Br.0057.6.2013

Sprawozdanie
z działalności Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski
za okres od 21 maja do 17 czerwca 2013 r.
W okresie od ostatniej sesji w sprawach dotyczących finansów miasta poza
przygotowywaniem materiałów będących przedmiotem obrad dzisiejszej sesji, podpisałem:
- Zarządzenie Nr 376/13 w sprawie dokonania zmian w budŜecie miasta na 2013 r., w którym
m.in. uruchomiłem środki z rezerwy ogólnej w kwocie 20.000 zł na pokrycie kosztów przyjęcia
grupy sportowców ze Swietłogorska na Białorusi (5.000 zł) oraz na pokrycie kosztów wyjazdu
druŜyn młodzieŜowych MOSiR juniorów młodszych i trampkarzy na obóz sportowy (15.000 zł),
środki z rezerwy celowej na wydatki bieŜące w oświacie – 1.450 zł na zakup kosiarki w Zespole
Szkół im. A. Mickiewicza, 3.000 zł na zakup komputera w Przedszkolu Nr 7, 2.700 zł na
pokrycie kosztów pobytu młodzieŜy z Białorusi w Gimnazjum Nr 1, 3.900 zł na pokrycie kosztów
pobytu młodzieŜy z Białorusi w Zespole Szkół im. A. Mickiewicza.
- Zarządzenie Nr 389/13 w sprawie dokonania zmian w budŜecie miasta na 2013 r., w którym
m.in. uruchomiłem środki w kwocie 5.500 zł z rezerwy na zarządzanie kryzysowe na zakupy
w rozdziale Obrona cywilna, środki z rezerwy celowej na wydatki bieŜące w oświacie, w kwocie
15.000 zł na prace remontowe w Szkole Podstawowej Nr 5, 1.900 zł w Zespole Szkół z DNJB im.
J. Kostycewicza na naprawę kserokopiarki, 17.000 zł na prace remontowe w Przedszkolu Nr 5 oraz
wprowadziłem po stronie dochodów i wydatków środki z dotacji w kwocie 12.602 zł na wydatki
związane z realizacją Programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.
- Zarządzenie Nr 383/13 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta, w którym
dostosowałem zapisy do zmian wynikających z podpisanych zarządzeń i ostatniej uchwały Rady
Miasta w sprawie dokonania zmian w budŜecie na 2013 r.

W zakresie spraw inwestycyjnych:
1. Wykonuje się roboty budowlane przy budowie nawierzchni i kanalizacji deszczowej uzbrojenia
terenów inwestycyjnych.
2. Dokonano odbiorów końcowych robót przebudowy chodników, parkingów, nawierzchni
w ulicach 3 Maja, śeromskiego i Kościuszki.
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3. Podpisano umowę na:
- budowę przyłączy kanalizacji sanitarnej do obiektów MOSiR,
- przebudowę skrzyŜowania ulicy Mickiewicza i ulicy Kazimierzowskiej wraz z sygnalizacją
świetlną,
- budowę nawierzchni i kanalizacji deszczowej w ulicy Zachodniej.
4. Ogłoszono przetarg na wykonanie mebli do części pomieszczeń wyremontowanego budynku
Urzędu Miasta.
5. Przeprowadzono rozpoznanie cenowe na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego
robót elektrycznych przebudowy skrzyŜowania ulicy Mickiewicza i ulicy Kazimierzowskiej
wraz z sygnalizacją świetlną.

W zakresie spraw gospodarki przestrzennej wydano:
- 13 decyzji o warunkach zabudowy,
- 2 decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,
- 2 decyzje zatwierdzające podział nieruchomości.
Sprzedano w trybie przetargowym 3 działki: przy ul. Szarych Szeregów nr geod. 3652/34
o pow. 548 m2 za kwotę netto 43.100 zł, przy ul. Rejtana nr geod. 4029/1 o pow. 201 m2
za kwotę netto 15 300 zł, przy ul. Wrzosowej nr geod. 3543/35 o pow. 574 m2 za cenę netto
47.000 zł.
Dokonano przekształcenia prawa uŜytkowania wieczystego w prawo własności
2 nieruchomości wykorzystywanych na cele inne jak mieszkaniowe. Opłata z tytułu
przekształcenia tych nieruchomości została ustalona na kwotę 194.040 zł. W związku z tym, Ŝe w
jednym przypadku na wniosek dotychczasowego uŜytkownika wieczystego opłata została
rozłoŜona na 12 rat rocznych, do budŜetu miasta powinna wpłynąć kwota w wysokości 184.140 zł.

