BURMISTRZ MIASTA
BIELSK PODLASKI
17-100 Bielsk Podlaski
ul. Kopernika 1
Br.0057.7.2014

Sprawozdanie
z działalności Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski
za okres od 17 czerwca do 11 sierpnia 2014 r.

W sprawach dotyczących finansów miasta podejmowane były czynności związane
z podsumowaniem I półrocza w zakresie sprawozdawczości budżetowej, a następnie była
przygotowywana informacja z przebiegu realizacji budżetu za I półrocze. W chwili pisania
niniejszej informacji prace te dobiegały końca.
W okresie od ostatniej sesji podpisałem 4 zarządzenia w sprawie dokonania zmian
w budżecie miasta:
1. Zarządzeniem Nr 524/14 z dnia 28 czerwca 2014 r. m.in.:
a) uruchomiłem środki rezerwy celowej na wydatki bieżące w oświacie w kwocie 64.618 zł
z przeznaczeniem na wypłatę odpraw dla nauczycieli w Zespole Szkół z DNJB
im. J. Kostycewicza i w Gimnazjum Nr 1 im. Niepodległości Polski, wypłatę nagród
nauczycielom za szczególne osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze w Przedszkolach
Nr 3 i Nr 5 oraz pozostałe wydatki bieżące,
b) uruchomiłem kwotę 22.400 zł z rezerwy ogólnej z przeznaczeniem na opracowanie
dokumentacji na zadanie „Budowa zjazdu z ul. Maszynowej do działki o nr geod. 3473/8”
(kwota 3.400 zł) i „Budowa kanalizacji deszczowej, ciągu pieszego łączącego
ul. Orzeszkowej z ul. Żurawią, drogi dojazdowej do obiektów MOSiR” (kwota 12.000 zł)
oraz na dofinansowanie kosztów obozu sportowego drużyn MOSiR w mini koszykówce
(kwota 7.000 zł),
c) w wyniku przesunięć środków zwiększyłem o 11.000 zł plan wydatków na zadanie
pn. „Przebudowa nawierzchni, kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ulicy Ogrodowej na
odcinku od ul. Kazimierzowskiej do ul. Widowskiej - dokumentacja projektowa” oraz
dokonałem przesunięć środków na wnioski dyrektorów Przedszkola Nr 9, Gimnazjum
Nr 1 i Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.
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2. Zarządzeniem Nr 526/14 wprowadziłem po stronie dochodów i wydatków budżetu środki
z dotacji celowej w kwocie 3.854 zł z przeznaczeniem na zadania zlecone związane
z realizacją rządowego programu dla rodzin wielodzietnych.
3. Zarządzeniem Nr 528/14 dokonałem przesunięć środków z przeznaczeniem na wypłatę
zasądzonych kosztów w kwocie 16.105 zł w związku z uprawomocnieniem się wyroku
w sprawie z powództwa osoby fizycznej przeciwko Gminie Miejskiej.
4. Zarządzeniem Nr 533/14 wprowadziłem po stronie dochodów i wydatków budżetu środki
z dotacji celowych:
a) w kwocie 96.760 zł na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części
gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 ustawy
o pomocy społecznej,
b) w kwocie 6.000 zł na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców
energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy
w wysokości 2%, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo
energetyczne,
c) w kwocie 33.125 zł na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17
ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej,
d) w kwocie 49.980 zł na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych
dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania, o których mowa
w art. 18 ust. 1 pkt 3 ustawy o pomocy społecznej,
e) w kwocie 71.334 zł na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego
programu wspierania gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie
dożywiania”
oraz uruchomiłem kwotę 5.000 zł z rezerwy ogólnej na dofinansowanie kosztów przejazdu
grupy sportowej ze Swietłogorska.

