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Sprawozdanie
z działalności Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski
za okres od 23 listopada 20 grudnia 2011 r.
Panie Przewodniczący,
Wysoka Rado,
W okresie sprawozdawczym w sprawach dotyczących finansów miasta miały miejsce
dalsze zdarzenia dotyczące projektu budżetu na 2012 rok i dokumentów związanych z tym
projektem, a mianowicie:
− w dniu 7 grudnia odbyły się konsultacje z mieszkańcami miasta w czasie, których został
przedstawiony projekt budżetu. Informację dotyczącą zgłoszonych spraw w czasie spotkania
przekazano wszystkim radnym,
− dnia 9 grudnia wpłynęły pozytywne opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej odnoszące się do
projektu budżetu i planowanego deficytu oraz do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej.
Treść uchwał RIO przekazano wszystkim radnym.
− kolejnym dodatkowym dokumentem związanym z projektem budżetu jest projekt uchwały
w sprawie pomocy dla Powiatu Bielskiego, w związku z planowanymi pracami w 2012 roku
w drodze powiatowej ul. Chmielna, w związku z uzyskanym dofinansowaniem z Narodowego
Programu Przebudowy Dróg Lokalnych. Planowana kwota dotacji wynosi 538.000 zł.
W minionym okresie podpisałem zarządzenie Nr 169/11 w sprawie dokonania zmian
w budżecie miasta na 2011 rok, w którym uruchomiłem rezerwy w kwocie 30.231 zł oraz
dokonałem przesunięć środków na wnioski dyrektorów Szkoły Podstawowej Nr 2, 5 Zespołów
Szkół im. A. Mickiewicza i J. Kostycewicza, Gimnazjum Nr 1, Przedszkola Nr 5, Miejskiego
Ośrodka Pomocy Społecznej, Środowiskowego Domu Samopomocy i kierowników referatów
Urzędu Miasta.
W okresie sprawozdawczym wykonano prace związane z analizą wykonania i prognozą wypłat
do końca roku dotyczących wynagrodzeń nauczycieli w szkołach i przedszkolach podległych
miastu. Wynikiem tych prac jest ustalenie wypłat jednorazowych dodatków uzupełniających.
Nauczyciele stażyści otrzymają po 1.363 zł, kontraktowi po 1.748 zł, mianowani po 566 zł,
a dyplomowani po 998 zł. Łączna wypłata wynagrodzenia wraz z pochodnymi stanowi kwotę
309.000 zł. Środki podstawiane są dla jednostek oświatowych do wypłaty w przedkładanym
projekcie uchwały Rady Miasta i Zarządzeniu przygotowywanym w trakcie sporządzania
niniejszej informacji. W związku z brakami środków wystąpiłem do Komisji Finansów i Budżetu o
zmianę przeznaczenia rezerwy na zarządzanie kryzysowe i uruchomienie jej na dodatkowe wydatki
w oświacie. Komisja Finansów pozytywnie zaopiniowała moje wystąpienie w tej sprawie.
W zakresie spraw inwestycyjnych wykonuje się roboty budowlane przy:
− budowie kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Orzeszkowej,
− remoncie budynku Urzędu Miasta.
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Zakończono roboty budowlane i dokonano odbioru końcowego na:
− przebudowę ul. Akacjowej, Klonowej i Batorego- zaułek,
− zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa infrastruktury zaopatrzenia w wodę wsi Radeni”.
Podpisano umowę na ręczne zimowe utrzymanie placów i chodników miejskich w sezonie
zimowym 2011/2012.
Ogłoszono przetarg na dostawę energii elektrycznej do obiektów zamawiającego oraz
rozstrzygnięto przetargi na:
− dostawę energii elektrycznej – oświetlenie uliczne,
− zimowe mechaniczne utrzymanie ulic miejskich w 2012 r.,
− obsługę prawną Urzędu Miasta w 2012 r.,
− zakup urządzenia wielofunkcyjnego.
W zakresie spraw gospodarki przestrzennej wydano:
− 24 decyzje o warunkach zabudowy i 2 decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego.
− 2 decyzje zatwierdzające podział nieruchomości
Dokonano aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego właścicielom
lokali mieszkalnych wyodrębnionych z udziałem w prawie użytkowania wieczystego związanego z
własnością tych lokali w odniesieniu do następujących nieruchomości gruntowych:
− przy ul. 11 Listopada 24,
− przy ul. A. Mickiewicza 85,
− przy ul. Szkolna 6,
− przy ul. 3 Maja 5,
− przy ul. Studziwodzkiej 35,
− przy ul. A. Mickiewicza 29A,
− przy ul. A. Mickiewicza 29C,
− przy ul. A. Mickiewicza 48,
− przy ul. Ogrodowa 5,
− przy ul. A. Mickiewicza 50A,
− przy ul. A. Mickiewicza 114,
− przy ul. A. Mickiewicza 118,
− przy ul. A. Mickiewicza 120,
− przy ul. A. Mickiewicza 116,
− przy ul. 11 Listopada 2,
− przy ul. A. Mickiewicza 200A,
− przy ul. A. Mickiewicza 31A,
− przy ul. A. Mickiewicza 27A,
− przy ul. A. Mickiewicza 29B,
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− przy ul. A. Mickiewicza 27,
− przy ul. 3 Maja 10,
− przy ul. 3 Maja 13,
− przy ul. 3 Maja 3A.
