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

Br.0057.8.2019

Sprawozdanie
z działalności Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski
za okres od 20 sierpnia do 16 września 2019 r.
W okresie sprawozdawczym w sprawach finansowych miasta wydałem:
 Zarządzenie nr 116/19 z dnia 26 sierpnia 2019 r. w sprawie powołania składu
osobowego Zespołu Opiniodawczego ds. Budżetu Obywatelskiego,
 Zarządzenie nr 118/19 z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie informacji z realizacji
budżetu miasta za I półrocze 2019 r.,
 Zarządzenie nr 122/19 z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie dokonania zmian
w budżecie miasta na 2019 r.,
 Zarządzenie nr 123/19 z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie opracowania przez miejskie
jednostki organizacyjne oraz komórki organizacyjne Urzędu Miasta Bielsk Podlaski
projektów planów finansowo - rzeczowych wraz z objaśnieniami do projektu budżetu
miasta Bielsk Podlaski na 2020 rok,
 Zarządzenie nr 125/19 z dnia 11 września 2019 r. w sprawie dokonania zmian
w budżecie miasta na 2019 r.

W zakresie spraw inwestycyjnych i zamówień publicznych podejmowane były
następujące czynności:
1. Wybrano wykonawcę na:
1) „Wykonanie

oświetlenia

ulicznego

w

ul.

Kazanowskiego”

–

Usługi

Ogólnobudowlane Eugeniusz Statucki, Dalewo 94, 63-100 Śrem – kwota
102.299,53 zł,
2) „Montaż, instalacja efektywnego energetycznie oświetlenia w zakresie dróg
publicznych wraz z systemem sterowania oświetlenia na terenie miasta Bielsk
Podlaski” w ramach projektu pn. Strategie niskoemisyjne na terenie miasta Bielsk
Podlaski – PHU „MADO” Andrzej Mróz, ul. Leśna 3, 08-330 Kosów Lacki – kwota
3.781.822,22 zł,
3) „Plac zabaw dla dzieci z elementami siłowni i boisko do siatkówki plażowej w parku
przy ulicy Rejtana w Bielsku Podlaskim” – Kraina Zieleni Robert Żebrowski, Osipy
Lepertowizna 3, 18-200 Wysokie Mazowieckie – kwota 227.342,01 zł,
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2. Trwa ocena ofert na „Świadczenie usługi Zarządzanie projektem – pomoc techniczna przy
realizacji projektu pn. Budowa Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na
terenie Miasta Bielsk Podlaski i Miasta Hajnówka”.
3. Zadanie pn. „Rozbudowa dróg: nr 107325B ul. Ogrodowej na dwóch odcinkach – od
ul. Kazimierzowskiej do ul. Widowskiej oraz od ul. Mickiewicza do ul. Wschodniej – a także
drogi nr 107369B ul. Wschodniej na odcinku od ul. Kleeberga do ul. Ogrodowej w Bielsku
Podlaskim” zostało zakwalifikowane do dofinansowania w ramach Funduszu Dróg
Samorządowych w dniu 5 września 2019 r. Przedłożono dokumenty do podpisania umowy,
przygotowuje się przetarg na wyłonienie wykonawcy zadania.
4. W ramach naboru wniosków o dofinansowanie budowy, przebudowy lub remontu dróg
powiatowych i dróg gminnych ze środków Funduszu Dróg Samorządowych przygotowano
i złożono wnioski (termin składania wniosków upłynął 28 sierpnia 2019 r.) na:
1) budowę nowych dróg publicznych na odcinkach: od ul. 11 Listopada do ul. Brańskiej
oraz od ul. C.K. Norwida do ul. bł. ks. A. Beszty-Borowskiego,
2) rozbudowę dróg: nr 107397, ul. Szarych Szeregów i nr 107381, ul. Gajowej na
odcinku od ul. Studziwodzkiej do ul. Strzelniczej,
3) rozbudowę drogi nr 107390B ul. Mleczna w Bielsku Podlaskim,
4) rozbudowę drogi nr 107371 ul. Wyszyńskiego na odcinku od ul. 11 Listopada do
ul. Wojska Polskiego w Bielsku Podlaskim,
5) rozbudowę dróg: nr 107325B ul. Ogrodowej na odcinku od ul. Mickiewicza do
ul. Wschodniej oraz nr 107369B ul. Wschodniej na odcinku od ul. Kleeberga do
ul. Ogrodowej w Bielsku Podlaskim (ze względu na brak wyników konkursu
ogłoszonego w ramach FDS w marcu 2019 r.),
6) rozbudowę dróg: nr 107363B ulicy Warzywnej i nr 107393B ulicy Pogodnej
w Bielsku Podlaskim (ze względu na brak wyników konkursu ogłoszonego w ramach
FDS w marcu 2019 r.)
5. W ramach projektu pn. „Strategie niskoemisyjne na terenie miasta Bielsk Podlaski”, zadania
pn. „Modernizacja indywidualnych źródeł ciepła – likwidacja indywidualnych kotłowni lub
palenisk węglowych” trwają prace wymiany kotłów węglowych na kotły olejowe i na pellet.
6. Trwa realizacja projektu pn.: „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie
miasta Bielsk Podlaski”, w ramach którego w okresie międzysesyjnym:
 zakończono roboty w ulicach Strzelniczej i Lotniczej;
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 zakończono roboty wodno–kanalizacyjne i odtworzeniowe nawierzchni oraz
zgłoszono do odbioru końcowego w ulicach:


