białorusi
17.07.2018— Koncert „Rock dla Polski” miał miejsce w Bielskim Domu Kultury. Wystąpiły w nim
cztery zespoły, a na widowni znaleźli się nie tylko bielszczanie, ale fani muzyki rockowej
z różnych zakątków Polski. Oprócz zespołów z Bielska
Warszawy, wystąpiły dwa zespoły:
Chile.
Mimo mrocznego charakteru utworów dało
„Divide” z Niemiec oraz zespół„Thornafire" z
się w nich zauważyć pierwiastek lokalny duże zróżnicowanie, a członkowie grupy wielokrotnie
deklarowali sympatię do Polski oraz wdzięczność za serdecznie przyjęcie przez bielszczan.
i

i

i

27.07.2018 — XI Międzynarodowy Festiwal Muzyki, Sztuki i Folkloru „PODLASKA OKTAWA
KULTUR". Podlaska Oktawa Kultur zaprezentowała mieszkańcom Bielska Podlaskiego tańce
dźwięki charakterystyczne dla kultur z różnych stron świata. W ramach tegorocznej edycji
w Bielsku Podlaskim wystąpiły dwie grupy — słowacka „Detva” oraz macedoński „Risto Donev”.
i

01.08.2018 — XIII Międzynarodowy Festiwal Folkloru „PODLASKIE SPOTKANIA”. W ramach
festiwalu w Amfiteatrze Miejskim zaprezentowały się zespoły z Gruzji, Indii, Kanady, Łotwy,
Portugalii, Rumunii, Słowacji, Tajwanu oraz Polski. „Podlaskie Spotkania" w Bielsku Podlaskim
otworzyła grupa Kanadyjczyków polskiego pochodzenia — Polish Dance Group „Mazovia".
Wywodzacy się z Calgary zespół, z racji swojego charakteru, zaprezentował dwa oblicza › polki
oberka oraz country folku. W dalszej części ujrzeliśmy: „Ziemelblaz" (Łotwa, Ryga), „Magurak”,
„Vatra" (Słowacja, odpowiednio Kieżmark TImaće), „Taipei Folk Orchestra" (Taiwan, Tajpej),
„Nuntasii Bihorului" (Rumunia, Oradea) oraz „Sadadiano" „Martvili" (Gruzja, odpowiednio
Kachetia Martwili).
i

i

i

i

24.08.2018 - Udział zespołu wokalnego „Karuzela" Zespołu Teatralnego „Antrakt"
w Maratonie Twórczości Młodzieży w Kobryniu (Białoruś). Zespól Teatralny „Antrakt” zajął
II miejsce, kFARTet" zajął I miejsce. Laura Kamińska ( solistka Zespołu Karuzela”) — I miejsce
„
„
i

02.09.2018 — BIAŁORUSKI FESTYN LUDOWY. Wśród zespołów biorących udział w koncercie były
„Biełyja Rosy” z Grodna.
19.09.2018 - Udział artystów z Kobrynia (uczestników II Międzynarodowego Pleneru
Malarskiego w Narewce) wJubileuszu S-Iecia Pracowni Plastycznej„Atelier"
wystawa poplenerowa
- koncert słowne-muzyczny
—

29.09.2018 — lS—lecie Męskiego Zespołu „KURANTY”. Na jubileuszu gościnnie wystąpił Zespół
„ Wierbnica” z Prużan (Białoruś).
30.09.2018—Wyjazd Chóru Pieśni iTańca „Wasiloczki” do Kobrynia (Białoruś)
26.10.2018— Udział dyrektora BDK Elżbiety Fionik kierownika ds. edukacji artystycznej Marii
Babulewicz w uroczystościach z okazji 50-lecia Kobryńskiego Politechnicznego Koledżu
w Kobryniu (Pałac Kultury, Kobryń, Białoruś)
koncert
- wystawa
i

—

26-28.10.2018—„PODLASKAJESIEN" — XXVII Festiwal Kultury Ukraińskiej. W ramach Festiwalu
Kultury Ukraińskiej „Podlaska Jesień'2018" 26.10.2018 w BDK dzieci obejrzały przedstawienie
teatralne
„A gdzie jest piąte?” w wykonaniu aktorów Lwowskiego Obwodowego
Akademicznego Teatru Lalek, Tego samego dnia „Dzień Kultury Ukraińskiej" świętowano
w Szkole Podstawowej Nr 4 im. A.Mickiewicza. W siedzibie SP Nr 4 ( dwa dni później,
tj. 28.10.2018) miał miejsce koncert zespołów: „Soneczko” z Przedszkola Nr 9 „Leśna Polana"
z Bielska Podlaskiego, „Dobryna” z Białegostoku", „Rodyna" z Dubiażyna, Ukraiński Zespół Pieśni
Tańca „Ranok", „Hiłoczka" z Czeremchy, „Łuna" 2 Parcewa, Lubelski dziecięcy zespół
bandurzystów z Lublina, Dziecięce Studium Akademicznego Zespołu Pieśni Tańca „Kozaky
Podilla" (Ukraina), Zespół Tańca Ludowego „Werbońka" (Ukraina), Trio „Żywycia" (Ukraina),
Bandurzystka Tetiana Zonhajm (Ukraina), Zespół Pieśni
Tańca „Sławutycz" (Ukraina).
Koncertowi towarzyszyły
wystawy „1938. Akcja burzenia cerkwi prawosławnych
na Chełmszczyźnie Południowym Podlasiu” oraz „Mychajło Werbyckyj — twórca ukraińskiego
i

