Br.0056-8/10

Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta
za okres od 31 sierpnia do 27 września 2010 r.
Panie Przewodniczący,
Wysoka Rado
W sprawach z zakresu gospodarki finansowej miasta w okresie od ostatniej sesji
otrzymaliśmy pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku w sprawie
przedłoŜonej informacji o przebiegu wykonania budŜetu miasta za I półrocze. Poza
przygotowywaniem materiałów będących przedmiotem obrad dzisiejszej sesji, podjęto między
innymi wstępne czynności dotyczące prac związanych z konstrukcją budŜetu miasta na 2011 rok.
Określone wytyczne otrzymali kierownicy naszych jednostek organizacyjnych oraz kierownicy
referatów Urzędu Miasta. Ponadto Burmistrz Miasta podpisał zarządzenie nr 520/10 z dnia
13 września w sprawie dokonania zmian w budŜecie miasta, w którym:
a) zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 5.006 zł – środki z dotacji z przeznaczeniem na
realizację zadań związanych z powszechnym spisem rolnym w 2010 r.
b) zwiększono plan wydatków inwestycyjnych na zadanie „Przebudowa skrzyŜowania drogi
krajowej Nr 19 z łącznikiem drogi krajowej Nr 19 z ulicą Mickiewicza o 120.000 zł w związku z
potrzebą rozstrzygnięcia kolejnego przetargu w tej sprawie (źródłem tego wydatku jest
przesunięcie środków z innej inwestycji tj. przebudowa ulicy Wiejskiej oraz częściowo z
rezerwy ogólnej),
c) zwiększono plan wydatków o kwotę 29.600 zł na Zakup urządzeń i sprzętu komputerowego z
oprogramowaniem w Urzędzie Miasta, o 3.000 zł plan wydatków związanych z promocją w
związku z wyjazdem druŜyny piłkarskiej do Swietłogorska, o 3.000 zł dotację dla Przedszkola
Nr 5 z przeznaczeniem na zakup komputera w księgowości, o 557 zł środki na delegacje w
Zespole Szkół im. A.Mickiewicza,
d) dokonano przesunięć środków w kwocie 18.600 zł z przeznaczeniem na zagospodarowanie
ronda u zbiegu ulic Piłsudskiego i Mickiewicza.
W zakresie spraw inwestycyjnych wykonuje się roboty budowlane przy budowie:
− nawierzchni ulicy DubiaŜyńskiej, Kleeberga, Rejonowej, Wiejskiej, Wierzbowej i bł. ks.
Antoniego Beszty Borowskiego,
− kanalizacji sanitarnej w ul. 11-go Listopada i Białowieskiej,
− kanalizacji deszczowej w ul. Mickiewicza.
Dokonano odbioru końcowego robót zdania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja układu
komunikacyjnego miasta Bielsk Podlaski w ciągach drogi krajowej Nr 66 oraz powiatowych, ulice:
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Norwida, Nowa, Witosa, Gomułki, Baczyńskiego, Leśmiana, Taraszkiewicza, Tokarzewicza,
Koszarowa, Kilińskiego, Kolberga”.
Podpisano umowę na:
− dostawę energii elektrycznej,
− zagospodarowanie ronda w ul. Piłsudskiego.
Wybrano najkorzystniejszą ofertę na:
− termomodernizacja obiektów Gimnazjum Nr 1 w Bielsku Podlaskim,
− przebudowę skrzyŜowania drogi krajowej Nr 19 z łącznikiem drogi krajowej Nr 19 z ul.
Mickiewicza.
Trwa badanie ofert w przetargu termomodernizacja obiektów Szkoły Podstawowej Nr 2 i Nr 5
w Bielsku Podlaskim, zaś uniewaŜniono przetarg na utwardzenie nawierzchni placu – parking
wewnętrzny od strony ul. Kopernika.
W zakresie spraw gospodarki przestrzennej:
1. Wydano 21 decyzji o warunkach zabudowy.
2. W trybie przetargu ustnego nieograniczonego sprzedano lokal garaŜowy znajdujący się w
budynku garaŜowo-gospodarczym przy ul. Studziwodzkiej 35a za cenę 3.323,00 zł.
3. W wyniku przeprowadzonych przetargów ustnych nieograniczonych sprzedano:
− działkę oznaczoną nr geod. 3425/16 o pow. 959 m² przy ul. Polnej za cenę 49.500,00 zł netto,
− działkę oznaczoną nr geod. 3425/18 o pow. 959 m² przy ul. Polnej za cenę 45.935,00 zł netto,
− działkę oznaczoną nr geod. 3425/19 o pow. 959 m² przy ul. Polnej za cenę 45.935,00 zł netto,
− działkę oznaczoną nr geod. 3425/20 o pow. 960 m² przy ul. Polnej za cenę 50.600,00 zł netto,
− działkę oznaczoną nr geod. 3425/21 o pow. 960 m² przy ul. Polnej za cenę 51.100,00 zł netto.
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W trybie bezprzetargowym sprzedano:

