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Szanowni Państwo, 

na Państwa ręce przedkładam Raport o stanie Miasta Bielsk Podlaski za rok 2020.  

Znajduje się w nim podsumowanie działalności burmistrza w minionym roku, w tym 

informacja o realizacji polityk, programów i strategii, uchwał rady miasta oraz budżetu 

obywatelskiego. Raport został przygotowany zgodnie z wytycznymi artykułu 28aa ustawy  

z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, na podstawie materiałów źródłowych 

przedstawionych przez poszczególne referaty Urzędu Miasta Bielsk Podlaski. 

W niniejszym materiale znajdziecie Państwo przede wszystkim informacje na temat 

bieżącej sytuacji organizacyjnej i finansowej gminy, zadań realizowanych przez Urząd Miasta 

Bielsk Podlaski, a także najważniejszych wydarzeń w naszym mieście, które miały miejsce  

w roku 2020 z zachowaniem zasad i obostrzeń wynikających z nadzwyczajnego stanu 

epidemii panującej na terenie kraju. 

Zachęcam wszystkich zainteresowanych, a w szczególności mieszkańców Miasta 

Bielsk Podlaski do zapoznania się z materiałem, który w syntetyczny i rzeczowy sposób 

podsumowuje informacje o działaniach naszego samorządu w 2020 roku. 

 

 

Burmistrz Miasta Bielsk Podlaski 

Jarosław Borowski 
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Rozdział I. Informacje ogólne o mieście Bielsk Podlaski. 

Bielsk Podlaski jest miastem powiatowym, jednym z trzech ośrodków 

subregionalnych w województwie podlaskim, charakteryzującym się wysoką dynamiką 

rozwojową. Leży na Równinie Bielskiej i pełni szereg funkcji o znaczeniu ponadlokalnym  

w południowej części województwa podlaskiego. 

Pomimo trudnej sytuacji związanej z epidemią koronawirusa, na koniec roku 2020  

w powiecie bielskim utrzymywała się niska stopa bezrobocia na poziomie 5 procent. W tym 

samym czasie w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej 

zarejestrowanych było niemal dwa tysiące podmiotów gospodarczych z siedzibą w Bielsku 

Podlaskim. 

W roku 2020 zadania Miasta Bielsk Podlaski były realizowane przez Urząd Miasta,  

14 jednostek organizacyjnych oraz 3 spółki miejskie, a także zlecane w drodze umów innym 

podmiotom. Warto podkreślić, że od 1 stycznia 2020 roku zadania w zakresie gospodarki 

komunalnej i utrzymania czystości i porządku w granicach administracyjnych miasta, 

obejmujące odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych Miasto Bielsk Podlaski 

powierzyło nowo utworzonej spółce miejskiej – Miejskiemu Przedsiębiorstwu Oczyszczania 

sp. z o.o. w Bielsku Podlaskim. 

Na początku 2020 roku w Bielsku Podlaskim liczba osób zameldowanych na pobyt 

stały wynosiła 25184 (w tym 12032 mężczyzn i 13152 kobiety). Liczba osób zameldowanych 

na pobyt czasowy wynosiła 523 (233 mężczyzn i 290 kobiet). Na koniec 2020 roku w Bielsku 

Podlaskim liczba osób zameldowanych na pobyt stały wynosiła 24868 (w tym 11845 

mężczyzn i 13023 kobiety). Liczba osób zameldowanych na pobyt czasowy wynosiła 550 

(254 mężczyzn i 296 kobiet). 

początek 2020 przedział wiekowy koniec 2020 

mężczyzn: 860 0 – 7 mężczyzn: 959 

kobiet: 763 0 – 7 kobiet: 861 

mężczyzn: 1256 8 – 18 mężczyzn: 1243 

kobiet: 1223 8 – 18 kobiet: 1217 

mężczyzn: 8083 19 – 65 mężczyzn: 7930 

kobiet: 7264 19 – 60 kobiet: 7172 

mężczyzn: 1833 65 powyżej mężczyzn: 1713 

kobiet:  3902 60 powyżej kobiet: 3773 
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Rozdział II. Informacje finansowe. 
 

1. Stan finansów miasta. 

1) Udział dochodów własnych w dochodach ogółem: 

 

a) dochody ogółem: 132.811.934,10 zł 

b) dochody własne: 97.096.235,34 zł. 

 

2) Udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem: 

 

a) wydatki ogółem: 147.979.629,98 zł 

b) wydatki majątkowe: 38.840.619,90 zł. 

 

3) Zadłużenie ogółem: 37.487.406 zł, w tym: 

 

a) 198.606,00 zł – pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska  

i Gospodarki Wodnej zaciągnięta w 2012 r., 

b) 900.000,00 zł – kredyt w Banku Pekao S.A. zaciągnięty w 2010 r., 

c) 928.800,00 zł – kredyt w Banku Gospodarstwa Krajowego S.A. zaciągnięty  

w 2012 r. 

d) 460.000,00 zł – zobowiązanie zaciągnięte w 2015 r. z tytułu zwrotu aktualnej 

wartości pieniężnej nieruchomości przekazanej Miastu Bielsk Podlaski przez 

Agencję Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Olsztynie Filia  

w Suwałkach, 

e) 35.000.000,00 zł – zobowiązanie z tytułu emisji obligacji w 2018 r., w 2019 r.  

i w 2020 r., 

 

4) Poziom wolnych środków po odliczeniu rozchodów budżetu 7.867.824,08 zł. 

 

2. Wykonanie budżetu miasta. 

1) Wykonanie dochodów. 

Dochody ogółem wykonano na kwotę 132.811.934,10 zł, co stanowi 105,23% 

planu oszacowanego na kwotę 126.209.983 zł, w tym: 

a) Dochody bieżące 112.900.492,60 zł, 

b) Dochody majątkowe 19.911.441,50 zł, w tym ze sprzedaży majątku 

777.906,07 zł. 

Dotacje pozyskane spoza budżetu miasta 58.746.508,37 zł, w tym: 

a) Dotacje przeznaczone na cele bieżące – 39.816.273,98 zł, 

b) Dotacje przeznaczone na inwestycje – 18.930.234,39 zł. 
 

2) Wykonanie wydatków. 

Wydatki ogółem zrealizowano w kwocie 147.979.629,98 zł, co stanowi 96,95% 

planu oszacowanego na kwotę 152.642.321 zł, w tym: 
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a) Wydatki bieżące 109.139.010,08 zł, 

b) Wydatki majątkowe 38.840.619,90 zł 

 

3) Wynik operacyjny.  

Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi wyniosła 

3.761.482,52 zł.  

 

3. Wykonanie wydatków inwestycyjnych/majątkowych. 

 

Plan Wykonanie 

w tym:  

Wskaźnik 

procentowy 

wykonania 

Kol. 2/1 

Inwestycje i zakupy 

inwestycyjne, o 

których mowa w art. 

236 ust. 4 pkt 1 

ustawy 

w tym: 

Wydatki o charakterze 

dotacyjnym na 

inwestycje i zakupy 

inwestycyjne 

39.398.076,00 38.840.619,90 38.840.619,90 12.686.629,12 98,59 

 

 

4. Wieloletnia prognoza finansowa. 

 

1) Harmonogram spłat i obsługi zadłużenia. 

 

Lata 

Spłata rat kapitałowych 

kredytów i pożyczek oraz wykup 

papierów wartościowych 

Wydatki na obsługę 

długu 

Wydatki 

zmniejszające dług 

1 2 3 4 

2020 4.700.000,00 733.000,00 123.126,00 

2021 2.900.000,00 1.480.000,00 115.000,00 

2022 1.961.000,00 1.550.000,00 115.000,00 

2023 2.430.708,00 1.400.000,00 115.000,00 

2024 3.590.000,00 1.230.000,00 115.000,00 

2025 3.590.000,00 1.050.000,00 0,00 

2026 3.590.000,00 870.000,00 0,00 

2027 3.590.000,00 700.000,00 0,00 
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2028 3.890.000,00 600.000,00 0,00 

2029 4.290.000,00 530.000,00 0,00 

2030 4.290.000,00 450.000,00 0,00 

2031 4.290.000,00 370.000,00 0,00 

2032 4.290.000,00 260.000,00 0,00 

2033 4.290.000,00 200.000,00 0,00 

2034 4.290.000,00 160.000,00 0,00 

 

2) Prognoza nadwyżki operacyjnej na najbliższe lata – netto i brutto. 

 

 

Lata Nadwyżka operacyjna netto Nadwyżka operacyjna brutto 

1 2 3 

2020 963.075,00 11.968.076,00 

2021 3.939.636,00 4.015.790,00 

2022 5.835.283,00 5.835.283,00 

2023 5.489.000,00 5.489.000,00 

2024 4.385.000,00 4.385.000,00 

2025 4.590.000,00 4.590.000,00 

2026 6.800.000,00 6.800.000,00 

2027 7.400.000,00 7.400.000,00 

2028 7.400.000,00 7.400.000,00 

2029 4.200.000,00 4.200.000,00 

2030 4.200.000,00 4.200.000,00 

2031 4.200.000,00 4.200.000,00 

2032 4.200.000,00 4.200.000,00 

2033 4.200.000,00 4.200.000,00 

2034 4.200.000,00 4.200.000,00 
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3) Prognoza limitu zadłużenia na najbliższe lata.  

 

Lata Kwota długu 

2020 37.487.406,00 

2021 43.468.058,00 

2022 46.650.708,00 

2023 44.105.000,00 

2024 40.400.000,00 

2025 36.810.000,00 

2026 33.220.000,00 

2027 29.630.000,00 

2028 25.740.000,00 

2029 21.450.000,00 

2030 17.160.000,00 

2031 12.870.000,00 

2032 8.580.000,00 

2033 4.290.000,00 

 

4) Wpływ planowanych przedsięwzięć inwestycyjnych na finanse gminy. 

W 2020 roku wyemitowano obligacje na łączną kwotę 20.600.000 zł,  

z przeznaczeniem na finansowanie deficytu budżetu w związku z realizacją zadań 

inwestycyjnych i udzieleniem dotacji celowej majątkowej dla Bielskiego Domu Kultury na 

realizację zadania pn. „Rewitalizacja Bielskiego Domu Kultury i Kina „Znicz” na cele 

kulturalne, edukacyjne, społeczne”. 

5. Realizacja budżetu obywatelskiego. 

W ramach Budżetu Obywatelskiego wydatki zrealizowano na kwotę 18.819,00 zł,  

co stanowi 0,01% wydatków ogółem, w tym: 

1) Zadania o charakterze majątkowym: 

 

a) „Sportowy Bielsk”. W 2020 roku wyłoniono wykonawcę i podpisano z nim umowę  

na opracowanie dokumentacji projektowej dla ww. zadania. 

 

b) „Miejski tor sprawnościowy”. W 2020 roku wyłoniono wykonawcę i podpisano z nim 

umowę na opracowanie dokumentacji projektowej dla ww. zadania.  
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Ponadto w 2020 roku kontynuowano inicjatywę budowy fontanny miejskiej przy 

Skwerze im. Izabeli Branickiej. Ogłoszono dwa przetargi nieograniczone na realizację 

projektu pn. „Modyfikacja, modernizacja projektu i budowa fontanny miejskiej w skwerze 

im. Izabeli Branickiej w Bielsku Podlaskim”. W pierwszym postępowaniu nie wpłynęły 

oferty. W drugim przetargu złożono dwie oferty, których wartości znacznie przekraczały 

kwotę zabezpieczoną w budżecie miasta na ten cel. Wobec powyższego zrezygnowano  

z realizacji przedmiotowego zadania w 2020 roku.  

2) Zadania o charakterze bieżącym: 

 

a) Dydaktyczne Ogródki Meteorologiczne. Ogródki, o wartości 10.086,00 zł, 

wykonano na terenie Szkoły Podstawowej numer 2 imienia kapitana Władysława 

Wysockiego oraz Szkoły Podstawowej numer 4 imienia Adama Mickiewicza.  

W ramach zadania wybudowano klatki meteorologiczne dydaktyczne wraz  

z zestawem instrumentów pomiarowych, takich jak: barometr, termometr, 

higrometr, termometr ekstremalny, termometr glebowy, kombitester do pomiaru 

wilgotności, ph gleby i warunków oświetleniowych, deszczomierz i wiatromierz. 

 

b) Stacje rowerów miejskich w Bielsku Podlaskim. W ramach zadania zakupiono  

3 stacje samodzielnej naprawy rowerów wraz ze stojakami i ławeczkami  

o wartości 8.733,00 zł. Stacje zamontowano na terenie Miasta Bielsk Podlaski: 

 w Parku Królowej Heleny przy wejściu obok słupa ogłoszeniowego; 

 na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Bielsku Podlaskim 

przy Skateparku; 

 na terenie zieleni przy ul. Rejtana. 

 

c) Festiwal „Pod opieką Bogurodzicy”. Realizatorem zadania miała być Fundacja 

Domów Kultury Prawosławnej Diecezji Warszawsko – Bielskiej, która przystąpiła 

do konkursu ofert, a następnie podpisała umowę na powierzenie realizacji zadania. 

W związku z trwającą sytuacją epidemiczną  spowodowaną pandemią COVID-19 

Fundacja odstąpiła od realizacji zadania publicznego i zwróciła przyznaną dotację 

w dniu 8 września 2020 r. 

 

d) Zespół „Golec uOrkiestra” na Inauguracji Domu Seniora i Gabinetu Bezpłatnej 

Rehabilitacji  w Dworku Smulskich. Zadanie nie zostało zrealizowane, ponieważ 

w wyniku przeprowadzonego konkursu ofert nie wyłoniono podmiotu, który 

mógłby go zrealizować. Ponadto pomysłodawca zadania, które zostało przyjęte do 

realizacji w ramach budżetu obywatelskiego poinformował, że nie będzie składał 

oferty w związku z sytuacją zagrożenia epidemicznego. 
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Rozdział III. Inwestycje realizowane w 2020 r.  
 

1. Inwestycje zrealizowane. 

 

1) Rozbudowa dróg: nr 107363B – ulicy Warzywnej i nr 107393B – ulicy Pogodnej  

w Bielsku Podlaskim (2017-2020). 

W ramach inwestycji rozbudowane zostały drogi o łącznej długości 1 283 m. W dniu 

16 grudnia 2020 r. przeprowadzono końcowy odbiór robót budowlanych na odcinku nr 1  

– ul. Warzywnej i odcinku nr 2 – ul. Pogodnej. 

a) Ulica Warzywna. 

Zadanie polegało na wykonaniu odcinka ul. Warzywnej o długości 667 m, z jezdnią  

z betonu asfaltowego. Ulica wyposażona została w jednostronny chodnik zmiennej szerokości 

2,8 - 3,0 m oraz jednostronną, dwukierunkową ścieżkę rowerową o szerokości 2,5 m. 

Wykonano następujące roboty budowlane: 

 jezdnia o nawierzchni z betonu asfaltowego – 3636,4 m², 

 chodnik i zjazdy z kostki betonowej – 1948,3 m², 

 ścieżka rowerowa o nawierzchni z kostki betonowej – 2140,2 m², 

 kanalizacja deszczowa Ø315 – 643,5 m, 

 kanalizacja deszczowa Ø200 – 118,2 m, 

 kanalizacja sanitarna – 148,5 m, 

 wodociąg – 1,8 m, 

 sieć elektroenergetyczna kablowa – 703 m, 

 słupy oświetleniowe – 4 szt. 

 

b) Ulica Pogodna. 

Zadanie polegało na wykonaniu odcinka ul. Pogodnej o długości 616 m, z jezdnią  

z betonu asfaltowego. Ulica wyposażona została w chodnik jednostronny zmiennej szerokości 

2,2-3,0 m. Po drugiej stronie drogi przeprowadzona została ścieżka rowerowa 

dwukierunkowa o szerokości 2,0 m. Wykonano następujące roboty budowlane: 

 jezdnia o nawierzchni z betonu asfaltowego – 3087,6 m²,  

 chodniki i zjazdy z kostki betonowej – 1589,0 m²,  

 ścieżka rowerowa o nawierzchni z kostki betonowej – 1355,0 m², 

 kanalizacja deszczowa: Ø600 – 285,1 m, Ø400 – 517,8 m, Ø315 – 119,3 m, Ø200 

– 167,1 m,  

 kanalizacja sanitarna – 10 m,  

 kanalizacja sanitarna – 51,0 m,  

 wodociąg – 424,7 m,   

 budowa i przebudowa linii oświetlenia ulicznego – 326 m, 

 słupy oświetlenia ulicznego – 14 szt. 
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Wydatki zrealizowane w 2020 r. – 6.716.128,99 zł. 

Wartość zadania ogółem –7.222.792,99 zł. 

Wartość dofinansowania ogółem – 3.171.251,45 zł. 

 

2) Termomodernizacja Przedszkola nr 9 w Bielsku Podlaskim (2016-2020). 

Zadanie zostało zakończone w 2020 r. w ramach projektu pn. „Termomodernizacja 

Przedszkola nr 9 w Bielsku Podlaskim” dofinansowywanego z Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej V. 

Gospodarka Niskoemisyjna, Działania 5.3. Efektywność energetyczna w sektorze 

mieszkaniowym i budynkach użyteczności publicznej, Poddziałania 5.3.1. Efektywność 

energetyczna w budynkach publicznych w tym budownictwo komunalne. 

Przedmiotem projektu była kompleksowa termomodernizacja budynku Przedszkola  

nr 9 w Bielsku Podlaskim. Zakres prac budowlanych obejmował: docieplenie ścian 

zewnętrznych i stropodachów, wymianę okien piwnic, drzwi wejściowych, wykonanie 

wentylacji mechanicznej, wymianę instalacji ciepłej wody, centralnego ogrzewania oraz 

instalacji elektrycznej a także montaż instalacji odnawialnych źródeł energii. 

W 2020 roku zakończono realizację inwestycji. Wykonano prace związane  

z: dociepleniem ścian zewnętrznych i stropodachów, wymianą okien piwnic, drzwi 

wejściowych, wykonaniem wentylacji mechanicznej, wymianą instalacji ciepłej wody, 

centralnego ogrzewania oraz instalacji elektrycznej, montaż instalacji odnawialnych źródeł 

energii. 

Wydatki zrealizowane w 2020 r. – 1.531.101,77 zł. 

Wartość zadania ogółem – 1.624.566,77 zł. 

Wartość dofinansowania ogółem – 994.614 zł. 

 

3) Budowa Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie Miasta 

Bielsk Podlaski i Miasta Hajnówka (2017-2020). 

Projekt pn. „Budowa Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych  

na terenie Miasta Bielsk Podlaski i Miasta Hajnówka” zrealizowany został w latach 2019-

2020, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, osi 

priorytetowej II Ochrona Środowiska w tym adaptacja do zmian klimatu, działanie 2.2. 

Gospodarka odpadami komunalnymi. 

Beneficjentem projektu było Miasto Bielsk Podlaski, Podmiotem upoważnionym  

do ponoszenia wydatków Miasto Hajnówka. Łączna wartość projektu to 7 562 082,07 zł,  

z czego dofinansowanie unijne to 4 180 663,25 zł.  

Celem wspólnego przedsięwzięcia realizowanego przez Bielsk Podlaski i Hajnówkę 

było zmniejszenie ilości odpadów komunalnych podlegających składowaniu dzięki budowie 

Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów w Bielsku Podlaskim i Hajnówce. 
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W wyniku realizacji projektu w obu miastach wybudowano dwa nowoczesne punkty 

selektywnej zbiórki odpadów, wyposażone między innymi w kontenery obsługi, magazyny  

na odpady problemowe, magazyny na surowce i sprzęt (pomieszczenie rzeczy używanych  

i pomieszczenie remontowe), wagi samochodowe, ścieżki edukacyjne (wiata, ławki, tablice 

informacyjne), chodniki, place na kontenery i miejsca parkingowe.  

W ramach dostaw bielski PSZOK wyposażono w: prasokontenery, kontenery niskie  

i wysokie, kontenery z tworzywa sztucznego, regały półkowe, zbiornik na zużyte oleje, 

wanny/palety wychwytujące, kontenery siatkowe, kartonowe boksy wielokrotnego użytku,  

palety na zużyte akumulatory, stół warsztatowy, szafę narzędziową, zestaw podstawowych 

narzędzi, ręczny wózek paletowy z wagą, ręczny wózek platformowy, ruchomy uniwersalny 

zestaw awaryjny, wagę pomostową.  

Do obsługi PSZOK zakupiono także wózek widłowy, ładowarkę teleskopową, 

rozdrabniacz elektryczny oraz rozdrabniacz do gałęzi. 

W ramach projektu wykonano szereg działań edukacyjno-informacyjnych m.in. 

opracowano ulotki o realizacji projektu, prezentacje multimedialne o tematyce związanej  

z segregacją odpadów, ulotki, broszury, plakaty na temat zasad prawidłowej segregacji 

odpadów komunalnych, emitowano spoty edukacyjne w radiu i telewizji, przygotowano 

ścieżkę edukacyjną. 

Wydatki zrealizowane w 2020 r. – 3.754.833,92 zł. 

Wartość zadania ogółem – 3.871.560,22 zł. 

Wartość dofinansowania ogółem – 2.076.351,44 zł. 

 

4) Wykonanie oświetlenia ulicznego w ul. Brańskiej - ustawienie słupów 

oświetleniowych (2020). 

W 2020 r. przeprowadzono przetarg nieograniczony, wybrano wykonawcę zadania  

i zrealizowano prace będące przedmiotem zawartej umowy.  

8 grudnia 2020 r. odebrano roboty polegające na demontażu słupów oświetlenia 

ulicznego (40 szt.) oraz montażu na fundamencie prefabrykowanym słupów stalowych 

ocynkowanych (40 szt.). 

Wartość zadania w 2020 r. – 97.047,00 zł. 

Środki własne w 2020 r. – 97.047,00 zł. 

 

5) Wykonanie oświetlenia ulicznego w ul. Kazanowskiego – etap II (2020). 

W ramach zadania wykonano oświetlenie uliczne na ul. Kazanowskiego – etap II.  

W roku 2020 przeprowadzono przetarg nieograniczony, wybrano wykonawcę, zadania  

i zakończono realizację Inwestycję. W dniu 6 listopada 2020 r. odebrano następujące roboty: 

 sieć kablowa oświetlenia ulicznego – 291 m; 



14 

 

 słupy oświetleniowe aluminiowe na fundamentach prefabrykowanych – 8 szt.; 

 oprawy parkowe, typ LED o mocy 31 W z reduktorem mocy – 8 szt. 

Wartość zadania w 2020 r. – 46.740,00 zł. 

Środki własne w 2020 r. – 46.740,00 zł. 

2. Inwestycje w trakcie realizacji. 

1) Rozbudowa dróg: nr 107325B ul. Ogrodowej na dwóch odcinkach  

– od ul. Kazimierzowskiej do ul. Widowskiej oraz od ul. Mickiewicza do  

ul. Wschodniej – a także drogi nr 107369B ul. Wschodniej na odcinku od ul. Kleberga 

do ul. Ogrodowej w Bielsku Podlaskim (2014-2021). 

Dnia 23 grudnia 2019 r. podpisano umowę o dofinansowanie ze środków Funduszu 

Dróg Samorządowych na realizację przedmiotowego zadania. Miasto uzyskało 

dofinansowanie na trzy odcinki dróg publicznych: 

a) Odcinek nr 1 – ul. Ogrodowa od ul. Kazimierzowskiej do ul. Widowskiej, 

b) Odcinek nr 2 – ul. Ogrodowa od ul. Mickiewicza do ul. Wschodniej (prace wykonane 

w 2020 r.); 

c) Odcinek nr 3 – ul. Wschodnia od ul. Kleeberga do ul. Ogrodowej. 

W 2020 roku wykonano prace polegające na wykonaniu odcinka ul. Ogrodowej  

o długości 577 m, z jezdnią z betonowej kostki brukowej. W projekcie uwzględniono obsługę 

komunikacyjną działek przyległych do projektowanych dróg poprzez wykonanie zjazdów 

indywidualnych, o szerokości dostosowanej do istniejących bram. Ulica Ogrodowa 

odwodniona została za pomocą kanalizacji deszczowej odprowadzającej wodę do istniejącego 

rowu melioracyjnego. Wykonano montaż słupów metalowych z wysięgnikiem oraz opraw 

oświetleniowych LED.  

Ponadto wykonano:  

 pas pieszo-jezdny z kostki betonowej – 3648 m²; 

 zieleńce – 913,6 m²; 

 kanalizacja sanitarna Ø200 – 393,1 m; 

 kanalizacja sanitarna Ø160 – 29,7 m; 

 kanalizacja deszczowa: Ø400 – 7,2 m; Ø315 – 529,8 m;  Ø200 – 32,6 m; 

 sieć wodociągowa – 289 m; 

 oświetlenie uliczne – 548 m (w tym 13 słupów z oprawami oświetleniowymi); 

 przebudowa kolidujących urządzeń telekomunikacyjnych i kablowej linii SN. 

W ramach inwestycji, w roku 2020 poniesiono również koszty związane z wykupem 

gruntów.  

Wydatki zrealizowane w 2020 r. – 2.147.561,13 zł. 

Wartość zadania ogółem – 9.021.372 zł. 

Wartość dofinansowania ogółem – 2.813.613,37zł. 
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2) Rozbudowa dróg: nr 107397, ul. Szarych Szeregów i nr 107381, ul. Gajowej na 

odcinku od ul. Studziwodzkiej do ul. Strzelniczej (2016-2021). 

W dniu 23 października 2020 roku została podpisana umowa o dofinansowanie,  

ze środków Funduszu Dróg Samorządowych, zadania pod nazwą „Rozbudowa dróg:  

nr 107397, ul. Szarych Szeregów i nr 107381, ul. Gajowej na odcinku od ul. Studziwodzkiej  

do ul. Strzelniczej”.  

Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa, wraz z budową i przebudową infrastruktury, 

trzech odcinków dróg gminnych: 

a) nr 107397B, ul. Szarych Szeregów (Odcinek 1); 

b) nr 107381B, ul. Gajowej na odcinku od ul. Studziwodzkiej do ul. Strzelniczej 

(Odcinek 2); 

c) nr 107397B, ul. Szarych Szeregów, łącznik ul. Studziwodzkiej – Strzelniczej (Odcinek 

3). 

W ramach inwestycji realizuje się budowę następujących elementów drogi: 

 jezdni o nawierzchni bitumicznej z betonu asfaltowego o szerokości 6 m; 

 chodnika jednostronnego z kostki brukowej betonowej o zmiennej szerokości 1,3-2,0 

m; 

 pasów zieleni; 

 zjazdów indywidualnych; 

 chodników do furtek (bramek) w ogrodzeniu, jako osobne chodniki bądź poszerzenie 

zjazdów indywidualnych; 

 placu manewrowego zlokalizowanego na zakończeniu odcinka 1; 

 oświetlenia ulicznego; 

 kanalizacji deszczowej.  

W 2020 roku wykonano następujące roboty budowlane: 

 kanalizacja deszczowa: Ø400 – 132 m; Ø315 – 212,5 m; Ø250 – 3,5 m; Ø200 – 125,4 

m;  

 kanalizacja sanitarna Ø160 – 130 m; 

 przyłącza sieci wodociągowej Ø32 – 77,2 m; 

 jezdnia (ustawiono krawężniki i wykonano podbudowę z kruszywa naturalnego) – 

3414,7 m² (w tym jezdnia z jedną warstwą grysowo-żwirowo-asfaltową – 3024 m²) 

Wydatki zrealizowane w 2020 r. – 991.287,91 zł. 

Wartość zadania ogółem – 1.600.812 zł. 

Wartość dofinansowania ogółem – 889.092,55 zł. 
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3) Budowa nowych dróg publicznych na odcinkach: od ul. 11 Listopada do ul. Brańskiej 

oraz od ul. C.K. Norwida do ul. bł. ks. A. Beszty-Borowskiego (2018-2022). 

W dniu 18 grudnia 2020 roku została podpisana umowa o dofinansowanie, ze środków 

Funduszu Dróg Samorządowych, zadania pod nazwą „Budowa nowych dróg publicznych na 

odcinkach: od ul. 11 Listopada do ul. Brańskiej oraz od ul. C.K. Norwida do ul. bł. ks. A. 

Beszty-Borowskiego”.  

Inwestycja obejmuje budowę dwóch nowych odcinków dróg gminnych na terenie 

Bielska Podlaskiego: 

a) od ul. 11 Listopada do ul. Brańskiej (Odcinek 1); 

b) od ul. Norwida do ul. Beszty-Borowskiego (Odcinek 2). 

Oba odcinki będą połączone poprzez istniejącą ul. Norwida. Powstały w ten sposób 

ciąg ulic połączy drogi: wojewódzką 659 (ul. 11 Listopada), krajową 66 (ul. Brańska), 

powiatową 2271B (ul. Jana Pawła II) oraz krajową 19 (ul. Wojska Polskiego) i utworzy „małą 

obwodnicę” Bielska Podlaskiego. 

W roku 2020 poniesiono wydatki związane z zaprojektowaniem, wykonaniem  

i montażem tablicy informacyjno-promocyjnej oraz wypłatą części środków za wykup 

gruntów.  

Wydatki zrealizowane w 2020 r. – 167.935,20 zł. 

Wartość zadania ogółem – 9.160.523 zł. 

Wartość dofinansowania ogółem – 4.383.483,84 zł. 

 

4) Rozbudowa drogi nr 107371 ul. Wyszyńskiego na odcinku od ul. 11 Listopada do  

ul. Wojska Polskiego w Bielsku Podlaskim (2018-2021). 

