BURMISTRZ MIASTA
BIELSK PODLASKI
17-100 Bielsk Podlaski
ul. Kopernika 1
Br.0057.4.2014

Sprawozdanie
z działalności Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski
za okres od 18 marca do 22 kwietnia 2014 r.
W okresie od ostatniej sesji w sprawach finansów miasta otrzymaliśmy pozytywną
opinię Składu Orzekającego RIO uchwałą z dnia 19 marca 2014 r. w sprawie przedłożonego
sprawozdania z wykonania budżetu za 2013 r.
W minionym okresie podejmowano też inne czynności związane ze sporządzaniem
sprawozdawczości rocznej za rok ubiegły i kwartalnej za rok bieżący. Poza przygotowywaniem
materiałów na sesję kwietniową podpisane zostały 3 zarządzenia dotyczące zmian w budżecie
miasta na 2014 rok. Dnia 31 marca 2014 r. podpisałem Zarządzenie Nr 487/14, w którym
wprowadziłem do budżetu środki z dotacji celowej na zadania zlecone gminie z zakresu pomocy
społecznej w kwocie 111.034 zł oraz uruchomiłem kwotę 7.620 zł z rezerwy celowej na wydatki
bieżące w oświacie dla Zespołu Szkół im. A. Mickiewicza z przeznaczeniem na zwiększenie
środków na ubezpieczenie budynku szkoły i wyposażenia oraz na pokrycie kosztów wyjazdu
uczniów i opiekunów do Swietłogorska. Ponadto dokonałem przesunięć środków na wnioski
Dyrektora Zespołu Szkół im. A. Mickiewicza, Dyrektora Zespołu Szkół z Dodatkową
Nauką Języka Białoruskiego im. J. Kostycewicza i Kierownika Referatu Obsługi Burmistrza
i Rady Miasta oraz Kierownika Referatu Oświaty i Kultury. Zarządzeniem Nr 493/14
z 11 kwietnia 2014 r. wprowadziłem do budżetu środki z dotacji celowych w kwocie 22.321 zł
z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego dla producentów rolnych, w kwocie 100.000 zł
na dofinansowanie zasiłków okresowych w ramach pomocy społecznej, w kwocie 140.000 zł na
dofinansowanie wypłat świadczeń pomocy materialnej dla uczniów. Zarządzeniem Nr 494/14
z 16 kwietnia 2014 r. uruchomiłem środki rezerwy celowej na wydatki bieżące w oświacie
w kwocie 6.530 zł z przeznaczeniem na naprawę kociołków uchylnych w Przedszkolu Nr 5.

W zakresie spraw inwestycyjnych:
1. Podpisano umowy na:
- zakup i dostawę sprzętu komputerowego,
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- koszenie trawników na terenach zieleni miejskiej oraz koszenie trawy i chwastów
na niezagospodarowanych nieruchomościach w latach 2014-2015,
- letnie oczyszczanie placów, chodników, parkingów i przystanków komunikacyjnych
oraz opróżnianie koszy ulicznych, parkowych i na przystankach w latach 2014-2015,
- wykonanie nasadzeń, pielęgnację roślin kwietnikowych,
- wykonanie dokumentacji projektowej budowy zjazdu z ulicy Maszynowej do działki
o numerze geodezyjnym 3478/8.
2. Rozstrzygnięto przetarg na budowę ulicy Malinowej.
3. Wybrano ofertę w rozpoznaniu cenowym na:
- opracowanie dokumentacji projektowej na budowę placu zabaw przy Szkole Podstawowej
Nr 2 i Zespole Szkół im. Adama Mickiewicza,
- dostawę materiałów biurowych i tonerów,
- dostawę materiałów do zajęć teatralnych w ramach projektu „Bielskie gimnazja – dobry
start i pewna przyszłość”.
4. Ogłoszono rozpoznanie cenowe na dostawę materiałów budowlanych w ramach projektu
„Bielskie gimnazja – dobry start i pewna przyszłość”.

W zakresie spraw gospodarki przestrzennej wydano:
- 59 decyzji o warunkach zabudowy i 2 decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
Publicznego,
- 3 decyzje zatwierdzające podział nieruchomości,
- 2 decyzje w sprawie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.
Przekształcenie dotyczyło 1 nieruchomości położonej na terenie przeznaczonym pod zabudowę
techniczno-produkcyjną oraz 1 nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym.
W przypadku nieruchomości mieszkaniowej na wniosek dotychczasowego użytkownika
wieczystego udzielono 70% bonifikaty. Opłata z tytułu przekształcenia prawa użytkowania
wieczystego w prawo własności tych nieruchomości wynosi 40.159,40 zł.
Dokonano sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego działki położonej
przy ul. Wrzosowej, oznaczonej nr geod. 3543/36 o powierzchni 0,0524 ha za cenę netto
21.900,00 zł.

