Br.0057.2.2013

Sprawozdanie
z działalności Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski
za okres od 22 stycznia do 18 lutego 2013 r.

Panie Przewodniczący,
Wysoka Rado,
W zakresie spraw finansowych w okresie od ostatniej sesji w sprawach z zakresu finansów
miasta podejmowane były dalsze czynności związane z zamykaniem finansowym roku ubiegłego.
Wykonywano równieŜ 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, iŜ pierwsza rata płatności podatku mija w dniu 15 marca,
decyzje wymiarowe naleŜy doręczyć podatnikom w okresie do końca lutego. Ponadto w dniu
6 lutego br. podpisałem zarządzenie nr 348/13 w sprawie dokonania zmian w budŜecie na rok
2013, w którym podstawiłem po stronie dochodów i wydatków środki z dotacji celowej w kwocie
116.328 zł przeznaczone na uzupełnienie planu dotacji na realizację programu „Pomoc państwa w
zakresie doŜywiania” jak równieŜ dokonałem przesunięć środków na wnioski dyrektora Zespołu
Szkół im. A. Mickiewicza oraz kierowników: Referatu Obsługi Burmistrza i Rady Miasta oraz
Referatu Oświaty i Kultury.

W zakresie spraw inwestycyjnych:
1. Wykonuje się roboty budowlane przy budowie kanalizacji deszczowej uzbrojenia terenów
inwestycyjnych.
2. Zakończono remont budynku Urzędu Miasta, a obecnie trwają odbiory końcowe robót.
3. Ogłoszono przetarg na koszenie trawników na terenach zieleni miejskiej.
4. Podpisano umowę na odłów i utrzymanie bezdomnych zwierząt w 2013 roku.
5. Trwa ocena i badanie ofert w postępowaniach przetargowych:
- na wykonanie operatów szacunkowych nieruchomości połoŜonych na terenie miasta,
- na wykonanie dokumentacji projektowej ul. Krótkiej, Niecałej, Parkowej, Małej,
Modrzewiowej, M. C. Skłodowskiej, Zamkowej, Ciołkowskiego oraz zaułków
Taraszkiewicza i Tokarzewicza, Dębowej i Ogrodowej.
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W zakresie spraw gospodarki przestrzennej wydano:
- 11 decyzji o warunkach zabudowy,
- 4 decyzje zatwierdzające podział nieruchomości.
Sprzedano na rzecz najemców lokale mieszkalne:
− oznaczony nr 19 o powierzchni uŜytkowej 47,46 m2 znajdujący się w budynku przy ul. 3 Maja 3
za cenę 67.156,00 zł po zastosowaniu 50% bonifikaty,
− oznaczony nr 73 o powierzchni uŜytkowej 40,99 m2 znajdujący się w budynku przy
ul. A. Mickiewicza 29B za cenę 48.983,00 zł po zastosowaniu 50% bonifikaty.
Dokonano sprzedaŜy 5 nieruchomości:
w trybie przetargu:
- działka nr 3652/92 o pow. 621 m 2 przy ul. Szarych Szeregów za cenę - 48 500,00 zł netto,
- działka nr 3543/25 o pow. 565 m2 przy ul. Wrzosowej za cenę

- 44 300,00 zł netto,

w trybie bezprzetargowym:
- działka nr 3543/32 o pow. 98 m2 przy ul. Wrzosowej za cenę

- 3 591,41 zł netto,

- działka nr 3543/26 o pow. 182 m2 przy ul. Wrzosowej za cenę

- 5 472,00 zł netto,

- działka nr 3543/28 o pow. 126 m2

- 3 699,00 zł netto.