W dniu 15 grudnia 2020 roku została podpisana umowa o dofinansowanie, ze środków 

Funduszu Dróg Samorządowych, zadania pod nazwą „Rozbudowa drogi nr 107371B ul. 

Wyszyńskiego na odcinku od ul. 11 Listopada do ul. Wojska Polskiego w Bielsku 

Podlaskim”.  

W roku 2020 poniesiono wydatki związane z zaprojektowaniem, wykonaniem  

i montażem tablic informacyjnych.  

Wydatki zrealizowane w 2020 r. – 1 033,20 zł. 

Wartość zadania ogółem – 2.897.592 zł. 

Wartość dofinansowania ogółem – 1.436.626,69 zł. 

5) Rozbudowa drogi nr 107390B ul. Mleczna w Bielsku Podlaskim. 

 

W dniu 18 grudnia 2020 r. roku została podpisana umowa o dofinansowanie,  

ze środków Funduszu Dróg Samorządowych, zadania pod nazwą „Rozbudowa drogi  

nr 107390B ul. Mleczna w Bielsku Podlaskim”.  
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W roku 2020 poniesiono wydatki związane z zaprojektowaniem, wykonaniem  

i montażem tablic informacyjnych.  

Wydatki zrealizowane w 2020 r. – 1 033,20 zł. 

Wartość zadania ogółem – 868.043 zł. 

Wartość dofinansowania ogółem – 405.615,44 zł. 

 

6) Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Bielsk Podlaski 

(2014-2022). 

W dniu 19 grudnia 2017 r. Miasto podpisało umowę o dofinansowanie projektu  

pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Bielsk Podlaski”  

w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i środowisko, działanie 2.3 Gospodarka 

wodno-ściekowa w aglomeracjach. Projekt realizowany jest wspólnie z Przedsiębiorstwem 

Komunalnym Sp. z o.o. w Bielsku Podlaskim. Realizacja projektu została zaplanowana  

na lata 2018-2022.  

Celem głównym projektu jest poprawa jakości systemu wodno-kanalizacyjnego  

w Bielsku Podlaskim oraz zwiększenie liczby ludności Bielska Podlaskiego korzystającej  

z sieci kanalizacji sanitarnej. 

W 2020 r. wykonano prace: 

a) Zadanie: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, sieci kanalizacji deszczowej i sieci 

wodociągowej w ulicach: Sikorskiego (od ul. Rejtana do ul. Kowalskiej), 

Kochanowskiego, Matejki, Kołłątaja, Kowalskiej, Plater, Wschodniej, Harcerskiej, 

Broniewskiego, Grunwaldzkiej, Okrężnej, Młynowej: 

 

 w dniu 10 czerwca 2020 r. podpisano umowę z wykonawcą na realizację zadania;  

 w 2020 r. prowadzone były roboty budowlane w ulicach: Sikorskiego, Kowalskiej, 

Harcerskiej, Broniewskiego, Grunwaldzkiej oraz Młynowej. 

 

b) Zadanie: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, sieci kanalizacji deszczowej  i sieci 

wodociągowej w ulicach: 30 Lipca, Andersa, Asnyka, Bohaterów Września, 

Cegielniana, Czwartaków, Długosza, Dubicze (od ul. Kazimierzowskiej do  

ul. Widowskiej), Dworska, Jagiellońska (od ul. Kazimierzowskiej do ul. Kopernika), 

Lotnicza, Pronina, Prusa, Reja,, Reymonta, Strzelnicza, Tuwima, Wasilewskiej 

(obecna nazwa: Szymborskiej, Złota  i Tuwima), Wiśniowa, Wodna, Żurawia, 

Świerkowa: 

ul. Asnyka: 

 kanalizacja sanitarna  Ø200 – 410 mb 

 kanalizacja sanitarna  Ø160 – 245,20 mb (42 szt. przyłączy) 

 wodociąg: PVC Ø160 – 405 mb 

 wodociąg PE Ø32 – 162,40 mb (34 szt. przyłączy) 
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ul. Lotnicza: 

 kanalizacja sanitarna  Ø200 – 88 mb 

 kanalizacja sanitarna  Ø160 – 31,30 mb (9 szt. przyłączy) 

ul. Reja: 

 kanalizacja sanitarna  Ø200 – 551,60 mb 

 kanalizacja sanitarna  Ø160 – 262 mb (47 szt. przyłączy) 

 wodociąg – 217,5 mb 

ul. Strzelnicza: 

 kanalizacja sanitarna  Ø200 – 308 mb 

 kanalizacja sanitarna  Ø160 – 104,5 mb (18 szt. przyłączy) 

 kanalizacja tłoczna – 160 mb 

 tłocznia ścieków – 1 szt.  

ul. Dubicze: 

 kanalizacja sanitarna – 347,9 mb 

ul. Cegielniana: 

 kanalizacja sanitarna – 331,2 mb 

 kanalizacja tłoczna – 286,20 mb 

 tłocznia ścieków – 1 szt. 

ul. Tuwima: 

 kanalizacja sanitarna Ø200 – 127 mb 

 kanalizacja sanitarna Ø160 – 77,5 mb (14 szt. przyłączy) 

ul. Andersa: 

 kanalizacja sanitarna Ø200 – 252,10 mb 

 kanalizacja sanitarna Ø160 – 127,20 mb (24 szt. przyłączy) 

ul. Wasilewskiej: 

 kanalizacja sanitarna Ø200 – 580,20 mb  

 kanalizacja sanitarna Ø160 – 134,9 mb (29 szt. przyłączy) 

ul. Jagiellońska: 

 kanalizacja sanitarna Ø200 – 361,9 mb 

 kanalizacja sanitarna Ø160 – 72,8 mb (14 szt. przyłączy) 

 wodociąg: PVC Ø160 – 407,10 mb 

 wodociąg: PVC Ø110 – 15 mb 
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 wodociąg PE Ø90 – 19,10 mb 

 wodociąg PE Ø63 – 3,5 mb 

 wodociąg PE Ø10 – 1,3 mb 

 wodociąg PE Ø32 – 23,2 mb 

 przyłącza wodociągowe PE – 18 szt. 

W dniu 30 kwietnia 2020 r. podpisano Protokół odbioru końcowego. W dniu 25 maja 

2020 r. wydano Świadectwo Przejęcia Robót. Realizacja zadania została zakończona.  

c) Zadanie: Budowa, przebudowa kanalizacji deszczowej i sieci wodociągowej w ramach 

rozbudowy infrastruktury ochrony środowiska w ulicach w Bielsku Podlaskim  

w systemie „zaprojektuj i wybuduj” wraz z odtworzeniem nawierzchni ulic w Bielsku 

Podlaskim, w których realizowana była infrastruktura wodociągowo-kanalizacyjna: 

 

 w dniu 6 sierpnia 2020 r. podpisano umowę z wykonawcą na realizację zadania; 

 w 2020 r. prowadzone były prace projektowe. 

 

d) Zadanie: Nadzór Inwestorski: 

 

 prowadzony był nadzór nad realizacją robót budowlanych (Inżynier Kontraktu). 

 

e) Zadanie: Wydatki na zarządzanie projektem: 

 

 prowadzone było bieżące zarządzanie, administrowanie i monitorowanie wszelkich 

działania i zadań związanych z realizacją Projektu, wspieranie Jednostki Realizującej 

Projekt celem spełnienia wymogów i warunków zawartych w Umowie  

o dofinansowanie, dokumentacji aplikacyjnej oraz obowiązujących aktów prawnych  

i wytycznych Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. 

Wydatki zrealizowane w 2020 r. – 6.787.593,72 zł. 

Wartość zadania ogółem – 42.993.291 zł. 

Wartość dofinansowania ogółem – 22.006.308 zł. 

7) Zagospodarowanie i rozwój terenów zieleni w Bielsku Podlaskim (2017-2020). 

Dnia 20 listopada 2017 r. Miasto Bielsk Podlaski podpisało umowę o dofinansowanie 

projektu pn. „Zagospodarowanie i rozwój terenów zieleni w Bielsku Podlaskim” w ramach 

Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, działanie 2.5 Poprawa jakości 

środowiska miejskiego. 

Głównym celem przedsięwzięcia jest poprawa jakości środowiska naturalnego  

i poprawa jakości życia mieszkańców Bielska Podlaskiego poprzez odnowienie i tworzenie 

nowych terenów zieleni miejskiej pełniącej funkcje rekreacyjne, zdrowotne, ochronne  

i biologiczne. 

W dniu 27 lipca 2020 r. została podpisana umowa z Wykonawcą na realizację 

przedmiotowego zadania.  
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W ramach zadania  w 2020 r. wykonano następujące roboty: 

 Park Królowej Heleny: remont elewacji budynku toalety publicznej, nasadzenia drzew 

i krzewów; 

 Park Aleksandra Jagiellończyka Króla Polski: remont dwóch pomostów i śluzy 

wodnej, budowa oświetlenia parkowego, konserwacja cieku wodnego oraz stawów, 

utwardzenie terenu (alejki) bez nawierzchni ścieralnej, nasadzenia drzew, krzewów  

i bylin, wykonanie małej architektury (ławki, kosze na śmieci, tablica informacyjna); 

 Park przy ul. Jagiellońskiej: montaż pali konstrukcyjnych dla wykonania pomostu 

drewnianego, konserwacja stawu, wykonanie dwóch stawów rekreacyjnych, 

utwardzenie terenu (alejki) bez nawierzchni ścieralnej, nasadzenia części drzew, 

krzewów i bylin; 

 Park przy ul. Sosnowej: budowa oświetlenia parkowego, budowa boiska, utwardzenie 

terenu (alejki), nasadzenia drzew i krzewów, wykonanie małej architektury (ławki, 

kosze na śmieci, tablica informacyjna); 

 Park przy ul. Studziwodzkiej/Strzelniczej: budowa oświetlenia parkowego, 

utwardzenie terenu (alejki), konserwacja cieku wodnego, nasadzenia drzew, krzewów 

i bylin, łąka kwietna, wykonanie małej architektury (ławki, kosze na śmieci, tablica 

informacyjna); 

 Park przy ul. Reja: budowa oświetlenia parkowego, utwardzenie terenu (alejki), 

nasadzenia drzew i krzewów, wykonanie małej architektury (ławki, kosze na śmieci, 

tablica informacyjna), budowa placu zabaw (ślizgawka z pomostem i drabinką, 

karuzela, huśtawka dwumiejscowa, huśtawka wagowa, bujak). 

Wydatki zrealizowane w 2020 r. – 1.360.315,67 zł. 

Wartość zadania ogółem – 2.732.699 zł. 

Wartość dofinansowania ogółem – 1.782.523,95 zł. 

8) Montaż, instalacja efektywnego energetycznie oświetlenia w zakresie dróg 

publicznych wraz z systemem sterowania oświetlenia na terenie miasta Bielsk 

Podlaski - etap II (2011 -2021). 

 

Dnia 6 czerwca 2019 r. w Białymstoku podpisano umowę o dofinansowanie projektu 

pn. „Strategie niskoemisyjne na terenie miasta Bielsk Podlaski - etap II”. Projekt jest 

realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 

2014-2020, osi priorytetowej V. Gospodarka niskoemisyjna, działania 5.4 Strategie 

niskoemisyjne, poddziałania 5.4.1 Strategie niskoemisyjne z wyłączeniem Białostockiego 

Obszaru Funkcjonalnego. 

Realizacja niniejszego projektu stanowi drugi etap modernizacji oświetlenia ulicznego 

na terenie miasta.  

W roku 2020 wykonano dostawę i montaż opraw ulicznych typu LED z reduktorem 

mocy – zamontowano 430 szt. nowych opraw oświetleniowych.  

Wydatki zrealizowane w 2020 r. – 849.536,03  zł. 

Wartość zadania ogółem – 1.776.383 zł. 

Wartość dofinansowania ogółem – 1.387.305,09 zł. 
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3. Dokumentacje projektowe i aplikacyjne opracowane w 2020 r. 

1) Instalacja ogniw fotowoltaicznych i kolektorów słonecznych dla budynków 

mieszkalnych w Bielsku Podlaskim. 

W 2020 roku złożono wniosek o dofinansowanie do Instytucji Zarządzającej 

Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020,  

w ramach  naboru wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach: Osi Priorytetowej V. Gospodarka niskoemisyjna 

Działanie 5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii.  

W ramach zadania w roku 2020 poniesiono wydatki związane z pierwszą transzą 

opłaty za opracowanie studium wykonalności wraz z wnioskiem aplikacyjnym i załącznikami 

dla projektu pn. „Instalacja ogniw fotowoltaicznych dla budynków mieszkalnych w Bielsku 

Podlaskim”. Środki własne: 5 535,00 zł. 

2) Przebudowa boiska wraz z modernizacją zaplecza techniczno-funkcjonalnego na 

terenie MOSiR w Bielsku Podlaskim. 

W 2020 roku Miasto Bielsk Podlaski złożyło wniosek o dofinansowanie inwestycji  

pn. „Przebudowa boiska wraz z modernizacją zaplecza techniczno – funkcjonalnego  

na terenie MOSiR w Bielsku Podlaskim” w ramach programu „Sportowa Polska - Program 

rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej”. Miasto Bielsk Podlaski nie uzyskało 

dofinansowania w ramach ww. programu. 

W 2020 roku Miasto Bielsk Podlaski złożyło Wniosek o uzyskanie środków  

z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla jednostek samorządu terytorialnego  

na dofinansowanie inwestycji pn. „Przebudowa boiska wraz z modernizacją zaplecza 

techniczno – funkcjonalnego na terenie MOSiR w Bielsku Podlaskim” ze środków 

Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Wnioskowana kwota dofinansowania 

4.538.700,00 zł. 

3) Przystosowanie budynku Przedszkola nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Bielsku 

Podlaskim do potrzeb dzieci niepełnosprawnych z powiatu bielskiego, hajnowskiego  

i siemiatyckiego. 

W 2020 roku miasto Bielsk Podlaski złożyło Wniosek o uzyskanie środków  

z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla jednostek samorządu terytorialnego  

na dofinansowanie inwestycji pn. „Przystosowanie budynku Przedszkola nr 3 z Oddziałami 

Integracyjnymi w Bielsku Podlaskim do potrzeb dzieci niepełnosprawnych z powiatu 

bielskiego, hajnowskiego i siemiatyckiego” ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji 

Lokalnych. Wnioskowana kwota dofinansowania 9.200.000,00 zł.  

4) Poprawa układu komunikacyjnego miasta Bielsk Podlaski poprzez budowę i 

przebudowę dróg wraz z infrastrukturą towarzyszącą. 

W 2020 roku miasto Bielsk Podlaski złożyło Wniosek o uzyskanie środków  

z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla jednostek samorządu terytorialnego  

na dofinansowanie inwestycji pn. „Poprawa układu komunikacyjnego miasta Bielsk Podlaski 

poprzez budowę i przebudowę dróg wraz z infrastrukturą towarzyszącą” ze środków 



22 

 

Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Wniosek obejmuje przebudowę siedmiu 

odcinków dróg na terenie miasta tj. ulic: Leśna, Bagnista, Słowackiego, Na Lubce, zaułek 

ulicy Ciołkowskiego, zaułek ulicy Jaroszewicza, zaułek ulicy Jagiellońskiej. W ramach 

przedsięwzięcia planuje się: przebudowę nawierzchni siedmiu odcinków ulic miejskich, 

wykonanie pasów pieszojezdnych, budowę chodników z kostki betonowej, budowę kanałów 

deszczowych, budowę kanałów sanitarnych, budowę wodociągu, budowę oświetlenia, 

przebudowę infrastruktury teletechnicznej Wnioskowana kwota dofinansowania 4.574.400,00 

zł. 

5) Przebudowa ulic Niecałej i Długosza w Bielsku Podlaskim. 

W 2020 roku Miasto Bielsk Podlaski złożyło wniosek o dofinansowanie inwestycji  

pn. „Przebudowa ulic: Niecałej i Długosza w Bielsku Podlaskim” w ramach Funduszu Dróg 

Samorządowych.  

6) Budowa ul. Różanej w Bielsku Podlaskim. 

W 2020 roku Miasto Bielsk Podlaski złożyło wniosek o dofinansowanie inwestycji  

pn. „Budowa ul. Różanej w Bielsku Podlaskim” w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.  
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Rozdział IV. Informacja o stanie mienia komunalnego. 
 

1. Grunty 

 Według stanu na dzień 31 grudnia 2020 r. Gmina Miejska Bielsk Podlaski jest 

właścicielem gruntów (z wyłączeniem gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste) o łącznej 

powierzchni 287,9729 ha, w tym: 

 oddanych w trwały zarząd – 11,0416 ha, 

 stanowiących drogi gminne wg ewidencji gruntów prowadzonej przez Starostwo 

Powiatowe w Bielsku Podlaskim – 117,2700 ha. 

 Poza tym Urząd Miasta posiada we władaniu (posiadanie samoistne) grunty  

o powierzchni 0,3595 ha oraz jest użytkownikiem nieruchomości o powierzchni 10,6300 ha. 

Pozostałe grunty zasobu miejskiego stanowią parki i tereny zieleni, cmentarze, targowice, 

place, tereny inwestycyjne, grunty rolne i nieużytki. 

 Gmina Miejska jest wieczystym użytkownikiem gruntów Województwa Mazowieckiego  

o powierzchni 0,1414 ha stanowiącej nieruchomość byłego kina Znicz. 

 Powierzchnia gruntów gminnych oddanych w użytkowanie wieczyste wynosi  70,8829 

ha, a rodzaje podmiotów korzystających z tych zasobów przedstawia poniższa tabela: 

Podmioty prawa użytkowania wieczystego Powierzchnia gruntu /ha/ 

Osoby prawne 

Gminne osoby prawne (PK Sp. z o.o., MPEC) 2,7890 

Spółdzielnie mieszkaniowe 3,5084 

Spółdzielnie (inne) 7,2983 

Spółki prawa handlowego (spółka z o.o., spółka akcyjna) 7,1998 

Gminne Instytucje Kultury 0,4096 

Polski Związek Działkowców 39,9878 

Stowarzyszenia (LOK, Cech Rzemiosł Różnych) 0,2575 

Spółki prawa handlowego osobowe (jawna, partnerska) 0,6636 

Razem osoby prawne 62,114 

Osoby fizyczne 

na cele mieszkaniowe 1,1000 

na cele inne niż mieszkaniowe 7,3916 

związane z własnością garaży 0,2773 

Razem osoby fizyczne 8,7689 

Razem 70,8829 
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 Na dzień 31 grudnia 2020 r. obowiązywały umowy dzierżawy gruntów gminnych  

na następujące cele: 

 rolnicze i ogrodnicze – powierzchnia – 28,59 ha 

 nierolnicze – powierzchnia – 1,77 ha 

 

2. Lokale mieszkalne 

Gmina Miejska Bielsk Podlaski posiada na dzień 31 grudnia 2020 roku 554 

mieszkania komunalne, w tym 474 lokale mieszkalne wynajmowane na czas nieoznaczony  

i 80 lokali socjalnych oraz 28 lokali użytkowych i jeden budynek administracyjny. 

 

3. Mienie zaewidencjonowane w Urzędzie Miasta Bielsk Podlaski według stanu 

na dzień 31 grudnia 2020 r. 
 

Lp. 
Opis 

nieruchomości 
Położenie Nr geod. 

działek 

Wartość 

księgowa 

gruntu 
[zł] 

Wartość 

ewidencyjna 

brutto 

Budynki 

Budowle 

Inne 

1 2 3 4 6 7 

1. Ratusz ul. Mickiewicza 1598/1 48.791,00 

180.286,00 

3.564,00 

------ 

2. 
Hala targowa 

/Arhelan Burzyńscy Sp. J./ 
ul. Kryniczna 1541/5 6.444,90 

371.242,90 

------ 

------ 

3. 
Składowisko odpadów 

stałych 

zlokalizowane na 

gruntach wsi 

Augustowo 

  

118.509,64 

4.344.627,54 

87.569,79 

4. 

Była baza POM + 
ogrodzenie przemysłowe 

ul. Maszynowej i 
ul. Technicznej 

ul. Białowieska 

3474/61 

3474/62 

3474/63 

49.106,80 

136.112,47 

127.426,54 

------ 
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5. Budowle przejęte od PZZ 
ul. 

Kleszczelowska 

178/7, 
178/8 

178/9, 

157/7 

7.715,72 

------ 

84.549,91 

------ 

6. Ławka Niepodległości 
Skwer im. Izabeli 

Branickiej 
1618/3 63.934,12 31.002,94 

7. Plac zabaw z siłownią 
Park Królowej 

Heleny 
2995 131.703,60 114.267,00 

8. 
Pomnik ku czci Jana Pawła 

II 

skwer u zbiegu 
ul. Poświętnej i 

ul. T. Kościuszki 
1625/12 14.025,00 

------ 

500.812,17 

------ 

9. 

Grunty Gminy Miejskiej 

będących w wieczystym 

użytkowaniu osób 

fizycznych i prawnych 

/wartość księgowa/ 

  8.532.427,42 ------ 

10. 
Pozostałe grunty gm. 

miejskiej 
  19.210.401,82 ------ 

11. 
Budynki, budowle 

targowicy ciężkiej 

ul. Żwirki i 

Wigury 

1074/11 

1074/12 

1074/14 

379.465,14 

11.482,29 

530.606,78 

------ 

12. 
Budynki, budowle 

targowicy lekkiej 
ul. Kryniczna 1541/10 25.612,20 

479.238,07 

433.024,73 

------ 

13. Plac przydworcowy 
ul. Białowieska 

ul. Kolejowa 

3244/2, 
3244/3 
3245/3, 

3245/13 

3245/16 

15.278,04 

------ 

257.016,37 

------ 

14. Mosty, kładki, przepusty 
rzeka Lubka 

rzeka Biała 
  

------ 

2.710.654,70 

------ 

15. 
Budynki 

wielorodzinne komunalne 
   

11.560.722,42 

------ 
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------ 

16 
Trzykondygnacyjny 

budynek administracyjny 
ul. Kopernika 3 2963/1 23.277,90 

834.862,66 

3.907,88 

------ 

17. 
Ulice miejskie, drogi, 

chodniki, wyjazdy, parkingi 
   

------ 

80.266.324,41 

------ 

18. Kanalizacja deszczowa    

------ 

26.182.954,10 

----- 

19. 
Pawilon Handlowy 

/lokale użytkowe/ 

ul. Widowska 
ul. Mickiewicza 

2577/2 
2595/2 

24.087,00 

508.633,01 

------ 

----- 

20. 

Park Aleksandra 

Jagiellończyka Króla 

Polski, zieleńce, place 

zabaw 

 

3227, 
4691/5, 
4621/1, 
4692/2, 
4692/3, 
4691/6, 
4691/7, 
3242/6, 
3243/5, 
3243/6, 
3258/2, 
4693/1, 
4694/5,  
3244/3 

714.040,70 

14.000,00 
27.197,00 
------ 

 

21. Budynek szaletu miejskiego ul. Dubiażyńska 4292/4 6.511,86 

419.501,53 

------ 

------ 

22. 
Ogrodzenie cmentarza 

komunalnego 
ul. Mickiewicza   

------ 
157.177,98 

------ 

23. Pętle MPK 

ul. Mickiewicza, 

Kleszczelowska 

i Studziwodzka 

część 
działki 
1933/7, 
178/11, 
139/20 

30.724,05 

------ 
67.989,76 

------ 

24. 
Oświetlenie, linie 

energetyczne, iluminacje 
   

------ 
11.694.939,68 

------ 
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25. 

Budynki gospodarcze 
komunalne, garaże i inne 

budowle (przy budynkach 

mieszkalnych) 

   
44.380,78 

21.760,61 

------ 

26. 
Kanały CO i CW, kanały 

burzowe (POM) 
   

------ 
303.224,29 

------ 

27. Kanalizacja sanitarna    

------ 
24.070.954,31 

------ 

28. 

Plac zabaw dla dzieci z 
elementami siłowni i boisko 

do siatkówki plażowej w 
parku przy ul. Rejtana 

ul. Rejtana 4157 23.580,00 241.610,01 

29. 

Kotły na pellet i olej nabyte 
w ramach zadania 

„Modernizacja 
indywidualnych źródeł 

ciepła-likwidacja 
indywidualnych kotłowni 
lub palenisk węglowych", 

"Strategie niskoemisyjne na 
terenie miasta Bielsk 

Podlaski" 

   
------ 
895.898,32 

30. 
Punkt Selektywnego 
Zbierania Odpadów 

Komunalnych 
ul. Torowa   

380.215,57 
25.663,09 
3.465.681,56 

31. 
Ogrodzenie budynku 

socjalnego 
ul. Jagiellońska   

------- 
13.757,59 
------- 

32. 

Siedziba Urzędu Miasta 
ogółem, w tym: 

Budynki, budowle, 

pozostałe środki trwałe 

ul. Kopernika 1 

2962/2 

2962/3 

udział 1/3 

13.756,00 

6.917.746,51 

2.680.093,74 

54.180,61 

3.183.472,16 

 29.320.883,27 178.641.096,91 
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4. Mienie zaewidencjonowane w jednostkach budżetowych wg stanu na dzień 31 

grudnia 2020 roku. 

 

Lp 
Nazwa jednostki 

budżetowej 
Położenie nieruchomości 

Wartość ewidencyjna 

brutto 

Budynki i budowle 

Maszyny i urządzenia 

techniczne 

Środki transportowe 

Pozostałe środki 

1 2 3 4 

1. 
Środowiskowy Dom 

Samopomocy 
ul. Kazimierzowska 18/2 

305.166,00 

44.902,00 

----- 

250.935,97 

 

2. 
Miejski Ośrodek Pomocy 

Społecznej 
ul. Kazimierzowska 18/3 

366.943,19 

141.869,21 

----- 

182.848,72 

3. 
Miejski Ośrodek Sportu i 

Rekreacji 
ul. E. Orzeszkowej 19 

1.399.582,05 

289.312,00 

100.680,11 

87.554,88 

4. Szkoła Podstawowa Nr 2 ul. Kpt. Wł. Wysockiego 6 

3.966.462,34 

42.667,00 

----- 

872.563,51 

5. 

Szkoła Podstawowa Nr 3 z 

Dodatkową Nauką Języka 

Białoruskiego 

ul. Poniatowskiego 9 

5.442.816,89 

93.009,32 

----- 

1.297.776,53 

6. Szkoła Podstawowa Nr 4 ul. A. Mickiewicza 126 

6.439.487,58 

82.554,59 

----- 

908.340,81 

7. Szkoła Podstawowa Nr 5 ul. Kościuszki 21 

5.525.463,46 

129.373,46 

------ 

1.098.229,36 

8. Przedszkole Nr 3 ul. Żeromskiego 4 

2.080.317,76 

213.256,58 

------ 

288.426,63 
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9. Przedszkole Nr 5 ul. Kościuszki 16 

1.379.729,73 

61.640,45 

----- 

118.548,12 

10. Przedszkole Nr 7 ul. Kazanowskiego 2 

1.963.053,24 

33.891,72 

------ 

302.923,29 

11. Przedszkole Nr 9 ul. Kazanowskiego 2 A 

1.955.323,13 

37.675,73 

------ 

161.599,66 

 

 

 

 

5. Mienie zaewidencjonowane w zakładzie budżetowym na dzień 31 grudnia 2020 r. 

 

Lp. 
Nazwa zakładu 

budżetowego 

Położenie 

nieruchomości 

Wartość ewidencyjna brutto 

Budynki i budowle 

Maszyny i urządzenia techniczne 

Środki transportowe 

Pozostałe środki trwałe 

Obiekty inżynierii lądowej i 

wodnej. 

1. 
Pływalnia Miejska 

„WODNIK” 
ul. Kazimierzowska 3 B 

10.922.831,02 

129.494,48 

------ 

232.310,93 

1.261.603,27 
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6. Mienie zaewidencjonowane w instytucjach kultury na dzień  

31 grudnia 2020 roku. 

 
 

Lp 
Nazwa 

instytucji 
kultury 

Położenie 
Nieruchomości 

Nr geod. 
działki 

Powierzchnia 
działki /m2/ 

Wartość ewidencyjna 

brutto 

Budynki i budowle 

Maszyny i urządzenia 

techniczne 

Środki transportowe 

Pozostałe środki trwałe 

1 2           3 4 5 7 

1. 

Miejska 

Biblioteka 

Publiczna 

ul. 

Kazimierzowska 

14 

4805 2709 

987.691,51 
55.164,01 

----- 

378.681,11 

2. 
Bielski Dom 

Kultury 
ul. 3 Maja 2 1616/1 1387 

20.867.496,56 
5.026.865,93 

----- 

579.752,91 

 

 

7. Mienie dotyczące praw majątkowych 

 

1) akcje w kapitale Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej S.A. Wielkość 

kapitału na dzień 31 grudnia 2020 roku wynosi 9.558.400,00 zł, wartość 

nominalna jednej akcji wynosi 100 zł, ilość akcji – 95.584), 

 

2) udziały Gminy Miejskiej w Przedsiębiorstwie Komunalnym Spółce z o.o. wynoszą 

21.699.500,00 zł i dzielą się na 43.399 równych i niepodzielnych udziałów po 500 

zł każdy, 

 

3) udziały Gminy Miejskiej w Miejskim Przedsiębiorstwie Oczyszczania Sp. z o. o. 

wynoszą 51.000,00 zł i dzielą się na 51 równych i niepodzielnych udziałów  

po 1.000,00 zł każdy. 
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Rozdział V. Informacja o realizacji polityk, programów i strategii.  