− działkę oznaczoną nr, nr geod. 728/3, 853/1 o pow. 198 m² przy ul. Myśliwskiej za cenę
14.000,00 zł netto
− działkę oznaczoną nr geod. 2550/6 o pow. 93 m² przy ul. Dubicze za cenę 5.400,00 zł netto.
5. Wydano 9 decyzji ustalających opłatę adiacencką z tytułu wzrostu wartości nieruchomości,
stanowiącą odpowiednik uczestnictwa w kosztach wybudowania drogi o nawierzchni
asfaltowej w ulicy Wrzosowej.
Pragnę poinformować, Ŝe z zakresu spraw gospodarki komunalnej:
4. Rozpatrzono 95 wniosków o przyznanie dodatku mieszkaniowego w tym wydano:
- 90 decyzji o przyznaniu dodatku mieszkaniowego;
- 5 decyzji odmownych;
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5. Wystawiono 11 zaświadczeń o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej;
6. Wydano:
−

11 decyzji o wykreśleniu z ewidencji działalności gospodarczej oraz dokonano 14 zmian
wpisów do ewidencji;

−

1 decyzję zezwalającą na usunięcie 2 drzew;

−

10 decyzji na zajęcie pasa drogowego na kwotę 2.742,48 zł;

−

2 decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia;

−

zezwolenia na sprzedaŜ napojów alkoholowych w następujących punktach sprzedaŜy:
 Pizzeria „MORELLA” ul. A. Mickiewicza 29 (piwo);
 Sklep przy ul. Kazanowskiego 24 (piwo);
7. Odmówiono wydania zezwolenia na sprzedaŜ wina i wódki w sklepie przy ul.
Kazanowskiego 24;
8. Cofnięto zezwolenie na sprzedaŜ piwa i wódki w sklepie przy ul. Brańskiej 75;
9. Wygaszono zezwolenie na sprzedaŜ napojów alkoholowych w następujących punktach
sprzedaŜy:
 Sklep przy ul. Brańskiej 75 (wino);
 „ogródek piwny” przy ul. Brańskiej 75;
 Punkt gastronomiczny przy ul. A. Mickiewicza 54 B – dolna kondygnacja budynku
(piwo);
10. Wydano 8 decyzji lokalizacyjnych na wbudowanie urządzeń nie związanych
z funkcjonowaniem pasa drogowego oraz 2 decyzje na budowę zjazdów w pasie drogowym;
11. Wykonano mechaniczne profilowanie dróg gruntowych na powierzchni 14 576 m2 wraz z
dowozem pospółki w ilości 94 m3 – wartość robót – 11.063 zł.

