Br.0057.4.2011

Sprawozdanie
z działalności Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski
za okres od 29 marca do 25 kwietnia 2011 r.
Panie Przewodniczący,
Wysoka Rado
W zakresie spraw finansowych w okresie od ostatniej sesji poza przygotowywaniem
spraw na dzisiejszą sesję, sporządzaniem sprawozdawczości rocznej za rok ubiegły i kwartalnej za
rok bieżący, podpisałem dwa zarządzenia w sprawie dokonania zmian w budżecie:
1. Zarządzenie nr 57/11, w którym wprowadziłem po stronie dochodów i wydatków dotację w
kwocie 42.398 zł przeznaczoną na zadanie zlecone gminie dotyczące narodowego spisu
ludności i mieszkań w 2011 r., oraz dokonałem przesunięć środków na wnioski kierowników
referatów Urzędu Miasta, w tym rozdysponowałem rezerwę ogólną w kwocie 94 zł i rezerwę
celową na wydatki bieżące w oświacie w kwocie 1.930 zł,
2. Zarządzenie nr 64/11, w którym wprowadziłem po stronie dochodów i wydatków dotacje:
−

w kwocie 52.360 zł na zadania zlecone związane ze świadczeniem specjalistycznych usług
opiekuńczych realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej,

−

w kwocie 166.088 zł na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów
o charakterze socjalnym,

−

w kwocie 23.308 zł na zwiększenie dotacji z Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP
w związku z uzyskanym dofinansowaniem i planowaną realizacją projektu Budowa
infrastruktury zaopatrzenia w wodę wsi Radeni w Mołdowie.
Ponadto dokonałem przesunięć środków na wnioski kierowników referatów Urzędu Miasta i
rozdysponowałem środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące w oświacie w kwocie 21.881 zł, w
tym 20.000 zł na zabezpieczenie wkładu własnego na prace remontowe w Zespole Szkół im.
A.Mickiewicza w związku z ubieganiem się o dofinansowanie z rezerwy części oświatowej
subwencji ogólnej i kwotę 1.181 zł dla Przedszkola Nr 3 na zakup uzdatniacza wody z montażem.
Podpisano umowy na:

− zajęcia pozalekcyjne w ramach projektu pod nazwą: „Realizacja standardu IV i standardu V
wynikającego z procesu indywidualizacji nauczania w klasach I – III we wszystkich szkołach
podstawowych w Bielsku Podlaskim”, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,
− zakup wraz z dostawą środków dydaktycznych, materiałów, wyposażenia, sprzętu
elektronicznego i zestawu multimedialnego w ramach projektu pod nazwą: „Realizacja
standardu IV i standardu V wynikającego z procesu indywidualizacji nauczania w klasach I –
III we wszystkich szkołach podstawowych w Bielsku Podlaskim”, w ramach Programu
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Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego,
− mechaniczne letnie czyszczenie ulic miejskich w 2011 r.,
− utwardzenie nawierzchni placu – parking wewnętrzny od strony ul. Kopernika wraz
z pokryciem zadaszenia nad śmietnikiem i utylizacją azbestu.
Prowadzone są roboty budowlane przy:
− budowie ścieżek rowerowych w ulicy Jagiellońskiej,
− przebudowie chodnika z parkingiem w ul. Wysockiego,
− budowie kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Sadowej.
Ułożono warstwę ścieralną asfaltu w ul. Słowackiego w miejscu wybudowanej kanalizacji
sanitarnej i deszczowej w 2010 r.
Ogłoszono przetargi na:
− opracowanie studium wykonalności oraz dokumentacji projektowej przedsięwzięcia pn.:
„Uzbrojenie terenów inwestycyjnych części obszaru objętej miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego ograniczonego ulicami: Białowieską, Pogodną, i Warzywną
oraz granicami miasta”,
− remont budynku Urzędu Miasta.

W zakresie spraw gospodarki przestrzennej wydano:
−

29 decyzji o warunkach zabudowy i 3 decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego,

−

2 decyzje zatwierdzające podział nieruchomości.

−

14 prawomocnych decyzji ustalających opłatę adiacencką, stanowiących odpowiednik
uczestnictwa w kosztach wybudowania drogi pasa pieszo-jezdnego o nawierzchni z kostki
betonowej w ulicy Erdmana. Planowana kwota wpływu do budżetu miasta wynosi 7.000,00 zł.

