Br.0057.1.2014

Sprawozdanie
z działalności Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski
za okres od 13 grudnia 2013 r. do 20 stycznia 2014 r.

W okresie międzysesyjnym z zakresu spraw organizacyjnych istotnych z punktu
widzenia funkcjonowania miasta było wyznaczenie przez Prezesa Rady Ministrów RP
Donalda Tuska osoby do pełnienia funkcji Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski.
Na podstawie art. 28f ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2013 r., poz. 594, z późn. zm.) Prezes Rady Ministrów wyznaczył mnie do pełnienia tej
funkcji z dniem 30 grudnia 2013 r. Nominację w tej sprawie odebrałem z rąk Wojewody
Podlaskiego Macieja Żywno.
W okresie od ostatniej sesji w sprawach finansowych pragnę poinformować, że
uchwalony budżet miasta na 2014 rok został opublikowany w Dzienniku Urzędowym
Województwa Podlaskiego z dnia 17 stycznia 2014 roku pod poz. 225. Jednostki
organizacyjne miasta przyjęły plany finansowe wynikające z zapisów przedmiotowej
uchwały, a Zarządzeniem Nr 454/14 przyjąłem plan zadań zleconych, który został przekazany
do Regionalnej Izby Obrachunkowej, Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz do
Krajowego Biura Wyborczego.
Miniony okres poświęcony był też sprawom dotyczącym zamykania finansowego pod
kątem sporządzanej sprawozdawczości. Jednostki organizacyjne i urzędy skarbowe
przekazują

Urzędowi

Miasta

sprawozdania

jednostkowe,

które

wraz

z

własną

sprawozdawczością będą podstawą do sporządzania sprawozdań miasta, jako jednostki
samorządu terytorialnego.
Ponadto w okresie od ostatniej sesji podpisałem Zarządzenie Nr 449/13 w sprawie
dokonania zmian w budżecie miasta na 2013 rok, w którym wprowadziłem do budżetu
dotację zmniejszającą o 80.000 zł na program „Wyprawka szkolna” oraz wprowadziłem
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kwotę w wysokości 52.875 zł stanowiącą środki rezerwy subwencji ogólnej w związku
z otrzymaną decyzją Ministra Finansów.
W zakresie spraw inwestycyjnych podejmowane były następujące działania:
1. Dokonano odbioru dokumentacji projektowej na budowę ul. Krótkiej, Niecałej, Parkowej,
Małej, Modrzewiowej, M. C. Skłodowskiej, Zamkowej, Ciołkowskiego oraz zaułków
Taraszkiewicza, Tokarzewicza, Dębowej i Ogrodowej.
2. Ogłoszono przetarg na:
- wykonanie operatów szacunkowych nieruchomości położonych na terenie miasta,
- odłów i utrzymanie bezdomnych zwierząt,
- sprzęt elektroniczny w ramach projektu „Bielskie gimnazja – dobry start i pewna
przyszłość”.
3. Podpisano umowy na:
- bieżące utrzymanie dróg miejskich,
- zimowe utrzymanie

placów, parkingów

i chodników, przystanków miejskich,

- zajęcia pozalekcyjne, zakup pomocy dydaktycznych, materiały biurowe, materiały
sportowe, opracowanie Portfolio, w ramach projektu „Bielskie gimnazja – dobry start
i pewna przyszłość”.

W zakresie spraw gospodarki przestrzennej wydano:
- 10 decyzji o warunkach zabudowy,
- 1 decyzję zatwierdzającą podział nieruchomości,
- 4 decyzje ustalające opłatę adiacencką z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku
jej podziału na łączną kwotę 4.731,60 zł,
- 2 decyzje w sprawie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
nieruchomości:

