Roczny raport
o stanie gminy
za 2019 rok
Miasto Bielsk Podlaski

Szanowni Państwo,
Przedstawiam Państwu Raport o stanie Miasta Bielsk Podlaski za rok 2019. Jest
to materiał przygotowany zgodnie z wymogami artykułu 28aa ustawy z dnia 8 marca 1990
roku o samorządzie gminnym. Obejmuje podsumowanie działalności burmistrza w roku 2019,
a w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady miasta i budżetu
obywatelskiego.
Raport ukazuje przede wszystkim bieżącą sytuację organizacyjną i finansową gminy,
przybliża zadania realizowane przez Urząd Miasta Bielsk Podlaski, a także pokazuje jakimi
wydarzeniami żyło nasze miasto w 2019 roku. Opracowano go w oparciu o materiały
źródłowe z poszczególnych referatów.
Wyrażam przekonanie, że niniejsze opracowanie będzie źródłem podstawowej wiedzy
o Mieście Bielsk Podlaski w zakresie działania samorządu. Zachęcam wszystkich
mieszkańców do lektury dokumentu.

BURMISTRZ MIASTA
BIELSK PODLASKI
/-/ Jarosław Borowski
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Rozdział I
Informacje ogólne o mieście Bielsk Podlaski
W roku 2019 zadania Miasta Bielsk Podlaski były realizowane przez Urząd Miasta,
14 jednostek organizacyjnych i 2 spółki miejskie, a także zlecane w drodze umów innym
podmiotom.
Bielsk Podlaski jest aktywnie rozwijającym się gospodarczo miastem powiatowym
i jednym z trzech subregionalnych ośrodków wzrostu w województwie podlaskim.
Na koniec roku 2019 w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
zarejestrowanych było około 2,5 tysiąca podmiotów gospodarczych z siedzibą w Bielsku
Podlaskim.
Na początek 2019 roku w Bielsku Podlaskim liczba ludności wynosiła 25 400 osób
w tym mężczyzn 12 136, kobiet 13 264. Zameldowanych na pobyt czasowy było 208
mężczyzn i 233 kobiet. Na koniec 2019 roku w Bielsku Podlaskim liczba ludności wynosiła
25184 osób w tym 12034 mężczyzn i 13 150 kobiet. Zameldowanych na pobyt czasowy było
239 mężczyzn i 294 kobiet.

Początek
2019
mężczyzn:

Przedział
wiekowy
864

Koniec
2019
mężczyzn:

991

kobiet:

883

0-7
kobiet:

774

mężczyzn:

1 262

mężczyzn:

1 241

kobiet:

1 208

8-18
kobiet:

1 219

mężczyzn:

8 261

19-65

mężczyzn:

8 139

kobiet:

7 529

19-60

kobiet:

7 441

mężczyzn:

1 749

65 powyżej

mężczyzn:

1 663

kobiet:

3 742

60 powyżej

kobiet:

3 618

25 400

OGÓŁEM:

25 184
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Rozdział II
Informacje finansowe
1. Stan finansów miasta
1) Udział dochodów własnych w dochodach ogółem:
a) dochody ogółem: 119.786.204,19 zł,
b) dochody własne: 90.042.434,67 zł.
2) Udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem:
a) wydatki ogółem: 119.602.530,97 zł,
b) wydatki majątkowe: 22.853,784,86 zł.
3) Zadłużenie ogółem: 21.710.532 zł, w tym:
a) 264.706,00 zł – pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej zaciągnięta w 2012 r.,
b) 4.400.000,00 zł – kredyt w Banku Pekao S.A. zaciągnięty w 2010 r.,
c) 1.462.700,00 zł – kredyt w Banku Gospodarstwa Krajowego S.A. zaciągnięty
w 2012 r.,
d) 575.000,00 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,
e) 15.000.000,00 zł – zobowiązanie z tytułu emisji obligacji w 2018 r. i w 2019 r.,
f) 8.126 zł – zobowiązanie wobec Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.
4) Poziom wolnych środków po odliczeniu obsługi zadłużenia 7.418.724,07 zł.

2. Wykonanie budżetu miasta
1) Wykonanie dochodów
Dochody ogółem wykonano na kwotę 119.786.204,19 zł, co stanowi 102,05% planu
oszacowanego na kwotę 117.375.235 zł, w tym:
a) dochody bieżące 103.375.320,63 zł,
b) dochody majątkowe 16.410.883,56 zł, w tym ze sprzedaży majątku 845.350 zł.
Dotacje pozyskane spoza budżetu miasta 47.432.305,73 zł, w tym:
a) dotacje przeznaczone na cele bieżące – 32.451.221,92 zł,
b) dotacje przeznaczone na inwestycje – 14.981.083,81 zł.
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2) Wykonanie wydatków.
Wydatki ogółem zrealizowano w kwocie 119.602.530,97 zł, co stanowi 90,22% planu
oszacowanego na kwotę 132.572.449 zł, w tym:
a) wydatki bieżące 96.748.746,11 zł,
b) wydatki majątkowe 22.853.784,86 zł
3) Wynik operacyjny
Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi wyniosła
6.626.574,52 zł.

3. Wykonanie wydatków inwestycyjnych/majątkowych
w tym:

Plan

Wykonanie

1

2

Inwestycje
i zakupy
inwestycyjne,
o których mowa
w art. 236 ust. 4
pkt 1 ustawy
o finansach
publicznych
3

31.832.261,00

22.853.784,86

22.802.784,86

w tym:
Wskaźnik
procentowy
wykonania
Kolumna
2:1

Wydatki o charakterze
dotacyjnym na
inwestycje i zakupy
inwestycyjne
4

5

4.481.175,25

71,79
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4. Wieloletnia prognoza finansowa
1) Harmonogram spłat i obsługi zadłużenia

Lata

Spłata rat kapitałowych kredytów
i pożyczek oraz wykup papierów
wartościowych

Wydatki
na obsługę długu

Wydatki
zmniejszające dług

1

2

3

4

2019

3.700.000,00

476.045,00

115.316,30

2020

4.700.000,00

928.500,00

115.000,00

2021

3.762.350,00

900.000,00

115.000,00

2022

3.461.000,00

879.000,00

115.000,00

2023

5.066.406,00

780.000,00

115.000,00

2024

5.500.000,00

640.000,00

115.000,00

2025

5.500.000,00

483.000,00

0,00

2026

6.000.000,00

330.000,00

0,00

2027

6.504.922,00

160.000,00

0,00

2) Prognoza nadwyżki operacyjnej na najbliższe lata –netto i brutto
Lata

Nadwyżka operacyjna
netto

Nadwyżka operacyjna
brutto

1

2

3

2019

2.225.987,00

5.979.356,00

2020

10.302.223,00

17.192.450,00

2021

10.143.450,00

10.143.450,00

2022

11.081.100,00

11.081.100,00

2023

12.481.406,00

12.481.406,00

2024

12.981.406,00

12.981.406,00

2025

12.000.000,00

12.000.000,00

2026

12.500.000,00

12.500.000,00

2027

13.004.922,00

13.004.922,00
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3) Prognoza limitu zadłużenia na najbliższe lata
Lata

Kwota długu

2019

30.846.251,00

2020

36.254.678,00

2021

32.377.328,00

2022

28.801.328,00

2023

23.619.922,00

2024

18.004.922,00

2025

12.504.922,00

2026

6.504.922,00

4) Wpływ planowanych przedsięwzięć inwestycyjnych na finanse gminy
W 2019 roku wyemitowano obligacje na łączną kwotę 6.000.000 zł, z przeznaczeniem
na finansowanie deficytu budżetu w związku z realizacją zadań inwestycyjnych
i udzieleniem dotacji celowej majątkowej dla Bielskiego Domu Kultury na realizację zadania
pn. „Rewitalizacja Bielskiego Domu Kultury i Kina Znicz na cele kulturalne, edukacyjne,
społeczne”.

5. Realizacja budżetu obywatelskiego
W ramach Budżetu Obywatelskiego wydatki zrealizowano na kwotę 334.482,10 zł,
co stanowi 0,27% wydatków ogółem, w tym:
Zadanie majątkowe:
1) „Plac zabaw dla dzieci z elementami siłowni i boisko do siatkówki plażowej w parku przy
ulicy Rejtana w Bielsku Podlaskim” – 241.610,01 zł.
W ramach zadania wykonano: plac zabaw dla dzieci, siłownię zewnętrzną oraz boisko
do siatkówki plażowej. Prace budowlane wykonano w 2019 roku.
W skład placu zabaw wchodzą następujące elementy:
a) nawierzchnia bezpieczna piaskowa,
b) nawierzchnia chodników z płyt betonowych,
c) ogrodzenie panelowe,
d) tablica informacyjna z regulaminem,
e) wieszaki na ubrania,
f) ławki z oparciem,
g) kosze na śmieci,
h) stojak na rowery,
9

i) urządzenia zabawowe: zestaw zręcznościowy z mostkiem, huśtawka bocianie gniazdo,
piramida Maxi, ważka miejska, huśtawka podwójna maluch, kiwak krokodyl,
zjeżdżalnia dla malucha, domek puchatka, karuzela z kierownicą.
W ramach siłowni zewnętrznej wykonano:
a) tablicę informacyjną z regulaminem,
b) ławki z oparciem,
c) kosze na śmieci,
d) urządzenia siłowni zewnętrznej – „jeździec”, „orbitrek”, zestaw „twister” i „wahadło”,
zestaw „wyciąg górny” i „wyciskanie siedząc”, zestaw „drążki do podciągania”.
W ramach boiska do siatkówki plażowej wykonano:
a) bezpieczną nawierzchnię piaskową,
b) tablicę informacyjną z regulaminem,
c) ławki z oparciem,
d) kosze na śmieci,
e) elementy składowe boiska (słupki aluminiowe, siatkę, linie ze szpilkami).
Wartość zadania wyniosła 241.610,01 zł.
Zadania o charakterze bieżącym:
1) Festiwal „Pod opieką Bogurodzicy” – 30.000,00 zł,
Realizatorem zadania była Fundacja Domów Kultury Prawosławnej Diecezji Warszawsko
– Bielskiej. Podczas Festiwalu zaprezentowano utwory poświęcone Bogurodzicy. Zadanie
było realizowane w dniach 24–25 maja 2019 r. w cerkwi pod wezwaniem
Zmartwychwstania Pańskiego w Bielsku Podlaskim oraz 26 maja 2019 r. w sali
gimnastycznej Szkoły Podstawowej Nr 3 z DNJB im. Jarosława Kostycewicza w Bielsku
Podlaskim. Celem Festiwalu było podniesienie świadomości w zakresie dziedzictwa
kulturowego, tradycji wspólnego śpiewania pieśni Maryjnych oraz integracja środowiska
mniejszości prawosławnej zamieszkującej w Polsce i za granicą.
2) Aktywy Bielsk Podlaski – treningi kettlebel - 5.949,95 zł,
Realizatorem zadania była Fundacja Kettlebell Poland. W ramach zadania realizowane
były bezpłatne treningi w miesiącu lipcu i sierpniu, w tym: zajęcia z ciężarem własnego
ciała, z odważnikami kettlebell, trening funkcjonalny, zajęcia gimnastyczne dla dzieci.
Zajęcia kierowane były do różnych grup wiekowych: Move On – rusz się, Fit Family –
zajęcia dla rodzin z dziećmi, a także Kettlebell - treningi z odważnikami. Przeprowadzono
72 jednostki zajęć treningowych.
3) „Koperta życia” dla seniora – 6.234,87 zł
Realizatorem zadania „Koperta życia” dla seniora był Referat Oświaty i Kultury Urzędu
Miasta Bielsk Podlaski. Projekt miał za zadanie ułatwić służbom medycznym
i ratowniczym udzielanie pomocy osobom starszym, przewlekle chorym i samotnym.
Realizacja polegała na zakupie 1500 Kopert życia, a następnie ich bezpłatnym
przekazaniu seniorom. Do „Kopert” należało włożyć wpisane dane jej posiadacza, m.in.
informację o stanie zdrowia, historię choroby, listę używanych leków i ewentualnych
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alergii na nie, kontakt do lekarza rodzinnego i najbliższej osoby. Następnie kopertę
umieszcza się w dostępnym miejscu w mieszkaniu (np. w lodówce), a miejsce to oznacza
się specjalnie przygotowaną do tego celu naklejką.
Koperta Życia to nieoceniona pomoc dla ratowników w sytuacji, gdy potrzebują oni
danych o samotnym pacjencie, a nikt ich nie może udzielić. Dzięki niej służby mogą
skuteczniej i szybciej nieść pacjentowi pomoc w razie jakiejkolwiek interwencji.
Dystrybucją „Kopert życia” zajmowali się:
- Urząd Miasta Bielsk Podlaski,
- Miejska Rada Seniorów w Bielsku Podlaskim,
- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielsku Podlaskim,
- Publiczne i niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej działające na terenie miasta.
4) Letnie potańcówki w Bielsku Podlaskim – 30.000,00 zł
Realizatorem zadania wyłonionego w ramach Budżetu Obywatelskiego był Bielski Dom
Kultury w Bielsku Podlaskim. W ramach zadania, w Parku Królowej Heleny
zorganizowano następujące potańcówki:
a) 31 maja – Potańcówka dla młodzieży w ramach Dni Bielsk Podlaskiego – LASER
SHOW DJ SALIS,
b) 21 czerwca – Potańcówka dla młodzieży „Witajcie wakacje”,
c) 23 czerwca – Potańcówka dla seniorów,
d) 27 lipca – Potańcówka dla młodzieży „Muzyka świata”,
e) 11 sierpnia – Swojska Potańcówka z zespołem „As”,
f) 30 sierpnia – Potańcówka „Pożegnanie Lata”,
g) 8 września – Potańcówka „Z Pelargonią”.
5) Pamięć i Duma – Powstanie Warszawskie 75 lat po – 10.890,00 zł
Realizatorem zadania był Bielski Dom Kultury w Bielsku Podlaskim. Bezpłatna dla
zwiedzających wystawa była czynna od 3 do 21 września w godz. 9.00 do 16.00 oraz w
godz. od 16.00 do 18.00 po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym. Autorem
wystawy był Krzysztof „Zygzak” Chojnacki. Podsumowaniem wystawy poświęconej
Powstaniu Warszawskiemu „Pamięć i Duma" był koncert specjalny z utworami z lat
1981-2017 pod tytułem „Historia Polski wg TZN Xenna".
6) Zakup dwóch kurtyn/bram wodnych –

9.797,27 zł

W ramach zadania zakupiono dwie kurtyny zraszające, które w okresie letnim były
ustawione na Planu im. Jana Pawła II i na Skwerze im. Izabeli Branickiej.
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Rozdział III
Inwestycje realizowane w 2019 roku

1. Inwestycje zrealizowane (zakończone) w 2019 r.
1) Budowa budynku socjalnego przy ul. Jagiellońskiej 48 w Bielsku Podlaskim.
Zakończono rozpoczętą 2 grudnia 2017 r. inwestycję budowy budynku socjalnego.
W ramach zadania wykonano wielorodzinny, dwukondygnacyjny budynek socjalny
z 16 lokalami mieszkalnymi. Roboty budowlane trwały od 2 grudnia 2017 r. do 24
czerwca 2019 r. Oddany do użytku budynek mieszkalny, wielorodzinny,
dwukondygnacyjny, niepodpiwniczony posiada następujące parametry:
a) liczba lokali mieszkalnych – 16 (2-pokojowe – 8 szt., 1-pokojowe – 8 szt., w tym
1 lokal przystosowany dla potrzeb osoby niepełnosprawnej),
b) pomieszczenie węzła cieplnego – 1 szt.,
c) pomieszczenia techniczne – 2 szt.,
d) komunikacja – 2 szt.,
e) wiatrołap – 2 szt.,
f) powierzchnia zabudowy – 412 m2,
g) powierzchnia użytkowa przyziemia – 338 m2,
h) powierzchnia użytkowa piętra – 326,2 m2,
i) powierzchnia użytkowa budynku łącznie – 664,2 m2,
j) kubatura budynku – 2 430,0 m2,
k) ilość kondygnacji – 2.
W skład wyposażenia budynku wchodzą instalacje: wodociągowa, kanalizacji
sanitarnej, centralnego ogrzewania, elektryczna, wentylacji grawitacyjnej, odgromowa,
teletechniczna (Internet, telewizja).
W ramach projektu wykonano następujące przyłącza do budynku: przyłącze
wodociągowe, przyłącze kanalizacji sanitarnej, przyłącze kanalizacji deszczowej.
Wykonane wokół budynku zagospodarowanie terenu składa się z następujących
elementów: nawierzchni z kostki brukowej betonowej (jezdnia manewrowa, miejsca
postojowe, chodnik dla pieszych), piaskownica, trzepak, teren zieleni.
Wartość zadania w 2019 r. wyniosła 1.024.773,24 zł.
Łączna wartość wykonanych prac (2017-2019 r.) wyniosła 2.367.005,24 zł.
Wysokość dofinansowania z Banku Gospodarstwa Krajowego, środki Funduszu Dopłat
wyniosła 723.734,27 zł.
2) Modernizacja indywidualnych źródeł ciepła – likwidacja indywidualnych
kotłowni lub palenisk węglowych.
Szczegółowy opis zadania znajduje się w rozdziale V. w pkt. 9 ppkt 1) lit. b przy
omawianiu Planu gospodarki niskoemisyjnej (strona 35 raportu).
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3) Systemy pomiaru zanieczyszczeń w mieście oraz systemy informowania
mieszkańców o poziomach zanieczyszczeń.
Szczegółowy opis zadania znajduje się w rozdziale V. w pkt. 9 ppkt 1) lit. c
przy omawianiu Planu gospodarki niskoemisyjnej (strona 36 raportu)
4) Montaż, instalacja efektywnego energetycznie oświetlenia w zakresie dróg
publicznych wraz z systemem sterowania oświetlenia na terenie miasta Bielsk
Podlaski.
Szczegółowy opis zadania znajduje się w rozdziale V. w pkt. 9 ppkt 1) lit. a
przy omawianiu Planu gospodarki niskoemisyjnej (strona 34 raportu).
5) Wykonanie oświetlenia ulicznego w ul. Kazanowskiego.
Ze środków własnych Miasta Bielsk Podlaski wykonano oświetlenie
ul. Kazanowskiego w kierunku Bursy oraz łącznik z ul. Mickiewicza. Zamontowano
następujące elementy sieci oświetleniowej: sieć kablową oświetlenia ulicznego, słupy
oświetleniowe, oprawy uliczne typu LED z reduktorem, słup oświetleniowy z oprawą
parkową typu LED z reduktorem mocy, uziomy poziome w wykopie, uziomy
wykonane metodą udarową, kompletną szafkę sterowniczo-pomiarowa.
Wydatki w 2019 r. wyniosły 102.299,53 zł.
6) Plac zabaw dla dzieci z elementami siłowni i boisko do siatkówki plażowej
w parku przy ulicy Rejtana w Bielsku Podlaskim.
Inwestycja zrealizowana w ramach Budżetu Obywatelskiego. Szczegółowy
opis zadania znajduje się w rozdziale II. w pkt. 5 ppkt 1) przy omawianiu realizacji
Budżetu Obywatelskiego (strona 9 raportu)

2. Inwestycje w trakcie realizacji
1) 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. Kleberga do ul.
Ogrodowej w Bielsku Podlaskim (2018-2021).
W roku 2019 na zadanie uzyskano dofinansowanie ze środków Funduszu Dróg
Samorządowych. Dnia 23 grudnia 2019 r. podpisano umowę o dofinansowanie.
W ramach zadania Miasto uzyskało dofinansowanie na trzy odcinki dróg publicznych:
a) Odcinek nr 1 – ul. Ogrodowa od ul. Kazimierzowskiej do ul. Widowskiej,
zrealizowany w 2019 roku, podzielony na dwa zadania:
 Zadanie 1 – ul. Ogrodowa w Bielsku Podlaskim (prace wykonane w 2019 r.
objęte dofinansowaniem z Funduszu Dróg Samorządowych)
 Zadanie 2 – zaułki ul. Ogrodowej w Bielsku Podlaskim (nieobjęte
dofinansowaniem z Funduszu Dróg Samorządowych)
b) Odcinek nr 2 – ul. Ogrodowa od ul. Mickiewicza do ul. Wschodniej,
c) Odcinek nr 3 – ul. Wschodnia od ul. Kleeberga do ul. Ogrodowej.
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Wartość zadania realizowanego w ramach Funduszu Dróg Samorządowych została
określona na poziomie 6 174 401,97 zł (roboty budowlane oraz montaż tablic
informacyjnych). Koszty kwalifikowane projektu stanowią kwotę 4 689 355,62 zł. Miastu
Bielsk Podlaski zostało udzielone dofinansowanie w kwocie 2 813 613,37 zł, co
odpowiada 60% kosztów kwalifikowalnych.
W roku 2019 Miasto otrzymało pierwszą transzę dofinansowania powyższego zadania
w wysokości 1.097.845,16 zł, w tym na zrealizowany w 2019 roku odcinek ul. Ogrodowej
od Kazimierzowskiej do Widowskiej przeznaczono 1.062.052,13 zł.
Roboty budowlane w ramach rozbudowy odcinka nr 1 ul. Ogrodowej
od ul. Kazimierzowskiej do ul. Widowskiej wykonane zostały w latach 2018-2019. Prace
polegały na rozbudowie ulicy o długości 553 m, z jezdnią bitumiczną o szerokości 6 m.
Po obu stronach jezdni zlokalizowane zostały chodniki zmiennej szerokości.
Przygotowano pasy postojowe dla samochodów osobowych (26 stanowisk). W projekcie
uwzględniono również obsługę komunikacyjną działek przyległych do projektowanych
dróg poprzez wykonanie zjazdów indywidualnych i publicznych. Na całym
rozbudowywanym odcinku wykonana została kanalizacja deszczowa. Wybudowano
oświetlenie drogowe, tj. kablowe linie oświetleniowe oraz przeprowadzono rozbiórkę
przewodów oświetleniowej napowietrznej linii energetycznej.
W ulicy wykonano również następujące prace: przebudowa i budowa sieci kanalizacji
sanitarnej i wodociągu, budowa napowietrznych linii niskiego napięcia komunalnooświetleniowych, rozbiórka zbędnych odcinków napowietrznych linii energetycznych.
Wartość wykonanych robót w 2019 r. wyniosła 2.869.841,78 zł.
Wysokość dofinansowania przyznanego na prace wykonane w 2019 r. wyniosła
1.062.052,13 zł.
Wartość wykonanych robót budowlanych wraz z innymi kosztami do końca w 2018 r.
wyniosła 1 854 414,00 zł.
2) Rozbudowa dróg: nr 107363B – ulicy Warzywnej i nr 107393B – ulicy Pogodnej
w Bielsku Podlaskim (2019-2020).
W dniu 19 grudnia 2019 roku została podpisana umowa o dofinansowanie, ze
środków Funduszu Dróg Samorządowych, zadania pod nazwą „Rozbudowa dróg: nr
107363B – ulicy Warzywnej i nr 107393B – ulicy Pogodnej w Bielsku Podlaskim”.
Miasto uzyskało dofinansowanie na dwa odcinki dróg publicznych:
a) Odcinek nr 1 – ul. Warzywna od ul. Chmielnej do ul. Pogodnej,
b) Odcinek nr 2 – ul. Pogodna.
Wartość zadania została określona w wysokości 6 447 050,52 zł (roboty budowlane
oraz montaż tablic informacyjnych), w tym wartość kosztów kwalifikowanych równa
5 285 419,09 zł. Miastu Bielsk Podlaski przyznano dofinansowanie w kwocie
3 171 251,45 zł.
W 2019 roku wykonano w ulicy Warzywnej oświetlenie (nieobjęte dofinansowaniem
z Funduszu Dróg Samorządowych) składające się z następujących elementów: sieć
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kablowa oświetlenia ulicznego, słup oświetleniowy stalowy ocynkowany na fundamencie
prefabrykowanym z wysięgnikiem, oprawa oświetleniowa uliczna typu LED z reduktorem
mocy, uziomy poziome w wykopie, fundamenty prefabrykowane słupowe.
Wartość wykonanych robót wraz z innymi kosztami w 2019 r. wyniosła 421.264,21 zł.

3) Termomodernizacja Przedszkola nr 9 w Bielsku Podlaskim.
Szczegółowy opis zadania znajduje się w rozdziale II. w pkt. 9 ppkt 2) przy
omawianiu Planu gospodarki niskoemisyjnej (strona 36 raportu).

4) Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Bielsk Podlaski.
Projekt pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Bielsk
Podlaski” dofinansowany jest ze środków unijnych – Funduszu Spójności, w ramach
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, działanie 2.3 Gospodarka wodnościekowa w aglomeracjach i jest realizowany wspólnie z Przedsiębiorstwem Komunalnym.
Celem głównym projektu jest poprawa jakości systemu wodno-kanalizacyjnego w Bielsku
Podlaskim oraz zwiększenie liczby mieszkańców korzystających z sieci kanalizacji sanitarnej.
W ramach zadania w roku 2019 Miasto Bielsk Podlaski zrealizowało prace dot. sieci
kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wodociągowej. Wykonano i odebrano prace
w następujących ulicach: 30 Lipca, Bohaterów Września, Długosza, Dworska, Pronina, Prusa,
Reymonta, Wodna, Żurawia. Ponadto prowadzono roboty budowlane w ulicach: Lotniczej,
Strzelniczej, Świerkowej, Asnyka, Reja, Dubicze, Cegielnianej, Andersa, Wasilewskiej
(obecnie ul. W. Szymborskiej, ul. Złota, ul. J. Tuwima), Wiśniowej i Czwartaków.
Wydatki poniesione przez Miasto Bielsk Podlaski w 2019 r. na ww. zadanie wyniosły
8.294.685,83 zł.
Wysokość dochodów z tytułu dofinansowania (środki unijne Funduszu Spójności)
przyznanego na realizację zadań Miasta Bielsk Podlaski wykonanych w 2019 r. wyniosła
5.661.644,83 zł.

5) Budowa Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie
Miasta Bielsk Podlaski i Miasta Hajnówka.
Projekt pn. „Budowa Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na
terenie Miasta Bielsk Podlaski i Miasta Hajnówka” realizowany jest w ramach Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, osi priorytetowej II Ochrona
Środowiska w tym adaptacja do zmian klimatu, działanie 2.2. Gospodarka odpadami
komunalnymi.
W roku 2019 poniesiono wydatki związane z wykonaniem dokumentacji aplikacyjnej
(środki własne) oraz na zarządzanie projektem – pomocą techniczną.
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Projekt realizowany jest wspólnie z Gminą Miejską Hajnówka.
Łączne wydatki na ww. zadanie w 2019 r. wyniosły 14.052,05 zł.
Wysokość otrzymanych dochodów z tytułu dofinansowania (środki unijne Funduszu
Spójności) wyniosła 3.030,76 zł.

6) Zagospodarowanie i rozwój terenów zieleni w Bielsku Podlaskim.
Projekt pn. „Zagospodarowanie i rozwój terenów zieleni w Bielsku Podlaskim”
realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, działanie 2.5
Poprawa jakości środowiska miejskiego.
Głównym celem przedsięwzięcia jest poprawa jakości środowiska naturalnego
i poprawa jakości życia mieszkańców Bielska Podlaskiego poprzez odnowienie i tworzenie
nowych terenów zieleni miejskiej pełniącej funkcje rekreacyjne, zdrowotne, ochronne
i biologiczne.
W ramach zadania w 2019 roku poniesiono wydatki na przygotowanie dokumentacji
projektowej dla sześciu bielskich terenów zieleni oraz pozyskanie wypisów z rejestru
gruntów.
Zakres projektu obejmuje następujące tereny zieleni:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Parku Królowej Heleny,
Parku Aleksandra Jagiellończyka Króla Polski,
przy ul. Jagiellońskiej,
przy ul. Sosnowej,
przy ul. Studziwodzkiej/Strzelniczej,
przy ul. Reja.

Wartość zadania w 2019 r. wyniosła 91.542,00 zł.

7) Montaż, instalacja efektywnego energetycznie oświetlenia w zakresie dróg
publicznych wraz z systemem sterowania oświetlenia na terenie miasta Bielsk
Podlaski - etap II.
Szczegółowy opis zadania znajduje się w rozdziale V. w pkt. 9 ppkt 3) przy
omawianiu Planu gospodarki niskoemisyjnej (strona 37 raportu).
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3. Opracowane dokumentacje projektowe, aplikacyjne.
1) Niskoemisyjny transport publiczny i bezpieczna komunikacja na terenie Bielska
Podlaskiego.
W maju 2019 roku Miasto Bielsk Podlaski złożyło wniosek o dofinansowanie projektu
pn.: „Niskoemisyjny transport publiczny i bezpieczna komunikacja na terenie Bielska
Podlaskiego.” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Podlaskiego na lata 2014-2020. W ramach planowanego do realizacji projektu w 2019
roku przygotowano dokumentację projektową przystanku autobusowego z wiatą
autobusową przy ul. J. Słowackiego.
W 2019 r. poniesiono wydatki w łącznej wysokości 33.102,00 zł, w tym wydatki
związane z wykonaniem dokumentacji projektowej – 8.610,00 zł.
2) Budowa nawierzchni z infrastrukturą techniczną w ulicy Długosza
– dokumentacja projektowa
W ramach zadania w 2019 roku przygotowano dokumentację projektową na budowę
nawierzchni z infrastrukturą techniczną w ulicy Długosza.
Koszt wykonania dokumentacji projektowej wraz z innymi kosztami w 2019 r. wyniósł
29.608,74 zł.
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Rozdział IV
Informacja o stanie mienia komunalnego
1. Grunty
Według stanu na dzień 31 grudnia 2019 r. Gmina Miejska Bielsk Podlaski jest
właścicielem gruntów (z wyłączeniem gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste) o łącznej
powierzchni 218,1655 ha, w tym:
a) oddanych w trwały zarząd – 11,0416 ha,
b) stanowiących drogi gminne wg ewidencji gruntów prowadzonej przez Starostwo
Powiatowe w Bielsku Podlaskim – 114,4752 ha.
Poza tym Urząd Miejski posiada we władaniu (posiadanie samoistne) grunty
o powierzchni 0,6977 ha oraz jest użytkownikiem nieruchomości o powierzchni 11,9049 ha.
Pozostałe grunty zasobu miejskiego stanowią parki i tereny zieleni, cmentarze, targowice,
place, tereny inwestycyjne, grunty rolne i nieużytki.
Gmina Miejska jest wieczystym użytkownikiem gruntów Województwa Mazowieckiego
o pow. 0,1414 ha stanowiącej nieruchomość byłego kina Znicz.
Powierzchnia gruntów gminnych oddanych w użytkowanie wieczyste wynosi 84,8456 ha,
a rodzaje podmiotów korzystających z tych zasobów przedstawia poniższa tabela:

Lp.

Podmioty prawa użytkowania wieczystego

I.

Osoby prawne

1.

Gminne osoby prawne
(Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o., MPEC SA)

Powierzchnia
gruntu (ha)
62,2329
2,7890

2. Spółdzielnie mieszkaniowe

3,5084

3. Spółdzielnie (inne)

7,3716

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

7,0200

5. Gminne Instytucje Kultury

0,4096

6. Polski Związek Działkowców

39,9878

Stowarzyszenia (Liga Obrony Kraju, Cech Rzemiosł
Różnych)

0,2575

8. Spółki prawa handlowego osobowe (jawna, partnerska)

0,8890

7.

II.

Osoby fizyczne

8,9792

1. na cele mieszkaniowe

1,6527

2. na cele inne niż mieszkaniowe

6,8694
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Powierzchnia
gruntu (ha)

Podmioty prawa użytkowania wieczystego

Lp.

3. związane z własnością garaży

0,2773

związane z własnością lokali wyodrębnionych przez
4. spółdzielnię mieszkaniową

0,1798

OGÓŁEM

III.

71,2121

Na dzień 31 grudnia 2019 r. obowiązywały umowy dzierżawy gruntów gminnych na
następujące cele:
 rolnicze i ogrodnicze – powierzchnia – 28,34 ha,
 nierolnicze – powierzchnia – 1,90 ha

2. Lokale mieszkalne
Gmina Miejska Bielsk Podlaski posiadała na dzień 31 grudnia 2019 roku 558 mieszkań
komunalnych, w tym 480 lokali mieszkalnych wynajmowanych na czas nieoznaczony
i 78 lokali socjalnych oraz 27 lokali użytkowych i jeden budynek administracyjny.

3. Mienie zaewidencjonowane w Urzędzie Miasta Bielsk Podlaski
wg stanu na dzień 31 grudnia 2019 r.

Lp.

Opis
nieruchomości

1

2

1. Ratusz

Położenie

Nr geod.
działek

Wartość
księgowa
gruntu
[zł]

3

4

6

1598/1

48.791,00

ul. Mickiewicza

Hala targowa
2. /Arhelan Burzyńscy ul. Kryniczna
sp.j.

3.

Składowisko
odpadów stałych

zlokalizowane
na gruntach
wsi Augustowo

1541/5

6.444,90

Wartość
ewidencyjna
brutto
Budynki
Budowle
Inne
7
180.286,00
3.564,00
-----371.242,90
-----------

118.509,64
4.344.627,54
87.569,79
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Lp.

Opis
nieruchomości

1

Położenie

Nr geod.
działek

Wartość
księgowa
gruntu
[zł]

3

4

6

2
Była baza POM +
ogrodzenie
4. przemysłowe
ul. Maszynowej
i ul. Technicznej

ul. Białowieska

Budowle przejęte
5.
od PZZ

3474/61
3474/62
3474/63

Wartość
ewidencyjna
brutto
Budynki
Budowle
Inne
7

49.106,80

136.112,47
127.426,54
------

178/7, 178/8
ul. Kleszczelowska
178/9, 157/7

7.715,72

-----84.549,91
------

1618/3

63.934,12

31.002,94

6.

Ławka
Niepodległości

Skwer im. Izabeli
Branickiej

7.

Plac zabaw z
siłownią

Park Królowej
Heleny

2995

131.703,60

114.267,00

8.

Pomnik ku czci
Jana Pawła II

skwer u zbiegu
ul. Poświętnej
i ul. Kościuszki

1625/12

14.025,00

-----500.812,17
------

8.592.934,38

------

18.634.421,11

------

Grunty Gminy
Miejskiej będących
w wieczystym
9. użytkowaniu osób
fizycznych i
prawnych /wartość
księgowa/
Pozostałe grunty
10. Gminy
Miejskiej
11.

Budynki, budowle
targowicy ciężkiej

ul. Żwirki i Wigury

1074/11
1074/12
1074/14

379.465,14

12.

Budynki, budowle
targowicy lekkiej

ul. Kryniczna

1541/10

25.612,20

3244/2, 3244/3
3245/3,
3245/13
3245/16

15.278,04

ul. Białowieska
13. Plac przydworcowy
ul. Kolejowa

14.

Mosty, kładki,
przepusty

Budynki
15. wielorodzinne
komunalne

rzeka Lubka
rzeka Biała

11.482,29
530.606,78
-----479.238,07
433.024,73
----------257.016,37
----------2.710.654,70
-----11.577.174,67
----------20

Lp.

Opis
nieruchomości

1

2

Położenie

Nr geod.
działek

Wartość
księgowa
gruntu
[zł]

3

4

6

2963/1

23.277,90

Trzykondygnacyjny
16 budynek
ul. Kopernika 3
administracyjny
Ulice miejskie,
17. drogi, chodniki,
wyjazdy, parkingi
18.

Kanalizacja
deszczowa

19.

Pawilon handlowy
/lokale użytkowe/

ul. Widowska
ul. Mickiewicza

2577/2
2595/2

24.087,00

3227,
4691/5,4621/1,
4692/2,
4692/3,
4691/6,
4691/7, ,
3242/6,
714.040,70
3243/5,
3243/6,
3258/2,
4693/1,
4694/5,
3244/3

Park Aleksandra
Jagiellończyka
20. Króla Polski,
zieleńce,
place zabaw

Wartość
ewidencyjna
brutto
Budynki
Budowle
Inne
7
834.862,66
3.907,88
----------73.900.875,35
----------24.055.713,64
----508.633,01
----------

14.000,00
27.197,00
------

419.501,53
Budynek szaletu
21.
miejskiego

ul. Dubiażyńska

Ogrodzenie
22. cmentarza
komunalnego

ul. Mickiewicza

23. Pętle MPK

ul. Mickiewicza
część działki
ul. Kleszczelowska
1933/7,
ul. Studziwodzka 178/11, 139/20

Oświetlenie, linie
24. energetyczne,
iluminacje

4292/4

6.511,86

30.724,05

---------------157.177,98
----------67.989,76
----------3.293.129,30
------
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Lp.

Opis
nieruchomości

1

2

Położenie

Nr geod.
działek

Wartość
księgowa
gruntu
[zł]

3

4

6

Budynki
gospodarcze
komunalne, garaże
25.
i inne budowle
(przy budynkach
mieszkalnych)
Kanały CO i CW,
26. kanały burzowe
(POM)

44.380,78
21.760,61
----------303.224,29
----------22.370.660,54
------

Kanalizacja
27.
sanitarna
Plac zabaw dla
dzieci z elementami
siłowni i boisko do
28.
ul.Rejtana
siatkówki plażowej
w parku przy
ul.Rejtana
Siedziba
Urzędu Miasta
Ogółem, w tym:
budynki, budowle,
29. pozostałe środki
trwałe

Wartość
ewidencyjna
brutto
Budynki
Budowle
Inne
7

ul. Kopernika 1

4157

23.580,00

2962/2
2962/3
udział 1/3

13.756,00

241.610,01

7.693.133,49
3.603.833,74
54.180,61
4.035.119,14

28.805.409,52 167.453.665,74
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4. Mienie zaewidencjonowane w jednostkach budżetowych
wg stanu na dzień 31 grudnia 2019 roku.

