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Sprawozdanie
z działalności Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski
za okres od 23 czerwca do 24 sierpnia 2011 r.
Panie Przewodniczący,
Wysoka Rado
W sprawach dotyczących finansów miasta podejmowane były czynności związane
z podsumowaniem I półrocza w zakresie sprawozdawczości budżetowej, a następnie
przygotowywano informację z przebiegu realizacji budżetu za I półrocze. W chwili pisania
niniejszej informacji prace te dobiegały końca.
Ponadto w związku z upływem czasu obowiązywania umowy na obsługę bankową budżetu
gminy i wszystkich naszych 16 jednostek organizacyjnych, ogłosiłem przetarg nieograniczony
w tej sprawie, tym razem na okres od 1 września 2011 roku do 31 sierpnia 2015 roku. W związku
z tym przetargiem podpisałem zarządzenie Nr 82/11 w sprawie przeprowadzenia postępowania
i udzielenia zamówienia na obsługę bankową.
W dniu 29 czerwca odbyło się otwarcie ofert i okazało się, że do przetargu przystąpiły
3 banki, tj. Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA, Bank Polska Kasa Opieki SA oraz
Bank Spółdzielczy w Brańsku – dotychczas obsługujący nas. Z dokonanej oceny ofert wynika, że
najwyższą punktację uzyskała oferta Banku Spółdzielczego w Brańsku i to ten bank będzie
obsługiwał nasz budżet w następnych 4 latach. Bank ten zaoferował 0 zł za otwarcie i prowadzenie
każdego z rachunków bankowych, 0 groszy za przelew papierowy do innych banków i 0 groszy za
przelew w formie elektronicznej. Umowa w wybranym bankiem została podpisana.
W dniu 29 czerwca otwarto też oferty na udzielenie kredytu Miastu Bielsk Podlaski.
Spośród 5 ofert złożonych przez PKO BP, Bank Gospodarstwa Krajowego, Bank Ochrony
Środowiska i Bank PeKaO SA, najkorzystniejszą ofertę złożył Bank PKO BP i z tym bankiem
podpisano umowę. Dotychczas kredytu nie uruchomiono.
Ponadto podpisałem trzy zarządzenia w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta:
 Zarządzeniem Nr 104/11 z dnia 4 lipca wprowadziłem po stronie dochodów i wydatków
dotację w kwocie 22.926 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników dla
uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2011 r. – „Wyprawka szkolna”
oraz uruchomiłem rezerwę celową na wydatki bieżące w oświacie w kwocie 178.035 zł na
wypłatę odpraw nauczycielom bądź pracownikom administracji w naszych szkołach (Szkoła
Podstawowa Nr 2, Zespół Szkół z DNJB, Gimnazjum Nr 1),
 Zarządzeniem Nr 107/11 z dnia 20 lipca uruchomiłem rezerwę ogólną w kwocie 23.398 zł
i rezerwę celową na wydatki bieżące w oświacie w kwocie 27.000 zł, w związku ze
zgłoszonymi wnioskami dyrektorów Szkół z DNJB i Zespołu Szkół im. A. Mickiewicza, Szkoły
Podstawowej Nr 2 oraz Przedszkola Nr 3 i Kierownika Referatu Inwestycji Urzędu Miasta,
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 Zarządzeniem Nr 120/11 z dnia 11 sierpnia wprowadziłem po stronie dochodów otrzymane
dotacje na nagrody za wykonywanie prac spisowych związanych z narodowym spisem
powszechnym ludności i mieszkań w 2011 r. – 21.812 zł, na finansowanie ośrodków wsparcia
dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym na utworzenie nowych miejsc i ich utrzymanie
– 12.000 zł, na dofinansowanie realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”
– 44.000 zł. Uruchomiłem rezerwę celową na wydatki w oświacie – 8.500 zł i rezerwę ogólną
– 12.000 zł na wniosek Kierownika Referatu Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta oraz
dokonałem przesunięć środków na wniosek Dyrektora Gimnazjum Nr 1 i Przedszkola Nr 5.
W zakresie spraw inwestycyjnych zakończono roboty budowlane i dokonano odbioru
końcowego na:
 budowę ścieżek rowerowych w ulicy Jagiellońskiej,
 przebudowę chodnika z parkingiem w ul. Wysockiego,
 przebudowę chodnika z parkingiem w ul. Słowackiego (od ul. Wojska Polskiego do
ul. Dubiażyńskiej),
 przebudowę ul. Kasztanowej,
 utwardzenie nawierzchni placu – parking wewnętrzny od strony ul. Kopernika wraz
z pokryciem zadaszenia nad śmietnikiem.
Wykonuje się roboty budowlane przy:
 budowie kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Myśliwskiej,
 przebudowie nawierzchni ul. Sadowej,
 budowie drogi dojazdowej do cmentarza komunalnego przy ul. Mickiewicza,
 termomodernizacji obiektów Szkoły Podstawowej nr 2 i 5 oraz Gimnazjum nr 1,
 remoncie budynku Urzędu Miasta.
Podpisano umowę z wykonawcą na:
 wykonanie operatów szacunkowych nieruchomości położonych na terenie miasta,
 budowę łącznika ul. Reja z ul. Reymonta.
W zakresie spraw gospodarki przestrzennej wydano:
 32 decyzje o warunkach zabudowy i 7 decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego,
 3 decyzje zatwierdzające podział nieruchomości,
 7 decyzji ustalających opłatę adiacencką stanowiącą odpowiednik uczestnictwa w kosztach
wybudowania drogi o nawierzchni z asfaltu, chodników oraz zjazdów do posesji o nawierzchni
z kostki betonowej w ulicy Norwida.
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Ponadto dokonano sprzedaży 4 nieruchomości miejskich w trybie przetargowym za łączną
kwotę netto: 120.050,00 zł, tj.:
 działkę ozn. nr geod. 2530/4 o pow. 83 m2 przy ul. Jagiellońskiej

