Br.0057.11.2013

Sprawozdanie
z działalności Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski
za okres od 20 listopada do 12 grudnia 2013 r.

W okresie od ostatniej sesji

w sprawach dotyczących finansów miasta zaistniały

następujące zdarzenia:
- w dniu 5 grudnia odbyły się konsultacje z mieszkańcami miasta, w czasie których został
przedstawiony projekt budżetu na rok 2014,
- dnia 12 grudnia otrzymaliśmy pozytywne opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej odnoszące
się do projektu budżetu i planowanego deficytu oraz do projektu Wieloletniej Prognozy
Finansowej. Treść uchwał RIO przekazano wszystkim radnym.
Dokonano analizy przedłożonych przez jednostki oświatowe materiałów dotyczących
prognozowanych wypłat dla nauczycieli pod kątem wyliczenia wysokości średnich
wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego, o czym mowa
w art. 30 a ustawy Karta Nauczyciela. Z wyliczeń wynika, iż należy wypłacić dodatki
uzupełniające w grupie nauczycieli stażystów, mianowanych i dyplomowanych. Łączna kwota
do wypłaty wynosi 312.074,89 zł. Biorąc pod uwagę, iż przedmiotową analizę przeprowadzono
na podstawie danych przewidywanych, w miesiącu styczniu 2014 r. nastąpi ponowne
przeliczenie, uwzględniające faktycznie poniesione wydatki na wynagrodzenia. W budżecie
miasta na 2013 r. ujęto kwotę stanowiącą około 70% należnej do wypłaty kwoty, co
w przeliczeniu na etat kalkulacyjny u nauczyciela stażysty stanowi kwotę 2.200 zł,
mianowanego kwotę 800 zł, dyplomowanego kwotę 900 zł plus pochodne, tj. łącznie stanowi
kwotę 240.001 zł plus pochodne ZUS i Fundusz Pracy. Zgodnie z art. 30a ust. 3 mamy
obowiązek wypłaty pełnej wyliczonej kwoty w ostatecznym terminie do 31 stycznia roku
następnego, w tym wypadku 2014 roku, po ponownym przeliczeniu, uwzględniającym
faktycznie poniesione wydatki na wynagrodzenia w roku bieżącym.
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W zakresie spraw inwestycyjnych:
1. Dokonano odbiorów końcowych robót placów zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 3 i Nr 5.
2. Wybrano wykonawców na:
- dostawę energii elektrycznej,
- dystrybucję energii elektrycznej,
- zakup wraz z dostawą środków dydaktycznych w ramach projektu „Bielskie gimnazja –
dobry start i pewna przyszłość”.
3. Ogłoszono przetarg na:
- zimowe utrzymanie placów, parkingów i chodników miejskich oraz przystanków
komunikacyjnych w okresie zimowym 2014 – 2015,
- bieżące utrzymanie dróg miejskich w 2014 roku,
- zajęcia pozalekcyjne w ramach projektu „Bielskie gimnazja – dobry start i pewna
przyszłość”.

