Br.0057.2.2011

Sprawozdanie
z działalności Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski
za okres od 25 stycznia do 21 lutego 2011 r.
Panie Przewodniczący,
Wysoka Rado
W minionym okresie poza przygotowaniem materiałów na dzisiejszą sesję podpisałem
zarządzenie nr 31/11 z dnia 4 lutego 2011 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie na rok
2011, w którym uruchomiłem środki z rezerwy ogólnej w kwocie 14.400 zł na zakup łącza
internetowego i opłatę eksploatacyjną dla potrzeb Urzędu Stanu Cywilnego, biura dowodów
osobistych oraz ewidencji ludności w celu uruchomienia bezpośredniej łączności Urzędu Miasta
z centralnymi rejestrami w Warszawie, uruchomiłem też kwotę 15.000 zł dla Miejskiego Ośrodka
Sportu i Rekreacji na pokrycie kosztów obozu kondycyjnego drużyny trampkarzy młodszych.
Dokonałem też przesunięć środków na wnioski kierowników referatu organizacyjnego
i gospodarki komunalnej oraz referatu spraw obywatelskich.
W związku z wnioskiem Rady Miasta Bielsk Podlaski ubiegłej kadencji o przedłożenie po
zakończeniu sprawy informacji na temat sposobu wykorzystania przez Gminę Wilków przyznanej
jej z budżetu miasta Bielsk Podlaski dotacji w wysokości 50.000 złotych na usunięcie skutków
powodzi, która to powódź miała miejsce w maju i czerwcu 2010 roku – informuję, że Wójt Gminy
Wilków w dniu 27 grudnia 2010 roku przekazał rozliczenie finansowe, z którego wynika, że kwota
dotacji została w całości wydatkowana na odbudowę zniszczonej w czasie trwania akcji
powodziowej drogi w miejscowości Podgórze na terenie Gminy Wilków.
W zakresie spraw inwestycyjnych podpisano umowy na:
− wykonanie operatów szacunkowych nieruchomości położonych na terenie miasta,
− pielęgnację drzew – wycinkę oraz cięcie koron drzew,
− pełnienie funkcji inspektora nadzoru w postępowaniu pn.: „Remont budynku Urzędu Miasta”,
− obsługę prawną Urzędu Miasta w 2011r.,
− konserwację oświetlenia ulicznego,
Ogłoszono przetargi na:
− przebudowę chodnika z parkingiem, łącznika w ul. Wysockiego,
− przebudowę ul. Sadowej,
− przebudowę chodnika z parkingiem w ul. Słowackiego na odcinku od ul. Wojska Polskiego do
ul. Dubiażyńskiej.
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W zakresie spraw gospodarki przestrzennej wydano:
− 8 decyzji o warunkach zabudowy,
− 2 decyzje ustalające opłatę adiacencką z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku jej
podziału na łączną kwotę 10.207,20 zł.
− 6 decyzji zatwierdzających podział nieruchomości,
− 3 decyzje zobowiązujące do zwrotu zwaloryzowanej równowartości bonifikaty udzielonej od
opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, w tym 1
decyzja dotyczy osoby fizycznej, 2 spółdzielni mieszkaniowych.
Uzyskano z tego tytułu kwotę 5.089,79 zł. Żądanie zwrotu bonifikaty nastąpiło po
stwierdzeniu, że wieczyści użytkownicy na rzecz, których dokonano przekształcenia
z zastosowaniem bonifikaty dokonali zbycia nieruchomości na rzecz osoby niebliskiej, a w
przypadku spółdzielni zbycie części nieruchomości nastąpiło na rzecz osób nie będących ich
członkami.
Sprzedano na rzecz najemców lokale mieszkalne:
− oznaczony nr 13 o powierzchni użytkowej 45,84 m2 za cenę 40.839,00 zł
i
− oznaczony nr 8 o powierzchni użytkowej 50,70 m2 znajdujące się w budynku przy ul. Adama
Mickiewicza 29C za cenę 48.682,00 zł po zastosowaniu 50% bonifikaty.
W dniu 31 stycznia 2011 r. została zawarta umowa z panem Maksymiukiem zam.
w Białymstoku na wykonanie prac projektowych Bielskiego Centrum Kultury. Wpłynęło 9 ofert.
Rozstrzygnięcia dokonał Sąd konkursowy. Konkurs organizowało Stowarzyszenie Architektów RP
O/Białystok.
W miesiącu styczniu br. wystosowaliśmy Petycję do Ministra Infrastruktury w Warszawie
popartą ponad 1300 podpisami mieszkańców miasta i gminy przeciwko wstrzymaniu planów
budowy drogi ekspresowej S-19 Białystok – Lublin.
Pragnę poinformować, że z zakresu spraw gospodarki komunalnej:
1. Rozpatrzono 115 wniosków o przyznanie dodatku mieszkaniowego, w tym wydano:
− 114 decyzji o przyznaniu dodatku mieszkaniowego;
− 1 decyzję odmowną;
Przeprowadzono 1 wywiad środowiskowy.
2. Wystawiono 12 zaświadczeń o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.
3. Wydano:
− 11 decyzji o wykreśleniu z ewidencji działalności gospodarczej oraz dokonano 22 zmiany
wpisów do ewidencji;
− 1 na usunięcie 4 drzew;
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− 2 na zajęcie pasa drogowego na kwotę 58,18 zł;
− 1 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia;
− 2 lokalizacyjne na wbudowanie urządzeń nie związanych z funkcjonowaniem pasa drogowego;
− 2 na budowę zjazdów w pasie drogowym w ul. Orlańskiej i Asnyka.

