Br.0056-5/10

Sprawozdanie
z działalności Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski
za okres od 27 kwietnia do 24 maja 2010 r.
Panie Przewodniczący,
Wysoka Rado
W sprawach z zakresu gospodarki finansowej miasta, poza przygotowywaniem
materiałów będących przedmiotem obrad dzisiejszej sesji, w dniu 10 maja podpisałem
zarządzenie nr 466/10 w sprawie dokonania zmian w budŜecie miasta, w którym
wprowadziłem po stronie dochodów i wydatków środki z dotacji celowych w kwocie 30.946
zł przeznaczone na realizację Programu „Radosna Szkoła” w Szkole Podstawowej Nr 4 i 5
oraz środki przeznaczone na wypłatę rolnikom poszkodowanym w wyniku powodzi w roku
2009, uruchomiłem teŜ rezerwę ogólną w kwocie 20.800 zł z przeznaczeniem na zwiększenie
planu wydatków w Gimnazjum Nr 1 na przyjęcie sportowców i opiekunów ze Swietłogorska,
dofinansowanie wyjazdu trampkarzy starszych do Włoch i organizację koncertu z okazji
obchodów 220 rocznicy 3-go Maja.
W zakresie spraw inwestycyjnych
1. Wykonuje się roboty budowlane przy:
− budowie nawierzchni ulicy Witosa, Baczyńskiego, Leśmiana, Koszarowej,
Kilińskiego, DubiaŜyńskiej, Kleeberga, łącznika drogi krajowej nr 19 z ul.
Mickiewicza, Wczasowej i Przechodniej,
− budowie ścieŜki rowerowej w ul. DubiaŜyńskiej,
− budowie kanalizacji sanitarnej w ul. 11-go Listopada, zaułku ul. Mickiewicza,
− zagospodarowaniu pasa drogowego (zieleń) ulicy Studziwodzkiej i Wyszyńskiego.
2. Podpisano umowy na:
− budowę nawierzchni, kanalizacji deszczowej, oświetlenie uliczne w ul. Bł. ks.
Antoniego Beszty – Borowskiego,
− wykonanie warstwy ścieralnej bitumicznej w ul. Brańskiej – odcinek miejski.
3. Otworzono oferty, trwa ocena i ich badanie w przetargach:
− kompleksowe wykonanie zagospodarowania placu w ramach zadania pn. „Budowa
pomnika ku czci papieŜa Jana Pawła II” (drugi przetarg),
− budowę nawierzchni z odwodnieniem, kanalizacji sanitarnej w drodze wewnętrznej od
ul. Ogrodowej.
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− udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na sfinansowanie w
2010 roku planowanego deficytu budŜetu miasta.
W zakresie spraw gospodarki przestrzennej:
1. Wydano
−

20 decyzji o warunkach zabudowy i 4 decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego,

−

3 decyzje zatwierdzające podział nieruchomości.

2. Sprzedano na rzecz najemców lokale mieszkalne:
− lokal oznaczony nr 9 o powierzchni uŜytkowej 48,10 m2 znajdujący się w budynku
przy ul. Sportowej 4A za cenę 44.503 zł po zastosowaniu 50% bonifikaty;
− lokal oznaczony nr 12 o powierzchni uŜytkowej 48,10 m2 znajdujący się
w budynku przy ul. Sportowej 4A za cenę 46.281,50 zł po zastosowaniu 50%
bonifikaty;
− lokal oznaczony nr 10 o powierzchni uŜytkowej 38,36 m2 znajdujący się
w budynku przy ul. 3 Maja 3 za cenę 41.168,50 zł po zastosowaniu 50%
bonifikaty.
3. W trybie przetargu ustnego nieograniczonego sprzedano nieruchomości oznaczone nr
geodezyjnym 3652/55 o pow. 0,0565 ha przy ul. Strzelniczej za kwotę 30.300,00 zł
netto oraz oznaczone nr geodezyjnym 3652/83 o pow. 0,0552 ha przy ul. Strzelniczej
za kwotę 35.120,00 zł netto. Bezprzetargowo - na polepszenie warunków
zagospodarowania sprzedano nieruchomości oznaczone nr geodezyjnym 4208/3 o
pow. 0,0034 ha i nr geodezyjnym 4201/2 o pow. 0,0041 ha za kwotę 4.555,00 zł netto
4. Wydano 1 decyzję ustalającą opłatę adiacencką z tytułu wzrostu wartości
nieruchomości w wyniku jej podziału na kwotę 29.491,00 zł.
Pragnę poinformować, Ŝe z zakresu spraw gospodarki komunalnej:
1. Rozpatrzono 105 wniosków o przyznanie dodatku mieszkaniowego w tym wydano:
- 97 decyzji o przyznaniu dodatku mieszkaniowego;
- 8 decyzji odmownych;
2. Wystawiono 26 zaświadczeń o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej;
3. Wydano:
−

22 decyzje o wykreśleniu z ewidencji działalności gospodarczej oraz dokonano 28
zmian wpisów do ewidencji;

