Br.0056-11/09

Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta
za okres od 24 listopada do 14 grudnia 2009 r.
Panie Przewodniczący,
Wysoka Rado
W sprawach z zakresu gospodarki finansowej miasta chciałbym poinformować, iŜ
w dniu 7 grudnia odbyły się konsultacje projektu budŜetu na rok 2010. Podnoszone problemy
dotyczyły głównie spraw inwestycyjnych.
W okresie międzysesyjnym dokonaliśmy ponownej analizy poniesionych wydatków na
wynagrodzenia nauczycieli pod kątem wykonania przepisów art. 30 a ustawy Karta Nauczyciela.
Chodzi o tzw. wypłatę jednorazowych dodatków wyrównawczych. Ostatecznie wyliczona
i podstawiana do budŜetu kwota to 1 milion 5 tysięcy złotych. Środki te planowane są do
wypłaty w miesiącu grudniu dla blisko 290 nauczycieli zatrudnionych w szkołach
i przedszkolach miejskich. Ostateczna weryfikacja wielkości wypłaconych dodatków nastąpi
w miesiącu styczniu przyszłego roku.
Ponadto przeprowadzono całościową analizę realizacji dochodów i wydatków
w Urzędzie i pozostałych jednostkach organizacyjnych. W jej wyniku podpisałem Zarządzenia
Nr 391/09 z 26 listopada i 396/09 z 4 grudnia oraz przedstawiam zmiany w projekcie uchwały na
dzisiejszą sesję. Informuję ponadto, iŜ według stanu na dzień 10 grudnia zaciągnęliśmy transzę
1 miliona kredytu na finansowanie deficytu roku bieŜącego.

Szanowna Rado,
Dnia 14 grudnia b.r. w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Białymstoku podpisałem umowę o dofinansowanie projektu miasta
Bielsk Podlaski „Rozbudowa infrastruktury ochrony środowiska w ulicach w Bielsku
Podlaskim”.
Projekt miasta Bielsk Podlaski został wyłoniony w procedurze konkursowej Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, w ramach priorytetu I – gospodarka wodnościekowa. Wartość całkowita projektu to 16,3 mln zł, z czego dotacja z Funduszu Spójności dla
miasta Bielsk Podlaski wynosi 7,7 mln zł.
Zakres rzeczowy przedsięwzięcia obejmuje budowę sieci kanalizacji sanitarnej
w systemie grawitacyjno – tłocznym oraz grawitacyjnej kanalizacji deszczowej w ulicach:
Mickiewicza-Zaułek, 11-go Listopada, Wysockiego, Słowackiego, Orzeszkowej,
Myśliwskiej, Sadowej, Rejtana, śeromskiego, 3-go Maja, Kościuszki oraz Szkolnej.
Realizacja projektu została przewidziana na lata 2010-2012.
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W zakresie spraw inwestycyjnych dokonano odbioru końcowego zadań inwestycyjnych
wykonanych w ramach SKB:
− wodociąg w ul. Kruczej,
− wodociąg w drodze wewnętrznej od ul. Szpitalnej (nr geod. dz. 61/13, 61/8, 61/9),
− kanalizacja sanitarna i wodociąg w ul. RóŜanej
− kanalizacja sanitarna w ul. Rejtana,
− wodociąg w ulicy Powstania Styczniowego
Wykonuje się roboty budowlane przy budowie chodników ulicy Studziwodzkiej
i Wyszyńskiego.
Ogłoszono przetarg na letnie ręczne utrzymanie placów i chodników miejskich oraz
opróŜnianie koszy ulicznych w 2010 roku.
W zakresie spraw gospodarki przestrzennej:
− wydano 18 decyzji o warunkach zabudowy i 2 decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego.
− Sprzedano na rzecz najemcy lokal mieszkalny oznaczony nr 24 o powierzchni uŜytkowej
66,30m2 znajdujący się w budynku przy ul. 3 Maja 3 za cenę 61.748 zł po zastosowaniu 50%
bonifikaty,
− dokonano aktualizacji opłaty rocznej z tytułu uŜytkowania wieczystego w stosunku do 25
nieruchomości, oddanych w uŜytkowanie wieczyste osobom fizycznym na cele zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej.
Pragnę poinformować, Ŝe z zakresu spraw gospodarki komunalnej
1. Rozpatrzono 94 wnioski o przyznanie dodatku mieszkaniowego w tym wydano:
- 91 decyzji o przyznaniu dodatku mieszkaniowego;
- 3 decyzje odmowne;
Przeprowadzono 1 wywiad środowiskowy;
2. Wystawiono 9 zaświadczeń o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej;
3. Wydano:
−

19 decyzji o wykreśleniu z ewidencji działalności gospodarczej oraz dokonano 55 zmian
wpisów do ewidencji;

−

1 zezwolenie na usunięcie ogółem 4 drzew;

−

5 decyzji na zajęcie pasa drogowego na kwotę 11 292,69 zł;

−

1 decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia;

−

4 decyzje lokalizacyjne na wbudowanie urządzeń niezwiązanych z funkcjonowaniem
pasa drogowego;
4. Wygaszono zezwolenie na sprzedaŜ napojów alkoholowych (piwo) w sklepie przy ul.
Białostockiej 34 (rezygnacja na wniosek podmiotu gospodarczego);
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5. Uzupełniono ubytki w nawierzchni ulic asfaltowych masą bitumiczną na gorąco –
wbudowano 10 ton masy bitumicznej na wartość 7 500 zł;
6. Zakupiono oprawy uliczne do zawieszania przez Zakład Energetyczny podczas
przebudowy linii energetycznych na ul. Białowieskiej, Hołowieskiej i do nich
przyległych.