Sprzedano na rzecz najemców lokale mieszkalne:
−

oznaczony nr 32 o powierzchni użytkowej 54,16 m2 znajdujący się w budynku przy
ul. A. Mickiewicza 27 za cenę 54.401,50 zł po zastosowaniu 50% bonifikaty,

−

oznaczony nr 23 o powierzchni użytkowej 32,12 m2 znajdujący się w budynku przy
ul. A. Mickiewicza 31A za cenę 31.930,50 zł po zastosowaniu 50 % bonifikaty.
Sporządzono 6 protokołów z dokonanych przeglądów stanu technicznego obiektów
w trakcie użytkowania w zakresie wymaganym zgodnie z przepisami prawa budowlanego.
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Pragnę poinformować, że z zakresu spraw gospodarki komunalnej:
1. Rozpatrzono 106 wniosków o przyznanie dodatku mieszkaniowego w tym wydano:
− 102 decyzje o przyznaniu dodatku mieszkaniowego;
− 4 decyzje odmowne;
2. Wystawiono 11 zaświadczeń o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej;
3. Wydano:
− 8 decyzji o wykreśleniu z ewidencji działalności gospodarczej oraz dokonano 23 zmian
wpisów do ewidencji;
− 3 decyzje zezwalające na usunięcie ogółem 4 drzew;
− 1 decyzję umarzającą postępowanie w sprawie środowiskowych uwarunkowaniach
zgody na realizację przedsięwzięcia;
− 9 decyzji na zajęcie pasa drogowego na kwotę 2975,88 zł;
− 12 decyzji lokalizacyjnych na wbudowanie urządzeń nie związanych z funkcjonowaniem
pasa drogowego;
4. Wygaszono zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w Klubie REJON przy ul.
Rejonowej 4 – piwo, wino, wódka;
5. Wykonano uzupełnienie ubytków w jezdni asfaltowej masą bitumiczną na gorąco w ilości
97,77 tony na wartość 59.586,00 zł.;
6. Rozpoczęto profilowanie dróg gruntowych wraz z dowozem pospółki;
7. Służby Zakładu Sieci Bielsk Podlaski na zlecenie Urzędu Miasta dokonały konserwacji
oświetlenia ulicznego miasta na wartość 14.556,00 zł;
8. W związku z „Programem usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Miejskiej
Bielsk Podlaski” wystąpiliśmy z wnioskiem do WFOŚiGW w Białymstoku o
dofinansowanie prac związanych z demontażem, transportem i utylizacją azbestu. Po
przeprowadzeniu akcji informacyjnej mającej na celu zebranie osób chętnych do uzyskania
w/w dofinansowania zgłosiło się 39 właścicieli posesji prywatnych. Ogólna ilość eternitu
planowanego do usunięcia w 2011 r. została określona na 5442,50 m2.

Szanowna Rado,
Pragnę poinformować, iż z dniem 14 marca 2011 roku upłynął termin składania ofert na
realizację zadań publicznych w zakresie wspieranie zadań z ochrony zdrowia, z zakresu pomocy
społecznej, w tym pomocy osobom i rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej i
życiowej oraz zadań z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego przez organizacje
pozarządowe i inne podmioty. W bieżącym roku do Urzędu Miasta wpłynęły 23 oferty od 16
organizacji.
Niektóre
organizacje pozarządowe złożyły kilka ofert.
W
dniu
15 marca 2011 roku odbyła posiedzenie komisja opiniująca oferty pod względem formalnym,
której skład został powołany Zarządzeniem Nr 43/11Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski z dnia
2 marca 2011 roku w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania ofert

4
organizacji pozarządowych i innych podmiotów na realizację zadań publicznych
w 2011 roku. Ponadto w dniu 21 marca 2011 roku odbyło się posiedzenie komisji konkursowej,
której zadaniem było zaopiniowanie złożonych ofert pod względem merytorycznym
i zaproponowanie wysokości dotacji.
W dniu 24 marca 2011 roku Zarządzeniem Nr 52/11 przyznałem dotacje następującym
organizacjom:
1. Stowarzyszeniu Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Szansa” – na Aktywną
rehabilitację osób niepełnosprawnych i opiekunów „To Szansa Na Zdrowie” w kwocie
3.000 zł;
2. Klubowi Amazonki – na „Wspieranie działań na rzecz osób dotkniętych chorobami
nowotworowymi w zakresie rehabilitacji, leczenia oraz terapii w celu przywrócenia ich do
normalnego funkcjonowania w rodzinie i społeczeństwie” w kwocie 9.000 zł;
3. Stowarzyszeniu Pomocy „Serce Ludzi Ziemi Bielskiej” – na „Wspieranie działalności
mającej na celu rehabilitację osób niepełnosprawnych, w tym dzieci i dorosłych.
Organizacja czterodniowego wyjazdu rehabilitacyjno – integracyjnego dla dzieci
i młodzieży niepełnosprawnej wraz z opiekunami i rodzeństwem” w kwocie 7.000 zł;
4. Polskiemu Związkowi Niewidomych Okręg Podlaski na:
 Nabywanie umiejętności orientacji przestrzennej i czynności dnia codziennego przez osoby
z dysfunkcją narządu wzroku w kwocie 1.000 zł,
 Rehabilitację dzieci z dysfunkcją narządu wzroku ze sprzężoną niepełnosprawnością w
kwocie 5.000 zł,
5.


6.
7.

8.




