Br.0056-7/10

Sprawozdanie
z działalności Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski
za okres od 28 czerwca do 30 sierpnia 2010 r.
Panie Przewodniczący,
Wysoka Rado
W sprawach z zakresu gospodarki finansowej miasta w okresie międzysesyjnym
podpisałem dwa zarządzenia w sprawie dokonania zmian w budŜecie, tj.:
1) Zarządzeniem Nr 489/10 z dnia 30 czerwca 2010r. rozdysponowano rezerwę ogólną
w kwocie 20.740 zł, z czego:
− 2.500 zł na pokrycie kosztów pobytu delegacji z miast partnerskich,
− 3.600 zł na pokrycie kosztów wyjazdu uczniów do Karolina koło Warszawy na finałową
prezentację spektaklu „Kto pierwszy rzuci kamieniem”,
− 14.640 zł na sporządzenie ekspertyzy dotyczącej stanu technicznego budynku oraz
inwentaryzacji Bielskiego Domu Kultury.
Po stronie dochodów i wydatków wprowadzono dotacje celowe otrzymane z budŜetu
państwa, z czego:
− 17.640 zł z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych diet dla osób wchodzących w skład
obwodowych komisji wyborczych w ponownym głosowaniu w wyborach Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 04 lipca 2010 r.,
− 41.033 zł na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach „Rządowego
programu pomocy uczniom w 2010 r. – „Wyprawka szkolna” oraz wypłaty uczniom zasiłku
powodziowego na cele edukacyjne, z tego:
a) Szkoła Podstawowa Nr 2 – 4.590 zł,
b) Szkoła Podstawowa Nr 5 – 5.780 zł,
c) Zespół Szkół im. J. Kostycewicza – 5.820 zł,
d) Zespół Szkół im. A. Mickiewicza – 7.880 zł,
e) Gimnazjum Nr 1 – 5.270 zł,
f) Urząd Miasta – 11.693 zł.
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2) Zarządzeniem Nr 500/10 z dnia 27 lipca 2010 r. rozdysponowano rezerwę ogólną w kwocie
880 zł na zwiększenie planu wydatków na zakupy inwestycyjne dot. zadania pn. „Zakup
urządzeń biurowych i sprzętu komputerowego z oprogramowaniem w Urzędzie Miasta”.
Ponadto po stronie dochodów i wydatków wprowadzono dotacje celowe otrzymane
z budŜetu państwa, tj.:
− 25.504 zł na realizację zadań związanych z powszechnym spisem rolnym w 2010 r.,
− 9.000 zł na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym
na utworzenie nowych miejsc i ich utrzymanie (w ŚDS).

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,
Wiejskiej, Wierzbowej,
− budowie ścieŜek rowerowych w ul. Kleeberga,
− budowie kanalizacji sanitarnej w ul. 11-go Listopada, Wysockiego i Białowieskiej,
− budowie kanalizacji deszczowej w ul. Wysockiego, Mickiewicza i bł. ks. Antoniego Beszty
Borowskiego.

Dokonano odbioru końcowego:
− budowy nawierzchni z odwodnieniem, kanalizacji sanitarnej w drodze wewnętrznej od ul.
Ogrodowej,
− budowy nawierzchni, kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Wczasowej i Przechodniej.
Podpisano umowę z Zarządem Województwa Podlaskiego na realizację i dofinansowanie
dwóch projektów pt.:
− „Termomodernizacja obiektów Gimnazjum Nr 1”,
− „Termomodernizacja obiektów Szkoły Podstawowej Nr 2 i Nr 5”, zgłoszonych w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013.

Ogłoszono przetarg na:
− termomodernizację obiektów Gimnazjum Nr 1,
− zagospodarowanie ronda w ul. Piłsudskiego.
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UniewaŜniono drugi przetarg na przebudowę skrzyŜowania drogi krajowej Nr 19
z łącznikiem drogi krajowej Nr 19 z ul. Mickiewicza oraz ogłoszono trzeci. Wartość
przedłoŜonych ofert znacznie przekracza wartość środków finansowych zabezpieczonych w
budŜecie miasta.