W zakresie spraw gospodarki przestrzennej wydano:
- 6 decyzji o warunkach zabudowy i 1 decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego,
- 5 decyzji zatwierdzających podział nieruchomości,
- 1 decyzję w sprawie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
nieruchomości w zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej. Opłata z tytułu przekształcenia
prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, po udzieleniu 70 % bonifikaty, wynosi
7.809,60 zł,
- 3 decyzje ustalające opłatę adiacencką z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku jej
podziału na łączną kwotę 6.305,20 zł.
Sprzedano na rzecz najemców lokale mieszkalne:
- oznaczony nr 18 o powierzchni użytkowej 41,40 m2 znajdujący się w budynku przy
ul. A. Mickiewicza 29B za cenę 48.372,00 zł po zastosowaniu 50% bonifikaty. Należność na
wniosek nabywcy została rozłożona na 5 rat rocznych. Została wpłacona pierwsza rata
w kwocie 34.372,00 zł.
- oznaczony nr 49 o powierzchni użytkowej 41,35 m2 znajdujący się w budynku przy
ul. A. Mickiewicza 29B za cenę 50.426,00 zł po zastosowaniu 50% bonifikaty. Należność na
wniosek nabywcy została rozłożona na 5 rat rocznych. Została wpłacona pierwsza rata
w kwocie 40.000,00 zł.
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Z zakresu spraw gospodarki komunalnej:
1. Rozpatrzono 63 wnioski o przyznanie dodatku mieszkaniowego, w tym wydano:
- 62 decyzje o przyznaniu dodatku mieszkaniowego,
- 1 decyzję odmowną,
przeprowadzono 3 wywiady środowiskowe;
2. W ramach obsługi Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej
dokonano 6 wpisów nowych przedsiębiorców, wykreślono 7 przedsiębiorców oraz
dokonano 51 zmian wpisów do w/w ewidencji;
3. Zapewniono 1 lokal mieszkalny dla osoby zakwalifikowanej do najmu lokalu
komunalnego;
4. Wydano:
- 5 decyzji i podpisano 2 umowy na zajęcie pasa drogowego na kwotę 334,77 zł,
- 1 decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach,
- 1 decyzję określającą wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
oraz 1 decyzję umarzającą postępowanie w powyższym zakresie,
- 8 decyzji zezwalających na usunięcie ogółem 37 drzew,
- 4 decyzje lokalizacyjne na wbudowanie urządzeń niezwiązanych z funkcjonowaniem
pasa drogowego,
- 1 decyzję na budowę zjazdu indywidualnego;
5. Wygaszono

zezwolenie

na

sprzedaż

napojów

alkoholowych

w

lokalu

przy

ul. Kolejowej 5 (piwo, wino, wódka) – likwidacja placówki;
6. Służby Zakładu Sieci Bielsk Podlaski zgodnie z podpisaną umową dokonały bieżącej
konserwacji oświetlenia ulicznego w mieście.

Od 18 listopada 2013 r. we wszystkich bielskich gimnazjach ruszyły pierwsze zajęcia
w ramach projektu „Bielskie gimnazja – dobry start i pewna przyszłość”. Rozpoczęły się
zajęcia rozwijające i wyrównujące kompetencje matematyczno–przyrodnicze, rozwijające
i wyrównujące kompetencje z języka ojczystego i języków obcych, zajęcia rozwijające
zainteresowania i świadomość kulturalną oraz zajęcia rozwijające umiejętności społeczne.
W dniach 21-22 listopada br. skontrolowano realizację zadania publicznego „Wspieranie
działań w zakresie dostarczania żywności najuboższym mieszkańcom miasta Bielsk Podlaski”
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realizowanego przez Fundację Domów Kultury Prawosławnej Diecezji Warszawsko–Bielskiej
oraz zadania publicznego „Organizacja zawodów sportowych dla szkół podstawowych i szkół
gimnazjalnych” realizowanego przez Powiatowy Szkolny Związek Sportowy.
Do realizacji zadań nie wniesiono uwag ani zastrzeżeń.
23 listopada 2013 r. w Bielskim Domu Kultury odbył się jubileusz 10-lecia działalności
Męskiego

Zespołu

„Kuranty”.

Podczas

jubileuszu

odbył

się

uroczysty

koncert.