jedna nieruchomość

w zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej

i jedna nieruchomość zabudowana budynkiem administracyjno-handlowo-mieszkalnym.
Opłata z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,
po udzieleniu 70 % bonifikaty, wynosi 40.912,00 zł. Bonifikata została udzielona na
wniosek osoby fizycznej będącej użytkownikiem wieczystym nieruchomości zabudowanej
budynkiem mieszkalnym i na wniosek osób fizycznych będących właścicielami
wyodrębnionych lokali mieszkalnych, których udział w nieruchomości wspólnej obejmuje
prawo użytkowania wieczystego.
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Z zakresu spraw gospodarki komunalnej:
1. Rozpatrzono 51 wniosków o przyznanie dodatku mieszkaniowego, w tym wydano:
- 50 decyzji o przyznaniu dodatku mieszkaniowego;
- 1 decyzję odmowną;
2. W ramach obsługi Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej
dokonano 12 wpisów nowych przedsiębiorców, wykreślono 27 przedsiębiorców oraz
dokonano 86 zmian wpisów do ww. ewidencji;
3. Zapewniono 2 lokale mieszkalne dla osób zakwalifikowanych do najmu lokalu
komunalnego;
4. Wydano:
- 1 decyzję i podpisano 1 umowę na zajęcie pasa drogowego na kwotę 1.176,92zł;
- 1 decyzję umarzającą postępowanie w sprawie określenia wysokości miesięcznej
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
- 2 zaświadczenia dla przedsiębiorców o wpisie do rejestru działalności regulowanej
w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości;
- 10 decyzji zezwalających na usunięcie ogółem 28 drzew i krzewów z powierzchni
24 m2, odmawiając w jednym przypadku wydania zezwolenia na usunięcie 6 drzew;
- 2 decyzje lokalizacyjne na wbudowanie urządzeń niezwiązanych z funkcjonowaniem
pasa drogowego;
- 1 decyzję na budowę zjazdu indywidualnego;
- zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w następujących punktach sprzedaży:
a) sklepie spożywczym przy ul. A. Mickiewicza 57 (piwo, wino, wódka);
b) sklepie spożywczym przy ul. Kazanowskiego 17 lok. 2 (piwo, wino, wódka);
5. Wygaszono zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w następujących punktach
sprzedaży:
- lokalu „RATUSZOWA” przy ul. Ratuszowej 3 (piwo, wino, wódka);
- lokalu „MOTO CHATA” przy ul. Poniatowskiego 3 (piwo);
6. Służby Zakładu Sieci Bielsk Podlaski, zgodnie z podpisaną umową, dokonały bieżącej
konserwacji oświetlenia ulicznego w mieście.

18 grudnia 2013 r. w Bielsku Podlaskim odbyły się konsultacje projektu Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. Było to kolejne
i zarazem ostatnie spotkanie konsultacyjne po Białymstoku, Łomży i Suwałkach
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zorganizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego. W spotkaniu wzięli
udział m.in. przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego, środowisk społecznych
i gospodarczych, przedsiębiorcy i organizacje pozarządowe z Bielska Podlaskiego
i sąsiednich gmin.
Projekt

