Br.0056-1/08

Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta
za okres od dnia 18 grudnia 2007 r. do 28 stycznia 2008 r.
Panie Przewodniczący,
Wysoka Rado
W sprawach finansowych w omawianym okresie podejmowaliśmy czynności
związane z zamykaniem finansowym roku ubiegłego. W okresie od ostatniej sesji podpisałem
dwa zarządzenia w sprawie dokonania zmian w budŜecie miasta na 2007 r.:
- zarządzenie nr 134/07, w którym dokonałem przesunięć w rozdziale przeciwdziałanie
alkoholizmowi i oświetlenie ulic, placów i dróg oraz uruchomiłem rezerwę ogólną w kwocie
90 zł na zadanie „WdraŜanie elektronicznych usług dla ludności w województwie
podlaskim”;
- zarządzenie nr 135/07, w którym wprowadziłem otrzymane dotacje na dofinansowanie
pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników oraz
uruchomiłem rezerwę ogólną w kwocie 300 zł na zadanie „Rozbudowa infrastruktury ochrony
środowiska w dzielnicy Studziwody i innych ulicach w Bielsku Podlaskim”.

W zakresie spraw inwestycyjnych trwają prace projektowe następujących zadań
inwestycyjnych:
− przebudowa ul.: Akacjowej, Kasztanowej, Klonowej, Myśliwskiej, Orzeszkowej,
Sadowej, Słowackiego i Wysockiego,
− ścieŜki rowerowe,
− budowa schroniska dla zwierząt,
− budowa ul. Wczasowej i Przechodniej,
− budowa odcinka ulicy Ks. Borowskiego z parkingiem,
− kanalizacja sanitarną w ul. 11-go Listopada,
− zadania realizowane wspólnie z SKB.
ZłoŜono wniosek o pozwolenie na budowę zadania „ul. Mickiewicza - zaułek:
kanalizacja sanitarna grawitacyjna, tłoczna, przepompownia ścieków” oraz uzyskano
pozwolenie na budowę zadania „ul. DubiaŜyńska – przebudowa”
Podpisano umowy na:
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− „Modernizację ulicy Rejtana w Bielsku Podlaskim ( od ul. Szkolnej do ul. Sikorskiego)”,
− „Przebudowę nawierzchni ul. Glogera w Bielsku Podlaskim”.
− „Konserwację terenów zieleni miejskiej- wycinka i cięcie drzew w latach 2008-2010 w
Bielsku Podlaskim”,
Ponadto ogłoszono przetargi na:
- bieŜące utrzymanie dróg bitumicznych w 2008r,
- bieŜące utrzymanie dróg gruntowych w 2008r,
- bieŜące utrzymanie i konserwacja kanalizacji deszczowej w drogach miejskich w 2008 r.

Z zakresu spraw gospodarki komunalnej:
1. Rozpatrzono 108 wniosków o przyznanie dodatku mieszkaniowego w tym wydano:
- 103 decyzji o przyznaniu dodatku mieszkaniowego;
- 5 decyzji odmownych;
2. Wydano:
− 12 zaświadczeń o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej;
− 20 decyzji o wykreśleniu z ewidencji działalności gospodarczej;
− 5 decyzji dotyczących zajęcia pasa drogowego na kwotę 12.121 zł;
− 1 zezwolenie na wycinkę ogółem 39 drzew (w tym 32 topoli) w pasach drogowych dróg
powiatowych, odmawiając wydania zezwolenia na wycinkę 1 drzewa;
− zezwolenie na sprzedaŜ napojów alkoholowych w punkcie gastronomicznym przy ul.
Zamkowej 45 A (piwo, wino, wódka)-kontynuacja;
Wygaszono

