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Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta
za okres od 15 grudnia 2009 r. do 25 stycznia 2010 r.
Panie Przewodniczący,
Wysoka Rado
W sprawach z zakresu gospodarki finansowej miasta w minionym okresie
jednostki i zakłady budŜetowe przyjmowały w oparciu o przyjętą uchwałę budŜetową plany
finansowe, które są podstawą gospodarki finansowej w roku bieŜącym. Miniony okres
poświęcony był teŜ 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 2 zarządzenia w sprawie dokonania zmian
w budŜecie miasta na 2009 r. Zarządzeniem nr 403/09 poza podstawieniem dotacji w kwocie
170.650 zł w dziale Pomoc społeczna uruchomiłem środki z rezerwy celowej na wydatki w
oświacie w kwocie 19.127 zł oraz w kwocie 1.000 z rezerwy ogólnej i dokonałem przesunięć
środków na wnioski dyrektorów Szkoły Podstawowej Nr 2, Zespołu Szkół im. Adama
Mickiewicza, Szkoły Podstawowej Nr 5, Gimnazjum Nr 1, Środowiskowego Domu
Samopomocy, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Miejskiego Ośrodka Sportu i
Rekreacji i Kierownika Referatu Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta. Zarządzeniem
417/09 wprowadziłem po stronie dochodów otrzymane środki z rezerwy subwencji ogólnej w
kwocie 63.139 zł, wynikające z decyzji Ministra Finansów, uruchomiłem rezerwę ogólną w
kwocie 3.274 zł oraz dokonałem przesunięć środków na wnioski kierowników referatów
Gospodarki komunalnej, Gospodarki Przestrzennej, Biura Obsługi Burmistrza oraz
Środowiskowego Domu Samopomocy i Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

W zakresie spraw inwestycyjnych podpisano umowy na:
− letnie ręczne utrzymanie placów i chodników miejskich oraz opróŜnianie koszy ulicznych
w 2010 roku.
− bieŜące utrzymanie dróg bitumicznych w 2010 r.
Trwa procedura przetargowa na:
− bieŜące utrzymanie dróg gruntowych w 2010r.

-2− opracowanie dokumentacji projektowej na budowę nawierzchni, kanalizacji deszczowej
w ul. Hołowieskiej.
− bieŜące utrzymanie i konserwację kanalizacji deszczowej w 2010 r.
Wszczęto postępowanie w trybie zapytania o cenę na opracowanie operatów
szacunkowych nieruchomości połoŜonych na terenie miasta Bielsk Podlaski.

W zakresie spraw gospodarki przestrzennej:
1. Wydano:
− 24 decyzje o warunkach zabudowy i 3 decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego,
− 5 decyzji zatwierdzające podział nieruchomości.
2. Sprzedano:
− na rzecz najemcy lokal mieszkalny oznaczony nr 2 o powierzchni uŜytkowej 35,19 m2
znajdujący się w budynku przy ul. 3 Maja 13 za cenę 30.551,50 zł po zastosowaniu
50% bonifikaty.
− w wyniku przeprowadzonego przetargu dwie działki budowlane połoŜone przy ul.
Szarych Szeregów o nr geod. 3652/69, 3652/77 o pow. 552 m2 za kwotę netto 35.960
zł i nr 3652/56, 3652/68, 3652/76 o pow. 558 m2 za kwotę netto 36.360 zł.
3. Dokonano aktualizacji opłaty rocznej z tytułu uŜytkowania wieczystego w stosunku do 71
nieruchomości, oddanych w uŜytkowanie wieczyste osobom fizycznym na cele zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej i 2 nieruchomości będących w uŜytkowaniu wieczystym
osób prawnych na cele inne jak mieszkaniowe.
Wykonana została przez NOT Białystok: „Ekspertyza budowlano- konstrukcyjnomykologiczna budynku byłego kina Znicz”. Z ekspertyzy tej wynika, Ŝe stopień zuŜycia
budynku wynosi 76,2 %, jego stan techniczny jest zły, budynek posiada znaczne uszkodzenia.
Kompleksowy remont tego budynku jest ekonomicznie nieuzasadniony a stan jego zuŜycia
kwalifikuje go do rozbiórki.