Z zakresu spraw gospodarki komunalnej:
1. Rozpatrzono 57 wniosków o przyznanie dodatku mieszkaniowego, w tym wydano:
- 56 decyzji o przyznaniu dodatku mieszkaniowego,
- 1 decyzję odmowną,
Przeprowadzono 1 wywiad środowiskowy;
2. W ramach obsługi Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej dokonano
11 wpisów nowych przedsiębiorców, wykreślono 9 przedsiębiorców oraz dokonano
50 zmian wpisów do w/w ewidencji;
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3. Wydano:
- 2 decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach,
- 10 decyzji i podpisano 3 umowy na zajęcie pasa drogowego na kwotę 3.263,02 zł,
- 4 decyzje zezwalające na usunięcie ogółem 15 drzew,
- 12 decyzji lokalizacyjnych na wbudowanie urządzeń niezwiązanych z funkcjonowaniem
pasa drogowego;
4. Wygaszono zezwolenia na sprzedaŜ napojów alkoholowych w następujących punktach
sprzedaŜy:
- sklep przy ul. Kazanowskiego 24 (piwo, wino, wódka),
- punkt gastronomiczny przy ul. Wojska Polskiego 52 (wódka),
- klub bilardowy CECHOWA przy ul. A. Mickiewicza 73 (piwo),
- lokal RATUSZOWA przy Pl. Ratuszowy 3 (piwo, wino, wódka);
5. Wykonano prace związane z konserwacją oznakowania poziomego ulic miejskich w ilości:
- linie segregacyjne ciągłe 1548,37 m2,
- linie segregacyjne przerywane 403,37 m2,
- przejścia dla pieszych 1605,72 m2,
- strzałki i inne symbole 451,28 m2,
Łączna wartość wykonanych robót – 47.833 zł;
6. Wymieniono energochłonne oprawy oświetlenia ulicznego na nowe energooszczędne na
ul. Hołowieskiej w ilości 23 szt.;
7. SłuŜby Zakładu Sieci Bielsk Podlaski zgodnie z podpisaną umową dokonały bieŜącej
konserwacji oświetlenia ulicznego w mieście.

W dniach 24-27 maja br. odbyły się XXXIV Dni Bielska Podlaskiego. Tradycyjnie
rozpoczęły się one symbolicznym przekazaniem kluczy do bram miasta oraz przemarszem dzieci
i młodzieŜy do Parku Królowej Heleny, gdzie odbyły się prezentacje szkół związane z rokiem
Juliana Tuwima.
Na inauguracji Dni Bielska Podlaskiego, która odbyła się w Bielskim Domu Kultury
Wicewojewoda

Podlaski

dokonał

aktu

wręczenia

medali

za

długoletnią

słuŜbę

10 pracownikom Urzędu Miasta. Dwaj przedsiębiorcy Pan Jan Mikołuszko i Eugeniusz
Wasilewski odebrali Akty Nadania Honorowego Obywatela Miasta Bielsk Podlaski.
Tegoroczne Dni Miasta swoją obecnością zaszczyciło 5 delegacji zagranicznych z miast
partnerskich: Białorusi, Mołdawii, Rumunii, Ukrainy i Rosji.
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Pomimo zmiennej pogody odbyło się szereg ciekawych imprez. W sobotę mieszkańcy
Bielska Podlaskiego licznie odwiedzali wystawców na Jarmarku Jagiellońskim, gdzie moŜna było
zapoznać

się

z

produktami

rękodzielniczymi

artystów

z

województwa

podlaskiego,

wielkopolskiego i małopolskiego, degustować ekologiczne produkty Ŝywnościowe oraz dania
regionalne. Jarmarkowi towarzyszył koncert „na folkowo” z udziałem zespołów „Narwa”,
„Sarakina” i „Hoyraki”.
W niedzielę w godzinach popołudniowych na scenie ustawionej przy Urzędzie Miasta
odbył się główny koncert „Niedzieli z Gwiazdą”. Z ciekawym repertuarem wystąpił śląski zespół
„Gliflif”, a na zakończenie koncertu gwiazda - zespół „Łzy” z energetyczną solistką Sarą Chmiel.
Na zakończenie XXXIV Dni Bielska Podlaskiego mieszkańcy miasta obejrzeli pokaz
sztucznych ogni.
Ponadto Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji zorganizował turnieje piłki noŜnej,
mistrzostwa

w

tenisie

ziemnym,

Pływalnia

Miejska

„Wodnik”

zawody

pływackie,

a Stowarzyszenie „Małe Marzenia” - bieg uliczny.
27 maja, w dniu kończącym obchody Dni Bielska Podlaskiego, w Miejskiej Bibliotece
Publicznej odbyło się spotkanie z Tomaszem Sekielskim i konkurs krasomówczy „Orator”.

29 maja br. zatwierdziłem arkusze organizacji przedszkoli na rok szkolny 2013/2014.
Na rok przyszły do bielskich przedszkoli zgłoszono 705 dzieci. W przedszkolach będzie
funkcjonowało 25 oddziałów, w których będzie zatrudnionych łącznie 58 nauczycieli,
57 pracowników obsługi i administracji. Ponadto 2 oddziały „zerowe” będą funkcjonowały
w Szkole Podstawowej Nr 2.

