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Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta
za okres od dnia 25 listopada do 18 grudnia 2008 r.
Panie Przewodniczący,
Wysoka Rado
W czasie listopadowej sesji informowałem o decyzji Zarządu Narodowego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie o umorzeniu kwoty 181.280 zł,
stanowiącej część poŜyczki uzyskanej na dofinansowanie w 2005 roku zadania inwestycyjnego
„Ulice Poświętna i Widowska w Bielsku Podlaskim – budowa kanalizacji sanitarnej i
deszczowej”. Aneks do tej umowy podpisałem w dniu 5 grudnia. Rozpatrując mój kolejny
wniosek, Zarząd Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w
Warszawie w dniu 10 grudnia 2008 r. podjął decyzję o umorzeniu z dniem 20 grudnia b.r.
kwoty 97.007,70 zł stanowiącej część poŜyczki uzyskanej na dofinansowanie w 2003 roku
zadania pn. „Kanalizacja sanitarna na osiedlu Hołowiesk w Bielsku Podlaskim – II etap”.
Warunkiem umorzenia jest zawarcie w roku bieŜącym z Narodowym Funduszem umowy o
przeznaczeniu umorzonej kwoty na zaproponowane przedsięwzięcie ekologiczne tj. na „Budowę
nawierzchni, kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Chopina”. Kierując się powyŜszym
przedkładam projekt uchwały upowaŜniającej do zaciągnięcia zobowiązania wekslowego,
jednego z warunków wymaganych do skutecznego zawarcia wspomnianej umowy.
Podpisane zostało zarządzenie nr 246/08 z dnia 02 grudnia 2008 r. w sprawie dokonania
zmian w budŜecie miasta. PowyŜszym zarządzeniem dokonałem przesunięć środków między
paragrafami na wnioski kierowników referatów Urzędu Miasta oraz dyrektorów Zespołu Szkół
im. Adama Mickiewicza, Środowiskowego Domu Samopomocy, Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej i Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji na łączną kwotę 64.739 zł, z tego środki z
rezerwy ogólnej w kwocie 10.000 zł.
Pragnę nadmienić iŜ w dniu 8 grudnia br. grudnia odbyły się konsultacje projektu
budŜetu miasta na rok 2009. Dyskusja dotyczyła głównie spraw inwestycyjnych.
W zakresie spraw inwestycyjnych wykonywane są roboty budowlane polegające na
budowie:
− parkingu z oświetleniem i szaletu miejskiego przy ul. Prusa.
Zakończono roboty budowlane przebudowy nawierzchni w ul. Jarońskiego oraz budowy
kanalizacji sanitarnej i wodociągu w ul. Pogodnej (zadanie realizowane wspólnie z SKB).
Podpisano umowę na:
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− sprzątanie i utrzymanie targowiska miejskiego,
− przebudowę nawierzchni ul. Obozowej.
Przeprowadzono rozeznanie cenowe i podpisano umowę na wykonanie projektów w celu
uzyskania pozwolenia na budowę, przebudowę ulic w Bielsku Podlaskim, które znalazły się na
liście rankingowej projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Podlaskiego.
Ogłoszono przetargi na:
− zakup sprzętu komputerowego w związku z decyzją Wojewody Podlaskiego zwiększającą
dotację celową na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej,
− letnie ręczne utrzymanie placów i chodników miejskich oraz opróŜnienie koszy ulicznych w
2009 r.,
− bieŜące utrzymanie dróg bitumicznych w 2009r,
− bieŜące utrzymanie i konserwację kanalizacji deszczowej w 2009 r.
W zakresie spraw gospodarki przestrzennej wydano:
− 9 decyzji o warunkach zabudowy i decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego,
− 5 decyzji zatwierdzających podział nieruchomości.
− 1 decyzję o przekształceniu prawa uŜytkowania wieczystego we własność nieruchomości
zabudowanych na cele mieszkalne w zabudowie jednorodzinnej .
Sprzedano na rzecz najemców lokale mieszkalne po zastosowaniu 50% bonifikaty:
− lokal o powierzchni uŜytkowej 34,99m2 znajdujący się w budynku przy ul. Ogrodowej 5 za
cenę 27.593,50 zł,
− lokal o powierzchni uŜytkowej 32,12m2 znajdujący się w budynku przy ul. Mickiewicza 31 A
za cenę 29.055 zł.
Dokonano aktualizacji opłaty rocznej z tytułu uŜytkowania wieczystego w stosunku do 2
nieruchomości zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
W trybie bezprzetargowym sprzedano, na uzupełnienie nieruchomości przyległej działkę
nr geod. 1334/3 o pow. 476 m² przy ul. Rejonowej na rzecz UNIHOUSE Sp. z o.o. za cenę:
netto 30.000,00 zł.
Ponadto dokonano rozbiórki budynku mieszkalno usługowego przy ul. Kościuszki 2. Materiały
rozbiórkowe przydatne na cele opałowe przekazano miejskim jednostkom organizacyjnym to jest dla
Szkoły Podstawowej Nr 2 i Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji

Z zakresu spraw gospodarki komunalnej:
1. Rozpatrzono 90 wniosków o przyznanie dodatku mieszkaniowego w tym wydano:
− 84 decyzji o przyznaniu dodatku mieszkaniowego;
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− 6 decyzji odmownych;
2. Przeprowadzono 2 wywiady środowiskowe;
3. Wystawiono 12 zaświadczeń o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej;
4. Dokonano 8 zmian wpisów do ewidencji;
5. Wydano:
− 6 decyzji o wykreśleniu z ewidencji działalności gospodarczej;
− zezwolenie na sprzedaŜ napojów alkoholowych w następujących punktach sprzedaŜy:
a) sklep „Arhelan” przy ul. Krynicznej 14 – wino, wódka (nowe zezwolenie);
b) lokal „Niebo” przy ul. A. Mickiewicza 47 – wino, wódka (nowe zezwolenie);
c) sklep przy ul. Rejonowej 2– piwo, wino, wódka (zmiana przedsiębiorcy);
− 4 decyzje na zajęcie pasa drogowego na kwotę 4 453,82 zł;
− 7 decyzji o umorzeniu postępowania w sprawie środowiskowych uwarunkowaniach zgody
na realizację przedsięwzięcia;
− 2 zezwolenia na usunięcie ogółem 21 drzew oraz krzewów o powierzchni 40m2;
− 1 zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróŜniania zbiorników
bezodpływowych i transporcie nieczystości ciekłych na terenie miasta Bielsk Podlaski;
− 11 decyzji o lokalizacji urządzeń w pasie drogowym nie związanych z funkcjonowaniem
drogi;
6. Wykonano:
− dokumentację techniczną na oświetlenie ul. Prusa;
− mechaniczne profilowanie dróg gruntowych wraz z zagęszczaniem i dowozem pospółki
na wartość 38 747 zł;
− naprawy dróg po awarii kanalizacji deszczowej - wartość robót 11 200 zł.
7. Dokonano cząstkowego remontu nawierzchni ulic asfaltowych, uzupełniono ubytki masą
bitumiczną na wartość 57 628 zł;
W związku z „Programem usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Miejskiej
Bielsk Podlaski” miasto przystąpiło do jego realizacji. Po przeprowadzeniu akcji informacyjnej
mającej na celu zebranie osób chętnych do uzyskania dofinansowania z WFOŚiGW w
Białymstoku na demontaŜ i utylizację azbestu zgłosiło się 11 właścicieli posesji prywatnych.
Ogólna ilość eternitu planowanego do usunięcia w 2009 r. została określona na 1 496,5 m2.