Bohaterów Września,



Pronina,



Dworskiej.

7. Powołano komisję odbiorową i wyznaczono termin odbioru końcowego zadania „Budowa
budynku socjalnego przy ulicy Jagiellońskiej 48 w Bielsku Podlaskim”.
8. Wykonywane są roboty budowlane dotyczące:
1) rewitalizacji Bielskiego Domu Kultury i kina „Znicz”,
2) budowy kanalizacji sanitarnej w ulicach: Cegielnianej, Dubicze,
3) odtworzenia nawierzchni w ulicy Świerkowej,
4) budowy przyłączy wodociągowych i odtworzenie nawierzchni w ulicach: Asnyka,
Reja.
W zakresie spraw gospodarki przestrzennej podejmowane były następujące działania:
1. Wydano:
 21 decyzji ustalających warunki zabudowy oraz 1 decyzję ustalającą lokalizację
inwestycji celu publicznego,
 10 zaświadczeń w zakresie planowania i zagospodarowania przestrzennego,
 2 ostateczne decyzje zatwierdzające podział nieruchomości,
 2 ostateczne decyzje ustalające opłatę adiacencką z tytułu podziału nieruchomości,
 66 zaświadczeń potwierdzających przekształcenie prawa użytkowania wieczystego
gruntu zabudowanego na cele mieszkaniowe w prawo własności,
 36 informacji o wysokości opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa
użytkowania wieczystego w prawo własności i udzieleniu bonifikaty od tej opłaty.
 4 informacje o zmianie
użytkowania

wieczystego

wysokości stawki procentowej opłaty rocznej z tytułu
nieruchomości,

na

których

położone

są

garaże

niewykorzystywane do prowadzenia działalności gospodarczej.
2. Nadano 2 numery porządkowe.
3. Dokonano sprzedaży w trybie bezprzetargowym działek nr geod. 1931/28 i 1931/29
o łącznej powierzchni 0,0220 ha, położonych w okolicy ul. Adama Mickiewicza w Bielsku
Podlaskim za cenę 3 500,00 zł netto.
4. Sporządzono warunkowy akt sprzedaży nieruchomości oznaczonej nr geod. 3474/69 o pow.
0,5063 ha położonej przy ul. Maszynowej w Bielsku Podlaskim za cenę netto 303 000,00zł.
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Z zakresu spraw gospodarki komunalnej:
1. Rozpatrzono 39 wniosków o przyznanie dodatku mieszkaniowego, w tym wydano:
 38 decyzji o przyznaniu dodatku mieszkaniowego,
 1 decyzję odmowną.
2. Rozpatrzono 7 wniosków o przyznanie dodatku energetycznego, w tym wydano:
 7 decyzji o przyznaniu dodatku energetycznego,
3. W ramach obsługi Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej dokonano
10 wpisów nowych przedsiębiorców, wykreślono 6 przedsiębiorców oraz dokonano
91 zmian wpisów do ww. ewidencji.
4. Wydano:
 1 decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach,
 2 decyzje o przeniesieniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na inny
podmiot,
 2 aneksy do umów dotyczące wymiany kotła węglowego na kocioł ekologiczny
opalany biomasą – pellet,
 1 decyzję nakładającą administracyjną karę pieniężną za przekazanie po terminie
sprawozdania przez podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli
nieruchomości,
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decyzji