Pani Alinie i Andrzejowi Niegierewicz zostały wręczone srebrne krzyże zasługi, natomiast
członkowie zespołu otrzymali dyplomy honorowe od Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego. W trakcie uroczystości Pani Alinie Niegierewicz dyrygentce zespołu została
wręczona doroczna nagroda Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski za osiągnięcia o istotnym
znaczeniu w dziedzinie twórczości artystycznej.
7 grudnia 2013 r. na Placu im. Jana Pawła II odbył się XII Festyn Mikołajkowy pod
Honorowym Patronatem Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski. Podczas festynu prezentowały się
różne grupy dzieci i młodzieży m.in. ze szkół, z Bielskiego Domu Kultury, z Parafii Matki
Bożej z Góry Karmel oraz podopieczni Środowiskowego Domu Samopomocy, który był
organizatorem całej imprezy.
Podczas festynu wręczono dyplomy 14 uczniom, którzy otrzymują stypendium im. Jana
Pawła II samorządu miasta Bielsk Podlaski za wysokie wyniki i osiągnięcia w nauce.
Warunkiem otrzymania stypendium w wysokości 150 zł miesięcznie było uzyskanie przez
ucznia na koniec roku szkolnego 2012/2013 średniej oceny co najmniej 5,0 w przypadku szkoły
podstawowej, a 4,75 w przypadku gimnazjum. Ponadto kandydaci do stypendium musieli
wykazać się osiągnięciami w konkursach i olimpiadach. Kandydatów do stypendium typowali
dyrektorzy szkół w uzgodnieniu z radą pedagogiczną.
Do dnia 12 grudnia 2013 r. z tytułu przyznanych stypendiów szkolnych wypłacono
kwotę 96 769,84 zł. Ponadto w okresie międzysesyjnym wydano 5 decyzji przyznających
stypendium szkolne uczniom oraz 2 decyzje dotyczące zasiłku szkolnego.
Dnia 8 i 15 grudnia 2013 r. w sali Bielskiego Domu Kultury odbyły się XII Wieczory
Muzyki Cerkiewnej, podczas których wystąpiły chóry parafialne z Bielska Podlaskiego,
Siemiatycz, Czarnej Cerkiewnej, Orli, Topolan oraz chóry dziecięco-młodzieżowe z Bielska
Podlaskiego i okolic.
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W ramach realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych oraz Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii:
1. Skierowano 3 osoby na badanie biegłych sądowych celem określenia uzależnienia
od alkoholu.
2. Opłacono

czynsz

za

wynajem

pomieszczeń

Klubowi Abstynenta

„Promień”

i Stowarzyszeniu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Fundament.
3. Opłacono 2 badania biegłych sądowych celem określenia uzależnienia od alkoholu.
4. Do sądu skierowano 2 wnioski o leczenie odwykowe.
5. Dofinansowano imprezy promujące zdrowy styl życia zorganizowane przez Szkołę
Podstawową Nr 2 im. kpt. Wł. Wysockiego i Przedszkole Nr 9 Leśna Polana w Bielsku
Podlaskim.
6. W dniach 2-6 grudnia 2013 r. w Gimnazjum Nr 2 w Zespole Szkół im. A. Mickiewicza
w Bielsku Podlaskim i Gimnazjum Nr 3 w Zespole Szkół z DNJB im. J. Kostycewicza
odbyły się warsztaty profilaktyczne dla uczniów klas I-III na temat „Uzależnienie - jak
można go uniknąć?”. Zajęcia z uczniami poprowadzili pracownicy Ośrodka Profilaktyki
i Terapii dla Młodzieży i Dorosłych ETAP w Białymstoku.
7. W dniach 10-12 grudnia 2013 r. wszyscy uczniowie klas I-III szkół podstawowych
obejrzeli spektakl profilaktyczny pt. „Planeta zagadek”, natomiast uczniowie klas IV-VI
obejrzeli spektakl „Julka kontra Julka” wystawiony przez Krakowski Impresariat
Artystyczny RONDO.
8. Zgodnie z planem kontroli zarządczej na rok 2013, w dniu 28 listopada 2013 r. dokonano
kontroli

świetlicy

środowiskowej

prowadzonej

w

Zespole

Szkół

z

DNJB

im. J. Kostycewicza w Bielsku Podlaskim. Do pracy świetlicy nie wniesiono zastrzeżeń.
9. W okresie międzysesyjnym rozliczono zadanie publiczne „Muzyka, Radio, Film.
Warsztaty multimedialne, edycja II” realizowane przez Stowarzyszenie Edukacji
Filmowej. Do przedłożonego sprawozdania nie wniesiono uwag ani zastrzeżeń.
Z up.BURMISTRZA MIASTA
/-/ Tamara Korycka
Sekretarz Miasta
Sekretarz Mia