zezwolenie

na

sprzedaŜ

napojów

alkoholowych

w

punkcie

gastronomicznym przy ul. Studziwodzkiej 26 w Bielsku Podlaskim (piwo, wódka) oraz
wykonano rowy otwarte odprowadzające wody powodziowe od ul. 11- Listopada do cieku
Lubka.
Z zakresu gospodarki przestrzennej wydano 26 decyzji o warunkach zabudowy i jedną
decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz wydano 2 decyzje
zatwierdzające podział nieruchomości.
Sprzedano w trybie przetargu nieograniczonego nieruchomość gruntową połoŜoną
przy ul. Szarych Szeregów oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka nr 3652/80
o powierzchni 532 m2 za kwotę netto 30.400 zł.
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Dokonano sprzedaŜy na rzecz najemcy z zastosowaniem 50 % bonifikaty lokalu
mieszkalnego nr 3 o powierzchni 49,94 m2 znajdującego się w budynku przy
ul. 11 Listopada 24 za cenę 14.596 zł.
Na wniosek wieczystego uŜytkownika dokonano przekształcenia prawa uŜytkowania
wieczystego w prawo własności nieruchomości zabudowanej na cele mieszkaniowe. Opłata
z tytułu przekształcenia po zastosowaniu 35 % bonifikaty wyniosła 3.216,20 zł.
Wypowiedziano uŜytkownikom wieczystym (22 osobom prawnym) wysokość
dotychczasowych opłat rocznych z tytułu uŜytkowania wieczystego i zaoferowano nowe ich
wysokości ustalone w oparciu o aktualną wartość gruntów określoną przez rzeczoznawcę
majątkowego. Opłaty roczne wzrosły od 5% do 231 %. W tym samym okresie dokonano
równieŜ
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uŜytkownikom

wieczystym

nieruchomości

zabudowanych na cele mieszkaniowe. Nowe wysokości opłat rocznych będą obowiązywały
od dnia 1 stycznia 2008 r. jeŜeli nie zostaną skutecznie zakwestionowane przez uŜytkownika
wieczystego.
Ponadto
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przypadkach
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dotychczasową stawkę procentową opłaty rocznej z tytułu uŜytkowania wieczystego
nieruchomości z 1% na 3 %. Zmiana stawki wynikała ze zmiany sposobu korzystania
z nieruchomości oddanej w uŜytkowanie wieczyste.

Panie i Panowie radni!
Pragnę poinformować, iŜ w dniu 3 stycznia 2008 roku ogłosiłem konkurs ofert na
realizację w 2008 roku zadań publicznych przez organizacje pozarządowe i inne podmioty
z zakresu:
1. Wspierania lub powierzania zadań z zakresu Miejskiego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2008 rok;
2. Realizacji zadań w zakresie ochrony zdrowia dotyczących terapii, pomocy osobom
niepełnosprawnym i chorym;
3. Wspierania działań z zakresu pomocy społecznej, w tym pomoc osobom i rodzinom
znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej i Ŝyciowej;
4. Realizacji zadań dotyczących sportu, rekreacji oraz organizacji imprez sportowych.
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Ponadto wydałem dwie decyzje w sprawie dofinansowania pracodawcom kosztów
kształcenia młodocianych pracowników.

Od 21 stycznia br. rozpoczęły się ferie zimowe dla dzieci i młodzieŜy dla szkół
podstawowych i gimnazjów. Główną atrakcją ferii przygotowanych przez Bielski Dom
Kultury był IX Ogólnopolski Dziecięco – MłodzieŜowy Festiwal Kolędy i Pastorałki
Współczesnej „Kantyczka 2008”. W trakcie festiwalu zajęcia dla uczestników prowadziła
znana wokalistka jazzowa Beata Bednarz. Ponadto prowadzone są zajęcia plastyczne,
warsztaty teatralne oraz spotkania taneczne. Tradycyjne zimowiska przygotowały równieŜ
Miejska Biblioteka Publiczna i Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji. Wśród zajęć
przygotowanych

przez

bibliotekę

było

między

innymi

spotkanie

z

policjantem,

dziennikarzem, a takŜe wycieczka do drukarni w celu zapoznania się z drukiem ksiąŜek.
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w czasie ferii zimowych zorganizował turniej piłkarski,
w którym udział wzięły reprezentacje bielskich szkół. Na terenie ośrodka powstało
lodowisko. Czynna teŜ jest wypoŜyczalnia sportowego sprzętu zimowego.

W ramach realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych:
− wydano opinię w sprawie zgodności i usytuowania punktu sprzedaŜy alkoholu
zlokalizowanego przy:
- ul. Zamkowa 45 A prowadzonego przez Pana Stanisława Leszka Pokoniewskiego.
− opłacono czynsz za wynajem pomieszczeń Klubowi Abstynenta „ Promień ''.
Burmistrz Miasta
/-/ Eugeniusz Berezowiec