Lp.

1

1.

Nazwa jednostki
budżetowej

Położenie
nieruchomości

2

3

Środowiskowy Dom
Samopomocy

Miejski Ośrodek
2. Pomocy Społecznej

3. Miejski Ośrodek
Sportu i Rekreacji

4. Szkoła Podstawowa Nr 2
Im. W. Wysockiego
Szkoła Podstawowa Nr 3
5. z Dodatkową Nauką Języka
Białoruskiego
im. J. Kostycewicza
6. Szkoła Podstawowa Nr 4
im. A. Mickiewicza

7.

Szkoła Podstawowa nr 5
im. Szarych Szeregów

ul. Kazimierzowska 18/2

ul. Kazimierzowska 18/3

Wartość ewidencyjna
brutto
Budynki i budowle
Maszyny i urządzenia
techniczne
Środki transportowe
Pozostałe środki
4
305.166,00
40.402,00
----234.478,99

366.943,19
144.241,06
----182.133,16

ul. E. Orzeszkowej 19

1.399.582,05
289.312,00
86.680,11
145.996,67

ul. Kpt. Wł. Wysockiego 6

3.933.962,34
42.667,00
----851.510,38

ul. Poniatowskiego 9

5.442.816,89
93.009,32
----1.181.177,26

ul. A. Mickiewicza 126

6.439.487,58
82.554,59
----857.017,34

ul. Kościuszki 21

5.525.463,46
211.735,49
-----1.036.433,74
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Lp.

1

Nazwa jednostki
budżetowej

Położenie
nieruchomości

2

3

8.

Przedszkole nr 3
z Oddziałami Integracyjnymi

9.

Przedszkole nr 5
Krasnala Hałabały

Przedszkole nr 7
10.
Kubusia Puchatka

11.

Przedszkole nr 9
Leśna Polana

Wartość ewidencyjna
brutto
Budynki i budowle
Maszyny i urządzenia
techniczne
Środki transportowe
Pozostałe środki
4

ul. Żeromskiego 4

2.080.317,76
208.556,58
-----281.120,54

ul. Kościuszki 16

1.379.729,73
61.640,45
----105.964,12

ul. Kazanowskiego 2

1.963.053,24
33.891,72
-----287.277,29

ul. Kazanowskiego 2 A

303.163,36
42.079,93
-----148.973,84

5. Mienie zaewidencjonowane w zakładzie budżetowym
na dzień 31 grudnia 2019 r.
Wartość ewidencyjna brutto
Budynki i budowle
Lp.

Nazwa zakładu
budżetowego

Położenie
nieruchomości

Maszyny i urządzenia
techniczne
Środki transportowe
Pozostałe środki trwałe

1.

Pływalnia Miejska
- Wodnik

ul. Kazimierzowska 3 B

Obiekty inżynierii lądowej
i wodnej
10.922.831,02
129.494,48
-----227.407,11
1.261.603,27
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6. Mienie zaewidencjonowane w instytucjach kultury
na dzień 31 grudnia 2019 roku.
Wartość ewidencyjna
brutto
Budynki i budowle
Lp.

Nazwa instytucji
kultury

Położenie
Nieruchomości

Nr geod. Powierzchnia
działki /m2/
działki

Maszyny i urządzenia
techniczne
Środki transportowe
Pozostałe środki trwałe

1

2

1.

Miejska
Biblioteka
Publiczna

2.

Bielski Dom
Kultury

3

ul. Kazimierzowska
14

ul. 3 Maja 2

4

4805

1616/1

5

7

2709

987.691,51
55.164,01
----373.856,12

1387

463.045,69
26.052,97
----332.153,78

7. Mienie dotyczące praw majątkowych
1) akcje w kapitale Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej S.A. Wielkość kapitału
na dzień 31 grudnia 2019 roku wynosi 9.558.400,00zł, wartość nominalna jednej akcji
wynosi 100 zł, ilość akcji – 95.584,
2) udziały Gminy Miejskiej w Przedsiębiorstwie Komunalnym Spółce z o.o. wynoszą
21.699.500,00 zł i dzielą się na 43.399 równych i niepodzielnych udziałów po 500 zł
każdy,
3) udziały Gminy Miejskiej w Spółce z o.o. Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania
wynoszą 51.000,00 zł i dzielą się na 51 równych i niepodzielnych udziałów po 1.000,00 zł
każdy.
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Rozdział V
Informacja o realizacji polityk, programów i strategii
1. 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 i prognozach znajdujących się w posiadaniu Urzędu Miasta Bielsk Podlaski.
Strategia odnosi się również do kluczowych dokumentów związanych z rozwojem
regionalnym na poziomie kraju i województwa podlaskiego oraz do programów pomocowych
Unii Europejskiej.
Strategia Rozwoju Miasta Bielsk Podlaski na lata 2011-2020 jest dokumentem, który
wytycza wiodące kierunki rozwoju miasta oraz konieczne działania i warunki jego realizacji.
Strategia określa misję rozwoju miasta, wyznacza długookresowe cele i niezbędne zadania
wspierające rozwój miasta, których skuteczna realizacja przyczyniać się będzie do poprawy
warunków życia mieszkańców i funkcjonowania podmiotów gospodarczych. Realizacja
strategii ma spowodować w horyzoncie długookresowym pełne wykorzystanie potencjału
rozwojowego miasta w aktualnych uwarunkowaniach wewnętrznych i zewnętrznych.
Dalsza część raportu przedstawia realizację części określonych w Strategii zadań, m.in.
w ramach konkretnych programów i planów.

Ład przestrzenny
2. Studium uwarunkowań i kierunków
przestrzennego zagospodarowania gminy.
Na obszarze całego miasta obowiązuje Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego Miasta Bielsk Podlaski przyjęte w ujednoliconej wersji
Uchwałą Rady Miasta Nr XI/89/15 z dnia 29 września 2015r., zmienione Uchwałą Rady
Miasta Nr VII/64/19 z dnia 23 kwietnia 2019 r., które jest prezentowane, jako mapa na
stronie: http://mbielskpodlaski.e-mapa.net/ oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu
Miasta Bielsk Podlaski pod adresem:
http://bip.um.bielsk.wrotapodlasia.pl/rf_gp_sg/rf_gp_stud/ gdzie można zapoznać się ze
wszystkimi materiałami planistycznymi związanymi z tym dokumentem oraz aktami
archiwalnymi.
Rada Miasta Bielsk Podlaski Uchwałą Nr VII/64/19 z dnia 23 kwietnia 2019 r. przyjęła
zmiany Studium w obszarach, które dotyczyły:
1) terenu pozostającego w bezpośrednim sąsiedztwie cmentarza przy ul. Adama
Mickiewicza w związku z planowanym włączeniem go w obszar cmentarza Parafii
Prawosławnej Zaśnięcia Najświętszej Marii Panny przy ul. Mickiewicza,
2) terenów RPZ II- rezerwowego punktu zasilania oraz jego bezpośredniego sąsiedztwa
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3. Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego
Obecnie miasto objęte jest w około 25% planami miejscowymi.
Rada Miasta Bielsk Podlaski przyjęła uchwałami trzy miejscowe plany zagospodarowania
przestrzennego dla następujących terenów:
1) terenu zlokalizowanego w zachodniej części miasta przy ul. Brańskiej w Bielsku
Podlaskim (Uchwała Nr V/41/19 z dnia 26 lutego 2019 r),
2) terenu w południowo-wschodniej części miasta ograniczonego ulicami: Pogodną oraz
projektowanymi drogami 9KD-D i 8KD-D w Bielsku Podlaskim (Uchwała Nr V/42/19
z dnia 26 lutego 2019 r.),
3) dwóch terenów położonych w Bielsku Podlaskim – obszaru ograniczonego ulicami:
Graniczną, Białostocką, Kleeberga, Wierzbową i granicą miasta, a także obszaru
położonego w rejonie ul. Wojska Polskiego i ul. Grabniak – etap I (Uchwała
Nr VIII/63/19 z dnia 23 kwietnia 2019 r.).
Z uwagi na potrzebę powiększenia obszaru cmentarza Parafii Prawosławnej Zaśnięcia
Najświętszej Marii Panny przy ul. Mickiewicza podjęto procedurę rozszerzenia jego obszaru,
która odbywała się na podstawie Uchwały Rady Miasta Nr VIII/81/19 z dnia 28 maja 2019 r.
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego miasta Bielsk Podlaski. Dodatkowo projekt planu był poddany konsultacjom
społecznym, które odbywały się od czerwca do grudnia 2019 r.
Zestawienie aktualnie obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego dostępne jest w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Bielsk
Podlaski.

Zasoby materialne gminy
4. Lokalny program rewitalizacji
Uchwałą Nr XXXV/289/17 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 26 września 2017 r.
został przyjęty Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Bielsk Podlaski. Celem strategicznym
rewitalizacji jest stworzenie przestrzennych warunków do jakościowego i zrównoważonego
rozwoju miasta oraz poprawy jakości życia mieszkańców. Proces rewitalizacyjny ma więc na
celu wyprowadzenie danego obszaru ze stanu kryzysowego poprzez usunięcie zjawisk, które
spowodowały jego degradację. Wyżej wymieniony dokument określa obszar zdegradowany
na terenie miasta oraz ustala granice rewitalizacji. Obszar zdegradowany o dużym znaczeniu
dla procesów rozwojowych miasta ograniczono do 3 podobszarów rewitalizacji: Podobszar
Śródmieście, Podobszar POM oraz Podobszar Żarniewicza – Dubiażyńska. Tak wyznaczony
teren jest zamieszkiwany przez 26,3% ogólnej liczby mieszkańców Bielska Podlaskiego, co
odpowiada 4% powierzchni miasta.
Głównym celem programu jest zrównoważony rozwój obszaru rewitalizacji poprzez
dobre wykorzystanie potencjału społecznego oraz zasobów materialnych.
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Kierunki działań:
1) wzrost poziomu i jakości życia poprzez wzmacnianie kapitału społecznego (tworzenie
warunków do wszechstronnego rozwoju dzieci i młodzieży, aktywna polityka senioralna,
poprawa poziomu bezpieczeństwa, integracja międzypokoleniowa, promocja postaw
obywatelskich);
2) poprawa warunków do powstawania i rozwoju podmiotów gospodarczych (rozwój postaw
przedsiębiorczych wśród mieszkańców, rozwój ekonomii społecznej, rozwój kształcenia
zawodowego);
3) przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i zawodowemu (przeciwdziałanie ubóstwu
i wsparcie procesów wychodzenia z niego, wsparcie osób uzależnionych i ich rodzin,
rozwój systemu wsparcia osób przewlekle chorych oraz niepełnosprawnych i ich rodzin,
wyrównanie szans różnych grup społecznych na rynku pracy i aktywizacja osób
bezrobotnych, wsparcie rodzin wieloproblemowych);
4) modernizacja i rozbudowa istniejącej infrastruktury technicznej i społecznej (poprawa
warunków mieszkaniowych w zasobie komunalnym, rozwój infrastruktury drogowej,
poprawa jakości usług publicznych, przyjazne przestrzenie publiczne, wykorzystanie
potencjału dziedzictwa kulturowo-materialnego, poprawa jakości powietrza
atmosferycznego).
Program zawiera listę 28 podstawowych projektów i przedsięwzięć rewitalizacyjnych
oraz 8 uzupełniających (takich, które na etapie tworzenia Lokalnego Programu Rewitalizacji
nie zostały dokładnie doprecyzowane, aczkolwiek są niezbędne, aby proces rewitalizacji
zadziałał sprawnie).
Z analizy kart, które wpłynęły do Urzędu Miasta Bielsk Podlaski wynika, że w 2019
roku spośród 36 projektów podstawowych i uzupełniających zgłoszonych w Programie
(a w zasadzie 37, gdyż przedsięwzięcie nr 19 „Przyjazne przestrzenie publiczne” jest
realizowane przez dwie spółdzielnie mieszkaniowe, więc każda złożyła odrębną kartę ze
stanu wykonania zadania) w 2019 roku było realizowanych 9 przedsięwzięć:
1) rewitalizacja Bielskiego Domu Kultury i byłego kina Znicz na cele kulturalne, edukacyjne
i społeczne,
2) rozwój usług społecznych – usług opiekuńczych w mieście Bielsk Podlaski,
3) ośrodek terapii i rehabilitacji,
4) asystentura rodzinna w mieście Bielsk Podlaski,
5) rozbudowa i modernizacja infrastruktury ciepłowniczej na obszarze objętym Programem,
6) remont zespołu poklasztornego Karmelitów,
7) rewitalizacja terenów zielonych w Bielsku Podlaskim,
8) realizacja programów profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania przemocy dla młodzieży
oraz szkoleń dla nauczycieli i rodziców,
9) strategie niskoemisyjne na terenie miasta Bielsk Podlaski.
W roku 2019 w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji zostało zrealizowanych
5 przedsięwzięć:
1) przyjazne przestrzenie publiczne,
2) Bezpieczna kobieta – kurs samoobrony i ratownictwa medycznego dla dziewcząt i kobiet,
3) Rodzina – inwestycja w przyszłość,
4) Projekt „Dobry zawód – fajne życie – popularyzacja kształcenia zawodowego
w województwie podlaskim”,
5) Budowa budynku wielorodzinnego – socjalnego przy ul. Jagiellońskiej.
28

5. Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem
Miasta Bielsk Podlaski na lata 2017-2021.
Rada Miasta Bielsk Podlaski w dniu 25 kwietnia 2017r. podjęła uchwałę
Nr XXX/238/17 w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Gospodarowania
Mieszkaniowym Zasobem Miasta Bielsk Podlaski na lata 2017-2021. Została ona zmieniona
uchwałą Rady Miasta Nr XII/113/19 w dniu 24 września 2019 r.
Według stanu na dzień 31 grudnia 2019 r. Miasto Bielsk Podlaski posiadało w swoim
zasobie 558 mieszkań komunalnych, w tym 480 lokali mieszkalnych wynajmowanych na czas
nieoznaczony i 78 lokali socjalnych.
W 2019 roku Miasto Bielsk Podlaski dokonało sprzedaży mieszkań komunalnych
w oparciu o ustawę z dnia 21 sierpnia 1998 r. o gospodarce nieruchomościami, a także
uchwałę Nr XXIV/111/08 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 30 kwietnia 2008 r. w sprawie
zasad sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Miejskiej Bielsk
Podlaski oraz zmiany uchwały w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania
nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż trzy lata
(Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 135, poz. 1349) i uchwałę Nr XLVII/267/10 Rady Miasta Bielsk
Podlaski z dnia 23 lutego 2010 r. w sprawie zasad udzielania bonifikaty od ceny sprzedaży
lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Miejskiej Bielsk Podlaski (Dz. Urz. Woj.
Podl. Nr 39, poz. 696 z późn. zm.).
Sprzedaż była dokonywana w budynkach, w których Miasto posiadało mniej niż 50%
udziałów.
W roku 2019 z gminnego zasobu mieszkaniowego dokonano wyodrębnienia
i sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz najemców 5 lokali mieszkalnych o łącznej
powierzchni użytkowej 233,38 m2 za łączną kwotę 402.500,00 zł z zastosowaniem 50%
bonifikaty wraz z udziałem w prawie własności gruntu o łącznej powierzchni 0,0260 ha.
W 2019 r. został oddany do użytkowania budynek mieszkalny położny przy
ul. Jagiellońskiej 48 w Bielsku Podlaskim, w którym znajduje się 16 lokali socjalnych
o łącznej powierzchni 529, 80 m2. Jednocześnie rozebrano budynek mieszkalny położony
przy ul. Brańskiej 23A w Bielsku Podlaskim będący w złym stanie technicznym, w którym
znajdował się 1 lokal socjalny o powierzchni 39,41 m2.
W 2019 r. Miasto przeznaczyło na remonty kapitalne i modernizacje budynków
komunalnych kwotę 357 536,83 zł. Opłacono fundusz remontowy na termomodernizację
budynków wspólnot mieszkaniowych. Wykonano remont dachu na budynkach mieszkalnych
przy ul. 11 Listopada 24 i przy ul. Jana Pawła II 22A, utwardzenie terenu przy ul. Ogrodowej
5, malowanie klatki schodowej budynku przy ul. Białowieskiej 113B, wymieniono instalację
elektryczną klatek schodowych budynku przy ul. Jana Pawła II 22A i przy ul. Mickiewicza 27
oraz zamontowano domofony w budynku przy ul. Mickiewicza 27. Ponadto wykonano
projekty termomodernizacji budynków przy ul. Sportowej 6 i przy ul. Studziwodzkiej 35 oraz
opracowano projekt utwardzenia terenu przy ul. Kleszczelowskiej 84A. Wykonano również
naprawę pieców na paliwa stałe oraz wymianę podzielników ciepła na radiowe. Wydatki nie
były finansowane ze środków Unii Europejskiej oraz dotacji.
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W 2019 r. dokonano 6 zamian lokali mieszkalnych. Zamiany dokonywane były
w związku ze złym stanem technicznym mieszkań oraz na polepszenie warunków
mieszkaniowych najemcy - głównie związanych z zagęszczeniem.
Zadaniem Miasta jest dbałość o utrzymanie zasobów mieszkaniowych w stanie
niepogorszonym, tym samym zabezpieczenie odpowiednich nakładów finansowych między
innymi poprzez odpowiednią kalkulację stawki czynszu.
W 2019 r. stawka bazowa czynszu wynosiła 2,02 zł za 1 m2 powierzchni użytkowej
lokalu (więcej o 6,5% w porównaniu do 2018 r.), natomiast stawka za lokal socjalny wynosiła
0,79 zł za 1 m2 ww. powierzchni (więcej o 6,5% w porównaniu do 2018 r.). 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 %)
a) centralne ogrzewanie – 30%,
b) ciepła woda – 10%,
c) urządzenia kąpielowe – 30%,
d) w.c. w lokalu – 30%,
e) pierwsze lub drugie piętro – 5%,
f) nowo zbudowany budynek przy ul. Jagiellońskiej – 15%
2) czynniki obniżające stawkę bazową czynszu: (w %)
a) mieszkanie z kuchnia bez oświetlenia naturalnego – 20%,
b) mieszkanie bez urządzeń wodno-kanalizacyjnych – 20%,
c) mieszkanie w budynku przeznaczonym do rozbiórki – 30%,
d) mieszkanie na czwartym piętrze – 5%,
e) budynek położony na peryferiach miasta – 5%.
W ciągu bieżącego planu pięcioletniego gmina nie wyrażała zgody najemcom
zalegającym z czynszami za zajmowany lokal na jego oddłużenie.

6. Plan wykorzystania zasobu nieruchomości gminnych
(art. 23 i 25 ustawy o gospodarce nieruchomościami)
Gmina posiadała plan wykorzystania zasobu, który opracowany został na lata 2017-2019,
tj. na okres 3 lat. Plan obejmował gospodarkę gruntami stanowiącymi własność Miasta Bielsk
Podlaski, a nieoddanymi w użytkowanie wieczyste. Dotyczyło to gruntów przeznaczonych
między innymi do sprzedaży, dzierżawy i oddanych w trwały zarząd. W 2019 r.
podejmowano szereg działań, dokonywano:
1) sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Bielsk Podlaski;
2) odpłatnego zbycia praw majątkowych następujących nieruchomości:
a) działki o nr geod. 3343/6 o pow. 0,0373 ha położonej przy ul. S. Batorego za kwotę
40 400,00 zł (bez VAT),
b) działki o nr geod. 1931/28, 1931/29 o pow. 0,0220 ha położonej przy
ul. A. Mickiewicza za kwotę 3 500,00 zł (netto),
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c) działki o nr geod. 3474/69 o pow. 0,5063 ha położonej przy ul. Maszynowej za kwotę
303 000,00 zł (netto),
d) działki o nr geod. 355/20 o pow. 0,0204 ha położonej przy ul. Wojska Polskiego za
kwotę 8 000,00 zł (bez VAT).
3) nieodpłatnego zbycia praw majątkowych nieruchomości (darowizna):
a) działki 540/13, 500/29, 540/6, 540/14 i 541/2 o łącznej pow. 0,1615 ha ul. Wojska
Polskiego o wartości 35 309,05 zł (wartość księgowa).
4) przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności:
Z dniem 1 stycznia 2019 r. na mocy ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa
użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności
nastąpiło przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości
gruntowych zabudowanych na cele mieszkaniowe. W roku 2019 zaświadczeniem
potwierdzono przekształcenie w odniesieniu do:
a) 84 nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi
o łącznej powierzchni 5,1329 ha,
b) 3 nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi o łącznej
powierzchni 1,9548 ha,
c) 2 nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi
spółdzielni mieszkaniowej o łącznej powierzchni 4,2498 ha, z wyodrębnionymi
45 lokalami wraz z udziałem w gruncie,
d) 35 nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi
z wyodrębnionymi 405 lokalami z udziałem w gruncie. Łączna powierzchnia gruntów
odpowiadająca udziałom związanym z 405 lokalami podlegająca przekształceniu
wynosiła 2,1344 ha.
Łączna powierzchnia gruntów przekształconych na dzień 31 grudnia 2019 r. wynosiła
13,4719 ha
5) Przejęcia nieruchomości pod drogi:
Na podstawie art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 10 maja 1990 r. - Przepisy wprowadzające ustawę
o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 1990 r.
Nr 32, poz. 191 z późn. zm.), przejęto:
a) działkę oznacz. nr geod. 229/1 o powierzchni 0,0437 ha
Na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania
i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1474 z późn. zm.)
przejęto działki oznaczone następującymi numerami geodezyjnymi:
a)
b)
c)
d)

1959/2 o pow. 0,0583 ha,
1971/3 o pow. 0,0013 ha,
1971/4 o pow. 0,0351 ha,
1960/31 o pow. 0,0164 ha,
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e) 1977/6 o pow. 0,0201 ha,
f) 1977/8 o pow. 0,0381 ha,
g) 1977/10 o pow. 0,0012 ha.
6) dzierżaw:
a) rolnicze i ogrodnicze - powierzchnia 28,34 ha,
b) nierolnicze - powierzchnia1,90 ha.

7. Program opieki nad zabytkami
Miasto Bielsk Podlaski posiadało od 2008 r. Program Opieki nad Zabytkami Miasta
Bielsk Podlaski, który był systematycznie aktualizowany. Celem programu było 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 i opiece nad zabytkami (Dz. U.
z 2018 r. poz. 2067 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 było zachowanie dziedzictwa kulturowego regionu, jak również jego promocja
wśród mieszkańców oraz turystów.
Na podstawie art. 82 ust. 3 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece
nad zabytkami z budżetu Miasta Bielsk Podlaski w 2019 roku zostały udzielone dotacje:
1) w kwocie 20 000,00 zł Parafii pod wezwaniem Najświętszej Opatrzności Bożej
w Bielsku Podlaskim, ul. Wrzosowa 16. 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
z przeznaczeniem na wymianę oszalowania i ocieplenie ścian zewnętrznych Dworu
Smulskich XVI – XIX w. – kontynuacja etap III.
2) w kwocie 10 000,00 zł Parafii Prawosławnej pod wezwaniem św. Archanioła Michała
w Bielsku Podlaskim, ul. Mickiewicza 36. Dotacja została udzielona
na dofinansowanie robót budowlanych przy zabytku „Cerkwi prawosławnej pod
wezwaniem św. Archanioła Michała w Bielsku Podlaskim przy ul. Mickiewicza 36”
wpisanym do rejestru zabytków przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków
w Białymstoku pod nr A – 39 z przeznaczeniem na remont i malowanie dachu
i elewacji budynku cerkwi pod wezwaniem św. Archanioła Michała w Bielsku Podlaskim
przy ul. Mickiewicza 36.
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Infrastruktura komunalna
8. Wieloletni plan rozwoju i modernizacji
urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych.
W dniu 30 stycznia 2018 r. Rada Miasta Bielsk Podlaski podjęła uchwałę Nr
XL/332/18 w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń
wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych w Gminie Miejskiej Bielsk Podlaski na lata
2018 – 2021.
Wyżej wymieniony wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych
i urządzeń kanalizacyjnych był realizowany przez Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.
w Bielsku Podlaskim oraz Miasto Bielsk Podlaski.
Zadania zrealizowane w 2019 r. lub w trakcie realizacji wykonywane przez
Przedsiębiorstwo Komunalne sp. z o.o. w Bielsku Podlaskim przedstawiają się w sposób
następujący:
1) Zadania zrealizowane:
a) ,,Przełączenie bloków osiedla Świt i ZGM do miejskiej sieci wodociągowej
i kanalizacyjnej” – 302.597,10 zł netto; (zadanie było planowane do realizacji
w 2018 r. ze względu na brak środków zrealizowano je w 2019 r.);
b) wykonanie dokumentacji projektowej na zadanie pn. ,,Kanał sanitarny w ulicy
Szpitalnej” – 14 800 zł. (płatność w 2020 r.)
c) w ramach zadania ,,Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie miasta Bielsk
Podlaski”:
 wpięcie do systemu wizualizacji 11 szt. pompowni ścieków - 278 960 zł. netto,
z tego: wkład własny 41.844 zł, środki zewnętrzne – 237.116 zł;
 renowacje kanałów sanitarnych metodami bezwykopowymi – 1 991 000 zł. netto;
wkład własny 721 737,50 zł., środki zewnętrzne – 1 269 262,50 zł. (płatność
w 2020 r.),
d) w ramach zadania „Wymiana armatury na sieci wodociągowej i wcięcia do linii
wodociągowych” - koszt materiałów użytych do przyłączania nowych odbiorców
do linii wodociągowych będących w posiadaniu przedsiębiorstwa wyniósł
26 543,51 zł netto, całość wkład własny
2) Zadania w trakcie realizacji:
a) w ramach zadania ,,Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta
Bielsk Podlaski”
W 2019 r. przeprowadzono postępowanie przetargowe na zakup pojazdu
dwufunkcyjnego do czyszczenia i konserwacji kanalizacji oraz pojazdu do
telewizyjnej inspekcji kanałów; podpisano umowę z wykonawcą. Wartość dostawy
towarów wyniosła – 2.344.000 zł neto, z tego: wkład własny 849.700 zł, środki
zewnętrzne 1.494.300 (płatność w 2020 r.)
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Realizacja wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych
i kanalizacyjnych wykonywanego przez Miasto Bielsk Podlaski w ramach ww.
zadania znajduje się w rozdziale III. w pkt. 2 ppkt 4) przy omawianiu Inwestycji w
trakcie realizacji (strona 15 raportu).

Środowisko
9. Plan gospodarki niskoemisyjnej.
Plan gospodarki niskoemisyjnej to dokument o charakterze strategicznym, który
określa cele priorytetowe i szczegółowe dochodzenia do gospodarki niskoemisyjnej na
poziomie lokalnym. Wdrażanie planów gospodarki niskoemisyjnej jest związane z przyjętym
w 2007 roku Pakietem Klimatyczno-Energetycznym Unii Europejskiej, którego głównymi
celami są ograniczenie emisji gazów cieplarnianych, ograniczenie zużycia energii oraz
zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych przy jednoczesnej poprawie jakości
powietrza.
W związku z powyższym Rada Miasta Bielsk Podlaski dnia 26 maja 2015 r. Uchwałą
nr VIII/63/15 przyjęła „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Bielsk Podlaski na lata
2014-2020”. Mając na uwadze, że Plan gospodarki niskoemisyjnej jest dokumentem
wymaganym przy składaniu wniosków przez gminy o wsparcie ze środków UE w ramach
perspektywy 2014–2020, a co za tym idzie koniecznością dopisania dodatkowych
zadań/inwestycji do harmonogramu rzeczowo finansowego znajdującego się w wyżej
wymienionym Planie, podjęto dwie uchwały zmieniające: Uchwałę nr XXXIII/273/17 Rady
Miasta Bielsk Podlaski z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie przyjęcia zmiany „Planu
Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Bielsk Podlaski na lata 2014-2020” oraz Uchwałę
nr VII/68/19 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 23 kwietnia 2019 r. zmieniającą uchwałę
w sprawie przyjęcia „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Bielsk Podlaski na lata
2014-2020”.
W Planie Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Bielsk Podlaski ujęte zostały
działania mające na celu poprawę jakości środowiska naturalnego na terenie miasta poprzez
ograniczenie niskiej emisji w poszczególnych sektorach, m.in. w transporcie (modernizacja
taboru komunikacji publicznej, budowa ścieżek rowerowych), w sektorze publicznym
(modernizacja oświetlenia ulicznego na energooszczędne, wymiana źródeł ogrzewania na
ekologiczne).
Do głównych zadań zrealizowanych w 2019 r. w ramach gospodarki niskoemisyjnej
należały:
1) zakończenie realizacji projektu pn. „Strategie niskoemisyjne na terenie miasta Bielsk
Podlaski”. W ramach projektu wykonano trzy zadania:
a) montaż, instalacja efektywnego energetycznie oświetlenia w zakresie dróg
publicznych wraz z systemem sterowania oświetlenia na terenie Miasta Bielsk
Podlaski.
Zadanie zostało wykonane w 2019 roku w ramach projektu „Strategie niskoemisyjne
na terenie miasta Bielsk Podlaski” dofinansowywanego z Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2014-2020, osi priorytetowej V Gospodarka
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niskoemisyjna, działania 5.4 Strategie niskoemisyjne, poddziałania 5.4.1 Strategie
niskoemisyjne z wyłączeniem Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego.
W wyniku realizacji zadania został osiągnięty efekt rzeczowy polegający na
wymianie 1574 szt. starych, wyeksploatowanych opraw na nowe energooszczędne
oprawy w technologii LED, w tym jedną oprawę solarną, 42 sztuki szaf sterujących
oraz przygotowano system sterowania oświetlenia. Został także osiągnięty efekt
ekologiczny polegający na redukcji emisji gazów cieplarnianych o 759,42 Mg
równoważnika CO2, co daje redukcję emisji na poziomie 59,94%
Wartość zadania wynikająca z umowy o dofinansowanie wyniosła 3.815.032,22 zł,
w tym wysokość dofinansowania (środki unijne Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego i Budżetu Państwa) stanowiły kwotę 2.354.193,72 zł.
Dochody otrzymane w 2019 r. z tytułu ww. dofinansowania wyniosły 2.125.403,65 zł.

b) modernizacja indywidualnych źródeł ciepła – likwidacja indywidualnych kotłowni lub
palenisk węglowych. Zadanie zostało wykonane w 2019 roku w ramach projektu
„Strategie niskoemisyjne na terenie miasta Bielsk Podlaski” dofinansowywanego
z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2014-2020, osi
priorytetowej V Gospodarka niskoemisyjna, działania 5.4 Strategie niskoemisyjne,
poddziałania 5.4.1 Strategie niskoemisyjne z wyłączeniem Białostockiego Obszaru
Funkcjonalnego.
Efektem rzeczowym, który udało się osiągnąć w wyniku realizacji zadania była:
 likwidacja 70 szt. kotłów węglowych w budynkach jednorodzinnych
 zakup i montaż 66 szt. kotłów na pellet
 zakup i montaż 4 szt. kotłów na olej opałowy.
W ramach zadania zainstalowano następujące kotły:







kocioł c.o. na pellet o mocy 12 kW – 1 szt.,
kocioł c.o. na pellet o mocy 15 kW – 30 szt.,
kocioł c.o. na pellet o mocy 20 kW – 33 szt.,
kocioł c.o. na pellet o mocy 25 kW – 2 szt.,
kocioł c.o. na olej o mocy 15 kW – 1 szt.,
kocioł c.o. na olej o mocy 20 kW – 3 szt.

Dodatkowo udało się również osiągnąć efekt ekologiczny polegający na ograniczeniu
wielkości emisji CO2. 70 gospodarstw domowych biorących udział w projekcie będzie
emitować mniej CO2o o 1314,18 Mg/rok, co daje redukcję jego emisji o 96,88%.
Wartość zadania wynikająca z umowy o dofinansowanie oraz wydatków poniesionych
w 2019 r. wyniosła 936.570,60 zł.
Kwota dochodów z tytułu dofinansowania (środki unijne Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego i Budżetu Państwa) wyniosła 735.699,24 zł.
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c) Instalacja systemu pomiaru zanieczyszczeń w mieście oraz systemu informowania
mieszkańców o poziomach zanieczyszczeń. W ramach zadania przygotowano system
pomiaru zanieczyszczeń powietrza złożony z 10 sensorów (czujników) powietrza wraz
z dostępem do aplikacji mobilnej oraz widgetu umożliwiającego informowanie
mieszkańców o wynikach pomiaru na stronie internetowej. Miejsce montażu sensorów
powietrza:
 budynek Urzędu Miasta Bielsk Podlaski ul. M. Kopernika 1;
 Szkoła Podstawowa nr 4 ul. A. Mickiewicza 126;
 Szkoła Podstawowa nr 2 ul. W. Wysockiego 6;
 Przedszkole nr 3 ul. S. Żeromskiego 3;
 Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji ul. E. Orzeszkowej 19;
 Budynek komunalny ul. Jana Pawła II 22;
 budynek komunalny ul. Rejonowa 6;
 szalet miejski ul. Dubiażyńska;
 stacja uzdatniania wody ul. C. K. Norwida 22;
 budynek przy ul. Dubicze 35.
Zadanie zostało wykonane w 2019 roku w ramach projektu „Strategie niskoemisyjne na
terenie miasta Bielsk Podlaski” dofinansowywanego z Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2014-2020, osi priorytetowej V Gospodarka
niskoemisyjna, działania 5.4 Strategie niskoemisyjne poddziałania 5.4.1 Strategie
niskoemisyjne z wyłączeniem Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego.
Wartość zadania/wydatki wyniosły 17.097,00 zł. Zadanie wykonane w ramach środków
własnych.

2) rozpoczęcie realizacji projektu pod nazwą „Termomodernizacja Przedszkola nr 9
w Bielsku Podlaskim”.
1 sierpnia 2019 r. podpisano umowę o dofinansowanie projektu pn.
„Termomodernizacja Przedszkola nr 9 w Bielsku Podlaskim” w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej
V. Gospodarka Niskoemisyjna, Działania 5.3. Efektywność energetyczna w sektorze
mieszkaniowym i budynkach użyteczności publicznej, Poddziałania 5.3.1. Efektywność
energetyczna w budynkach publicznych w tym budownictwo komunalne.
Przedmiot projektu to kompleksowa termomodernizacja budynku Przedszkola nr 9
w Bielsku Podlaskim. Zakres prac budowlanych: docieplenie ścian zewnętrznych
i stropodachów, wymiana okien piwnic, drzwi wejściowych, wykonanie wentylacji
mechanicznej, wymiana instalacji ciepłej wody, centralnego ogrzewania oraz instalacji
elektrycznej a także montaż instalacji odnawialnych źródeł energii.
W 2019 roku zrealizowano część prac wykonawczych, w tym modernizację
oświetlenia oraz drobne roboty budowlane branży sanitarnej.
Kwota wydatków poniesionych w związku z realizacją projektu w 2019 r. wyniosła
79.827,00 zł. Wydatki podlegające dofinansowaniu wynoszą 49.867,84 zł.
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Zgodnie z założeniami przewidziane są następujące efekty:
 poprawa efektywności energetycznej budynku poprzez docieplenie ścian
zewnętrznych i stropodachów, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej,
 zmniejszenie zużycia energii elektrycznej i cieplnej oraz zmniejszenie emisji CO2,
poprzez modernizację instalacji c.o. oraz instalacji elektrycznej, a także montaż
instalacji OZE (odnawialnych źródeł energii).
Całkowita wartość zadania to 1 614 948,61 zł, z czego miastu udzielono dofinansowania
ze środków unijnych kwocie 1 003 961,01 zł.
3) Przygotowanie się do realizacji projektu pn. „Strategie niskoemisyjne na terenie miasta
Bielsk Podlaski – etap II”
W dniu 6 czerwca 2019 r. podpisano umowę o dofinansowanie ww. projektu. Projekt
realizowany będzie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Podlaskiego 2014-2020, Osi priorytetowej V. Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 5.4
Strategie niskoemisyjne, Poddziałania 5.4.1 Strategie niskoemisyjne z wyłączeniem
Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego. Inwestycja zakłada wymianę 804 sztuk opraw
oświetlenia ulicznego na energooszczędne oprawy typu LED. Nowe oświetlenie uliczne
będzie wyposażone w system sterowania i przyczyni się do redukcji gazów cieplarnianych
o 171,86 Mg oraz poprawy bezpieczeństwa mieszkańców.
Zgodnie z umową o dofinansowanie wartość projektu ustalono na kwotę 1 644 156,08
zł. Założono, że wydatki podlegające dofinansowaniu unijnemu stanowić będą kwotę
1 224 092,73 zł oraz dofinansowanie z budżetu państwa - 163 212,36 zł.
W roku 2019 nie poniesiono wydatków w ramach tego zadania.

