Br.0057.8.2012

Sprawozdanie
z działalności Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski
za okres od 21 sierpnia do 17 września 2012 r.

Panie Przewodniczący,
Wysoka Rado,
W okresie sprawozdawczym w sprawach dotyczących gospodarki finansowej miasta,
podpisane dnia 22 sierpnia br. zarządzenie w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania
budŜetu miasta za I półrocze przekazałem Radzie Miasta i Regionalnej Izbie Obrachunkowej
w Białymstoku, która podjęła uchwałę o wydaniu pozytywnej do niej opinii. Opinia została
dostarczona wszystkim radnym. Poza przygotowywaniem materiałów będących przedmiotem
obrad dzisiejszej sesji, podjęto wstępne czynności dotyczące prac związanych z konstrukcją
budŜetu miasta na 2013 rok. Określone wytyczne otrzymali kierownicy naszych jednostek
organizacyjnych oraz kierownicy referatów Urzędu Miasta.

W zakresie spraw inwestycyjnych:
1.

Wykonuje się roboty budowlane przy:
- budowie kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Kościuszki, śeromskiego, 3-go Maja,
Orzeszkowej,
- remoncie budynku Urzędu Miasta.

2.

Dokonano odbioru końcowego robót przebudowy chodnika w ul. Myśliwskiej i Szkolnej.

3.

Ogłoszono przetarg na sprzątanie i utrzymanie targowiska miejskiego przy ul. Krynicznej
w Bielsku Podlaskim.

4.

Wszczęto postępowanie w trybie zamówień z wolnej ręki na dystrybucję energii elektrycznej.

5.

Wybrano ofertę na dostawę tablic informacyjnych i pamiątkowych dla projektu pn.:
„Uzbrojenie terenów inwestycyjnych części obszaru objętego miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego ograniczonego ulicami: Białowieską, Pogodną
i Warzywną oraz granicami miasta”.

6.

Ogłoszono

rozpoznanie

cenowe

na

broszurę

dotyczącą

realizacji

projektu

„ Rozbudowa infrastruktury ochrony środowiska w ulicach w Bielsku Podlaskim”.

pn.:
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W zakresie spraw gospodarki przestrzennej wydano:
- 25 decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,
-

4 decyzje zatwierdzające podział nieruchomości,

-

9 decyzji ustalających opłatę adiacencką z tyt. wybudowania drogi w ulicy Nowej; wpływy do
budŜetu z tego tytułu wyniosą 6 382,40 zł,

-

3 decyzje ustalające opłatę z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem
planu zagospodarowania przestrzennego, wpływy do budŜetu z tego tytułu wyniosą
8.076,30 zł.

Dokonano przekształcenia prawa uŜytkowania wieczystego w prawo własności w stosunku
do 2 nieruchomości po udzieleniu bonifikaty w wys. 70 % dla zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej i bonifikaty w wys. 95% dla współuŜytkowania wieczystego spółdzielni
mieszkaniowej i osób fizycznych. Opłata z tytułu przekształcenia wynosi 28.201,55 zł.

Pragnę poinformować, Ŝe z zakresu spraw gospodarki komunalnej:
1. Rozpatrzono 92 wnioski o przyznanie dodatku mieszkaniowego w tym wydano:
- 90 decyzji o przyznaniu dodatku mieszkaniowego;
- 2 decyzje odmowne.
2. W ramach obsługi Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej dokonano
6 wpisów nowych przedsiębiorców, wykreślono 3 przedsiębiorców oraz dokonano 45 zmian
wpisów do w/w ewidencji.
3. Zapewniono 1 lokal mieszkalny dla osoby zakwalifikowanej do najmu lokalu komunalnego.
4. Wydano:
- 2 decyzje w sprawie środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia;
- 6 decyzji zezwalających na usunięcie 24 drzew odmawiając usunięcia 1 drzewa;
- 20 decyzji na zajęcie pasa drogowego na kwotę 17.265,51 zł;
- 6 decyzji lokalizacyjnych na wbudowanie urządzeń nie związanych z funkcjonowaniem
pasa drogowego.
5. Trwają prace związane z profilowaniem dróg gruntowych.
6. SłuŜby Zakładu Sieci Bielsk Podlaski na zlecenie Urzędu Miasta dokonały bieŜącej
konserwacji oświetlenia ulicznego w mieście.
7. Wykonano oświetlenie ul. Studziwodzkiej zaułek.

3
8. Dokonano konserwacji rowów polegającej na okoszeniu skarp, odmulaniu i faszynowaniu
stopy skarp.
9. Wykonano dokumentację techniczną na oświetlenie ul. Strzelniczej.