Szanowna Rado,
W dniu 31 sierpnia 2010 r. Burmistrz Miasta podpisał umowę z lek Jerzym Aleksiejukiem
prowadzącym Prywatną Praktykę Lekarską na wykonanie zadania pod nazwą „Realizacja programu
zdrowotnego w zakresie szczepień przeciwko rakowi szyjki macicy i brodawkom płciowym - wirus
HPV (typ 6, 11, 16, 18), dziewczynek urodzonych w 1998 roku mieszkanek Bielska Podlaskiego”
W ramach realizacji programu zdrowotnego przeprowadzono w szkołach akcje
informacyjno-edukacyjne z uwzględnieniem informacji o potrzebie wykonywania regularnych
cytologicznych badań profilaktycznych zgodnie z obowiązującymi zaleceniami po zakończonym
programie szczepień. W dniu 14 września w punkcie szczepień NZOZ „Twój Lekarz” w Bielsku
Podlaskim rozpoczęto szczepienia dziewczynek urodzonych w 1998 r. Na 118 objętych
szczepieniem dziewczynek, zaszczepiono szczepionką Silgard 89 osób.
W dniu 1 września br. Burmistrz Miasta podpisał aneks do umowy z Miejskim Klubem
Pływackim „Wodnik” na popularyzację i upowszechnianie sportów pływackich, reprezentowanie
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Bielska Podlaskiego w zawodach regionalnych, krajowych i międzynarodowych, organizacja zajęć
pływackich dla dzieci i młodzieŜy w celu upowszechnienia umiejętności pływania i bezpieczeństwa
na wodach. Aneks dotyczył przesunięcia poszczególnych środków w kosztorysie zadania tj.
zwiększenia środków na wejścia na pływalnię, a tym samym zmniejszenie wynagrodzenia
trenerów.
W dniu 5 września w Amfiteatrze Miejskim odbył się Festyn Białoruski, podczas którego
wystąpiły gościnnie zespoły: „Haradzienskija Karunki” z Grodna, „Ciernica”z Mińska,
„Kupalinka” i „Prymaki” z Białegostoku, oraz zespoły lokalne „śeuŜyki”, „Kaprys” i „Wianok” z
Zespołu Szkół z DNJB w Bielsku Podlaskim, a takŜe Chór Pieśni i Tańca „Wasiloczki” i Zespół
Pieśni Białoruskiej „Małanka” z Bielskiego Domu Kultury.
W ramach koncertu Burmistrz Miasta uhonorował medalami 20-lecia samorządu gminnego
zasłuŜonych dla naszej gminy: Jana Syczewskiego, działacza mniejszości białoruskiej i radnego
sejmiku podlaskiego oraz posła na Sejm Jarosława Matwiejuka.
Pragnę poinformować, iŜ z dniem 15 września 2010 roku upłynął termin składania
wniosków o przyznanie stypendiów szkolnych. Ogółem wpłynęło 193 wnioski o przyznanie
stypendium szkolnego.
W okresie międzysesyjnym zostały rozliczone dotacje udzielone Związkowi Ukraińców
Podlasia i Stowarzyszeniu Pomocy „Serce Ludzi Ziemi Bielskiej” na realizację zadań publicznych
dofinansowanych ze środków budŜetu miasta. Jednocześnie nadmieniam, iŜ zostały rozliczone
częściowe sprawozdania z realizacji zadań publicznych dofinansowanych ze środków budŜetu
miasta dla Miejskiego Klubu Pływackiego „Wodnik” oraz Bielskiego Klubu Sportowego „Tur”
(sekcja piłki noŜnej).
18 września 2010 roku na stadionie miejskim w Białymstoku odbyła się doroczna
uroczystość sportu szkolnego. Podczas uroczystości została ogłoszona klasyfikacja powiatów, miast
i gmin województwa podlaskiego w sporcie dzieci i młodzieŜy za rok szkolny 2009/2010 o Puchar
Marszałka Województwa Podlaskiego. W końcowej klasyfikacji w sporcie szkolnym gmin
miejskich i miejsko – wiejskich za rok szkolny 2009/2010 miasto Bielsk Podlaski zajęło II miejsce
w województwie podlaskim.
Jednocześnie pragnę poinformować, iŜ w klasyfikacji końcowej szkół gimnazjalnych
Gimnazjum Nr 3 zajęło 7 miejsce, zaś w klasyfikacji szkół gimnazjalnych w kategorii chłopców
Gimnazjum Nr 3 zajęło 5 miejsce w województwie.
W dniu 19 września w Amfiteatrze Miejskim odbyła się impreza cykliczna pod nazwą
„PoŜegnanie Lata”. Dla Bielskiej publiczności wystąpił zespół bluesowy Kasa Chorych, zespół
discopolowy Megam oraz zespół Helou. Z duŜym entuzjazmem został przyjęty przez bielską
publiczność pokaz koreańskiej sztuki walki Taekwon (czyt. Tekłondo) podczas którego, swoje