4) W 2019 r. Miasto złożyło wniosek o dofinansowanie zadania pn. „Niskoemisyjny
transport publiczny i bezpieczna komunikacja na terenie Bielska Podlaskiego” w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Osi
priorytetowej V. Gospodarka Niskoemisyjna, Działanie 5.4. Strategie niskoemisyjne,
Poddziałania 5.4.1 Strategie niskoemisyjne z wyłączeniem BOF. Przedsięwzięcie
zakładało m.in. zakup 2 szt. niskoemisyjnych autobusów elektrycznych oraz stacji
ładowania wraz z posadowieniem, przebudowę ul. Kopernika i ul. Słowackiego.
Główny cel projektu to zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do powietrza z sektora
transportu na terenie miasta. Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych o
409,34 Mg równoważnika CO2 .
Zgodnie z wnioskiem aplikacyjnym o dofinansowanie całkowitą wartość projektu
oszacowano na kwotę 7.158.038,58 zł, w tym dofinansowanie w łącznej kwocie –
5.783.383,91 zł, z tego unijne – 5.078.093, 20 zł, z budżetu państwa – 705.290,71 zł.
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W Planie Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Bielsk Podlaski oprócz zadań
realizowanych przez Miasto były także zadania realizowane przez Miejskie
Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. w Bielsku Podlaskim. Spółka w ramach
gospodarki niskoemisyjnej w 2019 r. podjęła następujące działania:
a) zakończono przedsięwzięcie polegające na rozbudowie sieci ciepłowniczej
z przyłączami umożliwiającymi wyłączenie z eksploatacji źródeł niskiej emisji
– od budynku przy ul. Mickiewicza 198B w kierunku dawnego budynku HOOP
i od budynku przy ul. Mickiewicza 200A w kierunku dawnego budynku HOOP
wraz z węzłami cieplnymi;
b) wykonano trzy przyłącza ciepłownicze do budynków jednorodzinnych, co umożliwiło
wycofanie z eksploatacji dwóch kotłów węglowych i jednego na olej opałowy;
c) wykonano trzy przyłącza ciepłownicze do:
 budynku użytkowego przy ul. Sienkiewicza, którego powierzchnia ogrzewanych
pomieszczeń wynosi 156 m2, a poprzednio zasilany był ciepłem dostarczanym
z kotła olejowego,
 nowo wybudowanego budynku usługowo-handlowego przy ul. Mickiewicza
o powierzchni ogrzewanych pomieszczeń 501m2,
 budynku biurowo-magazynowo-przemysłowego przy ul. Mickiewicza, którego
powierzchnia ogrzewanych pomieszczeń wynosi 20419 m2. Poprzednio budynek
zasilany był ciepłem dostarczanym z kotła olejowego.

10.
Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło,
energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta Bielsk Podlaski
Na podstawie art. 19 ust.2 i 8 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne,
Rada Miasta Bielsk Podlaski w dniu 30 stycznia 2018 r. podjęła uchwałę w sprawie
przyjęcia aktualizacji ,,Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną
i paliwa gazowe dla Miasta Bielsk Podlaski”.
Ustawa Prawo energetyczne zobowiązuje burmistrza do opracowania projektu założeń
w zakresie planowania i organizacji zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa
gazowe na obszarze gminy. Założenia dla obszaru gminy sporządza się, co najmniej na
okres 15 lat i aktualizuje, co najmniej raz na trzy lata.
Celem opracowania „Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną
i paliwa gazowe dla Miasta Bielsk Podlaski”, było m.in.:
a) umożliwienie podejmowania decyzji w celu zapewnienia bezpieczeństwa
energetycznego miasta Bielsk Podlaski,
b) obniżenie kosztów rozwoju społeczno-gospodarczego gminy dzięki wskazaniu
optymalnych sposobów realizacji potrzeb energetycznych,
c) ułatwienie podejmowania decyzji o lokalizacji inwestycji przemysłowych,
usługowych oraz mieszkaniowych,
d) wskazanie kierunków rozwoju zaopatrzenia w energię, które mogą być wspierane ze
środków publicznych.
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e) umożliwienie maksymalnego wykorzystania odnawialnych źródeł energii,
f) zwiększenie efektywności energetycznej.
Założona racjonalizacja użytkowania ciepła, energii elektrycznej i paliw gazowych,
oraz podjęte działania termomodernizacyjne sprowadzają się do poprawy efektywności
energetycznej wykorzystania nośników energii jednocześnie minimalizując szkodliwe
oddziaływanie na środowisko.
Mając na uwadze powyższe Miasto Bielsk Podlaski w 2019 r. w ramach Regionalnego
Programu
Operacyjnego
Województwa
Podlaskiego
na
lata
2014-2020
do Działania 5.4 Strategie niskoemisyjne, Poddziałania 5.4.1 Strategie niskoemisyjne
z wyłączeniem Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego zrealizowało projekt
pn. „Strategie niskoemisyjne na terenie miasta Bielsk Podlaski”.
Szczegółowy opis realizacji projektu pn. „Modernizacja indywidualnych źródeł ciepła
– likwidacja indywidualnych kotłowni lub palenisk węglowych” znajduje się w rozdziale
V. w pkt 9 ppkt 1) lit. b przy omawianiu Planu gospodarki niskoemisyjnej (strona 35
raportu)
W 2019 r. w naszym mieście prowadzono inwestycję budowy sieci gazowej
i dokonano pierwszych podłączeń.

11. Program ochrony środowiska dla Miasta Bielsk Podlaski
na lata 2018- 2021 z perspektywą do roku 2025.
W celu osiągnięcia planów założonych w polityce ekologicznej państwa oraz
stworzenia warunków niezbędnych do realizacji zadań z zakresu ochrony środowiska
na organy państwa i samorządu terytorialnego wszystkich szczebli (wojewódzki,
powiatowy, gminny), zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska, został nałożony
obowiązek sporządzenia programów ochrony środowiska. W związku z powyższym Rada
Miasta Bielsk Podlaski dnia 24 października 2017 r. podjęła uchwałę nr XXXVI/290/17
Rady Miasta Bielsk Podlaski w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Środowiska dla
Miasta Bielsk Podlaski na lata 2018-2021 z perspektywą do roku 2025. Poprzedni
dokument opracowany został w 2012 roku i obowiązywał w perspektywie do 2019 roku.
Nadrzędnym celem Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Bielsk Podlaski na lata
2018–2021 z perspektywą do roku 2025 jest: poprawa stanu środowiska poprzez
zachowanie istotnych walorów przyrodniczych oraz zrównoważony rozwój, jako
podstawa rozwoju gospodarczego i poprawa jakości życia mieszkańców. Dokument ten
definiuje cele krótkoterminowe i kierunki działań przewidziane do realizacji do 2021 roku
oraz cele długoterminowe i działania przewidziane do realizacji do 2025 roku. Do
poszczególnych celów szczegółowych przyporządkowane zostały działania, będące
narzędziem ich wykonania. Pozwoli to na zarządzanie w sposób strategiczny oraz na
wyeliminowanie wszystkich niekorzystnych elementów, które powstały wskutek
niezrównoważonego rozwoju gospodarczego.
Analizując przyjęte kryteria oraz cele polityki ekologicznej na poziomie kraju,
województwa, powiatu i gminy w Programie ustalony został następujący podział
zagadnień:
 ochrona klimatu i jakości powietrza,
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zagrożenie przed hałasem,
pola elektromagnetyczne,
gospodarowanie wodami,
gospodarka wodno-ściekowa,
zasoby geologiczne,
gleby,
gospodarka odpadami i zapobieganie powstawaniu odpadów,
zasoby przyrodnicze,
zagrożenia poważnymi awariami,

w oparciu, o które sformułowano plan operacyjny (harmonogram rzeczowo-finansowy),
będący listą przedsięwzięć inwestycyjnych i pozainwestycyjnych przewidzianych
do realizacji.
Na podstawie przeprowadzonej analizy realizacji poszczególnych zadań
wyznaczonych w ramach Programu Ochrony Środowiska dla miasta Bielsk Podlaski
stwierdzono, że zostały one w zdecydowanej większości zrealizowane zgodnie
z zamierzeniami. Duża część zadań ma charakter inwestycyjny, jak budowa sieci
wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, budowa i modernizacja dróg, ścieżek
rowerowych, rewitalizacja terenów przyrodniczych. Część zadań, z uwagi na swój
charakter, realizowana jest na bieżąco, w zależności od aktualnych potrzeb, jak na
przykład bieżące utrzymanie dróg, utrzymanie zieleni, sadzenie nowych drzew i krzewów
czy szeroko pojęta edukacja ekologiczna. Niektóre z zadań mają charakter ciągły, np.
zadania wynikające z bieżącej działalności administracyjnej poszczególnych jednostek.
Pozostałe przedsięwzięcia będą albo realizowane w latach kolejnych, albo ich realizacja
z przyczyn finansowych nie będzie kontynuowana. Biorąc pod uwagę zaangażowanie
podmiotów odpowiedzialnych za wykonywanie poszczególnych przedsięwzięć,
wydatkowanie środków, efekty realizacji zadań, stopień wykonania zadań przewidzianych
w Programie ochrony środowiska można stwierdzić, że jego realizacja przebiega
prawidłowo, a osiągane rezultaty zasadniczo są zgodne z założeniami Programu.
Efekty realizacji podejmowanych działań w zakresie objętym programem Ochrony
Środowiska dla Miasta Bielsk Podlaski na lata 2018-2021 z perspektywą do roku 2025
zostały przedstawione w rozdziałach dotyczących realizacji poszczególnych programów
i planów oraz w rozdziale dotyczącym realizacji inwestycji.

12.

Program usuwania wyrobów zawierających azbest
z terenu Gminy Miejskiej Bielsk Podlaski

Rada Miasta w dniu 29 września 2015 r. podjęła uchwałę Nr XI/90/15 w sprawie
przyjęcia ,,Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miejskiej
Bielsk Podlaski". Opracowanie dokumentacji było współfinansowane w ramach realizacji
zadania wynikającego z „Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009 – 2032”.
Miasto Bielsk Podlaski realizowało ww. Program korzystając z dofinansowania
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku
oraz przy nieznacznym udziale środków własnych Miasta.
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W 2019 r. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Białymstoku nie dofinansowywał utylizacji azbestu. W związku z tym Miasto Bielsk
Podlaski nie składało wniosku aplikacyjnego o dofinansowanie prac związanych
z usuwaniem i unieszkodliwieniem wyrobów zawierających azbest pochodzących
z obiektów budowlanych z terenu naszego miasta.

13. Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie Miasta Bielsk Podlaski w 2019 r.
Rada Miasta Bielsk Podlaski w dniu 27 grudnia 2018 r. podjęła uchwałę nr III/15/18
w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie miasta Bielsk Podlaski w 2019 r.
Program został zrealizowany do 31 grudnia 2019 r., między innymi poprzez
przeprowadzenie procedur zamówień publicznych i podpisania umów z następującymi
podmiotami:
1) ze schroniskiem dla bezdomnych zwierząt ,,Sonieczkowo”, Marta Chmielewska,
Schronisko Dla Bezdomnych Zwierząt, Żarnowo Pierwsze 9 A, 16-300 Augustów,
2) \w którym przebywało 9 bezdomnych psów z terenu miasta Bielsk Podlaski. Schronisko
,,Sonieczkowo” zgodnie z zawartą umową przeprowadza adopcje odłowionych zwierząt
z terenu Miasta Bielsk Podlaski.
3) z lekarzem weterynarii zajmującym się całodobową kompleksową opieką
poszkodowanych zwierząt w zdarzeniach drogowych z ich udziałem – Przychodnia dla
zwierząt S.C; ul. Kościuszki 2, 17-100 Bielsk Podlaski;
4) z Gabinetem weterynaryjnym lekarza weterynarii Katarzyny Rzepniewskiej;
ul. Kazanowskiego 15b, 17-100 Bielsk Podlaski, który zaproponował najniższą cenę na
karmę dla kotów, odbieraną przez Społecznych Opiekunów Kotów. W 2019 r. było
zarejestrowanych 7 Społecznych Opiekunów Kotów.
5) z NOWPOL Piotr Nowicki, ul. Kryniczna 10c, 17-100 Bielsk Podlaski, który
zaproponował najniższą cenę na karmę dla psów, odbieraną przez Społecznych
Opiekunów Psów. W 2019 r. było zarejestrowanych 4 Społecznych Opiekunów Psów.
6) z przychodniami, lecznicami, gabinetami weterynaryjnymi zajmującymi się sterylizacją,
kastracją i udzielaniem niezbędnej usługi weterynaryjnej zwierzętom bezdomnym oraz
sterylizacją, kastracją i znakowaniem zwierząt właścicielskich, tj.:
a) z Przychodnią dla zwierząt S.C; ul. Kościuszki 2, 17-100 Bielsk Podlaski,
b) z Lecznicą weterynaryjną „Animals” Piotr Burzyński; ul. Jagiellońska 16,
17-100 Bielsk Podlaski,
c) z Przychodnią dla zwierząt lekarza weterynarii Włodzimierza Ślesińskiego;
ul. Kazimierzowska 14, 17-100 Bielsk Podlaski,
d) z Gabinetem weterynaryjnym lekarza weterynarii Katarzyny Rzepniewskiej;
ul. Kazanowskiego 15b, 17-100 Bielsk Podlaski,
W 2019 r. wysterylizowano lub wykastrowano ogółem 212 zwierząt właścicielskich
i 74 zwierzęta bezdomne.
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W dniu 27 grudnia 2019 r. Rada Miasta Bielsk Podlaski podjęła uchwałę nr
XVI/137/19 w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Bielsk Podlaski w 2020 r.

Polityka społeczna
14.

Strategia integracji i rozwiązywania problemów społecznych

Uchwałą Nr XLVI/304/14 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 24 czerwca 2014 r.
została przyjęta Strategia Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Bielsk
Podlaski na lata 2014-2022. W kwietniu 2019 r. Rada Miasta Bielsk Podlaski została
zapoznana z informacją z realizacji ww. Strategii za rok 2018.
Do celów monitoringu i ewaluacji wdrażania Strategii Integracji i Rozwiązywania
Problemów Społecznych Miasta Bielsk Podlaski na lata 2014-2020 został powołany Zespół,
którego skład został zaktualizowany zarządzeniem Nr 141/19 Burmistrza Miasta Bielsk
Podlaski z dnia 8 października 2019 r.
W roku 2019 Zespół spotkał się 10 grudnia i dokonał oceny i ewaluacji wskaźników
za rok 2019 oraz zaplanował nowe cele i kierunki działania na lata 2020-2022. Informacja
wypracowana przez Zespół z realizacji kierunków działań przyjętych w harmonogramie
Strategii na lata 2018 – 2019 została przedstawiona Radzie Miasta. Obejmowała
podsumowanie podjętych najważniejszych działań w zakresie: zapobiegania kryzysom
i wsparcia rodzin, rozwoju lokalnego rynku pracy i wsparcia osób bezrobotnych oraz
wsparcia osób chorych, starszych i niepełnosprawnych, budowaniu systemu bezpieczeństwa,
a także rozwoju infrastruktury i kapitału społecznego.
Zarekomendowane podczas posiedzenia Zespołu w dniu 10 grudnia 2019 roku cele
i kierunki działania na lata 2020-2022 przedstawione Radzie Miasta Bielsk Podlaski, zostały
uchwalone i będą realizowane w końcowym etapie obowiązywania Strategii Integracji
i Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Bielsk Podlaski na lata 2014-2020.

15.

Gminny program wspierania rodziny

Uchwałą Nr XL/325/18 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 30 stycznia 2018 r. został
przyjęty Gminny Program Wspierania Rodziny w Bielsku Podlaskim na lata 2018-2020.
Działania podejmowane w roku 2019 w ramach zadań z zakresu wspierania rodziny, w tym
w ramach Programu, adresowane były do rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu
funkcji opiekuńczo – wychowawczych. Miały na celu rozwijanie środowiskowych form
pomocy rodzinie, jak również zapewnienie dzieciom opieki, która pozwala na zaspokojenie
ich potrzeb psychofizycznych i stwarza odpowiednie warunki do prawidłowego rozwoju.
Okresową ocenę sytuacji rodziny wykonuje nie rzadziej, niż co pół roku asystent
rodziny pracujący z rodzinami wymagającymi takiego wsparcia. W Miejskim Ośrodku
Pomocy Społecznej w 2019 roku było zatrudnionych dwóch asystentów rodziny, którzy
asystenturą rodzinną objęli 24 rodziny, w tym 64 dzieci. W pieczy zastępczej zostało
umieszczonych 22 dzieci z terenu miasta Bielsk Podlaski.
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Ponadto w ramach wsparcia rodziny z budżetu miasta dofinansowano wypoczynek
letni 120 dzieciom i młodzieży.
Opieką prowadzoną w żłobkach i klubach dziecięcych byli objęci najmłodsi
mieszkańcy miasta. W 2019 roku funkcjonowały niepubliczne żłobki i kluby dziecięce, które
otrzymywały dotacje z budżetu miasta do każdego objętego opieką dziecka, w tym:
 3 kluby dziecięce i 5 żłobków w okresie od 1 stycznia do 30 listopada,
 1 klub dziecięcy i 7 żłobków od 1 do 31 grudnia.
Łącznie w 2019 r. ww. placówkach przebywało ok. 150 dzieci w wieku od 20 tygodnia życia
do lat 3.

16.

Miejski program profilaktyki i rozwiązywania problemów
alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii

Uchwałą Nr III/21/18 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 27 grudnia 2018 roku został
przyjęty Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz
Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019.
Na podstawie ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2019 poz. 2277) oraz ustawy z dnia 29 lipca 2005
r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U.2019 poz. 852) profilaktykę przeciwdziałania
alkoholizmowi i narkomanii ujęto we wspólnym programie. Ponadto Miejski Program
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii
na 2019 rok został opracowany zgodnie z wytycznymi zawartymi w Narodowym Programie
Zdrowia na lata 2016-2020 (Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 sierpnia 2016 r. (Dz. U.
2016 poz. 1492) oraz rekomendacjami Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych na 2019 rok.
Głównym celem realizacji Programu był rozwój i doskonalenie istniejącego systemu
przeciwdziałania uzależnieniom i przemocy dostosowanego do zmieniających się warunków,
potrzeb i zagrożeń. Program uwzględniał w szczególności zapobieganie uzależnieniom
poprzez systematyczną realizację różnych form oddziaływań ukierunkowanych
na społeczność lokalną oraz ograniczenie społecznych i zdrowotnych skutków związanych
z nadużywaniem napojów alkoholowych i zażywaniem innych środków psychoaktywnych.
Wskazany cel realizowany był poprzez:
1) Podnoszenie poziomu wiedzy i świadomości mieszkańców Miasta Bielsk Podlaski
w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i przemocy w rodzinie, szkodliwości
używania i nadużywania substancji psychoaktywnych.
2) Podejmowanie działań służących do zmiany struktury spożywania i wzorów używania
napojów alkoholowych.
3) Integrowanie lokalnego środowiska w planowaniu i realizacji strategii walki
z narkotykami na terenie Miasta Bielska Podlaskiego.
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4) Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służącej
rozwiązywaniu problemów uzależnień oraz przemocy w rodzinie.
Adresatami programu byli mieszkańcy Bielska Podlaskiego, a w szczególności:
dzieci i młodzież,
rodzice, opiekunowie,
kadra pedagogiczna przedszkoli i szkół,
osoby spożywające alkohol, zażywające narkotyki oraz osoby uzależnione,
rodziny osób z problemem uzależnień,
rodziny, w których występuje problem przemocy,
sprzedawcy napojów alkoholowych,
osoby współuzależnione i Dorosłe Dzieci Alkoholików,
organizacje pozarządowe działające na rzecz rozwiązywania problemów uzależnień,
przemocy w rodzinie oraz zwiększenia aktywności fizycznej mieszkańców miasta,
10) pracownicy socjalni, psycholodzy, terapeuci, działający na terenie miasta i zajmujący się
społecznie lub zawodowo problemami uzależnień i przemocy.
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

W ramach realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w 2019 roku w Bielsku Podlaskim
podejmowano następujące działania:
1) Realizowano programy profilaktyczne:
a) „Debata” – program skierowany do uczniów Szkoły Podstawowej nr 2
im. kpt. Władysława Wysockiego oraz Szkoły Podstawowej nr 3 z Dodatkową
Nauką Języka Białoruskiego im. Jarosława Kostycewicza (program rekomendowany
przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Krajowe
Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii),
b) „Radość bez złości” – program skierowany do uczniów Niepublicznej Szkoły
Podstawowej Nr 1 w Bielsku Podlaskim,
c) „Cukierki” – program skierowany do uczniów Szkoły Podstawowej nr 2 im. kpt.
Władysława Wysockiego, Szkoły Podstawowej nr 3 z Dodatkową Nauką Języka
Białoruskiego im. Jarosława Kostycewicza, Szkoły Podstawowej Nr 5 im. Szarych
Szeregów.
d) „Korekta” – program skierowany do uczniów klas maturalnych szkół podstawowych
z Bielska Podlaskiego (program rekomendowany przez Państwową Agencję
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Krajowe Biuro do Spraw
Przeciwdziałania Narkomanii).
Realizatorem ww. programów był Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień z Płocka.
2) Dofinansowano organizację imprez sportowo – rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży
realizowanych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Bielsku Podlaskim pod
nazwą „Lato w mieście 2019”. W ramach imprez przeprowadzono działania
profilaktyczne.
3) Dofinansowano program profilaktyczny „Wakacyjny Klub Biblijny” zorganizowany
przez Kościół Chrystusowy w Bielsku Podlaskim.
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4) Wsparto i dofinansowano działania realizowane przez Bielski Dom Kultury:
a) „Zimowe ferie artystyczne 2019”,
b) „TURn On The Camera 2019”,
c) „Odkrywcy natury”.
W trakcie zajęć kreowano pozytywne wzorce spędzania wolnego czasu, uczono
współdziałania w grupie oraz edukowano na temat niebezpieczeństw związanych
z uzależnieniem od alkoholu i środków odurzających.
5) Wsparto i dofinansowano działania profilaktyczne powadzone przez Komendę
Powiatową Policji w Bielsku Podlaskim pod nazwą „Bezpieczne wakacje”. Głównym
celem prowadzonych działań było przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom
społecznym wśród mieszkańców miasta poprzez rozwijanie właściwych postaw,
promowanie aktywnych form spędzania czasu wolnego.
6) Przystąpiono do ogólnopolskich kampanii profilaktycznych „Postaw na rodzinę”,
„Zachowaj Trzeźwy Umysł”, „Przeciw pijanym kierowcom”, w ramach których
przeprowadzono imprezy promujące zdrowy styl życia połączone z profilaktyką
uzależnień. Imprezy zorganizowały między innymi: Szkoła Podstawowa nr 5 im.
Szarych Szeregów, Szkoła Podstawowa nr 4 im. Adama Mickiewicza, Szkoła
Podstawowa nr 3 z Dodatkową Nauką Języka Białoruskiego im. Jarosława
Kostycewicza, Przedszkole Nr 5 Krasnala Hałabały, Szkoła Podstawowa Nr 1 Św.
Abp. Łukasza Wojno, Parafia Rzymskokatolicka pod wezwaniem Narodzenia
Najświętszej Maryi Panny i św. Mikołaja Bazylika w Bielsku Podlaskim, Zespół
Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II, Parafia Prawosławna pod wezwaniem Zaśnięcia
Najświętszej Marii Panny.
7) Realizowano program „Czas wolny ucznia to czas dla sportu”, podczas którego
zorganizowano pozalekcyjne zajęcia sportowo – rekreacyjne z nauki i doskonalenia
pływania dla uczniów edukacji wczesnoszkolnej. Zajęcia te kształtowały właściwy
model spędzania czasu wolnego, ograniczając zachowania patologiczne, wpływały
pozytywnie na rozwój fizyczny i budowę dobrych relacji w grupie.
8) Dofinansowano projekt profilaktyczny pod nazwą „Warsztaty artystyczne oraz
profilaktyczne – Nie ma nudy!” w Zespole Szkół nr 4 im. Ziemi Podlaskiej, jako
forma zapobiegania zachowaniom ryzykownym.
9) Dofinansowano imprezy promujące zdrowy styl życia dla uczniów ze Szkoły
Podstawowej nr 2 im. kpt. Władysława Wysockiego i Szkoły Podstawowej nr 4 im.
Adama Mickiewicza.
10) Wsparto i dofinansowano autorski występ o tematyce profilaktyki uzależnień pod
tytułem „Znajdź pomysł na siebie” zrealizowany przez zespół Full Power Spilit.
Impreza skierowana była do uczniów I Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza
Kościuszki oraz uczniów klas VI – VIII ze Szkoły Podstawowej nr 5 Szarych
Szeregów.
11) Wsparto i sfinansowano szkolenia dla przedstawicieli organizacji pozarządowych
i Urzędu Miasta Bielsk Podlaski w zakresie przekazywania i rozliczania dotacji
w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
12) Udzielono dotacji dla na zadania z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom
i zapobieganiu patologiom społecznym. Szczegółowy opis dofinansowanych zadań
znajduje się na stronie 48.
13) Sfinansowano szkolenia podnoszące kwalifikacje realizatorów programu: „Zasady
prawidłowego tworzenia i realizacji Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych po nowelizacji ustawy, zgodnie
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z Narodowym Programem Zdrowia”, „Leczenie odwykowe. Przymusowe leczenie –
czy jest przymusowe? Wysłanie do sądu i co dalej ….? Rozterki Komisji
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.”, „Współpraca międzyinstytucjonalna
w ramach pomocy osobom uzależnionym i doznającym przemocy w rodzinie”,
„Wszystko o zezwoleniach na sprzedaż napojów alkoholowych – prawo i praktyka”.
14) Prowadzono poradnictwo w Punkcie Konsultacyjnym ds. przeciwdziałania
uzależnieniom i przemocy w rodzinie i w Punkcie Informacyjnym
ds. przeciwdziałania uzależnieniom, w tym:
a) sfinansowano wynagrodzenia specjalisty terapii uzależnień, specjalisty
ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
b) zakupiono wyposażenie, artykuły i materiały niezbędne do prowadzenia punktu,
c) opłacono wynajem pomieszczenia na działalność Punktu Konsultacyjnego
ds. przeciwdziałania uzależnieniom i przemocy w rodzinie.
15) Zakupiono i dystrybuowano materiały edukacyjne, informacyjne, specjalistyczne
o tematyce uzależnień i przemocy, dostępnych miejscach pomocy.
16) Monitorowano problem używania alkoholu i narkotyków oraz problematykę
przemocy na terenie miasta Bielsk Podlaski, poprzez przeprowadzenie diagnozy
lokalnych problemów społecznych. Diagnozę przeprowadziła i opracowała Oficyna
Profilaktyczna z Krakowa.
17) Wspierano działania realizowane przez środowiska abstynenckie, w tym opłacono
wynajem lokalu na potrzeby Klubu Abstynenta w Bielsku Podlaskim.
18) Wspierano Poradnię Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Dzienny Oddział Terapii
Uzależnienia od Alkoholu w Bielsku Podlaskim w zakresie działalności
profilaktycznej oraz leczenia osób uzależnionych i współuzależnionych.
Sfinansowano roczną superwizję kliniczną zespołu psychoterapeutycznego w tym:
konsultacje diagnozy problemów i programu leczenia pacjentów sprawiających
szczególne trudności terapeutyczne, konsultację i ocenę programu psychoterapii
w Poradni oraz Oddziale.
19) Wspierano bieżącą działalności świetlic środowiskowych i socjoterapeutycznych
działających przy:
a) Szkole Podstawowej nr 2 im. kpt. Władysława Wysockiego,
b) Szkole Podstawowej nr 3 z Dodatkowa Nauką Języka Białoruskiego im. Jarosława
Kostycewicza,
c) Szkole Podstawowej nr 4 im. Adama Mickiewicza.
d) Szkole Podstawowej nr 5 im. Szarych Szeregów,
20) Udzielono wsparcia socjalnego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielsku
Podlaskim osobom uzależnionym i rodzinom osób uzależnionych dotkniętych
ubóstwem i wykluczeniem społecznym i integrowano ich ze środowiskiem lokalnym
z wykorzystaniem pracy socjalnej i kontaktu socjalnego zgodnie z ustawą o pomocy
społecznej.
21) Przeciwdziałano zjawisku przemocy w rodzinie:
a) posiedzenia zespołu interdyscyplinarnego, tworzenie grup roboczych w celu
rozwiązania problemów związanych z wystąpieniem przemocy w rodzinie,
22) Ograniczano dostępność do napojów alkoholowych, w tym prowadzono kontrolę
punktów sprzedaży napojów alkoholowych.
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17.

Gminny program przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony
ofiar przemocy w rodzinie w Bielsku Podlaskim na lata 2016-2020

Uchwałą Nr XVI/128/16 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 23 lutego 2016 r. został
przyjęty Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar
Przemocy w Rodzinie w Bielsku Podlaskim na lata 2016 – 2020.
Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy
w Rodzinie na lata 2016-2020 skierowany jest do mieszkańców Gminy Miejskiej Bielsk
Podlaski, w szczególności tych, których dotyka problem przemocy, są ofiarami przemocy,
sprawcami przemocy lub świadkami przemocy.
Realizatorem Gminnego Programu jest Zespół Interdyscyplinarny do spraw
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. oraz zaktualizowany Zarządzeniem nr 142/19
z dnia 8 października 2019 r.
3 grudnia 2019 r. w ramach realizacji ww. gminnego programu w Urzędzie Miasta
Bielsk Podlaski odbyło się szkolenie członków Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz grup roboczych na temat; „Postępowanie i praca
z osobą z zaburzeniami psychicznymi czy upośledzeniem intelektualnym w ramach procedury
Niebieskiej Karty”. W szkoleniu wzięło udział 25 osób, w tym przedstawiciele MOPS
w Bielsku Podlaskim, Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
Komendy Powiatowej Policji w Bielsku Podlaskim, Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Bielsku Podlaskim oraz pedagodzy bielskich szkół podstawowych.
W 2019 r. do Przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania
Przemocy w Rodzinie wpłynęło 112 formularzy „Niebieska Karta - A”, w tym z pomocy
społecznej (3), z policji (104), z oświaty (5). Procedurą „Niebieskie Karty” w 2019 r.
na terenie miasta Bielsk Podlaski było objętych 95 rodzin, liczba osób w rodzinie wynosiła
277.

18.

Gminny program ochrony zdrowia psychicznego
w Bielsku Podlaskim 2016-2020

Uchwałą Nr XVI/129/16 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 23 lutego 2016 r. został
przyjęty Gminny Program Ochrony Zdrowia Psychicznego w Bielsku Podlaskim na lata 2016
– 2020, który obejmuje propozycje działań w obszarze ochrony zdrowia psychicznego
na terenie miasta Bielsk Podlaski.
Zarządzeniem Nr 146/19 Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski z dnia 10 października
2019 r. został powołany Zespół koordynujący do spraw monitoringu i oceny realizacji
Gminnego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego w Bielsku Podlaskim na lata 20162020. W ramach monitoringu corocznie sporządzane jest sprawozdanie z realizacji zadań
z zakresu zdrowa publicznego, w tym z ochrony zdrowia psychicznego, które jest
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przedkładane Ministerstwu Zdrowia lub do wskazanego przez Ministerstwo podmiotu,
w terminie wskazanym przez Ministerstwo lub wyznaczony podmiot.
W 2019 r. na terenie miasta Bielsk Podlaski funkcjonowały następujące instytucje
i podmioty, które świadczyły pomoc osobom niepełnosprawnym oraz osobom z zaburzeniami
psychicznymi:
1) Środowiskowy Dom Samopomocy w Bielsku Podlaskim,
2) Przedszkole Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Bielsku Podlaskim,
3) Zespół Szkół z Dodatkową Nauką Języka Białoruskiego im. J. Kostycewicza w Bielsku
Podlaskim,
4) Zespół Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II w Bielsku Podlaskim,
5) Warsztaty Terapii Zajęciowej w Bielsku Podlaskim,
6) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielsku Podlaskim,
7) Punkty konsultacyjno-informacyjne prowadzące poradnictwo specjalistyczne dla rodzin,
w szczególności obejmujące aspekty prawne, psychologiczne, socjalne i rodzinne,
8) Poradnia Zdrowia Psychicznego w Bielsku Podlaskim,
9) Poradnia Terapii Uzależnienia i Dzienny Oddział Terapii Uzależnienia od Alkoholu
w Bielsku Podlaskim,
10) Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
11) Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie,
12) Klub Abstynentów „Promień” i Grupa AA „Nadzieja” w Bielsku Podlaskim,
13) Świetlice środowiskowe i placówki wsparcia dziennego,
14) organizacje pozarządowe działające na rzecz osób niepełnosprawnych i osób
z zaburzeniami psychicznymi.

19. Program szczepień profilaktycznych przeciwko grypie dla
mieszkańców Bielska Podlaskiego po 60. roku życia na lata 2018-2020
Uchwałą Nr XLVII/389/18 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 27 sierpnia 2018 r.
został przyjęty „Program szczepień profilaktycznych przeciwko grypie dla mieszkańców
Bielska Podlaskiego po 60. roku życia na lata 2018-2020”. Do programu w 2019 roku
w ramach otwartego konkursu ofert przystąpiły zakłady opieki zdrowotnej z terenu miasta
(Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej
„LEKO”, Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Twój Lekarz” Sp. p., Niepubliczny
Zakład Opieki Zdrowotnej MR „MEDICA”, Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej
„VITA” Sp. z o.o.).
W 2019 r., tj. drugim roku realizacji programu szczepień przeciwko grypie
zaszczepiono 807 osób w wieku 60+ i wydatkowano kwotę 36.315,00 zł. W ramach ewaluacji
ww. programu każda zaszczepiona osoba wypełniła anonimową ankietę dotyczącą badania
satysfakcji ze sposobu realizacji programu i jakości udzielonych świadczeń.
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20.
Roczny program współpracy Miasta Bielsk Podlaski
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami.
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 i o wolontariacie został przyjęty przez Radę Miasta Bielsk
Podlaski w dniu 9 listopada 2018 r. Program wszedł w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.
W 2019 roku 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.
1) Na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy osobom i rodzinom
znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej i życiowej udzielono dotacje w kwocie
10 000 zł następującym podmiotom:
a) Polskiemu Związkowi Emerytów, Rencistów i Inwalidów na:
 wspieranie działań w zakresie dostarczania żywności najuboższym mieszkańcom
miasta Bielsk Podlaski”,
 zapewnienie pomocy ludziom najuboższym, niezdolnym do rozwiązywania
samodzielnie swoich problemów znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej i
materialnej oraz wyrównywanie szans tych rodzin poprzez zorganizowanie
wieczerzy wigilijnej,
b) Stowarzyszeniu Bank Żywności Suwałki – Białystok na Wspieranie działań
w zakresie dostarczania żywności najuboższym mieszkańcom miasta Bielsk Podlaski,
c) Stowarzyszeniu Bractwo Prawosławne św. św. Cyryla i Metodego na Zapewnienie
różnych form pomocy ludziom najuboższym, niezdolnym do rozwiązywania
samodzielnie swoich problemów lub znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej
oraz wyrównywanie szans tych rodzin.
2) Na realizację zadań w ramach przeciwdziałania uzależnieniom i zapobiegania patologiom
społecznym (w tym przeciwdziałanie narkomanii) udzielono dotacje w kwocie 87 356 zł
następującym podmiotom:
a) Stowarzyszeniu Abstynentów „Promień” na – Promowanie trzeźwego stylu życia
połączone z działaniami pomocowymi skierowanymi do osób rodzin z problemami
alkoholowymi,
b) Stowarzyszeniu „Ojcowizna Ziemi Bielskiej” na – „Młodość kształtuje żywot cały”
całoroczne zajęcia świetlicowe dla dzieci i młodzieży oraz punkt wsparcia dla
rodziców,
c) Stowarzyszeniu „Faros” na – Promowanie zdrowego stylu życia bez alkoholu wśród
młodzieży,
d) Stowarzyszeniu Bractwu Prawosławnemu św. św. Cyryla i Metodego na – Edukację
seniorów o zagrożeniach narkomanią wśród młodzieży,
e) Caritas Diecezji Drohiczyńskiej na zadania:
 Świetlica Socjoterapeutyczna Uśmiech Dziecka,
 Wakacje po uśmiech z Caritas Diecezji Drohiczyńskiej,
 Objazdowy Teatr Osób Niepełnosprawnych – skuteczna recepta w profilaktyce
uzależnień.
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f) Parafii pw. Najświętszej Opatrzności Bożej na – Dla młodości otwieramy horyzonty
mądrości,
g) Parafii Rzymskokatolickiej Narodzenia NMP i św. Mikołaja na – Wakacje Fun
– półkolonie profilaktyczne z zakresu przeciwdziałania przemocy i profilaktyki
uzależnień,
h) Parafii Rzymskokatolickiej Miłosierdzia Bożego na Przystanek Wakacje – Półkolonie
profilaktyczne z zakresu przeciwdziałania narkomanii.

