Br.0057.5.2013

Sprawozdanie
z działalności Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski
za okres od 24 kwietnia do 20 maja 2013 r.
W okresie od ostatniej sesji w sprawach dotyczących finansów miasta pod obrady Rady
przedkładany jest projekt uchwały w sprawie dokonania zmian w budŜecie miasta na 2013 r. oraz
projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznych sprawozdań finansowych samorządowych
instytucji
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W okresie międzysesyjnym podpisałem zarządzenie w sprawie przekazania Radzie Miasta
sprawozdania finansowego Miasta Bielsk Podlaski za rok 2012 wraz z załącznikami: bilansem
budŜetu, bilansem łącznym, rachunkiem zysków i strat oraz zestawieniem zmian w funduszu
obejmującym zapisy wykazane w jednostkach budŜetowych i samorządowym zakładzie
budŜetowym. Zarządzenie zostało przekazane wszystkim radnym.

W zakresie spraw inwestycyjnych wykonuje się roboty budowlane przy:
- budowie nawierzchni i kanalizacji deszczowej uzbrojenia terenów inwestycyjnych,
- przebudowie chodników, parkingów, nawierzchni w ulicach 3 Maja, śeromskiego i Kościuszki.
Podpisano umowę na:
- dostawę i montaŜ szaf biurowo-ubraniowych,
- zabudowę pomieszczenia kuchennego w sekretariacie i sali posiedzeń.
Ogłoszono przetarg na:
- budowę przyłączy kanalizacji sanitarnej do obiektów MOSiR,
- przebudowę skrzyŜowania ulicy Mickiewicza i Kazimierzowskiej wraz z sygnalizacją świetlną.

W zakresie spraw gospodarki przestrzennej wydano:
- 31 decyzji o warunkach zabudowy i 5 decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,
- 4 decyzje zatwierdzające podział nieruchomości,
- 11 decyzji ustalających opłatę adiacencką z tytułu wybudowania drogi w ulicy Gomułki; wpływy
do budŜetu z tego tytułu wyniosą 8.872,60 zł.
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Sprzedano na rzecz najemcy lokal mieszkalny oznaczony nr 4 o powierzchni uŜytkowej
50,34 m2 znajdujący się w budynku przy ul. 11 Listopada 24 za cenę 32.701,00 zł po zastosowaniu
50% bonifikaty. NaleŜność na wniosek nabywcy została rozłoŜona na 5 rat rocznych.
Sprzedano w trybie bezprzetargowym działkę oznaczoną nr geod. 507/26 o pow. 58 m2
połoŜoną przy ul. śarniewicza za kwotę netto 7.000,00 zł.
Dokonano przeglądu stanu technicznego 14 obiektów w trakcie uŜytkowania, w zakresie
wymaganym przepisami prawa budowlanego.

Z zakresu spraw gospodarki komunalnej:
1. Rozpatrzono 98 wniosków o przyznanie dodatku mieszkaniowego, w tym wydano:
- 93 decyzje o przyznaniu dodatku mieszkaniowego;
- 5 decyzji odmownych;
Przeprowadzono 2 wywiady środowiskowe;
2. W ramach obsługi Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej dokonano
16 wpisów nowych przedsiębiorców, wykreślono 10 przedsiębiorców oraz dokonano
82 zmiany wpisów do ww. ewidencji;
3. Zapewniono 2 lokale mieszkalne dla osób zakwalifikowanych do najmu lokalu
komunalnego;
4. Wydano:
- 1 zaświadczenie o wpisie do rejestru działalności regulowanej oraz 1 zaświadczenie
o zmianie wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości;
- 3 decyzje na zajęcie pasa drogowego na kwotę 221,77 zł;
- 3 decyzje zezwalające na usunięcie ogółem 8 drzew;
- 8 decyzji lokalizacyjnych na wbudowanie urządzeń niezwiązanych z funkcjonowaniem
pasa drogowego;
5. Wygaszono zezwolenia na sprzedaŜ napojów alkoholowych w sklepie i w ogródku piwnym
przy ul. Widowskiej 14 (piwo);
6. Wykonano remont dróg bitumicznych poprzez wbudowanie 200,82 t masy asfaltowej na
gorąco;
7. Dokonano regulacji wysokościowej wpustów ulicznych w ilości 5 szt., włazów
studziennych w ilości 11 szt. oraz zaworów wodociągowych w ilości 7 szt.;
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9. Trwają prace związane z konserwacją oznakowania poziomego ulic miejskich;
10. SłuŜby Zakładu Sieci Bielsk Podlaski zgodnie z podpisaną umową dokonały bieŜącej
konserwacji oświetlenia ulicznego w mieście.

W dniu 24 kwietnia br. odbyło się szkolenie pt. „Turystyka – moja praca, mój biznes?”
Organizatorami szkolenia był Burmistrz Miasta Bielsk Podlaski oraz Organizacja Turystyczna
„Szlak Jagielloński”. Szkolenie poprowadził Prezes OTSzJ Pan Janusz Kopaczek. Podczas
szkolenia zostały przedstawione podstawy marketingu turystycznego, aspekty prawne związane
z usługami turystycznymi oraz przeprowadzono warsztaty dotyczące budowy ekspozycji
tematycznej Parku Spotkania Kultur Chrześcijańskich w Bielsku Podlaskim.