- 5.450 zł netto,

 działkę ozn. nr geod. 3652/25 o pow. 588 m przy ul. Szarych Szeregów - 34.300 zł netto,
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 działkę ozn. nr geod. 1933/3 o pow. 914 m2 przy ul. Mickiewicza

-40.350 zł netto,

 działkę ozn. nr geod. 1933/2 o pow. 902 m przy ul. Mickiewicza

- 39.950 zł netto.
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Na wniosek osób fizycznych dokonano przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w
prawo własności 9 nieruchomości. W ośmiu przypadkach udzielono 90% bonifikaty, natomiast w
jednym przypadku udzielono 50% bonifikaty, a opłatę rozłożono na 6 rat rocznych. Opłata po
uwzględnieniu bonifikat wyniosła 13.429,90 zł.
Dokonano okresowej kontroli i sporządzono 4 protokoły dotyczące stanu technicznego
obiektów miejskich w zakresie wymaganym przepisami Prawa budowlanego.

Pragnę poinformować, że z zakresu spraw gospodarki komunalnej:
1. Rozpatrzono 171 wniosków o przyznanie dodatku mieszkaniowego, w tym wydano:
- 160 decyzji o przyznaniu dodatku mieszkaniowego;
- 11 decyzji odmownych;
Przeprowadzono 1 wywiad środowiskowy;
2. Wystawiono 35 zaświadczeń o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej;
3. Wydano:


15 decyzji o wykreśleniu z ewidencji działalności gospodarczej oraz dokonano 36 zmian
wpisów do ewidencji;



15 decyzji zezwalających na usunięcie ogółem 39 drzew;



5 decyzji w sprawie środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia;



1 decyzję ustalającą obowiązek przyłączenia nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacji
sanitarnej;



zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w lokalu przy ul. Rejonowej 4 (piwo, wino,
wódka) – zmiana przedsiębiorcy;




21 decyzji na zajęcie pasa drogowego na kwotę 8.413,14 zł;

9 decyzji lokalizacyjnych na wbudowanie urządzeń niezwiązanych z funkcjonowaniem
pasa drogowego;
4. Wygaszono zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w sklepie przy ul. Batorego 49
– piwo;
5. Ułożono warstwę ścieralną asfaltową w ul. Poniatowskiego;
6. Wykonano profilowanie dróg gruntowych w mieście;
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7. Dokonano konserwacji rowów otwartych polegającej na okoszeniu dna oraz umocnieniu
stopy skarpy kiszką faszynową;
8. Opracowano dokumentację techniczną na przykrycie rowu przy ul. Hołowieskiej.