W dniu 31 maja br. zatwierdziłem arkusze organizacyjne szkół podstawowych i gimnazjów
w Bielsku Podlaskim na rok szkolny 2013/2014.
W roku szkolnym 2013/2014 w szkołach podstawowych uczyć się będzie 1354 uczniów,
tj. w porównaniu do roku szkolnego 2012/2013 o 59 uczniów więcej, natomiast w gimnazjach
uczyć się będzie 678 uczniów, tj. mniej w porównaniu do ubiegłego roku szkolnego o 55 uczniów.
Zmniejszy się o 1 oddział w gimnazjach (było 29 oddziałów, zaś będzie 28), natomiast
o 4 oddziały zwiększy się w szkołach podstawowych (było 55 oddziałów, będzie 59).
Tygodniowa liczba godzin nauczycielskich w roku szkolnym 2013/2014 wynosić będzie
3841,5 godziny i będzie większa w porównaniu do roku szkolnego 2012/2013 o 83 godziny.

W okresie międzysesyjnym wypłacono stypendia socjalne w kwocie 89.124,88 zł.
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W dniu 22 maja 2013 r. dokonano kontroli zadania publicznego pod nazwą „Wszechstronna
rehabilitacja – lekarstwem na zdrowie i lepsze samopoczucie”, natomiast w dniu 24 maja 2013 r.
skontrolowano zadanie „III Bieg uliczny w ramach akcji Polska Biega”. Do realizacji zadań nie
wniesiono uwag ani zastrzeŜeń.

W ramach realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych oraz Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii:
1. Skierowano 4 osoby na badanie biegłych sądowych celem określenia uzaleŜnienia
od alkoholu.
2. Skontrolowano 8 punktów sprzedaŜy napojów alkoholowych w zakresie przestrzegania
zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaŜ napojów alkoholowych. Podczas
kontroli pouczono o konieczności legitymowania młodocianych kupujących alkohol.
3. Opłacono

czynsz

za

wynajem

pomieszczeń

Klubowi

Abstynenta

„Promień”

i Stowarzyszeniu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie „Fundament”.
4. Opłacono 1 badanie biegłych sądowych celem określenia uzaleŜnienia od alkoholu.
5. Do sądu skierowano 4 wnioski o leczenie odwykowe.
6. Opłacono szkolenie pracownicy Poradni Terapii UzaleŜnienia od Alkoholu, celem
podniesienia profesjonalizmu i skuteczności terapii uzaleŜnień w Poradni Terapii
UzaleŜnienia od Alkoholu i Dziennym Oddziale UzaleŜnienia od Alkoholu.
7. Zakupiono nagrody do imprez promujących zdrowy styl Ŝycia organizowanych przez:
Przedszkole Nr 5 Krasnala Hałabały w Bielsku Podlaskim, Przedszkole Nr 3 z Oddziałami
Integracyjnymi, Szkołę Podstawową Nr 2 im. kpt. Wł. Wysockiego, Zespół Szkół im.
A. Mickiewicza, Gimnazjum Nr 1 im. Niepodległości Polski w Bielsku Podlaskim.
8. Zakupiono nagrody dla uczestników konkursu na krótki film profilaktyczny pod hasłem
„Młodość bez nałogów” skierowanego do uczniów szkół gimnazjalnych. Konkurs
w terminie od 22 maja do 18 czerwca 2013 r. przeprowadził Państwowy Powiatowy
Inspektorat Sanitarny w Bielsku Podlaskim.
9. Zakupiono 5 edycji spektaklu teatralno-profilaktycznego „Jak to smok zrobił jeden
niefortunny krok” dla dzieci z bielskich przedszkoli. Spektakle odbyły się w terminie
od 28 do 29 maja 2013 roku.
10. W dniu 22 maja 2013 r. podpisałem ze Stowarzyszeniem Edukacji Filmowej umowę
o wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą „MUZYKA, RADIO, FILM”
Warsztaty multimedialne, edycja II.

6
11. Dnia 29 maja 2013 roku podpisałem z Fundacją Domów Kultury Prawosławnej Diecezji
Warszawsko-Bielskiej aneks do umowy o wsparcie realizacji zadania „Parafiada - festyn
rodzinny z promocją zdrowego stylu Ŝycia”.
12. W ramach realizacji projektu „Czas wolny ucznia to czas dla sportu” podpisałem umowę
z nauczycielką kształcenia zintegrowanego na prowadzenie opieki nad uczniami Szkoły
Podstawowej Nr 3 w Bielsku Podlaskim uczestniczącymi w programie pozalekcyjnej nauki
pływania.
13. W dniach 27 maja 2013 - 11 czerwca 2013 r. skontrolowano realizację zadania publicznego
pod nazwą „Świetlica dla dzieci i młodzieŜy”. W ramach przeprowadzonej kontroli nie
wniesiono uwag ani zastrzeŜeń.

Burmistrz Miasta
/-/ Eugeniusz Berezowiec

