Br.0057.6.2011

Sprawozdanie
z działalności Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski
za okres od 31 maja do 22 czerwca 2011 r.
Panie Przewodniczący,
Wysoka Rado
W sprawach dotyczących finansów miasta, poza przygotowywaniem materiałów będących
przedmiotem obrad dzisiejszej sesji, podpisałem zarządzenia:
− Nr 83/11 w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta na 2011 r., w którym m.in. dokonałem
przesunięć w planie dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań
bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom
gmin) ustawami w dziale Pomoc społeczna w kwocie 16.800 zł, dokonałem przesunięć środków
w związku z potrzebą zabezpieczenia 20% kwot do zadań własnych dotowanych z budżetu
państwa w dziale Pomoc społeczna oraz uruchomiłem rezerwy w kwocie 60.280 zł;
− Nr 82/11 w sprawie przeprowadzenia postępowania i udzielenia zamówienia na obsługę
bankową budżetu miasta i jednostek organizacyjnych Gminy Miejskiej Bielsk Podlaski w latach
2011-2015. W dniu 9 czerwca 2011 r. wykonując przedmiotowe zarządzenie podpisałem
specyfikację przetargową i zamieściłem ogłoszenie w biuletynie informacji publicznej. Termin
składania ofert ustalono na dzień 29 czerwca;
− Nr 92/11 w sprawie przekazania korekty bilansu z wykonania budżetu Miasta Bielsk Podlaski
za rok 2010, które zostało przekazane Radzie Miasta;
− Nr 95/11 w sprawie kontroli zarządczej w Gminie Miasto Bielsk Podlaski
W zakresie spraw inwestycyjnych wykonuje się roboty budowlane przy:
− budowie ścieżek rowerowych w ulicy Jagiellońskiej,
− przebudowie chodnika z parkingiem w ul. Wysockiego,
− przebudowie chodnika z parkingiem w ul. Słowackiego (od ul. Wojska Polskiego do
ul. Dubiażyńskiej),
− budowie kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Sadowej i Myśliwskiej.
Podpisano umowę z wykonawcą robót na przebudowę ul. Kasztanowej oraz ogłoszono
przetarg na wykonanie bankowej obsługi budżetu miasta i jednostek organizacyjnych Gminy
Miejskiej Bielsk Podlaski w latach 2011-2015.
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W zakresie spraw gospodarki przestrzennej wydano:
− 16 decyzji o warunkach zabudowy i 3 decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego;
− 4 decyzje zatwierdzające podział nieruchomości.
− 5 decyzji ustalających opłatę adiacencką z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku jej
podziału.
Na rzecz najemcy sprzedano lokal mieszkalny oznaczony nr 5 o powierzchni użytkowej
52,74 m2 znajdujący się w budynku przy ul. Białowieskiej 113A za cenę 45.646,50 zł po
zastosowaniu 50% bonifikaty.
Sprzedano działkę gruntu położoną przy ul. Polnej oznacz. nr geod. 3425/12
o powierzchni 948 m2 w trybie przetargu ustnego nieograniczonego za cenę netto: 52.377,00 zł
oraz nieruchomość oznaczoną nr geod. 3342/5 o powierzchni 83 m2 położoną przy ul. Stefana
Batorego w trybie bezprzetargowym, na polepszenie warunków zagospodarowania nieruchomości
sąsiedniej za cenę netto: 3.000,00zł.
Dokonano przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w stosunku
do 1 nieruchomości stanowiącej współużytkowanie wieczyste spółdzielni mieszkaniowej i osób
fizycznych, których udział w prawie użytkowania wieczystego związany jest z prawem własności
wyodrębnionych lokali mieszkalnych. Opłata z tytułu przekształcenia po uwzględnieniu 95%
bonifikaty wyniosła 55.671,43 zł.