Z zakresu spraw gospodarki komunalnej:
1. Rozpatrzono 100 wniosków o przyznanie dodatku mieszkaniowego w tym wydano:
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- 94 decyzje o przyznaniu dodatku mieszkaniowego,
- 6 decyzji odmownych,
przeprowadzono 1 wywiad środowiskowy;
2. Rozpatrzono 4 wnioski o przyznanie dodatku energetycznego;
3. W ramach obsługi Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej dokonano
15 wpisów nowych przedsiębiorców, wykreślono 12 przedsiębiorców oraz dokonano
95 zmian wpisów do ww. ewidencji;
4. Zapewniono 3 lokale mieszkalne dla osób zakwalifikowanych do najmu lokalu
komunalnego;
5. Wydano:
- 7 decyzji na zajęcie pasa drogowego na kwotę 2.554,58 zł,
- 1 decyzję w sprawie umorzenia zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi oraz 1 decyzję odmawiającą wznowienia postępowania z tego tytułu,
- 1 decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach,
- 9 decyzji zezwalających na usunięcie ogółem 98 drzew oraz odmówiono wydania
zezwolenia na usunięcie 2 drzew,
- 12 decyzji lokalizacyjnych na wbudowanie urządzeń niezwiązanych z funkcjonowaniem
pasa drogowego,
- 1 decyzję na budowę zjazdu indywidualnego;
6. Wykreślono 2 przedsiębiorców z rejestru działalności regulowanej;
7. Wygaszono zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży
„DELIKATESY CENTRUM” przy ul. 11 Listopada 10 (piwo, wino, wódka);
8. Wykonano oświetlenie placu zabaw obok Pływalni Miejskiej „Wodnik”;
9. Służby Zakładu Sieci Bielsk Podlaski zgodnie z podpisaną umową dokonały bieżącej
konserwacji oświetlenia ulicznego w mieście.
W dniu 19 marca 2014 r. w Urzędzie Miasta odbyło się spotkanie z Członkiem Zarządu
Województwa Podlaskiego Panem Jackiem Piorunkiem oraz Starostą Powiatowym Panem
Sławomirem Snarskim na temat przyszłości Biblioteki Pedagogicznej w Bielsku Podlaskim.
Ustalono, że od września br. Biblioteka przejdzie pod nadzór samorządu powiatowego w Bielsku
Podlaskim.
Dnia 21.03.2014 r. na Pływalni Miejskiej „Wodnik” odbyły się Międzyszkolne Zawody
Pływackie ,,Wiosna 2014", w których udział wzięło 100 zawodników ze szkół podstawowych
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i 32 zawodników z gimnazjów z terenu miasta Bielsk Podlaski. Uczestnikom rywalizacji
sportowej wręczyłem puchary oraz medale.
W dniu 27 marca br. uczestniczyłem w Targach Edukacyjno - Zawodowych pod hasłem
„Młodzieżowe Priorytety - Zawodowa Edukacja”, które odbyły się w Zespole Szkół Nr 1
im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Bielsku Podlaskim. Targi zostały zorganizowane przez
Młodzieżowe Centrum Kariery w Bielsku Podlaskim. Głównym celem przedsięwzięcia było
uświadomienie młodzieży jak wiele zależy od trafnego wyboru szkoły ponadgimnazjalnej.
Gimnazjaliści mogli skorzystać z porad i informacji udzielanych przez doradcę zawodowego
z Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Białymstoku.
W dniu 5 kwietnia 2014 r. Przedszkole Nr 5 Krasnala Hałabały w Bielsku Podlaskim
obchodziło 35-lecie swego powstania. Z tej okazji w sali widowiskowej Bielskiego Domu
Kultury

wystawiony

został

spektakl

słowno-muzyczny

pt.

„Bajka

o

Jarzębince”.