W zakresie spraw inwestycyjnych:
1. Wykonuje się nawierzchnie ulic: Malinowej, Krótkiej i Parkowej.
2. Wykonuje się częściową rozbiórkę byłego kina „Znicz”.
3. Przeprowadzono kontrolę realizacji zadania w Mołdawii pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej
we wsi Oniscani”. Stwierdzono wykonanie robót budowlanych w 70%.
4. Wykonano dokumentację projektową na budowę placów zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 2
i Szkole Podstawowej Nr 4.
5. Podpisałem umowy z wykonawcami dokumentacji projektowej na:
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- budowę nawierzchni, kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Ogrodowej na odcinku
od ul. Kazimierzowskiej do ul. Widowskiej,
- budowę ciągu pieszego z kanalizacją deszczową, łączącego ul. Żurawią z ul. Orzeszkowej.
6. Ogłosiłem przetarg na:
- budowę ulicy Ciołkowskiego,
- budowę zaułka ulicy Taraszkiewicza i ulicy Ogrodowej.
7. Podpisałem umowę na bieżące utrzymanie dróg.
8. Ogłoszono rozpoznanie cenowe na opracowanie i montaż tabliczek w ramach projektu
„Bielskie gimnazja, dobry start i pewna przyszłość”.

W zakresie spraw gospodarki przestrzennej wydano:
- 31 decyzji o warunkach zabudowy i 4 decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego;
- 8 decyzji zatwierdzających podział nieruchomości;
- 6 decyzji ustalających opłatę adiacencką z tytułu wybudowania od podstaw drogi
ul. Orzeszkowej i ul. Sadowej.
Dokonano sprzedaży 1 nieruchomości w trybie przetargu ustnego nieograniczonego
położonej przy ul. Wrzosowej oznaczonej nr geod. 3543/29 o pow. 606 m2 za cenę netto
28 800,00 zł.
Podpisałem umowę na opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Bielsk
Podlaski na kwotę 34.940 zł brutto.

Z zakresu spraw gospodarki komunalnej:
1. Rozpatrzono 61 wniosków o przyznanie dodatku mieszkaniowego w tym wydano:
- 142 decyzje o przyznaniu dodatku mieszkaniowego,
- 5 decyzji odmownych;
2. Rozpatrzono 37 wniosków o przyznanie dodatku energetycznego;
3. W ramach obsługi Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej dokonano
32 wpisów nowych przedsiębiorców, wykreślono 21 przedsiębiorców oraz dokonano
155 zmian wpisów do ww. ewidencji;
4. Zapewniono 1 lokal mieszkalny dla osób zakwalifikowanych do najmu lokalu komunalnego;
5. Wydano zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w następujących punktach
sprzedaży:
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- sklep spożywczy - Al. Piłsudskiego 47 (piwo, wino, wódka);
- sklep spożywczy - ul. Narutowicza 2 (piwo, wino, wódka);
- jednorazowe zezwolenie na sprzedaż piwa podczas imprezy rekreacyjno-plenerowej
„Kowbojski Piknik z Arhelanem”;
6. Wydano:
- 19 decyzji na zajęcie pasa drogowego na kwotę 1.149,32 zł i podpisano 6 umów na zajęcie
pasa drogowego na kwotę 189,95 zł,
- jedną decyzję określającą wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
- 2 decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach i 1 decyzję umarzającą postępowanie,
- 11 decyzji zezwalających na usunięcie ogółem 55 drzew oraz krzewów z powierzchni
7,6 m2, w tym 1 decyzja dotyczyła wydania zezwolenia na usunięcie 36 drzew rosnących
w pasie drogowym drogi krajowej nr 19 w związku z kolizją drzew z planowaną
przebudową drogi oraz zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego,
- 7 decyzji lokalizacyjnych na wbudowanie urządzeń niezwiązanych z funkcjonowaniem
pasa drogowego;
7. Wystawiono 60 tytułów wykonawczych dotyczących zaległości opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi na kwotę 4.459,40 zł i wydano 1 decyzję odraczającą termin zapłaty
zaległości za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
8. Wszczęto 15 postępowań egzekucyjnych w sprawie zaległości z tytułu opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi; zakończono 9 postepowań uregulowaniem
należności, z czego 4 wycofano w związku z dokonaniem wpłaty; przekazano
3 postępowania ze względu na zbieg egzekucji odpowiednim organom;
9. Zawarto umowę na opracowanie Planu gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Bielsk
Podlaski, koszt opracowania – 36.900,00 zł brutto;
10. Wykonano oświetlenie ul. Torfowej;
11. Służby Rejonu Energetycznego Bielsk Podlaski zgodnie z podpisaną umową dokonały
bieżącej konserwacji oświetlenia ulicznego w mieście.