Wysoka Rado,
W dniu 16 sierpnia br. podpisałem Zarządzenie w sprawie ustalenia wzoru wniosku
o przyznanie stypendium szkolnego. Termin składania wniosków upłynął 17 września. Ogółem
wpłynęło 165 wniosków o przyznanie stypendium szkolnego.

W dniu 30 sierpnia br. podpisałem Zarządzenie w sprawie naboru wniosków
o przyznanie dotacji na zadania z zakresu wspierania sportu na terenie miasta Bielsk Podlaski
w 2012 roku. Termin składania wniosków upłynął w dniu 10 września br. Wpłynął 1 wniosek,
który w dniu 14 września br. został rozpatrzony i Zarządzeniem Nr 278/12 Bielskiemu Klubowi
Sportowemu „Tur” została przyznana dotacja w kwocie 120.000 zł na - Upowszechnianie kultury
fizycznej i sportu, wspieranie działań klubów biorących udział w rozgrywkach ligowych, w tym:
szkolenia zawodników, organizowanie treningów i zawodów na szczeblu lokalnym, regionalnym,
krajowym i międzynarodowym poprzez przygotowanie i udział zespołu w rozgrywkach III ligi
podlasko – warmińsko – mazurskiej.

Rozliczono zadanie publiczne pod nazwą „Organizacja czterodniowego wyjazdu
rehabilitacyjno – integracyjnego dla dzieci i młodzieŜy niepełnosprawnej wraz z opiekunami
i rodzeństwem” realizowane przez Stowarzyszenie Pomocy „Serce Ludzi Ziemi Bielskiej”
i zadanie pod nazwą „Wypoczywamy aktywnie” realizowane przez Stowarzyszenie Bractwo
Prawosławne św. św. Cyryla i Metodego. Do realizacji powyŜszych zadań nie wniesiono Ŝadnych
uwag.

W dniach 27.08.–05.09.2012 r. w Bielsku Podlaskim doszło do spotkania uczniów Zespołu
Szkół im Adama Mickiewicza z

młodzieŜą z Turcji. Celem spotkania była realizacja

dwustronnego projektu pt. „śycie rodzinne i towarzyskie polskich i tureckich nastolatków”,
realizowanego w ramach programu „MłodzieŜ w działaniu”. W dniu 3 września br. odbył się
w Zespole Szkół im. A. Mickiewicza w Bielsku Podlaskim uroczysty apel oraz spotkanie
z młodzieŜą uczestniczącą w międzynarodowym projekcie „Podobieństwa i róŜnice w Ŝyciu
rodzinnym i towarzyskim polskich i tureckich nastolatków”.
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W dniu 9 września br. w Amfiteatrze Miejskim Parku Królowej Heleny odbył się koncert
białoruski. Wzięły w nim udział zespoły z Białegostoku, Siemiatycz. Hajnówki i Michałowa.
Gwiazdą koncertu był zespół „Biesiada” z Mińska na Białorusi.

W dniu 14 września br. w Lublinie odbyło się Walne Zebranie Członków Organizacji
Turystycznej „Szlak Jagielloński”.

Nasze miasto reprezentował Zastępca Burmistrza Pan

Jan Radkiewicz.

W dniu 15 września br. na Stadionie Miejskim w Białymstoku odbyło się doroczne
uroczyste podsumowanie sportu szkolnego za miniony rok szkolny wraz z Wojewódzką
Inauguracją Sportowego Roku Szkolnego 2012/2013. W końcowej klasyfikacji w sporcie
szkolnym gmin miejskich i miejsko-wiejskich za rok szkolny 2011/2012 po raz kolejny zajęliśmy
I miejsce i zdobyliśmy Puchar Marszałka Województwa Podlaskiego.

16 września 2012 r. w parku Królowej Heleny odbyła się impreza plenerowa pod nazwą
„PoŜegnanie lata”. Imprezę rozpoczął występ bluesowego zespołu „Szulerzy”. Gwiazdą zespołu
okazał się hip – hopowy zespół „Lukasyno”, który przyciągnął do Parku Królowej Heleny tłumy
młodzieŜy.