Imieniny Przedszkola Nr 5 obchodzone są każdego roku od 15 lat. Celem uroczystości jest
integracja całej społeczności przedszkolnej, prezentacja dorobku artystycznego placówki oraz
pozyskiwanie środków finansowych na cele statutowe przedszkola. Jubileusz był również okazją
do wręczenia nagród Burmistrza Miasta za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze trzem
nauczycielkom Przedszkola. Ponadto dzieci otrzymały słodycze, a Przedszkole projektor
multimedialny z ekranem.
W dniu 8 kwietnia br. komisja konkursowa po zapoznaniu się ze złożonymi wnioskami
w sprawie przyznania stypendium szkolnego oraz kierując się zasadami określonymi
w regulaminie zaproponowała Burmistrzowi przyznanie stypendiów szkolnych na kolejny okres
roku

szkolnego

2013/2014

(od

miesiąca

stycznia

do

czerwca

2014

roku).

W związku z tym 190 uczniom wydano decyzje przyznające stypendium szkolne.
Wysokość stypendiów jest zróżnicowana 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, najniższe stypendium wynosi 137,80 zł miesięcznie, zaś
najwyższe 212 zł. Do dnia 22 kwietnia br. z tytułu przyznanych stypendiów wypłacono kwotę
23.562,89 zł.

Ponadto w związku z wystąpieniem zdarzenia losowego w rodzinie ucznia

wydano 1 decyzję przyznającą zasiłek szkolny.
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W okresie międzysesyjnym podpisałem umowy:
1. na zadania z zakresu ochrony zdrowia:
- z Polskim Związkiem Niewidomych Okręg Podlaski na:
a) „Prowadzenie rehabilitacji ruchowej z osobami niepełnosprawnymi wzrokowo z terenu
miasta Bielsk Podlaski” na kwotę 3.500 zł,
b) „Cykl imprez integracyjnych kierowanych do osób niewidomych i słabowidzących
z miasta Bielsk Podlaski – Piknik Integracyjny w Puszczy Białowieskiej, spotkanie
opłatkowe” na kwotę 1.000 zł;
- ze Stowarzyszeniem Pomocy „Serce Ludzi Ziemi Bielskiej” na „Organizację
czterodniowego

wyjazdu

rehabilitacyjno-integracyjnego

dla

dzieci

i

młodzieży

niepełnosprawnej wraz z opiekunami i rodzeństwem” na kwotę 5.000 zł;
- ze Stowarzyszeniem Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Szansa” na zadanie
„Z rehabilitacji korzystasz energią i zdrowiem tryskasz” na kwotę 5.000 zł;
- z Polskim Związkiem Hodowców Królików Rasowych i Drobiu Ozdobnego na
„Organizację imprezy plenerowej w Zespole Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II
z uwzględnieniem integracji osób niepełnosprawnych ze społecznością lokalną poprzez
animalterapię/kontakt ze zwierzętami” na kwotę 1.500 zł;
2.

na zadania z pomocy społecznej:
- ze Stowarzyszeniem Bank Żywności Suwałki - Białystok na „Wspieranie działań
w zakresie dostarczania żywności najuboższym mieszkańcom” na kwotę 4.500 zł;
- z Polskim Związkiem, Emerytów, Rencistów i Inwalidów na „Zakup paczek
żywnościowych” na kwotę 1.500 zł;

3. na zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego:
- ze Stowarzyszeniem Muzeum Małej Ojczyzny w Studziwodach na „Wielki Sejm Bielski
Wędrówka ku 450-letniej przeszłości 1564 – 2014” na kwotę 2.700 zł;
- ze Związkiem Ukraińców Podlasia na realizację zadań publicznych:
a) Warsztaty kultury ukraińskiej dla dzieci i młodzieży „U źródeł” na kwotę 2.000 zł,
b) Spotkania z podlaskim folklorem, tradycją i poezją ukraińską: Spotkanie z kolędą
i szczedriwką - Konkurs Piosenki Ukraińskiej „Z Pidlaskoji Krynici” - Konkurs
Recytatorski „Ukraińskie słowo” na kwotę – 2.000 zł;
4.