na

lokalizację

w

pasie

drogowym

urządzeń

niezwiązanych

z funkcjonowaniem drogi,
 3 decyzje na lokalizację zjazdów w pasie drogowym,
 19 decyzji na zajęcie pasa drogowego na kwotę 14 584 zł,
 6 umów na zajęcie pasa drogowego na kwotę 1889,14 zł z VAT.
5. Dokonano oględzin w sprawie 4 zgłoszeń zamiaru usunięcia ogółem 47 drzew na
nieruchomościach będących własnością osób fizycznych i usuwanych na cele niezwiązane
z prowadzeniem działalności gospodarczej. Nie wniesiono sprzeciwu w sprawie usunięcia
drzew.
6. Wniesiono sprzeciw wobec zgłoszenia zamiaru usunięcia 1 drzewa z uwagi na to, że
zgłoszenie dotyczy usunięcia drzewa objętego obowiązkiem uzyskania zezwolenia na
usunięcie.
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7. Przekazano do uzgodnienia z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Białymstoku
projekt decyzji zezwalającej na usunięcie 2 drzew w pasie drogowym ul. Białowieskiej.
8. Wydano decyzję zezwalającą na usunięcie 1 drzewa w pasie drogowym drogi wojewódzkiej
Nr 659 (ul. 11 Listopada), decyzję zezwalającą na usunięcie 114 drzew, odmawiającą
wydania zezwolenia na usunięcie 37 drzew i umarzającą postępowanie w sprawie wydania
zezwolenia na usunięcie 9 drzew w pasach drogowych dróg krajowych Nr 66 i 19
(ul. Brańska, Białowieska, Kleszczelowska, Piłsudskiego, Wojska Polskiego) oraz decyzję
zezwalającą na usunięcie 21 drzew i umarzającą postępowanie w sprawie usunięcia 19 drzew
i 140,54 m2 krzewów na nieruchomości przy ul. Mickiewicza 200.
9. Kontynuowane są prace związane z koszeniem trawników, usuwaniem i pielęgnacją drzew
oraz pielęgnacją kwietników na terenach zieleni miejskiej.
10. Zapewniono 2 mieszkania komunalne dla osób zakwalifikowanych do najmu lokalu
komunalnego.
11. Przeprowadzono cztery kontrole dot. prawidłowości poboru opłaty targowej przez
inkasentów: trzy na targowisku przy ul. Krynicznej, jedną na targowisku przy ul. Żwirki
i Wigury. Nie stwierdzono nieprawidłowości przy pobieraniu opłaty targowej.
12. Wygaszono zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do 4,5% alkoholu
oraz na piwo w lokalu przy ul. Pl. Ratuszowy 3 w Bielsku Podlaskim.
13. Wygaszono zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do 4,5% alkoholu
oraz na piwo, powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem
zawartości alkoholu w cukierni & kawiarni przy