i

i

i

hymnu narodowego" oraz kiermasz rękodzieła ludowego.

i

,; N xi

25. Festiwal Białoruskiej Piosenki Autorskiej Poezji
festiwal
Śpiewanej. Jubileuszowy
zainagurowany został 26 października. 2018 r. Przed bielską
publicznością wystąpili klasyczni bardowie, którzy artystyczny przekaz wyrazili własnymi
słowami muzyką. BDK był współorganizatorem.

2528.10.2018 —

„JESIEN BARDÓW"

i

—

i

10.11.2018 — Udzial grupy teatralnej z Uniwersytetu Trzeciego Wieku
w „Białoruskich Obrzędach na Scenie" (BDK).

z

Kobrynia (Białoruś)

11.11.2018 — Wielki Patriotyczny Chór Bielska Podlaskiego. W uroczystym koncercie udział
wzięli: Zespół Pieśni iTańca „Podlaskie Kukułki", zespół wokalny „Karuzela", Chór Polskiej Pieśni
Narodowej oraz solista Artiom Chatimka z Kobryńskiego Pałacu Kultury (Białoruś).
08.12.2018

—

Udzial artystów

: Kobrynia

(Białoruś) w

[V Jarmarku

Bożonarodzeniowym.
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WYDARZENIA MIEJSKIE

Na przestrzeni 2018 roku odbylo się wiele imprez na terenie miasta organizowanych
przez Urząd Miasta Bielsk Podlaski, Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski, miejskie jednostki
organizacyjne oraz podmioty działające na terenie miasta Bielsk Podlaski.
Bez wątpienia najważniejszym wydarzeniem kulturalnym naszego miasta są co roku
organizowane Dni Bielska Podlaskiego.

a

Organizatorem tego przedsięwzięcia jest Burmistrz Miasta Bielsk Podlaski,
realizatorem Bielski Dom Kultury, przy wsparciu sponsorów i patronów medialnych.

Ubiegłoroczne święto naszego miasta, odbyło się w dniach 23-27 maja 2018 r.
obfitowało w koncerty, pokazy, konkursy, zawody sportowe, wystawy i spotkania z ciekawymi
ludźmi. Liczne atrakcje skierowane były zarówno do dzieci młodzieży, jak też osób dorosłych.
Dużym zainteresowaniem widzów cieszyły się zwłaszcza weekendowe koncerty, które odbyły
się na scenie ustawionej obok urzędu miasta.
i

i

1297

I

Goście naszego miasta z kraju z zagranicy wzięli też udział w Gali 39. Dni Bielska
Podlaskiego, która odbyła się 25 maja 2018 r. w Bielskim Domu Kultury. Wjej trakcie Burmistrz
Jarosław Borowski wręczył cztery honorowe wyróżnienia. Tytuł „Firma Jutra" otrzymało
Przedsiębiorstwo Drogowo—Mostowe „Maksbud" sp. z o.o., które powstało w 1989 r. zdobyło
wysoką pozycję wśród przedsiębiorstw budownictwa drogowego w regionie. Tytułem „Umysł
Jutra” nagrodzono Krzysztofa Łuszczyńskiego, pochodzącego z naszego miasta młodego
naukowca, specjalizującego się w biologii chemii. Tytuł „Animator Jutra" trafił do Joanny Troc,
mieszkającej w Bielsku Podlaskim aktorki animatorki kultury, pomysłodawczyni założycielki
fundacji oraz Teatru Czrevo. Czwarte wyróżnienie — tytuł „Talent Przyszłości” — otrzymała
pięcioletnia Gabriela Konopka, młoda malarka zwyciężczyni konkursu plastycznego „Moje
miasto za 100 lat".
i

i

i

i

i

i
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23- 21.05.2018:

DÓJRYIE GRAJki

gg:

ARKA NOEGO

Całoroczny kalendarz wydarzeń miejskich wypełniało wiele innych imprez, eventów, zawodów
sportowych organizowanych przez różne środowiska. Poniżej ujęto te wydarzenia, które zostały objęte
Honorowym Patronatem Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski.