 
1. Strategia Rozwoju Miasta Bielsk Podlaski na lata 2011-2020. 

Miasto posiadało opracowaną i przyjętą uchwałą Rady Miasta Strategię Rozwoju 

Miasta Bielsk Podlaski na lata 2011-2020. Dokument oparty został na materiałach 

planistycznych, informacjach i prognozach znajdujących się w posiadaniu Urzędu Miasta 

Bielsk Podlaski. Strategia odnosiła się również do kluczowych dokumentów związanych  

z rozwojem regionalnym na poziomie kraju i województwa podlaskiego oraz do programów 

pomocowych Unii Europejskiej. 

Strategia Rozwoju Miasta Bielsk Podlaski była dokumentem, który wytyczał wiodące 

kierunki rozwoju miasta oraz konieczne działania i warunki jego realizacji. Strategia określała 

misję rozwoju miasta, wyznaczała długookresowe cele i niezbędne zadania wspierające 

rozwój miasta, których skuteczna realizacja miała przyczynić się do poprawy warunków życia 

mieszkańców i funkcjonowania podmiotów gospodarczych. W 2020 roku w ramach Strategii 

Rozwoju Miasta Bielsk Podlaski były realizowane zadania opisane w niniejszym raporcie.  

 
2. Studium uwarunkowań i kierunków przestrzennego  

zagospodarowania gminy. 

Na obszarze całego miasta obowiązuje Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego miasta Bielsk Podlaski przyjęte w ujednoliconej wersji 

Uchwałą Rady Miasta Nr XI/89/15 z dnia 29 września 2015 r., zmienione Uchwałą Rady 

Miasta Nr VII/64/19 z dnia 23 kwietnia 2019 r. które jest prezentowane na stronie: 

http://mbielskpodlaski.e-mapa.net/ jako mapa oraz na stronie: 

http://bip.um.bielsk.wrotapodlasia.pl/rf_gp_sg/rf_gp_stud/ gdzie możną znaleźć wszystkie 

materiały planistyczne z tym dokumentem związane oraz akty archiwalne. 

Aktualnie po przyjęciu Uchwały Rady Miasta Nr VII/64/19 z dnia 23 kwietnia 2019 r. 

Studium nie wymaga pilnych zmian, a przyjęta w dniu 29 września 2020 roku uchwała nr 

XXVII/212/20 Rady Miasta Bielsk Podlaski w sprawie przystąpienia do zmiany części 

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Bielsk Podlaski 

dotycząca podjęcia prac planistycznych zmierzających do uchwalenie miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego dotyczącego budowy zbiorników retencyjnych będzie 

kontynuowana w najbliższych latach.  

3. Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego. 

Obecnie miasto objęte jest w około 25% planami miejscowymi. W Uchwale Nr 

XLVIII/402/18 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 25 września 2018 r. w sprawie 

aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz 

miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Bielsk Podlaski Rada Miasta 

dokonała również oceny aktualności miejscowych planów.  

W ramach oceny siedem z nich uznano za aktualne i nie wymagające zmian. Pozostałe 

uznano jako częściowo wymagające zmian.  

http://mbielskpodlaski.e-mapa.net/
http://bip.um.bielsk.wrotapodlasia.pl/rf_gp_sg/rf_gp_stud/
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Sytuacja planistyczna na koniec 2020 r.: 

1) Trwały prace dotyczące: terenu położonego w rejonie ul. Mickiewicza, ograniczony 

terenem istniejącego cmentarza od wschodu, od południa doliną rzeki Białej,  

od zachodu terenami produkcyjnymi, a od północy obszarem rolnym. Przedmiotem 

opracowania była m in. rozbudowa cmentarza Parafii Prawosławnej Zaśnięcia 

Najświętszej Marii Panny przy ul. Mickiewicza. 

 

4. Lokalny program rewitalizacji. 

Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Bielsk Podlaski to wieloletni plan działań  

w sferze społecznej, gospodarczej, przestrzenno-funkcjonalnej, środowiskowej lub 

technicznej zmierzający do wyprowadzenia obszarów rewitalizacji ze stanu kryzysowego oraz 

stworzenia warunków do ich zrównoważonego rozwoju, stanowiący narzędzie planowania, 

koordynowania i integrowania różnorodnych aktywności w ramach rewitalizacji. Powinien on 

w sposób kompleksowy i skoordynowany wyprowadzać obszary zdegradowane  z zapaści 

oraz podnieść jakość życia osób na nich mieszkających i funkcjonujących. Głównym źródłem 

finansowania projektów rewitalizacyjnych są środki Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego oraz Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach krajowych i regionalnych 

programów operacyjnych. 

LPR jest dokumentem wieloletnim (działania wynikające z programu mogą być 

realizowane do 31 grudnia 2023 r.), którego opracowanie i wdrażanie poprzez realizację 

projektów zgłoszonych do programu służyć będzie dynamizowaniu rozwoju lokalnego, 

poprawie jakości życia mieszkańców, wzmocnieniu pozycji konkurencyjnej miasta oraz 

zapobieganiu rozprzestrzeniania się niekorzystnych zjawisk. 

Informacje na temat stanu realizacji przedsięwzięć za rok 2020 zebrano przy 

wykorzystaniu „Kart monitoringowych realizacji przedsięwzięcia wpisanego do LPR Miasta 

Bielsk Podlaski na lata 2017 – 2023” wypełnianych przez podmioty zgłaszające poszczególne 

projekty do LPR. 

W corocznych sprawozdaniach monitorowany jest postęp w realizacji zarówno 

projektów podstawowych, jak i uzupełniających. W programie rewitalizacji znalazło się 

łącznie 36 projektów (a w zasadzie 37, gdyż przedsięwzięcie nr 19 „Przyjazne przestrzenie 

publiczne” jest realizowane przez dwie spółdzielnie mieszkaniowe) zgłoszonych przez 

samorząd miejski, samorząd powiatowy, jednostki samorządowe z obszaru pomocy 

społecznej i kultury, organizacje pozarządowe, kościoły i spółdzielnie mieszkaniowe. 

W 2020 roku została przeprowadzona ocena stopnia realizacji programu poprzez 

badanie wskaźników sytuacji społeczno-gospodarczej dla całego miasta i obszaru 

rewitalizacji.  

Sporządzony raport za 2020 rok przedstawia stan realizacji projektów 

rewitalizacyjnych za okres od 2017 do 2020 roku:  
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1) Zrealizowanych było 6 przedsięwzięć, w tym w roku 2020: 

a) Rewitalizacja Bielskiego Domu Kultury i byłego Kina „Znicz” na cele kulturalne, 

edukacyjne i społeczne. W 2020 zakończono prace budowlane, wykonano dostawy 

i montaż wyposażenia BDK. Zagospodarowany został również teren przy BDK. 

Wykonano małą architekturę na skwerze Izabeli Branickiej. 

2) W trakcie realizacji jest 8 przedsięwzięć: 

a) Rozwój usług społecznych – usług opiekuńczych w mieście Bielsk Podlaski. 

b) Asystentura rodzinna w mieście Bielsk Podlaski. 

c) Rozbudowa i modernizacja infrastruktury ciepłowniczej na obszarze objętym LPR. 

d) Przyjazne przestrzenie publiczne. Spółdzielnia Mieszkaniowa przy  

ul. 11 Listopada. 

e) Rewitalizacja terenów zielonych w Bielsku Podlaskim. 

f) Czytelnia w plenerze. 

g) Realizacja programów profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania przemocy dla 

młodzieży oraz szkoleń dla nauczycieli  i rodziców. 

h) Strategie niskoemisyjne na terenie miasta Bielsk Podlaski. 

3) Odstąpiono od realizacji  4 przedsięwzięć: 

a) Przewodnik seniora, czyli organizowanie osobom starszym czasu wolnego. 

b) Opieka edukacyjna dla dzieci i młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym 

(w tym dzieci znajdujących się w rodzinach zastępczych). 

c) Klub filmowy. 

d) Modernizacja bazy medycznej w celu dostosowania opieki zdrowotnej osób 

starszych i zależnych. 

W 2020 roku nie wpłynęły karty monitoringowe od podmiotów, które  zgłosiły 

następujące zadania: 

 Centrum opiekuńcze w Bielsku Podlaskim. 

 Ośrodek terapii i rehabilitacji. 

 Centrum rehabilitacji trzeźwości oraz punkt ds. przeciwdziałania. 

 Remont zespołu poklasztornego Karmelitów. 

 Zajęcia świetlicowe dla dzieci, młodzieży i dorosłych oraz punkt wsparcia dla 

rodziców (z osiedla POM). 

 Świetlica Caritas – przyjazne miejsce spotkań dla dzieci i młodzieży z Bielska 

Podlaskiego (Śródmieście). 

 Centrum Integracji Społecznej 
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5. Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Bielsk 

Podlaski na lata 2017-2021. 

Gmina Miejska Bielsk Podlaski na dzień 31 grudnia 2020 r. posiadała 554 mieszkania 

komunalne, w tym 474 lokali mieszkalnych wynajmowanych na czas nieoznaczony i 80 

lokali socjalnych. 

W 2020 roku kontynuowano zarządzanie mieszkaniowym zasobem gminy przez 

Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. Zgodnie z ustawą z dnia 24 czerwca 1994r.  

o własności lokali powstają wspólnoty mieszkaniowe, które samodzielnie mogą wybierać 

administratora wspólnoty. Większość wspólnot wybierała Przedsiębiorstwo Komunalne Sp.  

z o.o. jako zarządcę wspólnoty mieszkaniowej do prowadzenia jej spraw.  

Miasto w roku 2020 roku sprzedało 2 mieszkania komunalne. 

Gmina na remonty kapitalne i modernizacje budynków komunalnych w 2020 roku. 

przeznaczyła kwotę 199.531,89 zł. Opłacono fundusz remontowy na termomodernizację 

budynków wspólnot mieszkaniowych, utwardzenie terenu przy ul. Sportowej 4A, ogrodzenie 

budynku przy ul. Jagiellońskiej 48, malowanie klatek schodowych budynku przy  

ul. Mickiewicza 27, wymieniono instalację elektryczną klatek schodowych budynku przy  

ul. 11 Listopada 2. Wykonano również naprawę pieców na paliwa stałe oraz wymianę 

wodomierzy w budynkach komunalnych. Wydatki nie były finansowane ze środków Unii 

Europejskiej oraz dotacji. 

W 2020 r. dokonano 9 zamian lokali mieszkalnych. Zamiany dokonywane były  

w związku ze złym stanem technicznym mieszkań oraz potrzebą polepszenia warunków 

mieszkaniowych najemcy głównie związanych z zagęszczeniem.  

W 2020 r. stawka bazowa czynszu wynosiła 2,15 zł za 1 m2 powierzchni użytkowej 

lokalu, natomiast stawka za lokal socjalny wynosiła 0,84 zł za 1 m2 ww. powierzchni. 

Należy podkreślić, że na wysokość stawki czynszu mają wpływ dodatkowo czynniki 

podwyższające i obniżające wysokość stawki bazowej, które związane są ściśle ze stanem 

technicznym wynajmowanego lokalu: 

1) czynniki podwyższające stawkę bazową czynszu: (w %) 

a) centralne ogrzewanie – 30%, 

b) ciepła woda – 10%, 

c) urządzenia kąpielowe – 30%, 

d) w.c. w lokalu – 30%, 

e) pierwsze lub drugie piętro – 5%, 

f) nowo zbudowany budynek przy ul. Jagiellońskiej – 15% 

 

2) czynniki obniżające stawkę bazową czynszu: (w %) 

a) mieszkanie z kuchnią bez oświetlenia naturalnego – 20%, 

b) mieszkanie bez urządzeń wodno-kanalizacyjnych – 20%, 

c) mieszkanie w budynku przeznaczonym do rozbiórki – 30%, 

d) mieszkanie na czwartym piętrze – 5%, 

e) budynek położony na peryferiach miasta – 5%.  
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6. Plan wykorzystania zasobu nieruchomości gminnych. 

  Aktualny plan obejmuje gospodarkę gruntami stanowiącymi własność miasta Bielsk 

Podlaski, a nie oddanymi w użytkowanie wieczyste. Dotyczy to gruntów przeznaczonych  

do sprzedaży, dzierżawy i oddanych w trwały zarząd. 

1) Sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Bielsk Podlaski  

w okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2020 r. 

a) Odpłatne zbycie praw majątkowych nieruchomości: 

 Działka oznaczona numerem geodezyjnym 224/1 o powierzchni 1,7741 ha 

położona przy ul. Brańskiej w Bielsku Podlaskim za kwotę 496 920 zł, 

 Działka oznaczona numerem geodezyjnym 4728/1 o powierzchni 0,0095 ha 

położona przy ul. Kruczej w Bielsku Podlaskim za kwotę 8 696,10 zł, 

 Działka oznaczona numerem geodezyjnym 4496/3 o powierzchni 0,0061 ha 

położona przy ul. Hołowieskiej w Bielsku Podlaskim za kwotę 10 200,00 zł 

Łącznie ze sprzedaży nieruchomości uzyskano dochód w wysokości 515 816,10 zł. 

b) Nieodpłatne zbycie praw majątkowych nieruchomości (darowizna) 

Dokonano darowizny działki oznaczonej numerem geodezyjnym 1730/2  

o powierzchni 0,0284 ha położonej przy ul. Tadeusza Kościuszki w Bielsku Podlaskim  

o wartości 42 041,00 zł na cel publiczny.  

2) Sprzedaż lokali mieszkalnych. 

Sprzedaż lokali mieszkalnych realizowana jest w oparciu o ustawę z dnia 21 sierpnia 

1998 r. o gospodarce nieruchomościami, a także uchwałę Nr XXIV/111/08 Rady Miasta 

Bielsk Podlaski z dnia 30 kwietnia 2008 r. w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych 

stanowiących własność Gminy Miejskiej Bielsk Podlaski oraz zmiany uchwały w sprawie 

określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania 

lub wynajmowania na okres dłuższy niż trzy lata (Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 135, poz. 1349)  

i uchwałę Nr XLVII/267/10 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 23 lutego 2010 r. w sprawie 

zasad udzielania bonifikaty od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność 

Gminy Miejskiej Bielsk Podlaski ( Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 39, poz. 696 z późn. zm. ). 

W roku 2020 z gminnego zasobu mieszkaniowego dokonano wyodrębnienia  

i sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz najemców 2 lokali mieszkalnych: 

 lokalu o łącznej powierzchni użytkowej 52,94 m2 za kwotę 140.000,00 zł  

z zastosowaniem 30% bonifikaty wraz z udziałem 5294/179086 w prawie własności 

gruntu  

 lokalu o łącznej powierzchni użytkowej 50,77 m2 za kwotę 105.000,00 zł  

z zastosowaniem 50% bonifikaty wraz z udziałem 5077/112601 w prawie własności 

gruntu  

 

3) Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.  
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W roku 2020 był kontynuowany proces wydawania zaświadczeń potwierdzających 

przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. Zgodnie z ustawą z dnia 

20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na 

cele mieszkaniowe w prawo własności (Dz. U. z 2020r. poz. 2040) z dniem 1 stycznia 2019 

r., z mocy prawa, nastąpiło przekształcenie w prawo własności dotychczasowego 

użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe. Potwierdzeniem 

zaistnienia nowego stanu prawnego jest zaświadczenie, stanowiące podstawę jego ujawnienia 

w księgach wieczystych i w ewidencji gruntów i budynków. W roku 2020 zaświadczeniem 

potwierdzono przekształcenie w odniesieniu do 9 nieruchomości gruntowych zabudowanych 

budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi o łącznej powierzchni 0,3292 ha. Ponadto 

wydano 28 zaświadczeń potwierdzających przekształcenie udziałów w prawie użytkowania 

wieczystego związanego z własnością wyodrębnionych lokali (mieszkalnych, użytkowych, 

garażowych) znajdujących się w budynkach wielorodzinnych. Łączna powierzchnia gruntów 

przekształconych na dzień 31 grudnia 2020 r. wynosiła 13,8011 ha. W związku ze złożonymi 

przez właścicieli przekształconych nieruchomości wnioskami, w 27 przypadkach  

na podstawie uchwały Rady Miasta Bielsk Podlaski Nr IV/31/19 z dnia 29 stycznia 2019 r.  

w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa 

użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności 

(Dz. Urz. Woj. Podl. poz. 695) udzielono 80% bonifikaty od opłaty jednorazowej, a w 3 

przypadkach zastosowano ustawową bonifikatę w wysokości 99%. W 19 przypadkach 

związanych z własnością lokali niemieszkalnych ustalono na wniosek opłatę jednorazową bez 

udzielenia bonifikaty. Z tytułu przekształcenia w roku 2020 wpłynęła należność w łącznej 

wysokości 203 301,04 zł, uwzględniająca także spłatę rat z tytułu przekształcenia dokonanego 

z mocy decyzji wydanych na podstawie ustawy z roku 2005.  

4) Przejmowanie nieruchomości pod drogi od 1 stycznia 2020 do 31 grudnia 2020 r. 

 Na podstawie art. 18 ust. 1 w związku z art.7 ust. 1 ustawy z dnia 10 maja 1990 r. 

Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach 

samorządowych  (Dz. U. Nr 32,  poz. 191 z późn. zm.): 

 działka o numerze geodezyjnym 1 obręb 1 Hołowiesk o powierzchni 0,2024 ha; 

 działka o numerze geodezyjnym 964 obręb 3 Bielsk Podlaski o powierzchni 0,7325 ha; 

 działka o numerze geodezyjnym 965 obręb 3 Bielsk Podlaski o powierzchni 0,2676 ha; 

 działka o numerze geodezyjnym 982 obręb 3 Bielsk Podlaski o powierzchni 0,6325 ha; 

 działka o numerze geodezyjnym 995 obręb 3 Bielsk Podlaski o powierzchni 0,3757 ha; 

 działka o numerze geodezyjnym 1067/5 obręb 3 Bielsk Podlaski o powierzchni 0,1545 ha; 

 działka o numerze geodezyjnym 1707/4 obręb 3 Bielsk Podlaski o powierzchni 0,0023 ha; 

 działka o numerze geodezyjnym 1707/5 obręb 3 Bielsk Podlaski o powierzchni 0,0344 ha; 

 działka o numerze  geodezyjnym 1747 obręb 3 Bielsk Podlaski o powierzchni 0,1024 ha. 

 Na podstawie art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające 

ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 z późn. zm.): 

 działka o numerze  geodezyjnym 59/42 o powierzchni 0,3382 ha; 

 działka o numerze  geodezyjnym 3287/1 o powierzchni 0,4331 ha; 

 działka o numerze  geodezyjnym 2411/12 o powierzchni 0,5868 ha. 
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 Na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach 

przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. 2020 r. poz. 1363 z 

późniejszymi zmianami): 

 400/6 o powierzchni 0,0152 ha; 

 408/12 o powierzchni 0,0022 ha; 

 475/2 o powierzchni 0,1209 ha; 

 481/4 o powierzchni 0,0296 ha; 

 484/2 o powierzchni 0,0034 ha; 

 

5) Dzierżawy: 

 

 rolnicze i ogrodnicze - powierzchnia 28,60 ha; 

 nierolnicze - powierzchnia 1,80 ha; 

7. Program opieki nad zabytkami. 

Miasto Bielsk Podlaski opracowało w 2020 r. kolejny Program Opieki nad Zabytkami 

Miasta Bielsk Podlaski na lata 2020-2023, który został przyjęty Uchwałą Nr XXI/183/20 

Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 28 kwietnia 2020 r. w sprawie przyjęcia Programu Opieki 

nad Zabytkami Miasta Bielsk Podlaski na lata 2020-2023. Działania podejmowane w ramach 

powyższego programu będą dotyczyły przede wszystkim działań określanych jako „miękkie”, 

tj. działań o charakterze nie inwestycyjnym, których celem jest przede wszystkim promocja 

gminy i jej dziedzictwa kulturowego, jak również edukacja dotycząca opieki nad zabytkami 

połączona z wydarzeniami o charakterze historycznym. 

8. Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i 

kanalizacyjnych. 

 W dniu 30 stycznia 2018 r. Rada Miasta Bielsk Podlaski podjęła uchwałę  

nr XL/332/18 w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń 

wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych w Gminie Miejskiej Bielsk Podlaski na lata 2018 

– 2021. 

 Wyżej wymieniony wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych  

i urządzeń kanalizacyjnych był realizowany przez Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.  

w Bielsku Podlaskim oraz Miasto Bielsk Podlaski.  

 Niżej przedstawiono zadania zrealizowane w 2020 r. lub w trakcie realizacji 

wykonywane przez Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Bielsku Podlaskim: 

1) Zadania zrealizowane: 

a) wybudowano kanały sanitarne w ulicach Makowej, Chabrowej i Lnianej  

 Ø 200 mm – 293 mb, 

 Ø 160 mm – 51,5 mb,  

b) przepompownię ścieków w ulicy Makowej,  

c) kanał tłoczny w ulicy Makowej  

– Ø 110 mm – 190,5 mb,  
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Wartość inwestycji to 261 007,29 zł netto. 

2) Zadania w trakcie realizacji: 

W październiku 2020 roku rozpoczęto realizację inwestycji: Przebudowa i rozbudowa 

oczyszczalni ścieków w Bielsku Podlaskim wraz z przebudową pompowni głównej  

z infrastrukturą towarzyszącą w ramach projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-

ściekowej na terenie miasta Bielsk Podlaski”. Projekt jest realizowany w ramach działania 2.3 

Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach, oś priorytetowa II Ochrona środowiska,  

w tym adaptacja do zmian klimatu, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 

2014-2020. (Więcej informacji na temat zadań realizowanych w ramach projektu pn. 

„Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Bielsk Podlaski”, znajduje 

się na stronie 17 niniejszego raportu). 

9. Plan gospodarki niskoemisyjnej. 

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Bielsk Podlaski na lata 2014-2020 wraz  

z jego zmianami stanowi istotne narzędzie do realizacji działań związanych z ograniczeniem 

zużycia energii finalnej, poprzez podniesienie efektywności energetycznej oraz zmniejszenie 

emisji zanieczyszczeń i gazów cieplarnianych z terenu miasta.  

Do głównych zadań w ramach gospodarki niskoemisyjnej w 2020 r. zaliczyć należy: 

1) zakończenie projektu pn. „Termomodernizacja Przedszkola nr 9 w Bielsku 

Podlaskim” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Podlaskiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej V. Gospodarka Niskoemisyjna, 

Działanie 5.3. Efektywność energetyczna w sektorze mieszkaniowym i budynkach 

użyteczności publicznej, Poddziałania 5.3.1. Efektywność energetyczna w budynkach 

publicznych w tym budownictwo komunalne. (Więcej informacji o tym projekcie 

znajduje się na stronie 12 niniejszego raportu). 

 

2) realizacja projektu pn. „Strategie niskoemisyjne na terenie miasta Bielsk Podlaski – 

etap II” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 

2014-2020, Osi priorytetowej V. Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 5.4 Strategie 

niskoemisyjne, Poddziałania 5.4.1 Strategie niskoemisyjne z wyłączeniem BOF.  

W ramach inwestycji nastąpi wymiana 804 sztuk opraw oświetlenia ulicznego  

na energooszczędne oprawy typu LED. Nowe oświetlenie uliczne będzie wyposażone 

w system sterowania i przyczyni się do redukcji gazów cieplarnianych oraz poprawy 

bezpieczeństwa mieszkańców. W 2020 r. zamontowano 430 szt. nowych opraw 

oświetleniowych. Szacowany spadek emisji gazów cieplarnianych to 171,86 tony 

równoważnika CO2. (Więcej informacji na temat tego projektu znajduje się na stronie 

20 niniejszego projektu). 

 

3) złożenie wniosku o dofinansowanie projektu pn. „Instalacja ogniw fotowoltaicznych 

dla budynków mieszkalnych w Bielsku Podlaskim” w ramach naboru wniosków  

o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej V. Gospodarka niskoemisyjna Działanie 

5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii. Projekt zakłada redukcję 

emisji CO2 o 216,03 Mg oraz roczną produkcję energii elektrycznej, z nowo 
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wybudowanych instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii, na poziomie 

266,05 MWhe/rok. 

W Planie Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Bielsk Podlaski ujęte zostało także 

zadanie pn. „Niskoemisyjny transport publiczny i bezpieczna komunikacja na terenie Bielska 

Podlaskiego”. W 2020 r. trwała procedura odwoławcza i ponowna ocena wniosku złożonego 

w 2019 r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na 

lata 2014-2020, Osi priorytetowej V. Gospodarka Niskoemisyjna, Działanie 5.4. Strategie 

niskoemisyjne, Poddziałania 5.4.1 Strategie niskoemisyjne z wyłączeniem BOF. 

Przedsięwzięcie obejmuje m.in. zakup 2 szt. niskoemisyjnych autobusów elektrycznych oraz 

stacji ładowania wraz z posadowieniem, przebudowę ul. Kopernika i ul. Słowackiego. 

Głównym celem projektu jest zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do powietrza z sektora 

transportu na terenie miasta. Oszacowano roczny spadek emisji gazów cieplarnianych  

o 409,34 Mg równoważnika CO2 . 

10. Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa 

gazowe dla Miasta Bielsk Podlaski. 

Projekt założeń do planu zawiera m.in. propozycje w zakresie rozwoju oraz 

modernizacji poszczególnych systemów zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa 

gazowe wraz z uzasadnieniem ekonomicznym, przewidzianymi kosztami, sposobem ich 

finansowania oraz harmonogramem realizacji zadań. 

Przygotowując założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa 

gazowe gmina współuczestniczy, w sposób rzeczywisty, w realizacji celów związanych  

z zarządzaniem, gospodarką i ochroną środowiska. Ponadto aktywna współpraca  

z przedsiębiorstwami energetycznymi, produkcyjnymi i usługowymi, a także mieszkańcami 

gminy, pozwala na skoordynowanie działań, ustalenie celów oraz ukierunkowania rozwoju 

gminy. 

Posiadając założenia do planu oraz plan zaopatrzenia w ciepło, elektryczność i gaz, 

można skutecznie oddziaływać na zmniejszenie kosztów usług energetycznych, osiągać 

efekty w odniesieniu do stanu środowiska przyrodniczego, a tym samym wpływać  

na promocję gminy oraz tworzyć warunki umożliwiające powstawanie nowych miejsc pracy. 

W 2020 r. w Bielsku Podlaskim były kontynuowane prace nad rozbudową sieci 

gazowej w mieście, do której przyłączali się chętni mieszkańcy. 

 

 

11. Program ochrony środowiska dla Miasta Bielsk Podlaski na lata 2018-2021  

z perspektywą do roku 2025. 

„Program Ochrony Środowiska dla Miasta Bielsk Podlaski na lata 2018-2021  

z perspektywą do roku 2025” został przyjęty uchwałą Nr XXXVI/290/17 Rady Miasta Bielsk 

Podlaski. Dokonano w nim analizy i oceny stanu środowiska na terenie miasta w oparciu  

o poszczególne obszary interwencyjne, tj. ochrona klimatu i jakości powietrza, 

gospodarowanie wodami, gospodarka wodno-ściekowa, zagrożenie przed hałasem, pola 

elektromagnetyczne, zasoby przyrodnicze, zasoby geologiczne, gleby, gospodarka odpadami  

i zapobieganie powstawaniu odpadów, zagrożenia poważnymi awariami.  

https://www.atmoterm.pl/oferta/administracja/optymalizacja-kosztow-energii-elektrycznej/


40 

 

Na podstawie przeprowadzonej analizy realizacji celów przyjętych w Programie 

Ochrony Środowiska można stwierdzić, że ujęte w harmonogramie zadania są realizowane 

sukcesywnie poprzez wykonywanie zapisów zarówno budżetu miasta na dany rok, jak też 

innych obowiązujących w gminie planów, programów, polityk, czy też strategii.  

Do zrealizowanych w 2020 r. działań objętych Programem Ochrony Środowiska dla 

Miasta Bielsk Podlaski na lata 2018-2021 z perspektywą do roku 2025 można zaliczyć 

inwestycje polegające na modernizacji oświetlenia ulicznego, budowie i modernizacji 

infrastruktury drogowej oraz systemów zaopatrzenia mieszkańców w wodę i odprowadzania 

ścieków, termomodernizacji budynku przedszkola, prowadzenia gospodarki odpadami 

komunalnymi czy utrzymywanie terenów zieleni. Znaczna część zadań posiada charakter 

ciągły i jest realizowana na bieżąco. Poza wymienionymi wyżej, są to zadania 

administracyjne z zakresu opracowywania dokumentów planistycznych, informowania  

i edukowania społeczeństwa, działalności kontrolnej i monitoringowej. Szczegółowa 

charakterystyka poszczególnych zadań została przedstawiona w rozdziale dotyczącym 

realizacji inwestycji oraz realizacji poszczególnych programów i planów. 

12. Program usuwania wyrobów zawierających azbest z Gminy Miejskiej Bielsk 

Podlaski. 

Rada Miasta Bielsk Podlaski podjęła uchwałę Nr XI/90/15 z dnia 29 września 2015 

roku w sprawie przyjęcia „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu 

Gminy Miejskiej Bielsk Podlaski”. 

Głównym celem programu jest doprowadzenie do stopniowej eliminacji wyrobów 

zawierających azbest z otoczenia oraz ich bezpieczne i prawidłowe unieszkodliwienie. 

Mając na uwadze duże zainteresowanie mieszkańców wyżej wymienionym 

programem i ograniczone środki własne, miasto podejmuje działania związane z pozyskaniem 

środków zewnętrznych na usuwanie azbestu. 