−

6 decyzji zezwalających na usunięcie ogółem 24 drzew;

−

6 decyzji na zajęcie pasa drogowego na kwotę 8 785,89 zł;

−

1 decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia;
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−

37 decyzji ustalających obowiązek przyłączenia nieruchomości do istniejącej sieci
kanalizacji sanitarnej w tym 15 decyzji o umorzeniu postępowania;

−

zezwolenia na sprzedaŜ napojów alkoholowych w następujących punktach sprzedaŜy:
a) sklep „ELA” przy ul. A. Mickiewicza 34 B lok 1 (piwo, wino, wódka);
b) sklep na stacji paliw przy ul. 3-go Maja 24 (wino, wódka);
c) sklep przy ul. Batorego 49 (piwo);

−

14 decyzji lokalizacyjnych na
z funkcjonowaniem pasa drogowego;

wbudowanie

urządzeń

nie

związanych

4. Wykonano:
−

czyszczenie osadników wpustów ulicznych w ilości 417 sztuk – wartość robót –
22 893 zł;

−

mechaniczne profilowanie dróg gruntowych wraz z zagęszczeniem w ilości 88560 m2
oraz dowieziono pospółkę wraz z wbudowaniem w ilości 220 m3 – wartość robót –
46 063 zł;
5. Dokonano konserwacji oznakowania poziomego:
− przejścia dla pieszych 546,50 m2;
− linie ciągłe 170,69 m2;
− linie przerywane 150,17 m2;
− strzałki i inne symbole 32,14 m2;
Łączna wartość wykonanych robót – 15 912 zł;

6. Wyłoniono wykonawcę i podpisano umowę na wykonanie oświetlenia ul. Chmielnej,
Chmielnej zaułek i Rumiankowej - koszt zadania – 16 844,54 zł., termin realizacji – do
30 czerwca 2010 r.

Szanowna Rado,
W dniu 1 maja w Amfiteatrze Miejskim odbyła się impreza z okazji Święta Pracy i
szóstej rocznicy wstąpienie Polski do Unii Europejskiej. Impreza rozpoczęła się tradycyjnym
biegiem ulicznym, w którym wzięło udział około 300 uczniów bielskich szkół.
Podczas uroczystości przed publicznością zaprezentowała się Kabaretowa Grupa
Biesiadna ze Śląska oraz Zespół Miejskiego Domu Kultury w Grajewie.
3 maja 2010 r. odbyły się uroczystości związane ze Świętem Konstytucji 3 Maja.
Wieczorem w ramach obchodów Święta Narodowego 3 Maja na scenie Amfiteatru
Miejskiego dla mieszkańców Bielska Podlaskiego odbył się koncert zespołu Silwers i Mega
Dance.
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8 maja obchodził jubileusz XX-lecia swojej działalności Zespół Pieśni Białoruskiej
„Małanka”. Z tej okazji w Bielskim Domu Kultury odbył się uroczysty koncert. Przyznałem
2 nagrody za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej.
W związku z przyznaną przez Wojewodę Podlaskiego dotacją na stypendia szkolne
w kwocie 163.515 zł wydano decyzje przyznające stypendia 220 uczniom na kolejny okres
roku szkolnego 2009/2010 (od miesiąca stycznia do czerwca 2010 r.). Wysokość stypendiów
jest zróŜnicowana. NajniŜsze stypendium wynosi 100,60 zł miesięcznie, zaś najwyŜsze
154,70 zł. Do dnia 18 maja 2010 roku z tytułu przyznanych stypendiów wypłacono kwotę
51.149,39 zł.
W dniu 10 maja 2010 r. podpisałem wniosek konkursowy o dofinansowanie w ramach
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z Priorytetu IX Działanie 9.1 Poddziałanie
9.1.1 finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego projektu pn. „Bielskie
przedszkole-przyjazne, radosne i dostępne”. Projekt zakłada zmniejszanie nierówności w
stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej, w tym wsparcie istniejących przedszkoli
poprzez utworzenie dodatkowych grup sobotnich działających przy kaŜdym przedszkolu oraz
wyrównanie szans edukacyjnych dzieci poprzez dodatkowe zajęcia logopedyczne,
psychologiczne, edukacyjno – wychowawcze, językowe i rytmiczne. Realizacja projektu ma
obejmować rok szkolny 2010/2011. Wniosek o dofinansowanie został złoŜony w odpowiedzi
na ogłoszony konkurs przez Instytucję Pośredniczącą jaką jest Urząd Marszałkowski
Województwa Podlaskiego w Departamencie Europejskiego Funduszu Społecznego.
W ramach Międzynarodowego Festiwalu Dni Muzyki Cerkiewnej w Hajnówce w dniu
13.05.2010 r. w Bielskim Domu Kultury gościnnie wystąpiły dwa chóry: Chór Dziecięco –
MłodzieŜowego Soboru Przemienia Pańskiego w Winnicy (Ukraina) i Chór Wydziału
Teologii Prawosławnej Uniwersytetu Preszowskiego (Słowacja). Natomiast w dniu
18.05.2010 r. przed bielską publicznością wystąpił Chór Państwowej Akademickiej kapeli
Chóralnej im. A. Jurłowa z Moskwy (Rosja) uczestnik Międzynarodowego Festiwalu Muzyki
Cerkiewnej Hajnówka 2010.
W związku z upływem kadencji dyrektorów Przedszkolna nr 9 „Leśna Polana” i
Zespołu Szkół z DNJB im. J. Kostycewicza w Bielsku Podlaskim w dniu 18 maja 2010 r.
ogłosiłem konkurs na kandydatów na dyrektorów w/w placówek.
W ramach realizowanego „Programu Uczenie się przez całe Ŝycie – Projekt Partnerski
Comenius” w dniach 19 – 21 maja 2010 roku w Szkole Podstawowej nr 5 im. Szarych
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Szeregów odbyło się spotkanie partnerów projektu „Culture in a box”. Wizytę w Bielsku
Podlaskim złoŜyli nauczyciele i uczniowie szkół partnerskich z Turcji, Włoch i Wielkiej
Brytanii. W dniu 19 maja br. odbyło się spotkanie uczniów w Urzędzie Miasta. Ponadto
goście odwiedzili Przedszkole Nr 3, Bielski Dom Kultury, a takŜe Białowieski Park
Narodowy.
W okresie międzysesyjnym w ramach realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Miejskiego Programu Przeciwdziałania
Narkomanii:
1. Do sądu skierowano 1 wniosek o podjęcie zobowiązania do leczenia odwykowego.
2. Skierowano 1 osobę na badanie przez biegłych sądowych celem określenia
uzaleŜnienia od alkoholu.
3. Opłacono 2 badania biegłych sądowych.
4. Wydano 1 opinię w sprawie zgodności usytuowania punktów sprzedaŜy alkoholu.
5. Opłacono czynsz za wynajem pomieszczeń Klubowi Abstynenta „Promień”.
6.

