Br.0056-8/09

Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta
za okres od 24 sierpnia do 21 września 2009 r.
Panie Przewodniczący,
Wysoka Rado
W sprawach z zakresu gospodarki finansowej miasta w okresie od ostatniej sesji
otrzymaliśmy pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku w sprawie
przedłoŜonej informacji o przebiegu wykonania budŜetu gminy za I półrocze.
W okresie sprawozdawczym podpisałem:
− zarządzenie nr 357/09 z dnia 4 września w sprawie dokonania zmian w budŜecie miasta,
w którym dokonałem przesunięć (z zadań zleconych na zadania samorządowe dotowane) po
stronie dochodów i wydatków środków z dotacji celowych w dziale Pomoc społeczna w kwocie
12.784 zł przeznaczonej na składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz kwoty 149.101 zł
przeznaczonej na świadczenia społeczne oraz wprowadziłem dotację w kwocie 660 zł
przeznaczoną na sfinansowanie prac komisji egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia
wniosków nauczycieli o wyŜszy stopień awansu zawodowego, dokonałem przesunięcia środków
w rozdziale cmentarze w kwocie 4.270 zł i uruchomiłem rezerwę celową w kwocie 6.250 zł dla
Zespołu Szkól z Dodatkowa Nauką Języka Białoruskiego na dofinansowanie obozu sportowoszkoleniowego.
Na podpisane przeze mnie w dniu 17 sierpnia wnioski o umorzenie części poŜyczek
przeznaczonych na budowę kanalizacji sanitarnej w ulicy Torowej oraz budowę kanalizacji
sanitarnej na osiedlu Hołowiesk, Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Białymstoku podjął decyzję o umorzeniu wnioskowanej kwoty 13.750 zł.
Umorzenie stanie się skuteczne po dostarczeniu dokumentów z budowy kanalizacji sanitarnej
w ulicy Konwaliowej, na którą przeznaczone zostaną środki pochodzące z umorzenia.

W zakresie spraw inwestycyjnych dokonano odbiorów końcowych zadań inwestycyjnych
dotyczących:
− budowy parkingu z oświetleniem, szaletu miejskiego przy ul. DubiaŜyńskiej i Prusa,
− przebudowy budynku socjalnego przy ul. Rejonowej 6.
Wykonuje się roboty budowlane przy:
− budowie nawierzchni ulicy Studziwodzkiej i Wyszyńskiego, Norwida, Nowej, Gomułki,
Taraszkiewicza, Kolberga, DubiaŜyńskiej, Rejonowej i Kleeberga,
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− budowie kanalizacji sanitarnej w ulicy DubiaŜyńskiej.
Ogłoszono przetarg na inwestycje realizowane wspólnie z SKB:
- kanalizację sanitarną w ul. Rejtana,
- kanalizację sanitarną i wodociąg w ul. RóŜanej.
Wszczęto postępowania w trybie rozpoznania cenowego na inwestycje realizowane
wspólnie z SKB:
− wodociąg w ul. Powstania Styczniowego i ul. Słonecznikowej,
− budowę nawierzchni w drodze wewnętrznej od ul. świrki i Wigury.
Podpisano umowy na:
− budowę nawierzchni, kanalizację sanitarną i deszczową w ul. Wczasowej i Przechodniej,
− budowę ścieŜek rowerowych,
− kanalizację sanitarną w ul. Konwaliowej realizowanej wspólnie z SKB.
Odbyło się otwarcie ofert na budowę schroniska dla zwierząt. NajniŜsza zaoferowana kwota
wynosiła 3.588.915,39 zł brutto i przewyŜszała kwotę załoŜoną w budŜecie miasta o wartość
1.518.915,39 zł. NajwyŜsza zaoferowana kwota wynosiła 5.250.020,72 zł brutto.
UniewaŜniono przetarg na budowę drogi dojazdowej od ul. Dubicze, poniewaŜ wpłynęła 1
oferta, która została odrzucona, bo jej treść nie odpowiadała treści Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia.
Pragnę poinformować, Ŝe Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego poinformował o
pozytywnej ocenie formalnej i przekazaniu do oceny merytorycznej wniosków o dofinansowanie
projektów:
− „Termomodernizacja obiektów Gimnazjum Nr 1 w Bielsku Podlaskim”.
− „Termomodernizacja obiektów Szkoły Podstawowej Nr 2 i Nr 5 w Bielsku Podlaskim”.
Przygotowywany jest wniosek o dofinansowanie inwestycji p.n.: „ Modernizacja ulic:
Wierzbowej, Zachodniej, Łąkowej, Leśnej, Wiejskiej, Sosnowej, Bagnistej w Bielsku Podlaskim” z
Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011 – II edycja.
W zakresie spraw gospodarki przestrzennej:
1. Wydano
− 5 decyzji zatwierdzające podział nieruchomości.
− 8 decyzji o naliczeniu renty planistycznej na łączną kwotę 9.597,60zł.
− 18 decyzji o warunkach zabudowy i 3 decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego.
2. Dokonano sprzedaŜy nieruchomości w drodze przetargu ustnego nieograniczonego działki ozn.
nr geod. 3320/7 o pow. 0,0601 ha przy ul. Zamkowej za kwotę 40.400,00zł.netto.
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Szanowna Rado,
Pragnę poinformować, Ŝe z zakresu spraw gospodarki komunalnej:
1. Rozpatrzono 105 wniosków o przyznanie dodatku mieszkaniowego, w tym wydano:
− 100 decyzji o przyznaniu dodatku mieszkaniowego;
− 5 decyzji odmownych;
Przeprowadzono 2 wywiady środowiskowe;
2. Wystawiono 8 zaświadczeń o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej;
3. Wydano:
− 5 decyzji o wykreśleniu z ewidencji działalności gospodarczej oraz dokonano 37
zmian wpisów do ewidencji;
− zezwolenia na sprzedaŜ napojów alkoholowych w punkcie przy ul. świrki i Wigury
65 oraz przy Placu Ratuszowym 3:
− 3 zezwolenia na usunięcie ogółem 5 drzew;
− 12 decyzji na zajęcie pasa drogowego;
− 14 decyzji lokalizacyjnych na wbudowanie urządzeń niezwiązanych
z funkcjonowaniem pasa drogowego;
4. Zapewniono 2 lokale mieszkalne dla osób zakwalifikowanych do najmu lokalu
komunalnego;
5. Uzupełniono ubytki w nawierzchni ulic asfaltowych ul. Hołowieskiej i Ciołkowskiego –
wbudowano 23 tony masy bitumicznej na wartość 17.400 zł;
6. Wykonano:
− mechaniczne profilowanie dróg gruntowych w ilości 15 000m2 - wartość robót –
8.900zł;
− przepust drogowy w ul. śytniej Ø 0,6 m L=9,0 m – wartość robót –10.200 zł;
− oświetlenie drogi do SUEMPOL-u;