W 2020 roku  Miasto Bielsk Podlaski wystąpiło do Wojewódzkiego Funduszu 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku o dofinansowanie wyżej 

wymienionego przedsięwzięcia. Wnioskowana kwota dofinansowania ze środków 

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku  

na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Bielsk Podlaski na rok 2020 

wynosiła 49 782,74 złotych, a zakresem robót związanych z usuwaniem azbestu miało być 

objętych 121 nieruchomości. Uchwałą Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej numer 165/2020 z dnia 22 maja 2020 roku przyznano 

Miastu Bielsk Podlaski dotację w kwocie do 9 299,00 złotych. W związku z przyznaną 

stosunkowo niską kwotą dofinansowania, wyroby zawierające azbest zostały odebrane tylko 

od 25 właścicieli nieruchomości. Całkowita masa odpadów, które udało się usunąć w ramach 

zadania wyniosła 39,96 tony. Ostatecznie całkowita wartość zadania wyniosła 17 694,29 

złotych, w tym dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska  

i Gospodarki Wodnej w kwocie 9 299,00 złotych, natomiast wkład Miasta wyniósł 8 395,29 

złotych. 

Pomimo wsparcia ze strony Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska  

i Gospodarki Wodnej w Białymstoku usuwanie azbestu przebiega powoli. Jedną z głównych 

przyczyn takiego stanu rzeczy są niewystarczające środki finansowe otrzymywane z wyżej 
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wymienionego Funduszu oraz wysokie koszty wykonania nowych pokryć dachowych, 

których to pokrycie jest obowiązkiem właścicieli nieruchomości. 

 

13. Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 

zwierząt na terenie Miasta Bielsk Podlaski w 2020 r. 

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 

zwierząt na terenie Miasta Bielsk Podlaski w 2020 r. został zrealizowany do 31 grudnia 2020 

r. Przeprowadzono następujące działania:  

1) wyłoniono schronisko dla bezdomnych zwierząt. W schronisku ,,Sonieczkowo”, 

Marta Chmielewska, Schronisko Dla Bezdomnych Zwierząt, Żarnowo Pierwsze 9 A, 

16-300 Augustów przebywały 22 psy. Schronisko zgodnie z zawartą umową 

przeprowadza adopcje odłowionych zwierząt z terenu Miasta Bielsk Podlaski. W 2020 

r. zostało adoptowanych 12 psów.  

 

2) wyłoniono lekarza weterynarii zajmującego się całodobową opieką zwierząt 

poszkodowanych w zdarzeniach drogowych – Lecznica weterynaryjna „Animals” 

Piotr Burzyński; ul. Jagiellońska 16, 17-100 Bielsk Podlaski; 

 

3) wyłoniono lecznicę weterynaryjną posiadającą najniższą ofertę cenową na karmę dla 

kotów – „Przychodnia dla zwierząt”, lekarz weterynarii Włodzimierz Ślesiński;  

ul. Kazimierzowska 14, 17-100 Bielsk Podlaski, którą odbierają Społeczni 

Opiekunowie Kotów. W 2020 r. było zarejestrowanych 7 Społecznych Opiekunów 

Kotów.  

 

4) wyłoniono sklep posiadający najniższą ofertę cenową na karmę dla psów – NOWPOL 

Piotr Nowicki, ul. Kryniczna 10c, 17-100 Bielsk Podlaski, którą odbierają Społeczni 

Opiekunowie Psów. W 2020 r. było zarejestrowanych 2 Społecznych Opiekunów 

Psów. 

 

5) Wyłoniono gabinety weterynaryjne zajmujące się sterylizacją, kastracją i udzielaniem 

niezbędnej usługi weterynaryjnej zwierzętom bezdomnym oraz sterylizacją, kastracją  

i znakowaniem zwierząt właścicielskich: 

 

a) Przychodnia dla zwierząt S.C; ul. Kościuszki 2, 17-100 Bielsk Podlaski,  

b) Lecznica weterynaryjna „Animals” Piotr Burzyński; ul. Jagiellońska 16, 17-

100 Bielsk Podlaski, 

c) Przychodnia dla zwierząt, lekarz weterynarii Włodzimierz Ślesiński; ul. 

Kazimierzowska 14, 17-100 Bielsk Podlaski, 

d) Gabinet weterynaryjny, lekarz weterynarii Katarzyna Rzepniewska; ul. 

Kazanowskiego 15b, 17-100 Bielsk Podlaski,  

Wysterylizowano lub wykastrowano ogółem 206 zwierząt właścicielskich  

i 58 zwierząt bezdomnych.  
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14. Strategia integracji i rozwiązywania problemów społecznych. 

Uchwałą Nr XLVI/304/14 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 24 czerwca 2014 r. została 

przyjęta Strategia Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Bielsk 

Podlaski na lata 2014 – 2022. Strategia wyznacza podstawowe kierunki działań instytucji 

samorządowych oraz ukazuje plan rozwoju wspólnoty lokalnej od 2014 roku do 2022 roku. 

Strategia Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych skierowana jest na 

rozszerzenie i pogłębienie form wsparcia najbardziej potrzebującym, pomoc osobom 

wykluczonym społecznie oraz rozwój instytucji, stowarzyszeń i organizacji pozarządowych w 

sferze rozwiązywania problemów społecznych. Obecnie obowiązujący harmonogram na lata 

2020-2022 został zaktualizowany przez Radę Miasta Bielsk Podlaski uchwałą Nr XXI/178/20 

z dnia 28 kwietnia 2020 r. Harmonogram wdrażania Strategii na lata 2020 – 2022 zawiera 

pięć obszarów: zapobieganie kryzysom i wspieranie rodzin, rozwój rynku pracy i wsparcie 

osób bezrobotnych, rozwój systemu wsparcia na rzecz osób chorych, starszych  

i niepełnosprawnych, budowanie systemu bezpieczeństwa, rozwój infrastruktury i kapitału 

społecznego. W każdym z pięciu obszarów zostały wyznaczone kierunki działań i wskaźniki, 

które mają ułatwić osiągnięcie wyznaczonych celów w poszczególnych latach.  

W 2020 roku zrealizowano miedzy innymi działania polegające na: 

a) zwiększeniu dostępu do usług specjalistów: logopedy, terapeuty. psychologa 

dziecięcego,  

b) organizacji nauczania integracyjnego i włączającego dla dzieci niepełnosprawnych, 

c) edukacji rodziców poprzez pracę socjalną i asystenturę rodziny, 

d) działalności Lokalnego Zespołu Interdyscyplinarnego i grup roboczych w zakresie 

przeciwdziałania przemocy, 

e) wspieraniu wypoczynku organizowanego dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych, 

działalności świetlic środowiskowych, pomocy stypendialnej, dożywiania, opieki 

żłobkowej, 

f) realizacji w szkołach projektów edukacyjnych, 

g) prowadzeniu punktów konsultacyjnych do spraw przeciwdziałania uzależnieniom  

i przemocy, 

h) prowadzeniu aktywizacji zawodowej osób nieaktywnych, 

i) świadczeniu usług opiekuńczych, w tym dla osób starszych, 

j) likwidacji barier architektonicznych i komunikacyjnych, 

k) prowadzeniu działań na rzecz poprawy warunków bezpieczeństwa publicznego,  

przeciwpożarowego oraz świadomości społecznej w zakresie ochrony 

przeciwpożarowej, 

l) realizacji programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 

bezdomności zwierząt, 

m) prowadzeniu działalności kulturalnej i sportowej na rzecz mieszkańców. 

Szczegółowa informacja z realizacji kierunków działań i wskaźników przyjętych  

w harmonogramie Strategii na 2020 rok została przedstawiona na sesji rady miasta  

w miesiącu kwietniu 2021 roku. 
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15. Gminny program wspierania rodziny. 

Uchwałą Nr XL/325/18 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 30 stycznia 2018 r. został 

przyjęty Gminny Program Wspierania Rodziny w Bielsku Podlaskim na lata 2018 – 2020, 

który był kontynuacją dwóch poprzednich programów realizowanych w latach 2012 - 2014  

i w latach 2015 - 2017. 

Gminny Program Wspierania Rodziny w Bielsku Podlaskim na lata 2018-2020 

zawiera: diagnozę sytuacji rodziny Gminy Miejskiej Bielsk Podlaski, zasoby gminy pod 

kątem realizacji gminnej polityki rodzinnej, opis mocnych i słabych stron, szans i zagrożeń 

wspierania rodziny, cele i efekty programu oraz planowany budżet programu. Koordynatorem 

odpowiedzialnym za realizację i monitorowanie Programu jest Miejski Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Bielsku Podlaskim. Dyrektor MOPS co roku do 31 marca przedkłada Radzie 

Miasta Bielsk Podlaski sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za rok 

ubiegły. Okresową ocenę sytuacji rodziny wykonują dwaj asystenci rodziny zatrudnieni  

w MOPS nie rzadziej niż co pół roku, którzy pracują z rodzinami niewydolnymi 

wychowawczo.  

Działania podejmowane w roku 2020 w ramach zadań z zakresu wspierania rodziny 

adresowane były do rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – 

wychowawczych. Miały na celu rozwijanie środowiskowych form pomocy rodzinie, jak 

również zapewnienie dzieciom opieki, która pozwala na zaspokojenie ich potrzeb 

psychofizycznych i stwarzanie odpowiednich warunków do prawidłowego rozwoju. Rok 

2020 to ostatni rok realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Bielsku Podlaskim 

na lata 2018 – 2020, który stanowił uzupełnienie zadań realizowanych na rzecz rodziny  

w mieście Bielsk Podlaski, zadań zapisanych w dokumentach strategicznych i innych 

programach.  

16. Miejski program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz 

przeciwdziałania narkomanii 

Uchwałą Nr XVI/135/19 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 27 grudnia 2019 r. został 

przyjęty Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywana Problemów Alkoholowych oraz 

Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2020.  

 

Działania ujęte w Programie były spójne z zadaniami jednostki samorządu 

terytorialnego zapisanymi w ustawie z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu  

w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz w ustawie z dnia 29 lipca 2005 roku  

o przeciwdziałaniu narkomanii, a także rekomendacjami Państwowej Agencji Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych. 

 

W ramach realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywana Problemów 

Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w 2020 roku w Bielsku Podlaskim 

podejmowano następujące działania: 

 

a) przystąpiono do ogólnopolskich kampanii profilaktycznych „Postaw na Rodzinę”, 

„Zachowaj Trzeźwy Umysł”, „Przeciw pijanym kierowcom” w ramach których 

przeprowadzono następujące imprezy promujące zdrowy styl życia połączone  

z profilaktyką uzależnień: 
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 uroczystości rodzinne w Przedszkolu Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi  

w Bielsku Podlaskim, 

 impreza promująca zdrowy styl życia zorganizowana przez Parafię 

Prawosławną pw. Zaśnięcia Najświętszej Marii Panny w Bielsku Podlaskim, 

 w ramach kampanii „Przeciw pijanym kierowcom” dofinansowano działania 

organizowane przez Komendę Powiatową Policji w Bielsku Podlaskim. 

Przekazano ulotki i plakaty oraz opaski odblaskowe. 

b) sfinansowano wydruk edukacyjnej gry planszowej „Mistrz Bezpieczeństwa”. Gra ma 

na celu promowanie właściwych postaw bezpieczeństwa dzieci i może służyć jako 

pomoc podczas prowadzenia zajęć profilaktycznych przez kadrę pedagogiczną  

w szkołach. 

 

c) dofinansowano warsztaty artystyczne „Zima w mieście” w Bielskim Domu Kultury. 

W trakcie zajęć rozwijano umiejętności lepszego zrozumienia siebie i innych, 

dostarczono informacji o zagrożeniach towarzyszących eksperymentowaniu  

i zażywaniu alkoholu i innych substancji uzależniających. 

 

d) dofinansowano organizację imprez sportowo – rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży 

realizowanych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Bielsku Podlaskim pod 

nazwą „Lato w mieście 2020”. W ramach imprez przeprowadzono działania 

profilaktyczne. 

 

e) realizowano program „Czas wolny ucznia to czas dla sportu”. W 2020 roku 

zorganizowano pozalekcyjne zajęcia sportowo – rekreacyjne z nauki i doskonalenia 

pływania dla uczniów edukacji wczesnoszkolnej. Zajęcia te kształtowały właściwy 

model spędzania czasu wolnego, ograniczały zachowania patologiczne, wpływały 

pozytywnie na rozwój fizyczny i budowały dobre relacje w grupie. 

 

f) w wyniku rozstrzygnięcia otwartych konkursów ofert zrealizowano następujące 

zadania z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom: 

 „Objazdowy Teatr Osób Niepełnosprawnych – skuteczna recepta z zakresu 

przeciwdziała narkomanii – edycja II” – Caritas Diecezji Drohiczyńskiej, 

 „Młodość to Odpowiedzialność. Całoroczne zajęcia świetlicowe dla dzieci  

i młodzieży oraz punkt wsparcia dla rodziców” – Stowarzyszenie „Ojcowizna 

Ziemi  Bielskiej”, 

 „Wakacyjna frajda z Caritas Diecezji Drohiczyńskiej” – Caritas Diecezji 

Drohiczyńskiej, 

 „Świetlica Socjoterapeutyczna Uśmiech Dziecka” – Caritas Diecezji 

Drohiczyńskiej, 

 „Promowanie trzeźwego stylu życia połączone z działaniami pomocowymi 

skierowanymi do osób rodzin z problemami alkoholowymi” – Stowarzyszenie 

Abstynentów „Promień”. 

g) sfinansowano szkolenia podnoszące kwalifikacje realizatorów programu: „Wydawanie 

zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz kontrola punktów sprzedaży 

napojów alkoholowych”, „Kontrola punktów sprzedaży napojów alkoholowych  

z naciskiem na kontrolę oświadczeń o wysokości obrotu napojami alkoholowymi. 

Ograniczenia kontroli działalności gospodarczej – ustawa z 6 marca 2018 r.”, 
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„Zlecanie i rozliczanie zadań publicznych w trybie ustawy o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie”, „COVID – 19 a rozliczenie dotacji z pożytku 

publicznego”. 

 

h) prowadzono poradnictwo w Punkcie Konsultacyjnym ds. przeciwdziałania 

uzależnieniom i przemocy w rodzinie i w Punkcie Informacyjnym  

ds. przeciwdziałania uzależnieniom, w tym: 

 sfinansowano wynagrodzenia specjalisty terapii uzależnień, specjalisty  

ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie, 

 sfinansowano wyposażenie i materiały niezbędne do prowadzenia punktów, 

 sfinansowano wynajem pomieszczeń na działalność Punktu Konsultacyjnego 

ds. przeciwdziałania uzależnieniom i przemocy w rodzinie.  

Konsultacje były bezpłatne i skierowane do mieszkańców miasta Bielsk Podlaski. 

 

i) wspierano działania realizowane przez środowiska abstynenckie, w tym opłacono 

wynajem lokalu na potrzeby Klubu Abstynenta „Promień” w Bielsku Podlaskim. 

 

j) zakupiono książki związane z profilaktyką alkoholową, rozwiązywaniem problemów 

alkoholowych, narkotykowych, uzależnień i przemocy w rodzinie i szkole  

do Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bielsku Podlaskim. 

 

k) wspierano bieżącą działalność świetlic środowiskowych i socjoterapeutycznych 

działających przy: 

 Szkole Podstawowej Nr 2 im. kpt. Władysława Wysockiego, 

 Szkole Podstawowej Nr 3 z Dodatkową Nauką Języka Białoruskiego  

im. Jarosława Kostycewicza, 

 Szkole Podstawowej Nr 4 im. Adama Mickiewicza, 

 Szkole Podstawowej Nr 5 im. Szarych Szeregów.    

l) udzielono wsparcia socjalnego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielsku 

Podlaskim osobom uzależnionym i rodzinom osób uzależnionych dotkniętych 

ubóstwem i wykluczeniem społecznym i integrowano ich ze środowiskiem lokalnym  

z wykorzystaniem pracy socjalnej i kontaktu socjalnego zgodnie z ustawą o pomocy 

społecznej. 

 

m) przeciwdziałano zjawisku przemocy w rodzinie: posiedzenia zespołu 

interdyscyplinarnego, tworzenie grup roboczych w celu rozwiązania problemów 

związanych z wystąpieniem przemocy w rodzinie. 

 

n) ograniczano dostępność do napojów alkoholowych, w tym prowadzono kontrolę 

punktów sprzedaży napojów alkoholowych. Sfinansowano szkolenie pn. „Warunki 

korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych – szkolenie terenowe  

z tajemniczym klientem – szkolenie dla sprzedawców i właścicieli punktów sprzedaży 

napojów alkoholowych”. 

 

 Sytuacja pandemiczna, w jakiej znalazł się w 2020 roku cały świat, w tym również 

Polska, nie pozwoliła na realizację wszystkich zadań zakładanych w ramach Programu. 
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Zamknięcie placówek szkolnych, obostrzenia podczas realizacji półkolonii, kolonii i obozów 

dla dzieci i młodzieży, warsztatów, programów profilaktycznych spowodowało, że część  

z realizowanych rokrocznie działań się nie odbyło. Zmniejszyła się również aktywność 

podmiotów, między innymi organizacji pozarządowych, które do tej pory włączały się  

w realizację Programu. 

17. Gminny program przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar 

przemocy w rodzinie w Bielsku Podlaskim na lata 2016-2020 

Uchwałą Nr XVI/128/16 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 23 lutego  2016 r. został 

przyjęty Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar 

Przemocy w Rodzinie w Bielsku Podlaskim na lata 2016 – 2020. Program skierowany jest do 

mieszkańców Gminy Miejskiej Bielsk Podlaski, w szczególności których dotyka problem 

przemocy, są ofiarami przemocy, sprawcami przemocy lub świadkami przemocy. 

Realizatorem Gminnego Programu jest Zespół Interdyscyplinarny  

ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie działający przy Miejskim Ośrodku Pomocy 

Społecznej w Bielsku Podlaskim. 

Gminy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar 

Przemocy w Rodzinie na lata 2016-2020 zawiera: diagnozę zjawiska przemocy w rodzinie 

Gminy Miejskiej Bielsk Podlaski, cele programu, opis systemu przeciwdziałania przemocy  

w rodzinie w Gminie Miejskiej Bielsk Podlaski, harmonogram działań. Koordynatorem 

odpowiedzialnym za monitorowanie Programu jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej  

w Bielsku Podlaskim. Dyrektor MOPS w I kwartale każdego roku przedkłada Burmistrzowi 

Miasta Bielsk Podlaski sprawozdanie z realizacji Programu za rok ubiegły. W sprawozdaniu 

za 2020 r. zostały podsumowane realizowane cele szczegółowe, opisane zostały prowadzone 

działania profilaktyczne z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie adresowane  

do różnych grup odbiorców, omówiono współpracę z instytucjami oraz organizacjami 

pozarządowymi działającymi na rzecz osób dotkniętych przemocą i sprawców przemocy. 

18. Gminny program ochrony zdrowia psychicznego w Bielsku Podlaskim  

na lata 2016-2020. 

Uchwałą Nr XVI/129/16 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 23 lutego 2016 r. został 

przyjęty Gminny Program Ochrony Zdrowia Psychicznego w Bielsku Podlaskim na lata 2016 

– 2020.  

Powyższy Program obejmuje propozycje działań w obszarze ochrony zdrowia 

psychicznego na terenie miasta Bielsk Podlaski.  

Gminny Program Ochrony Zdrowia Psychicznego w Bielsku Podlaskim na lata 2016 – 

2020 zawiera: diagnozę obszaru objętego programem w mieście Bielsk Podlaski, formy 

pomocy mieszkańcom miasta z zaburzeniami psychicznymi i uzależnieniami wraz z krótką 

charakterystyką poszczególnych placówek i instytucji świadczących wsparcie osobom  

z zaburzeniami psychicznymi, cele programu, opis promocji zdrowia i zapobieganie 

zaburzeniom psychicznym oraz finansowanie programu. W ramach monitoringu corocznie  

w I kwartale jest przygotowywane przez pracowników Referatu Oświaty i Kultury Urzędu 

Miasta Bielsk Podlaski sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu zdrowia publicznego,  

w tym z ochrony zdrowia psychicznego, które jest przedkładane Ministerstwu Zdrowia lub  
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do wskazanego przez Ministerstwo podmiotu. W 2020 r. zostały sprawozdane działania  

z zakresu szczepień profilaktycznych przeciwko grypie oraz działania z zakresu realizacji 

profilaktyki uzależnień od alkoholu i narkomanii, w tym działania profilaktyczne, działania 

pomocowe (punkty konsultacyjne), działania edukacyjne i prozdrowotne (nauka pływania). 

19. Program szczepień profilaktycznych przeciwko grypie dla mieszkańców 

Bielska Podlaskiego po 60. roku życia na lata 2018-2020 

Uchwałą Nr XLVII/389/18 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 27 sierpnia 2018 r. 

został przyjęty „Program szczepień profilaktycznych przeciwko grypie dla mieszkańców 

Bielska Podlaskiego po 60 roku życia na lata 2018-2020”. W 2020 r. program realizowały 

niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej z terenu miasta: NZOZ „LEKO”, NZOZ „Twój 

Lekarz” Sp. p., NZOZ MR „MEDICA”, NZOZ „VITA” Sp. z o.o., które zostały wyłonione  

w ramach otwartych konkursów ofert. Zaszczepiono 311 osób w wieku 60+. W ramach 

ewaluacji ww. programu każda zaszczepiona osoba wypełniała anonimową ankietę dotyczącą 

badania satysfakcji ze sposobu realizacji programu i jakości udzielonych świadczeń.  

Ponadto Rada Miasta Bielsk Podlaski uchwałą nr XXVIII/221/20 z dnia 27 października 

2020 r. przyjęła kolejny program pod nazwą „Program szczepień profilaktycznych przeciwko 

grypie dla mieszkańców Bielska Podlaskiego po 65 roku życia na lata 2021-2023”. 

20. Roczny program współpracy Miasta Bielsk Podlaski z organizacjami 

pozarządowymi oraz innymi podmiotami 

Celem programu było zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców Miasta oraz 

wzmacnianie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego poprzez umacnianie partnerstwa 

pomiędzy miastem, a organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz mieszkańców. 

Miasto finansowo wspierało organizacje pozarządowe oraz inne podmioty poprzez 

organizację otwartych konkursów ofert oraz poprzez nabór wniosków na rozwój sportu dla 

klubów sportowych działających na terenie naszego miasta. Na realizację zadań publicznych 

w 2020 r. przez organizacje pozarządowe ogłoszony był jeden otwarty konkurs ofert. 

Na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej przyznano dotacje następującym 

podmiotom: 

1) Polskiemu Związkowi Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddział Okręgowy  

w Białymstoku na zadania: 

a) „Wspieranie działań w zakresie dostarczania żywności najuboższym 

mieszkańcom miasta Bielsk Podlaski” – sporządzono 35 paczek, które rozdano 

emerytom o niskim statusie,  

b) „Zapewnienie pomocy ludziom najuboższym, niezdolnym do rozwiązywania 

samodzielnie swoich problemów lub znajdujących się w trudnej sytuacji 

życiowej i materialnej oraz wyrównywanie szans tych rodzin poprzez 

zorganizowanie wieczerzy wigilijnej” – zakupiono potrawy wigilijne osobom 

samotnym i ubogim. 

2) Stowarzyszeniu Bank Żywności Suwałki – Białystok na „Pozyskiwanie i dystrybucję 

bezpłatnej żywności dla najuboższych mieszkańców Bielska Podlaskiego”  
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– 4 organizacjom pozarządowym mającym pod opieką około 670 osób działającym na 

terenie naszego miasta przekazano żywność. 

3) Stowarzyszeniu Bractwo Prawosławne Św. Św. Cyryla i Metodego w Białymstoku  

na „Zapewnienie różnych form pomocy ludziom najuboższym, niezdolnym  

do rozwiązywania samodzielnie swoich problemów lub znajdujących się w trudnej 

sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin” - w związku z trwającą 

sytuacją epidemiczną  spowodowaną pandemią COVID-19 Stowarzyszenie odstąpiło 

od realizacji zadania. 

Na realizację zadań z zakresu ochrony zdrowia przyznano dotacje następującym podmiotom: 

1) Kubowi Amazonek na zadanie „Wspieranie działań prowadzonych na rzecz osób 

chorych na nowotwory, w tym kobiet po mastektomii” - w związku z trwającą 

sytuacją epidemiczną  spowodowaną pandemią COVID-19 Klub odstąpił od realizacji 

zadania. 

2) Polskiemu Związkowi Niewidomych Okręg Podlaski na zadanie „Rehabilitacja  

i edukacja” – przeprowadzono 20 godzin rehabilitacji ruchowej 

3) Stowarzyszeniu Pomocy „Serce Ludzi Ziemi Bielskiej” na zadanie „Ćwiczymy  

i masujemy - tak rehabilitujemy” – 13 niepełnosprawnych dzieci skorzystało z cyklu 

12 zabiegów (razem wykonano 156 zabiegów). 

4) Stowarzyszeniu Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Szansa” zadanie „Rehabilitację 

zaczynamy, siły nabieramy” – w gabinecie Stowarzyszenia prowadzono rehabilitację 

dla około 260 osób oraz korzystano z rehabilitacji na basenie. 

5) Stowarzyszeniu Rodziców Osób Niepełnosprawnych „Lazur Nadziei” na zadanie „Ku 

sprawności” – prowadzono zajęcia terapeutyczne, korekcyjno – kompensacyjne oraz 

zajęcia na basenie. 

6) „Małe Marzenia” Stowarzyszeniu Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym i Osobom 

Potrzebującym Wsparcia na zadanie „Osiodłać marzenia” – przeprowadzono zajęcia 

dla dzieci niepełnosprawnych w Konnym Zakątku.  

7) Polskiemu Związkowi Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddział Okręgowy  

w Białymstoku na zadanie „Wspieranie działalności w zakresie profilaktyki, leczenia, 

rehabilitacji i terapii osób dotkniętych różnego rodzaju schorzeniami” - 15 osób 

korzystało z zajęć rehabilitacyjnych na basenie.  

8) Caritasowi Diecezji Drohiczyńskiej na zadanie „Rehabilitacja osób 

niepełnosprawnych przez taniec - edycja II” – przeprowadzono warsztaty taneczne  

z grupą osób niepełnosprawnych. 

9) Stowarzyszeniu Rodziców i Przyjaciół Autentyczni na zadanie „Piknik Rodzinny 

Autentyczni. Autyzm nie jest zaraźliwy, ignorancja owszem”- w związku z trwającą 

sytuacją epidemiczną  spowodowaną pandemią COVID-19 Klub odstąpił od realizacji 

zadania publicznego. 
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Na zadania w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego przyznano dotacje 

następującym podmiotom: 

1)  Stowarzyszeniu Współpracy Polska – Wschód na zadanie „Koncert Piosenki Anny 

German” - zorganizowano koncert poświęcony twórczości Anny German. 

2) Fundacji Ochrony Dziedzictwa Ziemi Bielskiej na zadanie „Wydawanie 

niskonakładowych, niekomercyjnych publikacji, nagrań audiowizualnych, 

upowszechniających działanie twórców, a także poświęconych tradycji, historii, 

folklorowi i wielokulturowości miasta - wydanie rocznika na temat historii regionalnej 

pn. „Bielski Almanach Historyczny 2020” – wydano rocznik historyczny „Bielski 

Almanach Historyczny 2020”  w nakładzie 300 egzemplarzy. 

3) Stowarzyszeniu Kulturalnemu „Pocztówka” na zadanie „Międzynarodowy Festiwal 

Teatralny Wertep - Wertepowe strony świata” – przeprowadzono XII edycję Festiwalu 

4) Stowarzyszeniu Edukacji Filmowej na zadania: 

a) „Wpływ ojca Leoncjusza Tofiluka na odrodzenie ikony w Polsce. Film 

dokumentalny.” – zorganizowano półgodzinny film dokumentalny  

i wyemitowano go na platformach internetowych, 

b) „Koncert muzyki filmowej wykonywany na żywo do filmu w kinie 

plenerowym na Dni Miasta” – zrealizowano koncert online, który jednocześnie 

oglądało 88 osób, 

c) „Działalność Dyskusyjnego Klubu Filmowego DKF „Kino Znicz” - w związku 

z trwającą sytuacją epidemiczną  spowodowaną pandemią COVID-19 

Stowarzyszenie odstąpiło od realizacji zadania. 

5) Fundacji Domów Kultury Prawosławnej Diecezji Warszawsko – Bielskiej na zadanie 

„Nasze Pieśni (koncert)” - Fundacja odstąpiła od realizacji zadania publicznego  

i zwróciła przyznaną dotację w dniu 23 listopada 2020 r. 

6) Stowarzyszeniu Sympatyków Chóru Pieśni i Tańca „Wasiloczki" na zadanie 

„Tradycja nasze korzenie” – zadanie polegało na poszerzeniu wiadomości  

o oryginalności strojów ludowych oraz różnorodności folkloru. 

7) "Małe Marzenia" Stowarzyszeniu Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym i Osobom 

Potrzebującym Wsparcia – na zadanie „Jan Paweł II w wierszu i piosence”  

– zorganizowano konkurs dzieciom niepełnosprawnym. 

8) Stowarzyszeniu „Muzeum Małej Ojczyzny w Studziwodach” na zadanie „Studziwody 

Siehieniewiczów – IV spotkania kulturowe” - w związku z trwającą sytuacją 

epidemiczną  spowodowaną pandemią COVID-19 Stowarzyszenie odstąpiło  

od realizacji zadania. 