na zadania z kultury fizycznej i upowszechniania sportu:
- ze Stowarzyszeniem Bielska Inicjatywa Rowerowa na realizację zadań publicznych:
a) I Półmaraton Bielski na kwotę – 3.500 zł,
b) III Tur de Bielsk 2014 na kwotę – 2.500 zł;
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- „Małe Marzenia” Stowarzyszeniem Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym i Osobom
Potrzebującym Wsparcia na „IV Bieg uliczny w ramach akcji Polska Biega” na kwotę
1.500 zł.
Ponadto podpisałem umowy z dwoma klubami sportowymi, tj.:
- z Młodzieżowym Klubem „TAEKWON-DO” na – „Organizację pozaszkolnych zajęć
sportowych ze sztuk walki Taekwon-do w Bielsku Podlaskim” na kwotę 3.000 zł;
- z Klubem Tenisa Stołowego na „Szkolenie i prowadzenie drużyny tenisa stołowego
w rozgrywkach ligowych oraz turniejach” na kwotę 8 000 zł.
8 kwietnia 2014 r. zostało podpisane Zarządzenie Nr 492/14 w sprawie przeprowadzenia
konsultacji diagnozy sytuacji społecznej miasta Bielsk Podlaski opracowanej do Strategii
Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta na lata 2014-2022.
W okresie od 17.04.2014 r. do 25.04.2014 r. zostały przeprowadzone konsultacje
społeczne tego dokumentu z organizacjami pozarządowymi oraz mieszkańcami miasta.
Ogłoszenie o prowadzonych konsultacjach zostało umieszczone na stronie internetowej Urzędu
Miasta. Zainteresowani mogli zgłaszać swoje uwagi do zamieszczonego dokumentu na
podstawie formularza zgłaszania uwag i wniosków w formie papierowej i elektronicznej.
W ramach realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych oraz Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii:
1. Do sądu skierowano 5 wniosków o podjęcie zobowiązania do leczenia odwykowego.
2. Skierowano 2 osoby na badania biegłych sądowych celem określenia stopnia
uzależnienia od alkoholu tych osób.
3. Opłacono

czynsz

za

wynajem

pomieszczeń

Klubowi

Abstynenta

„Promień”

i Stowarzyszeniu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Fundament.
4. W dniu 10 kwietnia 2014 r. podpisałem z Polskim Stowarzyszeniem Pedagogów
i Animatorów KLANZA Oddział Białostocki umowę na przeprowadzenie programu
profilaktycznego pn. „Fantastyczna kraina zabaw niezwykłych dla dzieci, młodzieży
i dorosłych”, który zrealizowany zostanie podczas festynu rodzinnego „Postaw na
Rodzinę”.
5. W dniu 22 kwietnia 2014 r. podpisałem umowę na przeprowadzenie warsztatów
profilaktycznych pn. „Muzyka przeciw uzależnieniom”, w skład których wchodzi
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program artystyczno-profilaktyczny pt. „Akademia zdrowej prawdy”. Program
zrealizowany zostanie w trzech bielskich gimnazjach w terminie 30.04-15.05.2014 r.
6. Zakupiono ulotki profilaktyczne „Trzeźwy wybór” do Komendy Powiatowej Policji
w Bielsku Podlaskim i do Poradni Terapii Uzależnienia od Alkoholu w Bielsku
Podlaskim.
7. Dofinansowano imprezę promującą zdrowy styl życia organizowaną przez Zespół Szkół
im. A. Mickiewicza w Bielsku Podlaskim. Impreza odbyła się w dniu 11 kwietnia 2014 r.
8. W dniu 31 marca 2014 r. odbyło się spotkanie pracowników Referatu Oświaty
i Kultury Urzędu Miasta Bielsk Podlaski z pedagogami szkół podstawowych
i gimnazjów mające na celu przedstawienie propozycji ofert warsztatów, szkoleń,
spektakli skierowanych do uczniów, rodziców, nauczycieli. Podczas spotkania
pedagodzy zgłaszali potrzeby szkół w zakresie profilaktyki narkomanii i alkoholizmu na
rok 2014.
9. W dniu 14 kwietnia 2014 r. w Bielskim Domu Kultury odbyło się spotkanie
profilaktyczne skierowane do przedstawicieli instytucji i organizacji z terenu miasta
działających w obszarze edukacji, przeciwdziałania uzależnieniom, zapobiegania
patologiom

społecznym

i

pomocy

rodzinie.

Spotkanie

poprowadzone

przez

pięcioosobowy zespół ze Stowarzyszenia Pomocy Arka Noego oparte zostało na
historiach i świadectwach z życia osób, które w przeszłości zmagały się z problemem
uzależnień, agresji oraz przestępczością.
10. W okresie międzysesyjnym podpisałem umowę na dofinansowanie zadania publicznego
„Organizacja letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych –
Wakacje na wesoło, bezpiecznie i zdrowo” realizowanego przez Związek Harcerstwa
Polskiego Chorągiew Białostocką.
11. W dniu 1 kwietnia br. zawarłem z Podlaskim Wojewódzkim Szkolnym Związkiem
Sportowym