W zakresie spraw gospodarki przestrzennej
1. Wydano 62 decyzje o warunkach zabudowy i 1 decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji
celu publicznego.
2. Wydano 4 decyzje zatwierdzające podział nieruchomości.
3. Sprzedano na rzecz najemcy lokal mieszkalny nr 15 o powierzchni uŜytkowej 45,82 m2
znajdujący się w budynku przy ul. 3 Maja 5 za cenę 49.909,50 zł po zastosowaniu 50%
bonifikaty.
4. W trybie przetargu ustnego nieograniczonego sprzedano dwa lokale garaŜowe znajdujące
się w budynku garaŜowo-gospodarczym przy ul. Studziwodzkiej 35a za łączną cenę 5.688
zł.
5. Wydano 1 decyzję ustalającą opłatę adiacencką z tytułu wzrostu wartości nieruchomości
w wyniku jej podziału na łączną kwotę 14.331,20 zł.
6. Sprzedano 5 nieruchomości miejskich:
a) w trybie przetargu ustnego nieograniczonego:
− działkę o nr 2652/61 i 3652/82 o pow. 0,0559 ha przy ul. Strzelniczej za kwotę netto
31.815,00zł,
− działkę o nr 3425/22 przy ul. Polnej o pow. 0,0961 ha, za kwotę netto 53.460,00 zł,
− działkę o nr 3652/60 przy ul. Strzelniczej o pow. 0,0565 ha za kwotę netto 33.650,00 zł,
b) w trybie bezprzetargowym:
− działkę o nr 1412/7i 1412/8 przy ul. Piłsudskiego o pow. 0,0093 ha za kwotę netto
2.997,00zł
− działkę o nr 75/1 przy ul. Studziwodzkiej o pow. 0,0142 ha za kwotę netto 3.050,00 zł
7. Wydano 18 decyzji ustalających opłatę adiacencką z tytułu wzrostu wartości
nieruchomości, stanowiącą odpowiednik uczestnictwa w kosztach wybudowania drogi o
nawierzchni asfaltowej w ulicy Kwiatowej i ulicy Glogera.

Pragnę poinformować, Ŝe z zakresu spraw gospodarki komunalnej:
1. Rozpatrzono 200 wniosków o przyznanie dodatku mieszkaniowego w tym wydano:
- 188 decyzji o przyznaniu dodatku mieszkaniowego;
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- 12 decyzji odmownych;
Przeprowadzono 2 wywiady środowiskowe;
2. Wystawiono 38 zaświadczeń o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej;
3. Wydano:
−

21 decyzji o wykreśleniu z ewidencji działalności gospodarczej oraz dokonano 64
zmiany wpisów do ewidencji;

− 7 decyzji zezwalających na usunięcie ogółem 29 drzew;
− 32 decyzje na zajęcie pasa drogowego na kwotę 19 862,94 zł;
− 4 decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia;
− 8 decyzji lokalizacyjnych na wbudowanie urządzeń nie związanych z funkcjonowaniem
pasa drogowego;
− 2 decyzje na budowę zjazdów;
− zezwolenia na sprzedaŜ napojów alkoholowych w następujących punktach sprzedaŜy:
a) „ogródek piwny” przy ul. Ogrodowej 109 A – piwo;
b) jednorazowe zezwolenie na sprzedaŜ i podawanie piwa podczas imprezy „Letni
piknik z Arhelanem” przy ul. Piłsudskiego 45;
4. Zapewniono 4 lokale mieszkalne dla osób zakwalifikowanych do najmu lokalu
komunalnego;
5. Dokonano przebudowy wjazdu od ul. Mickiewicza przy PSS Społem i Urzędzie Skarbowym
poprzez ułoŜenie kostki betonowej– wartość zadania 9.436,00 zł;
6. Dokonano konserwacji rowów otwartych przy ul. 11-go Listopada, Jana Pawła II,
Strzelniczej, Torowej, Jagiellońskiej cieku Lubka oraz rzeki Biała polegającej na okoszeniu
skarp, odmulaniu dna, faszynowaniu oraz wycięciu zakrzaczeń rosnących na skarpach rzeki;
7. Przeprowadzono przetarg na zakup energii elektrycznej w wyniku, którego wyłoniono
nowego dostawcę energii obniŜając koszty zakupu o 7 %;
8. Wykonano oświetlenie ulicy Chmielnej, Chmielnej zaułek oraz Rumiankowej;
9. Wykonano dokumentację techniczną oraz uzyskano prawomocną decyzję pozwolenia na
budowę oświetlenia ul. Sportowej. W chwili obecnej trwa procedura wyłaniania wykonawcy
przedmiotowego zadania.

Szanowna Rado,
Na zaproszenie Rejonu Keleraszskiego 15 uczniów bielskich gimnazjów wraz
z opiekunami uczestniczyło w dniach od 26 czerwca do 7 lipca b.r. w wypoczynku letnim
zorganizowanym w obozie Orikowa w Mołdawii. Realizując zawarte porozumienie

5
o współpracy miasta Bielsk Podlaski z Rejonem Keleraszskim (Republika Mołdowa) oraz
miastem Świetłogorsk (Republika Białorusi) w dniach od 5 do 14 lipca b.r. zorganizowano w
Bielsku Podlaskim wypoczynek letni dla młodzieŜy szkolnej z miasta Kelerasz, Świetłogorsk i
Bielsk Podlaski. Uczestniczyło w nim po 15 uczniów z Bielska Podlaskiego i Kelerasz, a takŜe
po dwóch opiekunów z kaŜdego miasta. Program wypoczynku uwzględniał integrację
młodzieŜy, zwiedzanie miasta Bielsk Podlaski i okolic, a takŜe Białegostoku.