9) Związkowi Ukraińców Podlasia na zadania: 

a) „Spotkania z podlaskim folklorem, tradycją i poezją ukraińską” - w związku  

z trwającą sytuacją epidemiczną spowodowana pandemią COVID-19 

Stowarzyszenie odstąpiło od realizacji zadania. 
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b) Warsztaty kultury ukraińskiej dla dzieci i młodzieży „U źródeł” - w związku  

z trwającą sytuacją epidemiczną spowodowaną pandemią COVID-19 

Stowarzyszenie odstąpiło od realizacji zadania. 

10) Stowarzyszeniu Dziedzictwo Podlasia na zadanie „Szkoła Tradycji 

Architektonicznych Północnego Podlasia” – stworzono portal internetowy, poradnik 

jak dbać o architektoniczne dziedzictwo kulturowe, przeprowadzono konkursy  

i opracowano kalendarz 7-planszowy na 2021 rok. 

11) Bielskiemu Stowarzyszeniu Uniwersytetu Trzeciego Wieku na zadanie „Bez 

przeszłości nie ma przyszłości” - w związku z trwającą sytuacją epidemiczną 

spowodowaną pandemią COVID-19 Stowarzyszenie odstąpiło od realizacji zadania. 

12) Fundacji Rozwoju Kinematografii na zadanie „Filmowe puzzle kultur - kino 

plenerowe w Bielsku Podlaskim” - w związku z trwającą sytuacją epidemiczną 

spowodowaną pandemią COVID-19 Fundacja odstąpiła od realizacji zadania  

i zwróciła przyznaną dotację w dniu 3 grudnia 2020 r. 

13) Polskiemu Związkowi Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddział Okręgowy  

w Białymstoku na zadanie „Organizacja imprez kulturalnych, warsztatów, konkursów, 

festiwali, koncertów w tym prowadzonych w tradycji ludowej i regionalnej”  

- w związku z trwającą sytuacją epidemiczną spowodowaną pandemią COVID-19 

Stowarzyszenie odstąpiło od realizacji zadania publicznego i zwróciło przyznaną 

dotację w dniu 26 listopada 2020 r. 

Na realizację zadań z zakresu aktywizacji i integracji seniorów poprzez zwiększenie 

udziału osób starszych w życiu społecznym, promowanie działań profilaktycznych  

i prozdrowotnych, zagospodarowanie czasu wolnego, zwiększenie dostępności  

do różnorodnych form aktywności, przeciwdziałanie izolacji społecznej oraz ograniczenie 

przejawów  dyskryminacji osób starszych przyznano dotacje następującym podmiotom: 

1) Polskiemu Związkowi Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddziałowi Rejonowemu  

w Bielsku Podlaskim na zdanie „Zagospodarowanie czasu wolnego” – zorganizowano 

wyjazd do Opery Podlaskiej dla 35 osób. 

2) Polskiemu Związkowi Niewidomych Okręg Podlaski na zadanie „Aktywny senior”  

– zorganizowano warsztaty tworzenia ozdób, dekoracji oraz wyjazd do teatru dla  

10 osób. 

3) Stowarzyszeniu Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Szansa” w Bielsku Podlaskim 

na zadanie „Seniorzy podróżują i wiekiem się nie przejmują” – zorganizowano 

wycieczkę do Supraśla, Kruszynian i Poczopka dla 45 osób.  

4) Bielskiemu Stowarzyszeniu Uniwersytet Trzeciego Wieku na zadanie „Zachód słońca 

seniora powinien być pogodny i godny” - w związku z trwającą sytuacją epidemiczną  

spowodowaną pandemią COVID-19 Stowarzyszenie odstąpiło od realizacji zadania. 

Na wspieranie zadań realizowanych w zakresie kultury fizycznej udzielono dotacje 

następującym podmiotom: 
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1) Powiatowemu Szkolnemu Związkowi Sportowemu w Bielsku Podlaskim na zadanie 

„Organizacja zawodów sportowych dla szkół podstawowych” – zorganizowano  

31 imprez sportowych, w których udział wzięło 620 osób. 

2) Automobilklubowi Podlaskiemu na zadanie „Runda SMOB 2020-5. Samochodowy 

rajd Bielska Podlaskiego - wrzesień 2020” – zorganizowano rajd, w którym 

wystartowało 54 załóg. 

3) Stowarzyszeniu Sportowy Bielsk na zadanie ,,Treningi bokserskie” – zorganizowano 

treningi bokserskie dla dwóch grup. 

4) Bielskiemu Klubowi Sportowemu „TUR” na zadanie: „Organizacja obozu 

sportowego” – zorganizowano obóz sportowy zawodnikom klubu, który wpłynął na 

podwyższenie umiejętności drużyny.  

Na zadania z zakresu wspierania rozwoju sportu na terenie miasta Bielsk Podlaski  

w 2020 roku udzielono dotacji następującym klubom sportowym: 

1) Miejskiemu Klubowi Pływackiemu „Wodnik” na zadanie: „Popularyzacja  

i upowszechnianie sportu pływackiego i zdrowego trybu życia, reprezentowanie 

sportu pływackiego Bielska Podlaskiego na zawodach krajowych  

i międzynarodowych, organizacja zajęć pływackich dla dzieci i młodzieży  

z Bielska Podlaskiego”. 

2) Koszykarskiemu Klubowi Sportowemu TUR BASKET na zadanie: 

„Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, wspieranie działań klubów biorących 

udział w rozgrywkach ligowych, w tym: szkolenie zawodników, organizowanie 

treningów i zawodów na szczeblu lokalnym, regionalnym, krajowym oraz 

międzynarodowym poprzez przygotowanie i udział drużyn koszykarskich  

w rozgrywkach ligowych i pucharowych”.  

3) Bielskiemu Klubowi Sportowemu „TUR” na zadanie: „Wspieranie rozwoju sportu 

na terenie Miasta Bielsk Podlaski, poprzez szkolenie zawodników oraz udział 

drużyn piłkarskich w rozgrywkach regionalnych” oraz na zadanie: „Wspieranie 

rozwoju sportu na terenie Miasta Bielsk Podlaski, poprzez szkolenie zawodników 

oraz udział drużyn piłkarskich w rozgrywkach regionalnych w rundzie jesiennej 

sezonu 2020/2021”. 
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Rozdział VI. Jednostki organizacyjne 

 
1. Edukacja 

W roku 2020 Miasto Bielsk Podlaski było organem prowadzącym następujących placówek 

oświatowych: 

 Przedszkola Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Bielsku Podlaskim; 

 Przedszkola Nr 5 Krasnala Hałabały w Bielsku Podlaskim; 

 Przedszkola Nr 7 Kubusia Puchatka w Bielsku Podlaskim; 

 Przedszkola Nr 9 Leśna Polana w Bielsku Podlaskim; 

 Szkoły Podstawowej nr 2 im. kpt. Władysława Wysockiego w Bielsku Podlaskim;  

 Szkoły Podstawowej nr 3 z Dodatkową Nauką Języka Białoruskiego im. Jarosława 

Kostycewicza w Bielsku Podlaskim; 

 Szkoły Podstawowej nr 4 im. Adama Mickiewicza  w Bielsku Podlaskim; 

 Szkoły Podstawowej nr 5 im. Szarych Szeregów w Bielsku Podlaskim. 

Na terenie Miasta Bielsk Podlaski w roku 2020 funkcjonowały także szkoły  

i przedszkola niepubliczne prowadzone przez inne podmioty, dotowane przez Miasto Bielsk 

Podlaski: 

 Niepubliczna Szkoła Podstawowa Nr 1 Św. abp. Łukasza Wojno- Jasienieckiego  

w Bielsku Podlaskim, ul. Tadeusza Rejtana 24; 

 Przedszkole Niepubliczne Nr 1 im. św. Młodzieńca Gabriela w Bielsku Podlaskim  

ul. Rejtana 24; 

 Katolickie Przedszkole Niepubliczne „Karmelki” w Bielsku Podlaskim ul. Żwirki  

i Wigury 4; 

 Przedszkole Na Hołowiesku w Bielsku Podlaskim ul. Wrzosowa 16; 

 Niepubliczne Przedszkole „Promis” w Bielsku Podlaskim ul. Kazanowskiego 24;  

 Punkt Przedszkolny „Kącik Malucha” w Bielsku Podlaskim, ul. Wysockiego 41. 

Na każde dziecko objęte wychowaniem przedszkolnym w niepublicznych 

przedszkolach w 2020 roku  Miasto Bielsk Podlaski przekazywało dotację w wysokości 

847,98 zł miesięcznie, natomiast na dzieci niepełnosprawne w wysokości wynikającej  

z naliczonej subwencji.  Łącznie do niepublicznych przedszkoli i punktu przedszkolnego 

uczęszczało 307 dzieci.  

 

Niepubliczna szkoła podstawowa w okresie od stycznia do sierpnia liczyła  

16 uczniów, a od września do grudnia 29 uczniów. Na każdego ucznia Miasto Bielsk Podlaski 

przekazywało dotację w wysokości wynikającej z subwencji oświatowej. 

 

Szczegółowe informacje dotyczące placówek, dla których organem prowadzącym jest 

Miasto Bielsk Podlaski przedstawiają poniższe tabele: 
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1) Przedszkola 

 

Nazwa i adres 

przedszkola  

Liczba 

oddziałów 

Liczba 

miejsc 

Liczba dzieci 

wg. Systemu 

Informacji 

Oświatowej 

(30.09.2020) 

Zatrudnienie 

Nauczycieli 

(w etatach) 

pracownicy 

administracji               

i obsługi                 

(w etatach) 

Przedszkole Nr 3 z 

Oddziałami 

Integracyjnymi 

ul. Żeromskiego 4 

tel. 857302621  

Dyrektor:  

Ewa Oksiuta 

 

5 

(wszystkie 

oddziały są 

integracyjne) 

 

100 

 

100 

 

21,64 

 

10,75 

Przedszkole Nr 5  

Krasnala Hałabały 

ul. Kościuszki 16 

tel. 857303013 

Dyrektor:  

Barbara Wierzchowska 

 

5 

 

125 

 

125 

 

11,14 

 

11,75 

Przedszkole Nr 7  

Kubusia Puchatka 

ul. Kazanowskiego 2 

tel. 857303677 

Dyrektor: 

Małgorzata Kuna 

 

8 

 

175 

 

191 

 

16,83  

 

17,75 

Przedszkole Nr 9 

Leśna Polana 

ul. Kazanowskiego 2a 

Tel. 857302066 

Dyrektor: 

Elżbieta Nielipińska 

 

7 

 

175 

 

175 

 

15,29  

 

14,75 

 

Razem: 

 

25 600 591 70,43 55 
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2) Szkoły podstawowe 

 

Nazwa szkoły, adres 
Liczba 

oddziałów 

Liczba uczniów  

wg. Systemu 

Informacji 

Oświatowej 
(stan na 30 września 

2020 roku) 

Zatrudnienie 

(Stan na 30 września 2020 roku) 

nauczycieli 

(etaty) 

pracowników 

administracji i 

obsługi 

(etaty) szkoły 

podstawowe 

Szkoła Podstawowa nr 2  

im. kpt. Władysława 

Wysockiego 

ul. Władysława 

Wysockiego 6 

tel. 857302408 

Dyrektor:  

Mirosław Chomaniuk 

 

21 

(w tym 4 

oddziały 

przedszkolne) 

 

444 

(w tym 99 w 

oddziałach 

przedszkolnych)  

 

 

41,05 

(w  tym 8 etatów 

nauczycieli w 

oddziałach 

przedszkolnych  

 

25,1 

(w tym  

4 etaty pomocy 

nauczyciela w 

oddziałach 

przedszkolnych, 

1 etat pomocy 

nauczyciela w 

szkole i 3 etaty 

palaczy 

sezonowych) 

Szkoła Podstawowa nr 3 

z Dodatkową Nauką 

Języka Białoruskiego  

ul. Józefa  

Poniatowskiego 9  

tel. 857302508 

Dyrektor:  

Piotr Nikołajuk-Stasiuk 

 

31 

 

600 

 

78,24 

 

20,50 

Szkoła Podstawowa nr 4 

im. Adama Mickiewicza 

ul. Adama Mickiewicza 

126 

tel. 857306772 

Dyrektor: 

Eugenia Gałka 

 

32 

 

624 

 

68,53 

 

20 

Szkoła Podstawowa nr 5 

im. Szarych Szeregów 

ul. Tadeusza Kościuszki 

21  

tel. 857307576 

Dyrektor: 

Zofia Tymińska, 

od 1 sierpnia 2020 roku- 

Mateusz Sadowski 

 

17 

 

385 

 

43,85 

 

19 

 

Razem: 

 

101 2053 231,67 84,60 
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W bielskich szkołach i przedszkolach dla dzieci wymagających pomocy organizowane 

były zajęcia specjalistyczne. Stanowiły one konkretną formę pomocy psychologiczno-

pedagogicznej udzielanej uczniom odpowiednio do dokonanego rozpoznania ich potrzeb  

i możliwości rozwojowych oraz edukacyjnych. Według danych Systemu Informacji 

Oświatowej (stan na 30 września 2021 roku) w  szkołach uczyło się 58 uczniów  

z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, z czego 5 uczniów w Szkole Podstawowej 

nr 2 im. kapitana Władysława Wysockiego, 32 uczniów w Szkole Podstawowej nr 3  

z Dodatkową Nauką Języka Białoruskiego im. Jarosława Kostycewicza, 8 uczniów w Szkole 

Podstawowej nr 4 im. Adama Mickiewicza i 13 uczniów w Szkole Podstawowej nr 5  

im. Szarych Szeregów, natomiast w przedszkolach 33 uczniów, z czego 20 w przedszkolach 

publicznych i 13 w przedszkolach niepublicznych. Ponadto wczesnym wspomaganiem 

rozwoju dziecka objętych było 31 dzieci. 

Miasto Bielsk Podlaski stwarzało warunki dla podtrzymywania poczucia tożsamości 

narodowej uczniów poprzez organizowanie zajęć z języka białoruskiego i ukraińskiego. 

Według stanu na dzień 30 września 2020 roku w Szkole Podstawowej nr 3 z Dodatkową 

Nauką Języka Białoruskiego im. Jarosława Kostycewicza języka białoruskiego uczyło się 575 

uczniów, w Szkole Podstawowej nr 4 im. Adama Mickiewicza języka ukraińskiego uczyło się 

147 uczniów, w Niepublicznej Szkole Podstawowej Nr 1 im. św. abp. Łukasza Wojno-

Jasienieckiego języka białoruskiego uczyło się 28 uczniów. W Przedszkolu Nr 9 Leśna 

Polana, w którym prowadzona jest nauka języka ukraińskiego, na zajęcia uczęszczało 157 

dzieci. 

W związku z trudną sytuacją epidemiczną kraju związaną z wystąpieniem pandemii 

przez znaczną część roku zajęcia w szkołach prowadzone były w formie zdalnej. W tym celu 

szkoły zostały doposażone w sprzęt do prowadzenia pracy i nauki zdalnej.  

3) Projekty Unijne. 

W roku 2020 Miasto realizowało dwa projekty ze środków Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego, polegające na zakupie sprzętu do prowadzenia nauki zdalnej: 

a) „Zdalna szkoła” - na podstawie umowy o powierzenie grantu nr 2679/2020 zawartej  

w dniu 5 maja 2020 r. pomiędzy Centrum Projektów Polska Cyfrowa, a Miastem 

Bielsk Podlaski. Projekt sfinansowano w ramach Programu Operacyjnego Polska 

Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa I „Powszechny dostęp do szybkiego 

Internetu”, działanie 1.1: Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości 

dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach”.   

Zakupiony w ramach grantu sprzęt przekazano do: Szkoły Podstawowej nr 2  

im. kapitana Władysława Wysockiego w Bielsku Podlaskim, Szkoły Podstawowej nr 3  

z Dodatkową Nauką Języka Białoruskiego im. Jarosława Kostycewicza w Bielsku Podlaskim, 

Szkoły Podstawowej nr 4 im. Adama Mickiewicza w Bielsku Podlaskim, Szkoły 

Podstawowej nr 5 im. Szarych Szeregów w Bielsku Podlaskim. Ogółem uczniom  

i nauczycielom szkoły użyczyły 33 laptopy. 

b) „Zdalna szkoła plus” - na podstawie umowy o powierzenie grantu nr 5432066155 

zawartej w dniu 22 maja 2020 r. pomiędzy Centrum Projektów Polska Cyfrowa  

a Miastem Bielsk Podlaski. Projekt sfinansowano w ramach Programu Operacyjnego 

Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa I „Powszechny dostęp do 
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szybkiego Internetu”, działanie 1.1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic  

w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich 

przepustowościach”.  

Zakupiony w ramach grantu sprzęt przekazano do: Szkoły Podstawowej nr 2  

im. kapitana Władysława Wysockiego w Bielsku Podlaskim, Szkoły Podstawowej nr 3  

z Dodatkową Nauką Języka Białoruskiego im. Jarosława Kostycewicza w Bielsku Podlaskim, 

Szkoły Podstawowej nr 4 im. Adama Mickiewicza w Bielsku Podlaskim, Szkoły 

Podstawowej nr 5 im. Szarych Szeregów w Bielsku Podlaskim. Ogółem uczniom użyczono 

39 laptopów, z czego 35 laptopów dzieciom z rodzin wielodzietnych 

Ponadto w ramach dofinansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego Miasto 

Bielsk Podlaski  realizowało projekt pn. „Podniesienie kompetencji cyfrowych wśród 

uczniów i nauczycieli województwa podlaskiego”. Projekt został przygotowany do realizacji 

w partnerstwie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego z 20 jednostkami 

samorządu terytorialnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Podlaskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 3.1.2 Wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie 

jakości oferty edukacyjnej w zakresie kształcenia ogólnego, ukierunkowanej na rozwój 

kompetencji kluczowych.  

Celem projektu jest zwiększenie wykorzystania technologii informacyjno-

komunikacyjnych w szkołach, w nauczaniu przedmiotowym, a w konsekwencji,  także  

w życiu codziennym. Realizacja projektu zakłada 3 rodzaje działań: 

 szkolenie nauczycieli, 

 zakup sprzętu - mobilnych pracowni TIK wraz z robotami edukacyjnymi, 

 zajęcia dodatkowe dla dzieci. 

Zakończenie realizacji projektu planowane jest na 2021 rok.  

W 2020 roku w bielskich szkołach podstawowych był kontynuowany projekt: 

„Nowoczesna szkoła – drogą do rozwoju”, który rozpoczął się w 2018 r. Projekt był 

współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś. Priorytetowa: Kompetencje  

i kwalifikacje, Działanie 3.1 Kształcenie i edukacja, Poddziałanie 3.1.2 Wzmocnienie 

atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej w zakresie kształcenia ogólnego, 

ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych. 

Projekt był realizowany na podstawie porozumienia o współpracy z dnia 16.07.2018 r. 

pomiędzy Narodowym Forum Doradztwa Kariery w Warszawie Oddział Podlaski,  

a Burmistrzem Miasta Bielsk Podlaski. 

W projekcie wzięło udział 505 uczniów (262 dziewcząt i 243 chłopców) klas IV-VIII 

szkół podstawowych, w tym 12 uczniów niepełnosprawnych posiadających orzeczenie  

o potrzebie kształcenia specjalnego klas II – VI.  

W ramach projektu: 

a) były prowadzone zajęcia dla uczniów: 

 zajęcia przyrodnicze wspierane metodą eksperymentu,  
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 zajęcia matematyczne wspierane metodą eksperymentu,  

 zajęcia rozwijające podstawowe kompetencje naukowo – techniczne,  

 zajęcie wyrównawcze i rozwijające z języka angielskiego, 

 zajęcia wyrównawcze i rozwijające z matematyki i przedmiotów przyrodniczych,  

 zajęcia rozwijające kompetencje cyfrowe, 

 zajęcia z zakresu przedsiębiorczości i umiejętności społecznych,  

 warsztaty doradztwa zawodowego (kl. VIII), 

Natomiast dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi uczestniczyły  

w zajęciach: 

 logopedycznych, 

 korekcyjno – kompensacyjnych, 

 rewalidacyjnych, 

 terapii ręki, 

 integracji sensorycznej, 

 rehabilitacji ruchowej, 

 masażu leczniczego, 

 

b) zakupiono sprzęt i wyposażono w pomoce dydaktyczne pracownie językowe, 

matematyczne, przyrodnicze i informatyczne, 

 

c) w Szkole Podstawowej nr 2, Szkole Podstawowej nr 4 i  Szkole Podstawowej nr 5 

zostały doposażone Centra Informacji Multimedialnej oraz założono wewnątrzszkolną 

sieć internetową, 

 

d) w Szkole Podstawowej nr 3 i Szkole Podstawowej nr 5 utworzono i wyposażono salę 

w sprzęt specjalistyczny do prowadzenia zajęć integracji sensorycznej dla dzieci  

z orzeczeniem o niepełnosprawności i o specjalnych potrzebach edukacyjnych, 

 

e) przeszkolono kadrę pedagogiczną z różnych dziedzin np. z terapii ręki, prowadzenia 

zajęć matematycznych i przyrodniczych metodą eksperymentu, odbyły się również 

szkolenia z zakresu podniesienia kompetencji cyfrowych, w tym nauki 

programowania i z zakresu administrowania szkolną siecią internetową itp., 

 

f) sfinansowano 9 nauczycielom studia podyplomowe z zakresu pedagogiki specjalnej, 

 

g) zakupiono cyfrowy program biblioteczny e-biblio i wyposażono w niego szkolne 

biblioteki, 

 

h) w roku szkolnym 2018/2019 odbyły się wyjazdy edukacyjne do Centrum Nauki 

Kopernik w Warszawie i do Planetarium, w drugim roku szkolnym 2019/2020 

wyjazdy się nie odbyły z powodu epidemii COVID-19. 

 

4) Stypendia im. Jana Pawła II. 

Uczniom, którzy są laureatami konkursów przedmiotowych, zgodnie z Uchwałą  

Nr VIII/65/15  Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 26 maja 2015 r. w sprawie zasad 
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udzielania stypendiów im. Jana Pawła II samorządu miasta Bielsk Podlaski przyznawane jest 

stypendium za wyniki i osiągnięcia w nauce. Jeżeli uczeń był laureatem 1 konkursu 

przedmiotowego otrzymywał stypendium w wysokości 100 zł miesięcznie, w przypadku  

2 konkursów przedmiotowych 150 zł, a 3 i więcej 200 zł miesięcznie.  W roku szkolnym 

2019/2020 stypendium wypłacono 15 uczniom, w roku szkolnym 2020/2021 – 6 uczniom. 

5) Współpraca z Politechniką Białostocką. 

Miasto realizuje zadania oświatowe nawiązując również współpracę z uczelniami 

wyższymi. Dzięki umowie zawartej z Politechniką Białostocką 50 uczniów klas IV-VI szkół 

podstawowych brało udział w zajęciach organizowanych w ramach inicjatywy Politechnika 

Białostocka - Bielski Uniwersytet Dziecięcy.  

 

2. Kultura 

 

1) Bielski Dom Kultury w Bielsku Podlaskim,  

ul. 3 Maja 2, 

17-100 Bielsk Podlaski 

tel. 85 730 3414, e-mail: sekretariat@bdkbielsk.pl 

Dyrektor: Elżbiet Fionik 

Na dzień 31 grudnia 2020 roku zatrudnionych w Bielskim Domu Kultury było 18 osób 

w tym: 16 osób w pełnym wymiarze czasu pracy, 1 osoba na ½ etatu oraz 1 osoba na trzy 

czwarte etatu. 

W roku 2020 Bielski Dom Kultury realizował swoją misję w oparciu o podstawowe 

zadania statutowe poprzez: organizowanie i prowadzenie działalności kulturalnej w zakresie 

upowszechniania kultury, działania skierowane na rozwijanie i zaspokajanie potrzeb 

kulturalnych mieszkańców Bielska Podlaskiego oraz promocję działań kulturalnych. Bielski 

Dom Kultury prowadził wielokierunkową działalność w zakresie: 

a) edukacji kulturalnej i wychowania przez sztukę; 

b) tworzenia warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego,  

a w szczególności folkloru, a także rękodzieła ludowego i artystycznego; 

c) upowszechniania sztuki, jej udostępniania i popularyzowania wiedzy o sztuce; 

d) promowania zamierzeń artystycznych w kraju i poza granicami; 

e) tworzenia i upowszechniania scenicznych programów artystycznych; 

f) organizowania konkursów w różnych dziedzinach sztuki; 

g) organizowania wystaw, koncertów, przeglądów i festiwali; 

h) prowadzenia zespołów, chórów, pracowni z udziałem różnych grup społecznych  

i zawodowych; 

i) rozwijania potrzeb uczestnictwa w kulturze z możliwością twórczego i kształcącego 

spędzania wolnego czasu oraz znajdowania przyjemności w odbiorze sztuki lub jej 

tworzeniu; 

j) rozwijania pasji i zamiłowań artystycznych w zakresie: muzyki, plastyki, teatru, tańca, 

arteterapii, filmu i fotografii; 

k) zaspokajania potrzeb i rozwijania zainteresowań różnych grup społecznych  

i zawodowych: dzieci i młodzieży, ludzi w wieku produkcyjnym oraz osób starszych; 
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l) zapewniania pomocy i opieki merytorycznej dzieciom i dorosłym; 

m) informowania i popularyzowania działań kulturalnych poprzez środki masowego 

przekazu, plakaty, wydawnictwa, prasę lokalną, stronę  internetową BDK, media 

społecznościowe,  itp. 

n) stwarzania warunków do aktywnego, wielokierunkowego uczestnictwa w kulturze; 

o) wychowania patriotycznego (obchody świąt i rocznic państwowych, wystawy, 

współpraca ze stowarzyszeniami, muzeami, itp.); 

p) działalności promocyjnej i marketingowej oraz pozyskiwania pozabudżetowych 

środków finansowych; 

q) współpracy z organizacjami pozarządowymi; 

r) działalność usługową. 

Mimo obostrzeń związanych z epidemią koronawirusa w roku 2020 Bielski Dom 

Kultury był organizatorem i współorganizatorem ok. 300 działań artystycznych, tj.: festiwali, 

przeglądów, koncertów, festynów, wystaw, spotkań, konkursów, seansów filmowych,  

pokazów teatralnych, warsztatów i innych form (z tego  udostępnionych online: 255). 

W wydarzeniach uczestniczyło ok. 30.000 odbiorców (również online). 

Przy Bielskim Domu Kultury w 2020 roku funkcjonowały następujące zespoły, chóry, 

koła, pracownie plastyczne: 

Lp. Rodzaj Liczba członków 

1. Chór Pieśni i Tańca „Wasiloczki” 29 

2. Męski Zespół „Kuranty” 19 

3. Zespół Pieśni Białoruskiej „Małanka” 17 

4. Chór Polskiej Pieśni Narodowej 34 

5. 

Studio Piosenki „Fart” w tym: 

Zespół „Fart” 

Zespół „Farcik” 

Zespół „Karuzela” 

Zespół „Mała Karuzela” 

26 

 

8 

4 

6 

8 

6. Ukraiński Zespół Pieśni i Tańca „Ranok” 120 

7. 

Pracownia Plastyczna „ARThome” 

6 -9 lat 

10 - 12 lat 

13 – 18 lat 

39 

8. Pracownia Plastyczna „Atelier” 10 

9. 

Zespół Teatralny „Antrakt” 

- grupa recytatorska 

- grupa obrzędowa 

- dziecięca grupa teatralna 

30 

10. Teatr Seniora „Retro” 4 



60 

 

11. Zajęcia ruchowo - rekreacyjne dla pań 50 + 25 

12. Arteterapia 14 

13. Koło Fotograficzne „migaFFka” 7 

14. Koło Dziennikarskie 8 

15. Zajęcia z programowania i robotyki 32 

16. Taniec Współczesny 40 

17. Taniec Towarzyski i Salsa 16 

18. Teatr Poezji i Ruchu 6 

 

 

2) Miejska Biblioteka Publiczna w  Bielsku Podlaskim, 

 ul. Kazimierzowska 14, 

17-100 Bielsk Podlaski 

tel. 85 730 2107, e-mail:biblioteka@bmbp.pdt.pl 

Dyrektor: Wiesław Cieśla 

 

W 2020 r. stan kadry wynosił 14 pracowników zatrudnionych na 13 i pół etatu. 

Kwalifikacje zawodowe kadry Miejskiej Biblioteki Publicznej odpowiadają wymogom 

niezbędnym do kompetentnej obsługi czytelników, opracowania zbiorów oraz obsługi sprzętu 

komputerowego i ksero. 

Placówka dysponuje wystarczającą na potrzeby własne powierzchnią użytkową. 

Wolne pomieszczenia nadal wynajmowano podmiotom gospodarczym (ogółem 328 m2). 

Ogólny stan techniczny sprzętu i budynku jest bardzo dobry. 

W roku 2020 korzystała ze sprzętu i innych elementów wyposażenia pozyskanych  

w ramach: 

a) Programu Wieloletniego Kultura+ Priorytet „Biblioteka+ Infrastruktura Bibliotek” 

drugi etap projektu „Dostawa, montaż mebli i wyposażenie dla MBP w Bielsku 

Podlaskim”, 

b) Budżetu Obywatelskiego „Bez progów i barier – biblioteka dostępna dla 

niepełnosprawnych“ - specjalistyczny sprzęt dla osób słabowidzących i niewidomych. 