Sprzedano 1 nieruchomość w trybie bezprzetargowym o nr geod. 1074/13 i pow. 1.925 m2
przy ul. Żwirki i Wigury za cenę netto: 100.000,- zł
Dokonano przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 11
nieruchomości stanowiących współużytkowanie wieczyste Spółdzielni Mieszkaniowej w Bielsku
Podlaskim przy ul. 11 Listopada 10 i osób fizycznych będących właścicieli lokali, których udział
w nieruchomości wspólnej obejmował prawo użytkowania wieczystego i 1 nieruchomości
stanowiącej wyłączne prawo użytkowania wieczystego w/w Spółdzielni Mieszkaniowej. Opłata
z tytułu przekształcenia po zastosowaniu 95% bonifikaty wynosi 297.675,87 zł.
Pragnę poinformować, że z zakresu spraw gospodarki komunalnej:
1. Rozpatrzono 65 wniosków o przyznanie dodatku mieszkaniowego, w tym wydano:
- 62 decyzje o przyznaniu dodatku mieszkaniowego;
- 3 decyzje odmowne;
Przeprowadzono 1 wywiad środowiskowy;
2. Wystawiono 11 zaświadczeń o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej;
3. Zapewniono 1 lokal mieszkalny dla osoby zakwalifikowanej do najmu lokalu komunalnego;
4. Wygaszono zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w następujących punktach
sprzedaży:
− Sklep przy ul. Studziwodzkiej 2 - piwo;
− Sklep na stacji paliw „Lotos” przy ul. Rejonowej 2 – piwo;
5. Wydano:
− 16 decyzji o wykreśleniu z ewidencji działalności gospodarczej oraz dokonano 20 zmian
wpisów do ewidencji;
− 5 zezwoleń na usunięcie ogółem 65 szt. drzew, odmawiając wydania zezwolenia na
usunięcie 3 szt. drzew;
− 8 decyzji na zajęcie pasa drogowego na kwotę 12.679,93 zł;
− 6 decyzji lokalizacyjnych na wbudowanie urządzeń niezwiązanych z funkcjonowaniem
pasa drogowego;
− 1 decyzję na budowę zjazdu indywidualnego;
6. Ustawiono oznakowanie pionowe zakazujące wjazdu samochodów ciężarowych powyżej 10
ton do centrum miasta;
7. Usunięto awarię kanalizacji deszczowej, wykonano opaskę kanalizacji deszczowej w ulicy
Ks. Beszty Borowskiego – koszt zadania 55.635 zł;
8. Wykonano profilowanie dróg gruntowych w ilości 19 275 m2 wraz z dowozem pospółki
w ilości 78 m3 – wartość robót – 10.763 zł;
9. Dowieziono żużel paleniskowy na drogi gruntowe celem poprawy przejazdu w ilości 185 m3
na kwotę 2.295 zł;
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10. Współfinansowano budowę ul. Chmielnej (powiatowej) wraz z chodnikami i zjazdami oraz
budowę kanalizacji deszczowej – koszt zadania 349.974 zł;
11. Współfinansowano przebudowę skrzyżowania ul. Białowieskiej i Batorego – koszt zadania
176.656 zł;
12. Służby Zakładu Sieci Bielsk Podlaski na zlecenie Urzędu Miasta dokonały bieżącej
konserwacji oświetlenia ulicznego w mieście.
13. Zaprojektowano i wykonano oświetlenie ul. Wodnej oraz Powstania Listopadowego zaułek;
14. Wykonano kanał deszczowy - przykrycie rowu przy ul. Hołowieskiej.

Szanowna Rado,
W okresie międzysesyjnym wydano 1 decyzję na dofinansowanie pracodawcom kosztów
kształcenia młodocianych pracowników w kwocie 8 .080,77 zł.
W dniach 2-4 grudnia w sali gimnastycznej Gimnazjum Nr 1 i Zespołu Szkół z DNJB w
Bielsku Podlaskim odbył się Międzynarodowy Turniej Siatkówki Dziewcząt. W rozgrywkach
wzięło udział 8 zespołów: z Kowna, Grodna, Białegostoku, Łomży, Moniek i Bielska Podlaskiego.
W turnieju zwyciężyły zawodniczki ze Szkoły Mistrzostwa Sportowego z Kowna. Najlepszym
drużynom i zawodniczkom zostały wręczone puchary i nagrody.