3) Na realizację zadań z zakresu ochrony zdrowia, pomocy osobom chorym
i z niepełnosprawnością udzielono dotacje w kwocie 33 000 zł następującym podmiotom:
a) Klubowi Amazonki na zadanie „Wspieranie działań prowadzonych na rzecz osób
chorych na nowotwory, w tym kobiet po mastektomii. Rehabilitacja”.
b) Polskiemu Związkowi Niewidomych Okręg Podlaski na zadanie „Cykl zajęć
rehabilitacyjnych zwiększających samodzielność osób niewidomych w Bielsku
Podlaskim,
c) Stowarzyszeniu Pomocy „Serce Ludzi Ziemi Bielskiej” w Bielsku Podlaskim na
zadanie „Masaż najlepszą formą rehabilitacji”,
d) Stowarzyszeniu Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Szansa” w Bielsku Podlaskim
na zadanie „Rehabilitacja ścieżką po zdrowie i dobre samopoczucie”,
e) Stowarzyszeniu Rodziców Osób Niepełnosprawnych „Lazur Nadziei” na zadanie
„Chcemy bardziej być sprawni”.
f) Polskiemu Związkowi Emerytów, Rencistów i Inwalidów na zadanie „Wspieranie
działalności z zakresu profilaktyki, leczenia, rehabilitacji i terapii osób dotkniętych
różnego rodzaju schorzeniami,
g) Bielskiemu Stowarzyszeniu Uniwersytet Trzeciego Wieku na zadanie „Terapia
zajęciowa – i Caritasowi Diecezji Drohiczyńskiej na zadanie - Rehabilitacja osób
niepełnosprawnych przez taniec – edycja I lekarstwem na zdrowie”
4) Na realizację zadań z zakresu aktywizacji i integracji seniorów poprzez zwiększenie
udziału osób starszych w życiu społecznym, promowanie działań profilaktycznych
i prozdrowotnych, zagospodarowanie czasu wolnego, zwiększenie dostępności do
różnorodnych form aktywności, przeciwdziałanie izolacji społecznej oraz ograniczenie
przejawów dyskryminacji osób starszych udzielono dotacje w kwocie 12 000 zł
następującym podmiotom:
a) Polskiemu Związkowi Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddziałowi Rejonowemu
w Bielsku Podlaskim na zdanie „Zagospodarowanie czasu wolnego osób starszych,
b) Polskiemu Związkowi Niewidomych Okręg Podlaski na zadanie „Aktywizacja
kulturalna niewidomych seniorów w Bielsku Podlaskim”,
c) Bielskiemu Uniwersytetowi Trzeciego Wieku na zadanie „Zachód słońca Seniora
powinien być pogodny i godny”,
d) Stowarzyszeniu Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Szansa” w Bielsku Podlaskim
na zadanie „Seniorzy na wycieczkę wyjeżdżają, nowe miejsca odkrywają”
e) Stowarzyszeniu Bractwo Prawosławne św. św. Cyryla i Metodego na „Wspieranie
osób starszych poprzez organizację wolnego czasu”,
f) Fundacji „Serca Bez Granic” na zadanie „Taniec to zdrowie”.
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5) Na wspieranie przedsięwzięć o charakterze lokalnym z zakresu rozwoju kultury
i ochrony dziedzictwa kulturowego udzielono dotacje w kwocie 35 000 zł następującym
podmiotom:
a) Bielskiemu Stowarzyszeniu Uniwersytet Trzeciego Wieku na zadanie „Świat baśni –
międzypokoleniowa przemiana duchowa”,
b) Stowarzyszeniu Sympatyków Chóru Pieśni i Tańca „Wasiloczki” na zadanie „Pół
wieku z piosenką;
c) Stowarzyszeniu Kulturalnemu „Pocztówka” na zadanie „Międzynarodowy Festiwal
Teatralny WERTEP – Wertepowe strony świata,
d) Stowarzyszeniu Edukacji Filmowej na zadanie Filmowy Klub dyskusyjny „Kino
Znicz”,
e) Stowarzyszeniu Kreatywny Bielsk Podlaski na zadanie „VI Ogólnopolski Festiwal
Sztuk Komediowych Teatrów Amatorskich 2019 ”,
f) Stowarzyszeniu Poetów Ziemi Bielskiej na zadanie Bielski almanach 2019 (tomik
poezji),
g) Związkowi Ukraińców Podlasia na zadania:
 Warsztaty kultury ukraińskiej dla dzieci i młodzieży „U źródeł”,
 Spotkania z podlaskim folklorem, tradycją i poezją ukraińską,
h) „Małe Marzenia” Stowarzyszeniu Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym i Osobom
Potrzebującym Wsparcia na zadanie „Tu mieszkamy – Bielsk Podlaski poznajemy
(turniej)”,
i) Polskiemu Związkowi Emerytów, Rencistów i Inwalidów na „Organizację imprez
kulturalnych, warsztatów, konkursów, festiwali, koncertów, w tym prowadzonych
w tradycji ludowej i regionalnej”,
j) Stowarzyszeniu Współpracy Polska – Wschód na koncert Piosenki Anny German,
k) Stowarzyszeniu Muzeum Małej Ojczyzny w Studziwodach na zadanie:
 Józef Tokarzewicz „Hodi” 1841 – 1919. Książka w setną rocznicę śmierci
wybitnego pisarza i publicysty,
 Studziwody Siehieniewiczów. Trzecie spotkania kulturalne,
 PROLOG V Dni Kultury i Piśmiennictwa Słowiańskiego,
l) Stowarzyszeniu Bractwo Prawosławne św. św. Cyryla i Metodego na kulturę
i ochronę dziedzictwa narodowego (zakup strojów),
m) Stowarzyszeniu Podlaskie Kukułki na „Przyjdź i zatańcz z Kukułkami!”,
n) Fundacji Domów Kultury Prawosławnej Diecezji Warszawsko – Bielskiej na Koncert
„Nasze Pieśni”,
o) Fundacji Ochrony Dziedzictwa Ziemi Bielskiej na Wydawanie niskonakładowych,
niekomercyjnych publikacji, nagrań audiowizualnych, upowszechniających działanie
twórców, a także poświęconych tradycji, historii, folklorowi i wielokulturowości
miasta – wydanie publikacji „Bielski Almanach Historyczny 2019”
6) Na wspieranie zadań realizowanych w zakresie kultury fizycznej udzielono dotacje w
kwocie 27 500 zł następującym podmiotom:
a) Powiatowemu Szkolnemu Związkowi Sportowemu w Bielsku Podlaskim na zadanie
„Organizacja zawodów sportowych dla szkół podstawowych i szkół z klasami
gimnazjalnymi”,
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b) Automobilklubowi Podlaskiemu na zadanie „Promocja i propagowanie kultury
fizycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych na terenie miasta Bielsk Podlaski,
organizacja zawodów rozgrywek, imprez rekreacyjno – sportowych: Organizacja
Rundy Samochodowych Mistrzostw Białegostoku 2019 – 4. Samochodowy Rajd
Bielska Podlaskiego”,
c) Stowarzyszeniu Piłkarskich Talentów „Brylant” na zadanie „Młodzi piłkarze”,
d) Fundacji Kettlebell Poland na zadanie „Zajęcia dla młodzieży i dorosłych”.
7) Na zadania z zakresu wspierania rozwoju sportu na terenie miasta Bielsk Podlaski
w 2019 roku udzielono dotacje w kwocie 340 000 zł następującym klubom sportowym:
a) Miejskiemu Klubowi Pływackiemu „Wodnik” na zadanie: „Popularyzacja
i upowszechnianie sportu pływackiego i zdrowego trybu życia, reprezentowanie
Bielska Podlaskiego na zawodach krajowych i międzynarodowych, organizacja zajęć
pływackich dla dzieci i młodzieży z Bielska Podlaskiego” – I półrocze.
b) Miejskiemu Klubowi Pływackiemu „Wodnik” na zadanie: „Popularyzacja
i upowszechnianie sportu pływackiego i zdrowego trybu życia, reprezentowanie
Bielska Podlaskiego na zawodach krajowych i międzynarodowych, organizacja zajęć
pływackich dla dzieci i młodzieży z Bielska Podlaskiego” – II półrocze.
c) Miejskiemu Klubowi Pływackiemu „Wodnik” na zadanie: „Organizacja XIII
Międzynarodowego Meczu Pływackiego drużyn klubowych z Polski, Litwy,
Białorusi” – II półrocze.
d) Młodzieżowemu Klubowi „Taekwon-Do” na zadanie: „Zajęcia sztuki walki TaekwonDo w mieście” – I półrocze.
e) Koszykarskiemu Klubowi Sportowemu Tur Basket na zadanie: „ Szkolenie
zawodników, organizowanie treningów oraz zawodów na szczeblu lokalnym,
regionalnym, krajowym i międzynarodowym poprzez przygotowanie i udział 2 drużyn
koszykarskich w rozgrywkach ligowych i pucharowych” – I półrocze
f) Koszykarskiemu Klubowi Sportowemu Tur Basket na zadanie: „Upowszechnianie
kultury fizycznej i sportu, wspieranie klubów biorących udział w rozgrywkach
ligowych, w tym szkolenie zawodników, organizowanie treningów i zawodów na
szczeblu lokalnym, regionalnym, krajowym oraz międzynarodowym poprzez
przygotowanie i udział drużyn koszykarskich w rozgrywkach ligowych
i pucharowych” – II półrocze
g) Bielskiemu Klubowi Sportowemu „Tur” na zadanie: „Wspieranie rozwoju sportu na
terenie Miasta Bielsk Podlaski, poprzez szkolenie zawodników oraz udział drużyn
piłkarskich w rozgrywkach regionalnych” – I półrocze.
h) Bielskiemu Klubowi Sportowemu „Tur” na zadanie: „Wspieranie rozwoju sportu na
terenie Miasta Bielsk Podlaski, poprzez szkolenie zawodników oraz udział drużyn
piłkarskich w rozgrywkach regionalnych” – II półrocze.
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Rozdział VI
Jednostki organizacyjne miasta Bielsk Podlaski

1. Edukacja
W roku 2019 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 Nr 9 Leśna Polana w Bielsku Podlaskim;
Szkoły Podstawowej nr 2 im. kpt. Władysława Wysockiego w Bielsku Podlaskim;
Szkoły Podstawowej nr 3 z Dodatkową Nauką Języka Białoruskiego im. Jarosława
Kostycewicza w Bielsku Podlaskim;
7) Szkoły Podstawowej nr 4 im. Adama Mickiewicza w Bielsku Podlaskim;
8) Szkoły Podstawowej nr 5 im. Szarych Szeregów w Bielsku Podlaskim.
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Na terenie Miasta Bielsk Podlaski w roku 2019 funkcjonowały także szkoły
i przedszkola niepubliczne prowadzone przez inne podmioty, dotowane przez Miasto Bielsk
Podlaski:
1) Niepubliczne Gimnazjum w Bielsku Podlaskim Zakładu Doskonalenia Zawodowego
w Białymstoku, ul. Kryniczna 22.
2) Niepubliczna Szkoła Podstawowa Nr 1 Św. abp. Łukasza Wojno- Jasienieckiego,
ul. Tadeusza Rejtana 24.
3) Przedszkole Niepubliczne Nr 1 im. św. Młodzieńca Gabriela w Bielsku Podlaskim
ul. Rejtana 24.
4) Katolickie Przedszkole Niepubliczne „Karmelki” w Bielsku Podlaskim ul. Żwirki
i Wigury 4.
5) Przedszkole Na Hołowiesku w Bielsku Podlaskim ul. Wrzosowa 16.
6) Niepubliczne Przedszkole „Promis” w Bielsku Podlaskim ul. Kazanowskiego 24.
7) Punkt Przedszkolny „Kącik Malucha” w Bielsku Podlaskim, ul. Wysockiego 41.

Szczegółowe informacje dotyczące placówek, dla których organem prowadzącym jest
Miasto Bielsk Podlaski przedstawiają poniższe tabele:
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Przedszkola
Nazwa przedszkola
adres

Liczba
oddziałów

Liczba
miejsc

Liczba
Zatrudnienie
dzieci
Nauczycieli Pracownicy
wg
(w etatach) administracji
Systemu
i obsługi
Informacji
Oświatowej
(09.2019)

Przedszkole Nr 3
z Oddziałami
Integracyjnymi
ul. Żeromskiego 4
tel. 85 730 26 21
Dyrektor:
Ewa Oksiuta
Przedszkole Nr 5
Krasnala Hałabały
ul. Kościuszki 16
tel. 857303013
Dyrektor:
Barbara Wierzchowska
Przedszkole Nr 7
Kubusia Puchatka
ul. Kazanowskiego 2
tel. 857303677
Dyrektor:
Małgorzata Kuna
Przedszkole Nr 9
Leśna Polana
ul. Kazanowskiego 2a
Tel. 857302066
Dyrektor:
Elżbieta Nielipińska
Razem:

5

125 lub 100
w przypadku
oddziałów
integracyjnych
(5 x 20 dz.)

106

23,16

12

5

125

125

11,17

12

7

175

163

20,54

16

7

175

173

15,56

14,5

24

600

567

70,43

54,5

Do Przedszkola Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w 2019 uczęszczało 17 dzieci
ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Dzieci objęte były terapią logopedyczną,
psychologiczną, pedagogiczną, rehabilitacją ruchową i integracją sensoryczną.
Przedszkole Nr 9 Leśna Polana jest jedyną na Podlasiu, a drugą placówką
przedszkolną w kraju, w której prowadzona jest od 1996 r. nauka języka ukraińskiego dla
mniejszości narodowej. Obecnie na te zajęcia językowe uczęszcza 148 dzieci. Głównym
celem zajęć jest zapoznanie dzieci z lokalną kulturą, językiem, rozbudzenie w nich
zainteresowań związanych z tradycją ich ojców i dziadków.
Opłata za korzystanie z wychowania przedszkolnego wynosi 1 zł za każdą rozpoczętą
godzinę pobytu dziecka w przedszkolu w czasie przekraczającym podstawę programową
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wychowania przedszkolnego. Do 5 godzin dziennie w zakresie realizacji podstawy
programowej przedszkola zapewniają nauczanie, wychowanie i opiekę bezpłatnie.
Na każde dziecko objęte wychowaniem przedszkolnym w niepublicznych
przedszkolach w 2019 roku Miasto Bielsk Podlaski przekazywało dotację w wysokości
768,04 zł miesięcznie.
Szkoły podstawowe:

Nazwa szkoły,
adres

Liczba
oddziałów

Liczba
uczniów
wg Systemu
Informacji
Oświatowej
(wrzesień 2019)

Zatrudnienie

nauczycieli

szkoły
podstawowe
Szkoła Podstawowa
nr 2
im. kpt. W.
Wysockiego
ul. W. Wysockiego 6
tel. 85 730 2408
Dyrektor:
Mirosław Chomaniuk
Szkoła Podstawowa
nr 3 z Dodatkową
Nauką Języka
Białoruskiego im.
J.Kostycewicza
ul. J. Poniatowskiego 9
tel. 85 730 25 08
Dyrektor:
Piotr Nikołajuk-Stasiuk
Szkoła Podstawowa
nr 4 im. A.Mickiewicza
ul. Mickiewicza 126
tel. 85 730 67 72
Dyrektor:
Eugenia Gałka
Szkoła Podstawowa nr
5 im. Szarych
Szeregów
ul. Kościuszki 21
tel. 85 730 7576
Dyrektor:
Zofia Tymińska
Razem:

20
(w tym 4
oddziały
przedszkolne)

431
(w tym 99
w oddziałach
przedszkolnych)

51
(w tym 8 nauczycieli
w oddziałach
przedszkolnych, z
czego 2 nauczycieli
pracuje w szkole
i oddziałach
przedszkolnych)

Pracownicy
administracji
i obsługi
28
(w tym
4 pomoce
nauczycieli
w oddziałach
przedszkolnych)

30

614

86

22

31

604

73

20

17

391

53

22

98

2040

263

92

55

W bielskich szkołach i przedszkolach dla dzieci wymagających pomocy organizowane
były zajęcia specjalistyczne. Stanowiły one konkretną formę pomocy psychologicznopedagogicznej udzielanej uczniom odpowiednio do dokonanego rozpoznania ich potrzeb
i możliwości rozwojowych oraz edukacyjnych. W placówkach prowadzone były także zajęcia
pozalekcyjne rozwijające zainteresowania i uzdolnienia uczniów.
Stypendium im. Jana Pawła II
Uczniom, którzy są laureatami konkursów przedmiotowych, zgodnie z Uchwałą
Nr VIII/65/15 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 26 maja 2015 r. w sprawie zasad udzielania
stypendiów im. Jana Pawła II samorządu miasta Bielsk Podlaski wypłacane jest stypendium
za wyniki i osiągnięcia w nauce. Jeżeli uczeń był laureatem 1 konkursu przedmiotowego
otrzymywał stypendium w wysokości 100 zł miesięcznie, w przypadku 2 konkursów
przedmiotowych 150 zł, a 3 i więcej 200 zł miesięcznie. W roku szkolnym 2018/2019
stypendium wypłacono 23 uczniom, w roku szkolnym 2019/2020 – 15 uczniom.
Projekty unijne
W szkołach realizowane były następujące projekty i programy edukacyjne
finansowane ze środków zewnętrznych:
1) W Szkole Podstawowej nr 3 z Dodatkową Nauką Języka Białoruskiego im. Jarosława
Kostycewicza w Bielsku Podlaskim - Heritage of us w ramach programu Erasmus + Akcji
2 Partnerstwa współpracy szkół (opis projektu str. 103)
2) W Szkole Podstawowej nr 3 z DNJB im. Jarosława Kostycewicza w Bielsku Podlaskim –
Learning to Overcoming Violence Elements w ramach programu Erasmus + Akcji
2 Partnerstwa współpracy szkół (opis projektu str. 103)
3) W Szkole Podstawowej nr 5 im. Szarych Szeregów w Bielsku Podlaskim
– CulturalHeritage: Cherishing the Past, Building the Future w ramach programu Erasmus
+ Akcji 2 Partnerstwa współpracy szkół (opis projektu str. 104)
4) „Nowoczesna szkoła - drogą do rozwoju” realizowany w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Podlaskiego Osi priorytetowej III. Kompetencje
i kwalifikacje. Celem projektu jest podniesienie do lipca 2020 r. jakości oferty
edukacyjnej czterech szkół podstawowych z Bielska Podlaskiego, wyrównanie
dysproporcji w nauce, wzmocnienie kompetencji kluczowych i społecznych 408 uczniów
oraz 64 nauczycieli w zakresie pedagogiki specjalnej i Technologii InformacyjnoKomunikacyjnych poprzez realizację dodatkowych zajęć, szkoleń oraz doposażenie 15
pracowni projektu w pomoce dydaktyczne i narzędzia Technologii InformacyjnoKomunikacyjnych.
5) „Dobry zawód - fajne życie - popularyzacja kształcenia zawodowego w województwie
podlaskim” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Podlaskiego Osi priorytetowej III. Kompetencje i kwalifikacje. Głównym celem projektu
była popularyzacja kształcenia zawodowego, zarówno wśród młodzieży szkół
gimnazjalnych, jak i ich rodziców, którzy odgrywają kluczową rolę w planowaniu ścieżki
edukacji swoich dzieci. Założeniem projektu było ukazanie walorów i możliwości, ale
głównie korzyści, jakie mogą osiągnąć młodzi ludzie, wybierając dalszą edukację
prowadzącą do uzyskania uprawnień do pracy w określonym zawodzie i na konkretnym
stanowisku. Projekt zrealizowano w Partnerstwie z Białostocką Fundacją Kształcenia
Kadr (Lider projektu), Stowarzyszeniem Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego,
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Miastem Suwałki, Izbą Rzemieślniczą i Przedsiębiorczości w Białymstoku, Łomżyńskim
Forum Samorządowym, Suwalskim Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli.
Współpraca z Politechniką Białostocką
Miasto realizowało zadania oświatowe nawiązując również współpracę z uczelniami
wyższymi. Dzięki umowie zawartej z Politechniką Białostocką 50 uczniów klas IV-VI szkół
podstawowych brało udział w zajęciach organizowanych w ramach inicjatywy Politechnika
Białostocka - Bielski Uniwersytet Dziecięcy.
Ponadto w roku 2019 Miasto Bielsk Podlaski w ramach Działania 3.1 Programu
Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 zawarło z Politechniką
Białostocką umowę dotyczącą realizacji projektu „Podlaska Akademia Młodego Inżyniera Cykl szkoleniowy dla uczniów klas VII i VIII”. Głównym celem projektu było rozbudzenie
w młodzieży ciekawości, potrzeby rozwijania zainteresowań i zachęty do pogłębiania wiedzy,
a w konsekwencji podjęcia edukacji na poziomie wyższym. Działaniami objętych zostało
80 uczniów. Realizację projektu zakończono w czerwcu 2019 roku.

2. Kultura
1) Bielski Dom Kultury w Bielsku Podlaskim,
ul. 3 Maja 2,
17-100 Bielsk Podlaski
tel. 85 730 3414, e-mail: sekretariat@bdkbielsk.pl
Na czas trwania remontu: ul. Kopernika 3, 17-100 Bielsk Podlaski
Dyrektor: Elżbiet Fionik
Na dzień 31 grudnia 2019 roku w Bielskim Domu Kultury zatrudnionych było 12 osób
w pełnym wymiarze czasu pracy, 4 osoby na ½ etatu oraz 1 osoba na ¾ etatu.
Bielski Dom Kultury w roku 2019 swoją działalność prowadził realizując podstawowe
zadania statutowe poprzez organizowanie i prowadzenie działalności kulturalnej w zakresie
upowszechniania kultury, działania skierowane na rozwijanie i zaspakajanie potrzeb
kulturalnych mieszkańców Bielska Podlaskiego oraz promocję działań kulturalnych.
Bielski Dom Kultury prowadził wielokierunkową działalność w zakresie:
a) edukacji kulturalnej i wychowania przez sztukę
b) tworzenia warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego, a w szczególności
folkloru, a także rękodzieła ludowego i artystycznego
c) upowszechniania sztuki, jej udostępniania i popularyzowania wiedzy o sztuce,
promowania zamierzeń artystycznych w kraju i poza granicami
d) tworzenia i upowszechniania scenicznych programów artystycznych
e) organizowania konkursów w różnych dziedzinach sztuki
f) organizowania wystaw, koncertów, przeglądów i festiwali
g) prowadzenia zespołów, chóru, pracowni plastycznych różnych grup społecznych
i zawodowych
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h) rozwijania potrzeb twórczego uczestnictwa w kulturze z możliwością twórczego
i kształcącego spędzania wolnego czasu oraz znajdowania przyjemności w odbiorze sztuki
lub jej tworzeniu
i) rozwijania pasji i zamiłowań artystycznych w zakresie: muzyki, plastyki, teatru, tańca,
arteterapii, filmu i fotografii
j) zaspakajania potrzeb i rozwijania zainteresowań różnych grup społecznych
i zawodowych, dzieci i młodzieży, ludzi w wieku produkcyjnym oraz ludzi starszych
k) zapewnienia pomocy i opieki merytorycznej dzieciom i dorosłym
l) informowania i popularyzowania działań kulturalnych poprzez środki masowego
przekazu, plakaty, wydawnictwa, prasę lokalną, stronę internetową BDK, itp.
m) stwarzania warunków do aktywnego, wielokierunkowego uczestnictwa w kulturze
n) wychowanie patriotyczne (obchody świąt i rocznic państwowych, wystawy, współpraca
ze stowarzyszeniami, muzeami, itp.)
o) działalność promocyjną i marketingową oraz pozyskiwanie pozabudżetowych środków
finansowych
p) współpracy z organizacjami pozarządowymi
q) działalność usługową
W roku 2019 Bielski Dom Kultury był organizatorem i współorganizatorem około 190
imprez tj.: festiwali, przeglądów artystycznych, koncertów, wystaw, spotkań, konkursów,
seansów filmowych, pokazów teatralnych, warsztatów, jarmarków i innych form. Z ich oferty
programowej skorzystało ponad 28.300 osób.
Wykaz zespołów, chórów, kół, pracowni plastycznych Bielskiego domu kultury w roku 2019

Lp.
1.
2.
3.
4.

5

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Rodzaj
Chór Pieśni i Tańca „WASILOCZKI”
Męski Zespół „KURANTY”
Zespół Pieśni Białoruskiej „MAŁANKA
Chór Polskiej Pieśni Narodowej
Studio Piosenki „FART”, w tym:
Zespół FART
Zespół FARCIK
Zespół KARUZELA
Zespół MAŁA KARUZELA
Ukraiński Zespół Pieśni i Tańca „RANOK”
Pracownia Plastyczna
„ARThome” (od IX 2018)
Pracownia Plastyczna „ATELIER”
Zespół Teatralny „ANTRAKT”
- grupa recytatorska
- grupa obrzędowa
- dziecięca grupa teatralna
Teatr Seniora „RETRO”
Zajęcia ruchowo-rekreacyjne dla pań 50
Arteterapia
Koło Fotograficzne „migaFFka”
Koło Dziennikarskie

Liczba członków
30
19
17
30
28
8
4
6
7
120
38
(w trzech grupach wiekowych)
10
30
4
28
20
7
6
58

Lp.
15.
16.
17.

Rodzaj
Zajęcia z programowania i robotyki
Taniec Współczesny
Taniec Towarzyski

Liczba członków
15
40
10

2) Miejska Biblioteka Publiczna w Bielsku Podlaskim,
ul. Kazimierzowska 14,
17-100 Bielsk Podlaski
tel. 85 730 2107, e-mail:biblioteka@bmbp.pdt.pl
Dyrektor: Wiesław Cieśla
W 2019 r. stan kadry wynosił 14 pracowników zatrudnionych na 13½ etatu. Aktualnie
kwalifikacje zawodowe kadry Miejskiej Biblioteki Publicznej odpowiadają wymogom
niezbędnym do kompetentnej obsługi czytelników, opracowania zbiorów oraz obsługi sprzętu
komputerowego i ksero.
W roku 2019 baza lokalowa Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Kazimierzowskiej
14 nie uległa zmianie. Placówka dysponowała wystarczającą na potrzeby własne
powierzchnią użytkową. Wolne pomieszczenia nadal wynajmowano podmiotom
gospodarczym (ogółem 328 m2). Ogólny stan techniczny sprzętu i budynku był bardzo dobry.
Miejska Biblioteka Publiczna korzystała ze sprzętu i innych elementów wyposażenia
pozyskanych:
a) w ramach Programu Wieloletniego Kultura + Priorytet „Biblioteka+ Infrastruktura
Bibliotek” drugi etap projektu „Dostawa, montaż mebli i wyposażenie dla MBP w Bielsku
Podlaskim” - sprzęt elektroniczny (m.in. komputery) i wyposażenie (meble, regały, stoliki,
krzesła).
b) w ramach Budżetu Obywatelskiego „Bez progów i barier – biblioteka dostępna dla
niepełnosprawnych“ - specjalistyczny sprzęt dla osób słabowidzących i niewidomych.
Stan księgozbioru i czasopism oraz zbiorów specjalnych na 31 grudnia 2019 r.
Książki

Czasopisma
– ilość tytułów

Zbiory specjalne
audiowizualne

Oddział dla Dzieci
i Młodzieży

35 166

10

274

Wypożyczalnia dla
Dorosłych

38 597

-

711

Czytelnia dla
Dorosłych

13 138

61

-

Ogółem

86 901

71

985
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W zbiorach biblioteki znajdują się również wydawnictwa obcojęzyczne:
a) w języku rosyjskim,
b) w języku białoruskim,
c) w języku ukraińskim,
d) w języku angielskim
oraz 4 tytuły czasopism obcojęzycznych: trzy w języku białoruskim (Niwa, Czasopis, Bielski
Hostinec), jeden w języku ukraińskim (Nad Buhom i Narwoju).
W 2019 r. do biblioteki wpłynęło ogółem 2740 woluminów. Zakupiono 1553 woluminów ze
środków samorządowych, 640 woluminów z dotacji Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa
Narodowego oraz 547 woluminów z innych wpływów (dary, zwrot za zagubione).
Zakupiono również 60 audiobooków ze środków samorządowych, 9 zbiorów specjalnych ze
środków samorządowych oraz 4 audiobooki jako dar.
W ciągu 2019 roku wypożyczalnie odwiedziło 26 646 osób, wypożyczono 63 760
woluminów. Pracownicy działu udzielali informacji dotyczących poszukiwanej literatury na
określony temat, bądź ulubionych autorów na podstawie katalogu komputerowego MAK+.
Czytelnie (Czytelnia dla Dorosłych, Czytelnia dla Dzieci i Młodzieży, Czytelnia Internetowa)
odwiedziło 6 873 osób, którym udostępniono na miejscu 1383 książek oraz 5011 czasopism.
Wśród użytkowników informacji przeważa młodzież ucząca się i studiująca.
Baza komputerowa na dzień 31 grudnia 2019 r. składała się z 2 serwerów i 26 komputerów,
w tym 12 dostępnych dla czytelnika. Wszystkie jednostki pracują w sieci lokalnej biblioteki
i mają dostęp do Internetu, skanera, drukarki.
Do prac biblioteczno-bibliograficznych wykorzystanych jest 7 komputerów:
a) 3 stacje robocze - Oddział dla Dzieci i Młodzieży
b) 2 stacje robocze - Wypożyczalnia dla Dorosłych
c) 2 stacje robocze - Czytelnia dla Dorosłych
W Czytelni dla Dzieci i Młodzieży są Kolorowe Multimedia z 4 stanowiskami
komputerowymi dla czytelników, w tym 2 dla osób niepełnosprawnych. W Czytelni
Internetowej jest 6 stanowisk komputerowych dostępnych dla czytelników. Oprogramowanie
sieci i serwera co roku ulega sukcesywnej aktualizacji (wersja Linux 2.6.33.4-smp).
W roku 2019 MBP prowadziła szeroką współpracę z lokalnymi instytucjami, organizacjami,
stowarzyszeniami, szkołami. Odbyło się około 50 imprez kulturalnych organizowanych
w bibliotece, 18 lekcji tematycznych dla 1358 uczniów szkół i przedszkoli.
Miejska Biblioteka Publiczna w 2019 roku uczestniczyła w programach:
a) „Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek”, z którego otrzymała od Biblioteki
Narodowej dotacje w wysokości 16 000,00 zł na zakup książek,
b) przystąpiła do II edycji projektu „Przerwa na wspólne czytanie“ i otrzymała nagrodę
II stopnia w postaci książek dla dzieci i dwie ogromne pufy,
c) przystąpiła do kolejnej edycji kampanii „Mała Książka – Wielki człowiek“, w 2019 roku
kampania adresowana była do dzieci w wieku 3-6 lat. W ramach kampanii wydano 184
wyprawki i wręczono 35 dyplomów,
d) w listopadzie 2019 r. został złożony wniosek do projektu „Partnerstwo dla książki”
pod tytułem „Bielskie integracje czytelnicze”.
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3. Sport
1) Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji,
ul. E. Orzeszkowej 19,
17-100 Bielsk Podlaski
tel. 85 730 2915, e-mail: mosirbielsk@poczta.onet.pl
Dyrektor: Andrzej Krzywiec
Na dzień 31 grudnia 2019r. zatrudnionych w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji było 11
pracowników w pełnym wymiarze czasu pracy, natomiast 1 pracownica na pół etatu
(w administracji – 4 etaty, w obsłudze – 7 etatów).
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji zarządza następującymi obiektami: kompleksem boisk
piłki nożnej (trzy boiska), boiskami i urządzeniami lekkoatletycznymi, skateparkiem,
pawilonem sportowym, domem wycieczkowym (w tym 5 domków kempingowych) oraz
boiskiem do piłki siatkowej plażowej.
Boiska piłki nożnej (trzy) i urządzenia lekkoatletyczne zlokalizowane na terenie Miejskiego
Ośrodka Sportu i Rekreacji o łącznej powierzchni ponad 6 hektarów od wczesnej wiosny aż
do późnej jesieni były pielęgnowane z zachowaniem walorów estetycznych
i spełniają wymogi wynikające z przepisów Podlaskiego Związku Piłki Nożnej. Boiska
i urządzenia wykorzystywane były przez młodzież szkolną wszystkich szkół (podstawowych,
gimnazjów i ponadgimnazjalnych) Bielska Podlaskiego w godzinach 800-1600. Po godz. 1600
do późnych godzin wieczornych z obiektów Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji
korzystały grupy młodzieżowe w piłce nożnej, seniorzy Bielskiego Klubu Sportowego Tur
oraz niektóre zakłady pracy jak: UNIBEP S.A, Straż Pożarna, Policja, Starostwo Powiatowe,
itp. W dniach wolnych od pracy (soboty, niedziele i święta) odbywały się imprezy sportowe
związane z udziałem drużyn młodzieżowych województwa podlaskiego i drużyn seniorów
Bielskiego Klubu Sportowego Tur.
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji realizował i propagował sport, masową kulturę fizyczną
przy ścisłym współdziałaniu z organizacjami kultury fizycznej i szkołami, jak również
tworzył odpowiednie warunki materialno-techniczne dla rozwoju rekreacji ruchowej
i sportu, udostępniając bazę sportowo-rekreacyjną do:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

aktywnego spędzania czasu,
promocji zdrowego stylu życia,
rozwijania młodych talentów sportowych,
krzewieniu kultury fizycznej wśród mieszkańców miasta,
współpracy z klubami i stowarzyszeniami działającymi na terenie miasta,
pomocy w poszerzaniu kwalifikacji kadry nauczycielskiej.

MOSiR realizował zadania w zakresie: organizowania imprez sportowo-rekreacyjnych,
obsługi i finansowania grup młodzieżowych działających przy ośrodku, zarządzania
obiektami sportowo-rekreacyjnymi i ich eksploatacją (wykorzystanie i utrzymanie),
remontów i konserwacji, zatrudnienia w obiektach, pozyskiwania dochodów oraz własnej
promocji.
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W roku 2019 Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji prowadził działalność w 4 dyscyplinach
sportowych, w których funkcjonowało 5 sekcji młodzieżowych tj. piłka nożna (chłopców i
dziewcząt), piłka siatkowa dziewcząt, piłka koszykowa chłopców oraz szachy.
a) Piłka nożna chłopców i dziewcząt.
Szkolenie prowadzone było w 9 głównych grupach takich jak: mini, skrzat, żak, orlik,
młodzik, trampkarz, junior młodszy oraz dwie sekcje piłki nożnej dziewcząt (grupa
młodziczek i orliczek). Szkoleniem objętych było ponad 200 osób. Do prowadzenia ww. grup
zatrudniono 9 instruktorów (trenerów) na umowę-zlecenie. Drużyny uczestniczyły
systematycznie w treningach i meczach o mistrzostwo województwa podlaskiego oraz w
przerwach między rozgrywkami w obozach sportowych (m.in. w Szczyrku, Mielniku, Olecku
oraz na obiektach Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji) i innych meczach lub turniejach
towarzyskich na terenie całego województwa i kraju.
Największymi sukcesami drużyn Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w tej dyscyplinie
było zajęcie 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 i zawodniczek Miejskiego Ośrodka Sportu
i Rekreacji Bielsk Podlaski.
b) Piłka siatkowa dziewcząt.
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji prowadził szkolenie w 4 grupach wiekowych, tj. mini
siatkówka (3 grupy) oraz kadetki (I półrocze) i młodziczki (II półrocze), które uczestniczyły
w rozgrywkach o mistrzostwo województwa podlaskiego. Zespoły uczestniczyły dodatkowo
w turniejach towarzyskich w innych miastach na terenie województwa oraz w obozie
sportowym w Olecku.
Ogółem w sekcji piłki siatkowej trenowało około 70 osób. Do prowadzenia i szkolenia ww.
grup zatrudnionych było 3 trenerów/instruktorów na umowę zlecenie.
Największym sukcesem drużyn Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w tej kategorii był
awans drużyny mini do turnieju finałowego rozgrywek mini siatkówki „Kinder+sport”.
c) Piłka koszykowa chłopców.
W sekcji piłki koszykowej w roku 2019 szkolenie było prowadzone w 6 grupach, tj.: mini
koszykówka (dwie grupy w I półroczu, a trzy w II półroczu) oraz młodzik, kadet
(I półrocze) i junior. Do szkolenia ww. grup było zatrudnionych 4 szkoleniowców na umowęzlecenia. Sekcje koszykówki liczyły około 70 zawodników. Drużyny uczestniczyły
systematycznie w treningach i meczach o mistrzostwo województwa podlaskiego oraz w
przerwach między rozgrywkami w obozach sportowych i w wielu innych meczach oraz
turniejach towarzyskich, jakie odbywały się na terenie województwa podlaskiego, jak i poza
jego granicami.
Największymi sukcesami drużyn Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w tej dyscyplinie
było zajęcie w rozgrywkach ligowych w województwie podlaskim I miejsca przez drużynę
kadeta U-16 oraz II miejsca przez drużynę juniora U-18. Dodatkowo drużyna U-18
przechodząc kolejne szczeble eliminacyjne Mistrzostw Polski dotarła do turnieju 1/4 finału
Mistrzostw Polski, który rozgrywany był w Stargardzie i zajęła tam III miejsce.
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Systematycznie do kadry województwa w różnych kategoriach wiekowych powoływanych
było kilku zawodników Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.
d) Szachy.
Przy Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji prowadzona była sekcja szachów, która
organizowała turnieje klasyfikacyjne na podwyższenie kategorii szachowych, jak i została
zorganizowana liga szachowa dla mieszkańców naszego miasta. Przy sekcji szachów
pracował jeden instruktor/sędzia szachowy.
W 2019 roku przeprowadzano naprawy, konserwacje i remonty bieżące wszystkich urządzeń i
obiektów ośrodka. Podlaski Związek Piłki Nożnej wraz z Miejskim Ośrodkiem Sportu i
Rekreacji dokonał weryfikacji obiektu (stadionu) na sezon 2019/2020 i Decyzją Wydziału
Gier i Ewidencji uznał za nadające się do rozgrywek w IV lidze. Przeprowadzono okresową
kontrolę stanu technicznego obiektów budowlanych oraz instalacji i urządzeń służących
ochronie środowiska w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji, w trakcie użytkowania, w
zakresie wymaganym art. 62 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
Imprezy sportowo-rekreacyjne organizowane lub współorganizowane przez Miejski
Ośrodek Sportu i Rekreacji w 2019 roku:
a) Piłka nożna:
 zimowy obóz sportowy drużyny trampkarzy i młodzika w dniach 19-26 stycznia
w Szczyrku.
 zakończenie rozgrywek 22 edycji Miejskiej Ligi Halowej o Puchar Burmistrza Miasta
Bielsk Podlaski 2018/2019.
 Halowe Turnieje Piłki Nożnej MOSiR CUP 2019 o Puchar Dyrektora Miejskiego
Ośrodka Sportu i Rekreacji w kategoriach: orliczki, skrzat, żak, orlik i młodzik.
 MOSiR CUP 2019 - turniej piłki nożnej chłopców dla szkół podstawowych podczas „Dni
Bielska Podlaskiego”.
 Międzynarodowy Turniej Oldbojów w ramach „Dni Bielska Podlaskiego” (uczestniczyły
drużyny ze Swietłogorska i Kobrynia - Białoruś).
 turnieje piłki nożnej dla chłopców i dziewcząt tzw. „dzikich drużyn” w ramach cyklu
imprez „Lato w mieście 2019”.
 letni obóz sportowy w Mielniku dla chłopców w kategorii orlik i dziewcząt w kategorii
młodziczki oraz obóz sportowy w Olecku dla drużyny trampkarzy.
 udostępnienie obiektu i współudział z Podlaskim ZPN turnieju dla młodzieży imienia
Ryszarda Żodzika.
 udostępnienie obiektu i współudział z Powiatowym Szkolnym Związkiem Sportowym
przy turniejach szkół podstawowych i gimnazjów – eliminacje i finały powiatowe.
 udostępnienie obiektu i współudział z Podlaskim Związkiem Piłki Nożnej przy turniejach
„Z podwórka na stadion o Puchar Tymbarku” w kategoriach chłopców oraz dziewcząt.
 udostępnienie obiektu i współudział z Podlaskim i Polskim Związkiem Piłki Nożnej przy
przeprowadzeniu szkoleń i treningów pokazowych Akademii Młodych Orłów.
 w grudniu rozpoczęto 23 edycję Miejskiej Ligi Halowej o Puchar Burmistrza Miasta
Bielsk Podlaski 2019/2020.
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b) Piłka koszykowa:
 zimowy obóz sportowy w Zambrowie dla drużyny chłopców w kategorii junior.
 letni obóz sportowy w Jastrowie dla zawodników z roczników 2003-2008.
 turniej koszykówki - streetball - „dzikich drużyn” w ramach cyklu imprez „Lato
mieście 2019”.
c) Piłka siatkowa:
 turniej siatkówki plażowej „dzikich drużyn” w ramach cyklu imprez „Lato w mieście
2019”.
 turniej siatkówki „trójek” MOSiR CUP 2019.
d) Lekka atletyka:
 IV Noworoczny Bieg Tura.
 Udostępnienie obiektu i współudział z Powiatowym Szkolnym Związkiem Sportowym
przy organizacji imprez LA tj. indywidualne i sztafetowe biegi przełajowe dziewcząt
i chłopców szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.
 Mistrzostwa Miasta w lekkiej atletyce szkół podczas „Dni Bielska Podlaskiego”.
e) Szachy:
 Liga szachowa o Puchar Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji 2019 –
12 turniejów.
f) Inne:
 współorganizacja rajdu rowerowego VII edycji „Tur de Bielsk” z Bielską Inicjatywą
Rowerową.
Zespoły młodzieżowe na stadionie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, bądź salach
sportowych na terenie miasta rozegrały wiele meczów ligowych, jak i towarzyskich.
W 2019 roku liczba takich rozgrywek oscylowała w okolicach 100 spotkań.

