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Sprawozdanie
z działalności Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski
za okres od 23 września do 22 października 2014 r.

Miniony okres w gospodarce finansowej miasta związany był z realizacją zadań
dotyczących sprawozdawczości finansowej za trzeci kwartał oraz z pracami związanymi
z przygotowywaniem projektu budżetu na rok 2015 oraz realizacją procedur związanych
z budżetem obywatelskim.
Podpisałem Zarządzenie Nr 562/14 dotyczące zmian w budżecie miasta na rok 2014.
Zmiany dotyczyły wprowadzenia po stronie dochodów i wydatków budżetu otrzymanych dotacji:
- w kwocie 12.837 zł – przeznaczonej 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 111.400 zł – przeznaczonej na przygotowanie i przeprowadzenie zarządzonych na
dzień 16 listopada 2014 r. wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz
wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz ewentualne ponowne głosowanie.
Ponadto uruchomiłem środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące w oświacie w kwocie
198.803 zł oraz z rezerwy ogólnej w kwocie 46.236 zł na wydatki w szkołach i przedszkolach
w związku z dokonaną analizą wykonania wydatków w okresie do końca sierpnia 2014 r.
i prognoza wykonania do końca br. Na ten cel uruchomiłem też środki w kwocie 120.000 zł
z rezerwy na zarządzanie kryzysowe, po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Finansów
i Budżetu Rady Miasta. Zarządzeniem tym dokonałem też przesunięć środków na wnioski
kierowników USC, Referatu Obsługi Burmistrza i Rady Miasta, Referatu Oświaty i Kultury,
dyrektorów Przedszkoli Nr 5, Nr 7 i Nr 9, Zespołu Szkół z DNJB im. J. Kostycewicza, Zespołu
Szkół im. A. Mickiewicza, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Miejskiego Ośrodka
Sportu i Rekreacji.
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W dniu 8 października 2014 r. w sali widowiskowej Bielskiego Domu Kultury miały
miejsce konsultacje społeczne w sprawie Budżetu Obywatelskiego Miasta Bielsk Podlaski na
2015 r. Szczegółowa informacja o podejmowanych czynnościach związanych z Budżetem
Obywatelskim oraz wynikach głosowania w dniach 13-19 października 2014 r. nad zgłoszonymi
i ujętymi na liście projektami stanowi załącznik do sprawozdania.

W zakresie spraw inwestycyjnych:
1. Wykonuje się roboty budowlane przy:
- ulicy Ciołkowskiego, zaułkach ulicy Ogrodowej i Taraszkiewicza,
- budowie placów zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 2 i Szkole Podstawowej Nr 4,
2. Ogłoszono:
- przetarg na dostawę materiałów do prowadzenia zajęć pozalekcyjnych w ramach projektu
„Bielskie gimnazja – dobry start i pewna przyszłość”,
- rozpoznanie cenowe na meble, szafy wolnostojące biurowo-ubraniowe, biurka i odboje
zabezpieczające ścianę z montażem w poszczególnych pokojach Urzędu Miasta.

W zakresie spraw gospodarki przestrzennej wydano:
- 19 decyzji o warunkach zabudowy,
- 3 decyzje zatwierdzające podział nieruchomości.
Zawarto 8 umów na dzierżawę niezagospodarowanych nieruchomości miejskich.