przy ul. Wrzosowej za cenę

Z zakresu spraw gospodarki komunalnej:
1. Rozpatrzono 92 wnioski o przyznanie dodatku mieszkaniowego w tym wydano:
- 89 decyzji o przyznaniu dodatku mieszkaniowego;
- 3 decyzje odmowne;
Przeprowadzono 3 wywiady środowiskowe;
2. W ramach obsługi Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej dokonano
9 wpisów nowych przedsiębiorców, wykreślono 11 przedsiębiorców oraz dokonano
63 zmiany wpisów do ww. ewidencji;
3. Wydano:
− 1 decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach;
− 1 zaświadczenie o wpisie do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości;
− 2 decyzje zezwalające na usunięcie ogółem 4 drzew;
− 1 decyzję na zajęcie pasa drogowego na kwotę 116,00 zł,
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− 8 decyzji lokalizacyjnych na wbudowanie urządzeń niezwiązanych z funkcjonowaniem
pasa drogowego;
4. Wygaszono zezwolenie na sprzedaŜ napojów alkoholowych w punkcie sprzedaŜy
w ogródku piwnym przy ul. świrki i Wigury 65 (piwo);
5. Dokonano wymiany opraw ulicznych na energooszczędne w technologii LED na
ul. Parkowej i Niecałej;
6. SłuŜby Zakładu Sieci Bielsk Podlaski zgodnie z podpisaną umową dokonały bieŜącej
konserwacji oświetlenia ulicznego w mieście.

Pragnę poinformować, iŜ Zarządzeniem Nr 345/13 z dnia 23 stycznia 2013 r. przyznałem
dotacje następującym podmiotom:
1.

Bielsko–Podlaskiemu Stowarzyszeniu Abstynentów Klubowi Abstynentów „Promień”
na promowanie trzeźwego stylu Ŝycia połączone z działaniami pomocowymi skierowanymi
do osób rodzin z problemami alkoholowymi kwotę 11.000 zł;

2.

Stowarzyszeniu na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie FUNDAMENT na
prowadzenie:
− Punktu Informacyjno – Konsultacyjnego dla osób i rodzin znajdujących się w sytuacjach
kryzysowych, w tym doznających przemocy w rodzinie kwotę 12.000 zł;
− Grupy wsparcia dla osób doznających przemocy w rodzinie kwotę 6.000 zł,

3. Związkowi Harcerstwa Polskiego Chorągwi Białostockiej na organizację letniego
wypoczynku dla dzieci i młodzieŜy z rodzin dysfunkcyjnych „Wakacje na wesoło
bezpiecznie i zdrowo” kwotę 15.100 zł;
4.

Bielskiemu Stowarzyszeniu Uniwersytet Trzeciego Wieku na:
− „NiewaŜne jak rozpocząłeś swoje Ŝycie, waŜne jak je zakończysz” kwotę 2.000 zł;
− „Aktywność fizyczna receptą na zdrowie osób 50+” kwotę 600 zł;
− „Ginące tradycje i obrzędy naszych przodków zachowajmy w pamięci” kwotę 900 zł;

5.

Stowarzyszeniu

Kultury

Podlaskiej

„Wspólnota

i

Jedność”

na

„Piłką

noŜną

w narkotyki, czyli warsztaty o zdrowym stylu Ŝycia dla małych i duŜych sportowców”
kwotę 3.500 zł;
6. Caritas Diecezji Drohiczyńskiej na:
−

Organizację wypoczynku „Lato z Caritas” kwotę 14.900 zł,

−

Prowadzenie „Świetlicy dla dzieci i młodzieŜy” kwotę 12.000 zł,

−

„Wspieranie działań w zakresie dostarczania Ŝywności najuboŜszym mieszkańcom
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miasta Bielsk Podlaski” kwotę 4.500 zł;
7. Fundacji Domów Kultury Prawosławnej Diecezji Warszawsko- Bielskiej na:
−

Parafiadę festyn rodzinny z promocją zdrowego stylu Ŝycia kwotę 3.000 zł,

− „Wspieranie działań w zakresie dostarczania Ŝywności najuboŜszym mieszkańcom
miasta Bielsk Podlaski” kwotę 2.500 zł;
8. Stowarzyszeniu Bractwu Prawosławnemu św. św. Cyryla i Metodego na „Zapewnienie
róŜnych form pomocy ludziom najuboŜszym, niezdolnym do rozwiązania samodzielnie
swoich problemów lub znajdujących się w trudnej sytuacji Ŝyciowej” kwotę 2.000 zł;
9.

