Br.0057.10.2013

Sprawozdanie
z działalności Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski
za okres od 22 października do 19 listopada 2013 r.

W okresie od ostatniej sesji w sprawach dotyczących finansów miasta zaistniały
następujące zdarzenia:
1) zakończone zostały prace dotyczące konstrukcji projektu budżetu na rok 2014.
Dnia 12 listopada podpisałem dwa zarządzenia nr 436/13 i 437/13 dotyczące przyjęcia
projektów Wieloletniej Prognozy Finansowej i projektu uchwały budżetowej. Dokumenty te
zostały przekazane Radzie Miasta i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku.
Do wszystkich jednostek organizacyjnych miasta przekazałem dane wynikające z projektu,
niezbędne do przyjęcia projektów ich planów finansowych na 2014 rok. Na dzień
5 grudnia 2013 r. zaplanowane zostały konsultacje z mieszkańcami miasta w sprawie dotyczącej
projektu budżetu na 2014 rok, na które zapraszam radnych i pozostałych mieszkańców miasta.
2) w okresie od ostatniej sesji podpisałem zarządzenie Nr 434/13 w sprawie dokonania zmian
w budżecie miasta na 2013 rok, w którym:
a) wprowadziłem do budżetu dotacje:
- w kwocie 8.685 zł z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie
oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez rolników oraz pokrycie
kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu,
- w kwocie 11.545 zł

z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacania składek na

ubezpieczenie zdrowotne przez MOPS,
- w kwocie 201.955 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków
okresowych w MOPS w części gwarantowanej z budżetu państwa,
- w kwocie 97.168 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych
w MOPS,
- w kwocie 34.195 zł z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie
specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
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- w kwocie 32.548 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową realizowaną na podstawie
rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego,
- w kwocie 23.541 zł zł z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu
„Pomoc państwa w zakresie dożywiania”,
- w kwocie 48.355 zł na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach
Rządowego programu pomocy uczniom w 2013 r. „Wyprawka szkolna”,
b) uruchomiłem rezerwę celową na wydatki bieżące w oświacie w kwocie 40.699 zł
z przeznaczeniem na nagrody z pochodnymi

nauczycielom szkół

i przedszkoli za

ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze oraz dla Zespołu Szkół im. A. Mickiewicza na
wydatki związane z zabezpieczeniem przed awarią sieci wodociągowej i cieplnej,
c) dokonałem przesunięć środków na wnioski Kierowników Referatów Oświaty i Kultury,
Referatu Obsługi Burmistrza i Rady Miasta, Referatu Gospodarki Komunalnej
oraz Dyrektora Gimnazjum Nr 1, Zespołu Szkół im. J. Kostycewicza i MOPS.

W zakresie spraw inwestycyjnych:
1. Wykonuje się roboty budowlane i montaż urządzeń placów zabaw przy Szkole Podstawowej
Nr 3 i Nr 5.
2. Wybrano wykonawcę dokumentacji projektowej na poszerzenie koryta rzeki Białej
i zebranie nagromadzonej ziemi w obrębie mostu przy ulicy Kazimierzowskiej.
3. Podpisano umowy w ramach projektu Bielskie gimnazja – dobry start i pewna przyszłość,
na pełnienie funkcji kierownika projektu i koordynatorów szkolnych oraz rozstrzygnięto
przetarg na prowadzenie zajęć pozalekcyjnych w ramach tego projektu.