Z zakresu spraw gospodarki komunalnej:
1. Rozpatrzono 83 wnioski o przyznanie dodatku mieszkaniowego, w tym wydano:
- 76 decyzji o przyznaniu dodatku mieszkaniowego,
- 7 decyzji odmownych;
2. Rozpatrzono 15 wniosków o przyznanie dodatku energetycznego;
3. W ramach obsługi Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej dokonano
8 wpisów nowych przedsiębiorców, wykreślono 12 przedsiębiorców oraz dokonano
55 zmian wpisów do ww. ewidencji;
4. Zakończono 12 postępowań egzekucyjnych dotyczących opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi uregulowaniem należności, z czego 4 wycofano w związku
z dokonaniem wpłaty.
5. Wydano:
- 18 decyzji i podpisano 3 umowy na zajęcie pasa drogowego na kwotę 4.353,71 zł;
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- 1 decyzję umarzającą postępowanie o środowiskowych uwarunkowaniach;
- 10 decyzji zezwalających na usunięcie ogółem 194 drzew, przy czym 1 decyzję na
usunięcie 54 w pasach drogowych dróg krajowych i 1 decyzję na usunięcie 126 drzew
w pasach drogowych dróg powiatowych (70 drzew w pasie drogowym ul. Mickiewicza na
odcinku od Firmy HOOP do cmentarza koliduje z planowaną przebudową drogi, tj. budową
ścieżki rowerowej);
- 2 decyzje lokalizacyjne na wbudowanie urządzeń niezwiązanych z funkcjonowaniem pasa
drogowego;
6. Wykonano warstwy ścieralne asfaltowe w ul. Asnyka - 2132 m2 i w ul. Chmielnej - 675 m2
wartość wykonywanych prac 199.204,37 zł;
7. Wykonano prace związane z bieżącym utrzymaniem dróg gruntowych, tj. profilowanie wraz
z dowozem pospółki i mechanicznym zagęszczeniem (brak rozliczenia);
8. Służby Rejonu Energetycznego Bielsk Podlaski zgodnie z podpisaną umową dokonały
bieżącej konserwacji oświetlenia ulicznego w mieście;
9. Dokonano oczyszczenia zbiorników wodnych w Parku Aleksandra Jagiellończyka Króla
Polski;
10. Okoszono skarpy rowów na terenie miasta oraz rzeki Biała na odcinkach partycypacyjnych.

W dniach 27-28 września w Bielskim Domu Kultury odbył się XXI Festiwal Piosenki
Religijnej i Patriotycznej „Śpiewajmy Panu”. Najlepszym wykonawcom festiwalowym wręczyłem
nagrody.
W dniu 2-4 października br. odbył się Festiwal Teatralny ODE zorganizowany przez
Fundację Teatr Czrevo i Bielski Dom Kultury. Przedstawiono spektakle teatralne w języku
białoruskim i w tutejszej gwarze miejscowej skierowane przede wszystkim do młodzieży.
W dniu 2 października 2014 r. podpisałem Zarządzenie w sprawie naboru wniosków
o przyznanie dotacji na zadania z zakresu wspierania rozwoju sportu na terenie miasta Bielsk
Podlaski. Realizacja zadania przewidziana jest od 15 października 2014 r. do 20 grudnia 2014 r.
Ogłoszenie o naborze skierowane jest do klubów sportowych działających na terenie miasta
Bielsk Podlaski. Termin składania wniosków upłynął w dniu 13 października br.
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Nadmieniam, iż na ogłoszony nabór wniosków z zakresu wspierania sportu wpłynęły
2 wnioski od dwóch klubów sportowych.