2) Pływalnia Miejska „Wodnik”
ul. Kazimierzowska 3B,
17-100 Bielsk Podlaski
Tel. 85 731 9950, e-mail: wodnikbp@o2.pl
Dyrektor: Jan Bartoszuk
Na dzień 31 grudnia 2019 r. w Pływalni Miejskiej „Wodnik” zatrudnionych było
30 pracowników, w tym 5 osób na pół 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 i eksploatacją krytej pływalni w Bielsku
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Podlaskim polegającym na zaspokajaniu potrzeb w drodze świadczenia odpłatnych usług
dla ludności w zakresie sportu, rekreacji oraz rehabilitacji ruchowej.
W roku 2019 do dyspozycji użytkowników pływalni były dostępne:
a) basen sportowy z podświetlaną taflą wody (6 torów o długości 25 m każdy),
b) basen rekreacyjny z podświetlaną taflą wody wyposażony w kurtynę wodną, gejzery,
bicze wodne,
c) zjeżdżalnia o długości 100 mb,
d) wanna z hydromasażem 8 – osobowa,
e) sauny (sucha, mokra i infrared z koloroterapią),
f) kawiarnia.
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 dysponowała salą konferencyjną, w której mogą być prowadzone szkolenia dla
około 50 osób.
Pływalnia świadczyła usługi 7 dni w tygodniu w godzinach 6.15 – 21.45 prowadząc wiele
różnego rodzaju zajęć w wodzie, m.in.:
a)
b)
c)
d)

naukę pływania,
doskonalenie pływania,
zajęcia indywidualne oraz grupowe dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych,
aquaaerobic.

Odbiorcami usług były zazwyczaj osoby indywidualne, mające do dyspozycji różne formy
biletów: normalny, ulgowy, rodzinny, aktywna trójka, trafny wybór, senior, aktywny
senior. Odpłatność uiszczana była każdorazowo gotówką, kartą płatniczą lub za pomocą
wykupionego wcześniej karnetu, dającego możliwość uzyskania 15% rabatu od ceny
podstawowej biletu. Klienci często korzystający z usług, mogli zakupić karnety Stałego
Klienta, które uprawniały ich do korzystania z pływalni przez 30 dni bez limitu wejść
i czasu. W roku 2019 dokonano 754 wpłat na tzw. saldo podstawowe (są to wpłaty
zasilające konta klientów, posiadających wykupione karnety).
W celu lepszego dostępu do korzystania z usług Pływalnia współpracowała od 2018 roku
z firmą Benefit System, a od kwietnia 2019 roku z firmą Vanitystyle. Możliwość
korzystania z kart wstępu ww. firm przyczyniła się do pozyskania nowych klientów
i zwiększenia dochodu osiągniętego w ubiegłym roku (2750 wejść).
W ramach projektu „Umiem pływać” pływalnia przeprowadziła 20 godzinną naukę
pływania dla 33 grup klas I szkół podstawowych z powiatu bielskiego i siemiatyckiego.
Z projektu skorzystało 392 uczniów, a był on realizowany wspólnie z Podlaskim
Wojewódzkim Związkiem Sportowym oraz samorządami: miasta Bielsk Podlaski
i Brańsk oraz gmin Brańsk, Wyszki, Milejczyce i Siemiatycze.
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Wspólnie z Urzędem Miasta Bielsk Podlaski został zrealizowany program „Czas wolny
ucznia – to czas dla sportu” dla grupy międzyszkolnej klas II szkół podstawowych
z terenu miasta.
Dużym zainteresowaniem cieszyły się zajęcia indywidualnej nauki pływania dla dzieci,
z której skorzystało 467 osób. W 2019 roku przeprowadzono naukę pływania oraz
doskonalenie nauki pływania dla dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych dla 50 grup
(637 osób). Z tej formy zajęć korzystały między innymi dzieci z bielskich przedszkoli.
W ramach zajęć rekreacyjnych z pływalni korzystały dzieci ze świetlic szkolnych
z bielskich szkół oraz terenu innych samorządów. Były organizowane zajęcia rekreacyjne
aqua-aerobic 2 razy w tygodniu dla 3 grup.
Ponadto z Pływalni korzystały grupy zorganizowane, jak m.in.:
a) Amazonek,
b) Seniorów,
c) Podlaskiej Brygady Obrony Terytorialnej,
d) Stowarzyszenia CARITAS,
e) Miejskiego Klubu Pływackiego WODNIK,
f) Klubu Tur Basket.
W roku 2019 Pływalnia Miejska Wodnik była organizatorem lub współorganizatorem
następujących imprez rekreacyjno-sportowych:
a) 1 stycznia współorganizatorem IV Noworocznego Biegu Tura.
b) 21 marca (Dzień Wiosny) organizacja zawodów przedszkolaków z terenu miasta
Bielsk Podlaski.
c) 26 października współorganizatorem XIII Międzynarodowego Meczu Pływackiego
Dziecięcych Drużyn Klubowych z Polski, Litwy i Białorusi.
d) 9 grudnia zawodów pływackich podsumowujących naukę pływania klas I i II szkół
podstawowych z terenu Miasta Bielsk Podlaski.
e) w dniach 31 maja – 1 czerwca w ramach obchodów Dni Bielska i Dnia Dziecka
Pływalnia przygotowała rekreacyjny tor przeszkód dla dzieci i młodzieży.
W roku 2019 nastąpił kolejny wzrost ilości osób korzystających z usług pływalni, co
przedstawia tabela:
Rok
Basen
Sauna
Razem

2017
65 561
5 686
71 247

2018
77 256
6 334
83 590

2019
82 515
7 189
89 704

Wpływ na to miały prowadzone działania organizacyjno-modernizacyjne polegające m.in.
na:
a)
b)
c)
d)

rozszerzeniu oferty dla klientów (m.in. wprowadzenie kart Vanitystyle),
stosowaniu promocji dla dzieci i młodzieży w okresie ferii zimowych i wakacji,
modernizacji pomieszczeń obiektu (w tym remontu sauny mokrej),
poprawie wyglądu obiektu jak konserwacja ścian południowej części elewacji
budynku i zewnętrznego neonu z logo pływalni.
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4. Pomoc społeczna
1) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielsku Podlaskim
ul. Kazimierzowska 18/3,
17-100 Bielsk Podlaski,
tel./fax. 85 730 20 06, e-mail: mops_bielsk_podlaski@op.pl,
www.mopsbielskpodlaski.pl
Dyrektor: Anatol Wasiluk
Na dzień 31 grudnia 2019 roku w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Bielsku
Podlaskim zatrudnionych było 49 osób.
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielsku Podlaskim został utworzony w 1990 r.
Obecnie funkcjonuje, jako jednostka budżetowa. Ośrodek zasięgiem działania obejmuje
miasto Bielsk Podlaski. Zgodnie z art. 110 ust. 1, 2 i 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 i rodziny w wysiłkach zmierzających do zaspokajania
niezbędnych potrzeb życiowych i umożliwia im życie w warunkach odpowiadających
godności człowieka. Zadaniem pomocy społecznej jest zapobieganie trudnym sytuacjom
życiowym przez podejmowanie działań zmierzających do życiowego usamodzielnienia
osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem. Rodzaj, forma i rozmiar świadczenia
powinny być odpowiednie do okoliczności uzasadniających udzielenie pomocy. Potrzeby
osób i rodzin korzystających z pomocy powinny zostać uwzględnione, jeżeli odpowiadają
celom i mieszczą się w możliwościach pomocy społecznej. Osoby i rodziny korzystające z
pomocy społecznej są obowiązane do współdziałania w rozwiązywaniu ich trudnej
sytuacji życiowej.
W 2019 r. prawo do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej przysługiwało:
a) osobie samotnie gospodarującej, której dochód nie przekraczał kwoty 701 zł,
b) osobie w rodzinie, w której dochód na osobę nie przekraczał 528 zł, przy
jednoczesnym wystąpieniu, co najmniej jednego z powodów wymienionych niżej
(wyłączając ubóstwo) lub innych okoliczności uzasadniających udzielenie pomocy
społecznej.
Pomocy społecznej udzielano w 2019 r. osobom i rodzinom w szczególności z powodu:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

ubóstwa;
sieroctwa;
bezdomności;
bezrobocia;
niepełnosprawności;
długotrwałej lub ciężkiej choroby;
przemocy w rodzinie;
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h) potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi;
i) potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności;
j) bezradności w sprawach opiekuńczo – wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa
domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych;
k) trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej
status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą;
l) trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego;
m) alkoholizmu lub narkomanii;
n) zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej;
o) klęski żywiołowej lub ekologicznej.
Pomoc społeczna polegała w szczególności na:
przyznawaniu i wypłacaniu przewidzianych ustawą świadczeń;
pracy socjalnej;
prowadzeniu i rozwoju niezbędnej infrastruktury socjalnej;
analizie i ocenie zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy
społecznej;
e) realizacji zadań wynikających z rozeznanych potrzeb społecznych;
f) rozwijaniu nowych form pomocy społecznej i samopomocy w ramach
zidentyfikowanych potrzeb.
a)
b)
c)
d)

Zadania realizowane przez ośrodek pomocy społecznej w 2019 roku dotyczyły:
a) zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym;
b) zadań własnych gminy;
c) zadań zleconych z zakresu administracji rządowej realizowane przez gminę.
Przyznanie świadczeń z pomocy społecznej następowało w formie decyzji
administracyjnej. Decyzję administracyjną o przyznaniu lub odmowie przyznania
świadczenia wydawano po przeprowadzeniu rodzinnego wywiadu środowiskowego.
Rodzinny wywiad środowiskowy przeprowadzano w celu ustalenia sytuacji osobistej,
rodzinnej, dochodowej i majątkowej osób i rodzin, w tym osób zobowiązanych do
alimentacji, a więc z małżonkiem, zstępnymi lub wstępnymi. Wywiad przeprowadzał
wyłącznie pracownik socjalny. Nieodzownym załącznikiem do wywiadu było złożone
oświadczenie o dochodach i stanie majątkowym – odmowa złożenia oświadczenia była
podstawą wydania decyzji o odmowie przyznania świadczenia.
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w 2019 r. w ramach zadań własnych i zleconych
realizował m.in. następujące świadczenia:
 zasiłki celowe: 331 osób na kwotę 269.799,17 zł, w tym pomoc opałowa: 115 osób na
kwotę 64.659,93 zł,
 zasiłki celowe specjalne: 143 osób na kwotę 87.176,02 zł,
 zasiłki celowe zwrotne: 256 osób na kwotę 176.560,68 zł, w tym pomoc opałowa: 106
osób na kwotę 61.744,51 zł,
 sprawienie pogrzebu: 3 osoby i dzieci martwo urodzone na kwotę 12.760,81 zł,
 zasiłki okresowe: 268 osób na kwotę 636.494,95 zł,
 zasiłki stałe: 131 osób na kwotę 732.122,40 zł,
 zasiłki rodzinne z dodatkami: 15.988 świadczeń na kwotę 1.901.710,82 zł,
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 świadczenia opiekuńcze: 8.382 świadczenia na kwotę 3.366.530,00 zł,
 jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka: 171 świadczeń na kwotę
171.000,00 zł,
 świadczenia rodzicielskie: 695 świadczeń na kwotę 638.787,00 zł,
 świadczenia „Za życiem”: 2 świadczenia na kwotę 8.000,00 zł,
 świadczenia z funduszu alimentacyjnego: 1.824 świadczenia na kwotę 776.108,00 zł
 zasiłek dla opiekuna: 208 świadczeń na kwotę 128.361,00 zł
Ponadto w 2019 r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej realizował m.in. następujące
działania:
 świadczenie wychowawcze (500+): 37.100 świadczeń na kwotę 18.405.810,88 zł,
 dobry start: 2.623 dzieci na kwotę 786.900,00 zł,
 specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi: 16 dzieci na
kwotę 139.580,00 zł (wypracowano 3.988 godzin),
 usługi opiekuńcze: 142 osoby, na kwotę 578.044,60 zł (wypracowano zostało 26.983
godziny),
 sfinansowanie pobytu w Domach Pomocy Społecznych dla 37 osób na kwotę
1.139.460,68 zł,
 wieloletni Program „Posiłek w szkole i w domu”: 715 osób zostało objętych
Programem, w tym zapewniono posiłek dzieciom w przedszkolach i szkołach bądź
osobom dorosłym w Restauracji „Podlasianka”. Ponadto w ramach Programu
wypłacono zasiłki celowe, zakupiono i dowieziono posiłki dla 24 pensjonariuszy
Środowiskowego Domu Samopomocy w Bielsku Podlaskim. Koszt realizacji
Programu wynosi 500.000,00 zł.
Co roku Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej organizuje „Wigilię dla samotnych” dla 100
osób, która ma charakter ekumeniczny. W 2019 r. koszt przedsięwzięcia wyniósł 5.500 zł.
Dodatkowo dla 50 dzieci z najuboższych rodzin Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
przygotował paczki świąteczne na kwotę 2.496,12 zł.
2) Środowiskowy Dom Samopomocy w Bielsku Podlaskim
ul. Kazimierzowska 18/2,
17-100 Bielsk Podlaski,
tel./fax. 85 833 10 10
e-mail: sdsbielskpodlaski@wp.pl,
www.sdsbielskpodlaski.pl
Dyrektor placówki: Lucyna Pakuła.
W 2019 r. w Środowiskowym Domu Samopomocy zatrudnionych było 11 osób
w ramach 10,25 etatów. Środowiskowy Dom Samopomocy w Bielsku Podlaskim został
utworzony w 1996 r. Jest samodzielną jednostką budżetową prowadzoną przez Miasto
Bielsk Podlaski, jako zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej. Placówka
funkcjonuje, jako dzienny ośrodek wsparcia przeznaczony dla osób dorosłych
z zaburzeniami psychicznymi. Jest samodzielną jednostką organizacyjną pomocy
społecznej, finansowaną przez Wojewodę Podlaskiego ze środków budżetu państwa. Od
początku, zasięgiem swojego działania placówka obejmowała teren miasta Bielsk
Podlaski, natomiast po podpisaniu Porozumienia w dniu 28 grudnia 2016 r. pomiędzy
Miastem Bielsk Podlaski, a Gminą Bielsk Podlaski, zasięgiem działania placówki stał się
obszar Gminy Bielsk Podlaski.
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Osobami uprawnionymi do korzystania z ŚDS są osoby przewlekle psychicznie chore,
osoby z niepełnosprawnością intelektualną, osoby wykazujące inne przewlekłe zaburzenia
czynności psychicznych, a także osoby ze spectrum autyzmu lub niepełnosprawnościami
sprzężonymi.
Decyzję o skierowaniu określonej osoby do Środowiskowego Domu Samopomocy
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
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej ustala również odpłatność za pobyt w placówce
wydając decyzję w oparciu o stosowne przepisy.
W 2019 r. Środowiskowy Dom Samopomocy dysponował 30 miejscami, a przebywało
w nim 27 osób.
Do podstawowych zadań Środowiskowego Domu Samopomocy należało:
 podtrzymywanie i 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 i potrzeb.
Ponadto ŚDS świadczył usługi opiekuńcze i inne, a w szczególności:
 stwarzał odpowiednie warunki pobytu (posiadał niezbędne pomieszczenia i sprzęt
dostosowany do realizacji zadań w zakresie postępowania wspierającoaktywizującego),
 dawał możliwość spożycia ciepłego posiłku,
 zapewniał opiekę pielęgniarską,
 dawał możliwość realizacji programu wspierająco – aktywizującego prowadzonego na
rzecz uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy,
 zapewniał dostęp do kultury, rekreacji i wypoczynku oraz oświaty (wszelkie formy
działalności kulturalno-oświatowej),
 zapewniał spokój i bezpieczeństwo w czasie pobytu w placówce,
 organizował świadczenia stosownie do potrzeb uczestników i możliwości domu.
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Rozdział VII
Bezpieczeństwo

Gmina Miejska Bielsk Podlaski w 2019 r. w zakresie zapewnienia mieszkańcom
bezpieczeństwa prowadziła działania w następujących obszarach, a mianowicie:

1. Ochrona przed przestępstwami oraz zapewnienie ładu i porządku.
W celu zwiększenia bezpieczeństwa mieszkańców, poprzez zmniejszenie ilości
popełnianych przestępstw i wykroczeń – Miasto Bielsk Podlaski podpisało z Komendantem
Powiatowym Policji w Bielsku Podlaskim dwa porozumienia: 25 marca 2019 r. i 29 marca
2019 r. Pierwsze na sfinansowanie dodatkowych patroli pieszych i rowerowych, które
funkcjonariusze Policji wykonywali po skończonej służbie, w swoim wolnym czasie.
Dodatkowe partole strzegły bezpieczeństwa mieszkańców od kwietnia do grudnia 2019 r.
Miasto Bielsk Podlaski przeznaczyło na nie 50.000,00 złotych.
Dzięki tym środkom, policjanci dodatkowo przepracowali 2.126 godzin. W trakcie pełnienia
patroli wylegitymowali 1.496 osób i ujawnili 550 sprawców, z czego na 157 nałożyli mandaty
karne kredytowe, przeciwko 9 osobom sporządzili wnioski do sądu o ukaranie oraz pouczyli
384 osoby. Ponadto policjanci przeprowadzili 138 interwencji, sporządzili meldunek
informacyjny, a także zatrzymali 2 sprawców przestępstw oraz 4 osoby poszukiwane.
Drugie porozumienie dotyczyło zakupu dwóch rowerów dla patroli mundurowych, koszt
zakupu wyniósł 7.193,04 zł.
8 lipca 2019 r Miasto Bielsk Podlaski zawarło również porozumienie z Komendantem
Wojewódzkim Policji w Białymstoku, na dofinansowanie w kwocie 44.099,90 złotych zakupu
trzech samochodów osobowych, na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Bielsku
Podlaskim.
Oprócz tych działań, zawarte zostały także umowy z Podlaskim Oddziałem Straży
Granicznej wsparcia Placówki Straży Granicznej w Czeremsze (21 marca 2019 r.) oraz
Placówki Straży Granicznej w Dubiczach Cerkiewnych (18 kwietnia 2019 r.) w łącznej
kwocie 14.000,00 zł, z przeznaczeniem na zakup paliwa do pojazdów służbowych. Dzięki
zawartym umowom, patrole Straży Granicznej mogły dokonywać w szerszym zakresie
działań operacyjnych w sąsiedztwie i na terenie miasta Bielsk Podlaski, co także skutkowało
zwiększeniem poczucia bezpieczeństwa mieszkańców.
Poniżej przedstawiono w tabeli dane ilustrujące rodzaj zdarzeń, które wystąpiły
na obszarze miasta Bielsk Podlaski w 2019 r.:
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Przestępstwa rozbójnicze

Liczba przestępstw
stwierdzonych
2

Liczba przestępstw
wykrytych
2

Zabójstwo

1

1

Bójka i pobicie

3

2

Uszczerbek na zdrowiu

16

16

Zgwałcenie

1

1

Kradzież z włamaniem

22

10

Kradzież

21

13

Kradzież samochodu

0

0

Uszkodzenie mienia

23

10

Przestępstwa narkotykowe

33

33

RAZEM

525

459

Przestępstwa

Interwencje:

Liczba:

Interwencja domowa

146

Zakłócenia porządku publicznego

272

Podejrzenie o prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości
lub po zażyciu środka odurzającego

66

Spożywanie alkoholu w miejscu publicznym

178

Osoba leżąca

69

Kradzież mienia - wykroczenie

98

Osoba nietrzeźwa

400

Zakłócenie porządku publicznego, spoczynku nocnego

100

Udzielenie asysty/pomocy uprawnionemu organowi
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Razem:

3.586
Wypadki

Ilość:

2018 r.

2019 r.

Wypadki

17

14

Kolizje

242

225

Zabitych

3

2

Rannych

14

12

Dane z tabeli pochodzą z dokumentu Komendanta Powiatowego Policji w Bielsku Podlaskim
„Stan bezpieczeństwa i porządku publicznego w mieście Bielsk Podlaski za 2019 r.”
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2. Ochrona przeciwpożarowa.
Ochronę przeciwpożarową na terenie miasta Bielsk Podlaski zapewniała przede
wszystkim Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku Podlaskim, a także
jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej sąsiednich gmin oraz odpowiednie służby BHP
w zakładach pracy.
Poniżej w tabeli przedstawiono dane ilustrujące rodzaj zdarzeń, które wystąpiły na
obszarze miasta w 2018 oraz w 2019 r. ( celach porównawczych)
2018 miasto

2019 miasto

Miasto(+/-)

44

51

+7

Średnie

-

1

+1

Duże

-

1

+1

Bardzo duże

-

-

-

44

53

+9

Straty w tysiącach złotych

146,2

413,1

+266,9

Uratowane mienie w tysiącach złotych

3461

7050

+3589

Ofiary śmiertelne

-

-

-

Ranni

-

-

-

Osoby uratowane

-

-

-

Rodzaj zdarzenia

Pożary
Małe

RAZEM:

Miejscowe zagrożenia
Klęski żywiołowe

-

-

-

Duże

-

-

-

Średnie

1

-

-1

Lokalne

97

94

-3

Małe

30

15

-15

128

109

-19

217,3

310,9

93,6

381

5

-376

Ofiary śmiertelne

2

-

-2

Ranni

16

20

+4

Osoby uratowane

16

20

+4

RAZEM:

Dane statystyczne:
Straty w tysiącach złotych
Uratowane mienie w tysiącach złotych
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Dane z tabeli pochodzą z dokumentu Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej
w Bielsku Podlaskim „Informacja o stanie bezpieczeństwa przeciwpożarowego na terenie
miasta Bielsk Podlaski w 2019 r.”

3. Ochrona przed skutkami klęsk żywiołowych.
Działania przygotowawcze służące do zminimalizowania
spowodowanych klęskami żywiołowymi polegały na:

ewentualnych

strat

1) działaniach planistycznych i organizacyjnych w zakresie zarządzania kryzysowego
oraz obrony cywilnej prowadzonych przez Urząd Miasta Bielsk Podlaski;
2) prowadzeniu Miejskiego Magazynu Obrony Cywilnej, który zawierał m.in.:
a) sprzęt potrzebny w akcjach, np. mobilny agregat prądotwórczy GE350KW/62,5KVA, motopompę spalinową do pompowania wody, podnośniki
hydrauliczne,
b) narzędzia, np. szpadle, kilofy, łomy, siekiery, piły, nożyce do cięcia drutu,
c) urządzenia, np. przyrządy do prognozowania skażeń,
d) odzież ochronną, np. mundury OC, buty, rękawice, wodery, płaszcze gumowe,
kaski,
e) 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 w gotowości sytemu ostrzegania ludności – w mieście Bielsk Podlaski
było 9 syren alarmowych obrony cywilnej (w tym 3 elektroniczne, przystosowane do
nadawania także komunikatów słownych).
W 2019 r. w zakresie zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej były zaplanowane
wydatki na kwotę 12.000,00 złotych, z czego wydano 8.216,10 złotych. Powodem niższych
wydatków, był brak konieczności uruchamiania działań interwencyjnych, np.
przeciwpowodziowych. Także nie zaszła potrzeba wykorzystania rezerwy celowej na
zarządzanie kryzysowe zaplanowanej w kwocie 249.450,00 złotych.
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Rozdział VIII
Realizacja uchwał Rady Miasta Bielsk Podlaski