RPOWP

określa

kierunki

regionalnej

interwencji,

które

będą

współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Europejskiego
Funduszu Społecznego w latach 2014-2020. Przedstawione w dokumencie obszary wsparcia
wyznaczono w oparciu o Strategię Rozwoju Województwa Podlaskiego do roku 2020 oraz
najważniejsze unijne i krajowe dokumenty w zakresie nowej perspektywy finansowej
2014-2020.
W dyskusji nad projektem programu z ramienia Urzędu Miasta głos zabrał Kierownik
Referatu Gospodarki Przestrzennej, który był jednocześnie członkiem grupy roboczej
ds. przygotowania projektu RPOWP. Zgłosił on dwa wnioski formalne. Pierwszy z nich
dotyczył bardziej stanowczego zaakcentowania w tekście RPO potrzeby wsparcia unijnego
dla miast subregionalnych, przede wszystkim dla miasta Bielsk Podlaski. Drugi wniosek
zgłoszony przez Kierownika dotyczył zwiększenia środków w osi priorytetowej VI,
w działaniu 6.3 o kwotę 4 mln euro, które należałoby przewidzieć na przebudowę Bielskiego
Centrum Kultury. W dyskusji podkreślono, że dla miasta Bielsk Podlaski przebudowa
Bielskiego Domu Kultury jest jedną z najważniejszych inwestycji na najbliższe lata.
Szacunkowa wartość zadania to 17 mln zł, która nie jest do udźwignięcia dla budżetu miasta.
Z tego działania miasto Bielsk Podlaski chciałoby również uzyskać dofinansowanie na remont
ratusza.
Uczestnicy spotkania zgodnie podsumowali, że projekt powinien uwzględniać budowę
i remonty nie tylko dróg wojewódzkich, ale również lokalnych tak aby usprawnić mobilność
mieszkańców tego regionu. Argument prelegenta, że Komisja Europejska przyjęła inną
strategię nie przekonał uczestników debaty, którzy w dalszym ciągu podkreślali, iż dla
lepszego rozwoju naszego regionu niezbędna jest poprawa systemu komunikacyjnego.
Wnioski zgłoszone przez Kierownika Referatu podczas dyskusji nad projektem
RPOWP zostały przesłane w formie elektronicznej do Urzędu Marszałkowskiego w dniu
19 grudnia 2013 r.
W dniu 18 grudnia 2013 r. odbyła się ekumeniczna „Wigilia dla samotnych”, którą
zorganizował Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielsku Podlaskim. W Wigilii wzięły
udział osoby samotne i bezdomne, podopieczni Środowiskowego Domu Samopomocy
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w Bielsku Podlaskim oraz duchowieństwo i przedstawiciele Urzędu Miasta Bielsk Podlaski.
Gościnnie wystąpiła schola dziecięca „Karmelki”, która wspólnie ze wszystkimi
zgromadzonymi zaśpiewała kolędy i pastorałki. Wystąpiły również dzieci i młodzież
z bielskich szkół, natomiast młodzież ze Stowarzyszenia Kreatywny Bielsk wystawiła
spektakl o tematyce Bożego Narodzenia.
W dniu 18 grudnia 2013 r. skontrolowano zadanie zlecone Związkowi Ukraińców
Podlasia pod nazwą - Warsztaty kultury ukraińskiej dla dzieci i młodzieży „U źródeł”
dotowane ze środków budżetu miasta. Do realizacji zadania nie wniesiono żadnych uwag.
Ponadto rozliczono 3 zadania publiczne realizowane przez:
- Polski Związek Niewidomych pt. „Prowadzenie rehabilitacji ruchowej z osobami
niepełnosprawnymi wzrokowo z terenu miasta Bielsk Podlaski” na kwotę 4 000 zł,
- Stowarzyszenie Przyjaciół Chóru Polskiej Pieśni Narodowej pt. „Nagranie i wydanie płyty”
na kwotę 2 500 zł,
- Bielskie Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku pt. „Ginące tradycje i obrzędy
naszych przodków zachowajmy w pamięci” na kwotę 900 zł.

20 grudnia 2013 r. w restauracji „Podlasianka” odbyło się podsumowanie osiągnięć
sportowych oraz uroczyste wręczenie nagród uczniom i trenerom za osiągniecie wysokich
wyników

sportowych

w

2013

r.