Wysoka Rado,
W ramach realizacji programu „Pierwotna profilaktyka raka szyjki macicy – edukacja i
szczepienia przeciw rakowi szyjki macicy dziewczynek urodzonych w 1997 roku – mieszkanek
Bielska Podlaskiego” w dniu 4 września 2009 r. podano 3 tj. ostatnią dawkę szczepionki.
Programem zostały objęte 103 dziewczynki.
Pragnę poinformować, iŜ z dniem 15 września 2009 roku upływa termin składania przez
uczniów zamieszkałych na terenie miasta Bielsk Podlaski wniosków o przyznanie stypendiów
szkolnych. Do dnia 14 września br. wpłynęło 173 wniosków o przyznanie stypendium szkolnego.
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W okresie międzysesyjnym podpisałem umowę z Bielskim Klubem Sportowym „Tur”
sekcja piłki noŜnej na „Organizację i uczestnictwo w rozgrywkach o mistrzostwo III ligi warmińsko
– mazursko – podlaskiej w ramach współzawodnictwa sportowego” na kwotę 80.000 zł.
Jednocześnie nadmieniam, iŜ została rozliczona dotacja przyznana Stowarzyszeniu Pomocy
„Serce Ludzi Ziemi Bielskiej” z przeznaczeniem na „Czterodniowy wyjazd integracyjno –
rehabilitacyjny dla dzieci i młodzieŜy wraz opiekunami i rodzeństwem” na kwotę 7.000 zł.
PowyŜszą dotację wykorzystano prawidłowo.
W związku z Rządowym programem pomocy uczniom w 2009r. - „Wyprawka szkolna”
wnioski o dofinansowania zakupu podręczników dla uczniów rozpoczynających w roku szkolnym
2009/2010 naukę w klasach I-III szkoły podstawowej i w klasie I gimnazjum moŜna było składać
do właściwego dyrektora szkoły w terminie do 31 sierpnia 2009 roku.
W bieŜącym roku szkolnym uprawnionych do dofinansowania zakupu podręczników
szkolnych jest 114 dzieci.
W tym okresie sprawozdawczym w ramach realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych:
1. Skontrolowano 4 punkty sprzedaŜy napojów alkoholowych w zakresie przestrzegania zasad
i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaŜ napojów alkoholowych. Podczas kontroli
pouczono właścicieli sklepów o legitymowaniu osób kupujących alkohol.
2. Opłacono czynsz za wynajem pomieszczeń Klubowi Abstynenta „Promień”.

W dniach 07.08.2009 r. i 28.08.2009 r. wpłynęły sprawozdania końcowe z wykonania
następujących zadań publicznych:
− „Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych wraz z realizacją
programu z zakresu profilaktyki uzaleŜnień i przemocy w rodzinie” złoŜone przez CARITAS
Diecezji Drohiczyńskiej z siedzibą w Drohiczynie ul. Kościelna 10 na kwotę 7.500 zł.
− „Realizacja autorskiego programu profilaktycznego podczas półkolonii organizowanych dla
dzieci z rodzin zagroŜonych alkoholizmem” złoŜone przez Stowarzyszenie Bractwo
Prawosławne św. św. Cyryla i Metodego Koło w Bielsku Podlaskim z siedzibą przy ulicy
Jagiellońskiej 6A na kwotę 2.500 zł.
Do realizacji powyŜszych zadań nie wniesiono uwag ani zastrzeŜeń.

BURMISTRZ MIASTA
/-/ Eugeniusz Berezowiec