porozumienie

o

współpracy partnerskiej

przy realizacji

Projektu

Powszechnej Nauki Pływania „Umiem Pływać” dofinansowanego ze środków Funduszu
Zajęć Sportowych dla Uczniów. W ramach projektu od dnia 12 kwietnia uruchomione
zostały bezpłatne zajęcia nauki pływania dla uczniów 4 grup klas trzecich
ze Szkoły Podstawowej Nr 2 im. kpt. Wł. Wysockiego, Szkoły Podstawowej Nr 5
im. Szarych Szeregów, Zespołu Szkół im. A. Mickiewicza i Zespołu Szkół z DNJB
im. J. Kostycewicza.
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W dniu 27 marca 2014 roku podpisałem z Komendantem Powiatowym Policji
Wojciechem Rutkowskim porozumienie w sprawie udzielenia dotacji Komendzie Powiatowej
Policji w Bielsku Podlaskim. Dotacja w łącznej kwocie 49.600 zł. zostanie przeznaczona na
dofinansowanie zadań z zakresu bezpieczeństwa publicznego w Bielsku Podlaskim. Podpisanie
porozumienia ma na celu poprawę stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz poczucie
bezpieczeństwa mieszkańców poprzez zwiększenie liczby patroli pieszych na terenie miasta
Bielsk Podlaski. Dodatkowe patrole policji na bielskich ulicach pełnione są w okresie
od 1 kwietnia do 30 listopada 2014 r.
Dnia 7 kwietnia br. spotkałem się z Wiaczesławem Koszkodanem - Naczelnikiem
Wydziału Inwestycji i Współpracy Rejonu Călăraşi w Mołdawii. Przedstawiciel partnerskiego
Rejonu Călăraşi przyjechał do Bielska Podlaskiego w celu podpisania umowy partnerskiej,
regulującej szczegółowe warunki wspólnej realizacji projektu pn. Budowa kanalizacji sanitarnej
we wsi Oniscani.
W listopadzie 2013 r. Miasto Bielsk Podlaski złożyło wniosek o dofinansowanie tego
projektu i uzyskało dotację w wysokości 407.433 zł z Ministerstwa Spraw Zagranicznych
Rzeczpospolitej Polskiej w ramach konkursu „Polska pomoc rozwojowa 2014”. Całkowita
wartość zadania wynosi 476.993 zł. Rozpoczęcie realizacji projektu planowane jest na maj
2014 r. natomiast zakończenie na grudzień 2014 r.
W dniu 10 kwietnia 2014 r. zaprosiłem mieszkańców miasta do konkursu pod nazwą
„Kim jesteśmy - wizytówki kulturowe gmin wykonane dowolną techniką”, którego
organizatorem jest Stowarzyszenie Szukamy Polski z siedzibą w Białymstoku. Ideą konkursu
jest próba artystycznej identyfikacji gminy poprzez opracowanie symbolu uwzględniającego
specyfikę kulturową, narodowościową, religijną, dziedzictwo historyczne i kulturę współczesną
danej gminy. Celem akcji jest m.in. stworzenie wizytówki miasta, która będzie wykorzystywana
w działaniach promocyjnych oraz może na stałe wpisać się w system identyfikacji miasta Bielsk
Podlaski. Termin nadsyłania propozycji upływa dnia 6 maja 2014 r., a wyniku konkursu zostaną
ogłoszone podczas tegorocznych Dni Bielska Podlaskiego.

W okresie międzysesyjnym podjęte zostały czynności wynikające z kalendarza
wyborczego w związku z zarządzonymi wyborami posłów do Parlamentu Europejskiego,
a mianowicie:
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 wyznaczyłem obwodową komisję wyborczą nr 3 z siedzibą w Bielskim Domu Kultury dla
celów głosowania korespondencyjnego na terenie miasta Bielsk Podlaski, podpisując
Zarządzenie Nr 490/14 z dnia 1 kwietnia 2014 r. w tej sprawie,
 w dniu 4 kwietnia 2014 r. podałem do publicznej wiadomości w formie obwieszczenia
informację o numerach, granicach stałych i odrębnych obwodów głosowania oraz
wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych,
 podałem

do

publicznej

wiadomości

informację

o

uprawnieniach

wyborców

niepełnosprawnych na terenie miasta Bielsk Podlaski w wyborach do Parlamentu
Europejskiego oraz informację o zasadach wpisania się do rejestru wyborców obywateli
polskich i cudzoziemców oraz udostępnienie rejestru wyborców miasta Bielsk Podlaski.
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