5
mistrzowskie umiejętności zaprezentowali miłośnicy tego sportu – członkowie klubu „Taekwondo
Bielsk Podlaski z siedzibą w Zespole Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II.
W okresie międzysesyjnym w ramach realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Miejskiego Programu Przeciwdziałania
Narkomanii:

1. Skierowano 6 osób na badanie biegłych sądowych celem określenia uzaleŜnienia od
alkoholu.
2. Opłacono 3 badania biegłych sądowych.
3. Wydano 4 opinie w sprawie zgodności usytuowania punktów sprzedaŜy alkoholu.
4. Skontrolowano 8 punktów sprzedaŜy alkoholu w zakresie przestrzegania zasad i warunków
korzystania z zezwoleń na sprzedaŜ napojów alkoholowych. Podczas kontroli pouczono o
konieczności legitymowania młodocianych.
5. Opłacono czynsz za wynajem pomieszczeń Klubowi Abstynenta „Promień”.
6. Zorganizowano w dniu 13.09.2010 r. spotkanie z pedagogami i koordynatorami świetlic
środowiskowych działających w Bielsku Podlaskim, w celu omówienia organizacji pracy
świetlic w roku szkolnym 2010/2011.
7. W dniu 04.09.2010 r. skontrolowano zadanie „Festyn rodzinny – Parafiada z promocją
zdrowego stylu Ŝycia z programem profilaktycznym „śyję zdrowo bez nałogów”
realizowanego przez Fundację Domów Kultury Prawosławnej w Bielsku Podlaskim. Do
powyŜszego zadania nie wniesiono uwag ani zastrzeŜeń.
8. Zakupiono programy profilaktyczne „Antidotum na agresję” dla uczniów klas III i VI
bielskich szkół podstawowych.
9. Zakupiono słodycze do imprezy promującej zdrowy styl Ŝycia organizowanej przez Oddział
NSZZ Solidarność w Bielsku Podlaskim, która odbyła się w dniu 11 września 2010 r.
10. W dniu 17.09.2010 r. pracownik Referatu Oświaty i Kultury wziął udział w szkoleniu na
temat „Współpraca z organizacjami pozarządowymi”.

W ramach realizacji projektu „Bezpiecznie wokół nas”:
−

zakupiono płyty pilśniowe i farby akrylowe na zajęcia plastyczne „Sztuka ulicy”
realizowane w Gimnazjum Nr 2 w Bielsku Podlaskim;

−

zakupiono szkolenie Rady Pedagogicznej i rodziców uczniów Gimnazjum Nr 2 na temat
„Zachowania ryzykowne młodzieŜy - zjawisko, zagroŜenia, profilaktyka” Szkolenie odbyło
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się w dn. 15.09.2010 r., a prowadził je prof. dr hab. Mariusz Jędrzejko;
−

zakupiono materiały dydaktyczne z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej na zajęcia z
młodzieŜą do Gimnazjum nr 1 i Gimnazjum Nr 2 w Bielsku Podlaskim;

−

uruchomiono realizację programów profilaktycznych „Agresja” i „Requiem dla Ŝycia Narkotyki” dla uczniów Gimnazjum Nr 1 i Gimnazjum Nr 2 w Bielsku Podlaskim.

Wysoka Rado,
W dniach 16-17 września b.r. w Kaliszu odbył się VIII Kongres Miast Polskich. Tematem obrad
na kongresie była:
− ochrona dziedzictwa miejskiego, w tym aspektów prawnych i finansowych ochrony zabytków,
− finanse miast w świetle obserwowanych tendencji.
Podczas obrad kongresu przyjęto adresowane do władz ustawodawczych stanowiska odnośnie
stanu finansowców samorządowych i finansowania dróg publicznych. Stanowiska te przedkładam
Wysokiej Radzie.
W.Z. BURMISTRZA MIASTA

/-/ Walentyna Szymczuk
Zastępca Burmistrza