30 kwietnia 2010 r. podpisałem porozumienie z Wojewodą Podlaskim w sprawie
realizacji rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań
„Razem bezpieczniej”, na kwotę 49.380 zł.
Przedmiotem porozumienia jest dofinansowanie przez Wojewodę wykonania przez
Miasto projektu pn. „Bezpiecznie wokół nas”, objętego rządowym programem
ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem Bezpieczniej”,
w obszarze działania „Bezpieczeństwo w szkole”.

7.

W Bielskim Domu Kultury odbył się spektakl „Drzazgi”, zaprezentowany przez Teatr
„ZWIERCIADŁO” z Łodzi. Spektakl skierowany był do uczniów klas I-III
gimnazjum. Poruszał niezwykle aktualny problem narkomanii wśród młodych ludzi.

8.

7 maja 2010r. Przedszkole Nr 5 Krasnala Hałabały zorganizowało imprezę
pn. „Dbamy o zdrowie własne i innych”. Celem imprezy było propagowanie zdrowego
stylu Ŝycia, przeciwdziałanie nałogom, kształtowanie postaw prozdrowotnych wśród
dzieci i dorosłych. Udział w imprezie wzięły dzieci 3 – 4 letnie wraz z rodzicami. Do
imprezy zakupiłem nagrody, materiały plastyczne i słodycze dla dzieci.

9.

Objąłem patronatem konkursy plastyczne „Jestem taki jak ty” oraz „Oblicza
wykluczenia” organizowane w ramach obchodów Europejskiego Roku Walki z
Ubóstwem i Wykluczeniem Społecznym, skierowane do dzieci uczęszczających do
przedszkoli, szkół podstawowych i uczniów gimnazjów miasta Bielsk Podlaski
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zorganizowane przez Centrum Edukacji Nauczycieli Filia w Bielsku Podlaskim.
Celem konkursów jest przedstawienie oczyma dzieci i młodzieŜy przejawów wykluczenia
społecznego oraz profilaktyka i przeciwdziałanie na rzecz wszelkich aspektów wykluczenia
społecznego.

Szanowni Państwo,
Rok 2010 jest rokiem jubileuszu, 20-lecia odrodzenia się samorządów w Polsce.
Samorządność stała się trwałym elementem naszego ustroju. Ale to, Ŝe odnosimy sukcesy nie
zwalnia nas z dalszych wysiłków. Nasz samorząd musi być sprawny, a mieszkańcy niech
uwierzą w kompetencje i odpowiedzialność tych, którym powierzyli swoje sprawy.
Wszystkim ludziom samorządu Ŝyczę, aby ten nasz rok jubileuszowy przyniósł nie
tylko sukcesy w Ŝyciu osobistym, ale równieŜ, aby nadal rozwijała się samorządność i
przyczyniała się do wzrostu zadowolenia mieszkańców miasta Bielsk Podlaski.
śyczę, abyśmy wszyscy osiągnęli satysfakcję z efektów naszej pracy i poczucie, Ŝe ma
ona głęboki sens i przynosi publiczny poŜytek.
Dziękuję wszystkim tym, którzy współpracowali przez minione 20 lat i Ŝyczę
wszystkiego najlepszego.