W dniu 27 czerwca 2014 r. zorganizowałem spotkanie informacyjne bielskich
przedsiębiorców z prezesem Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Panem Robertem
Żylińskim. Podczas spotkania rozmawiano o możliwościach wspierania przez samorząd powstania
i funkcjonowania w Bielsku Podlaskim podstrefy Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.
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W okresie międzysesyjnym podpisałem umowy z 2 klubami sportowymi na realizację
zadań publicznych w zakresie wspierania rozwoju sportu na terenie miasta Bielsk Podlaski:


Klubem Tenisa Stołowego na „Cykl szkoleniowy młodych adeptów tenisa stołowego” na
kwotę 5 000 zł,



Miejskim Klubem Pływackim „Wodnik” na „Organizację VIII Międzynarodowego Meczu
Pływackiego drużyn klubowych z Polski, Litwy, Białorusi i Ukrainy” na kwotę 8 500 zł.
Jednocześnie w powyższym okresie dokonano kontroli zadania publicznego z zakresu

sportu realizowanego przez Młodzieżowy Klub „Taekwon-do” pn. „Organizacja pozaszkolnych
zajęć sportowych ze sztuk walki Taekwon-do”. W dniu 16 lipca 2014 r. podpisałem z Klubem
Sportowym aneks do umowy, który dotyczył zmian wydatków w kosztorysie zadania.
Ponadto rozliczono zadanie publiczne z zakresu ochrony zdrowia pn. „Zdrowie osób 50+
jako wartość społeczna” realizowane przez Bielskie Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku
oraz z zakresu wspierania i upowszechniania sportu pn. „III Tur de Bielsk 2014” realizowane
przez Stowarzyszenie Bielska Inicjatywa Rowerowa. Do realizacji zadań nie wniesiono uwag.
Na podstawie złożonego przez Miasto Bielsk Podlaski do Ministra Edukacji Narodowej
wniosku w sprawie zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej z 0,4% rezerwy w 2014 r na
dofinansowanie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne świetlic szkolnych, została
przyznana miastu subwencja w wysokości 58.085 zł.
Zgodnie z art. 36a ust. 14 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty
przedłużyłem powierzenie stanowiska Dyrektora Gimnazjum Nr 1 im. Niepodległości Polski
w Bielsku Podlaskim Pani Mirosławie Janinie Kolasa na kolejny okres bez ogłaszania konkursu.
W związku z rezygnacją ze stanowiska obecnego Dyrektora Przedszkola Nr 3
z Oddziałami Integracyjnymi w okresie międzysesyjnym dwukrotnie ogłaszałem konkurs na ww.
stanowisko. Konkursy nie zostały rozstrzygnięte ze względu na brak ofert.
W dniu 18 lipca 2014 r. przeprowadzono cztery postępowania egzaminacyjne na stopień
nauczyciela mianowanego, w wyniku których czterech nauczycieli uzyskało wyższy stopień
awansu zawodowego.
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W dniach 21-22 czerwca 2014 r. odbyły się obchody 450. rocznicy obrad Sejmu Walnego
Wielkiego. W Muzeum w Bielsku Podlaskim odbyła się konferencja naukowa, zaś na ulicach
miasta można było zobaczyć postacie historyczne oraz usłyszeć muzykę z tamtej epoki.
W dniu 26 czerwca 2014 r. w Gimnazjum Nr 3 w Zespole Szkół z DNJB
im. J. Kostycewicza w Bielsku Podlaskim odbyło się podsumowanie zajęć fotograficznych
i plastycznych realizowanych w ramach projektu „Bielskie gimnazja – dobry start i pewna
przyszłość’ współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego
Funduszu Społecznego. Uczniowie w 12-osobowych grupach (dwie grupy fotograficzne i jedna
grupa plastyczna) brali udział w ww. zajęciach od listopada 2013 r. do końca maja br.
Na zakończenie zajęć młodzież wraz z opiekunami przygotowali wystawę fotograficzną i wystawę
plastyczną.
W ramach współpracy miast partnerskich zorganizowałem w dniach od 7 do 16 lipca br.
wypoczynek wakacyjny dla uczniów z Bielska Podlaskiego oraz uczniów ze Swietłogorska
(Republika Białoruś), Calarasi (Mołdowa) i Kingiseppu (Rosja). Podczas pobytu młodzież
zapoznała się z naszym miastem oraz zwiedziła Białystok, Ciechanowiec i Warszawę.
25 lipca 2014 r. w Amfiteatrze Miejskim w Parku Królowej Heleny odbył się koncert
w ramach VII Międzynarodowego Festiwalu Muzyki, Sztuki i Folkloru „Podlaska Oktawa Kultur
2014”. Gościnnie wystąpiły zespoły Masters Kilic Kalkan & Nilufer Halkadanslari Toplulugu
z Turcji i ACO GJORCEV z Macedonii. Po koncercie zespołom wręczyłem podziękowania oraz
pamiątkowe upominki i kwiaty.
31 lipca 2014 r. odbył się plenerowy koncert zespołów w ramach IX Międzynarodowego
Festiwalu Folkloru Podlaskie Spotkania 2014. Na tegoroczny koncert przyjechały do nas zespoły
z Czech, Słowacji, Serbii, Ukrainy, Białorusi, Chorwacji, Syberyjskiej Rosji, Tajwanu oraz
zespoły z Podlasia. Koncert rozpoczął się przemarszem barwnego korowodu ulicami miasta, gdzie
zespoły zaprezentowały swoje umiejętności taneczne i wokalne oraz piękne stroje.
W dniu 4 sierpnia 2014 r. gościłem w Bielsku Podlaskim przedstawicieli publicznej
Telewizji Mołdawskiej, Program I TV Mołdova z Kiszyniowa. Telewizja Mołdawska przebywała
w Polsce w dniach 4-9 sierpnia br. Celem tej wizyty było przygotowanie materiałów na temat
10 lat członkostwa Polski w Unii Europejskiej. Ekipie telewizyjnej przedstawiłem osiągnięcia
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i rozwój miasta na przestrzeni tych lat. Telewizja Mołdawska odwiedziła również bielskie
przedsiębiorstwa.
9 sierpnia 2014 r. w Parku Królowej Heleny odbyły się I Otwarte Mistrzostwa Polski
Kettlaball Hardystyle Challenge 2014. W zawodach udział wzięli między innymi zawodnicy
z Zielonej Góry, Warszawy, Olsztyna, Bielsko-Białej, Hajnówki oraz z Bielska Podlaskiego.
Oprócz pokazów sportowych zorganizowano dodatkowe atrakcje, takie jak: pokazy akcji
ratowniczych, pokaz motocykli, znakowanie rowerów, kącik zabaw dla dzieci. Podczas imprezy
można było również oddać krew. Na zakończenie imprezy odbył się koncert Biby Binkiewicza
z programu „X Factor”.
W dniu 10 sierpnia br. 10 uczniów z trzech bielskich gimnazjów wyjechało na letni
wypoczynek

