Br.0057.1.2013

Sprawozdanie
z działalności Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski
za okres od 12 grudnia 2012 r. do 21 stycznia 2013 r.

Panie Przewodniczący,
Wysoka Rado,
W zakresie spraw finansowych uprzejmie informuję, Ŝe uchwalony budŜet miasta na
2013

rok

został opublikowany w Dzienniku

Urzędowym

Województwa Podlaskiego

31 grudnia 2012 roku pod poz. 4318. Jednostki organizacyjne miasta przyjęły plany finansowe
wynikające z zapisów przedmiotowej uchwały. Zarządzeniem Nr 329/12 przyjąłem plan zadań
zleconych, który został przekazany do Regionalnej Izby Obrachunkowej, do Podlaskiego Urzędu
Wojewódzkiego oraz Krajowego Biura Wyborczego.
Miniony okres międzysesyjny poświęcony był teŜ sprawom dotyczącym zamykania
finansowego pod kątem sporządzanej sprawozdawczości. Jednostki organizacyjne i urzędy
skarbowe przekazują Urzędowi Miasta sprawozdania jednostkowe, które będą podstawą wraz
z własną sprawozdawczością do sporządzania sprawozdań miasta jako jednostki samorządu
terytorialnego. Ponadto w okresie od ostatniej sesji podpisałem Zarządzenia Nr 326/12 i 328/12
w sprawie dokonania zmian w budŜecie miasta na 2012 rok, w którym dokonałem przesunięć
środków na zgłoszone wnioski dyrektorów Środowiskowego Domu Samopomocy, Miejskiego
Ośrodka Pomocy Społecznej, Przedszkoli Nr 3 i 5 oraz wprowadziłem środki z rezerwy ogólnej
budŜetu państwa w kwocie 66.836 zł w związku z otrzymaną decyzją Ministra Finansów.
Referaty oświaty i finansów dokonały analizy wynagrodzeń nauczycieli w roku 2012,
o czym mowa w art. 30 a ustawy Karta Nauczyciela. Z przeprowadzonych wyliczeń wynika
niedopłata w kwocie 414.298,88 zł plus pochodne w grupie nauczycieli dyplomowanych.
W miesiącu grudniu 2012 r. wypłacono kwotę 330.231,20 zł plus pochodne, a do końca stycznia
2013 r. naleŜy wypłacić kwotę 84.067,68 zł, tj. 432,87 zł na etat przeliczeniowy. Zgodnie
z zapisami ustawy sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na
poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach podległych miastu i przedszkolach
będzie odrębnie przedstawione Radzie Miasta.
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W zakresie spraw inwestycyjnych wykonuje się roboty budowlane przy:
- budowie sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, projektu uzbrojenia terenów
inwestycyjnych,
- remoncie budynku Urzędu Miasta.
Podpisano umowy na:
- remont dróg bitumicznych,
- konserwację kanalizacji deszczowej,
- obsługę prawną Urzędu Miasta Bielsk Podlaski,
- zimowe mechaniczne utrzymanie ulic miejskich w latach 2013-2014.
Ogłoszono przetarg na wykonanie operatów szacunkowych nieruchomości połoŜonych
na terenie miasta.

W zakresie spraw gospodarki przestrzennej wydano:
- 24 decyzje o warunkach zabudowy,
- 5 decyzji zatwierdzających podział nieruchomości,
- 5 decyzji ustalających opłatę adiacencką z tytułu wzrostu wartości nieruchomości
w wyniku jej podziału na łączną kwotę 40.269,80 zł.

Sprzedano na rzecz najemcy lokal mieszkalny oznaczony nr 27 o powierzchni uŜytkowej
39,91 m2 znajdujący się w budynku przy ul. A. Mickiewicza 48 za cenę 47.440,50 zł po
zastosowaniu 50% bonifikaty.

Dokonano aktualizacji opłat rocznych z tytułu uŜytkowania wieczystego w stosunku
do 9 nieruchomości wykorzystywanych na cele inne jak mieszkaniowe.

Pragnę poinformować, Ŝe z zakresu spraw gospodarki komunalnej:
1. Rozpatrzono 46 wniosków o przyznanie dodatku mieszkaniowego, w tym wydano:
- 43 decyzje o przyznaniu dodatku mieszkaniowego;
- 3 decyzje odmowne;
2. W ramach obsługi Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej dokonano
17 wpisów nowych przedsiębiorców, wykreślono 20 przedsiębiorców oraz dokonano
85 zmian wpisów do w/w ewidencji;
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3.

Wydano:
- 4 decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach;
- 2 zaświadczenia o zmianie wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresie
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości;
- 7 decyzji zezwalających na usunięcie ogółem 13 drzew;
- 8 decyzji na zajęcie pasa drogowego na kwotę 7.901,48 zł;
- 8 decyzji lokalizacyjnych na wbudowanie urządzeń nie związanych z funkcjonowaniem
pasa drogowego;

4.