Pragnę poinformować, że z zakresu spraw gospodarki komunalnej:
1. Rozpatrzono 71 wniosków o przyznanie dodatku mieszkaniowego w tym wydano:
− 65 decyzji o przyznaniu dodatku mieszkaniowego;
− 6 decyzji odmownych;
Przeprowadzono 2 wywiady środowiskowe;
2. Wystawiono 15 zaświadczeń o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej;
3. Wydano
− 13 decyzji o wykreśleniu z ewidencji działalności gospodarczej oraz dokonano 15 zmian
wpisów do ewidencji;
− 9 decyzji zezwalających na usunięcie ogółem 59 drzew;
− 1 decyzję w sprawie środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację
przedsięwzięcia;
− 30 decyzji ustalających obowiązek przyłączenia nieruchomości do istniejącej sieci
kanalizacji sanitarnej, w tym 6 decyzji o umorzeniu postępowania;
− 14 decyzji na zajęcie pasa drogowego na kwotę 9.114,84 zł;
− 8 decyzji lokalizacyjnych na wbudowanie urządzeń niezwiązanych z funkcjonowaniem
pasa drogowego;
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4. Zapewniono 2 lokale mieszkalne dla osób zakwalifikowanych do najmu lokalu
komunalnego;
5. Wykonano remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych masą asfaltową na gorąco w ilości
20,46 tony na wartość 12.080,00 zł.;
6. Dokonano badania wody pod względem bakteriologicznym w studniach awaryjnych w
mieście;
7. Dokonano konserwacji rowów w mieście polegającej na okoszeniu skarp i odmuleniu dna –
wartość zadania 7.255,88 zł.
8. Służby Zakładu Sieci Bielsk Podlaski na zlecenie Urzędu Miasta dokonały konserwacji
oświetlenia ulicznego miasta na wartość 5.822,48 zł.

Szanowna Rado,
W bieżącym roku Dni Bielska Podlaskiego obchodzone były od 27 do 30 maja 2011 r.
Pierwszy dzień obchodów rozpoczęły dzieci i młodzież Świętem Kultury Młodzieży Szkolnej, dla
których zostały przekazane klucze do bram miasta. Po przemarszu ulicami miasta w Amfiteatrze
szkoły podstawowe i gimnazja zaprezentowały programy edukacyjno – artystyczny związane z
Międzynarodowym Rokiem Lasów. Wieczorem w sali widowiskowej Bielskiego Domu Kultury
odbył się koncert inauguracyjny XXXII Dni Bielska Podlaskiego, na którym swoją obecnością
zaszczycili nas znakomici goście min. Premier Włodzimierz Cimoszewicz, Pełnomocnik Rządu do
Spraw Równego Traktowanie Elżbieta Radziszewska, Wicewojewoda Podlaski Wojciech
Dzierzgowski oraz posłowie na Sejm RP Robert Tyszkiewicz i Eugeniusz Czykwin. Obecni byli
także przedstawiciele władz samorządowych miast partnerskich. Podczas spotkania
Wicewojewoda Wojciech Dzierzgowski wręczył odznaczenia i medale państwowe za działalność
na rzecz rozwoju sportu, za propagowanie kultury białoruskiej w Polsce i za długoletnia służbę.
Liczne imprezy plenerowe takie jak: Jarmark Jagielloński, koncerty w amfiteatrze, niedzielny
występ galowy uczestników Podlaskiej Nuty oraz występy zespołów z miast partnerskich:
Bułgarii, Rumunii i Mołdawii przyciągnęły do centrum miasta tłumy ludzi. Największą atrakcją
Dni Bielska Podlaskiego był niewątpliwie występ Patrycji Markowskiej. Artystka zaprezentowała
swoje największe przeboje, a po koncercie rozdawała autografy i pozowała do wspólnych zdjęć z
bielską publicznością. Na zakończenie niedzieli z gwiazdą odbył się pokaz różnobarwnych,
sztucznych ogni.
W dniu 3 czerwca zatwierdziłem arkusze organizacji przedszkoli na rok szkolny
2011/2012. Na rok przyszły do bielskich przedszkoli zgłoszono 713 dzieci. W przedszkolach
będzie funkcjonowało 25 oddziałów, w których będzie zatrudnionych łącznie 57 nauczycieli
i 56 pracowników obsługi i administracji. Ponadto 1 oddział „zerowy” będzie funkcjonował w
Szkole Podstawowej Nr 2.
