Br.0056-6/10

Sprawozdanie
z działalności Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski
za okres od 25 maja do 28 czerwca 2010 r.
Panie Przewodniczący,
Wysoka Rado
W okresie międzysesyjnym w dniach 14 i 21 czerwca podpisałem dwa zarządzenia
Nr 480 i 483 w sprawie dokonania zmian w budŜecie miasta na 2010 r.
Zarządzeniem z 14 czerwca rozdysponowałem rezerwę ogólną w kwocie 16.310 zł
z czego:
− 3.370 zł przeznaczyłem dla Szkół Nr 4 i 5 jako część wkładu własnego do zadania
wykonywanego przez te jednostki z dotacji z budŜetu państwa na rządowy program
„Radosna Szkoła” ,
− 3.950 zł przeznaczyłem dla Gimnazjum w Zespole Szkół imieniem Adama Mickiewicza
na zakupy związane z awansem druŜyny piłki siatkowej dziewcząt do VI Ogólnopolskiej
Gimnazjady,
− 6.000 zł przeznaczyłem dla Zespołu Szkół im. Jarosława Kostycewicza na sfinansowanie
zakupu tyczek do skoku o tyczce,
− 950 zł przeznaczyłem dla Zespołu Szkół imieniem Adama Mickiewicza na sfinansowanie
wyjazdów w związku uczestnictwem w konkursach „Przywróćmy pamięć”
organizowanego przez Fundację Ochrony Dziedzictwa śydowskiego – na prezentację
finałową i „Nasi bliscy, nasze dzieje, nasza pamięć – straty osobowe i ofiary represji pod
okupacją niemiecką” organizowanego przez Fundację Polsko Niemieckie Pojednanie,
− 2.000 zł przeznaczyłem dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji na wydatki związane z
organizacją turnieju piłkarskiego z piłkarzami ze Swietłogorska na Białorusi.
Zarządzeniem z 21 czerwca rozdysponowałem rezerwę ogólną w kwocie 18.792 zł, z
czego:
− 16.000 zł przeznaczyłem w ramach wydatków na promocję Miasta na dofinansowanie
wyjazdu Chóru Parafii Prawosławnej pod wezwaniem Narodzenia Najświętszej Marii
Panny na koncerty do Bułgarii,
− 2.792 zł przeznaczyłem dla Szkół Nr 2 i 5 i Gimnazjum Nr 1 na aktualizację kosztorysów
dotyczących planowanego remontu tych szkół.
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Ponadto podstawiłem środki z dotacji w kwocie 17.640 zł na wypłatę diet dla członków
komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 20 czerwca
2010 r.
W zakresie spraw inwestycyjnych wykonuje się roboty budowlane przy:
− budowie nawierzchni ulicy Witosa, Baczyńskiego, Tokarzewicza, Leśmiana, Koszarowej,
Kilińskiego, DubiaŜyńskiej, Kleeberga, łącznika drogi krajowej nr 19 z ul. Mickiewicza,
Wczasowej i Przechodniej, Wiejskiej, Wierzbowej,
− budowie ścieŜek rowerowych w ul. DubiaŜyńskiej i Kleeberga,
− budowie kanalizacji sanitarnej w ul. 11-go Listopada, Wysockiego, zaułku ul.
Mickiewicza,
− budowie kanalizacji deszczowej w ul. Wysockiego,
− zagospodarowaniu pasa drogowego (zieleń) ulicy Studziwodzkiej i Wyszyńskiego.
Podpisano umowy na:
− budowę nawierzchni z odwodnieniem, kanalizacji sanitarnej w drodze wewnętrznej
od ul. Ogrodowej,
− kompleksowe wykonanie zagospodarowania placu w ramach zadania pn. „ Budowa
pomnika ku czci papieŜa Jana Pawła II”.
Otworzono oferty w przetargu na budowę kanału deszczowego w ul. Mickiewicza.
Trwa ich ocena.
Zgodnie z podjętą, przez Zarząd Województwa Podlaskiego, w dniu 08.06.2010 r.
Uchwałą Nr 235/3599/10, zostały wybrane do realizacji i dofinansowania dwa projekty pt.:
− Termomodernizacja obiektów Gimnazjum Nr 1 w Bielsku Podlaskim,
− Termomodernizacja obiektów Szkoły Podstawowej Nr 2 i Nr 5 w Bielsku Podlaskim,
dotyczące termomodernizacji obiektów uŜyteczności publicznej zgłoszonych w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013, Osi
Priorytetowej V. Rozwój infrastruktury ochrony środowiska.
W zakresie spraw gospodarki przestrzennej wydano:
− 25 decyzji o warunkach zabudowy i 4 decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego,
− 2 decyzje zatwierdzające podział nieruchomości.
− 5 decyzji ustalających opłatę adiacencką z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w
wyniku jej podziału na łączną kwotę 14.331,20 zł.
− 2 decyzje o przekształceniu prawa uŜytkowania wieczystego w prawo własności
nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi . Opłata z
tytułu dokonanego przekształcenia po zastosowaniu 90 % bonifikaty wyniosła 4.044,90 zł
Sprzedano na rzecz najemcy lokal mieszkalny nr 3 o powierzchni uŜytkowej 45,48 m2
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znajdujący się w budynku przy ul. 3 Maja 5 za cenę 43.447 zł po zastosowaniu 50%
bonifikaty.
W trybie przetargu ustnego nieograniczonego sprzedano trzy lokale garaŜowe
znajdujące się w budynku garaŜowo-gospodarczym przy ul. Studziwodzkiej 35a za łączną
cenę 8.757 zł.
Pragnę poinformować, Ŝe z zakresu spraw gospodarki komunalnej:
1. Rozpatrzono 88 wniosków o przyznanie dodatku mieszkaniowego w tym wydano:
- 84 decyzje o przyznaniu dodatku mieszkaniowego;
- 4 decyzje odmowne;
Przeprowadzono 2 wywiady środowiskowe;
2. Wystawiono 22 zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej;
3. Wydano:
− 23 decyzje o wykreśleniu z ewidencji działalności gospodarczej oraz dokonano 31
zmian wpisów do ewidencji;
− 10 decyzji zezwalających na usunięcie ogółem 14 drzew;
− 9 decyzji na zajęcie pasa drogowego na kwotę 5 421,83zł;
− 2 decyzje o środowiskowych
przedsięwzięcia;

