Br.0057.2.2012

Sprawozdanie
z działalności Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski
za okres od 25 stycznia do 21 lutego 2012 r.
Panie Przewodniczący,
Wysoka Rado,
W okresie sprawozdawczym w sprawach dotyczących finansów podejmowane były
dalsze czynności związane z zamykaniem finansowym roku ubiegłego. Wykonywano również
prace związane z określaniem wymiaru podatków, wystawianiem decyzji i ich dostarczaniem dla
około 8 tysięcy podatników posiadających nieruchomości na terenie naszego miasta. W związku
z tym, iż pierwsza rata płatności podatku mija w dniu 15 marca, decyzje wymiarowe powinne być
dostarczone podatnikom w okresie do końca lutego. Poza przygotowaniem materiałów na
dzisiejszą sesję podpisałem zarządzenie nr 198/12 z dnia 31 stycznia 2012 roku w sprawie
dokonania zmian w budżecie na rok 2012, w którym dokonano przesunięć środków w kwocie
579 zł na wnioski dyrektorów Przedszkola Nr 3 i Nr 7.

W zakresie spraw inwestycyjnych wykonuje się remont budynku Urzędu Miasta.
Ponadto podpisano umowy na:
− letnie ręczne utrzymanie placów i chodników miejskich oraz opróżnianie koszy ulicznych
w 2012 r.,
− wykonanie operatów szacunkowych nieruchomości położonych na terenie miasta w 2012 r.,
− remont dróg gruntowych w 2012 r.,
− bieżące utrzymanie i konserwację kanalizacji deszczowej w drogach miejskich w 2012 roku.
Ogłoszono przetargi na:
− pielęgnację drzew, wycinkę oraz cięcie korony w 2012-2013 r.,
− opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ulicy Myśliwskiej na odcinku od
ul. Bema do ul. Dubiażyńskiej,
− wykonanie nasadzeń roślin kwietnikowych wraz z konserwacją systemów nawodnienia oraz
nadzorem eksploatacyjnym na terenie zieleni miejskiej w 2012-2013 r.
− remont dróg bitumicznych w 2012 r.
W zakresie spraw gospodarki przestrzennej wydano:
− 33 decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,
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− 11 decyzji ustalających opłatę adiacencką z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku
wybudowania drogi pasa jezdnego z asfaltu, chodników i zjazdów do posesji w ulicy
Baczyńskiego, na kwotę 12.010,50 zł,
− 3 decyzje zatwierdzające podział nieruchomości.
Pragnę poinformować, że z zakresu spraw gospodarki komunalnej:
1. Rozpatrzono 97 wniosków o przyznanie dodatku mieszkaniowego, w tym wydano:
− 96 decyzji o przyznaniu dodatku mieszkaniowego,
− 1 decyzję odmowną;
2. W ramach obsługi Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej dokonano
13 wpisów nowych przedsiębiorców, wykreślono 23 przedsiębiorców oraz dokonano 70
zmian wpisów do w/w ewidencji;
3. Zapewniono 3 lokale mieszkalne dla osób zakwalifikowanych do najmu lokalu
komunalnego;
4. Wygaszono zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 18%
alkoholu w sklepie nr 5 przy ul. Dubicze 18 w Bielsku Podlaskim;
5. Wydano:
− 4 zezwolenia na usunięcie ogółem 29 szt. drzew;
− 2 decyzje w sprawie
przedsięwzięcia;

środowiskowych

uwarunkowań

zgody

na

realizację

− 4 decyzje na zajęcie pasa drogowego na kwotę 1006,67 zł;
− 6 decyzji lokalizacyjnych na wbudowanie urządzeń niezwiązanych z funkcjonowaniem
pasa drogowego;
6. Służby Zakładu Sieci Bielsk Podlaski na zlecenie Urzędu Miasta dokonały bieżącej
konserwacji oświetlenia ulicznego w mieście.