12 lipca b.r. zatwierdziłem arkusze organizacyjne szkól na rok szkolny 2010/2011.
W roku szkolnym 2010/2011 w szkołach podstawowych uczyć się będzie 2201 uczniów, z tego
1345 uczniów w szkołach podstawowych i 856 uczniów w gimnazjach. W porównaniu do
ubiegłego roku szkolnego liczba uczniów zmniejszy się o 28 w szkołach podstawowych i o 62
w gimnazjach.

W okresie międzysesyjnym wpłynęły sprawozdania końcowe z realizacji zadania w
zakresie wspierania kultury i ochrony dziedzictwa narodowego od:
− Miejskiej Biblioteki Publicznej z przeznaczeniem na imprezy dla dzieci „KsiąŜka Biblioteka – Miasto” na kwotę 500 zł
− Fundacji Domów Kultury Prawosławnej Diecezji Warszawsko – Bielskiej na wydanie
publikacji – folderu z okazji Święta Bielskiej Ikony Matki BoŜej pt. „Hodigitria” na
kwotę 4.500.
Dotacje zostały rozliczone zgodnie z umowami.

Ponadto

wpłynęły

częściowe

sprawozdania

z

realizacji

zadań

publicznych

dofinansowanych ze środków budŜetowych od Bielskiego Klubu Sportowego „Tur”, Miejskiego
Klubu Pływackiego „Wodnik”, Związku Ukraińców Podlasia, Miejskiej Biblioteki Publicznej i
Stowarzyszenia Pomocy „Serce Ludzi Ziemi Bielskiej”. Sprawozdania są w trakcie analizy.
W dniu 28 lipca 2010 r. Zarządzeniem Nr 501/10 z dnia 28 lipca 2010 r. ustaliłem wzór
wniosku o przyznanie stypendium szkolnego. Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego
mieszkańcy Miasta Bielsk Podlaski mogą składać w terminie od 1 do 15 września 2010 roku, a
w przypadku słuchaczy kolegium nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i
kolegiów słuŜb społecznych do 15 października 2010 roku.
W dniu 9 sierpnia 2010 roku został rozstrzygnięty konkurs ofert na realizację programu
zdrowotnego „Program szczepień profilaktycznych przeciw wirusowi HPV dziewczynek
urodzonych w 1998 roku – mieszkanek Bielska Podlaskiego. Na realizatora programu wybrano
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Prywatną Praktykę Lekarską – Jerzy Aleksiejuk w Bielsku Podlaskim, ul. 3 Maja 15, który
zaoferował jednostkowy koszt realizacji świadczeń w kwocie 300 zł.
Jednocześnie informuję, iŜ na konkurs wpłynęła równieŜ oferta od Samodzielnego
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bielsku Podlaskim, który zaoferował cenę
jednostkową w wysokości 550 zł.

W okresie międzysesyjnym w ramach realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Miejskiego Programu Przeciwdziałania
Narkomanii:
1. W dniu 24.06.2010 r. dokonano kontroli zadania „Świetlica socjoterapeutyczna w Bielsku
Podlaskim dla dzieci z rodzin ubogich i dysfunkcyjnych”, a w dniu 13.07.2010 roku
skontrolowano zadanie „Wypoczynek letni dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych wraz
z realizacją programu z zakresu profilaktyki uzaleŜnień i przemocy w rodzinie”
realizowanych przez Caritas Diecezji Drohiczyńskiej.
2. Skontrolowano 7 punktów sprzedaŜy alkoholu w zakresie przestrzegania zasad i warunków
korzystania z zezwoleń na sprzedaŜ napojów alkoholowych. Podczas kontroli pouczono o
konieczności legitymowania młodocianych.
3. Zakupiono 2 urządzenia alcoblow czyli urządzenie do badania stanu trzeźwości kierowców
oraz 20 narkotestów dla potrzeb Komendy Powiatowej Policji w Bielsku Podlaskim.
4. Zakupiono nagrody do imprezy rekreacyjno-sportowej „Lato w mieście” realizowanej przez
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Bielsku Podlaskim w terminie 16.07- 17.08.2010 r.
oraz imprezy pod hasłem „Wakacje na osiedlu” organizowanej przez Spółdzielnię
Mieszkaniową „Podlasie” .
5. W dniu 06.08.2010 r. dokonano kontroli zadania „Organizacja letniego wypoczynku dla
dzieci i młodzieŜy z rodzin dysfunkcyjnych” realizowanego przez Związek Harcerstwa
Polskiego Chorągiew Białostocką.
6. Zakupiono artykuły spoŜywcze, materiały plastyczne, upominki do imprez promujących
zdrowy styl Ŝycia Wakacyjny Klub Biblijny, Koło Wakacyjnej Radości realizowanych przez
Kościół Chrześcijan Baptystów i Kościół Chrystusowy z Bielska Podlaskiego. W ramach
realizacji w/w imprez zapewniono równieŜ osobę do przeprowadzenia programu
profilaktycznego z zakresu przeciwdziałania uzaleŜnieniom