Pragnę poinformować, Ŝe z zakresu spraw gospodarki komunalnej:
1. Rozpatrzono 90 wniosków o przyznanie dodatku mieszkaniowego w tym wydano:
- 85 decyzji o przyznaniu dodatku mieszkaniowego;
- 5 decyzji odmownych;
2. Wystawiono 20 zaświadczeń o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej;
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− 19 decyzji o wykreśleniu z ewidencji działalności gospodarczej oraz dokonano 123
zmiany wpisów do ewidencji;
− 9 zezwoleń na usunięcie ogółem 30 drzew oraz umorzono postępowanie w sprawie
wydania zezwolenia na usunięcie 4 drzew;
− 4 decyzje na zajęcie pasa drogowego na kwotę 676,19 zł;
− 3 decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia;
− 6

decyzji

lokalizacyjnych

na

wbudowanie

urządzeń

niezwiązanych

z funkcjonowaniem pasa drogowego;
4. Wygaszono zezwolenie na sprzedaŜ i podawanie napojów alkoholowych (piwo)
w punkcie gastronomicznym przy ul. świrki i Wigury 73 (rezygnacja);
5. Zapewniono 1 lokal mieszkalny dla osoby zakwalifikowanej do najmu lokalu
komunalnego;
6. Uzupełniono ubytki w nawierzchni ulic asfaltowych masą bitumiczną na gorąco –
wbudowano 22 tony masy bitumicznej na wartość 17 314,00zł;
7. UłoŜono nową warstwę ścieralną grubości 4 cm w ul. Orlańskiej o powierzchni 1500
m2 - wartość robót 52 521,00 zł;
8. Przebudowano

dwa

przyczółki

na

rowie

oraz

poszerzono

przepust

na

ul.Studziwodzkiej – wartość robót 9 017,00 zł;
9. Wybudowano nową nawierzchnię ul. Szpitalnej. Zadanie było współfinansowane
w 50 % z P.Z.D. – wartość robót 165 830,00 zł;
10. Wykonano:
− mechaniczne profilowanie dróg gruntowych wraz z zagęszczeniem w ilości 68 250
m2 oraz dowieziono pospółkę celem poprawy przejezdności w ilości 354 m3 –
wartość robót 47 231,00 zł;;
− dokumentację techniczną na oświetlenie ul. Taraszkiewicza;
− dokumentację techniczną na oświetlenie ul. Chmielnej, Chmielnej zaułek oraz
Rumiankowej.

Szanowna Rado,
17 grudnia odbyło się szkolenie poświęcone pozyskiwaniu środków z Europejskiego
Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na działalność
edukacyjną. Uczestnikami szkolenia przede wszystkim byli dyrektorzy przedszkoli i szkół
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Regionalnego Ośrodka Europejskiego Funduszu Społecznego w Białymstoku. Podczas
szkolenia zostały przedstawione cele główne i strategiczne Programu Operacyjnego Kapitał
Ludzki, obowiązujące dokumenty w ramach ww. programu, przybliŜone i omówione zostały
priorytety edukacyjne oraz poszczególne działania z Priorytetu IX dotyczące działalności
przedszkoli i szkół.
W tym samym dniu odbyło się spotkanie poświęcone profilaktyce narkomanii. W
spotkaniu z przedstawicielami Powiatowej Komendy Policji uczestniczyli dyrektorzy
bielskich szkół i przedszkoli. Policjanci przedstawili ostatnie statystyki dotyczące
naduŜywania środków odurzających i środków narkotycznych przez dzieci i młodzieŜ szkolną
oraz następstwa zaŜywania ww. środków.
22 grudnia 2009 r. uczestniczyłem w zorganizowanej przez Miejski Ośrodek Pomocy
Społecznej „Wigilii dla samotnych”. Jak co roku MOPS zaprasza na wieczerzę wigilijną
osoby samotne i ubogie, które znajdują się w trudnej sytuacji Ŝyciowej i materialnej.
W okresie międzysesyjnym wydałem 6 decyzji na dofinansowanie pracodawcom
kosztów kształcenia młodocianych pracowników na łączną kwotę 43.097 zł.