Szanowna Rado,
W okresie międzysesyjnym podpisałem umowy na dofinansowanie realizacji zadań
publicznych z zakresu wspierania kultury fizycznej i sportu w II półroczu 2011 roku z niżej
wymienionymi organizacjami:
 Klubem Tenisa Stołowego - na szkolenie i prowadzenie drużyny tenisa stołowego
w rozgrywkach ligowych oraz turniejach, w kwocie 3.500 zł;
 Chrześcijańskim Klubem Sportowym „Tęcza” na:
a) prowadzenie pozaszkolnych zajęć sportowych dla dzieci ze szkół podstawowych,
organizację pierwszego ponadlokalnego turnieju piłki nożnej w Bielsku Podlaskim,
całoroczne uczestnictwo w Diecezjalnym Turnieju Piłki Nożnej, w kwocie 2.000 zł,
b) prowadzenie pozaszkolnych zajęć sportowych z koszykówki dla dzieci ze szkół
podstawowych oraz uczestnictwo w rozgrywkach turniejowych, w kwocie 1.000 zł,
 Młodzieżowym Klubem „TAEKWON-DO” – na popularyzację kultury fizycznej sportu
i rekreacji poprzez organizację zajęć sztuki walki TAEKWON- DO w mieście Bielsk Podlaski,
w kwocie 1.000 zł;
 Powiatowym Szkolnym Związkiem Sportowym - na organizację imprez sportowych dla szkół
podstawowych. Organizacja imprez sportowych dla szkół gimnazjalnych. Współzawodnictwo
sportowe na najlepszą sportową szkołę, w kwocie 5.500 zł;
 Bielskim Klubem Sportowym „Tur” na:
a) wspieranie rozwoju kultury fizycznej, sportu, w tym organizację szkoleń, imprez,
zawodów, widowisk i rozgrywek sportowych w zakresie: upowszechniania kultury
fizycznej i sportu poprzez wspieranie działań klubów biorących udział w rozgrywkach II
ligi koszykówki męskiej, w tym: szkolenia zawodników, organizowanie treningów i
zawodów na szczeblu krajowym w kwocie 55.000 zł;
b) upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez wspieranie działań klubów biorących
udział w rozgrywkach ligowych, w tym: szkolenia zawodników, organizowanie treningów
i zawodów na szczeblu lokalnym, regionalnym, krajowym i międzynarodowym (piłka
nożna) w kwocie 35.000 zł,
 Miejskim Klubem Pływackim „Wodnik” na:
a) popularyzację i upowszechnianie sportów pływackich, reprezentowanie miasta w zawodach
regionalnych i krajowych, organizacja zajęć pływackich dla dzieci i młodzieży w celu
upowszechniania umiejętności pływania i bezpieczeństwa na wodach, w kwocie 17.000 zł,
b) organizację i przeprowadzenie V Międzynarodowego Meczu Pływackiego dziecięcych
drużyn z Litwy, Ukrainy, Białorusi i Polski, w kwocie 5.000 zł.
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W dniu 16 sierpnia 2011 roku do szkół przekazano informacje dotyczące przyznawania
stypendiów szkolnych i zasiłków szkolnych w II połowie 2011 roku. Do informacji dołączono
wzór obowiązującego wniosku oraz ogłoszenie o naborze wniosków.
6 lipca 2011 r. w godzinach popołudniowych w ramach podróży do przeszłości „Szlakiem
Jagiellońskim” do 1501 r. w 510 rocznicę Unii Mielnickiej organizowaną przez Organizację
Turystyczną „Szlak Jagielloński” zawitali do nas goście podróżujący tym szlakiem. W ramach
promocji miasta goście zwiedzali Bazylikę Mniejszą pod wezwaniem Narodzenia Najświętszej
Maryi Panny i św. Mikołaja przy ul. Kościelnej, Cerkiew pod wezwaniem Narodzenia
Najświętszej Maryi Panny przy ul. Jagiellońskiej oraz Górę Zamkową.
W ramach współpracy miast partnerskich po raz kolejny Burmistrz Miasta Kelerasz
zaprosił młodzież z Bieska Podlaskiego na wypoczynek letni do miejscowości Orlikowo
w Mołdawii. Grupa młodzieży gimnazjalnej z Bielska Podlaskiego przebywała w Mołdawii od 23
lipca do 2 sierpnia b.r. Podczas wycieczki bielszczanie zwiedzili między innymi okolice Rejonu
Keleraszskiego oraz stolicę kraju Kiszyniów. Natomiast miasto Bielsk Podlaski zorganizowało
w okresie od 4 lipca do 13 lipca b.r. międzynarodowe kolonie integracyjne. W koloniach udział