W zakresie spraw gospodarki przestrzennej wydano:
- 14 decyzji ustalających warunki zabudowy i 2 decyzje ustalające lokalizację inwestycji celu
publicznego,
- 5 decyzji zatwierdzających podział nieruchomości,
- 1 decyzję zobowiązującą spółdzielnię mieszkaniową do zwrotu części udzielonej bonifikaty
od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
nieruchomości; wysokość zwracanej bonifikaty odpowiada kwocie 1.351,80 zł.
Sprzedano w trybie przetargowym działkę ozn. nr geod. 159/9 o pow. 0,1014 ha
położoną przy ul. Gajowej za kwotę netto 58 000,00 zł oraz w trybie bezprzetargowym działkę
ozn. nr geod. 3543/30 o pow. 0,0102 ha położoną przy ul.Wrzosowej za cenę netto 4 396 zł.
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Z zakresu spraw gospodarki komunalnej:
1. Rozpatrzono 87 wniosków o przyznanie dodatku mieszkaniowego, w tym wydano:
- 79 decyzji o przyznaniu dodatku mieszkaniowego,
- 8 decyzji odmownych,
Przeprowadzono 4 wywiady środowiskowe;
2. W ramach obsługi Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej
dokonano 7 wpisów nowych przedsiębiorców, wykreślono 20 przedsiębiorców oraz
dokonano 100 zmian wpisów do ww. ewidencji;
3. Wydano:
- 9 decyzji i podpisano 1 umowę na zajęcie pasa drogowego na kwotę 1.773,61zł,
- 2 decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach,
- 3 decyzje umarzające postępowanie dotyczące opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi,
- 12 decyzji zezwalających na usunięcie ogółem 48 drzew,
- 7 decyzji lokalizacyjnych na wbudowanie urządzeń nie związanych z funkcjonowaniem
pasa drogowego,
- zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w sklepie spożywczym przy
ul. Ogrodowej 6 (piwo, wino, wódka) – zmiana przedsiębiorcy;
4. Wygaszono zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w sklepie przy ul. Żwirki
i Wigury 65 (piwo, wino, wódka) – likwidacja placówki;
5. Służby Zakładu Sieci Bielsk Podlaski zgodnie z podpisaną umową dokonały bieżącej
konserwacji oświetlenia ulicznego w mieście.
W dniu 23 października 2013 r. odbyło się spotkanie komisji stypendialnej. Po
weryfikacji wniosków przyznano 181 uczniom stypendium szkolne oraz wydano 2 decyzje
odmowne ze względu na przekroczony dochód na członka rodziny. Ponadto wydano 1 decyzję
o przyznaniu zasiłku szkolnego.
Kwota dotacji przyznana na ten cel to 79.200 zł. Najniższe stypendium wyniosło
118,30 zł, zaś najwyższe w miesiącu 201,40 zł.
Przyznane stypendia są zróżnicowane w zależności 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 będącego załącznikiem do Uchwały Nr XXXIII/183/2005 Rady Miasta Bielsk
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Podlaski z dnia 29 marca 2005 r. Do dnia 19 listopada br. z tytułu przyznanych stypendiów
szkolnych wypłacono kwotę 49 827,76 zł.
W

dniu

26

października

br.

skontrolowano

realizację

zadania

publicznego

„Popularyzacja i upowszechnianie sportu pływackiego i zdrowego trybu życia, reprezentowanie
sportu pływackiego Bielska Podlaskiego na zawodach krajowych i międzynarodowych,
organizacja zajęć pływackich dla dzieci i młodzieży z Bielska Podlaskiego” w ramach
którego odbył się VII Międzynarodowy Mecz Pływacki dziecięcych drużyn klubowych z Polski,
Litwy, Białorusi i Ukrainy, realizowany przez Miejski Klub Pływacki „Wodnik”. Do realizacji
zadania nie wniesiono uwag ani zastrzeżeń.
W dniu 5 listopada podpisano deklaracje przystąpienia Miasta Bielsk Podlaski do
programów sportowych „Mały mistrz”, „Multisport”, „Umiem pływać” przyjętych przez
Ministerstwo Sportu i Turystyki na rok 2014. W ramach ww. programów przewidziane są m.in.
zajęcia sportowe dla uczniów klas IV-VI szkół podstawowych, zajęcia nauki pływania dla
uczniów klas III szkoły podstawowej.
W dniu 8 listopada 2013 roku Gimnazjum Nr 1 im Niepodległości Polski obchodziło
95-lecie powstania szkoły oraz 95-lecie Niepodległości Polski. Uroczystość rozpoczęła się od
Mszy Świętej, którą sprawował ksiądz biskup Antoni Dydycz. Po Mszy Świętej wyróżnieni
nauczyciele zostali odznaczeni przez Wicekurator Wiesławę Ćwiklińską medalami Komisji
Edukacji Narodowej. Inni wyróżniający się nauczyciele otrzymali nagrody dyrektora szkoły.
Z tej okazji również

uczniom, którzy osiągają bardzo dobre wyniki w nauce i

sporcie

przyznano stypendia szkolne. Podczas uroczystości uczniowie klas pierwszych złożyli
ślubowanie. Po ślubowaniu rozpoczęła się część artystyczna pt. „Przez krew idziem ku
wolności”. W przedstawieniu zaakcentowano szczególnie trudne momenty z życia narodu
polskiego: rozbiory, powstanie styczniowe, II wojnę światową. Podkreślono także, że zdobycie
upragnionej wolności było okupione łzami, krwią oraz ofiarami. Po części artystycznej nastąpiły
przemowy okolicznościowe zaproszonych gości.
W ramach realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych oraz Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii:
1. Skierowano 2 osoby na badanie biegłych sądowych celem określenia uzależnienia
od alkoholu.
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2. Opłacono

czynsz

za

wynajem

pomieszczeń

Klubowi Abstynenta

„Promień”