Szanowna Rado,
W dniach 22 – 23 stycznia 2011 r. w Bielskim Domu Kultury odbył się XII Ogólnopolski
Dziecięco – Młodzieżowy Festiwal Kolędy i Pastorałki Współczesnej „Kantyczka”. W festiwalu
wzięło udział 18 solistów w trzech grupach wiekowych. Najlepszym wykonawcom wręczono
nagrody i statuetki brązowego, srebrnego i złotego flecika.
Pragnę poinformować, iż z dniem 25 stycznia 2011 roku upłynął termin składania ofert na
realizację zadań publicznych w zakresie sportu i kultury fizycznej w pierwszym półroczu 2011
roku przez organizacje pozarządowe i inne podmioty. W bieżącym roku do Urzędu Miasta
wpłynęło 10 ofert od 7 organizacji. Niektóre organizacje pozarządowe złożyły kilka ofert. W
dniach 26 -28 stycznia 2011 roku odbyła posiedzenie komisja opiniująca oferty pod względem
formalnym, a w dniu 1 lutego 2011 roku odbyło się posiedzenie komisji konkursowej, której
zadaniem było zaopiniowanie złożonych ofert pod względem merytorycznym i zaproponowanie
wysokości dotacji.
W dniu 8 lutego 2011 roku Zarządzeniem Nr 33/11 przyznałem dotacje następującym
organizacjom:
1. Powiatowemu Szkolnemu Związkowi Sportowemu - na Organizację zawodów sportowych
dla szkół podstawowych i gimnazjów w kwocie 3.000 zł;
2. Chrześcijańskiemu Klubowi Sportowemu „Tęcza” na:
• Prowadzenie pozaszkolnych zajęć sportowych z koszykówki dla dzieci ze szkół
podstawowych, organizacja pierwszego ponadlokalnego turnieju koszykówki dziecięcej,
uczestnictwo w ogólnopolskich rozgrywkach turniejowych koszykówki dziecięcej
w kwocie 1.000 zł;
• Prowadzenie pozaszkolnych zajęć sportowych dla dzieci ze szkół podstawowych dla dzieci
ze szkół podstawowych, organizacja pierwszego ponadlokalnego turnieju piłki nożnej,
całoroczne uczestnictwo w Diecezjalnym Turnieju Piłki Nożnej w kwocie 2.000 zł;
3. Miejskiemu Klubowi Pływackiemu „Wodnik” na:
• Popularyzację i upowszechnianie sportu pływackiego, reprezentowanie Bielska
Podlaskiego w zawodach regionalnych, krajowych i międzynarodowych, organizacja zajęć
pływackich dla dzieci i młodzieży w celu upowszechniania umiejętności pływania i
bezpieczeństwa na wodach w kwocie 20.000 zł;
• Organizację i przeprowadzenie zawodów pływackich na pływalni miejskiej „Wodnik”
Bielsk Podlaski z cyklu GRAND PRIX Województwa Podlaskiego w kwocie 2.000 zł;
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4.