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W okresie międzysesyjnym wydano 1 decyzję na dofinansowanie pracodawcom kosztów
kształcenia młodocianych pracowników w kwocie 6.734,10 zł.
W dniu 7 czerwca 2011 r. powołałem Zespół Interdyscyplinarny do Spraw
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, w skład, którego weszli przedstawiciele pomocy
społecznej, miejskiej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, ochrony zdrowia, policji,
oświaty, kuratorów sądowych i organizacji pozarządowych.
Pierwsze posiedzenie Zespołu odbyło się 22 czerwca br., na którym został wybrany
Przewodniczący Zespołu. Zespół Interdyscyplinarny ma za zadanie realizowanie działań
określonych w gminnym programie przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar
przemocy w rodzinie.
W dniu 7 czerwca b.r. ogłosiłem konkurs ofert na realizację w II półroczu zadań
publicznych przez organizacje pozarządowe i inne podmioty z zakresu:
1. Wspierania rozwoju kultury fizycznej, sportu, w tym organizację szkoleń, imprez,
zawodów, widowisk i rozgrywek sportowych.
2. W zakresie wspierania zadań Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych.
3. Wspierania zadań Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii.
Pełna informacja o konkursie została zamieszczona w dniu 7 czerwca 2011 roku na tablicy
ogłoszeń Urzędu Miasta Bielsk Podlaski, stronie internetowej Urzędu Miasta i w Biuletynie
Informacji Publicznej. Termin składania ofert upływa w dniu 28 czerwca 2011 r.
Do dnia 20 czerwca 2011 r. z tytułu przyznanych stypendiów szkolnych wypłacono kwotę
105.739,76 zł. Zgodnie z regulaminem przyznawania pomocy o charakterze socjalnym dla
uczniów zamieszkałych na terenie miasta Bielsk Podlaski wypłaty stypendiów następują po
przedłożeniu przez osoby uprawnione dokumentów potwierdzających poniesione od stycznia 2011
roku do czerwca 2011 roku wydatki na cele edukacyjne.
W okresie międzysesyjnym w ramach realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Miejskiego Programu Przeciwdziałania
Narkomanii:
1. Skierowano 3 osoby na badanie biegłych sądowych celem określenia uzależnienia od
alkoholu.
2. Wydano 1 opinię w sprawie zgodności usytuowania punktów sprzedaży alkoholu.
3. Opłacono czynsz za wynajem pomieszczeń Klubowi Abstynenta „Promień”
i Stowarzyszeniu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Fundament.
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4. Opłacono 2 badania biegłych sądowych celem określenia uzależnienia od alkoholu.
5. Do sądu skierowano 6 wniosków o leczenie odwykowe.
6. W dniu 11 czerwca 2011 r. zorganizowano szkolenie organizacji pozarządowych
z zakresu rozliczania zadań publicznych przekazanych do realizacji w 2011 roku.
7. Dokonano kontroli merytorycznej zadań publicznych: Happening antyuzależnieniowy
„Żyjmy zdrowo bez nałogów”, Warsztaty fotograficzne Warto zobaczyć Tak i Inaczej,
Festyn rodzinny- Parafiada z promocją zdrowego stylu życia z programem profilaktycznym
„Żyję zdrowo bez nałogów”, przekazanych do realizacji ZHP Chorągwi Białostockiej,
Stowarzyszeniu Pamięć i Tożsamość Okno, Fundacji Domów Kultury Prawosławnej w
Bielsku Podlaskim. Do realizacji zadań nie wniesiono uwag ani zastrzeżeń.
8. Zakupiono nagrody do imprezy promującej zdrowy styl życia organizowanej przez
Przedszkole Nr 5 w Bielsku Podlaskim.
9. W ramach kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł dofinansowano imprezę profilaktyczną
„Sport, Muzyka, Teatr - Nasze pasje. Zachowaj Trzeźwy Umysł” organizowaną przez
Gimnazjum Nr 1 im. Niepodległości Polski w Bielsku Podlaskim w dniu 06.06.2011 r.

BURMISTRZ MIASTA
/-/ Eugeniusz Berezowiec