Szanowna Rado,
W dniu 24 listopada br. podpisałem aneks do porozumienia zwartego z Wojewodą
Podlaskim na dotację na realizację Programu wieloletniego „Pomoc państwa
w zakresie doŜywiania”. Ostateczna kwota dotacji na realizację ww. programu w 2009 r.
wyniesie 199.000 zł., a udział środków własnych zamknie się kwotą 132.667 zł.
W okresie międzysesyjnym dokonano kontroli zadania zleconego dla:
− Powiatowego Szkolnego Związku Sportowego z przeznaczeniem na „Organizację imprez
sportowych”;
− Polskiego Związku Niewidomych Okręg Podlaski z przeznaczeniem na „Rehabilitację
ruchową dzieci niewidomych i słabo widzących ze sprzęŜoną niepełnosprawnością”;
− Stowarzyszenia Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Szansa” z przeznaczeniem na
„Rehabilitację wodną w 2009 roku”
− Stowarzyszenia Pamięć i ToŜsamość OKNO z przeznaczeniem na wydanie publikacji
albumowej w ramach, której odbyła się wystawa pn. „Odzyskiwanie pamięci – Dwory na
Ziemi Bielskiej”.
Do realizacji powyŜszych zadań nie wniesiono Ŝadnych uwag.
W dniu 3 grudnia 2009 r. odbyła się narada z pracownikami socjalnymi
i kierownictwem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielsku Podlaskim. Podczas narady
omówiono zagadnienia związane z przyznawaniem świadczeń z pomocy społecznej. Szczególną
uwagę zwrócono na dokładne rozpoznawanie podczas wywiadów środowiskowych sytuacji
materialnej, rodzinnej i zdrowotnej rodzin oraz przyznawanie świadczeń najbardziej
potrzebującym.
W dniu 5 grudnia br. uczestniczyłem w spotkaniu opłatkowym zorganizowanym przez
Polski Związek Niewidomych Okręg Podlaski.
W dniu 5 grudnia 2009 roku na Placu Jana Pawła II odbył się Festyn Mikołajkowy
zorganizowany przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Bielsku Podlaskim. Impreza odbyła
się po raz dziewiąty i była formą integracji osób niepełnosprawnych ze środowiskiem.
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Do dnia 7 grudnia 2009 r. z tytułu przyznanych stypendiów szkolnych wypłacono kwotę
90.326,83 zł. Zgodnie z regulaminem przyznawania pomocy materialnej o charakterze
socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta Bielsk Podlaski wypłaty stypendiów
następują po przedłoŜeniu przez osoby uprawnione dokumentów potwierdzających poniesione
od lipca do grudnia 2009 r. wydatki na cele edukacyjne dla uczniów.
W okresie międzysesyjnym wydałem 2 decyzje na dofinansowanie pracodawcom
kosztów kształcenia młodocianych pracowników.
Pragnę poinformować, iŜ przyznałem nagrodę z inicjatywy własnej za wybitne
osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej w 2009 roku Kacprowi Stalewskiemu uczniowi
III Klasy Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej II Stopnia im. Witolda Lutosławskiego w
Białymstoku, mieszkańcowi Bielska Podlaskiego. Kacper Stalewski zajął II miejsce w
Międzynarodowym Konkursie Akordeonowym w Wilnie, III miejsce w Ogólnopolskim
Konkursie Akordeonowym w Chełmie oraz 12 miejsce w Międzynarodowym Konkursie
Akordeonowym w Castelfidoro we Włoszech. Nagrodę wręczyłem w dniu 5 grudnia podczas
Festynu Mikołajkowego.
W okresie międzysesyjnym 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”.
3) do Gimnazjum Nr 1 im. Niepodległości Polski w Bielsku Podlaskim i Filii Centrum
Edukacji Nauczycieli w Bielsku Podlaskim przekazano pozycje ksiąŜkowe i filmy DVD
z dziedziny profilaktyki.
4) Zakupiono program wczesnej profilaktyki „Przyjaciele Zippiego” wraz z pakietem
materiałów do jego realizacji dla dzieci uczących się w Szkole Podstawowej Nr 5 im.
Szarych Szeregów w Bielsku Podlaski.
BURMISTRZ MIASTA
/-/ Eugeniusz Berezowiec