W dniu 9 października 2014 r. odbyły się konsultacje społeczne w formie bezpośredniego
otwartego spotkania dotyczące projektu Programu współpracy Miasta Bielsk Podlaski
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia
24 kwietnia 2013 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2015.
W konsultacjach wzięło udział 27 przedstawicieli reprezentujących 23 organizacje pozarządowe.
Ponadto w dniach 7-10 października 2014 r. istniała możliwość pisemnego oraz w formie
elektronicznej wyrażania opinii do projektu programu zamieszczonego na stronie BIP Urzędu
Miasta. Ponadto w tym samym dniu odbyło się tez spotkanie poświęcone projektowi „Podlaska
sieć wolontariatu” .
W ramach XXIII Festiwalu Kultury Ukraińskiej „Podlaska Jesień” w Bielskim Domu
Kultury odbyły się następujące imprezy:
- w dniu 12 października 2014 r. odbyło się „Podlaskie Wesele” – koncert zespołów z Podlasia
i Ukrainy, a po koncercie odbył się pokaz filmu „Filmowe oblicze Ukrainy”,
- w dniu 18 października podczas festiwalu odbył się koncert zespołów z Podlasia i Ukrainy
oraz można było obejrzeć wystawę kiermaszu rękodzieła ludowego,
- w dniu 19 października również w ramach tego festiwalu młodzież z Ukraińskiej Szkoły
Niedzielnej w Lublinie przedstawiła przedstawienie teatralne pt. „Kniaź Danyło” na motywach
filmu „Danyło - Kniaź Halicki” (reż. Jarosław Łupij) oraz powieści Ołeksandra Ołesia „Ukraina
Książęca”.
16 października br. odbyła się uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej.
Za wyróżniającą pracę i osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze przyznałem 8 nauczycielom
nagrody Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski.
Pragnę poinformować, iż na wypłatę stypendiów szkolnych od miesiąca września do
grudnia 2014 r., miasto Bielsk Podlaski otrzymało dotację z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego
w wysokości 80 000 zł.
Do dnia 21 października br. przyjęto 15 wniosków o wydanie Kart Dużej Rodziny.
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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 Na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Fundament.
3. Skontrolowano 4 punkty sprzedaży alkoholu. Podczas kontroli pouczono o konieczności
legitymowania młodocianych kupujących alkohol.
4. Opłacono 1 badanie biegłych sądowych.
5. Skontrolowano zadanie publiczne: „Promowanie trzeźwego stylu życia z działaniami
pomocowymi skierowanymi do osób współuzależnionych z rodzin z problemami
alkoholowymi” realizowane przez Bielsko - Podlaskie Stowarzyszenie Abstynentów Klub
Abstynentów Promień.
6. Zawarto aneks z Centrum Profilaktyki Społecznej do umowy z dnia 18 sierpnia 2014 r.
dotyczącej przeprowadzenia szkoleń dla rodziców i nauczycieli bielskich szkół
podstawowych, gimnazjów, szkół średnich. Przedmiotem aneksu była zmiana terminu
realizacji szkoleń w Gimnazjum Nr 1 im. Niepodległości Polski i Przedszkolu Nr 7
Kubusia Puchatka.
7. Rozliczono zadanie publiczne: „Stop narkotykom – warsztaty profilaktyczne” realizowane
przez