we

współzawodnictwie

międzynarodowym

i krajowym. Na podstawie Uchwały Rady Miasta Bielsk Podlaski w sprawie wyróżnień
i nagród za osiągnięte wyniki sportowe oraz osiągnięcia w działalności sportowej wyróżniono
164 osoby. Wśród nich byli sportowcy - lekkoatleci, siatkarze, szczypiorniści, piłkarze
i pływacy. Za wysokie wyniki sportowe oraz osiągnięcia w działalności sportowej
sportowcom i trenerom przyznano nagrody pieniężne oraz wyróżnienia w postaci statuetek.
Do dnia 31 grudnia 2013 roku z tytułu przyznanych stypendiów szkolnych wypłacono
kwotę 106 625,77 zł. Zgodnie z regulaminem przyznawania pomocy materialnej
o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta Bielsk Podlaski
wypłaty stypendiów nastąpiły po przedłożeniu przez osoby uprawnione, dokumentów
potwierdzających poniesione od lipca do grudnia 2013 roku wydatki na cele edukacyjne dla
uczniów.
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W okresie międzysesyjnym wydano 1 decyzję o przyznaniu stypendium szkolnego.
31 grudnia 2013 r. w Parku Królowej Heleny po raz kolejny odbyła się impreza
sylwestrowa, na której bielszczanie wspólnie pożegnali stary oraz przywitali Nowy Rok.
Mieszkańcy Bielska Podlaskiego, którzy licznie zebrali się przed sceną Amfiteatru
Miejskiego wspólnie bawili się w rytmach muzyki zespołu Dekada Band. Przed północą,
jak nakazuje tradycja, złożyłem wszystkim zebranym mieszkańcom i przybyłym gościom
najlepsze noworoczne życzenia. O północy na powitanie Nowego 2014 Roku mieszkańcy
mogli podziwiać pokaz sztucznych ogni.
W dniu 9 stycznia 2014 r. podpisałem zarządzenie w sprawie ogłoszenia otwartego
konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2014 roku. Ogłoszenie dotyczy zadań
publicznych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym (w tym
przemocy w rodzinie), ochrony zdrowia, pomocy społecznej, kultury i ochrony dziedzictwa
narodowego oraz wspierania i upowszechniania kultury fizycznej. Termin składania ofert
upływa dniu 31 stycznia 2014 roku.
W związku z zakończeniem realizacji rządowego programu pomocy uczniom
w 2013 r. „Wyprawka szkolna” został podsumowany Program na terenie naszego miasta.
W roku szkolnym 2013/2014 z dofinansowania zakupu podręczników szkolnych skorzystało
85 uczniów klas I-III i 19 uczniów klas V szkół podstawowych, 74 uczniów szkół
ponadgimnazjalnych oraz 39 uczniów niepełnosprawnych ze szkół podstawowych,
gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, w tym 30 uczniów z Zespołu Szkół Specjalnych.
Dotacja na realizację rządowego programu pomocy uczniom w 2013 r. „Wyprawka szkolna”
w 2013 r. wyniosła 54.704,43 zł.
10 stycznia 2014 r. na scenie Bielskiego Domu Kultury odbył się XXIV Wieczór
Kolęd. W koncercie oprócz chórów parafialnych wystąpiły również zespoły artystyczne
z Bielska Podlaskiego oraz regionalny zespół „Łuna” z Parcewa. Wykonawcy przedstawili
bogaty

repertuar

pastorałek

z

bożonarodzeniowej

tradycji

kościoła

katolickiego

i prawosławnego. Podczas „Wieczoru Kolęd” mieszkańcy Bielska Podlaskiego zgromadzeni
w sali Bielskiego Domu Kultury śpiewali kolędy wspólnie z zespołami kolędniczymi.
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12 stycznia w niedzielę już po raz 22 zagrała Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy.
W tym roku pieniądze były zbierane na zakup specjalistycznego sprzętu dla dziecięcej
medycyny ratunkowej oraz godnej opieki medycznej seniorów. Lokalny 22 finał odbył się
w Bielskim Domu Kultury. Dzieci i młodzież oraz mieszkańcy miasta uczestniczyli
w licznych koncertach i licytacjach. Prawie setka wolontariuszy na ulicach Bielska
Podlaskiego zbierała pieniądze do puszek. Podczas koncertu Wielkiej Orkiestry Świątecznej
Pomocy wystąpił między innymi duet Beatboxer z Singapuru oraz gościnnie wystąpił zespół
„Akcent” z Zenonem Martyniukiem.
W dniu 18 stycznia w sali Bielskiego Domu Kultury odbył się jubileusz z okazji
20-lecia działalności Chóru Polskiej Pieśni Narodowej. Podczas jubileuszu została wręczona
odznaka honorowa „Zasłużony dla Kultury Polskiej” dyrygentce chóru Pani Elżbiecie Bilmin.
Ponadto siedmiu członków chóru otrzymało dyplomy honorowe Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego. Z tej okazji pogratulowałem członkom Chóru bogatego dorobku
artystycznego i zaangażowania oraz wręczyłem listy gratulacyjne i drobne upominki.
W ramach realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych oraz Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii podjęto następujące
działania:
1. Zawarto umowy zlecenia z 7 członkami Miejskiej Komisji Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych powołanymi Zarządzeniem Nr 29/11 Burmistrza Miasta
Bielsk Podlaski z dnia 1 lutego 2011 r. w sprawie powołania Miejskiej Komisji
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Bielsku Podlaskim zmienionego
Zarządzeniem Nr 335/13 Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski z dnia 9 stycznia 2013 r.
2. Dnia 27 grudnia 2013 roku zostały zawarte umowy zlecenia z 2 biegłymi sądowymi
wydającymi opinie o stopniu uzależnienia od alkoholu osób skierowanych na leczenie
odwykowe.
3. Do sądu skierowano 5 wniosków o podjęcie zobowiązania do leczenia odwykowego.
4. Wydano 2 opinie w sprawie zgodności usytuowania punktów sprzedaży alkoholu.
5. Skierowano 4 osoby na badanie biegłych sądowych celem określenia uzależnienia od
alkoholu.
6. W dniu 2 stycznia 2014 roku podpisałem aneks ze Spółdzielnią Mieszkaniową
w Bielsku Podlaskim do umowy najmu pomieszczenia przy ulicy Sienkiewicza 11a
w Bielsku Podlaskim, natomiast 10 stycznia podpisałem umowy użyczenia ww.
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pomieszczeń