Panie i Panowie Radni
W ramach realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych oraz Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii:
1. Skierowano 5 osób na badanie biegłych sądowych celem określenia uzaleŜnienia
od alkoholu.
2. Opłacono

czynsz

za

wynajem

pomieszczeń

Klubowi

Abstynenta

„Promień”

i Stowarzyszeniu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Fundament.
3. Opłacono 4 badania biegłych sądowych celem określenia uzaleŜnienia od alkoholu.
4. Do sądu skierowano 1 wniosek o leczenie odwykowe.
5. Wydano 1 opinię w sprawie zgodności usytuowania punktu sprzedaŜy alkoholu.
6. Przekazano pozycje ksiąŜkowe do wykorzystania w bibliotece Centrum Edukacji
Nauczycieli w Białymstoku Filii w Bielsku Podlaskim zgodnie z zawartym porozumieniem
o współpracy na rzecz działalności bibliotecznej z dnia 31.05.2012 r.
7. Rozliczono zadania publiczne: „Koszykówką w narkotyki, czyli warsztaty o zdrowym stylu
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Ŝycia dla małych i duŜych sportowców”, „Piłką noŜną w narkotyki, czyli warsztaty
o zdrowym stylu Ŝycia dla małych i duŜych sportowców” realizowane przez
Stowarzyszenie Kultury Podlaskiej „Wspólnota i Jedność” oraz zadanie „Happening
antyuzaleŜnieniowy. śyjmy zdrowo bez nałogów” realizowane przez Związek Harcerstwa
Polskiego Chorągiew Białostocką Komendę Hufca im. kpt. Wł. Wysockiego w Bielsku
Podlaskim. Do realizacji zadań nie wniesiono uwag ani zastrzeŜeń.
8. Dofinansowano imprezę promującą zdrowy styl Ŝycia „Wakacyjny Klub Biblijny”
realizowaną przez Kościół Chrystusowy w Bielsku Podlaskim.
9. W wyniku przeprowadzonego zapytania cenowego wyłoniono realizatora programów
profilaktycznych dla klas III i VI szkoły podstawowej oraz I-III gimnazjum.
10. Z dniem 12.09.2012 r. wznowione zostały zajęcia uczniów klas I - II, IV - VI szkół
podstawowych, uczniów I-III gimnazjum oraz grupy międzyszkolnej na Pływalni Miejskiej
Wodnik, zorganizowane w ramach programu „Czas wolny ucznia to czas dla sportu”,
dofinansowanego ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki.

Wysoka Rado,
W dniu 17 września 2012 r. wziąłem udział w uroczystości patriotyczno – religijnej
odsłonięcia i poświęcenia tablicy epitafijnej pamięci mieszkańców Ziemi Bielskiej deportowanych
na Syberię i Kazachstanu. Uroczystość zorganizowana była przez Związek Sybiraków Oddział
w Białymstoku oraz Zarząd Koła Związku Sybiraków w Bielsku Podlaskim.

Szanowna Rado,
W dniach 28 – 30 sierpnia 2012 roku delegacja z Bielska Podlaskiego wzięła udział
w uroczystych obchodach Dni Miasta Dve Mogili w Bułgarii. Podczas wizyty bielska delegacja
uczestniczyła w wielu wydarzeniach kulturalnych związanych ze świętem miasta oraz w spotkaniu
z przedstawicielami władz miasta Dve Mogili, na którym były poruszane tematy w zakresie
wymiany doświadczeń między naszymi samorządami.

W dniach 1 – 3 września 2012 roku miała miejsce wizyta delegacji miasta Bielsk Podlaski
w mieście Rachów na Ukrainie. Pierwszego dnia wizyty delegacja z Bielska wzięła udział
w obradach „Okrągłego stołu”. Tematyką konferencji była „Międzynarodowa współpraca rejonu
rachowskiego wczoraj, dziś i jutro”. W konferencji uczestniczyli przedstawiciele władz rejonu,
miasta, placówek konsularnych Polski i Węgier na Ukrainie, organizacji działających w strefie
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przygranicznej oraz delegacji zagranicznych miast partnerskich. W czasie spotkania odbyła się
prezentacja realizowanych projektów i następnie wymiana doświadczeń w tej dziedzinie.
Kolejnego dnia wizyty delegacja uczestniczyła w wielkim święcie regionu – XIII Festiwalu
„Huculska Bryndza” - przybliŜającego kulturę i folklor zakarpackiej Huculszczyzny. Festiwal
zgromadził kilkanaście tysięcy mieszkańców miasta i rejonu rachowskiego oraz licznie przybyłych
gości.
W dniu 3 września 2012 roku miało miejsce uroczyste podpisanie porozumienia
o partnerskiej współpracy pomiędzy miastem Bielsk Podlaski (Polska) i Rachów (Ukraina), które
odbyło się w obecności przedstawicieli władz rejonu, radnych, instytucji i miejscowych firm.

W dniach 6 – 10 września bielska delegacja gościła w partnerskim mieście Świetłogorsk na
Białorusi. W ramach wizyty przedstawiciele delegacji wzięli udział w uroczystych obchodach
Dni Miasta Świetłogorsk oraz w IV Forum Ekonomicznym, podczas którego zaprezentowany
został potencjał ekonomiczno – inwestycyjny rejonu świetłogorskiego.

Burmistrz Miasta
/-/ Eugeniusz Berezowiec