i Stowarzyszeniu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Fundament.
3. Do sądu skierowano 10 wniosków o leczenie odwykowe.
4. Zakupiono słodycze do imprezy promującej zdrowy styl życia „Każdy może zostać
św. Mikołajem” w ramach XII edycji Festynu Mikołajkowego organizowanej przez
Środowiskowy Dom Samopomocy w Bielsku Podlaskim.
5. Dofinansowano program profilaktyczny „Żyjmy zdrowo bez nałogów” realizowany
przez świetlicę szkolną działającą przy Szkole Podstawowej Nr 2 im. kpt. Wł.
Wysockiego w Bielsku Podlaskim.
6. W ramach kampanii „Postaw na rodzinę” zakupiono 3 radiomagnetofony do imprezy
organizowanej w dniu 22.11.2013 r. przez Zespół Szkół z DNJB im. J. Kostycewicza.
7. Zakupiono i przekazano pakiet materiałów profilaktycznych „Prawda o alkoholu” dla
Poradni Terapii Uzależnienia od Alkoholu w Bielsku Podlaskim.
8. W dniu 29 października podpisano umowę o wsparcie realizacji zadania publicznego
pod nazwą: „Narkotyki-cena straconych marzeń” realizowanego przez Bielskie
Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku”.
9. W dniu 14 listopada podpisano umowę na realizację spektakli profilaktycznych:
„Julka kontra Julka” dla klas IV-VI szkół podstawowych i „Planeta zagadek” dla klas
I-III szkół podstawowych. Spektakle wystawione zostaną w dniach 10-12 grudnia
2013 roku.
10. W okresie międzysesyjnym zamówiono realizację warsztatów profilaktycznych
„Uzależnienie - jak można go uniknąć?” dla uczniów klas I-III bielskich gimnazjów.
Warsztaty odbędą się w terminie od 2 do 6 grudnia br., a ich realizatorami będą
pracownicy Młodzieżowego Ośrodka Terapii i Readaptacji „ETAP” w Białymstoku.
11. W ramach realizacji projektu „Czas wolny ucznia to czas dla sportu” dofinansowanego
ze środków MSiT podpisano 1 umowę zlecenia z nauczycielem wychowania fizycznego
na

prowadzenie

zajęć

pozalekcyjnych

doskonalenia

pływania

dla

uczniów

I-III Gimnazjum Nr 1 im. Niepodległości Polski.
12. W dniu 18 listopada br. w Pływalni Miejskiej „Wodnik” w Bielsku Podlaskim odbyły się
zawody pływackie „Mamo, tato już pływam!” dla uczniów klas I-II szkół podstawowych
oraz chętnych dzieci w wieku przedszkolnym. Zawody były podsumowaniem
realizowanego projektu „Czas wolny ucznia to czas dla sportu” dofinansowanego ze
środków Ministerstwa Sportu i Turystyki.
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W dniach od 7 do 8 listopada 2013 r. Burmistrz Miasta uczestniczył w XI Kongresie
Miast Polskich w Krakowie.
Tematem Kongresu była - Polityka miejska – perspektywa polska i unijna.
W Kongresie, w którym wzięło udział około 150 przedstawicieli miast dyskutowano o polityce
miejskiej, rewitalizacji i jak mają się rozwijać miasta w przyszłej perspektywie unijnej w latach
2014-2020. Podczas Kongresu szczególną uwagę zwrócono na ZIT-y (zintegrowane inwestycje
terytorialne) – centralne i regionalne.
W Kongresie wzięli udział przedstawiciele rządu, eksperci, w tym m.in. Pani Elżbieta
Bieńkowska – Minister Rozwoju Regionalnego.
Podczas Kongresu przegłosowano:
 wniosek w sprawie powołania komisji kodyfikacyjnej ds. prawa samorządowego


odezwę do nauczycieli w sprawie gróźb przeprowadzenia strajku w szkołach,

które dołączam do niniejszego sprawozdania.

W

dniu

11

listopada

br.

przedstawiciele

Urzędu

Miasta

uczestniczyli

w Narodowym Święcie Niepodległości upamiętniającym 95. rocznicę odzyskania przez Polskę
Nieodległości, którzy złożyli wieniec przed Pomnikiem Niepodległości Polski. Obchody Święta
Niepodległości w Bielsku Podlaskim zakończył wieczorny koncert Wielkiego Chóru
Patriotycznego, w którym wystąpiły dzieci z bielskich przedszkoli, Chór Polskiej Pieśni
Narodowej oraz Studio Piosenki Fart. Podczas koncertu miało miejsce wspólne śpiewanie pieśni
patriotycznych oraz wystawa pn. Niepodległa'1918.
W dniu 15 listopada 2013 r. w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Bielsk Podlaski odbyło
się spotkanie z Posłem do Parlamentu Europejskiego Bogusławem Liberadzkim, w którym
uczestniczyli bielscy przedsiębiorcy oraz przedstawiciele Urzędu Miasta. Spotkanie poświęcone
było sytuacji ogólnej Europarlamentu oraz omówieniu kwestii związanych z rozdziałem
środków unijnych.
BURMISTRZ MIASTA
/-/ Eugeniusz Berezowiec