do Mołdawii.

Udział w wypoczynku jest

bezpłatny.

Młodzież

spędzi

10 dni w miejscowości Orikowa. Uczniowie spotkają się ze swoimi rówieśnikami z innych miast
partnerskich. Niektórym gimnazjalistom jest to pierwszy wyjazd poza granice kraju.
Po wejściu w życie ogólnopolskiego programu KARTA DUŻEJ RODZINY
do Urzędu Miasta Bielsk Podlaski wpłynęły 33 wnioski o wydanie 170 Kart Dużej Rodziny.
Do dnia 11 sierpnia br. Karty wydano 97 osobom.
Do dnia 11 sierpnia 2014 r. z tytułu przyznanych stypendiów wypłacono kwotę
147.346,53 zł.
W Miejskiej Bibliotece Publicznej trwa remont placówki w ramach projektu pn. „Remont
i wyposażenie Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bielsku Podlaskim”. Dzięki remontowi nasza
placówka będzie nowoczesna, otwarta na potrzeby całego społeczeństwa o charakterze Miejskiego
Centrum Informacji i Kultury, będzie wizytówką miasta oraz regionu.
W okresie międzysesyjnym w ramach realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Miejskiego Programu Przeciwdziałania
Narkomanii:
1. Skierowano 5 osób na badanie biegłych sądowych celem określenia uzależnienia od alkoholu.
2. Opłacono czynsz za wynajem pomieszczeń Klubowi Abstynenta „Promień” i Stowarzyszeniu
Na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Fundament.