Wysoka Rado,
W dniu 6 grudnia 2008 r. na Placu Jana Pawła II odbył się Festyn Mikołajkowy
zorganizowany przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Bielsku Podlaskim. Impreza odbyła
się juŜ po raz ósmy i była formą integracji osób niepełnosprawnych ze środowiskiem. Podczas
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uroczystości zostały wręczone listy gratulacyjne 7 uczniom, którzy otrzymali w roku szkolnym
2008/2009 stypendium im. Jana Pawła II samorządu miasta Bielsk Podlaski za bardzo dobre
wyniki w nauce.
Ponadto wręczono nagrody i wyróŜnienia za wysokie wyniki sportowe w roku szkolnym
2007/2008 sportowcom ze szkół podstawowych i gimnazjów oraz działaczom i trenerom, którzy
przyczynili się do osiągnięcia tych wyników.
Trenerzy otrzymali nagrody pienięŜne, natomiast uczniowie nagrody rzeczowe
i pamiątkowe statuetki.
W dniu 9 grudnia 2008 r. została podpisana umowa z Prywatnym Gabinetem
Ginekologicznym w Białymstoku na realizację zadania pod nazwą: „Pierwotna profilaktyka raka
szyjki macicy – edukacja i szczepienia przeciw rakowi szyjki macicy dziewczynek urodzonych
w 1997 r. – mieszkanek Bielska Podlaskiego. Szczepienia ochronne poprzedzone edukacją
rodziców i nauczycieli rozpoczęły się w dn. 12 grudnia 2008 r. W tym dniu szczepieniem objęto
dziewczynki ze Szkoły Podstawowej Nr 2, Nr 3 i Nr 5.
W okresie międzysesyjnym podpisałem umowę:
•

z Polskim Czerwonym KrzyŜem na dofinansowanie zadania „Organizacja spartakiady
klubów młodzieŜowych Honorowych Dawców Krwi” na kwotę 1.000 zł,

•

ze Stowarzyszeniem Bractwo Prawosławne św. św. Cyryla i Metodego Koło
w Bielsku Podlaskim na „Organizację wieczerzy wigilijnej” na kwotę 2.000 zł.

Jednocześnie nadmieniam, iŜ w okresie międzysesyjnym rozliczono dotację przyznaną
Stowarzyszeniu Muzeum Małej Ojczyzny w Studziwodach z przeznaczeniem na „Wakacje
z tradycją – warsztaty etnograficzne dla dzieci i młodzieŜy” na kwotę 1.500 zł. PowyŜszą dotację
wykorzystano prawidłowo.
Ponadto dokonano kontroli zadania zleconego dla Klubu Amazonek z przeznaczeniem na
„Wspieranie działań na rzecz osób dotkniętych chorobami nowotworowymi w zakresie
rehabilitacji, leczenia oraz terapii w celu przywrócenia do normalnego funkcjonowania” oraz
Polskiego Czerwonego KrzyŜa z przeznaczeniem na „Organizację spartakiady Honorowych
Dawców Krwi”. Do realizacji powyŜszych zadań nie wniesiono Ŝadnych uwag.
Do dnia 15 grudnia 2008 roku z tytułu przyznanych stypendiów szkolnych i zasiłków na rok
szkolny 2008/2009 wypłacono kwotę 95.603,86 zł.
W okresie międzysesyjnym wydałem 4 decyzje na dofinansowanie pracodawcom kosztów
kształcenia młodocianych pracowników.
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W okresie międzysesyjnym w ramach realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych:
− zaopiniowano 4 wnioski w sprawie zgodności i usytuowania punktów sprzedaŜy alkoholu.
− skontrolowano 5 punktów sprzedaŜy napojów alkoholowych w zakresie przestrzegania zasad
i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaŜ napojów alkoholowych. Podczas kontroli
pouczono o konieczności legitymowania osób młodocianych.
− opłacono czynsz za wynajem pomieszczeń Klubowi Abstynenta „Promień”.

Panie i Panowie Radni,
Końcowo pragnę poinformować, iŜ Gmina Miejska Bielsk Podlaski uczestniczyła
w dwóch konkursach.
W konkursie ogłoszonym przez Fundację Innowacji i Rozwoju w Warszawie – Krajowi Liderzy
Innowacji – otrzymaliśmy tytuł „Innowacyjna Gmina” przez co zakwalifikowaliśmy się do
konkursu ogólnopolskiego.
W drugim ogłoszonym przez Podlaskie Centrum Obsługi Inwestora przy współpracy
z Marszałkiem Województwa pod patronatem Ministerstwa Gospodarki uzyskaliśmy
„Certyfikat” Laureata III edycji ogólnopolskiego konkursu „Grunt na medal 2008” za teren
inwestycyjny połoŜony przy ul. Białowieskiej. Celem konkursu było wyłonienie i promocja
najlepszych terenów pod inwestycje.
Burmistrz Miasta
/-/ Eugeniusz Berezowiec