Miejska Biblioteka Publiczna wg stanu na 31 grudnia 2020 r. posiadała w swych zbiorach: 

a) 87 679 książek, w tym oddział dla dzieci 34 771 książek, wypożyczalnia i czytelnia 

dla dorosłych 52 908 książek,  

b) zbiory specjalne audiowizualne 1 198 sztuk w tym: oddział dla dzieci i młodzieży 279, 

wypożyczalnia dla dorosłych 919.  

W zbiorach biblioteki znajdują się również wydawnictwa obcojęzyczne w języku 

rosyjskim, białoruskim, ukraińskim oraz angielskim, a także 4 tytuły czasopism 
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obcojęzycznych, z tego trzy w języku białoruskim (Niwa, Czasopis, Bielski Hostinec) i jeden 

w języku ukraińskim (Nad Buhom i Narwoju). 

W 2020 r. biblioteka pozyskała ogółem 3 248 woluminów, w tym: 

a) 2 169 woluminów zakupiono ze środków samorządowych, 808 woluminów z dotacji 

Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, 

b) 271 woluminów to inne wpływy (dary, zwrot za zagubione). 

Pozyskała również : 

a) 199 audiobooków – zakup ze środków samorządowych,  

b) 5 zbiorów specjalnych – zakup ze środków samorządowych, 

c) 9 audiobooków jako dar. 

W ciągu 2020 roku w wypożyczalniach było 20 458 odwiedzin (12 519  

w wypożyczalni dla dorosłych i 7 939 w wypożyczalni dla dzieci i młodzieży). Wypożyczono 

47 902 woluminów, z tego 31 202 w wypożyczalni dla dorosłych i 16 700w wypożyczalni dla 

dzieci i młodzieży. 

Dostrzegając potrzeby osób starszych i niepełnosprawnych oraz mających trudności  

z chodzeniem, biblioteka kontynuowała zainicjowaną przed laty akcję „Książka na telefon”. 

Akcja polega na dostarczaniu zamówionych pozycji książkowych bezpośrednio do domu 

czytelnika. Z tej formy działalności biblioteki korzystają chętnie seniorzy i osoby 

niepełnosprawne. Również z myślą o nich oferta została wzbogacona o zakup audiobooków, 

które są sukcesywnie uzupełniane. Dla czytelników słabowidzących gromadzone są książki  

z dużą czcionką. 

Baza komputerowa na dzień 31 grudnia 2020 r. składała się z 2 serwerów  

i 26 komputerów użytkowanych – w tym 12 dostępnych dla czytelnika. Wszystkie jednostki 

pracują w sieci lokalnej biblioteki i mają dostęp do internetu, skanera, drukarki. 

Do prac biblioteczno-bibliograficznych wykorzystanych jest 7 komputerów: 

a) 3 stacje robocze - Oddział dla Dzieci i Młodzieży, 

b) 2 stacje robocze - Wypożyczalnia dla Dorosłych, 

c) 2 stacje robocze - Czytelnia dla Dorosłych. 

 W Czytelni dla Dzieci i Młodzieży są Kolorowe Multimedia z 4 stanowiskami 

komputerowymi dla czytelników, w tym 2 dla osób niepełnosprawnych. 

 W Czytelni Internetowej jest 6 stanowisk komputerowych dostępnych dla 

czytelników. Oprogramowanie sieci i serwera co roku ulega sukcesywnej aktualizacji 

(obecnie jest to wersja Linux 2.6.33.4-smp). 

W czasie pandemii Miejska Biblioteka Publiczna w Bielsku Podlaskim była nieczynna  

w następujących okresach: 

a) od 12 marca 2020 r. do 13 maja 2020 r. 

b) od 7 listopada 2020 r. do 29 listopada 2020 r. 
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a jej działalność była prowadzona zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami 

związanymi z epidemią COVID-19. 

3. Sport 

 
1) Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, 

ul. E. Orzeszkowej 19, 

17-100 Bielsk Podlaski 

tel. 85 730 2915, e-mail: mosirbielsk@poczta.onet.pl 

Dyrektor: Andrzej Krzywiec 

Na dzień 31 grudnia 2020 r. zatrudnionych w MOSiR było 11 pracowników w pełnym 

wymiarze czasu pracy, natomiast 1 pracownica na pół etatu, w tym: w administracji – 4 etaty, 

w obsłudze – 7 etatów. 

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Bielsku Podlaskim zarządzał następującymi 

obiektami: kompleksem boisk piłki nożnej (trzy boiska), boiskami i urządzeniami do lekkiej 

atletyki, skateparkiem, pawilonem sportowym, domem wycieczkowym, 5 domkami 

kempingowymi oraz boiskiem do piłki siatkowej plażowej. 

W 2020 roku Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji podejmował różnorodne działania  

na rzecz sportu i rekreacji poprzez konsolidację miejscowej młodzieży. Realizował  

i propagował sport, masową kulturę fizyczną przy ścisłym współdziałaniu z organizacjami 

kultury fizycznej i szkołami, jak również tworzył odpowiednie warunki materialno-techniczne 

dla rozwoju rekreacji ruchowej i sportu, udostępniając bazę sportowo-rekreacyjną. Realizował 

zadania w zakresie: organizowania imprez sportowo-rekreacyjnych, obsługi i funkcjonowania 

grup młodzieżowych działających przy MOSiR, zatrudnianiem i obsługą, zarządzaniem 

obiektami sportowo-rekreacyjnymi i ich eksploatacją, wykorzystaniem i utrzymaniem, 

remontami i konserwacją, promocji Ośrodka. Prowadził działalność w 4 dyscyplinach 

sportowych, w których funkcjonowały 4 sekcje młodzieżowe, tj. piłka nożna chłopców (5-7 

drużyn) piłka siatkowa dziewcząt (2-3 drużyny), piłka koszykowa chłopców (3-5 drużyn) 

oraz szachy. 

Piłka nożna chłopców - szkolenie prowadzone było w 5 głównych grupach 

wiekowych tj.: skrzat, żak, orlik, młodzik, trampkarz. Szkoleniem objętych było ponad 150 

osób. Do prowadzenia ww. grup zatrudniono 8 instruktorów (trenerów). Drużyny 

uczestniczyły systematycznie w treningach i meczach o mistrzostwo woj. podlaskiego oraz  

w przerwach między rozgrywkami w obozach sportowych (m.in. w Zambrowie, Olecku oraz 

na obiektach MOSiR) i innych meczach lub turniejach towarzyskich na terenie całego 

województwa. Największym sukcesem drużyn MOSiR w tej dyscyplinie był awans do I ligi 

wojewódzkiej w kategorii trampkarz oraz młodzik. Systematycznie do kadry województwa  

w różnych kategoriach wiekowych powoływanych było kilku zawodników MOSiR. 

Piłka siatkowa dziewcząt – Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Bielsku Podlaskim 

prowadził szkolenie w grupach wiekowych: mini siatkówka oraz kadetki i młodziczki, które 

uczestniczyły w rozgrywkach o mistrzostwo woj. podlaskiego. Zespoły uczestniczyły 

dodatkowo w turniejach towarzyskich w innych miastach na terenie województwa oraz 

obozie sportowym w Olecku i Wysokiem Mazowieckiem. Ogółem w sekcji piłki siatkowej 

trenowało około 65 osób. Do prowadzenia i szkolenia ww. grup zatrudnionych było  
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3 trenerów/instruktorów. Największym sukcesem drużyn MOSiR w tej dyscyplinie było 

zajęcie I i III miejsca w rozgrywkach Kinder+sport” w kategorii „trójek”, które są 

mistrzostwami województwa w mini siatkówce. 

Piłka koszykowa chłopców - w sekcji piłki koszykowej w roku 2020 szkolenie było 

prowadzone w grupach wiekowych: mini, młodzik, kadet i junior. Do szkolenia ww. grup 

MOSiR zatrudniał 3 szkoleniowców. Sekcje koszykówki liczyły około 60 zawodników. 

Drużyny systematycznie uczestniczyły w treningach i meczach o mistrzostwo woj. 

podlaskiego oraz w przerwach między rozgrywkami w obozach sportowych i innych meczach 

oraz turniejach towarzyskich, jakie odbywały się na terenie województwa podlaskiego. 

Największym sukcesem drużyn w tej dyscyplinie było zajęcie w rozgrywkach ligowych  

w woj. podlaskim III miejsca przez drużynę juniorów (U-18). Systematycznie do kadry 

województwa w różnych kategoriach wiekowych powoływanych było kilku zawodników 

trenujących w naszych zespołach. 

Szachy – przy MOSiR prowadzona była sekcja szachów, którą prowadził jeden 

instruktor/sędzia szachowy. 

Na podstawie weryfikacji dokonanej przez Podlaski Związek Piłki Nożnej, decyzją 

Wydziału Gier i Ewidencji stadion MOSiR-u został uznany za nadający się do rozgrywek  

w IV lidze na sezon 2020/2021. 

W 2020 roku MOSiR zorganizował szereg imprez sportowo-rekreacyjnych. 

a) Piłka nożna: 

 zimowy obóz sportowy drużynom trampkarzy i orlików w Zambrowie, 

 w lutym zakończono rozgrywki 23 edycji Miejskiej Ligi Halowej o Puchar Burmistrza 

Miasta Bielsk Podlaski 2019/2020, 

 Halowe Turnieje Piłki Nożnej MOSiR CUP 2020 o Puchar Dyrektora MOSiR  

w kategoriach: skrzat, żak, orlik, młodzik i trampkarz, 

 turnieje piłki nożnej dla chłopców i dziewcząt tzw. dzikich drużyn w ramach cyklu 

imprez Lato w mieście 2020, 

 letnie obozy sportowe w Olecku dla chłopców w kategorii orlik, młodzik i trampkarz, 

 udostępnienie obiektu dla Podlaskiego Związku Piłki Nożnej do przeprowadzenia 

konsultacji szkoleniowych do kadry województwa w piłce nożnej, 

 udostępnienie obiektu i współorganizacja z Powiatowym Szkolnym Związkiem 

Sportowym turniejów piłki nożnej szkół podstawowych i gimnazjów – eliminacje  

i finały powiatowe, 

 udostępnienie obiektu i współorganizacja z Podlaskim i Polskim Związkiem Piłki 

Nożnej przy przeprowadzeniu szkoleń i treningów pokazowych Akademii Młodych 

Orłów. 

 

b) Piłka koszykowa: 

 letni obóz sportowy w Chorzelach, 

 turniej koszykówki (streetball) dzikich drużyn w ramach cyklu imprez Lato w mieście 

2020. 

 

c) Piłka siatkowa: 

 zimowy obóz sportowy w Wysokiem Mazowieckiem, 



64 

 

 turniej siatkówki plażowej dzikich drużyn w ramach cyklu imprez Lato w mieście 

2020, 

 letni obóz sportowy w Olecku. 

 

d) Lekka atletyka: 

 

 V Noworoczny Bieg Tura, 

 udostępnienie obiektu i współudział z Powiatowym Szkolnym Związkiem Sportowym 

przy organizacji imprez lekkoatletycznych, tj. indywidualne i sztafetowe biegi 

przełajowe dziewcząt i chłopców szkół podstawowych, gimnazjów i szkół 

ponadgimnazjalnych. 

 

e) Szachy: 

 

 liga szachowa o Puchar Dyrektora MOSiR 2020 – 4 turnieje. 

W 2020 roku zespoły młodzieżowe na stadionie MOSiR, bądź salach sportowych  

na terenie miasta rozegrały około 100 meczów ligowych lub towarzyskich. 

 

2) Pływalnia Miejska „Wodnik” 

ul. Kazimierzowska 3B, 

17-100 Bielsk Podlaski 

Tel. 85 731 9950, e-mail: wodnikbp@o2.pl 

Dyrektor: Jan Bartoszuk 

Na dzień 31 grudnia 2020 r. zatrudnionych w Pływalni Miejskiej „Wodnik” było  

28 pracowników w tym 5 osób na część etatu. 

Pływalnia Miejska Wodnik w Bielsku Podlaskim jest zakładem budżetowym Gminy 

Miejskiej Bielsk Podlaski prowadzącym działalność o charakterze użyteczności publicznej. 

Podstawowym celem działalności zakładu jest prowadzenie działalności gospodarczej 

związanej z utrzymaniem i eksploatacją krytej pływalni w Bielsku Podlaskim polegającym  

na zaspokajaniu potrzeb w drodze świadczenia powszechnie dostępnych usług dla ludności  

w zakresie sportu, rekreacji oraz rehabilitacji ruchowej. 

Do dyspozycji użytkowników należą; 

a) basen sportowy z podświetlaną taflą wody (6 torów o długości 25 m każdy), 

b) basen rekreacyjny z podświetlaną taflą wody wyposażony w kurtynę wodną, gejzery, 

bicze wodne, 

c) zjeżdżalnia o długości 100 mb, 

d) wanna z hydromasażem 8 osobowa, 

e) sauny (sucha, mokra i infrared z koloroterapią), 

f) kawiarnia. 

Pływalnia jest obiektem w pełni przystosowanym do obsługi osób niepełnosprawnych. 

Posiada podjazd dla osób niepełnosprawnych, ciąg szatniowy, natryski oraz toalety 

umożliwiające bezproblemowe korzystanie przez osoby niepełnosprawne. W budynku 
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funkcjonuje również winda dla osób niepełnosprawnych, dzięki której osoby takie mogą 

korzystać z pomieszczeń na piętrze budynku. Pływalnia dysponuje salą konferencyjną,  

w której mogą być prowadzone szkolenia dla około 50 osób. 

Z usług Pływalni można korzystać przez 7 dni w tygodniu w godzinach 6.15–21.45. 

Istniejący system technologiczny uzdatniania wody basenowej zapewnia całkowite 

bezpieczeństwo osobom korzystającym z usług Pływalni. Jakość wody kontrolowana jest 

przez Stację Sanitarno - Epidemiologiczną w Bielsku Podlaskim, a uzyskane wyniki w 2020 

roku nie wykazywały uchybień w tym zakresie. 

Odbiorcami usług pływalni są zazwyczaj osoby indywidualne, mające do dyspozycji 

różne formy biletów: normalny, ulgowy, rodzinny, aktywna trójka, trafny wybór, senior, 

aktywny senior. Odpłatność uiszczana była każdorazowo gotówką, kartą płatniczą lub  

za pomocą wykupionego wcześniej karnetu, dającego możliwość uzyskania 15% rabatu  

od ceny podstawowej biletu. Klienci często korzystający z usług pływalni, mogli zakupić 

karnety Stałego Klienta, które uprawniają do korzystania z pływalni przez 30 dni bez limitu 

wejść i czasu. 

W roku 2020 dokonano 1 425 wpłat na tzw. saldo podstawowe (są to wpłaty zasilające 

konta klientów, posiadających wykupione karnety). 

W ramach projektu Powszechnej Nauki Pływania „Umiem pływać” przeprowadzono 

dwudziestogodzinną naukę pływania dla 41 grup zorganizowanych uczniów klas I-II szkół 

podstawowych, w tym 25 z Bielska Podlaskiego i 16 spoza Bielska. Z projektu skorzystało 

483 uczniów, a był on realizowany wspólnie z Podlaskim Wojewódzkim Związkiem 

Sportowym oraz samorządami: miasta Bielsk Podlaski i Brańsk oraz gmin Brańsk, Wyszki, 

Dziadkowice i Boćki. Wspólnie z Urzędem Miasta Bielsk Podlaski realizowano program 

”Czas wolny ucznia–to czas dla sportu” dla grupy międzyszkolnej klas II szkół 

podstawowych z terenu miasta. W ramach zajęć rekreacyjnych z Pływalni korzystały dzieci 

ze świetlic szkolnych z bielskich szkół oraz terenu innych samorządów, z Domu Kultury  

w Surażu i szkoły podstawowej w Wyszkach. W trosce o sprawność fizyczną osób dorosłych 

organizowane były cyklicznie zajęcia aqua-aerobic 2 razy w tygodniu dla 2 grup, oraz kursy 

nauki pływania dla dorosłych. Dużym zainteresowaniem cieszyły się zajęcia indywidualnej 

nauki pływania dla dzieci, z której skorzystało 179 osób. 

W 2020 roku przeprowadzono naukę pływania oraz doskonalenia nauki pływania dla 

dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych, z czego skorzystało 387 osób. Z tej formy zajęć 

korzystały między innymi dzieci z bielskich przedszkoli. Ponadto z Pływalni korzystały grupy 

zorganizowane takie jak: Amazonki, Polski Związek Emerytów i Rencistów Oddział  

w Bielsku Podlaskim, Podlaska Brygada Obrony Terytorialnej, Stowarzyszenie Caritas, 

Stowarzyszenie Rodziców Osób Niepełnosprawnych Lazur Nadziei, Miejski Klub Pływacki 

Wodnik, Klub TUR Basket. 

W roku 2020 z usług Pływalni skorzystało 59 111 osób. W stosunku do roku 2019 

nastąpił spadek o 34%. Wpływ na to miało ogłoszenie stanu zagrożenia epidemicznego  

w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa Covid-19 w kraju. Zgodnie z Rozporządzeniem 

Rady Ministrów z dnia 13 marca 2020 roku, Pływalnia została zamknięta do 6 czerwca 2020 

r. W okresie tym były prowadzone prace remontowo-konserwacyjne oraz gruntowne prace 

sprzątające na terenie całego obiektu pływalni. Po ponownym otwarciu obiektu dla klientów 
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Pływalnia Miejska Wodnik działała w ograniczonym zakresie w związku z wprowadzonymi 

obostrzeniami związanymi z trwającą pandemią. 

4. Pomoc społeczna 

 
1) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielsku Podlaskim 

ul. Kazimierzowska 18/3 

17-100 Bielsk Podlaski, 

tel./fax. 85 730 20 06 

e-mail: mops_bielsk_podlaski@op.pl, www.mopsbielskpodlaski.pl 

Dyrektor: Anatol Wasiluk 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej funkcjonuje jako jednostka budżetowa. Ośrodek 

zasięgiem działania obejmuje miasto Bielsk Podlaski. Zgodnie z art. 110 ust. 1, 2 i 3 ustawy  

z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej realizuje zadania pomocy społecznej kierując 

się ustaleniami przekazanymi w tej sprawie przez wojewodę oraz realizuje zadania własne 

gminy w zakresie pomocy społecznej zgodnie z ustaleniami burmistrza. Pomoc społeczna 

wspiera osoby i rodziny w wysiłkach zmierzających do zaspokajania niezbędnych potrzeb 

życiowych i umożliwia im życie w warunkach odpowiadających godności człowieka. 

Zadaniem pomocy społecznej jest zapobieganie trudnym sytuacjom życiowym przez 

podejmowanie działań zmierzających do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich 

integracji  ze środowiskiem. Rodzaj, forma i rozmiar świadczenia są uzależnione  

od okoliczności uzasadniających udzielenie pomocy.  

Prawo do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej przysługiwało: 

a) osobie samotnie gospodarującej, której dochód nie przekracza kwoty 701 zł, 

b) osobie w rodzinie, w której dochód na osobę nie przekraczał 528 zł,  

przy jednoczesnym wystąpieniu co najmniej jednego z powodów wymienionych w ustawie 

(wyłączając ubóstwo) lub innych okoliczności uzasadniających udzielenie pomocy 

społecznej.  

Pomoc społeczna polegała w szczególności na: 

a) przyznawaniu i wypłacaniu przewidzianych ustawą świadczeń, 

b) pracy socjalnej, 

c) prowadzeniu i rozwoju niezbędnej infrastruktury socjalnej, 

d) analizie i ocenie zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy 

społecznej, 

e) realizacji zadań wynikających z rozeznanych potrzeb społecznych, 

f) rozwijaniu nowych form pomocy społecznej i samopomocy w ramach 

zidentyfikowanych potrzeb, 

Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej  

w Bielsku Podlaskim realizował zadania pomocy społecznej jako: 

a) zadania własne gminy o charakterze obowiązkowym, 

b) zadania własne gminy, 

mailto:mops_bielsk_podlaski@op.pl
http://www.mopsbielskpodlaski.pl/
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c) zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez gminę. 

Świadczenia z pomocy społecznej przyznawane były w formie decyzji 

administracyjnej. Decyzje wydawał dyrektor Ośrodka na podstawie upoważnienia 

udzielonego mu przez Burmistrza Miasta. Wydawanie decyzji poprzedzane było 

przeprowadzonym wywiadem pracownika socjalnego.  

Stan zatrudnienia w MOPS na 31 grudnia 2020 r. wynosił 46 etatów. 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w 2020 r. w ramach zadań własnych i zleconych 

realizował m.in. następujące świadczenia: 

a) zasiłki celowe - 305 osobom, w tym w ramach pomocy opałowej - 126 osobom, 

b) zasiłki celowe specjalne - 109 osobom, 

c) zasiłki celowe zwrotne - 231 osobom, w tym w ramach pomocy opałowej - 84 

osobom, 

d) sprawienie pogrzebu - 3 osobom, 

e) posiłki z dowozem dla osób w kwarantannie domowej i izolacji  domowej - 256 

osobom,  

f) zdarzenia losowe – 3 osobom, 

g) zasiłki okresowe – 274 osobom, 

h) zasiłki stałe - 119 osobom, 

i) zasiłki rodzinne z dodatkami – 13 737 świadczeń, 

j) świadczenia opiekuńcze – 8 428 świadczeń, 

k) jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka - 133 świadczenia, 

l) świadczenia rodzicielskie – 591 świadczeń, 

m) świadczenia „Za życiem” – 3 świadczenia. 

Ponadto w 2020 r. MOPS realizował: 

a) świadczenia wychowawcze (500+) – 49 204 świadczenia, 

b) świadczenia dobry start – 2 620 dzieciom, 

c) świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 1 759 świadczeń, 

d) specjalistyczne usługi opiekuńcze dla os. z zaburzeniami psychicznymi - 15 dzieciom 

na kwotę (wypracowano 4 683 godziny), 

e) usługi opiekuńcze w ramach programu „Opieka 75+” - 44 osobom (wypracowano  

6 086 godzin), 

f) finansowanie pobytu w DPS dla 38 osób, 

g) wieloletni Program „Posiłek w szkole i w domu” - 683 osoby zostały objęte 

Programem, w tym zapewniono posiłek dzieciom w przedszkolach i szkołach bądź 

osobom dorosłym w Restauracji „Podlasianka”. Ponadto w ramach Programu 

wypłacono zasiłki celowe oraz zakupiono i dowieziono posiłki dla 24 pensjonariuszy 

ŚDS w Bielsku Podlaskim. 

Tak jak w latach ubiegłych, MOPS zorganizował „Wigilię dla samotnych”. Od wielu 

lat miejscem realizacji tego wydarzenia była Restauracja „Podlasianka”. W związku  

z sytuacją epidemiczną i obowiązującymi ograniczeniami formuła spotkania wigilijnego 

została dostosowana do okoliczności. Restauracja „Podlasianka” przygotowała paczki 

świąteczne składające się z potraw wigilijno-świątecznych dla 125 osób. Takie pakiety 

zostały przekazane wszystkim osobom, które korzystały z posiłków oraz część trafiła  
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do najbardziej potrzebujących osób korzystających z pomocy społecznej. Dodatkowo dla 50 

dzieci z najuboższych rodzin MOPS przygotował paczki świąteczne. 

2) Środowiskowy Dom Samopomocy w Bielsku Podlaskim 

ul. Kazimierzowska 18/2 

17-100 Bielsk Podlaski 

 tel./fax. 85 833 10 10 

e-mail: sdsbielskpodlaski@wp.pl,  

www. sdsbielskpodlaski.pl 

Dyrektor: Lucyna Pakuła.  

Środowiskowy Dom Samopomocy w Bielsku Podlaskim jest jednostką budżetową  

Gminy Miejskiej Bielsk Podlaski. Placówka  funkcjonuje jako dzienny ośrodek wsparcia 

przeznaczony dla osób dorosłych z zaburzeniami psychicznymi, jest samodzielną jednostką 

organizacyjną pomocy społecznej, którą finansuje Wojewoda Podlaski ze środków budżetu 

państwa, jako zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej. Ponadto, w ramach zadań 

własnych jest finansowana z budżetu miasta Bielsk Podlaski. Zasięgiem działania ŚDS jest 

teren miasta Bielsk Podlaski. Na podstawie podpisanych porozumień między Miastem Bielsk 

Podlaski, a Gminą Wiejską Bielsk Podlaski oraz Gminą Wyszki do ŚDS mogą uczęszczać 

uprawnieni mieszkańcy tych  gmin. W 2020 roku z tej możliwości gminy nie skorzystały. 

Uczestnikami ośrodka są osoby niepełnosprawne intelektualnie i przewlekle 

psychicznie chore, a także osoby z lekką niepełnosprawnością intelektualną, gdy jednocześnie 

występują inne zaburzenia zwłaszcza  neurologiczne oraz  osoby wykazujące inne przewlekłe 

zaburzenia czynności psychicznych, które zgodnie ze stanem wiedzy medycznej są zaliczane 

do zaburzeń psychicznych (z wyłączeniem osób czynnie uzależnionych od środków 

psychoaktywnych). W grupie uczestników ŚDS są również osoby ze spektrum autyzmu oraz 

z niepełnosprawnością sprzężoną. Wsparcie ośrodka dotyczy głównie tych osób, które  

z powodu swojej niepełnosprawności mają trudności w prawidłowym funkcjonowaniu  

w środowisku społecznym, zaspokojeniu niezbędnych potrzeb czy przezwyciężeniu trudnych 

sytuacji życiowych. Środowiskowy Dom Samopomocy podtrzymywał i rozwijał umiejętności 

uczestników, które są niezbędne do możliwie jak najbardziej samodzielnego życia. 

Odpłatność za pobyt w ŚDS ustalał dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  

w Bielsku Podlaskim. W 2020 roku placówka dysponowała 30 miejscami. Według stanu na 

31 grudnia 2020 roku w ŚDS przebywało 27 podopiecznych.  

W ramach realizowanych zadań do ŚDS należało: 

a) podtrzymywanie i rozwijanie umiejętności uczestników do możliwie jak najbardziej 

samodzielnego życia, 

b) wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi w przezwyciężaniu trudnych sytuacji 

życiowych oraz zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych, 

c) dążenie do pełnej integracji społecznej osób niepełnosprawnych poprzez ich aktywne 

uczestnictwo w życiu publicznym, kulturalnym, artystycznym, sportowym oraz 

odpowiednie dostosowanie do ich zainteresowań i potrzeb. 

ŚDS świadczył też usługi opiekuńcze i inne, w szczególności:  

a) stwarzał odpowiednie warunki pobytu (niezbędne pomieszczenia i sprzęt dostosowane 

do realizacji zadań w zakresie postępowania wspierająco – aktywizującego), 

mailto:sdsbielskpodlaski@wp.pl
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b) zapewniał możliwość spożycia gorącego posiłku, 

c) zapewniał niezbędną opiekę, w tym opiekę indywidualną w szczególności 

uczestnikom z niepełnosprawnością sprzężoną oraz ze spektrum autyzmu, 

d) umożliwiał realizację programu wspierająco – aktywizującego,  

e) zapewniał dostęp do kultury, rekreacji, wypoczynku oraz oświaty,  

f) zapewniał spokój i bezpieczeństwo w czasie pobytu w placówce, 

g) organizował inne świadczenia stosownie do potrzeb uczestników i możliwości domu. 

W 2020 r. w Środowiskowym Domu Samopomocy zatrudnionych było 10 osób  

w łącznym wymiarze 8,75 etatów: 

a) 8 osób w pełnym wymiarze czasu pracy (8 etatów), 

b) 2 osoby w niepełnym wymiarze czasu pracy (0,75 etatu). 

Wszyscy pracownicy posiadają wieloletni staż pracy z osobami niepełnosprawnymi, 

wymagany również ze względu na standaryzację placówek. Poziom zatrudnienia 

pracowników jest adekwatny do zachowania współczynnika zatrudnienia obowiązującego  

w placówkach ŚDS w przeliczeniu na ilość miejsc przeznaczonych uczestnikom. Pomimo 

trudnej sytuacji pandemicznej w 2020 r. i pracy ośrodka w warunkach ostrego reżimu 

sanitarnego placówka zrealizowała następujące działania:   

a) wykonała 3 prezentacje artystyczne w formie on-line,  

b) prowadziła współpracę z mediami lokalnymi - Telewizją Podlasie i TVK Hajnówka,  

c) zorganizowała pracę zdalną na rzecz uczestników placówki w okresie wstrzymania 

działalności ŚDS,  

d) udzielała wsparcia i pomocy rodzinom (pomoc w pozyskaniu rekompensaty 

finansowej  ze środków PFRON za czas zawieszenia działalności ŚDS na rzecz 

uczestników), 

e) kontynuowała indywidualną rehabilitację na rzecz uczestników z niepełnosprawnością 

sprzężoną oraz ze spektrum autyzmu (łącznie 6 osób – zakupiono indywidualne usługi 

rehabilitacyjne w ramach realizacji ustawy „Za Życiem”), 

f) przeprowadziła warsztaty plastyczne – indywidualne zajęcia interaktywne na rzecz 

uczestników ŚDS (w tym osób z niepełnosprawnością sprzężoną oraz ze spektrum 

autyzmu). Usługę sfinansowano ze środków przeznaczonych na realizację ustawy  

„Za Życiem”, 

g) prowadziła wsparcie psychologiczne uczestników i rodzin. Koszt usługi został 

sfinansowany ze środków przeznaczonych na realizację ustawy „Za Życiem”, 

h) przeprowadziła prace remontowe związane z gruntownym remontem łazienki 

przeznaczonej na potrzeby uczestników (dotacja celowa z budżetu państwa),  

i) utworzyła salę wyciszeń na rzecz osób z niepełnosprawnością sprzężoną oraz  

ze spektrum autyzmu (środki związane z realizację ustawy „Za Życiem”), 

j) zmieniła typ placówki z AB na placówkę typu ABC (C – grupa osób wykazujących 

inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych), 

k) złożyła wniosek do Wojewody Podlaskiego o dofinansowanie w 2021 r. remontu 

drugiej łazienki.  
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Rozdział VII. Bezpieczeństwo. 