Fundację

Domów

Kultury

Prawosławnej

Diecezji

Warszawsko-Bielskiej.

Do zadania nie wniesiono uwag i zastrzeżeń.
8. 13 i 14 października 2014 r. w bielskich przedszkolach odbyła się inauguracja programu
działań edukacyjno-wychowawczych organizowanych w ramach ogólnopolskiej kampanii
„Postaw na Rodzinę”. W ramach ww. działań odbędzie się cykl zajęć szachowych, które
poprowadzi Pan Włodzimierz Hackiewicz. Celem programu jest wzmacnianie więzi
rodzinnych, budowanie poczucia jedności z najbliższymi członkami rodziny, ukazywanie
dzieciom i rodzicom różnorodnych form spędzania czasu bez używek.

29 września 2014 roku wraz z Podlaskim Komendantem Wojewódzkim Policji, Starostą
Bielskim, przedstawicielami samorządowców z terenu powiatu oraz duchowieństwem wziąłem
udział w uroczystym przekazaniu kluczy do nowo zakupionych pojazdów służbowych dla
Komendy Powiatowej Policji w Bielsku Podlaskim. Z budżetu miasta na ten cel przeznaczono
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kwotę w wysokości 25.000 zł. Zakupione pojazdy posłużą bielskiej Komendzie Policji
obsługującej Bielsk Podlaski oraz rejon gmin, a także posterunek w Brańsku.
Poza oficjalnymi wydarzeniami, nie zapominam również o mieszkańcach miasta.
Z okazji setnych urodzin Pana Włodzimierza Gryciuka, wraz z kierownikiem USC w Bielsku
Podlaskim Walentyną Jurczuk oraz kierownikiem KRUS Raisą Korsak-Bursą osobiście złożyłem
solenizantowi życzenia długich lat życia w otoczeniu troskliwej rodziny, wręczając bukiet
kwiatów oraz okolicznościowy prezent.
W dniu 11 października 2014 r. wraz z Wojewodą Podlaskim, Wicestarostą Bielskim
uczestniczyłem w spotkaniu z Ambasadorami z 30 krajów, którzy odwiedzili nasze miasto.
Dyplomaci mieli okazję poznać Bielsk Podlaski, ale przede wszystkim zapoznać się
z funkcjonowaniem bielskiej firmy Danwood, która w tegorocznej XI edycji rankingu Podlaskiej
Złotej Setki Przedsiębiorczości zdobyła nagrodę za Największy udział eksportu w przychodach.
16 października 2014 roku w Muzeum w Bielsku Podlaskim Oddział Muzeum
Podlaskiego w Białymstoku wziąłem udział w uroczystym rozstrzygnięciu IX ogólnopolskiego
konkursu plastycznego – „Jan Paweł II w oczach dziecka", który odbył się m.in. pod moim
honorowym patronatem.
W zakresie spraw związanych z wyborami organów stanowiących jednostek samorządu
terytorialnego oraz wyborów Burmistrza Miasta zarządzonych na 16 listopada 2014 r.,
w okresie międzysesyjnym podejmowałem działania wynikające z kalendarza wyborczego
oraz ustawy – Kodeks wyborczy, a mianowicie:
 podpisałem zarządzenie w sprawie wyznaczenia obwodowych komisji wyborczych dla celów
głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych wyznaczając do tego
celu Obwodowe Komisje Wyborcze z siedzibami w stałych obwodach głosowania,
 podałem do publicznej wiadomości informację o numerach oraz granicach stałych i odrębnych
obwodów głosowania oraz wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych,
 podałem informację o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych na terenie miasta Bielsk
Podlaski,
 podpisałem zarządzenie w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego oraz operatorów
systemu informatycznego obwodowych komisji wyborczych na terenie miasta Bielsk Podlaski,
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W związku z Postanowieniem Komisarza Wyborczego w Białymstoku w sprawie
powołania składu Miejskiej Komisji Wyborczej w Bielsku Podlaskim zwołałem w dniu
25 września 2014 r. pierwsze jej posiedzenie. Miejska Komisja Wyborcza w Bielsku Podlaskim
po ukonstytuowaniu się podjęła swoją pracę związaną z przeprowadzeniem wyborów
samorządowych realizując w okresie sprawozdawczym zadania wynikające z ustawy – Kodeks
Wyborczy oraz uchwał Państwowej Komisji Wyborczej, a mianowicie:
 przyjmowała zgłoszenia list kandydatów na radnych, których rejestracja zakończyła się
7 października br. W efekcie 7 Komitetów Wyborczych zarejestrowało w sumie
125 kandydatów do Rady Miasta Bielsk Podlaski;
 przyjmowała zgłoszenia list kandydatów na Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski, których
rejestracja zakończyła się 17 października br. Komisja zarejestrowała 6 kandydatów na
Burmistrza Miasta.
Na podstawie rejestracji list kandydatów w wyborach do Rady Miasta Miejska Komisja
Wyborcza w drodze publicznego losowania przyznała w dniu 21 października 2014 r.
zarejestrowanym listom kandydatów numery tym komitetom, którym nie zostały przyznane
jednolite numery przez Państwową Komisję Wyborczą oraz Komisarza Wyborczego;
W dniu 21 października Miejska Komisja Wyborcza przeprowadziła również publiczne
losowanie składów osobowych Obwodowych Komisji Wyborczych, które w dniu wyborów
przeprowadzą głosowanie w 14 obwodach głosowania.
Z kolei w dniu 22 października podano do publicznej wiadomości w formie obwieszczeń
informacje o zarejestrowanych kandydatach na radnych oraz burmistrza miasta.

PEŁNIĄCY FUNKCJĘ
BURMISTRZA MIASTA
/-/ Jarosław Borowski

