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Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta
za okres od dnia 19 grudnia 2008 r. do 27 stycznia 2009 r.
Panie Przewodniczący,
Wysoka Rado
W zakresie finansów miasta miniony okres poświęcony był sprawom dotyczącym
zamykania finansowego pod kątem sporządzanej sprawozdawczości. Jednostki organizacyjne
i urzędy skarbowe przekazują Urzędowi sprawozdania jednostkowe, które będą podstawą wraz
z własną sprawozdawczością do sporządzania sprawozdań miasta jako jednostki samorządu
terytorialnego. W okresie od ostatniej sesji podpisałem ponadto dwa zarządzenia Nr 254 i 255/08
w sprawie dokonania zmian w budŜecie miasta, w których dokonałem uruchomienia rezerwy
ogólnej na kwotę 15.647 zł oraz dokonałem przesunięć środków w kwocie 43.035 zł na wnioski
kierowników referatów Urzędu Miasta oraz dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.
W sprawie budŜetu miasta na 2009 rok informuję, iŜ podjęta w dniu 19 grudnia uchwała
została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego Nr 9 z dnia
9 stycznia b.r. Podpisałem teŜ zarządzenia w sprawie układu wykonawczego budŜetu miasta na
rok

bieŜący oraz zarządzenie w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków

w I kwartale b.r. Wynikające z tego dokumentu informacje zostały przekazane jednostkom
organizacyjnym.
W dniu 20 stycznia podpisałem zarządzenie Nr 262/09 w sprawie dokonania zmian w
budŜecie miasta na 2009 rok, w którym dokonałem posunięcia środków w kwocie 128.000 zł na
wniosek dyrektora Miejskiego Ośrodku Pomocy Społecznej oraz uruchomiłem rezerwę ogólną w
kwocie 15.000 zł oraz rezerwę celową na wydatki w oświacie w kwocie 6.650 zł na wnioski
kierowników referatów Gospodarki Przestrzennej i Oświaty i Kultury Urzędu Miasta.

W zakresie spraw inwestycyjnych podpisano umowy na:
- bieŜące utrzymanie dróg bitumicznych w 2009r,
- letnie ręczne utrzymanie placów i chodników miejskich oraz opróŜnienie koszy ulicznych
w 2009r,
- zakup sprzętu komputerowego.
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Trwa procedura przetargowa na bieŜące utrzymanie dróg gruntowych i utrzymanie wraz z
konserwacją kanalizacji deszczowej w 2009r.
Wykonuje się roboty budowlane przy budowie parkingu z oświetleniem, szaletu
miejskiego przy ul. DubiaŜyńskiej i Prusa.
ZłoŜono wnioski o pozwolenie na budowę, przebudowę ulic w Bielsku Podlaskim, które
znalazły się na liście rankingowej projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Podlaskiego.
Ogłoszono przetarg na budowę nawierzchni, kanalizacji sanitarnej i deszczowej
w ul. Chopina.

W zakresie spraw gospodarki przestrzennej wydano:
− 15 decyzji o warunkach zabudowy i 5 decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego.
− 7 decyzji zatwierdzających podział nieruchomości,
− 6 decyzji ustalających opłatę adiacencką. Po uprawomocnieniu się decyzji przewidywana
kwota wpływu do kasy Urzędu wyniesie 5.800,00 zł.
Sprzedano na rzecz najemców 3 lokale mieszkalne po zastosowaniu 50% bonifikaty:
− o powierzchni uŜytkowej 46,70m2 znajdujący się w budynku przy ul. A. Mickiewicza 118 za
cenę 44.041,50 zł oraz o powierzchni uŜytkowej 43,31 m2 znajdujący się w budynku przy
ul. Mickiewicza 29B za cenę 38.838 zł,
− o powierzchni uŜytkowej 34,39 m2 znajdujący się w budynku przy ul. T. Kościuszki 16 za cenę
31.464,50 zł.
Dokonano aktualizacji opłat rocznych z tytułu uŜytkowania wieczystego w stosunku do 33
nieruchomości zabudowy innej niŜ mieszkaniowej. Łącznie opłaty wzrosły o 94% tj. o 47.247 zł.
W stosunku do 3 nieruchomości zmieniono wysokość dotychczasowej 1% stawki procentowej
opłaty rocznej z tytułu uŜytkowania wieczystego, ustalając ją w wysokości 3%. Zmiana stawki
procentowej spowoduje wzrost opłaty o 1381,57 zł.
Sprzedano w trybie przetargu ustnego nieograniczonego następujące nieruchomości:
− działkę nr geod. 749/2 przy ul. Orzeszkowej o pow. 80 m² za kwotę netto: 4.850,00 zł
− dwie działki przy ul. Strzelniczej nr geod. 3652/85 o pow. 539 m² za kwotę netto: 36.300,00 zł,
nr geod. 3652/86 o pow. 546 m² za kwotę netto: 39.300,00 zł
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Z zakresu spraw gospodarki komunalnej:
1. Rozpatrzono 93 wnioski o przyznanie dodatku mieszkaniowego w tym wydano:
- 86 decyzji o przyznaniu dodatku mieszkaniowego;
- 7 decyzji odmownych;
2. Wystawiono 16 zaświadczeń o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej;
3. Dokonano 24 zmiany wpisów do ewidencji;
4. Wygaszono zezwolenie na sprzedaŜ napojów alkoholowych w punkcie sprzedaŜy bar
„U Seniora” ul. Zamkowa 49A – piwo, wódka;
5. Wydano:
− 21 decyzji o wykreśleniu z ewidencji działalności gospodarczej;
− zezwolenie na sprzedaŜ napojów alkoholowych w punkcie sprzedaŜy na stacji paliw
sklep „LOTOS” ul. Rejonowa 2– piwo (nowe zezwolenie);
− 5 decyzji na zajęcie pasa drogowego na kwotę 12 363,88 zł;
− 4 decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia;
− 1 decyzję o umorzeniu postępowania w sprawie środowiskowych uwarunkowaniach
zgody na realizację przedsięwzięcia;
− 3 zezwolenia na usunięcie ogółem 7 drzew;
− 2 decyzje o lokalizacji urządzeń w pasie drogowym nie związanych z funkcjonowaniem
drogi;
Zapewniono jeden lokal mieszkalny dla osoby z listy osób zakwalifikowanych do najmu
lokalu komunalnego.
Wykonano dokumentację techniczną na oświetlenie ul. Brańskiej, ul. Kopernika oraz
drogi dojazdowej do „SUEMPOL”.