Polskiemu

Związkowi,

Emerytów,

Rencistów i

Inwalidów na „Zakup

paczek

Ŝywnościowych” kwotę 1.500 zł;
10. Klubowi Amazonki na „Rehabilitację fizyczną i psychiczną osób po operacji piersi” kwotę
8.000 zł;
11. Polskiemu Związkowi Niewidomych Okręg Podlaski na „Prowadzenie rehabilitacji
ruchowej z osobami niepełnosprawnymi wzrokowo z terenu miasta Bielsk Podlaski” kwotę
4.000 zł;
12. Stowarzyszeniu Pomocy „Serce Ludzi Ziemi Bielskiej” na „Organizację czterodniowego
wyjazdu rehabilitacyjno – integracyjnego dla dzieci i młodzieŜy niepełnosprawnej wraz
z opiekunami i rodzeństwem” kwotę 6.000 zł;
13. Stowarzyszeniu Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Szansa” na - „Wszechstronna
rehabilitacja – lekarstwem na zdrowie i lepsze samopoczucie” kwotę 7.000 zł;
14. Powiatowemu Szkolnemu Związkowi Sportowemu na „Organizację zawodów sportowych
dla szkół podstawowych i szkół gimnazjalnych” kwotę 4.500 zł;
15. „Małe Marzenia” Stowarzyszeniu Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym i Osobom
Potrzebującym Wsparcia na:
− „III Bieg uliczny w ramach akcji Polska Biega” kwotę 900 zł,
− Organizację IV Konkursu Tańca „Baw się i Tańcz” kwotę 600 zł;
16. Funduszowi Lokalnemu na Rzecz Rozwoju Społecznego na „Sztukę dla malucha” kwotę
1.100 zł;
17. Stowarzyszeniu Przyjaciół Chór Polskiej Pieśni Narodowej na „Nagranie i wydanie płyty”
kwotę 2.500 zł;
18. Związkowi Ukraińców Podlasia na:
− Warsztaty kultury ukraińskiej dla dzieci i młodzieŜy „U źródeł” kwotę 2.400 zł,
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− Spotkania z podlaskim folklorem, tradycją i poezją ukraińską: Spotkanie z kolędą
i szczedriwką – Konkurs Piosenki Ukraińskiej „Z Pidlaskoji Krynici” – Konkurs
Recytatorski „Ukraińskie słowo” kwotę 2.500 zł.

Ponadto w dniu 4 lutego br. Zarządzeniem Nr 347/13 przyznałem dotacje na zadania
w zakresie z zakresu wspierania rozwoju sportu na terenie miasta Bielsk Podlaski, następującym
klubom:
1. MłodzieŜowemu Klubowi „TAEKWON-DO” na organizację pozaszkolnych zajęć
sportowych ze sztuk walki Taekwon-do w Bielsku Podlaskim kwotę 3.000 zł;
2. Chrześcijańskiemu Klubowi Sportowemu „Tęcza” na upowszechnianie kultury fizycznej
i sportu poprzez organizację treningów mini koszykówki oraz uczestnictwo w rozgrywkach
turniejowych kwotę 2.500 zł;
3. Klubowi Tenisa Stołowego na szkolenie i prowadzenie druŜyny tenisa stołowego
w rozgrywkach ligowych oraz turniejach kwotę 6.000 zł;
4. Miejskiemu Klubowi Pływackiemu „Wodnik” na popularyzację i upowszechnianie sportu
pływackiego i zdrowego trybu Ŝycia, reprezentowanie sportu pływackiego Bielska
Podlaskiego na zawodach krajowych i międzynarodowych, organizację zajęć pływackich
dla dzieci i młodzieŜy z Bielska Podlaskiego kwotę 44.000 zł;
5. Bielskiemu Klubowi Sportowemu „Tur” 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 ligowych (sekcja piłki noŜnej) kwotę
223.000 zł;
− 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 kwotę 125.500 zł.