W niedzielę 4 grudnia w Bielskim Domu Kultury rozpoczęły się X Dekanalne Wieczory
Muzyki Cerkiewnej, które organizowane są od 2001 roku. Podczas wieczorów wystąpiły przede
wszystkim amatorskie chóry parafialne, które funkcjonują przy parafiach prawosławnych nie tylko
dekanatu bielskiego, ale także innych parafii z Podlasia. W dniu 18 grudnia na zakończenie
Wieczorów Muzyki Cerkiewnej można było posłuchać pieśni w wykonaniu Dziecięcego Chóru
Parafii św. Eliasza i Młodzieżowego Chóru Katedry św. Mikołaja w Białymstoku, Młodzieżowego
Chóru Parafii Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Bielsku Podlaskim oraz Chóru Parafii św.
Michała z Orli i Trio Rodzinnego z Makówki. Grudniowe, duchowe wieczory wpisały się już na
stałe w kalendarz wydarzeń kulturalnych Bielska Podlaskiego. Wieczory Muzyki Cerkiewnej, to
cykliczna impreza, która przybliża bogactwo cerkiewnych śpiewów.
W dniach 4-10 grudnia 2011 roku przebywała w Bielsku Podlaskim młodzież z naszego
miasta partnerskiego Swietłogorsk z Białorusi. Tym razem gościom towarzyszyła młodzież
z Zespołu Szkół im. A. Mickiewicza w Bielsku Podlaskim. Uczniowie z obu szkół wspólnie
spędzili czas na naszym miejskim basenie, odwiedzili Białystok oraz muzeum w Bielsku
Podlaskim.
W okresie międzysesyjnym rozliczono zadania publiczne z zakresu wspierania kultury
i ochrony dziedzictwa narodowego realizowane przez Stowarzyszenie Muzeum Małej Ojczyzny
w Studziwodach pod nazwą: Bielsk Podlaski – serce pogranicza, Jarmark na ,,św. Mikołaja” oraz
VIII Międzynarodowy Festiwal Podlasko – Poleski ,,Tam po majowuj rosi”. Do realizacji zadań
nie wniesiono żadnych uwag.
W dniu 13 grudnia skontrolowano zadanie realizowane przez Bielskie Stowarzyszenie
Uniwersytet Trzeciego Wieku pod nazwą ,,Ocalić od zapomnienia – dziedzictwo kulturowe
naszych przodków i sąsiadów”. Do realizacji zadania nie wniesiono żadnych uwag.
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W dniu 13 grudnia skontrolowano zadanie Bielskiego Klubu Sportowego „Tur” sekcja piłki
nożnej pod nazwą ,,Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, poprzez organizację treningów
i szkoleń z zakresu futsalu – piłki nożnej halowej i przygotowanie zespołu do udziału
w rozgrywkach halowych w ramach współzawodnictwa sportowego”. Do realizacji zadania nie
wniesiono żadnych uwag.
W dniu 18 grudnia skontrolowano zadanie Stowarzyszenia Bractwo Prawosławne św. św.
Cyryla i Metodego pod nazwą ,,Bądźmy wszyscy razem – spotkanie przedświąteczne”.
Do realizacji zadania nie wniesiono żadnych uwag.
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. Opłacono czynsz za wynajem pomieszczeń Klubowi Abstynenta „Promień” i Stowarzyszeniu
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Fundament.
3. Opłacono 8 badań biegłych sądowych celem określenia uzależnienia od alkoholu.
4. Do sądu skierowano 4 wnioski o leczenie odwykowe.
5. Wydano 1 opinię w sprawie zgodności usytuowania punktów sprzedaży alkoholu.
6. Dofinansowano imprezy promujące zdrowy styl życia organizowane przez Zespół Szkół im.
A. Mickiewicza w Bielsku Podlaskim, Gimnazjum Nr 1 im. Niepodległości Polski w Bielsku
Podlaskim, Stowarzyszenie Na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie FUNDAMENT.
7. W dniu 18.12.2011 r. skontrolowano zadanie publiczne: „Spotkanie wigilijne” realizowane
przez Stowarzyszenie Bractwo Prawosławne św. św. Cyryla i Metodego Koło w Bielsku
Podlaskim i zadanie publiczne „Promowanie trzeźwego stylu życia z działaniami pomocowymi
skierowanymi do osób i rodzin z problemami alkoholowymi” realizowane przez Bielsko Podlaskie Stowarzyszenie Abstynentów Klub Abstynentów Promień. Do realizacji zadań nie
wniesiono uwag ani zastrzeżeń.
8. Zaprenumerowano czasopisma poświęcone tematyce profilaktycznej do Poradni Terapii
Uzależnienia od Alkoholu, Dziennego Oddziału Terapii Uzależnienia od Alkoholu, Centrum
Edukacji Nauczycieli Filii w Bielsku Podlaskim, Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bielsku
Podlaskim, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Miejskiej Komisji Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych.
9. Przekazano materiały profilaktyczne, książki, plakaty, płyty do bielskich przedszkoli, szkół
podstawowych i gimnazjów, świetlic środowiskowych.
BURMISTRZ MIASTA
/-/ Eugeniusz Berezowiec