 
1. Ochrona przed przestępstwami oraz zapewnienie ładu i porządku; 

Dążąc do zwiększenia bezpieczeństwa mieszkańców – Miasto Bielsk Podlaski 

podpisało 8 lipca 2020 roku z Komendantem Powiatowym Policji w Bielsku Podlaskim 

porozumienie mające na celu zmniejszenie ilości popełnianych przestępstw i wykroczeń. 

Dotyczyło ono sfinansowania dodatkowych patroli pieszych i rowerowych, które 

funkcjonariusze Policji wykonywali po skończonej służbie, w swoim wolnym czasie. 

Dodatkowe partole strzegły bezpieczeństwa mieszkańców od 9 lipca 2020 roku do 31 grudnia 

2020 roku Miasto Bielsk Podlaski przeznaczyło na nie 35 000,00 złotych. 

Patrole dyslokowane były w czwartki w godzinach 730 – 1530, a w pozostałe dni 

między 1600 – 200. W ramach porozumienia 158 policjantów pełniło służbę w patrolach 

pieszych. W trakcie pełnienia patroli wylegitymowano 109 osób i ujawniono 884 popełnione 

wykroczenia, z czego na 113 nałożono mandaty karne, przeciwko 13 osobom sporządzono 

wnioski do sądu o ukaranie oraz pouczono 758 osób. Ponadto policjanci zatrzymali 

poszukiwane 4 osoby oraz zatrzymali jedną osobę za posiadanie środków odurzających.  

Drugie porozumienie zawarte 10 lipca 2020 roku z Komendantem Wojewódzkim 

Policji w Białymstoku dotyczyło dofinansowania kwotą 34 800,00 złotych przez Miasto 

Bielsk Podlaski zakupu dwóch samochodów osobowych na potrzeby Komendy Powiatowej 

Policji w Bielsku Podlaskim. 

Z raportu Komendanta Powiatowego Policji w Bielsku Podlaskim pt. „Stan 

bezpieczeństwa i porządku publicznego w mieście Bielsk Podlaski za 2020 roku” wynika, że 

w 2020 roku funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Bielsku Podlaskim wszczęli 

347 postępowań – w stosunku do których osiągnięto wykrywalność na poziomie 83,33%.  

W kategorii siedmiu najbardziej niebezpiecznych przestępstw kryminalnych (kradzież, 

uszkodzenie ciała, bójka, pobicie, uszkodzenie mienia, kradzież z włamaniem, przestępstwa 

rozbójnicze i uszczerbek na zdrowiu) wszczęto 79 postępowań – w stosunku do których 

osiągnięto wykrywalność na poziomie 56,25%. 

W związku z przestępstwami związanymi z przemocą w rodzinie dokonano 251 

interwencji domowych, zatrzymano 36 sprawców oraz założono 170 „Niebieskich Kart”. 

 

2. Ochrona przeciwpożarowa. 

Ochronę przeciwpożarową na terenie miasta Bielsk Podlaski zapewnia przede 

wszystkim Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku Podlaskim, a także 

jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej sąsiednich gmin oraz odpowiednie służby BHP  

w zakładach pracy. 

Poniżej została przedstawiona tabela ilustrująca rodzaj zdarzeń, które wystąpiły na 

obszarze miasta w 2019 oraz w 2020 roku. 
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RODZAJ 

ZDARZENIA 
2019 miasto 2020 miasto 

+/- 

miasto 

P O Ż A R Y 

Małe 51 46 -5 

Średnie 1 - -1 

Duże 1 - -1 

Bardzo duże - - - 

RAZEM 53 46 -7 

Straty w tysiącach złotych 413,1 485 +71,9 

Uratowane mienie w tysiącach złotych 7050 24559 +17509 

Ofiary śmiertelne - 1 +1 

Ranni - 3 +3 

Osoby uratowane - 3 +3 

MIEJSCOWE  ZAGROŻENIA 

Klęski żywiołowe - - - 

Duże - - - 

Średnie - - - 

Lokalne 94 121 +27 

Małe 15 13 -2 

RAZEM 109 134 25 

DANE STATYSTYCZNE 

Straty w tysiącach złotych 310,9 218,9 -92 

Uratowane mienie w tysiącach złotych 5 110 +105 

Ofiary śmiertelne - 1 +1 

Ranni 20 21 +1 

Osoby uratowane 20 21 +1 
 

 

Dane z tabeli pochodzą z dokumentu Komendanta Powiatowego Państwowej Straży 

Pożarnej w Bielsku Podlaskim „Informacja o stanie bezpieczeństwa przeciwpożarowego na 

terenie miasta Bielsk Podlaski w 2020 roku.” 
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3. Ochrona przed skutkami klęsk żywiołowych, w tym zagrożenia 

epidemicznego. 

Działania przygotowawcze służące do zminimalizowania ewentualnych strat 

spowodowanych klęskami żywiołowymi polegały na: 

1) działaniach planistycznych i organizacyjnych w zakresie zarządzania kryzysowego 

oraz obrony cywilnej prowadzonych przez Urząd Miasta Bielsk Podlaski; 

 

2) prowadzeniu Miejskiego Magazynu Obrony Cywilnej – posiada on na stanie m.in.: 

 

a) sprzęt potrzebny w akcjach, np. mobilny agregat prądotwórczy GE3-

50KW/62,5KVA, motopompę spalinową do pompowania wody, podnośniki 

hydrauliczne, 

b) narzędzia, np. szpadle, kilofy, łomy, siekiery, piły, nożyce do cięcia drutu, 

c) urządzenia, np. przyrządy do prognozowania skażeń,  

d) odzież ochronną, np. mundury OC, buty, rękawice, wodery, płaszcze gumowe, 

kaski, 

e) materiały, np. worki przeciwpowodziowe, plandeki. 

 

3) opłacaniu pobranej przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej  

w Bielsku Podlaskim wody z hydrantów sieci wodociągowej do celów 

przeciwpożarowych na terenie miasta; 

 

4) utrzymywaniu w gotowości sytemu ostrzegania ludności – w mieście Bielsk Podlaski 

jest 9 syren alarmowych obrony cywilnej. 

W 2020 roku w zakresie zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej były 

zaplanowane wydatki na kwotę 12.000,00 złotych, z czego wydano 4.746,30 złotych. 

Powodem niższych wydatków, był brak konieczności uruchamiania działań interwencyjnych, 

np. przeciwpowodziowych.  

Działania związane ze zwalczaniem pandemii COVID-19 na terenie miasta polegały 

na: przeprowadzeniu akcji ozonowania miejsc publicznych, dostarczeniu mieszkańcom 

miasta, którzy ukończyli 60 rok życia maseczek ochronnych (7 100 szt.), zakupie  

102 kombinezonów dla załóg pogotowia ratunkowego obsługujących miasto Bielsk Podlaski, 

a także zakupie materiałów ochronnych zabezpieczających klientów i pracowników Urzędu 

Miasta. Na powyższe wydatki, w łącznej kwocie 50 263,67 zł, przeznaczono środki 

pochodzące z rozdysponowania rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe. W Urzędzie 

Miasta i jednostkach budżetowych zrealizowano także wydatki na przeciwdziałanie COVID-

19 polegające na zakupie sprzętu, zakupie materiałów ochronnych, przebudowie 

pomieszczeń, sfinansowane z innych środków, na ogólną kwotę 640 694,41 złotych. 

Udzielono dotacji celowej w kwocie 110 000,00 złotych dla Samodzielnego Publicznego 

Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bielsku Podlaskim z przeznaczeniem na zakup urządzenia  

do dezynfekcji ścieków szpitalnych. 
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Rozdział VIII. Realizacja uchwał Rady Miasta Bielsk Podlaski oraz 

wniosków przyjętych przez Radę Miasta w 2020 r. 

 

Rada Miasta Bielsk Podlaski w 2020 roku podjęła ogółem 102 uchwały, z tego:  

 96 uchwał, z których inicjatywą wystąpił Burmistrza Miasta,  

 4 uchwały podjęte na wniosek Przewodniczącego Rady Miasta, które dotyczyły 

uchwalenia planów pracy Komisji oraz uchwalenia planu pracy Rady Miasta, przyjęcia 

sprawozdań z działalności Komisji, a także skargi na Przewodniczącego Komisji Skarg, 

Wniosków i Petycji,  

 jedną uchwałę, która została przygotowana przez Komisję Skarg, Wniosków i Petycji 

dotyczącą rozpatrzenia skargi na działanie Burmistrza Miasta,  

 jedną uchwałę, która została przygotowana przez grupę radnych dotycząca nadania nazwy 

ulicy na terenie miasta Bielsk Podlaski. 

W roku 2020 podjęto 45 uchwał, w większości związane ze zmianami w budżecie oraz 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta, a także uchwał związanych z zatwierdzeniem 

sprawozdania finansowego Miasta Bielsk Podlaski za 2019 r. wraz ze sprawozdaniem  

z wykonania budżetu za 2019 r., udzieleniem Burmistrzowi Miasta absolutorium za 2019 r.,  

a także podatków lokalnych i Budżetu Obywatelskiego. 

Z zakresu oświaty i kultury podjęto 23 uchwały, z zakresu spraw gospodarki 

komunalnej - 14 uchwał, z zakresu spraw dotyczących gospodarki przestrzennej - 11 uchwał.  

Ponadto w 2020 roku Rada Miasta podjęła uchwały w sprawie: 

 udzielenia wotum zaufania Burmistrzowi Miasta Bielsk Podlaski, 

 zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Bielsk Podlaski, 

 ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie zasad i trybu nadawania Tytułu 

„Honorowy Obywatel Miasta Bielsk Podlaski”, 

 wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Bielsk Podlaski, 

 3 uchwały dotyczące spraw organizacyjnych związanych z funkcjonowaniem Rady 

Miasta, tj. uchwalenia planów pracy Komisji, przyjęcia sprawozdań z działalności 

Komisji Rady Miasta oraz uchwalenia planu pracy Rady Miasta, 

 2 uchwały dotyczące rozpatrywanych skarg. 

W 2020 roku spośród 102 uchwał, 32 uchwały stanowiły przepisy prawa 

miejscowego, w tym 3 uchwały dotyczyły zatwierdzenia zarządzeń Burmistrza Miasta Bielsk 

Podlaski w zakresie wprowadzenia zakazu handlu na targowiskach miejskich, a następnie 

uchylenia całkowitego zakazu handlu. 

Wypełniając obowiązek wynikający z art. 16 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r.  

o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z2019 r. poz. 

296) Rada Miasta podjęła 7 uchwał w sprawie ogłoszenia tekstów jednolitych, które 

dotyczyły uchwał w następujących sprawach: 

 zasad i trybu nadawania Tytułu „Honorowy Obywatel Miasta Bielsk Podlaski”, 



74 

 

 wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących 

żłobki lub kluby dziecięce na terenie Miasta Bielsk Podlaski, w tym określenia kategorii 

dzieci na które przyznawana jest dotacja, 

 trybu udzielania i rozliczania dotacji dla placówek wychowania przedszkolnego i szkół 

prowadzonych na terenie Miasta Bielsk Podlaski oraz trybu i zakresu kontroli 

prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji, 

 szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, w tym 

specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych 

dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub 

całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania, 

 ustalenia regulaminów targowisk miejskich zlokalizowanych w Bielsku Podlaskim, 

 przyjęcia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Miasta 

Bielsk Podlaski na lata 2017-2021, 

 zasad udzielania bonifikaty od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących 

własność Gminy Miejskiej Bielsk Podlaski. 

Poniżej opis realizacji uchwał przyjętych przez Radę Miasta Bielsk Podlaski 

1. Uchwała Nr XVII/149/20 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 28 stycznia 2020 r.  

w sprawie uchwalenia statutu Środowiskowego Domu Samopomocy w Bielsku 

Podlaskim 

 

Uchwała w trakcie realizacji. Uchwała została opublikowana w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Podlaskiego 30 stycznia 2020 r. pod poz. 724 i weszła  

w życie po 14 dniach od jej ogłoszenia. Uchwalony statut uwzględnia postanowienia  

i zmiany wynikające z rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie 

środowiskowych domów samopomocy. 

 

2. Uchwała Nr XVII/150/20 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 28 stycznia 2020 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy Miasta 

Bielsk Podlaski z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa  

w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  

i o wolontariacie na rok 2020 

 

Uchwała weszła w życie po opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Podlaskiego. Zmienione uchwałą zapisy stanowiły podstawę do powołania i trybu 

pracy komisji konkursowych. 

 

3. Uchwała Nr XVII/151/20 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 28 stycznia 2020 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli przedszkoli  

i szkół prowadzonych przez Miasto Bielsk Podlaski 

 

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.  

Uchwała jest w trakcie realizacji. Na podstawie uchwały dyrektorzy ustalają 

wynagradzanie nauczycielom zatrudnionym w przedszkolach i szkołach 

prowadzonych przez Miasto Bielsk Podlaski. 

 

4. Uchwała Nr XVII/152/20 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 28 stycznia 2020 r.  

w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego 
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nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych 

przez Miasto Bielsk Podlaski na rok 2020 

 

Uchwała była realizowana w 2020 roku. Na podstawie uchwały przyznawano 

nauczycielom dofinansowanie do kosztów kształcenia pobieranego przez placówki 

doskonalenia nauczycieli, szkoły wyższe oraz podmioty, których zadania statutowe 

obejmują doskonalenie zawodowe nauczycieli oraz za kursy kwalifikacyjne lub 

doskonalące, seminaria, jak również inne indywidualne formy doskonalenia 

zawodowego. 

 

5. Uchwała Nr XVII/153/20 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 28 stycznia 2020 r.  

w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania 

rekrutacyjnego do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej 

prowadzonych przez Miasto Bielsk Podlaski, określenia dokumentów niezbędnych  

do potwierdzenia spełniania kryteriów oraz przyznania liczby punktów każdemu 

kryterium 

 

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego 

30 stycznia 2020 r. i weszła w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Uchwała 

jest w trakcie realizacji. Na podstawie przyjętych kryteriów przeprowadzono 

rekrutację do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkole na rok szkolny 

2020/2021. 

 

6. Uchwała Nr XVII/154/20 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 28 stycznia 2020 r.  

w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie na rok szkolny 

2019/2020 

 

Uchwała weszła w życie po opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Podlaskiego. Uchwalone stawki średniej ceny paliw stanowiły podstawę obliczenia  

i wypłaty kosztów przewozu dzieci i uczniów niepełnosprawnych do przedszkoli  

i szkół w roku szkolnym 2019/2020. 

 

7. Uchwała Nr XVII/155/20 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 28 stycznia 2020 r.  

w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta na 2020 r. 

Uchwałę zrealizowano, zmiany zostały dokonane zgodnie z zapisami uchwały, 

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego 

pod poz. 967, dnia 10 lutego 2020 r. 

8. Uchwała Nr XVII/156/20 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 28 stycznia 2020 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta 

Bielsk Podlaski na lata 2020-2030 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na 

lata 2020-2030. 

Uchwałę zrealizowano zgodnie z brzmieniem, zamieszczono na stronie internetowej 

Urzędu Miasta Bielsk Podlaski w Biuletynie Informacji Publicznej oraz przekazano  

do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku. 

9. Uchwała Nr XVII/157/20 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 28 stycznia 2020 r.  

w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w mieście Bielsk Podlaski. 
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Uchwała została zrealizowana w następujący sposób: nazwa została wprowadzona  

do ewidencji miejscowości ulic i adresów i będzie stosowana przy ustalaniu numerów 

porządkowych budynków znajdujących się na nieruchomościach przyległych.  

O nadaniu nazwy ulicy zostali poinformowani: Urząd Statystyczny, wnioskodawca, 

Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim, a także służby ratownicze, policja, urząd 

pocztowy. 

 

10. Uchwała Nr XVII/158/20 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 28 stycznia 2020 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Bielsk Podlaski 

 

Jako akt prawa miejscowego uchwała została opublikowana w Dz. Urz. Woj. Podl.  

z 2020 r. poz. 730 i weszła w życie 14 lutego 2020 r. 

Uchwałą wprowadzono następujące zmiany:  

1) w § 39 w pkt. 2 skreślono wyraz: „ustawy”;  

2) w załączniku Nr 3 dodano ust. 2a o treści: „2a. Miejskie Przedsiębiorstwo 

Oczyszczania, ul. Studziwodzka 37 – spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością”. 

 

11. Uchwałę Nr XVII/159/20 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 28 stycznia 2020 r.  

w sprawie uchwalenia planów pracy Komisji Rady Miasta Bielsk Podlaski 

Uchwała została zrealizowana. W oparciu o uchwałę Komisje Rady Miasta w ciągu 

2020 r. realizowały swoje plany pracy. Posiedzenia Komisji były poświęcone głównie 

rozpatrywaniu materiałów przedkładanych pod obrady sesji oraz analizie informacji 

przedkładanych przez Burmistrza Miasta zgodnie z zaplanowaną tematyką. 

12. Uchwała Nr XVIII/160/20 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 25 lutego 2020 r.  

w sprawie wyboru przedstawicieli Rady Miasta Bielsk Podlaski do składu Bielskiej 

Rady Działalności Pożytku Publicznego trzeciej kadencji 

 

Na podstawie uchwały powołano jednego z dwóch przedstawicieli Rady Miasta  

w skład Bielskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego trzeciej kadencji. 

 

13. Uchwała Nr XVIII/161/20 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 25 lutego 2020 r.  

w sprawie trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Bielskiej 

Rady Działalności Pożytku Publicznego 

 

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego  

(Dz. Urz. Woj. Podl. z 2020 r. poz. 1200). Na jej podstawie przeprowadzono nabór 

członków do BRDPP trzeciej kadencji. Jest podstawą funkcjonowania i działania 

BRDPP. 

 

14. Uchwała Nr XVIII/162/20 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 25 lutego 2020 r.  

w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta na 2020 r.  

Uchwałę zrealizowano, zmiany zostały zapisane zgodnie z zapisami uchwały, 

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego 

pod poz. 1201, dnia 28 lutego 2020 r. 
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15. Uchwała Nr XVIII/163/20 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 25 lutego 2020 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta 

Bielsk Podlaski na lata 2020-2030 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań  

na lata 2020-2030 

Uchwałę zrealizowano zgodnie z brzmieniem, zamieszczono na stronie internetowej 

Urzędu Miasta Bielsk Podlaski w Biuletynie Informacji Publicznej oraz przekazano  

do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku. 

16. Uchwała Nr XVIII/164/20 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 25 lutego 2020 r.  

w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny działki stanowiącej własność 

Gminy Miejskiej Bielsk Podlaski, położonej w Bielsku Podlaskim przy ul. Tadeusza 

Kościuszki na cel publiczny 

 

Nieruchomość została przekazana w drodze aktu notarialnego, zgodnie z celem 

określonym w uchwale. 

 

17. Uchwała Nr XVIII/165/20 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 25 lutego 2020 r.  

w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie zasad i trybu nadawania 

Tytułu „Honorowy Obywatel Miasta Bielsk Podlaski” 

Tekst jednolity uchwały został ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Podlaskiego z 2020 r. poz. 1217 i został zamieszczony w Biuletynie Informacji 

Publicznej oraz na stronie internetowej Urzędu w zakładce Honorowi Obywatele 

Miasta Bielsk Podlaski. Ogłoszenie tekstu jednolitego miało na celu ułatwienie 

posługiwania się tekstem aktu prawnego, bowiem wcześniej był on nowelizowany.  

W 2020 roku nie wpłynął żaden wniosek o przyznanie ww. tytułu.  

18. Uchwała Nr XVIII/166/20 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 25 lutego 2020 r.  

w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski 

Rada Miasta uznała za bezzasadną skargę z dnia 14 stycznia 2020 r. na działalność 

Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski w związku z wypowiedzią Zastępcy Burmistrza  

na sesji Rady Miasta. 

Uchwała została zrealizowana. Przewodniczący Rady Miasta pismem z dnia 26 lutego 

2020 r. zawiadomił skarżącego o sposobie załatwienia skargi poprzez przesłanie 

uchwały Rady Miasta wraz z uzasadnieniem. 

19. Uchwała Nr XVIII/167/20 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 25 lutego 2020 r.  

w sprawie przyjęcia sprawozdań z działalności Komisji Rady Miasta za okres  

od początku kadencji do 31 grudnia 2019 r. 

 

Komisje przedłożyły sprawozdania ze swojej działalności pod obrady sesji. Rada 

Miasta przyjęła przedłożone sprawozdania w drodze uchwały. 

 

20. Uchwała Nr XIX/168/20 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 2 marca 2020 r.  

w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta na 2020 r. 
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Uchwałę zrealizowano, zmiany zostały zapisane zgodnie z zapisami uchwały. 

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego 

pod poz. 1469, dnia 11 marca 2020 roku. 

21. Uchwała Nr XIX/169/20 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 2 marca 2020 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta 

Bielsk Podlaski na lata 2020-2030 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na 

lata 2020-2030 

Uchwałę zrealizowano zgodnie z brzmieniem, zamieszczono na stronie internetowej 

Urzędu Miasta Bielsk Podlaski w Biuletynie Informacji Publicznej oraz przekazano do 

Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku. 

22. Uchwała Nr XX/170/20 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 31 marca 2020 r.  

w sprawie ustalenia w zakresie zadań własnych szczegółowych zasad ponoszenia 

odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych 

 

Na podstawie uchwały zostały ustalone i doprecyzowane zasady ponoszenia 

odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych  

dla mieszkańców miasta Bielsk Podlaski. Uchwała została opublikowana w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Podlaskiego 2 kwietnia 2020 r. pod poz. 1811. Uchwała 

jest podstawą do określania  

 

23. Uchwała Nr XX/171/20 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 31 marca 2020 r.  

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie wysokości i zasad 

ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub 

kluby dziecięce na terenie Miasta Bielsk Podlaski, w tym określenia kategorii dzieci 

na które przyznawana jest dotacja 

 

W akcie prawnym zostały uwzględnione zmiany wprowadzone uchwałą nr VI/55/19 

Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 26 marca 2019 r. (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2019 r. 

poz. 1750). Tekst jednolity uchwały został opublikowany w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Podlaskiego 2 kwietnia 2020 r. pod poz. 1836.  

 

24. Uchwała Nr XX/172/20 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 31 marca 2020 r.  

w sprawie wyboru przedstawicieli Rady Miasta Bielsk Podlaski do składu Bielskiej 

Rady Działalności Pożytku Publicznego trzeciej kadencji 

 

Na podstawie uchwały powołano drugiego przedstawiciela Rady Miasta w skład 

Bielskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego trzeciej kadencji. 

 

25. Uchwała Nr XX/173/20 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 31 marca 2020 r.  

w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta na 2020 r. 

Uchwałę zrealizowano, zmiany zostały zapisane zgodnie z zapisami uchwały. 

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego 

pod poz. 1955 dnia 9 kwietnia 2020 r. 

26. Uchwała Nr XX/174/20 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 31 marca 2020 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta 
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Bielsk Podlaski na lata 2020-2030 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań  

na lata 2020-2030 

Uchwałę zrealizowano zgodnie z brzmieniem, zamieszczono w Biuletynie Informacji 

Publicznej Urzędu Miasta Bielsk Podlaski oraz przekazano do Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w Białymstoku. 

27. Uchwała Nr XX/175/20 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 31 marca 2020 r.  

w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie miasta Bielsk Podlaski 

 

Uchwała została zrealizowana w następujący sposób: nazwa została wprowadzona do 

ewidencji miejscowości ulic i adresów i będzie stosowana przy ustalaniu numerów 

porządkowych budynków znajdujących się na nieruchomościach przyległych.  

O nadaniu nazwy ulicy zostali poinformowani: Urząd Statystyczny, wnioskodawca, 

Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim, a także służby ratownicze, policja, urząd 

pocztowy. 

 

28. Uchwała Nr XX/176/20 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 31 marca 2020 r.  

w sprawie zatwierdzenia zarządzenia Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski 

 

Przedmiotową uchwałą zatwierdzono Zarządzenie Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski 

w sprawie zakazu handlu na targowiskach miejskich przy ul. Krynicznej i przy  

ul. Żwirki i Wigury. Wprowadzony zakaz obowiązywał od 17 marca 2020 roku do 

czasu odwołania i nie dotyczył sprzedaży artykułów spożywczych. Wprowadzony 

został w związku z zagrożeniem rozprzestrzeniania się koronawirusa COVID-19. 

 

29. Uchwała Nr XX/177/20 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 31 marca 2020 r.  

w sprawie skargi na Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji 

 

Rada Miasta stwierdziła brak podstawy prawnej do rozpatrzenia skargi z dnia  

18 lutego 2020 r. na Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.  

Uchwała została zrealizowana w następujący sposób: Wiceprzewodniczący Rady 

Miasta pismem z dnia 1 kwietnia 2020 r. zawiadomił skarżącego o sposobie 

załatwienia skargi poprzez przesłanie uchwały Rady Miasta wraz z uzasadnieniem. 

 

30. Uchwała Nr XXI/178/20 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 28 kwietnia 2020 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Strategii Integracji i Rozwiązywania 

Problemów Społecznych Miasta Bielsk Podlaski na lata 2014-2022 

 

Uchwała w trakcie realizacji. Uchwałą został przyjęty harmonogram wdrażania 

strategii na lata 2020 – 2022, który aktualizuje najważniejsze cele strategiczne  

do realizacji na kolejne trzy lata. 

 

31. Uchwała Nr XXI/179/20 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 28 kwietnia 2020 r.  

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie trybu udzielania  

i rozliczania dotacji dla placówek wychowania przedszkolnego i szkół prowadzonych 

na terenie Miasta Bielsk Podlaski oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości 

pobrania i wykorzystania dotacji 
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Uchwała w trakcie realizacji. W dokumencie uwzględnione zostały zmiany 

wprowadzone uchwałą Nr VII/66/19 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 23 kwietnia 

2019 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla placówek wychowania 

przedszkolnego i szkół prowadzonych na terenie Miasta Bielsk Podlaski oraz trybu  

i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji (Dz. Urz. Woj. 

Podl. z 2019 r. poz. 2492).  

 

32. Uchwała Nr XXI/180/20 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 28 kwietnia 2020 r.  

w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta na 2020 r. 

Uchwałę zrealizowano, zmiany zostały zapisane zgodnie z zapisami uchwały. 

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego 

pod poz. 2264 dnia 5 maja 2020 r.  

33. Uchwała Nr XXI/181/20 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 28 kwietnia 2020 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta 

Bielsk Podlaski na lata 2020-2030 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań  

na lata 2020-2030 

 

Uchwałę zrealizowano zgodnie z brzmieniem, zamieszczono na stronie internetowej 

Urzędu Miasta Bielsk Podlaski w Biuletynie Informacji Publicznej oraz przekazano  

do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku. 

 

34. Uchwała Nr XXI/182/20 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 28 kwietnia 2020 r.  

w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości grup przedsiębiorców, których 

płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych 

konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19 

Uchwałę zmieniono na podstawie Uchwały Nr XXII/187/20 Rady Miasta Bielsk 

Podlaski z dnia 8 maja 2020r. Uchwała została opublikowana w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Podlaskiego pod poz. 2191, dnia 30 kwietnia 2020 r.  

35. Uchwała Nr XXI/183/20 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 28 kwietnia 2020 r.  

w sprawie przyjęcia Programu Opieki nad Zabytkami Miasta Bielsk Podlaski na lata 

2020-2023 

 

Uchwała została przyjęta do realizacji. 

 

36. Uchwała Nr XXII/184/20 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 8 maja 2020 r.  

w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu 

 

Miasto Bielsk Podlaski wyemitowało 20.600 (dwadzieścia tysięcy sześćset) obligacji 

o wartości nominalnej 1.000 (słownie: jeden tysiąc złotych) każda, na łączną kwotę 

20.600.000 zł (słownie: dwadzieścia milionów sześćset tysięcy złotych). 

 

37. Uchwała Nr XXII/185/20 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 8 maja 2020 r.  

w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta na 2020 r. 
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Uchwałę zrealizowano, zmiany zostały dokonane zgodnie z zapisami uchwały. 

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego 

pod poz. 2407, 12 maja 2020 roku. 

38. Uchwała Nr XXII/186/20 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 8 maja 2020 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta 

Bielsk Podlaski na lata 2020-2030 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na 

lata 2020-2030 

 

Uchwałę zrealizowano zgodnie z brzmieniem, zamieszczono w Biuletynie Informacji 

Publicznej Urzędu Miasta Bielsk Podlaski oraz przekazano do Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w Białymstoku. 

 

39. Uchwała Nr XXII/187/20 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 8 maja 2020 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości grup 

przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku  

z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19 

Uchwałę zrealizowano zgodnie z brzmieniem. Dokonano zwolnień od podatku  

od nieruchomości gruntów oraz budynków i budowli lub ich części związanych  

z prowadzeniem działalności gospodarczej przez przedsiębiorców za miesiąc 

kwiecień, maj, czerwiec, na podstawie złożonych wniosków. Uchwała została 

opublikowana na stronie internetowej Urzędu Miasta Bielsk Podlaski oraz została 

opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego pod poz. 2377, 

dnia 11 maja 2020 r. 