W okresie międzysesyjnym rozliczono dotacje udzielone w 2012 roku:
1. MłodzieŜowemu Klubowi „TAEKWON–DO” na „Organizację zajęć sportowych
i doskonalenie umiejętności ze sztuki walki Taekwon–do skierowanych do mieszkańców
miasta Bielsk Podlaski”;
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2. Caritasowi Diecezji Drohiczyńskiej na zadania:
- wspieranie działań w zakresie dostarczania Ŝywności najuboŜszym mieszkańcom miasta
Bielsk Podlaski ”,
- „Tradycja i nowoczesność wokół Świąt BoŜego Narodzenia”;
3. Bielskiemu Stowarzyszeniu Uniwersytet Trzeciego Wieku na zadania:
- „W zdrowym ciele zdrowy duch”,
- „Scenę Seniora”,
- „Chrońmy babciny kufer od zapomnienia”;
4. Stowarzyszeniu Bractwo Prawosławne św. św. Cyryla i Metodego „Zapewnienie róŜnych
form pomocy ludziom najuboŜszym, niezdolnym do rozwiązywania samodzielnie swoich
problemów lub znajdujących się w trudnej sytuacji Ŝyciowej”;
5. Stowarzyszeniu Budowy Pomnika Prawosławnym Mieszkańcom Białostocczyzny Zabitym
Zamordowanych i Zamęczonych w latach 1939-1956 na wydanie „Księgi pamięci”;
6. Klubowi Amazonki na „Rehabilitację fizyczną i psychiczną osób po operacji piersi”;
7. Powiatowemu Szkolnemu Związkowi Sportowemu na „Organizację zawodów sportowych
dla szkół podstawowych i szkół gimnazjalnych. Współzawodnictwo sportowe na najlepszą
sportowa szkołę”.
Do realizacji powyŜszych zadań nie wniesiono zastrzeŜeń.

Ponadto podpisano umowę z Bielskim Stowarzyszeniem Uniwersytet Trzeciego Wieku na
realizację zadania „Ginące tradycje i obrzędy naszych przodków zachowajmy w pamięci” oraz z
Klubem Amazonki na zadanie „Rehabilitacja fizyczna i psychiczna osób po operacji piersi”.

W okresie międzysesyjnym wydano 1 decyzję na dofinansowanie pracodawcom kosztów
kształcenia młodocianych pracowników na kwotę 8.081 zł.

Pragnę poinformować, iŜ podczas tegorocznych ferii zimowych w bielskich szkołach
podstawowych i gimnazjach były organizowane zajęcia rekreacyjno–sportowe, pracowały
świetlice środowiskowe oraz prowadzone były koła przedmiotowe i koła zainteresowań. Zajęcia
były sfinansowane ze środków zabezpieczonych na ten cel w budŜetach szkół.
W tym samym czasie miejskie instytucje kultury i sportu prowadziły zajęcia z młodzieŜą
szkolną. Organizowane były między innymi gry i zabawy, spotkania z ciekawymi ludźmi,
a takŜe wycieczki miejskie.
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W dniach 26-27 stycznia 2013 r. w Bielskim Domu Kultury odbył się XIV Ogólnopolski
Festiwal Kolędy i Pastorałki Współczesnej „Kantyczka”, w którym wzięli udział wykonawcy
z Białej Podlaskiej, Lubartowa, Łukowa, Warszawy, Białegostoku i Bielska Podlaskiego. Podczas
festiwalu dla uczestników, instruktorów i nauczycieli odbyły się warsztaty wokalne oraz
przesłuchania konkursowe.

Jury pod

przewodnictwem

Magdy Ptaszyńskiej

nagrodziło

wykonawców w 3 kategoriach wiekowych. Wśród laureatów „Kantyczki” znaleźli się soliści
z Bielska Podlaskiego.

16 lutego 2013 r. w sali widowiskowej Bielskiego Domu Kultury odbyły się Eliminacje
Rejonowe XX Festiwalu „Piosenka Białoruska 2013”. W Bielskich Eliminacjach wystąpiło
28 podmiotów wykonawczych tj. zespołów, chórów, duetów, solistów – z Bielska Podlaskiego,
Orli, Rajska, Malinnik. Zwycięskie zespoły wezmą udział w finale Festiwalu „Piosenka Białoruska
2013” w Białymstoku.