8
3. Do sądu skierowano 3 wnioski o leczenie odwykowe.
4. Skontrolowano 12 punktów sprzedaży alkoholu. Podczas kontroli pouczono o konieczności
legitymowania młodocianych kupujących alkohol.
5. Zakupiono nagrody i opłacono wynagrodzenie osoby realizującej program profilaktyczny
podczas imprezy „Lato w mieście 2014” organizowanej przez Miejski Ośrodek Sportu
i Rekreacji w dniach 4-19 lipca 2014 r. oraz zakupiono nagrody do imprezy promującej
zdrowy styl życia pn. „Wakacje na osiedlu 2014” realizowanej przez Spółdzielnię
Mieszkaniową „Podlasie” w dniach 4-14 lipca 2014 r. W dniu 27 lipca 2014 roku nastąpiło
podsumowanie akcji „Wakacje na osiedlu”, podczas którego wręczono uczestnikom
pamiątkowe puchary, dyplomy i nagrody.
6. W dniu 18 czerwca br. w dwóch bielskich gimnazjach przedstawiciele Stowarzyszenia „Arka
Noego” zrealizowali program profilaktyczny „I ty możesz zmienić swoje życie”.
W spotkaniach uczestniczyło 319 uczniów.
7. W dniu 2 lipca br. przeprowadzono szkolenie pn. „Realizacja i rozliczanie zadań publicznych
zleconych organizacjom pozarządowym i innym podmiotom w trybie ustawy o działalności
pożytku

publicznego i o wolontariacie”

skierowane do

przedstawicieli

organizacji

pozarządowych i innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust.3 ww. ustawy, którzy realizują
lub zamierzają realizować zadania na rzecz mieszkańców miasta Bielsk Podlaski. Szkolenie
poprowadził Artur Gluziński - doradca, specjalista w zakresie współpracy administracji
publicznej z organizacjami pozarządowymi, autor książki pt. „Ustawa o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie”. W spotkaniu udział wzięło 27 przedstawicieli organizacji
pozarządowych.
8. W dniu 2 lipca 2014 r. podpisałem umowę z Bielskim Stowarzyszeniem Uniwersytet Trzeciego
Wieku na wsparcie realizacji zadania publicznego „Gdy w grupie i z pieśnią działamy
o uzależnieniach zapominamy”, a w dniu 4 lipca umowę na wsparcie realizacji zadania
„Stop narkotykom - warsztaty profilaktyczne” z Fundacją Domów Kultury Prawosławnej
Diecezji Warszawsko-Bielskiej.
9. Dofinansowano imprezę profilaktyczną „Koło Wakacyjnej Radości” realizowaną przez Kościół
Chrześcijan Baptystów w Bielsku Podlaskim i imprezę profilaktyczną „Wakacyjny Klub
Biblijny” realizowaną przez Kościół Chrystusowy w Bielsku Podlaskim.
10. W okresie międzysesyjnym skontrolowano zadanie publiczne pn. „Me spełnione marzenia”
realizowane przez Parafię Najświętszej Opatrzności Bożej w Bielsku Podlaskim. Do realizacji
zadania nie wniesiono uwag ani zastrzeżeń.
11. Zarządzeniem Nr 530/14 z dnia 3 lipca 2014 r. przekazałem nieodpłatnie urządzenie
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do badania stanu trzeźwości Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej
w Bielsku Podlaskim, które będzie wykorzystywane do właściwego planowania procesu
terapeutycznego pacjentów w Poradni Terapii Uzależnienia od Alkoholu.
12. Do Komendy Powiatowej Policji w Bielsku

Podlaskim

został

przekazany pakiet

materiałów profilaktycznych „Przeciw pijanym kierowcom”.

PEŁNIĄCY FUNKCJĘ
BURMISTRZA MIASTA
/-/ Jarosław Borowski