Szanowna Rado,
W dniu 27 stycznia 2012 roku odbyło się postępowanie konkursowe na kandydata na
stanowisko dyrektora Zespołu Szkół im. Adama Mickiewicza w Bielsku Podlaskim. Komisja nie
wyłoniła kandydata na stanowisko dyrektora szkoły, ponieważ oferta nie zawierała wszystkich
dokumentów wskazanych w ogłoszeniu konkursu. W dniu 6 lutego br. ogłosiłem ponownie
konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół im. Adama Mickiewicza w Bielsku
Podlaskim. Postępowanie konkursowe zostanie przeprowadzone 2 marca 2012 r.
W dniu 2 lutego 2012 roku do Rejestru żłobków i klubów dziecięcych prowadzących
działalność na terenie miasta Bielsk Podlaski wpisany został Klub Dziecięcy prowadzony przez
DK Firma Diana Oksztulska. Klub mieści się przy ulicy Piłsudskiego 20. W chwili obecnej
uczęszcza do niego 12 dzieci w wieku od roku do 3 lat.
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5 lutego 2012 r. w sali widowiskowej Bielskiego Domu Kultury odbyły się eliminacje
rejonowe XIX Ogólnopolskiego Festiwalu „Piosenka Białoruska 2012”. Organizatorem festiwalu
był Zarząd Główny BTSK. Jest to najbardziej prestiżowa impreza BTSK w całym roku.
Aktywizuje dziesiątki zespołów ludowych i estradowych śpiewających po białorusku.
Podczas festiwalu wystąpiły zespoły działające przy Bielskim Domu Kultury między
innymi: Zespół Pieśni Białoruskiej „Małanka”, Chór Pieśni i Tańca „Wasiloczki”, Męski Zespół
„Kuranty” oraz zespoły z Rajska, Malinnik, Orli i inne. Laureatom wręczono nagrody
i wyróżnienia. Bielskie zespoły zakwalifikowały się i wezmą udział w Centralnych Eliminacjach
Festiwalu w Białymstoku.
W ramach „Bielskich Klimatów Artystycznych” w dniu 17 lutego 2012 r. odbył się koncert
zespołów Bielskiego Domu Kultury: Chóru Polskiej Pieśni Narodowej, Męskiego Zespołu
„Kuranty”, Zespołu Pieśni Białoruskiej „Małanka” oraz Chóru Pieśni i Tańca „Wasiloczki”.
Impreza miała na celu zaprezentowanie przed bielską publicznością szerokiego przekroju
gatunków, od muzyki chóralnej, po pieśni ludowe i taniec.
Pragnę nadmienić, iż prężnie działa nasz II ligowy zespół koszykówki męskiej. Obecnie
koszykarze Tura plasują się na III miejscu w tabeli rozgrywek. Bielscy koszykarze mają dużą
szansę na awans do I ligi.
W dniu 6 lutego b.r. podpisałem Zarządzenie dotyczące udzielenia dotacji z budżetu miasta
Bielsk Podlaski klubom sportowym w 2012 roku.
Powołana Zarządzeniem Nr 202/12 z dnia 3 lutego 2012 roku Komisja Konkursowa,
w dniu 16 lutego 2012 r. zaopiniowała oferty złożone na realizację zadań publicznych z zakresu
ochrony zdrowia, pomocy społecznej, kultury fizycznej, przeciwdziałania uzależnieniom, kultury
i ochrony dziedzictwa narodowego, wyłoniła oferty najlepiej służące realizacji zadań oraz
zaproponowała wysokość dotacji w ramach określonych kwot uwzględnionych w budżecie miasta
na rok 2012.
W okresie międzysesyjnym rozliczono zadania publiczne z zakresu ochrony zdrowia
realizowane przez Polski Związek Niewidomych pod nazwą ,,Rehabilitacja dzieci z dysfunkcją
narządu wzroku ze sprzężoną niepełnosprawnością” oraz ,,Nabywanie umiejętności orientacji
przestrzennej i czynności dnia codziennego przez osoby z dysfunkcją narządu wzroku.”
Do realizacji zadań nie wniesiono żadnych uwag.
Rozliczono zadanie publiczne z zakresu pomocy społecznej zlecone Fundacji Domów
Kultury Prawosławnej pod nazwą ,,Wspieranie działań w zakresie dostarczania żywności
najuboższym mieszkańcom miasta Bielsk Podlaski”. Do realizacji zadania nie wniesiono żadnych
uwag.
Rozliczono zadanie publiczne z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego
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 ramach realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych oraz Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii:
1. Do sądu skierowano 6 wniosków o podjęcie zobowiązania do leczenia odwykowego.
2. Skierowano 2 osoby na badania biegłych sądowych celem określenia uzależnienia od alkoholu.
3. Przystąpiono do ogólnopolskiej kampanii Postaw na Rodzinę, której celem jest zwrócenie
uwagi społeczeństwa na rolę silnych więzi rodzinnych w profilaktyce uzależnień, jak również
szerzenie idei pielęgnowania wartości rodzinnych.
4. Miejska Biblioteka Publiczna podczas ferii zorganizowała „Ferie z Biblioteką” dla dzieci
w wieku 7-12 lat. Wzorem lat ubiegłych zapewniono osobę, która przeprowadziła program
profilaktyczny „Bezpieczne życie - bez alkoholu”. Celem programu było promowanie zdrowego
stylu życia oraz uświadomieni uczestnikom ferii, jakie są skutki zdrowotne i społeczne picia
alkoholu, palenia papierosów i zażywania narkotyków.
5. Rozliczono dotacje przekazane Stowarzyszeniu Pamięć i Tożsamość OKNO na zadanie
„Warsztaty fotograficzne Warto zobaczyć Tak i Inaczej”, Stowarzyszeniu Bractwo
Prawosławne św. Ś w. Cyryla i Metodego na zadanie „Spotkanie Wigilijne” oraz Bielsko
– Podlaskiemu Stowarzyszeniu Abstynentów Klubowi Abstynentów „Promień” na zadanie
„Promowanie trzeźwego stylu życia z działaniami pomocowymi skierowanymi do osób rodzin
z problemami alkoholowymi”.

BURMISTRZ MIASTA
/-/ Eugeniusz Berezowiec