wzięli uczniowie bielskich gimnazjów oraz uczniowie miast partnerskich z Białorusi, Mołdawii
i Bułgarii.
W okresie wakacji w mieście odbyły się imprezy kulturalne, takie jak: Międzynarodowy
Festiwal Muzyki, Sztuki i Folkloru Podlaska Oktawa Kultur, Spasauskije Zapusty,
Międzynarodowy Festiwal Folkloru „Podlaskie Spotkania”.
Podczas czwartej edycji Międzynarodowego Festiwalu Muzyki, Sztuki i Folkloru Podlaska
Oktawa Kultur, w dniu 24 lipca br. w Amfiteatrze Miejskim wystąpił zespół Biełyje Rosy
z Białorusi. Dnia 5 sierpnia 2011 r. w ramach Podlaskich Spotkań odbył się koncert zespołów
Obere Na Danza Taldea - Ardanbera Fanfarrea z Hiszpanii, Polesskije Zori z Białorusi, Uksme z
Łotwy, Uralskaya Vechora z Rosji, Ranok z Bielsk Podlaskiego i Skowronki z Brańska. Natomiast
w dniu 7 sierpnia w Parku Królowej Heleny mieszkańcy miasta mieli możliwość obejrzenia
zespołów Żemerwa ze Studziwód, Małanka i Wasiloczki z Bielska Podlaskiego, Werwoczki z Orli,
Katrynka i Niwa z Białorusi, Macierz z Ortela Królewskiego koło Białej Podlaskiej. Oprócz w/w
zespołów podczas Spasauskich Zapustów zaprezentowany został obrzęd letni – Sianokosy
przygotowany przez Zespół Antrakt działający przy Bielskim Domu Kultury.
W okresie międzysesyjnym w ramach realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Miejskiego Programu Przeciwdziałania
Narkomanii:
1. skierowano 7 osób na badanie biegłych sądowych celem określenia uzależnienia od alkoholu,
2. wydano 3 opinie w sprawie zgodności usytuowania punktów sprzedaży alkoholu,
3. opłacono czynsz za wynajem pomieszczeń Klubowi Abstynenta „Promień” i Stowarzyszeniu
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Fundament,
4. opłacono 11 badań biegłych sądowych celem określenia uzależnienia od alkoholu,
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5. do sądu skierowano 3 wnioski o leczenie odwykowe,
6. skontrolowano 15 punktów sprzedaży alkoholu. Podczas kontroli pouczono o konieczności
legitymowania młodocianych kupujących alkohol. W dniu 22.06.2011 r. stwierdzono
spożywanie piwa przez 5 osób przy bloku naprzeciw sklepu Arhelan nr 11 przy ulicy
Mickiewicza 124. W związku z czym wezwano patrol policyjny, który wylegitymował osoby
spożywające alkohol w miejscu publicznym,
7. zakupiono nagrody i opłacono wynagrodzenie osoby realizującej program profilaktyczny
podczas imprezy „Lato w mieście” organizowanej przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
w dniach 04.07.-12.08.2011 r. oraz zakupiono nagrody do imprezy promującej zdrowy styl
życia pn. „Wakacje na osiedlu 2011” realizowanej przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Podlasie”
w dniach 26.06-10.07.2011,
8. rozliczono zadanie publiczne Happening antyuzależnieniowy „Żyjmy zdrowo bez nałogów”
realizowane przez Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Białostocką. Do realizacji zadania
nie wniesiono uwag ani zastrzeżeń,
9. w dniu 8 lipca 2011 r. podpisałem zarządzenie w sprawie udzielenia dotacji z budżetu miasta
Bielsk Podlaski organizacjom pozarządowym oraz innym podmiotom na wspieranie realizacji
zadań publicznych w 2011 r. Z zakresu Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych oraz Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii
przyznałem dotacje następującym organizacjom:
 Stowarzyszeniu Kultury Podlaskiej „Wspólnota i Jedność” na zadanie „Edukacja + Sport =
Zdrowy styl życia”. Warsztaty i zajęcia edukacyjno - sportowe dla dzieci w wieku 7-10 lat,
w wysokości 3 400 zł
 Wspólnocie Kościołów Chrystusowych Kościół Chrystusowy w Bielsku Podlaskim na
Program profilaktyczny „Wakacyjny Klub Biblijny” w wysokości 3 200 zł.

BURMISTRZ MIASTA
/-/ Eugeniusz Berezowiec