piwa) i powyżej 18%

ul. A. Mickiewicza 25 w Bielsku

Podlaskim.
14. Wydano zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do 4,5% alkoholu
oraz na piwo, powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa) i powyżej 18% zawartości
alkoholu w lokalu gastronomicznym - Pizzeria Wenecja przy ul. A. Mickiewicza 25
w Bielsku Podlaskim.
15. Służby firmy BM LUX Barbara Mróz z Kosowa Lackiego dokonały bieżącej konserwacji
oświetlenia ulicznego w mieście. Prowadzone prace polegały na usuwaniu awarii zasilania
obwodów oświetleniowych oraz naprawie niesprawnych opraw oświetlenia ulicznego.
16. Dokonano czterech uzgodnień zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych będących
w zarządzaniu Miasta.
17. Okoszono skarpy rowów i rzeki Biała na odcinkach partycypacyjnych.
18. Dokonano badania pod względem bakteriologii wody pobranej ze studni awaryjnych
zlokalizowanych na terenie miasta.
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Z zakresu spraw oświaty i kultury podejmowane były następujące działania:
W dniu 16 września br. upłynął termin składania wniosków o przyznanie pomocy
o charakterze materialnym (stypendiów szkolnych) uczniom. Do Urzędu Miasta Bielsk Podlaski
wpłynęło 57 wniosków na 90 uczniów. Ponadto w związku z wystąpieniem zdarzenia losowego
w rodzinie ucznia wpłynęły 2 wnioski o zasiłek szkolny.
W okresie międzysesyjnym wpłynęło 16 wniosków o przyznanie Karty Dużej Rodziny
dla 43 członków rodziny.
W dniu 29 sierpnia 2019 roku podpisałem Zarządzenie w sprawie przyznania stypendiów
im. Jana Pawła II samorządu miasta Bielsk Podlaski dla uczniów za wyniki i osiągnięcia
w nauce. Stypendia w wysokości 100 zł miesięcznie przyznałem 10 uczniom, 4 uczniom
przyznałem stypendia w wysokości 150 zł i 1 uczniowi w wysokości 200 zł.
W związku z wejściem w życie ustawy o opiece zdrowotnej nad uczniami, zgodnie
z którą opieka nad uczniami realizowana będzie w szkole i obejmować będzie profilaktyczną
opiekę zdrowotną, promocję zdrowia oraz opiekę stomatologiczną, wystosowałem do gabinetów
stomatologicznych mających podpisane umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia pisma
zachęcające do zawarcia porozumienia na świadczenie opieki stomatologicznej dla uczniów
bielskich szkół podstawowych.
Pragnę poinformować, że Miasto Bielsk Podlaski zajęło I miejsce w klasyfikacji gmin
miejskich i miejsko-wiejskich w woj. podlaskim w sporcie szkolnym za rok 2018/2019. Podczas
uroczystości w dniu 19 września br. Marszałek Województwa Podlaskiego wręczy puchary
burmistrzom miast, które po całorocznej rywalizacji sportowej szkół zajęły czołowych osiem
miejsc.
Pragnę poinformować, że do końca sierpnia 2019 roku w ramach realizacji zadania
inwestycyjnego pn. Rewitalizacja Bielskiego Domu Kultury i Kina „Znicz” na cele kulturalne,
edukacyjne, społeczne wykonano następujące prace:
I. ROBOTY BUDOWLANE:
- wykonano roboty rozbiórkowe – 100%
- wykonano roboty ziemne- etap I (sala widowiskowo –kinowa) – 96,82% zaawansowania, etap
II („stary” budynek BDK) – 92,88 % zawansowania
- wykonano podkłady betonowe – etap I i II – 100%
- wykonano ławy i stropy fundamentowe - etap I i II – 100%
- wykonano ściany i słupy fundamentowe – etap I – 95,54%, etap II – 94,91%
- wykonano stropy żelbetowe – etap I – 95,54%, etap II – 41,16%
- wykonano izolacje fundamentów – etap I – 96,23%, etap II – 83,96%
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- wykonano konstrukcje stalowe – etap II -7,28%
- wykonano roboty murowe – etap I – 85,24%, etap II – 55,93%
- wykonano dach – etap II – 46,55%
- wykonano i zamontowano stolarkę – etap II – 9,88%
- wykonano tynki i okładziny wewnętrzne – etap II – 32,01%
-wykonano posadzki – etap II – 48,32%
-wykonano posadzki Warstwy P1 – etap II – 63,96%
-wykonano posadzki Warstwy P7 – etap II – 63,88%
- wykonano ślusarkę – etap II -45,47%
- wykonano elewację – etap II – 60,68%
II. INSTALACJE SANITARNE:
- wykonano wentylację mechaniczną – etap I – 11,52%, etap II – 6,39%
-wykonano instalację wodno-kanalizacyjną – etap I – 32,03%, etap II – 59,79%
- wykonano instalację C.O. – etap I – 5,45%, etap II – 15,40%
III. INSTALACJE ELEKTRYCZNE:
- wykonano instalacje elektryczne – etap I – 9,48%, etap II – 18,36%
- wykonano instalację oświetleniową – etap I – 5,09%, etap II – 8,82%