Bielskiemu Klubowi Sportowemu „Tur” na:

• Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, udział w rozgrywkach ligowych, w tym:
szkolenia zawodników, organizowanie treningów i zawodów na szczeblu regionalnym
(sekcja piłki nożnej) w kwocie 33.000 zł;
• Wspieranie rozwoju sportu, rekreacji, kultury fizycznej oraz organizacja i uczestnictwo
w rozgrywkach o mistrzostwo ligi w ramach współzawodnictwa sportowego oraz
działalność sekcji piłki koszykowej BKS „Tur” w kwocie 58.000 zł;
5. Klubowi Tenisa Stołowego – na Szkolenie i prowadzenie drużyny tenisa stołowego
w rozgrywkach ligowych oraz turniejach w kwocie 3.000 zł;
6.

7.

Młodzieżowemu Klubowi „TAEKWON - DO” – na „Przeprowadzenie pozaszkolnych
zajęć sportowych ze sztuki walki TAEKWON-DO skierowanych do dzieci, młodzieży
i osób dorosłych na terenie miasta Bielsk Podlaski” w kwocie 2.000 zł;
Caritas Diecezji Drohiczyńskiej – na Warsztaty terapii zajęciowej na zdrowie, urodę,
sprawność fizyczną i intelektualną rodziny bielskiej w kwocie 1.000 zł.

W dniu 9 lutego podpisałem umowę z Urzędem Marszałkowskim Województwa
Podlaskiego o dofinansowanie Projektu: „Realizacja standardu IV i standardu V wynikającego
z procesu indywidualizacji nauczania w klasach I-III we wszystkich szkołach podstawowych ” w
ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego
Funduszu Społecznego.
Koszt dofinansowania projektu wynosi 300.772,60 zł., a realizowany będzie do 30 czerwca
2012r.
W ramach projektu będą realizowane zajęcia dla dzieci z trudnościami i zaburzeniami
w zdobywaniu umiejętności polonistycznych, matematycznych, logopedycznych oraz
specjalistyczne zajęcia terapeutyczne. Uczniowie zdolni będą mogli rozwijać zainteresowania
w szczególności z nauk matematyczno-przyrodniczych, na kołach teatralnych, w grupach
muzycznych. W ramach projektu doposażymy bazę dydaktyczną szkół.
W okresie międzysesyjnym w ramach realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Miejskiego Programu Przeciwdziałania
Narkomanii:
1. W dniu 25 stycznia 2011 r. ogłosiłem otwarty konkurs ofert na realizację zadań
publicznych z zakresu Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych i Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii. Termin składania
ofert upłynął 15 lutego 2011 r. W zakresie MPPiRPA wpłynęło 12 ofert, a MPPN – 2
oferty. Obecnie oferty są analizowane pod względem prawnym. Rozstrzygnięcie konkursu
nastąpi 28 lutego b.r.
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2. Rozliczono dotacje Stowarzyszenia Na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
FUNDAMENT na prowadzenie „Punktu Informacyjno – Konsultacyjnego dla osób i rodzin
znajdujących się w sytuacjach kryzysowych, w tym doznających przemocy w rodzinie”
i „Grupy wsparcia dla osób doznających przemocy w rodzinie”, Bielsko – Podlaskiego
Stowarzyszenia Klubu Abstynentów Promień na „Promowanie trzeźwego stylu życia
połączone z działaniami pomocowymi skierowanymi do osób, rodzin z problemami
alkoholowymi”, Caritas Diecezji Drohiczyńskiej na „Świetlicę socjoterapeutyczną
w Bielsku Podlaskim dla dzieci z rodzin ubogich i dysfunkcyjnych”. Do realizacji
powyższych zadań nie wniesiono zastrzeżeń.
3. Zarządzeniem z dnia 1 lutego 2011 r. dokonałem zmian w składzie osobowym Miejskiej
Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
BURMISTRZ MIASTA
/-/ Eugeniusz Berezowiec