Zapewniono 1 lokal mieszkalny dla osoby zakwalifikowanej do najmu lokalu
komunalnego;

5.

Wydano zezwolenia na sprzedaŜ napojów alkoholowych w następujących punktach
sprzedaŜy:
- stacja paliw LOTOS przy ul. Rejonowej 2 (wino, wódka);
- sklep Arhelanu przy ul. Wojska Polskiego 3 (wino, wódka);
- klub bilardowy „CECHOWA” przy ul. A. Mickiewicza 73 (piwo);
- lokal przy ul. Kolejowej 5 (piwo, wino, wódka) – zmiana przedsiębiorcy;
- lokal „MOTO CHATA” przy ul. Józefa Poniatowskiego 3 (piwo) – zmiana przedsiębiorcy;

6.

Wygaszono zezwolenia na sprzedaŜ napojów alkoholowych w następujących punktach
sprzedaŜy:
- pizzeria Morella przy ul. A. Mickiewicza 29 (piwo);
- lokal przy ul. Józefa Poniatowskiego 3 (piwo);

7.

SłuŜby Zakładu Sieci Bielsk Podlaski zgodnie z podpisaną umową dokonały bieŜącej
konserwacji oświetlenia ulicznego w mieście.

W dniu 17 grudnia odbyło się podsumowanie osiągnięć w sporcie za 2012 rok. Za wysokie
wyniki sportowe oraz osiągnięcia w działalności sportowej sportowcom, trenerom i działaczom
sportowym przyznałem nagrody pienięŜne oraz wyróŜnienia w postaci statuetek i tablo. Ogółem
nagrodzono i wyróŜniono 142 osoby. Wśród nich byli sportowcy (lekkoatleci, siatkarze,
szczypiorniści, piłkarze i pływacy) trenerzy oraz działacze sportowi.

W dniu 20 grudnia 2012 r. odbyła się ekumeniczna „Wigilia dla samotnych” organizowana
przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w restauracji „Podlasianka". W uroczystości
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uczestniczyło około 100 osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej. Wigilię ubogaciła
obecność scholi dziecięcej, która wykonywała kolędy i pastorałki.

W dniu 31 grudnia 2012 r. podpisałem Zarządzenie w sprawie naboru wniosków
o przyznanie dotacji na zadania z zakresu wspierania sportu na terenie miasta Bielsk Podlaski
w roku 2013. Termin składania wniosków upłynął 18 stycznia 2013 roku. Na realizację zadania
wpłynęło 6 wniosków od 5 Klubów.

10 stycznia 2013 r. w Bielskim Domu Kultury odbył się XXIII „Wieczór Kolęd”.
W koncercie wzięły udział chóry z bielskich parafii oraz zespoły działające przy Bielskim Domu
Kultury. Od lat impreza ta cieszy się duŜą popularnością. Uczestniczą w niej przedstawiciele
władz, duchowieństwo i mieszkańcy Bielska Podlaskiego. Tradycją imprezy jest wspólne
śpiewanie kolęd prawosławnych i katolickich.

W dniu 13 stycznia na placu Jana Pawła II, przy bielskim ratuszu odbył się koncert
XXI Finału Wielskiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Dla mieszkańców miasta wystąpiły zespoły
działające w Bielsku Podlaskim oraz zaproszone zespoły z innych miast.
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W okresie międzysesyjnym dokonano kontroli jednego zadania publicznego pod nazwą

„Zapewnienie róŜnych form pomocy ludziom najuboŜszym, niezdolnym do rozwiązywania
samodzielnie swoich problemów lub znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej”
realizowanego przez Stowarzyszenie Bractwo Prawosławne św. św. Cyryla i Metodego w Bielsku
Podlaskim. Do realizacji powyŜszego zadania nie wniesiono Ŝadnych uwag.

W dniu 11 stycznia odbyło się otwarcie ofert złoŜonych na otwarty konkurs ofert na
realizację zadań publicznych miasta Bielsk Podlaski w 2013 roku z zakresu ochrony zdrowia,
wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, kultury i ochrony dziedzictwa narodowego oraz
pomocy społecznej, przeciwdziałania uzaleŜnieniom i zapobiegania patologiom społecznym.
Na realizację zadań wpłynęło 27 ofert od 19 organizacji. Jedna oferta nie spełniała kryteriów
formalnych i została odrzucona. Pozostałe oferty, po rozpatrzeniu w dniu 21 stycznia 2013 r.
uzyskały pozytywną opinię komisji konkursowej i zostały przedłoŜone Burmistrzowi Miasta do
podjęcia ostatecznej decyzji w sprawie udzielenia dotacji.
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W okresie międzysesyjnym rozliczono 3 zadania publiczne dofinansowane ze środków
budŜetu miasta:
• z zakresu pomocy społecznej pod nazwą „Wspieranie działań w zakresie dostarczania
Ŝywności najuboŜszym mieszkańcom miasta Bielsk Podlaski” realizowane przez
Fundację Domów Kultury Prawosławnej Diecezji Warszawsko – Bielskiej,
• z zakresu ochrony zdrowia pod nazwą „Prowadzenie rehabilitacji ruchowej z dziećmi
niepełnosprawnymi wzrokowo z terenu miasta Bielsk Podlaski” realizowane przez
Polski Związek Niewidomych Okręg Podlaski
• z zakresu kultury ochrony dziedzictwa narodowego pod nazwą „Scena Seniora”
realizowanego przez Bielskie Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku.