Rada Miasta Bielsk Podlaski w 2019 roku podjęła ogółem 118 uchwał, z tego:
 105 uchwał, z których inicjatywą wystąpił Burmistrza Miasta,
 6 uchwał podjętych na wniosek Przewodniczącego Rady Miasta, które dotyczyły
uchwalenia planów pracy Komisji i Rady Miasta, zmian w składach osobowych komisji
i przekazania pisma mieszkańca do załatwienia odpowiednim organom według
właściwości
 7 uchwał, które zostały przygotowane przez Komisję Skarg, Wniosków i Petycji
i dotyczyły one załatwienia skarg, wniosków i petycji, które wpłynęły do Rady Miasta.
W roku 2019 podjęto 39 uchwał z zakresu spraw finansowych, w tym m.in.
związanych ze zmianami w budżecie miasta, zmianami Wieloletniej Prognozy Finansowej
Miasta Bielsk Podlaski na lata 2019-2027 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na
lata 2019-2027, a także podatków lokalnych.
Z zakresu oświaty i kultury podjęto 23 uchwały, z zakresu spraw gospodarki
komunalnej – 20 uchwał, z zakresu spraw dotyczących gospodarki przestrzennej – 12 uchwał.
Zostały też podjęte 4 uchwały w związku z wyborami ławników do sądów powszechnych.
W 2019 roku Rada Miasta podjęła 4 uchwały dotyczące rozpatrywanych skarg oraz
3 uchwały dotyczące rozpatrywanych petycji.
Pozostałe uchwały dotyczyły spraw organizacyjnych związanych z funkcjonowaniem
Rady Miasta, tj. uchwalenia planów pracy Komisji, planu pracy Rady Miasta, zmian w
składzie osobowym Komisji Rady Miasta.
W 2019 roku podjęto 44 uchwały stanowiące przepisy prawa miejscowego, w tym
3 uchwały w sprawie ogłoszeniu tekstów jednolitych następujących uchwał:
 w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Bielsk Podlaski,
 w sprawie nadania statutu zakładowi budżetowemu „Pływalnia Miejska – WODNIK”
w Bielsku Podlaskim,
 w sprawie Regulaminu Utrzymania Czystości i Porządku na Terenie Miasta Bielsk
Podlaski.
W 2019 roku po raz pierwszy w historii samorządu, w związku ze znowelizowaną
ustawą o samorządzie gminnym, Rada Miasta po rozpatrzeniu Raportu o stanie Miasta Bielsk
Podlaski za 2018 rok podjęła uchwałę o udzieleniu wotum zaufania Burmistrzowi Miasta.
Poniżej opis realizacji uchwał przyjętych przez Radę Miasta Bielsk Podlaski:
1. Uchwała Nr IV/31/19 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 29 stycznia 2019 r.
w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia
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prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo
własności.
Uchwała jest realizowana. Zasady udzielania bonifikaty wynikające z uchwały są
stosowane przy ustalaniu wysokości opłaty za przekształcenie prawa użytkowania
wieczystego w prawo własności.
2. Uchwała Nr IV/32/19 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 29 stycznia 2019 r.
w sprawie wyrażenia zgody na wynajem nieruchomości w trybie bezprzetargowym.
Rada Miasta Bielsk Podlaski podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na wynajem
nieruchomości w trybie bezprzetargowym. Na jej podstawie została wynajęta na okres
10 lat nieruchomość oznaczona nr geod. 3474/11, zabudowana budynkiem biurowym
o powierzchni użytkowej 552,86 m2, położona przy ul. Białowieskiej z przeznaczeniem na
cele statutowe Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Podlaskiego Oddziału
Regionalnego w Łomży.
3. Uchwała Nr IV/33/19 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 29 stycznia 2019 r.
w sprawie pomników przyrody.
Po podjęciu uchwały przesłano jej kopie do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
w Białymstoku oraz do Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska. Dane zawarte
w uchwale zostały zamieszczone w Centralnym Rejestrze Form Ochrony Przyrody, co
pozwoliło doprowadzić do zgodności z obecnym stanem prawnym i faktycznym.
4. Uchwała Nr IV/34/19 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 29 stycznia 2019 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie
postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkole
podstawowej prowadzonych przez Miasto Bielsk Podlaski, określenia dokumentów
niezbędnych do potwierdzenia spełniania kryteriów oraz przyznania liczby punktów
każdemu kryterium.
Uchwała jest realizowana. Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym
Województwa Podlaskiego 30 stycznia 2019 r. i weszła w życie po upływie 14 dni od dnia
ogłoszenia. Na podstawie przyjętych kryteriów przeprowadzono rekrutację do przedszkoli
i oddziałów przedszkolnych w szkole na rok szkolny 2019/2020.
5. Uchwała Nr IV/35/19 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 29 stycznia 2019 r.
w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta na 2019 r.
Uchwałę zrealizowano, zmiany zostały dokonane zgodnie z zapisami uchwały. Uchwała
została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego pod poz.
1520, dnia 18 marca 2019 r.
6. Uchwała Nr IV/36/19 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 29 stycznia 2019 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta
Bielsk Podlaski na lata 2019-2027 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na
lata 2019-2027
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Uchwałę zrealizowano zgodnie z brzmieniem, zamieszczono na stronie internetowej
Urzędu Miasta Bielsk Podlaski w Biuletynie Informacji Publicznej oraz przekazano
do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku.
7. Uchwała Nr IV/37/19 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 29 stycznia 2019 r.
w sprawie uchwalenia planów pracy Komisji Rady Miasta Bielsk Podlaski
Uchwała została zrealizowana. W oparciu o niniejszą uchwałę Komisje Rady Miasta
w ciągu 2019 r. realizowały swoje plany pracy. Posiedzenia Komisji były poświęcone
głównie rozpatrywaniu materiałów przedkładanych pod obrady sesji oraz analizie
informacji przedkładanych przez Burmistrza Miasta zgodnie z zaplanowaną tematyką.
8. Uchwała Nr IV/38/19 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 29 stycznia 2019 r.
uchylająca uchwałę w sprawie ustalenia terminów przyjmowania obywateli w sprawach
skarg i wniosków przez Radę Miasta Bielsk Podlaski
Uchwała została zrealizowana i była konsekwencją zmian wprowadzonych w Statucie
Miasta związanych m.in. z uchyleniem zapisów w zakresie przyjmowania obywateli przez
Przewodniczącego Rady Miasta, Wiceprzewodniczących i radnych.
9. Uchwała Nr IV/39/19 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 29 stycznia 2019 r.
w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Miasta
Bielsk Podlaski
Obwieszczenie Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie
ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Bielsk
Podlaski zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego
w dniu 31 stycznia 2019 r. pod pozycją 740 oraz zamieszczone w Biuletynie Informacji
Publicznej Urzędu Miasta Bielsk Podlaski.
Ogłoszenie tekstu jednolitego ma na celu ułatwienie posługiwania się znowelizowanym
aktem prawnym, jakim jest znowelizowana uchwała.
10. Uchwała Nr IV/40/19 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 29 stycznia 2019 r.
w sprawie pozostawienia bez rozpatrzenia petycji dotyczącej wykorzystania wizerunku
herbu miasta Bielsk Podlaski
Uchwała została zrealizowana w następujący sposób: z uwagi na fakt, że osoba wnosząca
petycję nie spełniła wymogu wynikającego z ustawy o petycjach i nie wskazała miejsca
zamieszkania ani siedziby podmiotu wnoszącego petycję oraz adresu do korespondencji,
Rada Miasta postanowiła pozostawić petycję bez rozpatrzenia. W związku z tym, że
petycja została wniesiona drogą elektroniczną Przewodniczący Rady Miasta pismem z
dnia 31 stycznia 2019 r., wypełniając obowiązek wynikający z uchwały poinformował
podmiot wnoszący petycję o pozostawieniu petycji bez rozpatrzenia i przesłał
przedmiotową uchwałę wraz z uzasadnieniem.
11. Uchwała Nr V/41/19 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 26 lutego 2019 r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu
zlokalizowanego w zachodniej części miasta przy ul. Brańskiej w Bielsku Podlaskim
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Uchwała została zrealizowana. Miejscowy plan zagospodarowania został ogłoszony
w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego w dniu 28 lutego 2019 r. pod poz.
1263. Wszedł w życie 14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym.
12. Uchwała Nr V/42/19 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 26 lutego 2019 r.
w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu
w południowo-wschodniej części miasta ograniczonego ulicami: Pogodną oraz
projektowanymi drogami 9KD-D i 8KD-D w Bielsku Podlaskim
Uchwała została zrealizowana. Miejscowy plan zagospodarowania został ogłoszony
w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego w dniu 28 lutego 2019 r. pod poz.
1264. Wszedł w życie 14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym.
13. Uchwała Nr V/43/19 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 26 lutego 2019 r.
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy
Miejskiej Bielsk Podlaski, położonej w Bielsku Podlaskim przy ul. Wojska Polskiego
Uchwała zrealizowana. Po przeprowadzeniu procedury i wydaniu zarządzenia został
ogłoszony przetarg.
14. Uchwała Nr V/44/19 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 26 lutego 2019 r.
w sprawie ustalenia sieci publicznych szkół podstawowych w Bielsku Podlaskim oraz
określenia granic ich obwodów.
Na podstawie uchwały ustalono sieć publicznych szkół podstawowych w Bielsku
Podlaskim oraz określono granice ich obwodów. Ustalono, że Miasto Bielsk Podlaski
prowadzi Szkołę Podstawową nr 2 im. kpt. Władysława Wysockiego w Bielsku
Podlaskim, Szkołę Podstawową nr 3 z Dodatkową Nauką Języka Białoruskiego
im. Jarosława Kostycewicza w Bielsku Podlaskim, Szkołę Podstawową nr 4 im. Adama
Mickiewicza w Bielsku Podlaskim, Szkołę Podstawową nr 5 im. Szarych Szeregów
w Bielsku Podlaskim.
15. Uchwała Nr V/45/19 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 26 lutego 2019 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu
działania Bielskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego
Na podstawie uchwały zmniejszono z 3 do 2 przedstawicieli Rady Miasta wchodzących
w skład Bielskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Skład Rady zmieniono
Zarządzeniem Nr 47/19 Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski z dnia 7 marca 2019 r.
16. Uchwała Nr V/46/19 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 26 lutego 2019 r.
w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta na 2019 r.
Uchwałę zrealizowano, zmiany zostały dokonane zgodnie z zapisami uchwały. Uchwała
została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego poz. 2415,
dnia 23 kwietnia 2019 r.
17. Uchwała Nr V/47/19 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 26 lutego 2019 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta
Bielsk Podlaski na lata 2019-2027 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na
lata 2019-2027
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Uchwałę zrealizowano zgodnie z brzmieniem, zamieszczono na stronie internetowej
Urzędu Miasta Bielsk Podlaski w Biuletynie Informacji Publicznej oraz przekazano do
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku.
18. Uchwała Nr V/48/19 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 26 lutego 2019 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie zasad i trybu nadawania Tytułu „Honorowy Obywatel
Miasta Bielsk Podlaski”
Na podstawie uchwały dostosowano Regulamin w sprawie zasad i trybu nadawania Tytułu
„Honorowy Obywatel Miasta Bielsk Podlaski” do uregulowań prawnych wynikających
z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
19. Uchwała Nr V/49/19 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 26 lutego 2019 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia medalu „Zasłużony dla Miasta Bielsk
Podlaski”
Na podstawie uchwały dostosowano Regulamin przyznawania medalu „Zasłużony dla
Miasta Bielsk Podlaski” do uregulowań prawnych wynikających z Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych).
Zgodnie z wprowadzonymi do Regulaminu zmianami 16 maja 2019 roku, na wniosek
Burmistrza Miasta, zostały przyznane medale „Zasłużony dla Miasta Bielsk Podlaski”
następującym osobom i podmiotom:
 Jego Ekscelencji Najprzewielebniejszemu Grzegorzowi Arcybiskupowi Bielskiemu,
 Jego Ekscelencji Księdzu Biskupowi dr Antoniemu Pacyfikowi Dydyczowi,
 Pani Urszuli Siecińskiej,
 Hufcowi Związku Harcerstwa Polskiego w Bielsku Podlaskim.
Medale wraz z aktem nadania zostały wręczone podczas uroczystości inaugurującej
40. Dni Bielska Podlaskiego.
20. Uchwała Nr V/50/19 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 26 lutego 2019 r.
w sprawie rozpatrzenia skargi dotyczącej wykorzystania wizerunku herbu miasta przez
Tomasza Sulimę bez zgody rady miasta
Rada Miasta uznała za zasadną skargę z dnia 17 stycznia 2019 r. dotyczącą wykorzystania
wizerunku herbu miasta przez T. Sulimę bez zgody rady miasta.
Uchwała została zrealizowana. Przewodniczący Rady Miasta pismem z dnia 26 lutego
2019 r. zawiadomił skarżącego o sposobie załatwienia skargi poprzez przesłanie uchwały
Rady Miasta wraz z uzasadnieniem.
21. Uchwała Nr V/51/19 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 26 lutego 2019 r.
w sprawie przekazania zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia wykroczenia
zatytułowanego skargą Komendzie Powiatowej Policji w Bielsku Podlaskim, jako
organowi właściwemu
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Zgodnie z uchwałą Przewodniczący Rady Miasta pismem z dnia 26 lutego 2019 roku
przekazał Komendzie Powiatowej Policji w Bielsku Podlaskim, jako organowi
właściwemu, ww. uchwałę wraz z zawiadomieniem o podejrzeniu popełnienia
wykroczenia złożonym przez mieszkańców Wspólnoty Mieszkaniowej w Bielsku
Podlaskim z dnia 15 lutego 2019 r., celem wszczęcia stosownego postępowania.
Przewodniczący Rady Miasta pismem z dnia 26 lutego 2019 roku powiadomił także osoby
podpisane pod zawiadomieniem o przekazaniu przedmiotowego zawiadomienia według
właściwości Komendzie Powiatowej Policji w Bielsku Podlaskim.
22. Uchwała Nr VI/52/19 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 26 marca 2019 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu części nieruchomości
w Pływalni Miejskiej „WODNIK” w Bielsku Podlaskim
Uchwała weszła w życie 26 marca 2019 roku. Uchwała jest w trakcie realizacji. Na
podstawie uchwały dyrektor Pływalni Miejskiej „Wodnik” zawarł umowę najmu części
nieruchomości położonej w budynku pływalni na okres nieprzekraczający 3 lat.
23. Uchwała Nr VI/53/19 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 26 marca 2019 r.
w sprawie zasad ustalania i przekazywania z budżetu Miasta Bielsk Podlaski zakładowi
budżetowemu środków finansowych wynikających z rozliczenia podatku od towarów
i usług
Uchwałę przyjęto do realizacji w trakcie bieżących obowiązków z tytułu rozliczeń
podatku VAT, treść zamieszczono na stronie internetowej Urzędu Miasta Bielsk Podlaski
w Biuletynie Informacji Publicznej.
24. Uchwała Nr VI/54/19 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 26 marca 2019 r.
w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie nadania statutu zakładowi
budżetowemu „Pływalnia Miejska – WODNIK” w Bielsku Podlaskim
Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego
28 marca 2019 r. pod pozycją 1773 i weszła w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia
w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego. Uchwała w trakcie realizacji.
25. Uchwała Nr VI/55/19 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 26 marca 2019 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji
celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Miasta Bielsk
Podlaski, w tym określenia kategorii dzieci, na które przyznawana jest dotacja
Uchwała jest realizowana. Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym
Województwa Podlaskiego 28 marca 2019 r. poz. 1750. Na podstawie podjętej uchwały
udzielana jest dotacja z budżetu miasta dla klubów i żłobków prowadzonych na terenie
miasta.
26. Uchwała Nr VI/56/19 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 26 marca 2019 r.
w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz określenia
wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego
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Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego
28 marca 2019 r. 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.
27. Uchwała Nr VI/57/19 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 26 marca 2019 r.
w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów,
psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych
zatrudnionych w szkołach i przedszkolach oraz nauczycieli przedszkoli prowadzących
zajęcia w grupach mieszanych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Bielsk
Podlaski
Uchwała jest realizowana. Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym
Województwa Podlaskiego 28 marca 2019 r. z mocą obowiązującą od 1 września 2019 r.
Na podstawie uchwały dyrektorzy szkół i przedszkoli ustalają tygodniowy obowiązkowy
wymiar godzin zajęć pedagogom, psychologom, logopedom, terapeutom pedagogicznym
i doradcom zawodowym.
28. Uchwała Nr VI/58/19 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 26 marca 2019 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu
działania Bielskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego
Uchwała zrealizowana. Na podstawie uchwały Bielska Rady Działalności Pożytku
Publicznego funkcjonuje w zmniejszonym z 12 do 11 osób składzie.
29. Uchwała Nr VI/59/19 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 26 marca 2019 r.
w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują rodziny wielodzietne
Rada Miasta Bielsk Podlaski dnia 26 marca 2019 r. podjęła uchwałę w sprawie zwolnienia
w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości,
na których zamieszkują rodziny wielodzietne. Zwolnienie w części z opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi przysługuje w wysokości 50% miesięcznych
stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o których mowa w odrębnej
uchwale tj. w uchwale w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty.
Zwolnienie w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przysługuje
właścicielom nieruchomości, na których zamieszkują rodziny wielodzietne, łącznie
spełniające następujące kryteria:
 na jednej nieruchomości lokalowej zamieszkują członkowie rodziny wielodzietnej,
tj.: rodzic (rodzice) lub małżonek rodzica, z co najmniej trojgiem dzieci, które
posiadają ważne Karty Dużej Rodziny;
 członkowie rodziny wielodzietnej zostali ujęci w deklaracji o wysokości opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi, złożonej przez właściciela nieruchomości;
 członkowie rodziny wielodzietnej posiadają Karty Dużej Rodziny.
30. Uchwała Nr VI/60/19 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 26 marca 2019 r.
w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta na 2019 r.
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Uchwałę zrealizowano, zmiany zostały dokonane zgodnie z zapisami uchwały. Uchwała
została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego poz. 2623,
dnia 8 maja 2019 r.
31. Uchwała Nr VI/61/19 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 26 marca 2019 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta
Bielsk Podlaski na lata 2019-2027 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na
lata 2019-2027
Uchwałę zrealizowano zgodnie z brzmieniem, zamieszczono na stronie internetowej
Urzędu Miasta Bielsk Podlaski w Biuletynie Informacji Publicznej oraz przekazano do
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku.
32. Uchwałę Nr VI/62/19 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 26 marca 2019 r.
w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej wykorzystania wizerunku herbu miasta
Rada Miasta Bielsk Podlaski pozytywnie rozpatrzyła petycję złożoną przez mieszkańca
miasta z dnia 10 stycznia 2019 r. w sprawie wykorzystania wizerunku herbu miasta Bielsk
Podlaski.
Przewodniczący Rady Miasta pismem z dnia 26 marca 2019 r. przesłał przedmiotową
uchwałę wraz z uzasadnieniem osobie wnoszącej petycję.
33. Uchwała Nr VII/63/19 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 23 kwietnia 2019 r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dwóch terenów
położonych w Bielsku Podlaskim – obszaru ograniczonego ulicami: Graniczną,
Białostocką, Kleeberga, Wierzbową i granicą miasta, a także obszaru położonego
w rejonie ul. Wojska Polskiego i ul. Grabniak – etap I.
Uchwała została zrealizowana. Miejscowy plan zagospodarowania został ogłoszony
w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego w dniu 26 kwietnia 2019r. pod poz.
2491. Wszedł w życie 14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym.
34. Uchwała Nr VII/64/19 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 23 kwietnia 2019 r.
w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego miasta Bielsk Podlaski.
Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia i została zrealizowana.
35. Uchwała Nr VII/65/19 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 23 kwietnia 2019 r.
w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli
zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Miasto Bielsk Podlaski,
ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat oraz specjalności i form kształcenia,
na które dofinansowanie jest przyznawane w 2019 roku
Uchwała była realizowana w 2019 roku. Na podstawie uchwały dyrektorzy przyznawali
nauczycielom dofinansowanie do kosztu kształcenia pobieranego przez szkoły wyższe
i zakłady kształcenia nauczycieli.
36. Uchwała Nr VII/66/19 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 23 kwietnia 2019 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla placówek
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wychowania przedszkolnego i szkół prowadzonych na terenie Miasta Bielsk Podlaski oraz
trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobierania i wykorzystania dotacji
Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego
26 kwietnia 2019 r. i weszła w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Na podstawie
uchwały przyznawane są dotacje szkołom i przedszkolom niepublicznym.
37. Uchwała Nr VII/67/19 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 23 kwietnia 2019 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 23 kwietnia 2019 r. Na podstawie
uchwały udzielono dotację celową na dofinansowanie robót budowlanych przy zabytku
„Dwór Smulskich wraz z otaczającym terenem stanowiącym fragment założenia
parkowego”. Dotację przyznano na wymianę oszalowania i ocieplenie ścian zewnętrznych
obiektu zabytkowego. Dotację wykorzystano i rozliczono zgodnie z umową.
38. Uchwała Nr VII/68/19 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 23 kwietnia 2019 r.
zmieniającą uchwałę w sprawie przyjęcia „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta
Bielsk Podlaski na lata 2014-2020”
Uchwała zrealizowana. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla miasta Bielsk Podlaski
stanowi niezbędny dokument umożliwiający ubieganie się o przyznanie środków
pomocowych z budżetu Unii Europejskiej. Zmieniony ww. uchwałą Plan Gospodarki
Niskoemisyjnej stanowił załącznik do złożonego dnia 7 maja 2019 r. wniosku projektu pn.
„Niskoemisyjny transport publiczny i bezpieczna komunikacja na terenie Bielska
Podlaskiego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Podlaskiego na lata 2014-2020 osi priorytetowej V. Gospodarka niskoemisyjna Działanie
5.4 Strategie niskoemisyjne, Poddziałanie 5.4.1 Strategie niskoemisyjne z wyłączeniem
BOF.
39. Uchwała Nr VII/69/19 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 23 kwietnia 2019 r.
w sprawie określenia wymagań, jakie musi spełnić przedsiębiorca ubiegający się
o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed
bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schroniska dla bezdomnych zwierząt, grzebowisk
i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części
Uchwała określa wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o
stosowne zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi
zwierzętami, prowadzenia schroniska dla bezdomnych zwierząt, grzebowisk i spalarni
zwłok zwierzęcych i ich części. W 2019 r. żaden z uprawnionych podmiotów nie ubiegał
się o wyżej wymienione zezwolenie.
40. Uchwała Nr VII/70/19 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 23 kwietnia 2019 r.
w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie Regulaminu Utrzymania
Czystości i Porządku na Terenie Miasta Bielsk Podlaski
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Ogłoszenie tekstu jednolitego wynika z art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000r.
o ogłoszeniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r.
poz. 1523 z późn. zm.).
Ogłoszenie tekstu jednolitego uchwały 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 Regulaminu Utrzymania Czystości i Porządku na Terenie Miasta Bielsk
Podlaski. Uchwała nie zawiera jakichkolwiek nowych sformułowań modyfikujących stan
prawny. Jest odzwierciedleniem istniejącego stanu prawnego.
41. Uchwała Nr VII/71/19 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 23 kwietnia 2019 r.
w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta na 2019 r.
Uchwałę zrealizowano, zmiany zostały dokonane zgodnie z zapisami uchwały. Uchwała
została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego pod poz.
2856, dnia 23 maja 2019 r.
42. Uchwała Nr VII/72/19 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 23 kwietnia 2019 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta
Bielsk Podlaski na lata 2019-2027 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na
lata 2019-2027
Uchwałę zrealizowano zgodnie z brzmieniem, zamieszczono na stronie internetowej
Urzędu Miasta Bielsk Podlaski w Biuletynie Informacji Publicznej oraz przekazano do
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku.
43. Uchwała Nr VII/73/19 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 23 kwietnia 2019 r.
w sprawie zasad używania herbu miasta Bielsk Podlaski
Uchwała reguluje zasady i daje możliwość zgodnego z zawartymi w niej wymogami
wykorzystywania herbu miasta Bielsk Podlaski. W 2019 roku wpłynął jeden wniosek
o wyrażenie zgody na użycie wizerunku herbu, który został rozpatrzony pozytywnie.
44. Uchwała Nr VII/74/19 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 23 kwietnia 2019 r.
w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej sporządzania uzasadnienia do każdego projektu
uchwały
Rada Miasta nie uwzględniła petycji złożonej przez mieszkańca miasta z dnia 6 lutego
2019 r. w sprawie sporządzania uzasadnienia do każdego projektu uchwały.
Przewodniczący Rady Miasta pismem z dnia 23 kwietnia 2019 r. zawiadomił osobę
wnoszącą petycję poprzez przesłanie uchwały Rady wraz z uzasadnieniem.
45. Uchwała Nr VII/75/19 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 23 kwietnia 2019 r.
w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski
za naruszenie wg skarżącej przepisów ustawy o rachunkowości i naruszenie praw
pracowniczych poprzez wydanie Zarządzenia niezgodnego z prawem
Rada Miasta uznała za bezzasadną skargę z dnia 8 marca 2019 r. uzupełnioną pismem
z dnia 22 marca 2019 r. na działanie Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski za naruszenie
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wg skarżącej przepisów ustawy o rachunkowości i naruszenia praw pracowniczych
poprzez wydanie Zarządzenia niezgodnego z prawem.
Uchwała została zrealizowana. Przewodniczący Rady Miasta pismem z dnia 23 kwietnia
2019 r. zawiadomił skarżącą o sposobie załatwienia skargi poprzez przesłanie uchwały
Rady Miasta wraz z uzasadnieniem.
46. Uchwała Nr VII/76/19 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 23 kwietnia 2019 r.
w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami miasta
w sprawach zagospodarowania przestrzennego miasta Bielsk Podlaski
Uchwała została zrealizowana. Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym
Województwa Podlaskiego w dniu 26 kwietnia 2019 r. pod poz. 2495 i weszła w życie
14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym.
47. Uchwała Nr VII/77/19 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 23 kwietnia 2019 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie bezpośredniego powierzenia wykonywania zadań
własnych gminy w zakresie lokalnego transportu zbiorowego Przedsiębiorstwa
Komunalnego sp. z o.o. w Bielsku Podlaskim
Uchwała jest realizowana. W oparciu o tę uchwałę powierzono Przedsiębiorstwu
Komunalnemu sp. z o.o. w Bielsku Podlaskim wykonywanie zadania w zakresie lokalnego
transportu zbiorowego do dnia 15 maja 2020 r.
48. Uchwała Nr VII/78/19 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 23 kwietnia 2019 r.
w sprawie bezpośredniego powierzenia wykonywania zadań własnych gminy w zakresie
publicznego transportu zbiorowego komunikacją miejską Przedsiębiorstwu Komunalnemu
spółka z o.o. w Bielsku Podlaskim
Uchwała jest realizowana. W oparciu o uchwałę dokonano powierzenia Przedsiębiorstwu
Komunalnemu sp. z o. o. w Bielsku Podlaskim wykonywanie zadania w zakresie usług
publicznych transportu zbiorowego komunikacją miejską na okres od 16 maja 2020 r. do
dnia 15 maja 2030 r.
49. Uchwała Nr VIII/79/19 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 28 maja 2019 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za
usługi opiekuńcze, w tym specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem
specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz
szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również
trybu ich pobierania
Uchwała jest realizowana. Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym
Województwa Podlaskiego 31 maja 2019 r. poz. 3009. Na podstawie podjętej uchwały
odpłatność za usługi opiekuńcze, w tym za specjalistyczne usługi opiekuńcze
z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami
specjalistycznymi jest ustalana zgodnie z zaktualizowanym postanowieniem uchwały.
50. Uchwała Nr VIII/80/19 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 28 maja 2019 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie,
restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
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Uchwała weszła w życie 28 maja 2019 roku i jest w trakcie realizacji. Nowelizacja
uchwały umożliwia zainteresowanym podmiotom składanie wniosków w każdym
terminie.
51. Uchwała Nr VIII/81/19 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 28 maja 2019 r.
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego miasta Bielsk Podlaski
Uchwała jest w trakcie realizacji. W dniu 9 października 2019 r. zakończył się proces
zbierania wniosków od wszystkich zainteresowanych osób i podmiotów do miejscowego
planu dotyczącego rozbudowy cmentarza Parafii Prawosławnej pod wezwaniem Zaśnięcia
NMP w Bielsku Podlaskim przy ul. Mickiewicza.
52. Uchwała Nr VIII/82/19 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 28 maja 2019 r.
w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego
Uchwała straciła moc w związku z podjęciem Uchwały Nr IX/96/19 Rady Miasta Bielsk
Podlaski z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę
dodatku energetycznego.
53. Uchwała Nr VIII/83/19 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 28 maja 2019 r.
w sprawie przeprowadzenia na terenie miasta Bielsk Podlaski konsultacji społecznych
w sprawie Budżetu Obywatelskiego jako części budżetu miasta na 2020 rok
Uchwała została zrealizowana i zgodnie z zawartymi postanowieniami przeprowadzono
na terenie miasta Bielsk Podlaski konsultacje społeczne w sprawie Budżetu
Obywatelskiego jako części budżetu miasta na 2020 r. Głosowanie nad zgłoszonymi
projektami odbyło się w dniach od 1 do 8 października 2019 r. Do realizacji przyjęto
2 zadania o charakterze majątkowym i 4 zadania o charakterze bieżącym. Uchwała została
opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego pod poz. 3011, dnia
31 maja 2019 r.
54. Uchwała Nr VIII/84/19 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 28 maja 2019 r.
w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta na 2019 r.
Uchwałę zrealizowano, zmiany zostały dokonane zgodnie z zapisami uchwały. Uchwała
została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego pod poz.
3135, dnia 5 czerwca 2019 r.
55. Uchwała Nr VIII/85/19 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 28 maja 2019 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta
Bielsk Podlaski na lata 2019-2027 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na
lata 2019-2027
Uchwałę zrealizowano zgodnie z brzmieniem, zamieszczono na stronie internetowej
Urzędu Miasta Bielsk Podlaski w Biuletynie Informacji Publicznej oraz przekazano do
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku.
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56. Uchwała Nr VIII/86/19 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 28 maja 2019 r.
w sprawie powołania Zespołu do zaopiniowania zgłoszonych kandydatów na ławników do
sądów powszechnych
Po powołaniu przez Radę Miasta Bielsk Podlaski Zespołu do zaopiniowania zgłoszonych
kandydatów na ławników do sądów powszechnych – Zespół zebrał się dwukrotnie na
posiedzeniach. Pierwsze odbyło się 16 lipca 2019 r. i po wyborze Przewodniczącego
i Zastępcy Zespołu, członkowie uznali wstępnie, że wszystkie zgłoszenia spełniają
ustawowe kryteria. Na drugim posiedzeniu 3 września 2019 r. Zespół zaopiniował
kandydatów na ławników, która to opinia została dostarczona radnym oraz odczytana na
sesji Rady Miasta.
57. Uchwałę Nr VIII/87/19 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 28 maja 2019 r.
w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 5
im. Szarych Szeregów w Bielsku Podlaskim
Rada Miasta uznała za bezzasadną skargę z dnia 9 kwietnia 2019 r. na działanie Dyrektora
Szkoły Podstawowej nr 5 im. Szarych Szeregów w Bielsku Podlaskim za naruszenie
postanowień Statutu Szkoły Podstawowej nr 5 im. Szarych Szeregów poprzez odmowę
wystawienia sztandaru Gimnazjum nr 1 im. Niepodległości Polski.
Uchwała została zrealizowana. Przewodniczący Rady Miasta pismem z dnia 28 maja 2019
r. zawiadomił skarżącą o sposobie załatwienia skargi poprzez przesłanie uchwały Rady
Miasta wraz z uzasadnieniem.
58. Uchwała Nr IX/88/19 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 25 czerwca 2019 r.
w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Bielsk Podlaski wotum zaufania
Podjęcie uchwały było konsekwencją pozytywnego rozpatrzenia raportu o stanie Miasta
Bielsk Podlaski za 2018 r. przedłożonego przez Burmistrza.
59. Uchwała Nr IX/89/19 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 25 czerwca 2019 r.
w sprawie udzielenia dotacji celowej Parafii Prawosławnej Św. Archanioła Michała
w Bielsku Podlaskim na dofinansowanie robót budowlanych przy zabytku wpisanym
do rejestru zabytków
Uchwałę zrealizowano. Uchwała weszła w życie 25 czerwca 2019 r. Na podstawie
uchwały udzielono dotację celową na dofinansowanie robót budowlanych przy zabytku
„cerkwi parafialnej pod wezwaniem św. Michała Archanioła w Bielsku Podlaskim przy
ul. Mickiewicza 36”. Dotację przyznano na remont i malowanie dachu i elewacji obiektu
zabytkowego. Dotację wykorzystano i rozliczono zgodnie z umową.
60. Uchwała Nr IX/90/19 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 25 czerwca 2019 r.
w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta na 2019 r.
Uchwałę zrealizowano, zmiany zostały dokonane zgodnie z zapisami uchwały. Uchwała
została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego pod poz.
3692, dnia 10 lipca 2019 r.
61. Uchwała Nr IX/91/19 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 25 czerwca 2019 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta
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Bielsk Podlaski na lata 2019-2027 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na
lata 2019-2027
Uchwałę zrealizowano zgodnie z brzmieniem, zamieszczono na stronie internetowej
Urzędu Miasta Bielsk Podlaski w Biuletynie Informacji Publicznej oraz przekazano do
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku.
62. Uchwała Nr IX/92/19 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 25 czerwca 2019 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miasta Bielsk Podlaski za 2018 r.
wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2018 r.
Rada Miasta Bielsk Podlaski zatwierdziła sprawozdanie finansowe Miasta Bielsk Podlaski
za 2018 r. wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Bielsk Podlaski za 2018 r.
i w wyniku tego dokonano odpowiednich przeksięgowań w systemach księgowych
Urzędu Miasta i jednostek podległych.
63. Uchwała Nr IX/93/19 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 25 czerwca 2019 r.
w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Bielsk Podlaski absolutorium za 2018 rok
Uchwała została przyjęta jako końcowy element w procesie rozliczenia roku 2018.
64. Uchwała Nr IX/94/19 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 25 czerwca 2019 r.
w sprawie zmiany Uchwały nr VIII/83/19 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 28 maja
2019 r. w sprawie przeprowadzenia na terenie miasta Bielsk Podlaski konsultacji
społecznych w sprawie Budżetu Obywatelskiego jako części budżetu miasta na 2020 rok
Konsultacje społeczne z mieszkańcami Miasta Bielsk Podlaski w sprawie Budżetu
Obywatelskiego jako części budżetu miasta na rok 2020 przeprowadzono z
uwzględnieniem uchwalonych zmian. Uchwała została opublikowana w Dzienniku
Urzędowym Województwa Podlaskiego poz. 3448, dnia 27 czerwca 2019 r.
65. Uchwała Nr IX/95/19 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 25 czerwca 2019 r.
w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Miasta Bielsk Podlaski
Postanowienia uchwały zostały zastosowane w procesie przygotowania projektu uchwały
budżetowej na rok 2020.
66. Uchwała Nr IX/96/19 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 25 czerwca 2019 r.
w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego
Zgodnie z art. 5d ust. 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne,
w brzmieniu nadanym przedmiotową uchwałą, Rada Miasta określiła wzór wniosku
o wypłatę dodatku energetycznego z uwzględnieniem przepisów rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych), (Dz. U. z 2019 r., poz. 730) i na jego podstawie
zmienionej ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne. (Dz. U. z 2019 r.
poz. 755).
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67. Uchwała Nr IX/97/19 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 25 czerwca 2019 r.
w sprawie zasięgnięcia od Podlaskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji
w Białymstoku informacji o kandydatach na ławników
Przewodniczący Rady Miasta Bielsk Podlaski wystąpił pismem z 17 lipca 2019 r.
do Podlaskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji o udzielenie informacji
o 12 kandydatach na ławników. Odpowiedź została udzielona pismem z 6 sierpnia 2019 r.
68. Uchwała Nr IX/98/19 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 25 czerwca 2019 r.
w sprawie współpracy partnerskiej pomiędzy Miastem Bielsk Podlaski oraz Miastem
Luboml (Ukraina)
Uchwała nie została zrealizowana. Zawarcie umowy partnerskiej było planowane na 2020
rok.
69. Uchwała Nr IX/99/19 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 25 czerwca 2019 r.
w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 5
im. Szarych Szeregów w Bielsku Podlaskim
Rada Miasta uznała za bezzasadną skargę z dnia 7 maja 2019 r. na działanie Dyrektora
Szkoły Podstawowej nr 5 im. Szarych Szeregów w Bielsku Podlaskim w zakresie
naruszenia przepisów ustawy – Prawo oświatowe, ustawy – Kodeks postępowania
administracyjnego oraz Regulaminu Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 5 im.
Szarych Szeregów w Bielsku Podlaskim.
Przewodniczący Rady Miasta pismem z dnia 26 czerwca 2019 r. zawiadomił skarżącą
o sposobie załatwienia skargi poprzez przesłanie uchwały Rady wraz z uzasadnieniem.
70. Uchwała Nr IX/100/19 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 25 czerwca 2019 r.
w sprawie dokonania zmian w składzie osobowym Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
Rady Miasta Bielsk Podlaski
Uchwała została zrealizowana. W miejsce radnej Ireny Zawackiej-Prystupy, która złożyła
rezygnację z członkostwa, w skład Komisji powołano radnego Włodzimierza Borowika.
71. Uchwała Nr IX/101/19 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 25 czerwca 2019 r.
zmieniającą uchwałę w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i
Petycji Rady Miasta Bielsk Podlaski
Uchwała została zrealizowana. Na Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
wybrano radnego Pawła Bierżyna.
72. Uchwała Nr X/102/19 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 24 lipca 2019 r.
w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta na 2019 r.
Uchwałę zrealizowano, zmiany zostały dokonane zgodnie z zapisami uchwały. Uchwała
została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego pod poz.
3901, dnia 31 lipca 2019 r.
73. Uchwała Nr X/103/19 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 24 lipca 2019 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta
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Bielsk Podlaski na lata 2019-2027 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na
lata 2019-2027
Uchwałę zrealizowano zgodnie z brzmieniem, zamieszczono na stronie internetowej
Urzędu Miasta Bielsk Podlaski w Biuletynie Informacji Publicznej oraz przekazano do
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku.
74. Uchwała Nr XI/104/19 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 27 sierpnia 2019 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
27 sierpnia 2019 r. z mocą obowiązującą od 1 września 2019 r. Na podstawie podjętej
uchwały nauczycielom, którym powierzono sprawowanie funkcji wychowawcy klasy
przyznawany jest dodatek funkcyjny z tytułu sprawowania tej funkcji w wysokości 300 zł
miesięcznie.
75. Uchwała Nr XI/105/19 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 27 sierpnia 2019 r.
w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny prawa własności działek
stanowiących własność Gminy Miejskiej Bielsk Podlaski, położonych w Bielsku
Podlaskim w pasie drogowym drogi krajowej, na rzecz Skarbu Państwa
Uchwała zrealizowana. Dokonano darowizny na rzecz Skarbu Państwa.
76. Uchwała Nr XI/106/19 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 27 sierpnia 2019 r.
w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta na 2019 r.
Uchwałę zrealizowano, zmiany zostały dokonane zgodnie z zapisami uchwały. Uchwała
została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego pod poz.
4388, dnia 10 września 2019 r.
77. Uchwała Nr XI/107/19 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 27 sierpnia 2019 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta
Bielsk Podlaski na lata 2019-2027 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na
lata 2019-2027
Uchwałę zrealizowano zgodnie z brzmieniem, zamieszczono na stronie internetowej
Urzędu Miasta Bielsk Podlaski w Biuletynie Informacji Publicznej oraz przekazano do
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku.
78. Uchwała Nr XI/108/19 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 27 sierpnia 2019 r.
w sprawie utworzenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i objęcia w niej udziałów
Rada Miasta Bielsk Podlaski podjęła uchwałę w sprawie utworzenia nowej spółki
z ograniczoną odpowiedzialnością w Bielsku Podlaskim. Celem utworzenia ww. Spółki
było powierzenie zadania własnego Miasta Bielsk Podlaski w zakresie odbierania
i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli zamieszkałych nieruchomości
z terenu Miasta Bielsk Podlaski.
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79. Uchwała Nr XII/109/19 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 24 września 2019 r.
w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta na 2019 r.,
Uchwałę zrealizowano, zmiany zostały dokonane zgodnie z zapisami uchwały. Uchwała
została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego pod poz.
4807, dnia 4 października 2019 r.
80. Uchwała Nr XII/110/19 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 24 września 2019 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta
Bielsk Podlaski na lata 2019-2027 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na
lata 2019-2027
Uchwałę zrealizowano zgodnie z brzmieniem, zamieszczono na stronie internetowej
Urzędu Miasta Bielsk Podlaski w Biuletynie Informacji Publicznej oraz przekazano do
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku.
81. Uchwała Nr XII/111/19 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 24 września 2019 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Miasta
Bielsk Podlaski
Projekt budżetu miasta na 2020 r. został przygotowany zgodnie z postanowieniami
uchwały, tj. Rada Miasta w terminie do dnia 30 września poprzedzającego rok budżetowy
określiła kierunki polityki społeczno-gospodarczej miasta.
82. Uchwała Nr XII/112/19 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 24 września 2019 r.
w sprawie określenia kierunków polityki społeczno-gospodarczej miasta na 2020 rok
Uchwałę zrealizowano w procesie przygotowania projektu budżetu miasta na 2020 r.
Burmistrz Miasta Bielsk Podlaski opracował plan dochodów i limity wydatków na 2020 r.
na podstawie: ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, informacji
Ministra Finansów o wysokości wpływów z tytułu udziału w podatkach stanowiących
dochód budżetu państwa oraz poszczególnych części subwencji ogólnej, informacji
Wojewody Podlaskiego, założeń do projektu ustawy budżetowej, przewidywanego
wykonania dochodów i wydatków za rok 2019, prognozowanych wskaźników wzrostu
stawek podatkowych, projektów planów finansowych.
83. Uchwała Nr XII/113/19 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 24 września 2019 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniego Programu Gospodarowania
Mieszkaniowym Zasobem Miasta Bielsk Podlaski na lata 2017-2021
Rada Miasta Bielsk Podlaski podjęła zmieniającą uchwałę w sprawie Wieloletniego
Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Miasta Bielsk Podlaski na lata
2017-2021. Na jej podstawie bazowa stawka czynszu w nowo wybudowanym budynku
położonym przy ul. Jagiellońskiej 48 została podwyższona o 15%.
84. Uchwała Nr XII/114/19 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 24 września 2019 r.
w sprawie pozbawienia statusu pomnika przyrody
Po wejściu w życie ww. uchwały wnioskiem z dnia 17 października 2019 r. Burmistrz
Miasta Bielsk Podlaski wystąpił do Podlaskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków
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w Białymstoku o wydanie zezwolenia na usunięcie przedmiotowego drzewa rosnącego
w pasie drogowym ul. Kazanowskiego.
85. Uchwała Nr XII/115/19 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 24 września 2019 r.
w sprawie, wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu części nieruchomości w
Pływalni Miejskiej „Wodnik” w Bielsku Podlaskim
Uchwała weszła w życie 24 września 2019 roku. Uchwała jest w trakcie realizacji. Na
podstawie uchwały dyrektor Pływalni Miejskiej „Wodnik” zawarł umowę najmu części
nieruchomości położonej w budynku pływalni na okres nieprzekraczający 3 lat.
86. Uchwała Nr XII/116/19 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 24 września 2019 r.
w sprawie ustalenia regulaminu głosowania w wyborach ławników do sądów
powszechnych na kadencję 2020-2023
Po uchwaleniu uchwały – Rada Miasta Bielsk Podlaski na sesji w dniu 24 września 2019
r. na podstawie przyjętego regulaminu głosowania dokonała wyboru ławników do sądów
powszechnych na kadencję 2020-2023.
87. Uchwała Nr XII/117/19 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 24 września 2019 r.
w sprawie wyboru ławników
Rada Miasta Bielsk Podlaski dokonała wyboru 12 ławników do sądów powszechnych na
kadencję 2020-2023. Przewodniczący Rady Miasta Bielsk Podlaski w dniu 3 października
2019 r. przekazał listę wybranych ławników wraz z dokumentami Prezesom Sądu
Rejonowego w Białymstoku i Sądu Rejonowego w Bielsku Podlaskim.
88. Uchwała Nr XIII/118/19 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 29 października 2019 r.
w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia
i mieszkaniach chronionych mieszkańców miasta Bielsk Podlaski
Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego
31 października 2019 r. poz. 5080. Na podstawie podjętej uchwały Miejski Ośrodek
Pomocy Społecznej w Bielsku Podlaskim będzie ustalał odpłatność za pobyt w ośrodkach
wsparcia i mieszkaniach chronionych mieszkańców miasta. W 2019 roku postanowienia
uchwały nie miały zastosowania, ponieważ mieszkańcy Bielska Podlaskiego nie
przebywali w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych.
89. Uchwała Nr XIII/119/19 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 29 października 2019 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminów targowisk miejskich
zlokalizowanych w Bielsku Podlaskim
Ww. uchwalą sprecyzowano definicję targowiska. Uchwała jest realizowana. Precyzyjna
definicja targowiska uniemożliwia wykorzystywanie go do innych celów niż prowadzenie
handlu.
90. Uchwała Nr XIII/120/19 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 29 października 2019 r.
w sprawie nadania nazwy ulicy w mieście Bielsk Podlaski
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Uchwała została zrealizowana. O podjęciu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy
poinformowano Urząd Statystyczny. Nazwa została wprowadzona do ewidencji
miejscowości ulic i adresów i będzie stosowana przy ustalaniu numerów porządkowych
budynków znajdujących się na nieruchomościach przyległych. O nadaniu nazwy ulicy
zostali poinformowani: wnioskodawca, Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim,
a także służby ratownicze, policja, urząd pocztowy.
91. Uchwała Nr XIII/121/19 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 29 października 2019 r.
w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu
Miasto Bielsk Podlaski wyemitowało 6.000 (słownie: sześć tysięcy) obligacji
o wartości nominalnej 1.000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) każda, na łączną kwotę
6.000.000 zł (słownie: sześć milionów złotych). Emisja obligacji nastąpiła w miesiącu
grudniu 2019 r.
92. Uchwała Nr XIII/122/19 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 29 października 2019 r.
w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta na 2019 r.
Uchwałę zrealizowano, zmiany zostały dokonane zgodnie z zapisami uchwały. Uchwała
została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego pod poz.
5360, dnia 15 listopada 2019 r.
93. Uchwała Nr XIII/123/19 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 29 października 2019 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta
Bielsk Podlaski na lata 2019-2027 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań
na lata 2019-2027
Uchwałę zrealizowano zgodnie z brzmieniem, zamieszczono na stronie internetowej
Urzędu Miasta Bielsk Podlaski w Biuletynie Informacji Publicznej oraz przekazano
do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku.
94. Uchwała Nr XIII/124/19 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 29 października 2019 r.
w sprawie ustalenia jednostkowej stawki dotacji przedmiotowej na 2020 rok dla
samorządowego zakładu budżetowego Pływalnia Miejska „Wodnik”
Uchwałę zrealizowano poprzez wprowadzenie w planie wydatków na 2020 r. dotacji
przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego Pływalnia Miejska „Wodnik”
w Bielsku Podlaskim w wysokości wynikającej z zastosowania stawki 10,90 zł, jako
średniej dopłaty do jednej osoby korzystającej z usług basenowych pływalni za godzinę.
95. Uchwała Nr XIII/125/19 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 29 października 2019 r.
w sprawie stawek podatku od nieruchomości
Uchwałę zrealizowano poprzez zastosowanie przy wymiarze podatku od nieruchomości
na rok 2020 rocznych stawek zgodnych z jej postanowieniami. Uchwała została
opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego pod poz. 5083, dnia
31 października 2019 r.
96. Uchwała Nr XIII/126/19 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 29 października 2019 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
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Uchwałę zrealizowano poprzez wprowadzenie od 1 stycznia 2020 r. do systemu Fiscus
uchwalonych stawek podatku od środków transportowych. Straciła moc Uchwała
Nr XIII/111/15 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie
określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych. Uchwała została
opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego pod poz. 5084, dnia
31 października 2019 r.
97. Uchwała Nr XIV/127/19 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 26 listopada 2019 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 i o wolontariacie na rok
2020
Uchwała weszła w życie z dniem 1 stycznia 2020 r. po uprzednim opublikowaniu
w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego. 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 2020 roku, a także ogłoszenia na 2020 rok konkursu ofert i naboru wniosków
na realizację zadań publicznych przez kluby sportowe.
98. Uchwała Nr XIV/128/19 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 26 listopada 2019 r.
w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli przedszkoli i szkół prowadzonych przez
Miasto Bielsk Podlaski
Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego
28 listopada 2019 r. z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2020 r. Uchwała w trakcie
realizacji. Na podstawie uchwały dyrektorzy ustalają wynagradzanie nauczycielom
zatrudnionym w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Miasto Bielsk Podlaski.
99. Uchwała Nr XIV/129/19 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 26 listopada 2019 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania bonifikaty od ceny sprzedaży lokali
mieszkalnych stanowiących własność Gminy Miejskiej Bielsk Podlaski
Uchwała jest realizowana. Zasady udzielania bonifikaty wynikające z uchwały są
stosowane przy zawieraniu umów sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz najemców.
100. Uchwała Nr XIV/130/19 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 26 listopada 2019 r.
w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w mieście Bielsk Podlaski
Uchwała została zrealizowana. O podjęciu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy
poinformowano Urząd Statystyczny. Nazwa została wprowadzona do ewidencji
miejscowości ulic i adresów i będzie stosowana przy ustalaniu numerów porządkowych
budynków znajdujących się na nieruchomościach przyległych. O nadaniu nazwy ulicy
zostali poinformowani: wnioskodawca, Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim,
a także służby ratownicze, policja, urząd pocztowy.
101. Uchwała Nr XIV/131/19 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 26 listopada 2019 r.
w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta na 2019 r.