Stowarzyszeniu Bractwo Prawosławne św. św. Cyryla i Metodego Koło w Bielsku
Podlaskim na:
Bądźmy wszyscy razem” – spotkanie przedświąteczne w kwocie 1.000 zł;
Poznajemy kulturę naszego sąsiada – Białorusi” – program zajęć artystycznych
realizowanych w Przedszkolu Niepublicznym Nr 1 w Bielsku Podlaskim” w kwocie 500 zł;
Polskiemu Związkowi Emerytów, Rencistów i Inwalidów na zakup paczek
żywnościowych w kwocie 1.000 zł;
Stowarzyszeniu Bank Żywności w Suwałkach – na „Wspieranie działań w zakresie
dostarczania żywności najuboższym mieszkańcom miasta Bielsk Podlaski” w kwocie 3.500
zł;
Fundacji Domów Kultury Prawosławnej Diecezji Warszawsko – Bielskiej na:
„Wspieranie działań w zakresie dostarczania żywności najuboższym mieszkańcom miasta
Bielsk Podlaski” w kwocie 1.500 zł,
Warsztaty wokalne dla dzieci i młodzieży z terenu miasta Bielsk Podlaski w kwocie 700 zł,
Zorganizowanie konferencji naukowej poświęconej 500 – leciu Bielskiej Ikony Matki
Bożej „Hodigitria” - wieczór wspomnień w kwocie 400 zł,
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9.

Wspólnocie Kościołów Chrystusowych Kościołowi Chrystusowemu – na
„Przekazywanie żywności unijnej najuboższym mieszkańcom Bielska Podlaskiego” w
kwocie 1.500 zł;
10. Caritas Diecezji Drohiczyńskiej – na „Dostarczanie żywności w ramach programu
PEAD” w kwocie 3.500 zł;
11. Stowarzyszeniu Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym i Osobom Potrzebującym
Wsparcia „Małe Marzenia” – na festyn „Z Tobą Chcę Oglądać Świat” w kwocie
500 zł;
12. Związkowi Ukraińców Podlasia na:
 Spotkania z podlaskim folklorem” – Konkurs Piosenki Ukraińskiej „Z Pidlaskoji Krynici”
w kwocie 900 zł;
 Warsztaty twórczości ludowej dla dzieci i młodzieży „U źródeł” w kwocie 900 zł,
13. Związkowi Harcerstwa Polskiego Chorągiew Białostocka – na zorganizowanie konkursu
piosenki harcerskiej „Harcerzem być każdemu wypada” w kwocie 500 zł;
14. Funduszowi Lokalnemu Na Rzecz Rozwoju Społecznego – na konkurs plastyczny „Po
Drodze z Jagiellonami” w kwocie 1.000 zł;
15. Bielskiemu Stowarzyszeniu Samorządowemu – na „Wydawanie publikacji poświęconej
sprawom społecznym, tradycji, historii i wielokulturowości Bielska Podlaskiego” w kwocie
2.100 zł;
16. Stowarzyszeniu Muzeum Małej Ojczyzny w Studziwodach na:
 Życie codzienne mieszkańców Bielska Podlaskiego w XIX i na początku XX wieku –
organizacja konferencji naukowej. Wystawa archeologiczno- historyczna: „Kultura
materialna rodziny mieszczańskiej od XV do I połowy XX wieku” w kwocie 1.000 zł,
 VIII Międzynarodowy Festiwal Podlasko – Poleski „Tam po majowuj rosi” w kwocie 900
zł
 Bielsk Podlaski – serce pogranicza. Jarmark „Na św. Mikołaja” w kwocie 600 zł.

30 marca br. w Bielskim Domu Kultury odbyły się centralne eliminacje 40 Konkursu
Recytatorskiego „Ojczyste słowo” dla przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów.
W konkursie udział wzięło ponad 100 uczestników z bielskich szkół, Sokółki, Hajnówki oraz
Białegostoku. Nagrodę Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski otrzymała w kategorii recytator szkół
gimnazjalnych Joanna Marczuk - uczennica Zespołu Szkół z Dodatkową Naukę Języka
Białoruskiego im. J. Kostycewicza w Bielsku Podlaskim.
Jednocześnie informuję, iż miastu została przyznana przez Wojewodę Podlaskiego dotacja na
wypłatę stypendiów szkolnych w kwocie 166.088 zł. W dniu 11 kwietnia br. komisja konkursowa
po zapoznaniu się ze złożonymi wnioskami w sprawie przyznania stypendium szkolnego oraz
kierując się zasadami określonymi w regulaminie zaproponowała Burmistrzowi przyznanie
stypendiów szkolnych na okres 6 miesięcy (styczeń – czerwiec). Wysokość stypendiów jest
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zróżnicowana w zależności od dochodu na jednego członka w rodzinie oraz innych czynników
wymienionych w § 5 ust. 4 pkt 1-9 Regulaminu przyznawania pomocy materialnej o charakterze
socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta Bielsk Podlaski, najniższe stypendium
wynosi 127,40 zł miesięcznie, zaś najwyższe 182 zł.

Wysoka Rado,
Pragnę poinformować, że Zarządzeniem Nr 56/11 z dnia 25 marca 2011 r. powołałem na
stanowisko drugiego zastępcy Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski Pana Jana Radkiewicza
powierzając z dniem 1 kwietnia 2011 r. bezpośredni nadzór nad Referatem Oświaty i Kultury oraz
Referatem Gospodarki Przestrzennej.
BURMISTRZ MIASTA
/-/ Eugeniusz Berezowiec