uwarunkowaniach

zgody

na

realizację

− 10 decyzji ustalających obowiązek przyłączenia nieruchomości do istniejącej sieci
kanalizacji sanitarnej w tym 3 decyzje o umorzeniu postępowania;
− zezwolenie na sprzedaŜ napojów alkoholowych w punkcie sprzedaŜy pizzeria „DA
GRASSO” przy ul. A. Mickiewicza 50/54 – piwo;
− decyzję wygaszającą zezwolenie na sprzedaŜ napojów alkoholowych w punkcie
sprzedaŜy pizzeria „AVANTI” przy ul. A. Mickiewicza 29 – piwo;

4.
5.
6.
7.

8.

− 11 decyzji lokalizacyjnych na wbudowanie urządzeń nie związanych
z funkcjonowaniem pasa drogowego;
Zapewniono 1 lokal mieszkalny dla osoby zakwalifikowanej do najmu lokalu
komunalnego;
Dokonano konserwacji kanalizacji deszczowej w ulicach miejskich na kwotę 22 563 zł.
oraz czyszczenia wpustów ulicznych w ilości 495 szt. na kwotę 27 285 zł;
Wykonano mechaniczne profilowanie dróg gruntowych wraz z zagęszczeniem w ilości
9800 m2 oraz dowieziono pospółkę wraz z wbudowaniem w ilości 160 m3;
Wywieziono ziemię z pasa drogowego w ilości 57 m2 na głębokość 0,3 m, a następnie
dowieziono Ŝwir celem ulepszenia przejezdności w ulicy Prusa (połączenie z
parkingiem przy cerkwi);
UłoŜono nową warstwę ścieralną w ul. Brańskiej na odcinku miejskim o powierzchni
1922 m2 – koszt zadania 87 656 zł;
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9. Uzupełniono ubytki w jezdni asfaltowej masą bitumiczną na gorąco w ul. Adama
Mickiewicza 27 – wartość robót 10 631 zł;
10. Wykonano oświetlenie ul. Taraszkiewicza;
11. Dokonano konserwacji iluminacji kościołów i cerkwi.