W dniu 25 kwietnia br. komisja konkursowa po zapoznaniu się ze złoŜonymi wnioskami
w sprawie przyznania stypendium szkolnego oraz kierując się zasadami określonymi
w regulaminie zaproponowała Burmistrzowi przyznanie stypendiów szkolnych na kolejny okres
roku szkolnego 2012/2013 (od miesiąca stycznia do czerwca 2013 roku). W związku z tym
170 uczniom wydano decyzje przyznające stypendium szkolne. Wysokość stypendiów jest
zróŜnicowana w zaleŜności od dochodu na jednego członka w rodzinie oraz innych czynników
wymienionych w § 5 ust. 4 pkt 1 – 9 Regulaminu przyznawania pomocy materialnej o charakterze
socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta Bielsk Podlaski. NajniŜsze stypendium
wynosi 137,80 zł miesięcznie, zaś najwyŜsze 212 zł. Do dnia 20 maja br. z tytułu przyznanych
stypendiów wypłacono kwotę 14 777,97 zł. Ponadto wydano 5 decyzji wstrzymujących przyznane
stypendium szkolne.

W dniach 14–15 maja 2013 r. dokonano kontroli dwóch zleconych zadań publicznych
realizowanych przez: Bielskie Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku - „Ginące tradycje
i obrzędy naszych przodków zachowajmy w pamięci” oraz Fundusz Lokalny na Rzecz Rozwoju
Społecznego - „Sztuka dla malucha”. Do realizacji powyŜszych zadań nie wniesiono Ŝadnych
uwag ani zastrzeŜeń.

W dniu 20 maja br. podpisałem aneks do umowy zawartej z „Małe Marzenia”
Stowarzyszeniem Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym i Osobom Potrzebującym Wsparcia na
zadanie „III Bieg uliczny w ramach akcji Polska Biega”, który dotyczy przesunięć między
pozycjami kosztorysu.
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Dyrektorzy bielskich szkół i przedszkoli złoŜyli projekty arkuszy organizacyjnych na rok
szkolny 2013/2014. Na rok przyszły do bielskich przedszkoli zgłoszono 705 dzieci.
W placówkach przedszkolnych dyrektorzy planują utworzenie 25 oddziałów, w których będzie
zatrudnionych łącznie 57 nauczycieli i 56 pracowników obsługi i administracji. Ponadto planuje
się utworzenie 2 oddziałów „zerowych” w Szkole Podstawowej Nr 2.
Do bielskich szkół podstawowych i gimnazjów zgłoszono łącznie 2032 dzieci, które będą
uczyły się w 87 oddziałach. Arkusze organizacyjne szkół i przedszkoli zostaną zatwierdzone do
30 maja br.

W ramach realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych oraz Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii:
1. Wydano 3 postanowienia w sprawie zgodności usytuowania punktów sprzedaŜy alkoholu.
2. Do sądu skierowano 3 wnioski o podjęcie zobowiązania do leczenia odwykowego.
3. Opłacono 1 badanie biegłych sądowych celem określenia uzaleŜnienia od alkoholu.
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i Stowarzyszeniu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Fundament.
5. Dofinansowano imprezy w ramach ogólnopolskiej kampanii „Postaw na rodzinę”
organizowane przez Przedszkole Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi, Przedszkole Nr 5
Krasnala Hałabały, Zespół Szkół z DNJB im J. Kostycewicza w Bielsku Podlaskim.
6. Skontrolowano
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„Piłką
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w
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o zdrowym stylu Ŝycia dla małych i duŜych sportowców” realizowane przez
Stowarzyszenie Kultury Podlaskiej „Wspólnota i Jedność” w okresie od 16 lutego
do 30 kwietnia 2013 r.
7. Zakupiono 5 edycji spektaklu profilaktycznego „Jak to smok zrobił jeden niefortunny krok”
dla dzieci z bielskich przedszkoli. Spektakle, których realizatorem będzie Krakowski
Impresariat Artystyczny RONDO odbędą się w dniach 28 - 29.05.2013 r.
8. Zakupiono program profilaktyczny „Integracja i edukacja profilaktyczna poprzez
warsztaty teatralno-integracyjne”, który realizowany jest w okresie od 11.05 - 28.06.2013 r.
W programie udział bierze 13 uczniów Gimnazjum Nr 1 im. Niepodległości Polski
w Bielsku Podlaskim.
9. Zakupiono realizację programu profilaktycznego pn. „Profilaktyka i animacja środowiska
lokalnego z wykorzystaniem metody KLANZA” dla dzieci, młodzieŜy i dorosłych podczas
festynu rodzinnego „Postaw na Rodzinę”, który odbędzie się w dniu 26 maja 2013 r. przy
Bielskim Domu Kultury.
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10. W okresie międzysesyjnym podpisałem Zarządzenie Nr 374/13 w sprawie udzielenia
dotacji z budŜetu miasta Bielsk Podlaski organizacji pozarządowej na realizację zadania
publicznego w 2013 r. Na podstawie ww. zarządzenia udzielono dotacji Stowarzyszeniu
Edukacji Filmowej na zadanie z zakresu przeciwdziałania uzaleŜnieniom pn. „MUZYKA,
RADIO, FILM” Warsztaty multimedialne, edycja II.
11. Zaktualizowano bazę danych jednostek specjalistycznego poradnictwa z terenu Bielska
Podlaskiego zgłoszonych do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Burmistrz Miasta
/-/ Eugeniusz Berezowiec