- wykonano system sygnalizacji pożaru_ etap I – 4,67%, etap II – 15,87%
- wykonano system sygnalizacji włamania i napadu – etap I – 14,00%, Etap II – 43,34%
- wykonano system telewizji dozorowej – etap I – 14,00%, etap II – 41,49%
- wykonano okablowanie strukturalne – etap I – 28,00%, etap II – 33,61%
Dokumentacja zdjęciowa przedstawiająca stan zaawansowania robót stanowi załącznik
do niniejszego sprawozdania.
W zakresie spraw promocyjnych i społecznych okresie międzysesyjnym miały miejsce
trzy wydarzenia objęte Honorowym Patronatem Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski:
8 września na terenie naszego miasta odbył się 4. Samochodowy Rajd Bielska
Podlaskiego organizowany przez Automobilklub Podlaski w Białymstoku. Rajd ten był częścią
Samochodowych Mistrzostw Okręgu Białostockiego. W jego trakcie przeprowadzono próby
sprawnościowe dla kierowców w czterech lokalizacjach na terenie naszego miasta: Arhelan,
MPEC, POM i ratusz. Po ich zakończeniu na scenie ustawionej w pobliżu ratusza odbyła się
uroczystość nagrodzenia zwycięzców. Miałem przyjemność wręczyć medale i pamiątkowe
statuetki najlepszym z rajdowców. Organizacja rajdu została wsparta środkami z budżetu miasta
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w wysokości 7 500 zł poprzez konkurs na realizację zadań publicznych w roku 2019 z zakresu
upowszechniania i wspierania kultury fizycznej.
13 i 14 września odbyła się trzecia edycja „Dni Kultury Żydowskiej w Mieście Bielsk
Podlaski”. Na wydarzenie to złożyły się: upamiętnienie zgładzonej przez Niemców społeczności
żydowskiej Miasta Bielsk Podlaski poprzez uroczystość memorialną przy wybudowanym przez
Fundację Ochrony Dziedzictwa Ziemi Bielskiej lapidarium na cmentarzu żydowskim w naszym
mieście; pokaz rytuałów święta Chanuka podlaskich Żydów w wykonaniu młodzieży ze Szkoły
Podstawowej nr 4 im. Adama Mickiewicza oraz wystawa starodruków żydowskich ze zbiorów
kolekcjonera Andrzeja Weresa w I Liceum Ogólnokształcącym im. Tadeusza Kościuszki
w Bielsku Podlaskim; pokaz filmów o życiu społeczności żydowskiej w Polsce oraz wykład na
temat tradycji i życia tejże społeczności wygłoszony przez historyka Zbigniewa Romaniuka
w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Bielsku Podlaskim.
W okresie międzysesyjnym realizowana była także inicjatywa pod nazwą „Pan & Pani
z Flaszbajkami” polegająca na rowerowej podróży przez Polskę małżeństwa związanego
z naszym miastem. Celem podróży była nie tylko promocja miasta, ale też promowanie
aktywności fizycznej i zdrowego trybu życia, a także idei wolontariatu. Projekt społeczny jest
realizowany w ramach platformy „Zwolnieni z Teorii”.
1 września, wspólnie z delegacją pracowników Urzędu Miasta Bielsk Podlaski, uczciłem
80. rocznicę wybuchu II wojny światowej. Przed południem złożyłem trzy wiązanki z białoczerwonych kwiatów przed pomnikami w Bielsku Podlaskim upamiętniającymi wydarzenia
II wojny światowej. O godzinie 10.30 w całym mieście rozległ się dźwięk syren, które
przypomniały mieszkańcom o napaści wojsk hitlerowskich Niemiec na Polskę, która miała
miejsce 1 września 1939 r.
Także 1 września miałem przyjemność wręczyć puchary i dyplomy zwycięzcom Turnieju
im. Ryszarda Żodzika, który po raz pierwszy dobywał się na miejskim stadionie w Bielsku
Podlaskim. W zawodach zorganizowanych przez Podlaski Związek Piłki Nożnej wzięły udział
zespoły złożone z chłopców z rocznika 2008 i młodszych z całego województwa podlaskiego,
a ich triumfatorem okazała się drużyna Jagiellonii Białystok.
Tego samego dnia Zastępca Burmistrza Bożena Teresa Zwolińska wzięła udział
w uroczystościach dożynkowych dziękczynienia za tegoroczne plony, które odbyły się w Parafii
Najświętszej Opatrzności Bożej w Bielsku Podlaskim.
2 września wziąłem udział w uroczystości otwarcia i poświęcenia hali sportowej przy
I Liceum Ogólnokształcącym im. Tadeusza Kościuszki w Bielsku Podlaskim. Inwestycję tę
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zrealizował Powiat Bielski przy wsparciu finansowym innych samorządów, w tym Miasta Bielsk
Podlaski.
6 września byłem gospodarzem prestiżowego wydarzenia – XII Podlaskiego Forum
Urbanistów, którego tematem przewodnim było „Planowanie przestrzenne jako instrument
rozwoju