22 lutego w sali gimnastycznej Zespołu Szkół z DNJB w Bielsku Podlaskim odbył się
Halowy Turniej Piłki NoŜnej Trampkarzy, a 16 lutego I Halowy Turniej Piłki NoŜnej Orlików.
Najlepsze druŜyny otrzymały nagrody w postaci pucharów i statuetek. Oba turnieje objęto
honorowym patronatem Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski.

W dniu 30 stycznia złoŜyłem wniosek o dofinansowanie projektu „Aby historia byłą nauką
przyszłości – dialog mieszkańców miast europejskich o tolerancji i akceptacji” do realizacji
w ramach programu „Europa dla obywateli”, działanie - Aktywni obywatele dla Europy,
poddziałanie - Spotkania mieszkańców miast partnerskich.

W okresie międzysesyjnym w ramach realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Miejskiego Programu Przeciwdziałania
Narkomanii podjęto następujące działania:
1.

Skierowano 1 osobę na badanie biegłych sądowych celem określenia uzaleŜnienia
od alkoholu.

2.

Do sądu skierowano 4 wnioski o podjęcie zobowiązania do leczenia odwykowego.

3.

Opłacono

czynsz

za

wynajem

pomieszczeń

Klubowi

Abstynenta

„Promień”

i Stowarzyszeniu Na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie FUNDAMENT.
4.

Opłacono 2 badania biegłych sądowych celem określenia uzaleŜnienia od alkoholu.
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5.

Rozliczono dotacje przekazane :
-

Stowarzyszeniu

Na

Rzecz

Przeciwdziałania

Przemocy

w

Rodzinie

FUNDAMENT na prowadzenie „Punktu Informacyjno–Konsultacyjnego dla osób
i rodzin znajdujących się w sytuacjach kryzysowych, w tym doznających przemocy
w rodzinie” i „Grupy wsparcia dla osób doznających przemocy w rodzinie”,
-

Bielskiemu Stowarzyszeniu Uniwersytet Trzeciego Wieku na zadanie „W trzeźwości
i zgodzie z samym sobą i otoczeniem”.

Do realizacji powyŜszych zadań nie wniesiono zastrzeŜeń.
6. Od 1 lutego 2013 roku prowadzony jest program terapeutyczny dla młodych osób
uzaleŜnionych i pijących szkodliwie i ryzykownie. W skład, którego wchodzą zajęcia
grupowe i konsultacje indywidualne. Program terapeutyczny skierowany jest do
mieszkańców miasta Bielsk Podlaski. Realizowany jest w Poradni Psychologicznej Dorota
Al. Arab w Bielsku Podlaskim przy ul. Mickiewicza 108 A.
7. W dniu 1 lutego 2013 roku podpisałem umowy na wsparcie realizacji zadań: „Świetlica dla
dzieci i młodzieŜy” realizowanego przez Caritas Diecezji Drohiczyńskiej, „Promowanie
trzeźwego stylu Ŝycia połączone z działaniami pomocowymi skierowanymi do osób rodzin
z problemami alkoholowymi” realizowanego przez Bielsko – Podlaskie Stowarzyszenie
Abstynentów Klub Abstynentów „Promień”, natomiast w dniu 14 lutego 2013 r. umowę
z Bielskim Stowarzyszeniem Uniwersytet Trzeciego Wieku na zadanie „NiewaŜne jak
rozpocząłeś swoje Ŝycie, waŜne jak je zakończysz”.
8. 4 lutego 2013 roku przekazano w formie darowizny 2 urządzenia do badania stanu
trzeźwości Alco – Blow dla Komendy Powiatowej Policji w Bielsku Podlaskim.
9. Do bielskich gimnazjów przekazano materiały kampanii „Narkotyki? To mnie nie kręci!”.
10. Przystąpiono do ogólnopolskiej kampanii „Postaw na Rodzinę”. Celem kampanii jest
zwrócenie uwagi społeczeństwa na rolę silnych więzi rodzinnych w profilaktyce
uzaleŜnień, jak równieŜ szerzenie idei pielęgnowania wartości rodzinnych. Organizatorem
kampanii jest Krakowska Akademia Profilaktyki.

Burmistrz Miasta
/-/ Eugeniusz Berezowiec