Do realizacji powyŜszych zadań nie wniesiono Ŝadnych uwag.

W ramach realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych oraz Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii podjęto następujące
działania:
1) Do sądu skierowano 3 wnioski o podjęcie zobowiązania do leczenia odwykowego.
2) Skierowano 1 osobę na badanie biegłych sądowych celem określenia uzaleŜnienia
od alkoholu.
3) Opłacono

czynsz

za

wynajem

pomieszczeń

Klubowi

Abstynenta

„Promień”

i Stowarzyszeniu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Fundament.
4) Do sądu skierowano 3 wnioski o leczenie odwykowe.
5) Wydano 1 opinię w sprawie zgodności usytuowania punktu sprzedaŜy alkoholu.
6) Podpisano aneks ze Spółdzielnią Mieszkaniową w Bielsku Podlaskim do umowy najmu
pomieszczenia

Klubowi

Abstynenta

„Promień”

i

Stowarzyszeniu

na

Rzecz

Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie FUNDAMENT.
7) Zakupiono pakiet materiałów do realizacji ogólnopolskiej kampanii „Postaw na rodzinę”.
8) W dniu 18 stycznia podpisałem umowę z Pracownią Psychologiczną Dorota Al Arab na
prowadzenie Punktu Informacyjno - Konsultacyjnego ds. przeciwdziałania narkomanii. Do
zadań punktu naleŜy: prowadzenie działań informacyjno-konsultacyjnych dla osób
uzaleŜnionych od narkotyków i ich rodzin, wczesna interwencja w stosunku do osób
eksperymentujących ze środkami odurzającymi. Punkt działa przy ul. Mickiewicza 108A,
w kaŜdy poniedziałek w godzinach 15.30 – 17.00. Bezpłatnych i indywidualnych porad
udziela Pani Dorota Al. Arab – psycholog, certyfikowany specjalista terapii uzaleŜnień.
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Z okazji zbliŜających się Świąt BoŜego Narodzenia oraz Nowego Roku nasze miasto
zostało udekorowane świątecznymi ozdobami. W całym mieście zainstalowano wiele elementów
dekoracyjnych o róŜnorodnych motywach świątecznych. Nowe oświetlenie zdobi budynek Urzędu
Miasta przy ul. Kopernika, a takŜe ustawiono nową choinkę przy miejskim ratuszu.
Pragnę poinformować, Ŝe miasto Bielsk Podlaski znalazło się po raz kolejny w finale
Plebiscytu Miast na najpiękniejsze iluminacje świąteczne w Polsce i reprezentowało w nim
województwo podlaskie. Bielsk zajął I miejsce w rankingu województwa podlaskiego
i 8 miejsce w Polsce.

11 stycznia 2013 r. miasto Bielsk Podlaski uzyskało wyróŜnienie w konkursie „Krajowi
Liderzy Innowacji i Rozwoju” Edycja 2012, gdzie przyznano mu tytuł Regionalnego Lidera
Innowacji i Rozwoju 2012 w kategorii: Innowacyjna gmina.

16 stycznia 2013 r. w Bielskim Domu Kultury odbyło się spotkanie noworoczne Burmistrza
Miasta z przedstawicielami duchowieństwa, związków wyznaniowych, parlamentarzystami,
przedstawicielami organów administracji samorządowej, słuŜb mundurowych, dyrektorami szkół
i przedszkoli, kierownictwem jednostek kulturalnych oraz dyrektorami i prezesami bielskich
instytucji i przedsiębiorstw. Uroczystość uświetniły jasełka przeplatane śpiewem kolęd
w wykonaniu grupy dzieci i młodzieŜy z Zespołu Szkół im. Adama Mickiewicza w Bielsku
Podlaskim.
Na spotkaniu miałem okazję oficjalnie podziękować za współpracę wieloletniemu
Dyrektorowi Bielskiego Domu Kultury Sergiuszowi Łukaszukowi, który odszedł na emeryturę, jak
równieŜ przedstawić jego nową następczynię Małgorzatę Bil-Jaruzelską przejmującą obowiązki
dyrektora tej instytucji.
Burmistrz Miasta
/-/ Eugeniusz Berezowiec