Szanowna Rado,
W roku bieŜącym Dni Bielska Podlaskiego obchodzone były od 28 do 31 maja 2010 r.
Dla mieszkańców miasta było to szczególne wydarzenie w Ŝyciu kulturalnym
i społecznym poniewaŜ w tych dniach przypadły obchody XX-lecia Samorządu lokalnego
oraz 515 rocznica nadania praw miejskich magdeburskich. Z tej okazji w dniu 28 maja do
Bielskiego Domu Kultury zaproszono radnych Rady Miasta wszystkich kadencji,
przedstawicieli samorządów sąsiednich gmin, duchowieństwa, bielskich instytucji, słuŜb
mundurowych oraz delegacji z miast partnerskich. Z okazji doniosłego święta pracownicy
bielskich jednostek samorządowych zostali odznaczeni medalami za długoletnią słuŜbę,
natomiast za zasługi dla rozwoju i upowszechniania sportu zostali odznaczeni trenerzy sekcji
młodzieŜowych MOSiR. Radni Rady Miasta oraz wszyscy Ci, którzy zasłuŜyli się dla
bielskiej samorządności zostali uhonorowani specjalnym okolicznościowym medalem „20
lecia Samorządu gminnego- 515 lat nadania praw miejskich magdeburskich”.
Podczas obchodów Dni Bielska szczególnym wydarzeniem był jarmark jagielloński z
pokazem produktów regionalnych, wyrobów rzemiosła artystycznego wraz z towarzyszącymi
zespołami.
W niedzielę przy Urzędzie Miasta na wielkiej scenie zaprezentowały się bielskie
zespoły artystyczne, zespoły z zagranicy, laureaci V Międzynarodowego Festiwalu „Podlaska
Nuta” oraz odbył się ciekawy pokaz sztuki walki taekwondo (tekłondo). Późnym wieczorem
wystąpił znany zespół Blue Cafe.
Na zakończenie, licznie zgromadzona publiczność mogła podziwiać wspaniały pokaz
sztucznych ogni.
W poniedziałek na stadionie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji odbyły się
zawody lekkoatletyczne młodzieŜy szkolnej. W zawodach wzięło udział ponad 300 uczniów
ze szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. Zwycięzcy otrzymali
pamiątkowe medale i puchary.
W dniu 14 czerwca 2010 r. odbyły się postępowania konkursowe wyłaniające
kandydatów na stanowiska dyrektora: Przedszkola Nr 9 Leśna Polana w Bielsku Podlaskim
oraz Zespołu Szkół z Dodatkową Nauką Języka Białoruskiego im. J. Kostycewicza w Bielsku
Podlaskim. Na kandydata na Dyrektora Przedszkola Nr 9 Leśna Polana została wyłoniona
Pani ElŜbieta Nielipińska, natomiast na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół z Dodatkową
Nauką Języka Białoruskiego im. J. Kostycewicza Pan Bazyli Leszczyński.
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Realizując budŜet 2010 roku w dniu 18 czerwca br. przekazałem w formie darowizny
instrument perkusyjny na rzecz Szkoły Muzycznej I Stopnia w Bielsku Podlaskim.
Do dnia 22 czerwca 2010 roku z tytułu przyznanych stypendiów wypłacono kwotę
114.297,54 zł. Zgodnie z regulaminem przyznawania pomocy o charakterze socjalnym dla
uczniów zamieszkałych na terenie miasta wypłaty stypendiów następują po przedłoŜeniu
przez osoby uprawnione dokumentów potwierdzających poniesione od stycznia 2010 r. do
czerwca 2010 roku wydatki na cele edukacyjne.
W ramach zawartego porozumienia o współpracy Miasta Bielsk Podlaski i Rejonu
Keleraszskiego w Mołdawii, w dniu 26 czerwca b.r. 15 uczniów bielskich szkół
podstawowych i gimnazjalnych wyjechało na 10-dniowy wypoczynek do miejscowości
Orikowa.
W okresie międzysesyjnym w ramach realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Miejskiego Programu Przeciwdziałania
Narkomanii:
1. Skontrolowano 3 punkty sprzedaŜy alkoholu w zakresie przestrzegania zasad i
warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaŜ napojów alkoholowych. Podczas
kontroli wylegitymowano 8 osób budzących wątpliwości co do wieku. Po okazaniu
dowodów okazało się, Ŝe w/w osoby są pełnoletnie.
2. Zakupiono słodycze, nagrody do imprez promujących zdrowy styl Ŝycia
realizowanych przez NSZZ „Solidarność”, Przedszkole Nr 3 z Oddziałami
Integracyjnymi pod hasłem „Festyn Rodzinny”, Przedszkole Nr 5 im. Krasnala
Hałabały pod nazwą „Rodzina Misiów”.
3. Zakupiono nagrody dla uczestników apelu profilaktycznego „Papieros twój wróg”
zorganizowanego przez Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Bielsku Podlaskim oraz
dzieciom biorącym udział w konkursie plastycznym „Nie pal przy mnie proszę”
organizowanym w Szkole Podstawowej Nr 5 im. Szarych Szeregów w Bielsku
Podlaskim.
4. Opłacono bilety wstępu na basen dla dzieci biorących udział w programie
edukacyjnym „JuŜ pływam z NIVEA i WOPR” promującym zdrowy styl Ŝycia.
Programem objętych było 15 dzieci ze świetlicy socjoterapeutycznej działającej przy
Parafii Narodzenia NMP w Bielsku Podlaskim, prowadzonej przez Caritas Diecezji
Drohiczyńskiej.
5. Objąłem patronatem Happening antyuzaleŜnieniowy „śyjmy zdrowo bez nałogów”
realizowany przez Komendę Hufca ZHP w Bielsku Podlaskim skierowany do
mieszkańców miasta, dzieci i młodzieŜy z bielskich szkół i przedszkoli.
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6. Zakupiono materiały papierniczo-plastyczne, sfinansowano wydruk plakatów, baneru
do imprezy promującej zdrowy styl Ŝycia organizowanej przez Kościół Chrześcijan
Baptystów, pod hasłem Koło Wakacyjnej Radości.
7. Przekazano dotację Caritas Diecezji Drohiczyńskiej w kwocie 6 000 zł i ZHP
Chorągwi Białostockiej w kwocie 4 000 zł na organizację wypoczynku letniego dla
dzieci i młodzieŜy z Bielska Podlaskiego.
8. W dniu 02.06.2010 r. skontrolowano realizację zadania „Prowadzenie Punktu
Informacyjno-Konsultacyjnego dla osób i rodzin znajdujących się w sytuacjach
kryzysowych, w tym doznających przemocy w rodzinie” realizowanego przez
Stowarzyszenie Na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie FUNDAMENT, a
w dniu 08.06.2010 r. dokonano kontroli zadania Happening antyuzaleŜnieniowy
„śyjmy zdrowo bez nałogów”, realizowanego przez
Bielsku Podlaskim.