W dniu 22 grudnia 2009 r. wziąłem udział w uroczystości Jasełka BoŜonarodzeniowe,
które odbyły się w Przedszkolu Nr 7.
29 grudnia 2009 r. odbyło się spotkanie podsumowujące projekt systemowy „A jednak
warto” realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielsku Podlaskim. Projekt
był współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego. W projekcie uczestniczyły 34 osoby bezrobotne, będące w wieku aktywności
zawodowej i korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej, które zostały przeszkolone w
kilku zawodach m.in.: technolog robót wykończeniowych, opiekunka domowa, operator
wózków

widłowych

oraz

specjalista

w

zakresie

organizacji

i

obsługi

imprez

okolicznościowych. Ponadto uczestnicy projektu brali udział w zajęciach z psychologiem i
doradcą zawodowym oraz ukończyli kurs z podstaw obsługi komputera.

Pragnę poinformować, iŜ w dniu 23 grudnia 2009 roku ogłosiłem konkurs ofert na
realizację w 2010 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 2010 rok.
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uzaleŜnień i przemocy w rodzinie.
3. Wspierania zadań z zakresu ochrony zdrowia, w tym organizowanie działań na rzecz
osób chorych i niepełnosprawnych.
4. Wspierania działań z zakresu pomocy społecznej, w tym pomoc osobom i rodzinom
znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej i Ŝyciowej.
5. Realizacji zadań kultury fizycznej i sportu, w tym organizacja imprez sportowych,
zawodów, widowisk.
6. Wspierania przedsięwzięć w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.
Termin składania ofert upływa w dniu 25 stycznia 2010 roku o godz. 1000.

Ponadto w okresie międzysesyjnym wpływały sprawozdania z realizacji zadań
publicznych przez organizacje pozarządowe w 2009 r. Obecnie trwa ich rozliczanie.
W dniu 31.12.2009 r. tradycyjnie jak co roku w Amfiteatrze Miejskim odbyła się
impreza plenerowa „Sylwester pod gwiazdami”. Dla zgromadzonych mieszkańców wystąpił
zespół „Maxx Dance”. Atrakcją imprezy był oczekiwany przez mieszkańców pokaz
sztucznych ogni.
W ramach podpisanego w 2006 r. porozumienia o współpracy pomiędzy Rejonem
Swietłogorskim

oraz

Miastem

Bielsk

Podlaski

14

uczniów

Gimnazjum

Nr

1

im. Niepodległości Polski w Bielsku Podlaskim wyjechało w dniu 22 stycznia br. na turniej
sportowy piłki koszykowej do Swietłogorska. Uczniowie wraz z opiekunami przebywać będą
za granicą do 27 stycznia.
Zgodnie z tradycją dnia 4 stycznia 2010 r. w gmachu Kurii Diecezjalnej
w Drohiczynie uczestniczyłem w dorocznym spotkaniu opłatkowym przedstawicieli władz
i słuŜb róŜnych szczebli, natomiast 15 stycznia b.r. w Bielskim Domu Kultury odbyło się
spotkanie noworoczne, w którym udział wzięli przedstawiciele duchowieństwa, firm,
spółdzielni, banków, szkół, instytucji i organizacji.
W dniu 21 stycznia w Komendzie Powiatowej Policji wziąłem udział w odprawie
rocznej poświęconej omówieniu wyników pracy oraz bezpieczeństwu i porządku publicznego
za 2009 r. oraz kierunków działań na 2010 r. tutejszej jednostki.