Wysoka Rado,
Pragnę poinformować, iŜ w dniu 13 stycznia 2009 roku ogłosiłem konkurs ofert na
realizację w 2009 roku zadań publicznych przez organizacje pozarządowe i inne podmioty
z zakresu:
1. Wspierania lub powierzania zadań z zakresu Miejskiego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2009 rok;
2. Wypoczynku dzieci i młodzieŜy połączony z realizacją programów profilaktyki, uzaleŜnień i
przemocy w rodzinie;
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3. Wspierania

zadań

w

zakresie

ochrony

zdrowia

dotyczących

terapii,

pomocy

niepełnosprawnym i chorym;
4. Wspieranie działań z zakresu pomocy społecznej, w tym pomoc osobom i rodzinom
znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej i Ŝyciowej;
5. Wspierania sportu, rekreacji oraz organizacji imprez sportowych;
6. Wspierania zadań kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.
Termin składania ofert upływa w dniu 13 lutego 2009 roku.

Na zaproszenie Tygodnika Głos Nauczycielski, w dniu 16 stycznia 2009 r., uczniowie,
nauczyciele i przedstawiciel Urzędu Miasta uczestniczyli w Finałowej Gali ogólnopolskiego
konkursu zorganizowanego pod patronatem Fundacji Konsumentów pt. „Czy wiesz, co
kupujesz”. Konkurs polegał na przygotowaniu autorskiego scenariusza zajęć z edukacji
konsumenckiej oraz przeprowadzeniu na jego podstawie zajęć. Podsumowanie konkursu odbyło
się w centrum rozrywki „Hula Kula” w Warszawie. Scenariusz przygotowany przez nauczyciela
Szkoły Podstawowej Nr 2 zajął I miejsce w kategorii klas I–III szkół podstawowych. Wszyscy
uczniowie, nauczyciel i szkoła otrzymali cenne nagrody, a dzieci uczestniczące w Gali Finałowej
miały dobrą zabawę w centrum rozrywki.
W/w wyjazd został sfinansowany w kwocie 650 zł ze środków budŜetu miasta.

W dniu 23 grudnia 2008 roku uczestniczyłem w Wigilii dla samotnych w restauracji
„Podlasianka” zorganizowanej przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielsku Podlaskim.
Podczas spotkania wigilijnego wystąpiła SCHOLA z Parafii Rzymskokatolickiej Narodzenia
Najświętszej Marii Panny i św. Mikołaja.

Tradycyjnie jak co roku w Amfiteatrze Miejskim odbyła się impreza plenerowa pod
nazwą „Sylwester pod gwiazdami”. Dla zgromadzonych mieszkańców wystąpił zespół Jorrgus.
Atrakcją imprezy był oczekiwany przez mieszkańców pokaz sztucznych ogni. Korzystając
z okazji chciałbym serdecznie podziękować bielskiej Policji za pomoc w zabezpieczeniu
imprezy – to dzięki słuŜbom porządkowym zgromadzeni w amfiteatrze mieszkańcy mogli czuć
się bezpiecznie.

W dniu 3 stycznia odbyło się spotkanie opłatkowe zorganizowane przez Jego Ekscelencję
Biskupa Drohiczyńskiego Antoniego Dydycza z parlamentarzystami, przedstawicielami rządu,
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Wojewodą Podlaskim oraz władzami samorządowymi Diecezji Drohiczyńskiej. Podczas
spotkania wygłoszony został przez ks. dr Zbigniewa Wanata z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
w Toruniu wykład pod tytułem „Troska o prawe sumienie w perspektywie Ŝycia społecznego”.
Ponadto w trakcie spotkania wystąpiły przemówienia okolicznościowe i Ŝyczenia noworoczne
Biskupa i zaproszonych gości. Część artystyczną przygotowała jedna z parafii diecezji
drohiczyńskiej.

10 stycznia w Bielskim Domu Kultury odbył się XIX Wieczór Kolęd. Wystąpiły chóry
z parafii katolickich i prawosławnych z Bielska Podlaskiego oraz zespoły artystyczne takie jak:
„śemerwa”, „Wasiloczki” oraz Chór Polskiej Pieśni Narodowej. Gościnnie wystąpiła grupa
młodzieŜy z I Liceum Ogólnokształcącego im. T. Kościuszki w Bielsku Podlaskim. Wykonawcy
przedstawili bogaty repertuar kolęd i pastorałek z boŜonarodzeniowej tradycji kościoła
katolickiego i prawosławnego.

Burmistrz Miasta
/-/Eugeniusz Berezowiec