społeczno-gospodarczego

miast

powiatowych

i

powiatów”.

Wydarzenie

to zorganizowałem przy współpracy z Towarzystwem Urbanistów Polskich – oddziałem
w Białymstoku oraz Fundacją Przyszłość Obszarów Chronionych – Instytut Kronenberga. Wzięli
w niej udział liczni przedstawiciele świata nauki, reprezentanci władz wojewódzkich,
samorządowcy z całego województwa podlaskiego, przedsiębiorcy i przedstawiciele organizacji
pozarządowych (NGO), a także goście branżowi: architekci, projektanci i urbaniści. Na
zakończenie Forum jego uczestnicy zapoznali się z treścią wypracowanego specjalnie na tę
okazję dokumentu – Inicjatywy Bielskiej, w której przyjęto stanowiska skierowane do sfer
decyzyjnych, biznesowych oraz opinii publicznej. Zaproponowano także rozpoczęcie dyskusji na
temat zasad i działań, które mogą przełamać niekorzystne tendencje rozwojowe obszarów
peryferyjnych Polski.
7 września wziąłem udział w ósmej edycji ogólnopolskiej akcji pod nazwą „Narodowe
Czytanie”, która odbyła się w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Bielsku Podlaskim.
8 września Zastępca Burmistrza Miasta Bożena Teresa Zwolińska była obecna na
dorocznym Festynie „Pelargonia”, podczas którego odbyły się pokazy i konkursy działkowców.
Festyn zakończyła kolejna letnia potańcówka, przygotowana w ramach projektu Budżetu
Obywatelskiego Miasta Bielsk Podlaski.
16 września wziąłem udział w prezentacji i promocji książki pt. „Najdawniejsze
przywileje królewskiego miasta Bielska z XV i XVI wieku”, która odbyła się w Miejskiej
Bibliotece Publicznej w Bielsku Podlaskim. Podczas spotkania o przeszłości naszego miasta
opowiadała współautorka książki, pochodząca z Bielska Dorota Michaluk, profesor
Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Książkę wydało Muzeum Rolnictwa im. ks.
Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu.
W związku z zarządzeniem wyborów do Sejmu RP i Senatu RP, w okresie
międzysesyjnym podejmowałem obowiązki wynikające z kalendarza wyborczego, w tym m.in.
podałem do publicznej wiadomości:
 informację o wykazie miejsc na obszarze miasta Bielsk Podlaski przeznaczonych na
bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich
komitetów wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.,
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 obwieszczenie o numerach oraz granicach stałych i odrębnych obwodów głosowania,
wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych, o lokalach obwodowych
komisji wyborczych ds. przeprowadzenia głosowania w obwodach dostosowanych do
potrzeb

wyborców

korespondencyjnego

niepełnosprawnych
przez

wyborców

oraz

o

możliwości

niepełnosprawnych

i

głosowania

głosowania

pełnomocnika.

BURMISTRZ MIASTA
/-/ Jarosław Borowski
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