Br.0057.3.2013

Sprawozdanie
z działalności Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski
za okres od 19 lutego do 18 marca 2013 r.
Panie Przewodniczący,
Wysoka Rado,
W okresie od ostatniej sesji w sprawach finansów miasta wykonywane były prace
związane z przyjęciem sprawozdania z realizacji budŜetu miasta za 2012 rok. W czasie
sporządzania niniejszej informacji wykonywano końcowe czynności sprawdzające dotyczące
przyjęcia tego dokumentu. Zakończyliśmy teŜ prace związane z wystawianiem decyzji
wymiarowych dla podatników posiadających nieruchomości na terenie miasta. Wystawiono ponad
8 tysięcy decyzji wymiarowych. Prace zostały zakończone przed datą płatności pierwszej raty
podatku, tj. przed 15 marca.
Dnia 28 lutego 2013 r. podpisałem zarządzenie Nr 355/13 w sprawie dokonania zmian
w budŜecie na 2013 rok, w którym podstawiłem po stronie dochodów i wydatków środki z dotacji
na dofinansowanie zadań własnych w kwocie 2.000 zł w dziale Pomoc społeczna, uruchomiłem
środki z rezerwy celowej w oświacie w kwocie 1.081 zł oraz dokonałem przesunięć środków na
wnioski dyrektorów Przedszkola Nr 3, 5, 7 i 9, Zespołu Szkół z DNJB im. J. Kostycewicza
i Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.
Ponadto realizowano czynności zlecone gminie dotyczące wydawania decyzji w sprawie
zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do
produkcji rolnej w związku ze złoŜonymi wnioskami w miesiącu lutym. Wydano 36 decyzji w tej
sprawie.

W zakresie spraw inwestycyjnych:
1. Wykonuje się roboty budowlane przy budowie kanalizacji deszczowej uzbrojenia terenów
inwestycyjnych.
2. Dokonano odbiorów końcowych robót remontu budynku Urzędu Miasta.
3. Podpisano umowę na:
- koszenie trawników na terenach zieleni miejskiej,
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- letnie utrzymanie placów i chodników miejskich oraz opróŜnianie koszy ulicznych w 2013 r.,
- wykonanie operatów szacunkowych nieruchomości połoŜonych na terenie miasta.
4. Trwa ocena i badanie ofert w postępowaniach przetargowych na:
- wykonanie dokumentacji projektowej ul. Krótkiej, Niecałej, Parkowej, Małej, Modrzewiowej,
M.C.Skłodowskiej,

Zamkowej,

Ciołkowskiego

oraz

zaułków

ul.

Taraszkiewicza

i Tokarzewicza, Dębowej i Ogrodowej,
- wykonanie dokumentacji projektowej budynku bielskiego ratusza.

W zakresie spraw gospodarki przestrzennej wydano:
- 13 decyzji o ustaleniu warunków zabudowy i 1 decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego,
- 3 decyzje zatwierdzające podział,
- 7 decyzji ustalających opłatę adiacencką z tytułu podziału na łączna kwotę 19 561,80 zł,
- 7 decyzji ustalających opłatę adiacencką z tytułu wybudowania drogi w ulicy Nowej i Gomułki,
wpływy do budŜetu z tego tytułu wyniosą 5.121,80 zł.
Sprzedano jedną nieruchomość w trybie przetargu ustnego nieograniczonego oznaczoną
nr geod. 5186/1 o pow. 304 m2 połoŜoną przy ul. Kolejowej za kwotę netto 28.300,00 zł.
Gmina Miejska Bielsk Podlaski przejęła na podstawie art. 18 ust. 1 oraz art.17a ust. 3
ustawy z dnia 10 maja 1990 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym
i ustawę o pracownikach samorządowych na własność następujące nieruchomości:
- działka o nr geod. 1067/2 o pow. 0,0270 ha, działka o nr geod. 1067/4 o pow. 0,1133 ha przy
drodze dojazdowej do Zakładu SUEMPOL;
- działka o nr geod. 2257/7 o pow. 0,0345 ha, działka o nr geod. 2257/4 o pow. 0,0792 ha, działka
o nr geod. 2257/6 o pow. 0,0289 ha przy ul. Szkolnej.