IIi

Noworoczny Bieg Tura — rekreacyjna impreza biegowa
(1 stycznia 2018 r. na Placu Ratuszowym ulicach
miasta)
i

Prezentacje Edukacyjno—Doradcze pod hasłem
„Uczelnie w Powiecie” (20 lutego 2018 r. w Szkole
Podstawowej nr 5 im. Szarych Szeregów)

26. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w
Bielsku Podlaskim (14 stycznia 2018 r. w amfiteatrze
miejskim Parku Królowej Heleny)
i

XVl

II

Dni Kultury

kwietnia 2018

Żydowskiej w Bielsku Podlaskim (21›23
w Bielskim Domu Kultury oraz na Placu
Jana Pawla II)

r.

PRON?
l

edycja Miejskiego Konkursu Plastycznego „Polskie
bajki, baśnie legendy na stulecie niepodległości" (16
maja 2018 r. w SP nr 3 z DNJB im, Jaroslawa
Kostycewicza)

XV

IV

i

,_
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Prolog — Dni Kultury Piśmiennictwa Słowiańskiego (19—
24 maja w Bielskim Domu Kultury, Miejskiej Bibliotece
Publicznej oraz świątyniach Bielska Podlaskiego)
i

l

_
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Konkurs plastyczny dla dzieci w wieku przedszkolnym
„Moje miasto za sto lat" (30 maja 2018 r. w Bielskim
Domu Kultury

„Bielska Przedszkolada" czyli sportowa rywalizacja drużyn
przedszkolnych (13 czerwca 2018 r. w Przedszkolu na

Holowiesku)

Wydanie pisma regionalnego pt. „Bielski Almanach
Historyczny 2018" (czerwiec 2018)

Tur de Bielsk—rekreacW'na im p reza kol a” ka ( 17
czerwca 2018 r., na stadionie miejskim ulicach miasta)
Vl

i

Międzynarodowy Festiwal Teatralny „Wertep" —
Wertepowe strony świata (29 lipca 2018 r. w Parku
Królowej Heleny)

IV

Półmaraton Bielski — rekreacyjna impreza biegowa (2
września 2018 r. na stadionie miejskim)

3. Samochodowy Rajd Bielska Podlaskiego (9 września

2018

na ulicach miasta)

r.

k'
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2018

II

Międzynarodowa Wystawa Młodych Królików Rasowych
w Bielsku Podlaskim (22—23 września 2018 r. w Szkole
Podstawowej nr 3 z DNJB im. Jarosława Kostycewicza)

ELSKI

Bśsażw

«5

Konkurs Poezji Ziemi Bielskiej „Laur bielski" (10
października 2018 r. w Bielskim Domu Kultury)

BA L

edycja Międzynarodowego Konkursu Plastycznego
„Świętylan Paweł II w oczach dziecka" w ramach XVIII
Dnia Papieskiego (16 października 2018 r. w Muzeum w
Bielsku Podlaskim, oddziale Muzeum Podlaskiego)
XIII
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|o lisłoP ada 1018
godz, 19.00

Bezalkoholowy Bal Niepodległości z okazji setnej
rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości (10
listopada 2018 r. w sali bankietowe] „lwonka")
I

Międzyprzedszkolny Konkurs Recytatorski „Mały
Patriota" (13 listopada 2018 r. w Katolickim
Przedszkolu Niepublicznym „Karmelki"

Zawody Pływackie o Puchar Burmistrza Miasta
Bielsk Podlaski „Mamo, Tato już pływam" (16
listopada 2018 r. w Pływalni Miejskiej „Wodnik"

Halowej 2018/19 w piłce
nożnej mężczyzn organizowana przez Ml9l5kl
Ośrodek Sportu Rekreacji w Bielsku Podlaskim
(grudzień 2018 — luty 2019 w Szkole Podstawowej
nr 3 z DNJB im. Jarosława Kostycewicza)
22. edycja Miejskiej
i

Podlaska Ukraińska Konferencja Naukowa „Kultura
język Podlasia w ciągu stuleci” (16—17 listopada 2018 r. w
Miejskiej BlbliOtECE PUbliCZnejl
|l

i

Ligi

edycja Festynu Mikołajkowego pod hasłem „Każdy
może zostać ŚWlęth Mikołajem" (8 grudnia 2018 r- W
amfiteatrze miejskim

XVII

funkcjonowaniu samorządu zamieszczane były na bieżąco informacje na stronie
internetowej Urzędu Miasta, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w mediach
społecznościowych Urzędu Miasta Bielsk Podlaski. w celu dotarcia z informacją do grupy
odbiorców niemających dostępu do Internetu wydawany był również Biuletyn Urzędu Miasta
Bielsk Podlaski, w którym umieszczano relacje z najważniejszych wydarzeń w mieście
informacje, z których należało dotrzeć do szerszego grona odbiorców.
O
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