94

Uchwałę zrealizowano, zmiany zostały dokonane zgodnie z zapisami uchwały. Uchwała
została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego pod poz.
6150, dnia 17 grudnia 2019 r.
102. Uchwała Nr XIV/132/19 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 26 listopada 2019 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej
prognozy Finansowej Miasta Bielsk Podlaski na lata 2019-2027 wraz z prognozą kwoty
długu i spłat zobowiązań na lata 2019-2027
Uchwałę zrealizowano zgodnie z brzmieniem, zamieszczono na stronie internetowej
Urzędu Miasta Bielsk Podlaski w Biuletynie Informacji Publicznej oraz przekazano do
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku.
103. Uchwała Nr XV/133/19 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 17 grudnia 2019 r.
w sprawie powierzenia Miejskiemu Przedsiębiorstwu Oczyszczania Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością w Bielsku Podlaskim zadania własnego Miasta Bielsk Podlaski
w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli
zamieszkałych nieruchomości z terenu miasta Bielsk Podlaski
Rada Miasta Bielsk Podlaski podjęła uchwałę w sprawie powierzenia Miejskiemu
Przedsiębiorstwu Oczyszczania Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Bielsku
Podlaskim zadania własnego Miasta Bielsk Podlaski w zakresie odbierania
i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli zamieszkałych nieruchomości
z terenu Miasta Bielsk Podlaski. Spółce powierzono ww. zadanie na okres do dnia
31 grudnia 2023 r. Uchwała zawiera zapisy dotyczące terminów wykonywania
poszczególnych podzadań przez Spółkę, tj.:
 w zakresie odbioru odpadów komunalnych z terenu miasta Bielsk Podlaski – od dnia
1 stycznia 2020 r.;
 w zakresie zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu miasta Bielsk Podlaski
– od dnia 1 marca 2020 r.
104. Uchwała Nr XV/134/19 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 17 grudnia 2019 r.
w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta na 2019 r.
Uchwałę zrealizowano, zmiany zostały dokonane zgodnie z zapisami uchwały. Uchwała
została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego pod poz. 401,
dnia 15 stycznia 2020 r.
105. Uchwała Nr XVI/135/19 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 27 grudnia 2019 r.
w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2020
Uchwała jest w trakcie realizacji. Na podstawie uchwały w 2020 roku realizowane są
działania z zakresu rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania
narkomanii.
106. Uchwała Nr XVI/136/19 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 27 grudnia 2019 r.
sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Wyszki
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Uchwała jest realizowana. Na mocy uchwały 10 stycznia 2020 r. zostało podpisane
Porozumienie międzygminne w sprawie powierzenia Miastu Bielsk Podlaski realizacji
zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej polegającego na kierowaniu
mieszkańców Gminy Wyszki do Środowiskowego Domu Samopomocy w Bielsku
Podlaskim. Porozumienie zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa
Podlaskiego 13 stycznia 2020 r. poz. 305.
107. Uchwała Nr XVI/137/19 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 27 grudnia 2019 r.
w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie miasta Bielsk Podlaski w 2020 r.
Uchwała w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Bielsk Podlaski w 2020 r. została
podjęta 27 grudnia 2019 r. zaś realizowana jest od 1.01.2020 r. do 31.12.2020 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/sterylizacją/udzielaniem niezbędnej opieki weterynaryjnej zwierzętom
bezdomnym oraz kastracją/sterylizacją/znakowaniem zwierząt właścicielskich.
108. Uchwała Nr XVI/138/19 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 27 grudnia 2019 r.
w sprawie wprowadzenia bezpłatnych usług przewozowych w publicznym transporcie
zbiorowym na terenie miasta Bielsk Podlaski
Uchwała jest realizowana i od dnia 18 stycznia br. w mieście Bielsk Podlaski obowiązują
bezpłatne przewozy komunikacją miejską.
109. Uchwała Nr XVI/139/19 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 27 grudnia 2019 r.
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 obowiązuje od dnia 18 stycznia 2020 r. Na jej podstawie naliczane są stawki
opłat za zajęcie pasa drogowego w decyzjach zezwalających na zajęcie pasów drogowych
dróg gminnych.
110. Uchwała Nr XVI/140/19 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 27 grudnia 2019 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 2018/2019 i planowanymi w 2020 r. zaistniał obowiązek
zwiększenia wysokości kwoty stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
płaconymi przez mieszkańców naszego miasta. Zmienione stawki opłat za
gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązują od dnia 01.03.2020 r. Opłata za
gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób selektywny
w odniesieniu do nieruchomości zamieszkałych wynosi 24 zł miesięcznie od każdej osoby
zamieszkującej nieruchomość.
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Jeżeli właściciele nieruchomości nie wypełniają obowiązku zbierania odpadów
komunalnych w sposób selektywny, podwyższona stawka opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi wynosi 96 zł miesięcznie od każdego mieszkańca
zamieszkującego daną nieruchomość.
111. Uchwała Nr XVI/141/19 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 27 grudnia 2019 r.
w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
W związku ze zmianą treści art. 6n ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r.
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019r., poz. 2010) zaistniała
konieczność zmiany brzmienia uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji
o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez
właścicieli nieruchomości oraz załączników do tej uchwały. Przedstawione zmiany do
powyższej uchwały były konsekwencją zmian w uchwale Nr XVI/140/19 Rady Miasta
Bielsk Podlaski z dnia 27 grudnia 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty.
112. Uchwała Nr XVI/142/19 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 27 grudnia 2019 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy sieci kanalizacji sanitarnej
i wodociągowej z przyłączami oraz przyłącza cieplnego na czas nieoznaczony
z Przedsiębiorstwem Komunalnym Sp. z o.o. w Bielsku Podlaskim
W dniu 31 grudnia 2019 roku został złożony do Przedsiębiorstwa Komunalnego Spółka
z o.o. w Bielsku Podlaskim projekt Umowy dzierżawy sieci kanalizacji sanitarnej
i wodociągowej z przyłączami oraz przyłącza ciepłowniczego na czas nieoznaczony wraz
z Załącznikiem do Umowy dot. zestawienia sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej
z przyłączami oraz przyłącza ciepłowniczego wybudowanych w latach 2008-2009,
podlegających przekazaniu.
113. Uchwała Nr XVI/143/19 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 27 grudnia 2019 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków
transportowych
Postanowienia uchwały stosuje się przy wymiarze podatku od środków transportowych
w 2020 r. Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa
Podlaskiego pod poz. 69, dnia 3 stycznia 2020 r.
114. Uchwała Nr XVI/144/19 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 27 grudnia 2019 r.
w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta na 2019 r.
Uchwałę zrealizowano, zmiany zostały dokonane zgodnie z zapisami uchwały. Uchwała
została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego pod poz. 570,
dnia 22 stycznia 2020 r.
115. Uchwała Nr XVI/145/19 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 27 grudnia 2019 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta
Bielsk Podlaski na lata 2019-2027 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na
lata2019-2027
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Uchwałę zrealizowano zgodnie z brzmieniem, zamieszczono na stronie internetowej
Urzędu Miasta Bielsk Podlaski w Biuletynie Informacji Publicznej oraz przekazano do
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku.
116. Uchwała Nr XVI/146/19 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 27 grudnia 2019 r.
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bielsk Podlaski na lata
2020-2030 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2020-2030
Uchwałę przyjęto do realizacji, zamieszczono na stronie internetowej Urzędu Miasta
Bielsk Podlaski w Biuletynie Informacji Publicznej oraz przekazano do Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Białymstoku. Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku podjęła
uchwałę Nr II-00312-47/20 z dnia 17 stycznia 2020 r. pozytywnie opiniującą
prawidłowość planowanej kwoty długu wynikającej z zaciągniętych i planowanych do
zaciągnięcia zobowiązań, wskazując na zachowanie dyscypliny w wykonywaniu
budżetów i na konieczność stałego monitorowania przyjętych założeń określonych
w wieloletniej prognozie finansowej.
117. Uchwała Nr XVI/147/19 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 27 grudnia 2019 r.
w sprawie uchwalenia budżetu miasta Bielsk Podlaski na rok 2020
Uchwałę przyjęto do realizacji, opublikowano w Dzienniku Urzędowym Województwa
Podlaskiego pod poz. 825, dnia 4 lutego 2020 r. Regionalna Izba Obrachunkowa
w Białymstoku podjęła uchwałę Nr II-00312-47/20 z dnia 17 stycznia 2020 r. pozytywnie
opiniującą możliwość sfinansowania deficytu budżetu określonego w uchwale budżetowej
na 2020 rok.
118. Uchwała Nr XVI/148/19 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 27 grudnia 2019 r.
w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miasta Bielsk Podlaski na 2020 r.
Przedmiotową uchwałą Rada Miasta przyjęła plan pracy, określając zagadnienia do
realizacji w 2020 r.
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Rozdział IX
Współpraca z innymi społecznościami samorządowymi

1. Związki komunalne
Miasto Bielsk Podlaski jest od 2007 roku członkiem Związku Gmin Regionu Puszczy
Białowieskiej, który tworzą gminy należące do powiatów: bielskiego, hajnowskiego
i siemiatyckiego.
W roku 2019 odbyły się cztery Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Puszczy
Białowieskiej, podczas których podejmowano decyzje dotyczące działalności statutowej
związku. Miały one miejsce: 27 lutego, 29 maja, 25 września i 19 grudnia. Zgromadzenie
numer III z 29 maja 2019 roku odbyło się w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Bielsk
Podlaski. Uchwałą nr III/18/2019 przyjęło ono stanowisko skierowane do Zarządu
Województwa Podlaskiego dotyczące wyodrębnienia subregionu bielskiego z subregionu
łomżyńskiego. Podkreślono w nim, że Bielsk Podlaski jest trzecim ośrodkiem
subregionalnym w województwie podlaskim i cechuje się wysoką dynamiką rozwojową,
a także pełni szereg funkcji o znaczeniu ponadlokalnym w południowej części województwa.
Podkreślano też niepraktyczność obecnego podziału na subregiony, który zakłada
przynależność powiatów: bielskiego, hajnowskiego i siemiatyckiego do subregionu
łomżyńskiego.
Ponadto w dniu 29 maja 2019 r. zostało zawarte porozumienie wspólnego
przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę energii
elektrycznej na okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2022 r., co pozwoli uzyskać lepsze
oferty od dostawców energii elektrycznej. Porozumienie dotyczyło wszystkich gmin
należących do Związku Gmin Regionu Puszczy Białowieskiej z siedzibą w Bielsku
Podlaskim.

2. Porozumienia międzygminne

W roku 2019 obowiązywały porozumienia międzygminne dotyczące organizacji nauki
religii Kościoła Chrystusowego i Kościoła Zielonoświątkowego:
1) 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.
2) 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.
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3) 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.
Ponadto pomiędzy Miastem Bielsk Podlaski i Gminą 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 polegające na
kierowaniu mieszkańców Gminy Bielsk Podlaski do Środowiskowego Domu Samopomocy
w Bielsku Podlaskim (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2016 r. poz. 4948). Porozumienie zostało
zawarte na czas nieokreślony. Na podstawie porozumienia w 2019 roku do Środowiskowego
Domu Samopomocy w Bielsku Podlaskim uczęszczała 1 osoba z terenu Gminy Bielsk
Podlaski.
W roku 2019 zawarto Porozumienie międzygminne z Gminą Wiejską Bielsk Podlaski.
Przedmiotem porozumienia był przewóz osób autobusami komunikacji miejskiej Miasta
Bielsk Podlaski na terenie Gminy Wiejskiej Bielsk Podlaski.
W roku 2019 obowiązywało porozumienie międzygminne o współpracy pomiędzy
Miastem Bielsk Podlaski a Miastem Hajnówka zawarte 21 listopada 2017 r., zmienione
aneksami w sprawie przygotowania i realizacji projektu pn. Budowa Punktów Selektywnego
Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie Miasta Bielsk Podlaski i Miasta Hajnówka.
Szczegółowy opis działań podejmowanych w 2019 r. w ramach przedmiotowego projektu
znajduje się w rozdziale III. w pkt. 2 ppkt 5) przy omawianiu inwestycji w trakcie realizacji
(strona 15 raportu).

3. Stowarzyszenia JST
Miasto Bielsk Podlaski jest członkiem najstarszej polskiej organizacji samorządowej
– Związku Miast Polskich.
W ramach członkostwa Burmistrz Miasta Bielsk Podlaski 5 i 6 marca 2019 roku wziął
udział w XLII Zgromadzeniu Ogólnym Związku Miast Polskich, które odbyło się
w Poznaniu. Zgromadzenie podsumowało siódmą kadencję działalności i udzieliło
absolutorium zarządowi, a także wybrało prezesa na rozpoczynającą się ósmą kadencję.
Uczestnicy wzięli także udział w konferencji programowej poświęconej między innymi
samorządom w polityce rozwoju, planowaniu rozwoju przestrzeni miejskich i wyzwaniom
środowiskowym.
Miasto Bielsk Podlaski, dzięki przynależności do Związku, ma możliwość między
innymi:
1) wymiany wiedzy i korzystania z doświadczeń innych samorządów,
2) pozyskiwania cennych informacji na temat dobrych praktyk nowoczesnego
i innowacyjnego zarządzania wspólnotami samorządowymi,
3) korzystania z działalności promocyjnej i wydawniczej Związku.
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4. Współpraca międzynarodowa
W Strategii Rozwoju Miasta Bielsk Podlaski na lata 2011-2020 określono cele
strategiczne rozwoju miasta, które wynikają z obranej misji rozwoju miasta oraz poczucia
potrzeb i pożądanych zmian. Jednym z takich celów jest tworzenie pozytywnego wizerunku
i wzmocnienie pozycji miasta w regionie poprzez rozwój współpracy zagranicznej, lobbing na
rzecz przejścia granicznego w Połowcach oraz stymulowanie i zacieśnianie współpracy
z miastami partnerskimi.
Poprzez współpracę partnerską samorząd Bielska Podlaskiego w uchwalonej przez
siebie strategii zakładał promowanie wielokulturowego charakteru miasta w oparciu
o imprezy o charakterze lokalnym, krajowym i międzynarodowym umacniając pozycję
Bielska Podlaskiego i zwiększając rozpoznawalność miasta, jako ośrodka wielu kultur,
narodowości i wyznań.
W roku 2019 bielski samorząd dostrzegał potrzebę współpracy z miastami innych
państw w celu integracji społeczeństw i podejmowania wspólnych działań i przedsięwzięć
przynoszących wzajemne korzyści. Miasto prowadziło w miarę możliwości szeroką
współpracę zagraniczną uznając ją za istotny element rozwoju miasta.

1) Międzynarodowe spotkania partnerskich samorządów.
W okresie 2019 roku doszło do kilku spotkań przedstawicieli miast partnerskich,
a mianowicie:
a) 8 czerwca 2019 roku przedstawiciele Bielska Podlaskiego uczestniczyli w 635-leciu
miasta Kingisepp (Rosja). Miasto reprezentowały: Sekretarz Miasta - Tamara Korycka
i Kierownik Muzeum w Bielsku Podlaskim – Alina Dębowska. Dodatkowo
w uroczystościach wziął udział zespół Bielskiego Domu Kultury „Mały Fart" wraz
z opiekunami. Zespół wystąpił z przygotowanym w całości programem i uzyskał duże
uznanie mieszkańców i gości. W ramach wizyty prowadzone były rozmowy i uzgodnienia
dotyczące współpracy w dziedzinie edukacji oraz realizacji projektu edukacyjnego
pomiędzy szkołą z Bielska Podlaskiego i Kingiseppu;
b) w dniach 9-12 maja 2019 roku przedstawiciele miasta Bielsk Podlaski wzięli udział
w uroczystościach związanych z obchodami Dni Miasta Dve Mogili (Bułgaria).
W uroczystych obchodach miasto reprezentowali: Zastępca Burmistrza Miasta Bielsk
Podlaski – Bożena Teresa Zwolińska oraz instruktor Bielskiego Domu Kultury – Artur
Żukowski – jednocześnie radny Miasta Bielsk Podlaski;
c) w dniach 31 maja-3 czerwca 2019 r. – w uroczystych obchodach Dni Bielska Podlaskiego
uczestniczyli przedstawiciele miast partnerskich – Swietłogorska (Białoruś), Kobrynia
(Białoruś) Călăraşi (Mołdawia), Dve Mogili (Bułgaria). Była to okazja do wymiany
doświadczeń. Przedstawiciele miast partnerskich mieli okazję poznać nasze miasto, jego
historię i zabytki oraz funkcjonujące na jego terenie przedsiębiorstwa i zapoznać się
z efektami ich działalności. W ramach Dni Bielska odbył się XIV Międzynarodowy
Festiwal Piosenki „Podlaska Nuta 2019”. Wśród uczestników festiwalu znaleźli się
również soliści i zespoły z miast partnerskich, tj. ze Swietłogorska i Kobrynia na Białorusi
oraz Kingiseppu z Rosji.
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d) w dniach 19-21 lipca 2019 roku przedstawiciele miasta Bielsk Podlaski wzięli udział
w uroczystościach związanych z obchodami Dni Miasta Kobryń (Białoruś). W wyjeździe
zagranicznym wzięły udział trzy osoby. Miasto reprezentowali: Przewodniczący Rady
Miasta Bielsk Podlaski – Andrzej Roszczenko, Kierownik Referatu Gospodarki
Przestrzennej Urzędu Miasta – Kazimierz Prus oraz inspektor Urzędu Miasta – Urszula
Wiesiołowska;
e) w dniach 21-22 września 2019 roku przedstawiciele miasta Bielsk Podlaski wzięli udział
w uroczystościach związanych z 58-leciem Miasta Swietłogorsk (Białoruś). W wyjeździe
zagranicznym uczestniczyły trzy osoby. Miasto reprezentowali: Burmistrz Miasta Bielsk
Podlaski - Jarosław Borowski, Kierownik Referatu Obsługi Burmistrza i Rady Miasta
Urzędu Miasta - Jolanta Mierzwińska oraz Kierownik do spraw edukacji artystycznej
Bielskiego Domu Kultury – Maria Babulewicz. W ramach wizyty prowadzone były
rozmowy w zakresie rozpropagowania konkursu „Pasje i Talenty” VIII
Międzynarodowego Biennale Twórczości plastycznej młodych o złotą, srebrną i brązową
paletę – Statuetkę Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski, którego celem jest m.in. rozwijanie
wyobraźni i wrażliwości estetycznej inspirowanej pięknem muzyki i teatrem, wymiana
doświadczeń, poszerzenie wiedzy i umiejętności z zakresu różnych technik plastycznych
i integracja młodego pokolenia oraz propagowanie i upowszechnianie artystycznego
dorobku dzieci i młodzieży;
f) w dniach 28 listopada - 1 grudnia 2019 roku miało miejsce spotkanie miast partnerskich
Rejonu Kingisepp. Podczas międzynarodowego spotkania miasto Bielsk Podlaski
reprezentowali Burmistrz Miasta Bielsk Podlaski Jarosław Borowski oraz Sekretarz
Miasta – Tamara Korycka, w czasie którego nastąpiła prezentacja osiągnięć
i realizowanych projektów przez miasto i rejon Kingisepp z partnerami zagranicznymi
zarówno Wschodu jak i Zachodu oraz inicjatywa szerszego zaangażowania we
współpracę miast partnerskich i poszerzenia obszarów tej współpracy w przyszłości.
Kontakty międzynarodowe Miasta Bielsk Podlaski pozytywnie wpływają
na kreowanie wizerunku Polski poza jej granicami. Dzięki tej aktywności stosunki między
społecznościami stają się mniej sformalizowane, co sprawia, że powstają realne możliwości
bezpośredniego kontaktowania się, a zagraniczni partnerzy stają się bardziej otwarci i chętniej
podejmują inicjatywę realizacji różnego rodzaju przedsięwzięć.
Bliskie relacje między bielskim samorządem i jego zagranicznymi partnerami
przekładają się na szereg korzyści dla mieszkańców Bielska Podlaskiego, takich jak:
zdobywanie nowych doświadczeń, wymiana młodzieży szkolnej, wzbogacanie oferty
kulturalnej poprzez realizację projektów i imprez z udziałem zagranicznych artystów.

2) Międzynarodowa współpraca w dziedzinie oświaty
a) Wymiana młodzieży szkolnej
W roku 2019 wzorem lat ubiegłych w ramach współpracy miast partnerskich
organizowana była wymiana młodzieży szkolnej. Tą formą współpracy objęta była młodzież
ze szkół naszego miasta oraz miasta Swietłogorsk na Białorusi oraz Călăraşi w Mołdawii.
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Głównym celem wymiany było nawiązanie bliższych kontaktów pomiędzy młodzieżą
szkolną. Dużą atrakcją takich obozów był bogaty program zwiedzania i zajęcia rekreacyjne
przygotowywane przez organizatorów. Doświadczenia z realizacji tych przedsięwzięć
pozwalają zaobserwować większą motywację uczniów do nauki języków obcych, otwartość
na świat, ogładę i swobodę w kontaktach z obcokrajowcami.
W dniach od 1 do 10 lipca 2019 r. po raz jedenasty w naszym mieście odbyły się
Międzynarodowe Kolonie Integracyjne, podczas których gościliśmy młodzież z miast
partnerskich. Nastolatkom z Bielska Podlaskiego towarzyszyli rówieśnicy z białoruskiego
Swietłogorska oraz z mołdawskiego Călăraşi. XI Międzynarodowe Kolonie Integracyjne
miały miejsce w Bielsku Podlaskim. Ich uczestnicy oraz opiekunowie spotkali się z władzami
miasta, podziwiali uroki ziemi podlaskiej odwiedzając m.in. Białystok, Drohiczyn, Świętą
Górę Grabarkę, Koryciny i Mielnik. Poznali również Bielsk Podlaski, jako miasto gościnne,
z dużymi perspektywami, a w trakcie pobytu odwiedzili także nowoczesny zakład Danwoodu.
Młodzież podczas wspólnego spędzania czasu integrowała się, jednocześnie prezentując
swoją kulturę, obyczaje i tradycje. Uczestnicy kolonii nawiązywali też nowe znajomości
i przyjaźnie, uczyli się tolerancji międzykulturowej i otwartości na drugiego człowieka.
W dniach 22-31 lipca 2019 roku dziesięciu uczniów bielskich szkół przebywało na
międzynarodowym obozie w Mołdawii. Młodzież spotkała się z rówieśnikami z miast:
Călărași, Swietłogorska i Jahotina. W trakcie wypoczynku zwiedzili Kiszyniów, monastery
Saharna, Capriana, Hincu, Curchi i Hirjauca, muzeum Roditielskij, dom we wsi Palanka.
Uczestniczyli w spotkaniu ze strażą pożarną, na którym przypomniano uczniom o zasadach
bezpiecznego zachowania podczas wypoczynku. Na koniec pobytu młodzież spotkała się
z władzami miasta.
Oprócz zwiedzania, uczniowie mieli również chwile relaksu w parku rozrywki Orhea
Land oraz na terenie ośrodka, gdzie każdego dnia uczestniczyli w dyskotekach, występach
integracyjnych, jak też zajęciach sportowych. Podczas pobytu mieli możliwość zapoznać się
z kulturą, tradycjami, zabytkami i środowiskiem przyrodniczym Mołdawii. Kształtowali
umiejętności pracy zespołowej, samodzielności i odpowiedzialności za podejmowane
decyzje. Doskonalili również znajomość języków obcych. Udział w obozie pozwolił
zintegrować się z rówieśnikami, nawiązać nowe kontakty i przyjaźnie.
W dniach 6-15 sierpnia 2019 r. ośmiu uczniów z bielskich szkół podstawowych
i oddziałów gimnazjalnych wypoczywało wraz z dwiema nauczycielkami na
Międzynarodowym Obozie Przyjaźni „Kosmos” koło Świetłogorska na Białorusi. „Kosmos”
znajduje się w niezwykle malowniczym miejscu, tuż przy dużej rzece Bieriezina. Program
wypoczynku był starannie opracowany i bardzo bogaty. Uczniowie odwiedzili liczne miejsca
pamięci narodowej, zwiedzali miasto, próbowali specjałów kuchni białoruskiej. Na terenie
obozu odbywały się imprezy sportowo-rekreacyjne: zawody sportowe, konkursy, prezentacje.
Nieocenioną wartość wypoczynku stanowią międzynarodowe przyjaźnie, które na koniec
zaowocowały dalszymi kontaktami.
Oprócz wymiany młodzieży organizowanej na szczeblu władz miast partnerskich
organizowane były również wizyty młodzieży szkolnej realizowane przez zaprzyjaźnione
szkoły z miasta Bielsk Podlaski i miasta Swietłogorsk.
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b) Współpraca międzynarodowa Szkoły Podstawowej nr 3 z Dodatkową Nauką
Języka Białoruskiego im. Jarosława Kostycewicza w Bielsku Podlaskim
Współpraca międzynarodowa Szkoły Podstawowej nr 3 z Dodatkową Nauką Języka
Białoruskiego im. Jarosława Kostycewicza w Bielsku Podlaskim to działania, dzięki którym
nauczyciele i uczniowie mieli możliwość i szansę pogłębiać swoja wiedzę dotyczącą historii
i kultury innych krajów, zdobywać nowe doświadczenia, a także rozwijać kompetencje
językowe.
Współpraca z Białorusią
W 2019 roku w ramach umowy o współpracy ze Średnią Szkołą nr 1 w Kobryniu
w szkole realizowany był projekt „Białoruskie tradycje bożonarodzeniowe” – prezentacja
białoruskiej obrzędowości związanej z Bożym Narodzeniem, odbyło się spotkanie wyjazdowe
grupy uczniów z nauczycielami na Białoruś.
Szkoła współpracowała także z Centrum Kultury Białoruskiej w Warszawie. W ramach tej
współpracy podejmowano następujące działania:
 7 czerwca 2019 r. w szkole odbyło się spotkanie związane z posiedzeniem Wspólnej
Komisji Konsultacyjnej do spraw Edukacji Polskiej Mniejszości Narodowej
w Republice Białorusi i Białoruskiej;
 w dniach 25 lipca – 3 sierpnia 2019 r. – 17 uczniów szkoły wzięło udział
w międzynarodowym obozie w Zubronku nad jeziorem Naracz;
 16-20 września 2019 r. – troje nauczycieli wzięło udział w szkoleniu metodycznym
na Białorusi;
 23-26 września 2019 r. – 10 uczniów wraz z opiekunem uczestniczyło w wycieczce
do Mińska i podsumowaniu projektu w Gimnazjum nr 23.
Projekty Erasmus Plus:
 Projekt ,,Learning to overcome violence elements” miał na celu nabycie przez
nauczycieli kompetencji w zakresie zapobiegania cyberprzemocy wśród dzieci
i młodzieży. W projekcie pracowali nauczyciele ze szkół z Turcji, Litwy, Macedonii,
Włoch, Grecji i Polski. W 2019 roku odbyły się trzy spotkania projektowe, w marcu
w Polsce, w maju we Włoszech i w październiku w Grecji.
 Projekt „Heritage of us” („Nasze dziedzictwo’’). Celem projektu było promowanie
dziedzictwa kulturowego regionu i kraju oraz dzielenie się nim z innymi partnerami
projektu. Szkoła współpracowała ze szkołami z Turcji, Portugalii, Łotwy i Bułgarii.
W ramach wspólnych działań odbyły się spotkania międzynarodowe w kwietniu
w Bułgarii, we wrześniu-październiku – na Łotwie.
c) Współpraca międzynarodowa Szkoły Podstawowej nr 4 im. Adama
Mickiewicza w Bielsku Podlaskim
Współpraca międzynarodowa Szkoły Podstawowej nr 4 im. Adama Mickiewicza
w Bielsku Podlaskim realizowana była poprzez:
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 regularną wymianą uczniów i opiekunów podczas wyjazdów,
 wymianę doświadczeń w sferze nauczania oraz podnoszenia jakości pracy
pedagogicznej,
 zapewnienie nauczycielom i uczniom możliwości komunikacji poprzez Internet,
 utworzenie platformy komunikacyjnej dla rozwoju potencjału twórczego uczniów,
 wspieranie rozwoju relacji pomiędzy uczniami,
 rozwijanie i umacnianie przyjaźni w sferach sportu, ekologii, sztuki i mody,
poznawanie wzajemnej kultury.
W dniach 13-17 maja 2019 r. grupa uczniów szkoły wraz z opiekunami wzięła udział
w wymianie młodzieży zorganizowanej pomiędzy Szkołą Podstawową nr 4 im. Adama
Mickiewicza w Bielsku Podlaskim, a Szkołą Średnią nr 6 i Centrum Kultury Dzieci
i Młodzieży „Juwenta” ze Swietłogorska na Białorusi. Wymiana odbywała się dzięki
wsparciu Miasta Bielsk Podlaski. Podczas wizyty uczniowie mieli możliwość
wszechstronnego rozwoju poznając różnorodność kulturową, kształtując umiejętności
współpracy zespołowej oraz rozwijając zainteresowania.

d) Współpraca międzynarodowa Szkoły Podstawowej nr 5 im. Szarych Szeregów
w Bielsku Podlaskim
W 2019 roku Szkoła Podstawowa nr 5 im. Szarych Szeregów w Bielsku Podlaskim
kontynuowała realizację projektów współpracy międzynarodowej w ramach programów
eTwinning i Erasmus+.
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 uczestniczyły szkoły z Cypru, Hiszpanii, Litwy, Rumunii,
Włoch i Polski. W 2019 roku odbyły się trzy spotkania partnerów projektu:
na Cyprze (marzec 2019), w Rumunii (kwiecień 2019) i na Litwie (październik 2019).
W ramach programu eTwinning we współpracy ze szkołami z Turcji i Hiszpanii – Wyspy
Kanaryjskie realizowany był projekt „Jump on the Board!” (Wskakuj na pokład). polegający
na współpracy przez Internet z wykorzystaniem platformy elearningowej.

e) Współpraca międzynarodowa Bielskiego Domu Kultury
Ożywioną współpracę międzynarodową w roku 2019 prowadził Bielski Dom Kultury,
podejmując szereg działań, w tym m.in.:
 16 lutego 2019 r. – wokalistka z Kobrynia Elizavietya Kozak uczestniczyła w Bielskich
Klimatach Artystycznych - cyklicznej imprezie mającej na celu prezentację działalności
zespołów funkcjonujących przy Bielskim Domu Kultury, integrację środowiska oraz
współpracę z Białorusią;
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 14 kwietnia 2019 r. – twórcy z Politechnicznego Koledżu w Kobryniu (Białoruś),
z którym Bielski Dom Kultury podpisał umowę partnerską o współpracy, uczestniczyli
w V Jarmarku Wielkanocnym;
 3-5 maja 2019 r. – artysta-rzeźbiarz Aleksander Juszczuk z Kobrynia prowadził warsztaty
płaskorzeźby podczas III Międzynarodowego Pleneru Malarskiego zorganizowanego
w Bielsku Podlaskim;
 9-12 maja 2019 r. – instruktor Bielskiego Domu Kultury uczestniczył w uroczystościach
Dni Miasta Dwie Mogiły (Bułgaria);
 6-9 czerwca 2019 r. – Zespół „FARCIK” zaprezentował się mieszkańcom miasta
partnerskiego Kingisepp podczas obchodów Dni Miasta Kingisepp;
 12 września 2019 r. – dyrektor, kierownik ds. edukacji artystycznej oraz instruktor
Bielskiego Domu Kultury złożyli wizytę w Politechnicznym Koledżu w Kobryniu,
podczas której podpisano umowę o współpracy oraz wystawiono prace poplenerowe
„Bielsk Podlaski w malarstwie”;
 20-23 września 2019 r. – kierownik ds. edukacji artystycznej wzięła udział w obchodach
58. Dni Swietłogorska ( Białoruś);
 14 grudnia 2019 r. – uczniowie Kobryńskiego Koledżu i członkowie Pracowni
Plastycznej „Atelier” BDK wzięli udział w zorganizowanych w Bielsku Podlaskim
warsztatach artystycznych „Ozdoby świąteczne”;
 15 grudnia 2019 r. – artyści z Koledżu oraz chóru „Kupalinka” z Kobrynia (Białoruś)
wzięli udział w V Jarmarku Bożonarodzeniowym w Bielsku Podlaskim;
 w grudniu 2019 r. w siedzibie Bielskiego Domu Kultury dokonano otwarcia wystawy
prac plastycznych uczniów Kobryńskiego Koledżu w Kobryniu (Białoruś).
f) Współpraca międzynarodowa Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji:
W ramach współpracy międzynarodowej Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w 2019 roku
zorganizował:
 1 czerwca - turniej oldbojów o Puchar Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski (uczestniczyły
m.in. drużyny z Kobrynia i Swietłogorska);
 4 września - mecz oldbojów Tur Bielsk Podlaski – oldboje Kobryń.
Drużyna oldbojów Tur Bielsk Podlaski w 2019 uczestniczyła w turniejach wyjazdowych:
 20 lipca - w turnieju z okazji Dni Miasta Kobryń (Białoruś);
 21 września – w turnieju z okazji Dni Miasta Swietłogorsk (Białoruś).
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Rozdział X
Działania promocyjne miasta Bielsk Podlaski

W roku 2019 Bielsk Podlaski był gospodarzem szeregu wydarzeń, które promowały
nasze miasto. Wśród nich znalazły się własne akcje promocyjne, wydarzenia obejmowane
Honorowym Patronatem Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski, jak również wydarzenia
organizowane przez podmioty zewnętrzne, w których Miasto Bielsk Podlaski uczestniczyło
poprzez współpracę lub współfinansowanie.