Z zakresu spraw gospodarki komunalnej:
1. Rozpatrzono 86 wniosków o przyznanie dodatku mieszkaniowego, w tym wydano:
- 85 decyzji o przyznaniu dodatku mieszkaniowego;
- 1 decyzję odmowną;
Przeprowadzono 1 wywiad środowiskowy;
2. W ramach obsługi Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej dokonano
18 wpisów nowych przedsiębiorców, wykreślono 13 przedsiębiorców oraz dokonano
75 zmian wpisów do w/w ewidencji;
3. Zapewniono 1 lokal mieszkalny dla osoby zakwalifikowanej do najmu lokalu komunalnego;
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4. Wydano 1 zaświadczenie o wpisie do rejestru działalności regulowanej w zakresie
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości;
5. Wygaszono zezwolenie na sprzedaŜ napojów alkoholowych w punkcie sprzedaŜy w sklepie
na stacji paliw LOTOS przy ul. Rejonowej 2 (piwo, wino, wódka);
6. Wydano:
- 4 decyzje zezwalające na usunięcie ogółem 22 drzew;
- 5 decyzji lokalizacyjnych na wbudowanie urządzeń nie związanych z funkcjonowaniem
pasa drogowego;
- 2 decyzje na budowę zjazdu indywidualnego;
7. SłuŜby Zakładu Sieci Bielsk Podlaski zgodnie z podpisaną umową dokonały bieŜącej
konserwacji oświetlenia ulicznego w mieście.

W okresie międzysesyjnym podpisałem umowy z organizacjami pozarządowymi oraz
innymi podmiotami na realizację zadań publicznych w 2013 roku, tj.:
- w zakresie ochrony zdrowia - 4,
- w zakresie pomocy społecznej - 3,
- w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego - 6,
- w zakresie sportu - 7.

W ramach realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych i Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii:
1. Skierowano 1 osobę na badanie biegłych sądowych celem określenia uzaleŜnienia
od alkoholu.
2. Wydano 1 opinię w sprawie zgodności usytuowania punktu sprzedaŜy alkoholu.
3. Do sądu skierowano 2 wnioski o podjęcie zobowiązania do leczenia odwykowego.
4. W okresie międzysesyjnym rozliczono dotacje przekazane:
- Caritas Diecezji Drohiczyńskiej na „Klub dla dzieci i młodzieŜy”;
- Bielsko-Podlaskiemu Stowarzyszeniu Klubowi Abstynenta „Promień” na „Promowanie
trzeźwego stylu Ŝycia połączone z działaniami pomocowymi skierowanymi do osób,
rodzin z problemami alkoholowymi”;
-

Stowarzyszeniu Kultury Podlaskiej „Wspólnota i Jedność” na

„Edukacja + Sport

= Zdrowy styl Ŝycia. Warsztaty i zajęcia edukacyjno - sportowe dla dzieci w wieku
7-10 lat”.
Do realizacji powyŜszych zadań nie wniesiono zastrzeŜeń.
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W związku z przyznaniem dofinansowania z Ministerstwa Sportu i Turystyki złoŜyłem
aktualizację wniosku o dofinansowanie zadania „Czas wolny ucznia to czas dla sportu - nauka
i doskonalenie pływania dzieci i młodzieŜy z Bielska Podlaskiego” oraz podpisałem umowy
z 9 nauczycielami kształcenia zintegrowanego prowadzającymi dzieci na bezpłatne zajęcia nauki
pływania. W ramach powyŜszego projektu od 14 marca br. wznowiliśmy zajęcia uczniów
klas I szkół podstawowych oraz doskonalenia pływania grupy międzyszkolnej.

Szanowna Rado,
W dniach od 28 lutego do 1 marca 2013 r. uczestniczyłem w XXXIV Zgromadzeniu
Ogólnym Związku Miast Polskich w Kołobrzegu. Podczas Zgromadzenia Ogólnego ZMP delegaci
zdecydowali, iŜ wśród priorytetów działania Związku na 2013 rok znajdą się kwestie edukacji,
finansów i ustawy „śmieciowej” oraz konsolidacji środowiska samorządowego.
Ponadto wysłuchano sprawozdania Zarządu z działalności w 2012 roku, sprawozdania
z wykonania budŜetu oraz zapoznano się z bilansem za 2012 rok. Przyjęto równieŜ budŜet na
2013 rok.
Podczas Zgromadzenia przyjęto równieŜ stanowiska, które dołączam do niniejszego
sprawozdania, tj.:
1. w sprawie sposobów zwiększenia udziału mieszkańców w funkcjonowaniu wspólnot
samorządowych,
2. stanowisko wobec projektu zmian w ustawie o zasadach prowadzenia polityki rozwoju,
3. stanowisko w sprawie wejścia w Ŝycie art. 243 ustawy o finansach publicznych,
4. w sprawie projektu ustawy o współdziałaniu w samorządzie terytorialnym na rzecz rozwoju
lokalnego i regionalnego oraz o zmianie niektórych ustaw,
5. stanowisko wobec projektu załoŜeń ustawy o poprawie warunków świadczenia usług przez
JST.

BURMISTRZ MIASTA
/-/ Eugeniusz Berezowiec