Komendę Hufca ZHP w

9. Zakupiono program profilaktyczny „Requiem dla Ŝycia - Narkotyki” dla uczniów klas
I Gimnazjum Nr 3 przy Zespole Szkół z DNJB im. J.Kostycewicza w Bielsku
Podlaskim.
15. W ramach realizacji projektu „Bezpiecznie wokół nas”:
− sfinansowano transport, ubezpieczenie, wyŜywienie uczestników wyjazdu z
Gimnazjum Nr 1 im. Niepodległości Polski na rozprawę sądową do Sądu
Rejonowego w Białymstoku;
− sfinansowano szkolenie dla uczniów, nauczycieli i pracowników obsługi
Gimnazjum Nr 1 im. Niepodległości Polski z zakresu udzielania pierwszej pomocy
przedmedycznej;
− zakupiono sprzęt audiovideo na potrzeby przygotowania i zaprezentowania
prezentacji multimedialnych , farby akrylowe, wałki, tkaninę na zajęcia „Sztuka
ulicy”, nagrody do Gimnazjalnego Turnieju Sportowego, konkursu na prezentację
multimedialną „Mój pomysł na bezpieczeństwo wokół nas” organizowanych w
Gimnazjum Nr 2 w Bielsku Podlaskim;
− zakupiono sprzęt audiovideo na potrzeby przygotowania i zaprezentowania filmu
edukacyjno-profilaktycznego na zajęcia ze sztuki filmowej w Gimnazjum Nr 1 im.
Niepodległości Polski.
− zakupiono programy profilaktyczne „Requiem dla Ŝycia - Narkotyki” i „Agresja”
dla uczniów klas III Gimnazjum Nr 1 im. Niepodległości Polski i Gimnazjum Nr 2
przy Zespole Szkół im. A. Mickiewicza w Bielsku Podlaskim.
BURMISTRZ MIASTA
/-/ Eugeniusz Berezowiec