1. Własne akcje promocyjne.
Wśród własnych akcji promocyjnych, które miały miejsce w roku 2019 w Mieście
Bielsk Podlaski, znalazły się następujące wydarzenia:
1) Spotkanie noworoczne Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski, które odbyło się
16 stycznia 2019 roku w Centrum Integracji Europejskiej w Bielsku Podlaskim.
Uczestnicy spotkania, m.in. duchowni, przedstawiciele władz i administracji państwowej
i samorządowej, służb mundurowych, organizacji pozarządowych, oświaty, sportu
i kultury, a także przedsiębiorcy i osoby zasłużone dla Miasta Bielsk Podlaski, wysłuchali
prezentacji burmistrza, dokumentującej osiągnięcia i sukcesy Miasta Bielsk Podlaski oraz
obejrzeli filmowe podsumowanie poprzedniego roku. Celem wydarzenia była integracja
lokalnej społeczności.
2) Spotkanie burmistrza z uczestnikami programu Erasmus+ z różnych krajów, które odbyło
się 4 marca 2019 roku w urzędzie miasta. Zorganizowano je na wniosek Szkoły
Podstawowej nr 3 im. Jarosława Kostycewicza, a udział w nim wzięli także
przedstawiciele placówek z zagranicy współpracujących z bielską szkołą. Celem
wydarzenia było rozwinięcie współpracy międzynarodowej oraz zaprezentowanie miasta
gościom z krajów Unii Europejskiej.
3) 27 marca 2019 r. w Centrum Konferencyjnym Hotelu „Unibus” w Bielsku Podlaskim
odbyły się targi edukacyjno-zawodowe „Dobry zawód – fajne życie – popularyzacja
kształcenia zawodowego w województwie podlaskim”, organizowane przez Miasto Bielsk
Podlaski we współpracy z Białostocką Fundacją Kształcenia Kadr.
Targi adresowane były do uczniów ostatnich klas oddziałów gimnazjalnych z terenu
subregionu bielskiego obejmującego powiat bielski, hajnowski i siemiatycki. Miały na
celu popularyzację kształcenia zawodowego, zarówno wśród gimnazjalistów, jak i ich
rodziców.
W przedsięwzięciu wzięło udział kilkuset uczniów ostatnich klas gimnazjów z kilkunastu
szkół znajdujących się na terenie subregionu bielskiego. Bezpośrednie spotkanie
z przedstawicielami szkół zawodowych oraz lokalnych pracodawców dało młodzieży
okazję do bliższego zapoznania się z ich ofertą, a także możliwość uzyskania
kompletnych i wyczerpujących odpowiedzi na wiele pytań związanych z systemem
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nauczania, zasadami funkcjonowania i strukturą organizacyjną poszczególnych szkół
ponadgimnazjalnych oraz perspektywami przyszłego zatrudnienia po ich ukończeniu.
Podczas targów zaprezentowały się:
a) szkoły ponadgimnazjalne i ponadpodstawowe prowadzące kształcenie zawodowe na
terenie subregionu bielskiego: Zespół Szkół nr 1 im. Marszałka Józefa Klemensa
Piłsudskiego w Bielsku Podlaskim, Zespół Szkół nr 4 im. Ziemi Podlaskiej w Bielsku
Podlaskim, Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Krzysztofa Kluka
w Rudce, Zespół Szkół Technicznych im. Władysława Stanisława Reymonta
w Czartajewie, Technikum Leśne w Białowieży;
b) przedsiębiorstwa: Danwood SA, Unibep SA, Arhelan sp. z o.o., hotel Cztery Pory
Roku, Pronar sp. z o.o., Suempol sp. z o.o., hotel Unibus;
c) instytucje: Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku Podlaskim, Młodzieżowe Centrum
Kariery w Bielsku Podlaskim, Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży i Mobilne
Centrum Informacji Zawodowej w Białymstoku.
Przedstawiciele szkół i pracodawców przygotowali wiele atrakcji dla młodzieży
odwiedzającej targi. Gimnazjaliści mieli okazję zapoznania się ze sprzętem, którego
obsługi uczą się przyszli mechanicy, spróbowania wypieków przygotowanych przez
starszych kolegów uczących się w klasach wielozawodowych oraz posłuchania i
obejrzenia występów szkolnych zespołów wokalnych i tanecznych. Swoje umiejętności
zaprezentowały m.in. Młodzieżowa Szkolna Orkiestra Dęta działająca przy Zespole Szkół
nr 1 im. Marszałka Józefa Klemensa Piłsudskiego w Bielsku Podlaskim oraz Zespół
Pieśni i Tańca „Podlaskie Kukułki” z Zespołu Szkół nr 4 im. Ziemi Bielskiej w Bielsku
Podlaskim.
Dużym zainteresowaniem cieszył się pokaz robota interaktywnego EuGenius,
przeprowadzane on-line badania predyspozycji zawodowych uczniów. Podczas części
artystycznej wystąpił zespół „Fart” działający przy Bielskim Domu Kultury.
Młodzieżowe Centrum Kariery w Bielsku Podlaskim oraz Centrum Edukacji i Pracy
Młodzieży i Mobilne Centrum Informacji Zawodowej w Białymstoku, oprócz
zaprezentowania swojej oferty, umożliwiły młodzieży oraz ich rodzicom indywidualne
konsultacje z doradcami zawodowymi dotyczące możliwości dalszego kształcenia,
szkolenia, perspektywicznych zawodów oraz lokalnego rynku pracy. Za pomocą
odpowiednich ankiet i testów młodzież miała również możliwość przeanalizowania
własnych skłonności, zainteresowań, uzdolnień i predyspozycji zawodowych.
Podczas targów odbywał się również event podsumowujący projekt „Dobry zawód – fajne
życie – popularyzacja kształcenia zawodowego w woj. podlaskim”, a także konferencja
i debata na temat lokalnego rynku pracy oraz wizerunku kształcenia zawodowego
w subregionie bielskim. W debacie udział wzięli: Jarosław Borowski – Burmistrz Miasta
Bielsk Podlaski, Sławomir Jerzy Snarski – Starosta Bielski, Romuald Margański
– dyrektor Zespołu Szkół nr 1 im. Marszałka Józefa Klemensa Piłsudskiego, Bolesław
Hryniewicki – dyrektor Zespołu Szkół nr 4 im. Ziemi Bielskiej, Beata Dawidziuk
– dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Bielsku Podlaskim, Aneta Adruszkiewicz –
dyrektor personalna Unibep SA i Piotr Żukowski – wicedyrektor Szkoły Podstawowej nr
4 w Bielsku Podlaskim.
W trakcie sesji panelowej zaprezentowane zostały innowacyjne metody wsparcia
młodzieży podczas przejścia po zakończeniu edukacji do etapu pracy zawodowej,
współpracy z pracodawcami oraz formy wsparcia kształcenia praktycznego.
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4) Jubileuszowe 40. Dni Bielska Podlaskiego – odbyły się od 30 maja do 3 czerwca 2019 r.
Były pełne atrakcji dla osób w każdym wieku – od przedszkolaków i młodzieży szkolnej,
aż po seniorów. Gwiazdami koncertów finałowych byli: Czeremszyna, Natalia Kukulska,
Lukasyno i Róże Europy. Furorę wśród najmłodszych zrobił „Holi Festival Poland –
Święto Kolorów”, chętnie oglądaną nowością był też „Turniej Wymiataczy”, czyli
efektowna rywalizacja rekreacyjna drużyn złożonych z bielszczan. Celem wydarzenia
było uatrakcyjnienie kalendarza wydarzeń artystycznych Miasta Bielsk Podlaski.
5) Doroczne nagrody Burmistrza Miasta za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej,
upowszechniania i ochrony kultury.
Na podstawie Uchwały Nr XXVIII/190/13 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 26 lutego
2013 roku w sprawie warunków i trybu przyznawania dorocznych nagród za osiągnięcia
w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury Burmistrz
Miasta Bielsk Podlaski przyznał w 2019 roku 3 nagrody za całokształt działalności
w dziedzinie twórczości artystycznej i upowszechniania kultury oraz 2 nagrody za
osiągnięcia o istotnym znaczeniu w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania
i ochrony kultury członkom zespołów artystycznych, nauczycielom oraz działaczom
podejmującym działania na rzecz upowszechniania i ochrony kultury.
6) Podlaskie Forum Urbanistów w Bielsku Podlaskim pod hasłem „Planowanie przestrzenne,
jako instrument rozwoju społeczno-gospodarczego miast powiatowych i powiatów”, które
odbyło się 6 września w Centrum Integracji Europejskiej Hotelu Unibus. Jego
organizatorami byli: Burmistrz Miasta Bielsk Podlaski, Towarzystwo Urbanistów
Polskich – Oddział w Białymstoku i Fundacja Przyszłość Obszarów Chronionych
– Instytut Kronenberga, a współorganizatorem – Urząd Marszałkowski Województwa
Podlaskiego. Wzięli w nim udział liczni przedstawiciele świata nauki, samorządowcy
i reprezentanci władz wojewódzkich oraz przedsiębiorcy z całego województwa
podlaskiego, a także goście branżowi: architekci, projektanci i urbaniści. Forum
podzielone było na trzy sesje: „Problemy rozwojowe małych i średnich miast”,
„Gospodarka przestrzenna – narzędzie rozwoju miasta” oraz „Fundusze europejskie, jako
wsparcie rozwoju miast i powiatów”. Na każdą sesję składały się wystąpienia kilku
prelegentów, które finalizował panel dyskusyjny z udziałem zaproszonych ekspertów.
Efektem wydarzenia było przyjęcie „Inicjatywy Bielskiej” – wspólnego stanowiska
uczestników Forum.
7) Wizyta Prawdziwego Mikołaja z Laponii i jego spotkanie z mieszkańcami miasta, które
odbyło się przed ratuszem 2 grudnia 2019 roku na zaproszenie Burmistrza Miasta Bielsk
Podlaski, Fundacji Grupy Unibep „Unitalent” oraz Konsula Honorowego Republiki
Finlandii w Białymstoku. W ramach pobytu w Bielsku Podlaskim honorowy gość
odwiedził małych pacjentów i ich opiekunów z oddziału dziecięcego bielskiego szpitala
oraz złożył wizytę w Urzędzie Miasta, gdzie spotkał się z podopiecznymi
Środowiskowego Domu Samopomocy. Podczas spotkania przed ratuszem Mikołaj
obejrzał prezentacje artystyczne przygotowane przez dzieci i młodzież z bielskich
placówek edukacyjnych w ramach projektu Fundacji Unitalent „Zadziw Mikołaja, czyli
zaprezentuj się na 100%”. Celem projektu było pobudzenie aktywności
i przedsiębiorczości wśród dzieci i młodzieży biorących udział w prezentacjach oraz
zapewnienie możliwości atrakcyjnego spędzenia czasu mieszkańcom miasta.
8) Nagrody o charakterze szczególnym za osiągniecie wysokich wyników sportowych.
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Na podstawie Uchwały Nr X/58/11 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 30 sierpnia 2011
roku w sprawie wyróżnień i nagród za osiągnięte wyniki sportowe oraz osiągnięcia
w działalności sportowej Burmistrz Miasta Bielsk Podlaski przyznał sportowcom, ich
trenerom oraz działaczom sportowym nagrody finansowe i wyróżnienia w postaci
statuetek. Nagrody pieniężne otrzymało 47 zawodników oraz 13 trenerów i działaczy
sportowych. Wyróżnienia w postaci statuetek otrzymało 38 zawodników i 2 działaczy
sportowych. Podsumowanie sportowych osiągnięć odbyło się podczas uroczystej gali
w dniu 6 grudnia 2019 roku w Bielskim Domu Kultury. Wśród nagrodzonych znaleźli się
lekkoatleci, pływacy, koszykarze, siatkarze i drużyny piłki nożnej.
9) Wykonanie i zamontowanie kasetonów z podświetlonym herbem Miasta Bielsk Podlaski
na budynkach jednostek organizacyjnych miasta oraz prawnych form ich działania. Celem
przedsięwzięcia była identyfikacja wizualna jednostek miejskich.
10) W 2019 r. w zakresie turystyki zrealizowano następujące zadania:
 wykonano i posadowiono na terenie miasta Bielsk Podlaski dwie tablice informacyjne
historyczno-turystyczne poświęcone zabytkowej zabudowie drewnianej w Bielsku
Podlaskim (Dom ul. Dubicze 20) oraz Kościołowi pod wezwaniem Matki Bożej
z Góry Karmel wraz z zespołem poklasztornym. Tablice informacyjne historycznoturystyczne pozwolą mieszkańcom, jak i turystom zgłębić wiedzę o ważnych
historycznych obiektach naszego miasta.
 wykonano folder poświęcony parkom miejskim w Bielsku Podlaskim, opatrzony
herbem i logo miasta. Folder zawiera trzy wersje językowe: polską, angielską
i rosyjską. W publikacji przedstawiono krótką historię bielskich parków, sylwetki ich
patronów, a także walory i bogactwo przyrodnicze. Opisano również urokliwe miejsca
i najciekawsze zakątki, które warto zobaczyć.
 z myślą o turystach polskich i zagranicznych odwiedzających nasze miasto, wykonano
dodruk ulotek promocyjno-turystycznych, będących źródłem informacji turystycznej
o mieście Bielsk Podlaski (w języku polskim, angielskim i rosyjskim).
 wykonano pocztówki w postaci książeczki wydzieranki z herbem i logo miasta Bielsk
Podlaski, prezentujące najciekawsze pod względem turystycznym miejsca i obiekty
miasta oraz magnesy pamiątkowe opatrzone herbem i logo miasta Bielsk Podlaski.
 w siedzibie Urzędu Miasta Bielsk Podlaski udzielano także informacji turystycznej
turystom z kraju i zza granicy odwiedzającym miasto Bielsk Podlaski. Informacja
turystyczna turystom udzielana była osobiście, telefonicznie, jak i mailowo.

2. Honorowy Patronat Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski.
Honorowym Patronatem Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski obejmowane były
wydarzenia, imprezy bądź przedsięwzięcia, które posiadały zasięg lub rangę miejską, a ich
realizacja służyła promocji oraz prezentacji miasta. Wśród nich znalazły się 22 wydarzenia,
które miały miejsce w 2019 roku:
1) Rozgrywki 22. edycji Miejskiej Ligi Halowej w piłce nożnej zorganizowane przez
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Bielsku Podlaskim w sali gimnastycznej Szkoły
Podstawowej numer 3 z Dodatkową Nauką Języka Białoruskiego im. Jarosława
Kostycewicza. Zawody odbywały się od grudnia 2018 roku do stycznia 2019 roku,
a wzięło w nich udział 9 amatorskich zespołów. Mistrzem został Danwood,
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a wicemistrzem Inter-Graf. Celem wydarzenia było zapewnienie możliwości rekreacji
piłkarzom-amatorom.
2) IV Noworoczny Bieg Tura organizowany przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
w Bielsku Podlaskim 1 stycznia 2019 r. Startujący mieli do przebiegnięcia dystanse 5 lub
10 kilometrów, a trasa tego biegu rekreacyjnego prowadziła ulicami Bielska Podlaskiego.
Start i meta umiejscowione były na ulicy Plac Ratuszowy. Celem wydarzenia było
zapewnienie możliwości rekreacji lekkoatletom-amatorom oraz przywitanie Nowego
Roku aktywnie i na sportowo.
3) Koncert 27. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Bielsku Podlaskim, który
odbył się 13 stycznia 2019 roku z inicjatywy bielskiego sztabu Orkiestry.
W amfiteatrze miejskim wystąpiło kilka zespołów muzycznych, a finałem imprezy był
spektakl Teatru Ognia Utopia z Zamościa. Bielskiemu sztabowi udało się zebrać ponad
35,5 tys. złotych na konto Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Celem wydarzenia
była zbiórka pieniędzy wśród mieszkańców Bielska Podlaskiego z przeznaczeniem na
zakup nowoczesnego sprzętu medycznego dla szpitali dziecięcych.
4) Międzynarodowy Turniej Halowy piłki nożnej dzieci „Brylant Cup 2019”, który odbył
się 9 lutego 2019 roku w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej numer 3 z Dodatkową
Nauką Języka Białoruskiego im. Jarosława Kostycewicza. Zorganizowało go
Stowarzyszenie Piłkarskich Talentów „Brylant” w Bielsku Podlaskim, a wystartowało
12 drużyn z Polski i Białorusi. Celem wydarzenia było zapewnienie możliwości rekreacji
małym piłkarzom.
5) Siedemnasta edycja Prezentacji Edukacyjno-Doradczych pod hasłem „Uczelnie
w Powiecie, przygotowana przez redakcję „Wieści Podlaskich”, które odbyły się
26 lutego 2019 roku w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej numer 5 im. Szarych
Szeregów w Bielsku Podlaskim. Swoją ofertę edukacyjną przedstawiło uczniom
z naszego miasta 11 szkół wyższych z: Białej Podlaskiej, Białegostoku, Lublina, Łomży,
Siedlec i Warszawy. Celem wydarzenia było ułatwienie wyboru dalszego kształcenia
bielskiej młodzieży.
6) Otwarcie Sezonu Motocyklowego w Bielsku Podlaskim, zorganizowane przez
Stowarzyszenie „Godboys”, które odbyło się 4 maja 2019 roku. Wydarzeniu
towarzyszyła parada motocyklowa ulicami naszego miasta, pokaz trialu motocyklowego
(jazdy z przeszkodami) i piknik dla motocyklistów. Celem wydarzenia i jego
organizatora była poprawa bezpieczeństwa na drogach, kreowanie dobrej opinii
o polskich motocyklistach, a także propagowanie działalności na rzecz lokalnej
społeczności.
7) Bielska Majówka Modelarska organizowana przez koło modelarskie „Kartonowy Tur”,
działające przy Osiedlowym Domu Kultury Spółdzielni Mieszkaniowej
w Bielsku Podlaskim. W imprezie wzięło udział 143 modelarzy z czterech krajów:
Polski, Białorusi, Litwy i Łotwy, którzy zaprezentowali 517 modeli. Majówka odbyła się
11 i 12 maja 2019 roku w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 3 z Dodatkową
Nauką Języka Białoruskiego im. Jarosława Kostycewicza. Celem wydarzenia było
zapewnienie możliwości zaprezentowania swojej twórczości miłośnikom modelarstwa.
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8) Miejski Konkurs Plastyczny „Moja ulubiona postać z bajki lub baśni europejskiej”,
w którym wzięli udział młodzi artyści z klas I-III szkół podstawowych. Nagrodzono
i wyróżniono 28 prac, a uroczyste rozstrzygnięcie konkursu odbyło się 16 maja 2019
roku w Szkole Podstawowej nr 3 z Dodatkową Nauką Języka Białoruskiego im.
Jarosława Kostycewicza, która była też jego organizatorem. Celem konkursu były:
szerzenie idei Zjednoczonej Europy oraz promocja czytelnictwa wśród uczniów szkół
podstawowych.
9) II Bielska Przedszkolada, czyli rywalizacja sportowa drużyn przedszkolnych, miała
miejsce 11 czerwca 2019 roku na placu parafii Najświętszej Opatrzności Bożej
w Bielsku Podlaskim. W zabawie uczestniczyły dzieci z placówek przedszkolnych
z Miasta Bielsk Podlaski i Gminy Bielsk Podlaski. Celem wydarzenia było zapewnienie
możliwości rekreacji i stworzenie możliwości rywalizacji sportowej między
przedszkolakami.
10) Plener fotograficzny „Bielsk na Podlasiu” odbył się w trakcie 40. Dni Bielska
Podlaskiego – od 31 maja do 2 czerwca 2019 roku. Wzięli w nim udział artyści
działający w grupie „Foto-Spółdzielnia” działającej przy Wojewódzkim Ośrodku Kultury
w Białymstoku, a zorganizowało go Stowarzyszenie „Szczyty”. Uczestnicy pleneru
przygotowali galerie zdjęć z przebiegu święta miasta oraz uwiecznili piękno przyrody
i zabytków Bielska Podlaskiego. Celem wydarzenia było przygotowanie w formie
cyfrowej materiału fotograficznego do wykorzystania w materiałach promocyjnych oraz
w mediach.
11) Wydanie czwartego numeru pisma regionalnego pod nazwą „Bielski Almanach
Historyczny 2019” przez Fundację Ochrony Dziedzictwa Ziemi Bielskiej, miało miejsce
w czerwcu 2019 roku. Nowy rocznik profesjonalnego pisma historycznego wzbogacił
ofertę kulturalną naszego miasta oraz przyczynił się do popularyzacji wiedzy o historii
lokalnej bielskiej społeczności.
12) Koncert charytatywny zespołów disco-polo na rzecz osób niepełnosprawnych,
zorganizowany przez Stowarzyszenie Rodziców Osób Niepełnosprawnych „Lazur
Nadziei” w Bielsku Podlaskim, odbył się 19 czerwca 2019 roku na stadionie Miejskiego
Ośrodka Sportu i Rekreacji w Bielsku Podlaskim. Celem przedsięwzięcia było
pozyskanie pieniędzy na leczenie i rehabilitację niepełnosprawnych podopiecznych
stowarzyszenia „Lazur Nadziei”.
13) „Pan & Pani z Flaszbajkami” – pod takim hasłem odbywała się od 15 lipca 2019 roku do
21 września 2019 roku rowerowa podróż dookoła Polski, w którą wyruszyli Tomek
i Marysia Czerniawscy. Młodzi podróżnicy związani z Bielskiem Podlaskim promowali
nasze miasto pokonując ponad trzy tysiące kilometrów przez teren wszystkich
16 polskich województw. Celem przedsięwzięcia była popularyzacja Miasta Bielsk
Podlaski poprzez publikacje zamieszczane w Internecie oraz prezentację znaku
promocyjnego miasta.
14) Międzynarodowy Festiwal Teatralny „Wertep” odbył się w Bielsku Podlaskim 28 lipca
2019 roku. W Parku Królowej Heleny oraz w amfiteatrze miejskim odbyło się
8 spektakli w wykonaniu aktorów z europejskich krajów. Organizatorem wydarzenia było

112

Stowarzyszenie Kulturalne „Pocztówka”. Celem wydarzenia było uatrakcyjnienie
kalendarza wydarzeń artystycznych Miasta Bielsk Podlaski.
15) Akcja edukacyjno-rozrywkowa pod nazwą „Stacja Santander Bank Polska” odbyła się od
27 do 31 lipca w Parku Królowej Heleny w Bielsku Podlaskim. Podczas niej bielszczanie
mogli odbyć multimedialną wycieczkę z robotem humanoidalnym w świat finansów
przyszłości, zagrać w edukacyjne gry finansowe i wziąć udział w zajęciach sportowych.
Odbyła się też akcja charytatywna na rzecz Zespołu Szkół im. Jana Pawła II
w Bielsku Podlaskim.
16) Czwarta edycja Samochodowego Rajdu Bielska Podlaskiego miała miejsce 8 września
2019 roku z inicjatywy Automobilklubu Podlaskiego w Białymstoku. Osiem prób
sprawnościowych odbyło się w czterech lokalizacjach usytuowanych na terenie Bielska
Podlaskiego. Rajd był piątą rundą Samochodowych Mistrzostw Okręgu Białostockiego.
Imprezie towarzyszyły atrakcje dla mieszkańców, a zakończyło ją uroczyste wręczenie
pucharów na scenie ustawionej w pobliżu ratusza. Celem wydarzenia było
uatrakcyjnienie kalendarza wydarzeń sportowych Miasta Bielsk Podlaski.
17) Dni Kultury Żydowskiej w Mieście Bielsk Podlaski odbyły się 13 i 14 września 2019
roku, a zorganizowała je Fundacja Ochrony Dziedzictwa Ziemi Bielskiej, przy
współpracy ze Szkołą Podstawową numer 4 im. Adama Mickiewicza, w auli
I Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki. W ich trakcie, prócz części
artystycznej i wykładów historycznych, miała miejsce uroczystość memorialna przy
nowo wybudowanym lapidarium na cmentarzu żydowskim w Bielsku Podlaskim. Celem
wydarzenia było upamiętnienie zgładzonej przez Niemców społeczności żydowskiej
Miasta Bielsk Podlaski.
18) III Międzynarodowa Wystawa Młodych Królików Rasowych w Bielsku Podlaskim
odbyła się 21 i 22 września 2019 roku w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 3
z Dodatkową Nauką Języka Białoruskiego im. Jarosława Kostycewicza. Jej
organizatorem było Stowarzyszenie Podlaski Związek Hodowców Królików Rasowych
i Drobiu Ozdobnego w Bielsku Podlaskim, a wzięło w niej udział 71 wystawców z całej
Polski oraz goście z Litwy, Łotwy i Słowacji. Celem wydarzenia była popularyzacja
ochrony przyrody oraz rozwój współpracy Miasta Bielsk Podlaski z organizacjami
pozarządowymi.
19) Międzynarodowy Konkurs Plastyczny „Święty Jan Paweł II w oczach dziecka”
zorganizowany przez Muzeum w Bielsku Podlaskim oddział Muzeum Podlaskiego
w Białymstoku, którego uroczyste rozstrzygnięcie odbyło się 16 października 2019 roku.
Na XIV edycję konkursu plastycznego „Święty Jan Paweł II w oczach dziecka” wpłynęły
aż 1974 prace, z czego 115 spoza kraju: z Białorusi, Chin, Szkocji, Ukrainy, USA,
Wielkiej Brytanii i Włoch. Celem przedsięwzięcia było między innymi: pogłębienie
wśród dzieci i młodzieży wiedzy o życiu, działalności, twórczości i osobowości papieża
Jana Pawła II, odwołanie się do nieprzemijających wartości i idei tkwiących w życiu
i działalności Jana Pawła II, rozwijanie wyobraźni oraz twórczych umiejętności dzieci
i młodzieży, prezentacja i popularyzacja plastycznej twórczości dzieci i młodzieży.
20) II Międzyprzedszkolny Konkurs Recytatorski „Mały Patriota” odbył się 13 listopada
2019 roku w Katolickim Przedszkolu Niepublicznym „Karmelki” w Bielsku Podlaskim.
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Wzięło w nim udział 33 uczestników z ośmiu przedszkoli z naszego miasta i okolic.
Celem wydarzenia było rozbudzenie zainteresowania literaturą dziecięcą o tematyce
patriotycznej oraz krzewienie wśród najmłodszych piękna ojczystego języka.
21) III Podlaska Ukraińska Konferencja Naukowa „25-lecie odrodzenia nauczania języka
ukraińskiego na Północnym Podlasiu w kontekście społeczno-kulturowym” odbyła się
15 i 16 listopada 2019 roku. W konferencji wzięli udział badacze z Podlasia, ale także
z różnych ośrodków naukowych z Polski, Ukrainy, Białorusi i Kanady. Ogółem podczas
konferencji wygłoszono 25 referatów i 20 komunikatów. Organizatorem konferencji był
Podlaski Instytut Naukowy, a współorganizatorami: Związek Ukraińców Podlasia,
Towarzystwo Ukraińskie, Szkoła Podstawowa numer 4 im. Adama Mickiewicza
w Bielsku Podlaskim oraz Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku. Celem
wydarzenia była intensyfikacja badań nad dziejami i kulturą oraz współczesnością
społeczności ukraińskiej Podlasia, a także stworzenie miejsca dla prezentacji
i popularyzacji wyników badań naukowych ukraińskiego środowiska naukowego
Podlasia oraz innych badaczy zainteresowanych problematyką badawczą Podlasia.
22) Zawody Pływackie o Puchar Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski „Mamo, Tato, już
pływam” zostały rozegrane 9 grudnia 2019 roku w Pływalni Miejskiej „Wodnik”
w Bielsku Podlaskim. Wzięli w nich udział uczniowie klas drugich szkół podstawowych
z naszego miasta, którzy zaprezentowali umiejętności nabyte podczas nauki pływania,
sfinansowanej środkami Miasta Bielsk Podlaski i Podlaskiego Wojewódzkiego Związku
Sportowego. W programie nauki pływania uczestniczyły 223 osoby z dwunastu klas
drugich bielskich podstawówek, spośród których do zawodów zgłosiło się 105 młodych
pływaczek i pływaków. Celem wydarzenia była nauka pływania uczniów klas drugich
szkół podstawowych.

3. Współorganizacja przedsięwzięć organizowanych
przez podmioty zewnętrzne.
W roku 2019 samorząd miejski uczestniczył również we współorganizowaniu lub
współfinansowaniu wielu przedsięwzięć organizowanych przez podmioty zewnętrzne. Wśród
nich znalazły się m.in. takie wydarzenia, jak:
1) Realizacja zdjęć do filmu fabularnego „Zenek” na terenie miasta Bielsk Podlaski, która
miała miejsce w lutym 2019 roku. Zdjęcia kręcone były m.in. na ulicy Plac Ratuszowy w
budynku sklepu „Znachor” oraz na ulicy Ogrodowej w sąsiedztwie cerkwi pod
wezwaniem Zaśnięcia Najświętszej Marii Panny. Producentem filmu była Telewizja
Polska, a reżyserem Jan Hryniak. Działania ze strony Miasta miały na celu ułatwienie
pracy twórcom filmu.
2) Spotkanie dotyczące prac nad aktualizacją „Strategii Rozwoju Województwa Podlaskiego
do roku 2020” zorganizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
29 marca 2019 roku w Hotelu Unibus. Wzięli w nim udział samorządowcy z powiatów:
bielskiego, hajnowskiego i siemiatyckiego oraz bielscy przedsiębiorcy. Spotkaniu
towarzyszyły warsztaty pn. „Konkurencyjność województwa podlaskiego a specjalizacja
i zasoby ludzkie regionu”. Celem spotkania było przedstawienie jego uczestnikom założeń
aktualizacji Strategii oraz umożliwienie im zgłoszenia swoich pytań i postulatów.
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3) Wydanie i promocja książeczki autorstwa Andrzeja Salnikowa pt. „Lew Wegetarianin”
oraz podsumowanie konkursu plastycznego o tej samej nazwie. Nagrodzone w konkursie
prace stały się ilustracjami do nowej książeczki autorstwa Andrzeja Salnikowa.
4) Koncert „Młodzież – duchowość i artyzm” w wykonaniu młodzieżowych chórów
z Białorusi i Łotwy towarzyszący Międzynarodowemu Festiwalowi „Muzyka
Cerkiewna”, który odbył się 17 maja 2019 roku w Bielskim Domu Kultury. Wystąpiły:
Młodzieżowy Chór „Adamant” z Rygi oraz Chór Studentów Seminarium Duchownego
z Witebska. Celem przedsięwzięcia było uatrakcyjnienie kalendarza wydarzeń
artystycznych Miasta Bielsk Podlaski.
5) V Dni Słowiańskiej Kultury i Piśmiennictwa Prolog 2019 zorganizowane przez Muzeum
Małej Ojczyzny w Studziwodach w dniach 23-26 maja 2019 roku. W ramach
czterodniowych uroczystości odbyło się wiele wydarzeń, m.in.: Międzynarodowa
Konferencja Historyczno-Kulturowa: Podlasie, Polesie i Grodzieńszczyzna, Konferencja
Naukowa: Literatura słowiańska oraz muzyka i liturgia bizantyjska na Bałkanach,
nabożeństwa, koncerty, wernisaże i wystawy. Celem przedsięwzięcia była prezentacja
kultury i piśmiennictwa słowiańskiego.
6) Turniej Piłki Nożnej o Puchar Komendanta Powiatowego Policji w Bielsku Podlaskim
z okazji 100-lecia Powołania Policji Państwowej, który odbył się 24 maja 2019 roku na
stadionie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Bielsku Podlaskim. W turnieju brało
udział osiem zaproszonych reprezentacji komend policji, straży granicznych oraz
urzędów. Zwyciężyła drużyna Urzędu Miasta Bielsk Podlaski przed Urzędem Gminy
Bielsk Podlaski, Komendą Miejską Policji w Białymstoku i Komendą Powiatową Policji
w Siemiatyczach.
7) Turniej siatkówki plażowej MOSiR Cup 2019, który odbył się 11 sierpnia 2019 roku na
boisku do siatkówki plażowej na stadionie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji
w Bielsku Podlaskim. W rywalizacji wzięło udział sześć par zawodników
z województwa podlaskiego. Celem przedsięwzięcia było propagowanie sportu
i rywalizacji sportowej wśród służb mundurowych oraz jednostek samorządowych,
a także wychowanie poprzez sport.
8) Organizacja pikniku rodzinnego „Festiwal Food Trucków 2019” 13 i 14 lipca 2019 roku
na stadionie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Bielsku Podlaskim. „Festiwal Food
Trucków” odwiedził nasze miasto po raz drugi i cieszył się dużą popularnością wśród
mieszkańców. Celem przedsięwzięcia było uatrakcyjnienie kalendarza wydarzeń Miasta
Bielsk Podlaski oraz umożliwienie zapoznania się mieszkańców miasta z daniami kuchni
różnych krajów.
9) Wydanie książki pod tytułem „Najdawniejsze przywileje królewskiego miasta Bielska
z XV i XVI wieku” przez Muzeum Rolnictwa im. księdza Krzysztofa Kluka
w Ciechanowcu i zorganizowanie 16 września 2019 roku prezentacji książki
w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Bielsku Podlaskim. Pozycja ta otwiera serię
publikacji pod nazwą „Lokacje Miast Polskich”. Celem przedsięwzięcia było podnoszenie
świadomości historycznej i krzewienia wiedzy o przeszłości Miasta Bielsk Podlaski.
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10) Jubileusz Stulecia Hufca Związku Harcerstwa Polskiego w Bielsku Podlaskim, którego
główna część miała miejsce 22 września 2019 roku w I Liceum Ogólnokształcącym
im. Tadeusza Kościuszki. Wzięli w niej udział liczni goście, wśród których byli m.in.:
ówczesny wicepremier Jarosław Gowin, duchowni, przedstawiciele samorządów, służb
mundurowych, placówek oświatowych oraz przyjaciele i wieloletni darczyńcy hufca.
Obecni byli też instruktorzy, harcerze i zuchy świętujące swój jubileusz, z trzech
powiatów, które swoim zasięgiem obejmuje bielski hufiec: bielskiego, hajnowskiego
i siemiatyckiego. Wielu gości zostało nagrodzonych medalem stulecia za zasługi dla hufca
oraz harcerskimi odznakami. Zakup medali został sfinansowany z budżetu miasta Bielsk
Podlaski. Celem przedsięwzięcia była pomoc organizacji pozarządowej w organizacji jej
jubileuszu.
11) XI Powiatowe Zawody Sportowo-Pożarnicze Ochotniczych Straży Pożarnych, które
odbyły się 29 września 2019 roku w Bielsku Podlaskim z inicjatywy Zarządu Oddziału
Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej
w Bielsku Podlaskim. Celem przedsięwzięcia było popularyzowanie zagadnień ochrony
przeciwpożarowej i ocena stanu wyszkolenia pożarniczego strażaków ochotników.
12) Powiatowe obchody Dnia Osób Starszych w ramach Światowego Dnia Seniora,
zorganizowane przez Zarząd Oddziału Rejonowego Polskiego Związku Emerytów,
Rencistów i Inwalidów w Bielsku Podlaskim 5 października 2019 roku w auli bielskiego
I Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki. Uroczystości towarzyszyły
występy zespołów folklorystycznych złożonych z seniorów. Celem przedsięwzięcia było
pielęgnowanie tradycji regionalnej poprzez realizację zadania publicznego.
13) XXVIII Festiwal Kultury Ukraińskiej na Podlasiu „Podlaska Jesień 2019” zorganizowany
25-26 października 2019 roku w Bielsku Podlaskim z inicjatywy Związku Ukraińców
Podlasia. W ramach Festiwalu odbyły się przedstawienia teatralne dla dzieci w Bielskim
Domu Kultury i Szkole Podstawowej nr 4 im. Adama Mickiewicza, a także koncert
folklorystyczny w tej szkole. Celem przedsięwzięcia była popularyzacja kultury
ukraińskiej, integracja lokalnej społeczności, podtrzymywanie ukraińskiej tożsamości
narodowej.
14) Spotkanie konsultacyjno-badawcze na potrzeby Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju
z bielskimi przedsiębiorcami, zorganizowane przy współpracy z Podlaską Fundacją
Rozwoju Regionalnego, które odbyło się w urzędzie miasta 8 listopada 2019 roku.
Spotkanie dotyczyło zaprojektowania wsparcia skierowanego do mikro, małych
i średnich przedsiębiorców na obszarach zagrożonych marginalizacją społecznogospodarczą oraz miast średnich tracących funkcje społeczno-gospodarcze. Celem
przedsięwzięcia było poznanie realnych potrzeb i problemów przedsiębiorców.
15) Spektakl teatralny pt. „Sto tysięcy” wystawiony przez aktorów Amatorskiego Teatru
„Zorecwit” z Zori koło Równego na Ukrainie, który Związek Ukraińców Podlasia
zorganizował 17 listopada 2019 roku w Bielskim Domu Kultury. Celem przedsięwzięcia
było uatrakcyjnienie kalendarza wydarzeń artystycznych Miasta Bielsk Podlaski.
16) XVIII Wieczory Muzyki Cerkiewnej zorganizowane przez Instytut Kultury Prawosławnej
i Bielski Dom Kultury 8 i 15 grudnia 2019 roku w Cerkwi Zaśnięcia NMP w Bielsku
Podlaskim. Podczas koncertów zaprezentowały się lokalne chóry parafialne, które
przedstawiły utwory cerkiewne, pieśni religijne i kolędy.
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Rozdział XI
Podsumowanie
Rok 2019 w mieście Bielsk Podlaski był pełen znaczących wydarzeń, przedsięwzięć i
działań samorządowych, o których mieszkańcy byli informowani na bieżąco poprzez: serwis
internetowy www.bielsk-podlaski.pl, „Informator Bielski – Biuletyn Urzędu Miasta Bielsk
Podlaski”, Biuletyn Informacji Publicznej, a także media społecznościowe.
Był to rok rekordowo wysokiego budżetu gminy oraz wydatków zaplanowanych na
inwestycje, wśród których znalazły się też projekty wieloletnie. Zrealizowano między innymi
budowę budynku socjalnego, modernizację indywidualnych źródeł ciepła, system pomiaru
zanieczyszczeń w mieście oraz informowania mieszkańców o ich poziomie, a także pierwszy
etap montażu i instalacji efektywnego energetycznie oświetlenia wraz z systemem sterowania
nim. W ramach budżetu obywatelskiego wybudowano też plac zabaw dla dzieci z elementami
siłowni oraz boisko do siatkówki plażowej.
Prócz inwestycji miejskich swoje zadanie realizowały też inne podmioty: prywatne,
samorządowe i administracji centralnej. Przy wsparciu środków finansowych pochodzących
z budżetu naszego miasta została też oddana do użytku przez samorząd powiatowy nowa hala
sportowa przy I Liceum Ogólnokształcącym im. Tadeusza Kościuszki.
Rozpoczęto istotne i rekordowo wysokie inwestycje Miasta Bielsk Podlaski m.in.:
uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej, budowa Punktów Selektywnego Zbierania
Odpadów Komunalnych, zagospodarowanie i rozwój terenów zieleni oraz rozbudowę dróg.
Wszystkie działania podejmowane przez bielski samorząd czynione były z myślą
o tym, by nasze miasto było coraz bardziej przyjazne mieszkańcom. Mam nadzieję, że
przedstawiony raport dostarczył Państwu szeregu informacji i odpowiedzi na nurtujące
pytania, dotyczące funkcjonowania miasta Bielsk Podlaski.

Bielsk Podlaski, 30 maja 2020 r.
Burmistrz Miasta
Bielsk Podlaski
/-/ Jarosław Borowski
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