na

potrzeby

działalności

Klubu

Abstynentów

„Promień”

i Stowarzyszenia Na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie FUNDAMENT.
7. W dniu 16 stycznia podpisałem umowę z Pracownią Psychologiczną Dorota Al Arab
na

prowadzenie

narkomanii.

Do

Punktu
zadań

Informacyjno-Konsultacyjnego
punktu

należy:

prowadzenie

ds.

przeciwdziałania

działań

informacyjno-

konsultacyjnych dla osób uzależnionych od narkotyków i ich rodzin, wczesna
interwencja w stosunku do osób eksperymentujących ze środkami odurzającymi.
Punkt działa przy ul. Mickiewicza 108A, w każdy poniedziałek w godzinach
15.30 – 17.00. Bezpłatnych i indywidualnych porad udziela Pani Dorota Al. Arab –
psycholog, certyfikowany specjalista terapii uzależnień.
8. Rozliczono dotacje przekazane na rzecz:
- Fundacji Domów Kultury Prawosławnej Diecezji Warszawsko-Bielskiej na zadanie
„Parafiada – festyn rodzinny z promocją zdrowego stylu życia”
- Bielskiemu Stowarzyszeniu Uniwersytet Trzeciego Wieku na zadanie „Narkotyki –
cena straconych marzeń”.
Do realizacji powyższych zadań nie wniesiono zastrzeżeń.
9. Złożono sprawozdanie do Ministerstwa Sportu i Turystyki z realizacji projektu „Czas
wolny ucznia to czas dla sportu” - nauka i doskonalenie umiejętności pływania dzieci
i młodzieży z Bielska Podlaskiego. Ogółem w projekcie udział wzięło 625 uczniów
z bielskich szkół podstawowych i gimnazjów, a wartość realizacji programu wyniosła
115 751,84 zł.
PEŁNIĄCY FUNKCJĘ
Miasto Bielsk Podlaski wzięło udział w ogólnopolskim Plebiscycie Miast „Świeć Się
z Energą” na najpiękniejsze, świąteczne iluminacje miejskie. Już po raz kolejny Bielsk
zajął I miejsce w województwie podlaskim i reprezentował je w finale zajmując 7 miejsce
w Polce. Oprócz świątecznej rywalizacji zabawa miała także wymiar charytatywny. Laureaci
wojewódzcy, w tym miasto Bielsk Podlaski, zestaw małego, energooszczędnego sprzętu AGD
o wartości 1 tysiąca zł, z przeznaczeniem dla domu dziecka, lub na inny wybrany cel
społeczny.

PEŁNIĄCY FUNKCJĘ
BURMISTRZA MIASTA
/-/ Jarosław Borowski
Mia