40. Uchwała Nr XXIII/188/20 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 26 maja 2020 r.  

w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub 

roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków 

 

Uchwała weszła w życie 12 czerwca 2020 roku po uprzednim opublikowaniu  

w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego (poz. 2565) i jest w trakcie 

realizacji. Nowelizacja uchwały umożliwia zainteresowanym podmiotom składanie 

wniosków w każdym terminie. 

 

41. Uchwała Nr XXIII/189/20 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 26 maja 2020 r.  

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie szczegółowych 

warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, w tym specjalistyczne 

usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób  

z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub 

całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania 

 

Uchwała w trakcie realizacji. W dokumencie uwzględniono zmiany wprowadzone 

uchwałą Nr VIII/79/19 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 28 maja 2019 r. (Dz. Urz. 

Woj. Podl. z 2019 r. poz. 3009). Tekst jednolity uchwały opublikowano w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Podlaskiego 28 maja 2020 r. pod poz. 2574. 

 

42. Uchwała Nr XXIII/190/20 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 26 maja 2020 r.  

w sprawie przeprowadzenia na terenie miasta Bielsk Podlaski konsultacji społecznych 

w sprawie Budżetu Obywatelskiego jako części budżetu Miasta na 2021 rok 
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Uchwała została zrealizowana i zgodnie z zawartymi postanowieniami 

przeprowadzono na terenie miasta Bielsk Podlaski konsultacje społeczne w sprawie 

Budżetu Obywatelskiego jako części budżetu miasta na 2021 rok. Głosowanie nad 

zgłoszonymi projektami odbyło się w dniach od 1 października 2020 r. do  

8 października 2020 r. Do realizacji przyjęto pięć zadań o charakterze majątkowym 

oraz pięć zadań o charakterze społeczno-kulturalnym.  

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego 

pod poz. 2566, dnia 28 maja 2020 r. 

43. Uchwała Nr XXIII/191/20 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 26 maja 2020 r.  

w sprawie zwolnienia samorządowego zakładu budżetowego – Pływalnia Miejska 

„Wodnik” w Bielsku Podlaskim z obowiązku wpłaty do budżetu Miasta nadwyżki 

środków obrotowych za 2019 rok 

Uchwałę zrealizowano zgodnie z brzmieniem. Zwolniono samorządowy zakład 

budżetowy Pływalnię Miejską „Wodnik” w Bielsku Podlaskim z obowiązku wpłaty do 

budżetu Miasta Bielsk Podlaski nadwyżki środków obrotowych ustalonych na koniec 

okresu sprawozdawczego za rok 2019. Nadwyżkę środków obrotowych samorządowy 

zakład budżetowy przeznaczył na wydatki związane z prowadzeniem działalności 

bieżącej w szczególności na pokrycie kosztów energii elektrycznej. 

44. Uchwała Nr XXIII/192/20 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 26 maja 2020 r.  

w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta na 2020 r. 

Uchwałę zrealizowano, zmiany zostały wprowadzone zgodnie z zapisami uchwały. 

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego 

pod poz. 2597 dnia 29 maja 2020 r. 

45. Uchwała Nr XXIII/193/20 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 26 maja 2020 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta 

Bielsk Podlaski na lata 2020-2034 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na 

lata 2020-2034 

 

Uchwałę zrealizowano zgodnie z brzmieniem, zamieszczono w Biuletynie Informacji 

Publicznej Urzędu Miasta Bielsk Podlaski oraz przekazano do Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w Białymstoku. 

 

46. Uchwałę Nr XXIII/194/20 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 26 maja 2020 r.  

w sprawie zatwierdzenia zarządzenia Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski 

 

Przedmiotową uchwałą zatwierdzono Zarządzenie Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski 

w sprawie zakazu handlu na targowiskach miejskich przy ul. Krynicznej i przy  

ul. Żwirki i Wigury. Z uwagi na łagodzenie przez rząd obostrzeń w związku  

z epidemią koronawirusa COVID-19 wydane zostało zarządzenie, które wyłączyło  

z dniem 29 kwietnia 2020 roku z zakazu handlu artykuły spożywcze oraz sadzonki: 

kwiatów, warzyw, owoców, krzewów i drzewek oraz nasion. 

 

47. Uchwałę Nr XXIII/195/20 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 26 maja 2020 r.  

w sprawie zatwierdzenia zarządzenia Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski. 
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Przedmiotową uchwałą zatwierdzono Zarządzenie Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski 

w sprawie uchylenia całkowitego zakazu handlu na targowiskach miejskich przy  

ul. Krynicznej i przy ul. Żwirki i Wigury. Od dnia 11 maja 2020 r. handel  

na targowiskach mógł być prowadzony wszystkimi (dozwolonymi) artykułami, ale  

z zachowaniem reżimu sanitarnego. 

48. Uchwała Nr XXIV/196/20 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 30 czerwca 2020 r.  

w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Bielsk Podlaski wotum zaufania 

 

Podjęcie uchwały nastąpiło po rozpatrzeniu raportu o stanie Miasta Bielsk Podlaski  

za 2019 r. i było pozytywną oceną działalności Burmistrza. 

 

49. Uchwała Nr XXIV/197/20 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 30 czerwca 2020 r.  

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miasta Bielsk Podlaski za 2019 r. 

wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2019 r. 

Rada Miasta Bielsk Podlaski zatwierdziła sprawozdanie finansowanie Miasta Bielsk 

Podlaski za 2019 r. wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Bielsk 

Podlaski za 2019 r. i w wyniku tego dokonano odpowiednich przeksięgowań  

w systemach księgowych Urzędu Miasta i jednostek podległych. 

50. Uchwała Nr XXIV/198/20 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 30 czerwca 2020 r.  

w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Bielsk Podlaski absolutorium za 2019 rok 

 

Uchwała została przyjęta, jako końcowy element w procesie rozliczenia roku 2019. 

 

51. Uchwała Nr XXIV/199/20 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 30 czerwca 2020 r.  

w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta na 2020 r. 

Uchwałę zrealizowano, zmiany zostały wprowadzone zgodnie z zapisami uchwały. 

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego 

pod poz. 3141, dnia 7 lipca 2020 r.  

52. Uchwała Nr XXIV/200/20 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 30 czerwca 2020 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta 

Bielsk Podlaski na lata 2020-2034 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań  

na lata 2020-2034 

 

Uchwałę zrealizowano zgodnie z brzmieniem, zamieszczono w Biuletynie Informacji 

Publicznej Urzędu Miasta Bielsk Podlaski oraz przekazano do Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w Białymstoku. 

 

53. Uchwała Nr XXV/201/20 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 14 lipca 2020 r.  

w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta na 2020 r. 

Uchwałę zrealizowano, zmiany zostały wprowadzone zgodnie z zapisami uchwały. 

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego 

pod poz. 3376, dnia 22 lipca 2020 r. 
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54. Uchwała Nr XXV/202/20 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 14 lipca 2020 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta 

Bielsk Podlaski na lata 2020-2034 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań  

na lata 2020-2034 

 

Uchwałę zrealizowano zgodnie z brzmieniem, zamieszczono w Biuletynie Informacji 

Publicznej Urzędu Miasta Bielsk Podlaski oraz przekazano do Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w Białymstoku. 

 

55. Uchwała Nr XXVI/203/20 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 25 sierpnia 2020 r.  

w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie na rok szkolny 

2020/2021 

 

Uchwała weszła w życie po opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Podlaskiego. Uchwalone stawki średniej ceny paliw stanowią podstawę obliczenia  

i wypłaty kosztów przewozu dzieci i uczniów niepełnosprawnych do przedszkoli  

i szkół w roku szkolnym 2020/2021. 

 

56. Uchwała Nr XXVI/204/20 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 25 sierpnia 2020 r.  

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu części nieruchomości 

w Pływalni Miejskiej „Wodnik” w Bielsku Podlaskim 

 

Uchwała weszła w życie 25 sierpnia 2020 roku. Uchwała jest w trakcie realizacji. Na 

podstawie uchwały dyrektor Pływalni Miejskiej „Wodnik” zawarł umowę najmu 

części nieruchomości położonej w budynku pływalni na okres nieprzekraczający 3 lat 

tj. od 1 września 2020 roku do 30 sierpnia 2023 roku. 

 

57. Uchwała Nr XXVI/205/20 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 25 sierpnia 2020 r.  

w sprawie wyrażania zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu części nieruchomości 

Pływalni Miejskiej „Wodnik” w Bielsku Podlaskim 

 

Uchwała weszła w życie 25 sierpnia 2020 roku. Uchwała jest zrealizowana.  

Na podstawie uchwały dyrektor Pływalni Miejskiej „Wodnik” zawarł umowę najmu 

części nieruchomości położonej w budynku pływalni na okres nieprzekraczający 3 lat 

tj. od 1 września 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku. 

 

58. Uchwała Nr XXVI/206/20 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 25 sierpnia 2020 r.  

w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w mieście Bielsk Podlaski 

 

Uchwała została zrealizowana w następujący sposób: nazwa została wprowadzona do 

ewidencji miejscowości ulic i adresów i będzie stosowana przy ustalaniu numerów 

porządkowych budynków znajdujących się na nieruchomościach przyległych.  

O nadaniu nazwy ulicy zostali poinformowani: Urząd Statystyczny, wnioskodawca, 

Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim, a także służby ratownicze, policja, urząd 

pocztowy. 

 

59. Uchwała Nr XXVI/207/20 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 25 sierpnia 2020 r.  

w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta na 2020 r. 
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Uchwałę zrealizowano, zmiany zostały wprowadzone zgodnie z zapisami uchwały. 

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego 

pod poz. 3704 dnia 31 sierpnia 2020 r. 

60. Uchwała Nr XXVI/208/20 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 25 sierpnia 2020 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta 

Bielsk Podlaski na lata 2020-2034 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na 

lata 2020-2034 

 

Uchwałę zrealizowano zgodnie z brzmieniem, zamieszczono w Biuletynie Informacji 

Publicznej Urzędu Miasta Bielsk Podlaski oraz przekazano do Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w Białymstoku. 

 

61. Uchwała Nr XXVII/209/20 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 29 września 2020 r.  

w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta na 2020 r. 

Uchwałę zrealizowano, zmiany zostały wprowadzone zgodnie z zapisami uchwały. 

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego 

pod poz. 4261 dnia 9 października 2020 r. 

62. Uchwała Nr XXVII/210/20 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 29 września 2020 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta 

Bielsk Podlaski na lata 2020-2034 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na 

lata 2020-2034 

 

Uchwałę zrealizowano zgodnie z brzmieniem, zamieszczono w Biuletynie Informacji 

Publicznej Urzędu Miasta Bielsk Podlaski oraz przekazano do Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w Białymstoku. 

 

63. Uchwała Nr XXVII/211/20 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 29 września 2020 r.  

w sprawie określenia kierunków polityki społeczno-gospodarczej miasta na 2021 rok 

Uchwałę zrealizowano w procesie przygotowania projektu budżetu miasta na 2021 r. 

Burmistrz Miasta Bielsk Podlaski przyjął plan dochodów i limity wydatków na 2021 r. 

na podstawie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, informacji 

Ministra Finansów o wysokości wpływów z tytułu udziały w podatkach stanowiących 

dochód budżetu państwa oraz poszczególnych części subwencji ogólnej, informacji 

Wojewody Podlaskiego, założeń do projektu ustawy budżetowej, przewidywanego 

wykonania dochodów i wydatków za rok 2020, prognozowanych wskaźników wzrostu 

stawek podatkowych, projektów planów finansowych. 

64. Uchwała Nr XXVII/212/20 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 29 września 2020 r.  

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany części Studium uwarunkowań  

i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Bielsk Podlaski 

 

Na podstawie uchwały podejmowane są czynności polegające na pozyskiwaniu 

materiałów planistycznych.  
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65. Uchwała Nr XXVII/213/20 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 29 września 2020 r.  

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego miasta Bielsk Podlaski 

 

Na podstawie uchwały podejmowane są czynności polegające na pozyskiwaniu 

materiałów planistycznych.  

 

66. Uchwała Nr XXVII/214/20 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 29 września 2020 r.  

w sprawie pomniejszenia opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego 

 

Uchwała jest realizowana. Na stronach internetowych Urzędu Miasta Bielsk Podlaski 

w BIP została zamieszczona informacja o podjęciu uchwały w sprawie pomniejszenia 

opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego, należnej za rok 2020 wraz  

z drukami do pobrania: zgłoszeniem, formularzem informacji i treścią uchwały. 

Ponadto o podjęciu uchwały poinformowano podmioty, które uprzednio zwróciły się  

o zastosowanie ulgi w opłacie rocznej za użytkowanie wieczyste w związku  

z pogorszeniem ich sytuacji finansowej w następstwie COVID-19. 

 

67. Uchwała Nr XXVII/215/20 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 29 września 2020 r.  

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu części nieruchomości 

Szkoły Podstawowej nr 3 z Dodatkową Nauką Języka Białoruskiego im. Jarosława 

Kostycewicza w Bielsku Podlaskim 

 

Uchwała jest w trakcie realizacji. Na podstawie uchwały dyrektor Szkoły 

Podstawowej nr 3 z Dodatkową Nauką Języka Białoruskiego im. Jarosława 

Kostycewicza w Bielsku Podlaskim zawarł umowę najmu części nieruchomości 

położonej w budynku szkoły na okres nieprzekraczający 3 lat. 

 

68. Uchwała Nr XXVII/216/20 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 29 września 2020 r.  

w sprawie zmiany Regulaminu Utrzymania Czystości i Porządku na Terenie Miasta 

Bielsk Podlaski 

 

Przedstawione zmiany do Regulaminu Utrzymania Czystości i Porządku na Terenie 

Miasta Bielsk Podlaski były wynikiem zmian w ustawie z dnia 13 września 1996 r.  

o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, która weszła w życie 6 września 2019 

r. Ustawa z dnia 19 lipca 2019 roku o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości  

i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw wprowadziła szereg niezwykle 

istotnych zmian związanych z funkcjonowaniem gminnych systemów 

gospodarowania odpadami komunalnymi. Głównym kierunkiem wprowadzonych 

zmian było dostosowanie systemu gospodarki odpadami komunalnymi do wymogów 

określonych w ustawie w szczególności ukierunkowanie wszystkich właścicieli 

nieruchomości zlokalizowanych na terenie Miasta Bielsk Podlaski na selektywne 

zbieranie i przekazywanie tak zebranych odpadów komunalnych w miejscu ich 

wytworzenia. 

 

69. Uchwała Nr XXVII/217/20 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 29 września 2020 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług 

w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości  

i zagospodarowania tych odpadów 
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Uchwała jest konsekwencją wprowadzonych zmian w uchwale Nr XXVII/216/20 

zmieniających Regulamin Utrzymania Czystości i Porządku na Terenie Miasta Bielsk 

Podlaski. 

70. Uchwała Nr XXVII/218/20 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 29 września 2020 r. w 

sprawie uzgodnienia przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych i konserwacyjnych 

pomników przyrody 

 

Zabiegi pielęgnacyjne pomników przyrody wyszczególnionych w uchwale zostały 

wykonane w terminie określonym uchwałą. 

 

71. Uchwała Nr XXVII/219/20 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 29 września 2020 r. 

zmieniającą uchwałę w sprawie Wieloletniego Programu Gospodarowania 

Mieszkaniowym Zasobem Miasta Bielsk Podlaski na lata 2017-2021 

 

W Uchwale Nr XXVII/219/20 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 29 września 2020 

r. zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniego Programu Gospodarowania 

Mieszkaniowym Zasobem Miasta Bielsk Podlaski na lata 2017-2021 przedstawiono 

aktualne stawki procentowe czynników podwyższających stawkę bazową czynszu. 

 

72. Uchwała Nr XXVII/220/20 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 29 września 2020 r.  

w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie ustalenia regulaminów 

targowisk miejskich zlokalizowanych w Bielsku Podlaskim 

 

Z uwagi na wprowadzenie w październiku 2019 roku zmian w regulaminie targowiska 

miejskiego przy ul. Krynicznej w Bielsku Podlaskim (sprecyzowano definicję tego 

targowiska), zaistniała konieczność ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie 

ustalenia regulaminów targowisk miejskich. 

 

73. Uchwała Nr XXVIII/221/20 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 27 października 2020 

r. w sprawie przyjęcia „Programu szczepień profilaktycznych przeciwko grypie dla 

mieszkańców Bielska Podlaskiego po 65 roku życia na lata 2021-2023” 

 

Uchwała będzie realizowana w latach 2021 - 2023. Uchwała przewiduje realizację 

szczepień profilaktycznych przeciwko grypie dla mieszkańców Bielska Podlaskiego 

po 65 roku życia.  

 

74. Uchwała Nr XXVIII/222/20 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 27 października 2020 

r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność 

Gminy Miejskiej Bielsk Podlaski, położonej w Bielsku Podlaskim przy ul. Brańskiej 

 

Uchwała w trakcie realizacji. Prowadzone jest postępowanie sprzedażowe. 

 

75. Uchwała Nr XXVIII/223/20 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 27 października 2020 

r. w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta na 2020 r. 

Uchwałę zrealizowano, zmiany zostały wprowadzone zgodnie z zapisami uchwały. 

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego 

pod poz. 4535 dnia 30 października 2020 r. 
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76. Uchwała Nr XXVIII/224/20 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 27 października 2020 

r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Miasta Bielsk Podlaski na lata 2020-2034 wraz z prognozą kwoty długu i spłat 

zobowiązań na lata 2020-2034  

 

Uchwałę zrealizowano zgodnie z brzmieniem, zamieszczono na stronie internetowej 

Urzędu Miasta Bielsk Podlaski w Biuletynie Informacji Publicznej oraz przekazano do 

Regionalnej Izby Obrachunkowej. 

 

77. Uchwała Nr XXVIII/225/20 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 27 października 2020 

r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości 

 

Uchwałę zrealizowano poprzez zastosowanie przy wymiarze podatku od 

nieruchomości na rok 2021 rocznych stawek zgodnych z jej postanowieniami. 

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego 

pod poz. 4519, dnia 30 października 2020 r. 

 

78. Uchwała Nr XXVIII/226/20 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 27 października 2020 

r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych 

Uchwałę zrealizowano poprzez wprowadzenie od 1 stycznia 2021 r. do systemu Fiscus 

uchwalonych stawek podatku od środków transportowych. Straciła moc uchwała 

XIII/126/19 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 29 października 2019 roku w sprawie 

określenia wysokości stawek podatku od środków transportu oraz Uchwała Nr 

XVI/143/19 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 27 grudnia 2019 roku zmieniająca 

uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportu. 

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego 

pod poz. 4520, dnia 30 października 2020 roku. 

79. Uchwała Nr XXVIII/227/20 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 27 października 2020 

r. w sprawie ustalenia jednostkowej stawki dotacji przedmiotowej na 2021 rok dla 

samorządowego zakładu budżetowego Pływalnia Miejska „Wodnik” 

Uchwałę zrealizowano poprzez wprowadzenie w planie wydatków na 2021r. dotacji 

przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego Pływalnia Miejska 

„Wodnik” w Bielsku Podlaskim w wysokości wynikającej z zastosowania uchwalonej 

stawki jako średniej dopłaty do jednej osoby korzystającej z usług basenowych 

pływalni za godzinę. 

80. Uchwała Nr XXVIII/228/20 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 27 października 2020 

r.w sprawie zniesienia pomników przyrody 

 

Zgodnie z art. 113 ust.4 i 114 ust.3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie 

przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz.55 z póżn. zm.) kopie uchwały przesłano Generalnemu 

Dyrektorowi Ochrony Środowiska i Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska 

w Białymstoku. Pomniki przyrody zniesione na mocy ww. uchwały zostały 

wykreślone z centralnego rejestru form ochrony przyrody. 

 

81. Uchwała Nr XXIX/229/20 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 30 października 2020 

r. w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta na 2020 r. 
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Uchwałę zrealizowano, zmiany zostały wprowadzone zgodnie z zapisami uchwały. 

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego 

pod poz. 4670 dnia 5 listopada 2020 r. 

82. Uchwała Nr XXIX/230/20 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 30 października 2020 

r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Miasta Bielsk Podlaski na lata 2020-2034 wraz z prognozą kwoty długu i spłat 

zobowiązań na lata 2020-2034 

 

Uchwałę zrealizowano zgodnie z brzmieniem, zamieszczono na stronie internetowej 

Urzędu Miasta Bielsk Podlaski w Biuletynie Informacji Publicznej oraz przekazano do 

Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku. 

 

83. Uchwała Nr XXX/231/20 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 24 listopada 2020 r.  

w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy Miasta Bielsk Podlaski  

z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.  

3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego  

i o wolontariacie na rok 2021  

 

Uchwała weszła w życie z dniem 1 stycznia 2021 r. po uprzednim opublikowaniu  

w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego. Uchwała jest w trakcie 

realizacji. Uchwała stanowiła podstawę do zaplanowania w budżecie miasta środków 

na wspieranie i powierzanie zadań publicznych organizacjom pozarządowym oraz 

innym podmiotom w 2021 roku, a także ogłoszenia na 2021 rok konkursu ofert  

i naboru wniosków na realizację zadań publicznych przez kluby sportowe. 

 

84. Uchwała Nr XXX/232/20 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 24 listopada 2020 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia jednostkowej stawki dotacji przedmiotowej 

na 2020 rok dla samorządowego zakładu budżetowego Pływalnia Miejska „Wodnik” 

Uchwałę zrealizowano poprzez wprowadzenie w planie wydatków na 2020r. dotacji 

przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego Pływalnia Miejska 

„Wodnik” w Bielsku Podlaskim w wysokości wynikającej z zastosowania stawki 

19,43 zł jako średniej dopłaty do jednej osoby korzystającej z usług basenowych 

pływalni za godzinę. 

85. Uchwała Nr XXX/233/20 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 24 listopada 2020 r.  

w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta na 2020 r. 

Uchwałę zrealizowano, zmiany zostały dokonane zgodnie z zapisami uchwały. 

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego 

pod poz. 5099, dnia 3 grudnia 2020 r. 

86. Uchwała Nr XXX/234/20 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 24 listopada 2020 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej prognozy Finansowej Miasta 

Bielsk Podlaski na lata 2020-2034 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na 

lata 2020-2034 
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Uchwałę zrealizowano zgodnie z brzmieniem, zamieszczono na stronie internetowej 

Urzędu Miasta Bielsk Podlaski w Biuletynie Informacji Publicznej oraz przekazano do 

Regionalnej Izby Obrachunkowej. 

87. Uchwała Nr XXX/235/20 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 24 listopada 2020 r.  

w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniego 

Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Miasta Bielsk Podlaski na lata 

2017-2021 

 

Z uwagi na wprowadzoną zmianę Uchwałą XXVII/219/20 Rady Miasta Bielsk 

Podlaski z dnia 29 września 2020 r. zmieniającą uchwałę w sprawie Wieloletniego 

Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Miasta Bielsk Podlaski na lata 

2017-2021 (dotyczy czynszu) zaistniała konieczność ogłoszenia tekstu jednolitego 

uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Gospodarowania 

Mieszkaniowym Zasobem Miasta Bielsk Podlaski na lata 2017-2021. 

 

88. Uchwała Nr XXX/236/20 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 24 listopada 2020 r.  

w sprawie określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania Strategii 

Rozwoju Miasta Bielsk Podlaski na lata 2021-2030, w tym trybu konsultacji 

 

Określono szczegółowy tryb i harmonogram opracowania Strategii Rozwoju Miasta 

Bielsk Podlaski na lata 2021-2030, w tym trybu konsultacji. Od dnia 30 listopada 

2020 r. do dnia 28 grudnia 2020 r. zostało przeprowadzone badanie ankietowe,  

na podstawie, którego opracowano diagnozę sytuacji społecznej, gospodarczej  

i przestrzennej miasta Bielsk Podlaski.  

 

89. Uchwała Nr XXXI/237/20 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 29 grudnia 2020 r.  

w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta na 2020 r. 

 

Uchwałę zrealizowano, zmiany zostały dokonane zgodnie z zapisami uchwały. 

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego 

pod poz. 317, dnia 20 stycznia 2021 r. 

 

90. Uchwała Nr XXXI/238/20 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 29 grudnia 2020 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta 

Bielsk Podlaski na lata 2020-2034 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na 

lata 2020-2034 

Uchwałę zrealizowano zgodnie z brzmieniem, zamieszczono na stronie internetowej 

Urzędu Miasta Bielsk Podlaski w Biuletynie Informacji Publicznej oraz przekazano do 

Regionalnej Izby Obrachunkowej. 

91. Uchwała Nr XXXI/239/20 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 29 grudnia 2020 r.  

w sprawie wydatków budżetu miasta niewygasających z upływem roku budżetowego 

2020 

 

Uchwała została zrealizowana. Ustalono wykaz wydatków, które nie wygasają w 2020 

roku z upływem roku budżetowego oraz ostateczny termin dokonania tych wydatków. 

Wydatki na zadania majątkowe realizowane przez Urząd Miasta: 
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1) budowa drogi wewnętrznej o nr geodezyjnym 1707/5 odchodzącej od ulicy 

Mickiewicza w Bielsku Podlaskim, 

2) zagospodarowanie i rozwój terenów zieleni w Bielsku Podlaskim. 

Na podstawie wymienionej uchwały dokonano stosownych przeksięgowań. 

92. Uchwała Nr XXXI/240/20 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 29 grudnia 2020 r.  

w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021 

 

Uchwała zawiera działania do realizacji w 2021 roku z zakresu rozwiązywania 

problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii. 

 

93. Uchwała Nr XXXI/241/20 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 29 grudnia 2020 r.  

w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 

bezdomności zwierząt na terenie miasta Bielsk Podlaski w 2021 r. 

 

Uchwała w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 

zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Bielsk Podlaski w 2021r. została 

podjęta 29 grudnia 2020r. zaś realizowana jest od 1 stycznia 2021r. do 31 grudnia 

2021r., między innymi poprzez wyłonienie schroniska dla bezdomnych zwierząt, 

wyłonienie lekarza weterynarii zajmującego się opieką całodobową kompleksową 

poszkodowanym zwierzętom w zdarzeniach drogowych z ich udziałem, zakup karmy 

kotom bezdomnym, zakup karmy psom bezdomnym, wyłonienie lekarzy weterynarii 

zajmujących się kastracją/sterylizacją/udzielaniem niezbędnej opieki weterynaryjnej 

zwierzętom bezdomnym oraz kastracją/sterylizacją/znakowaniem zwierząt 

właścicielskich. 

 

94. Uchwała Nr XXXI/242/20 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 29 grudnia 2020 r.  

w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń 

wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2021-2024, będących  

w posiadaniu Przedsiębiorstwa Komunalnego sp. z o.o. w Bielsku Podlaskim 

 

Przedmiotową uchwałą wprowadzono „Wieloletni plan rozwoju i modernizacji 

urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2021-2024 ...” 

Dokument ten będzie wykorzystany przez Przedsiębiorstwo Komunalne sp. z o.o.  

w Bielsku Podlaskim przy opracowaniu taryfy na wodę i ścieki na okres 

obowiązywania od 1 czerwca 2021 r. do 31 maja 2024 r. 

 

95. Uchwała Nr XXXI/243/20 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 29 grudnia 2020 r.  

w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi 

kompostujących bioodpady w kompostowniku przydomowym 

 

Uchwała stanowi podstawę do zwolnienia z opłaty właścicieli nieruchomości 

zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, którzy kompostują 

bioodpady stanowiące odpady komunalne we własnym kompostowniku 

przydomowym i będzie realizowana od 1 stycznia 2021 roku.  
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96. Uchwała Nr XXXI/244/20 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 29 grudnia 2020 r.  

w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości 

 

Uchwała stanowi podstawę do  zapewnienia prawidłowego obliczenia 

wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i będzie realizowana od 

1 stycznia 2021 roku. 

 

Podjęcie powyższej uchwały było konsekwencją przyjęcia uchwały w sprawie 

zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli 

nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi 

kompostujących bioodpady w kompostowniku przydomowym. W związku  

z koniecznością zapewnienia prawidłowego obliczenia wysokości opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ułatwienia składania deklaracji, został 

określony wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości. Uchwała zawiera także 

informację o terminach i miejscu składania deklaracji, określa warunki i tryb składania 

deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej oraz określa wykaz 

dokumentów potwierdzających dane zawarte w deklaracji. 

  

97. Uchwała Nr XXXI/245/20 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 29 grudnia 2020 r.  

w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie zasad udzielania 

bonifikaty od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy 

Miejskiej Bielsk Podlaski 

 

Tekst jednolity uchwały jest stosowany przy rozpatrywaniu spraw dotyczących 

wykupu przez ich najemców lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy 

Miejskiej Bielsk Podlaski. Uchwała do realizacji od 2021 roku. 

 

98. Uchwała Nr XXXI/246/20 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 29 grudnia 2020 r.  

w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miasta Bielsk Podlaski na 2021 r. 

Tematyka uchwalona w planie pracy Rady Miasta jest do realizacji w 2021 roku.  

99. Uchwała Nr XXXI/247/20 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 29 grudnia 2020 r.  

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bielsk Podlaski na 

lata 2021-2034 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2021-2034 

Uchwałę przyjęto do realizacji z dniem 1 stycznia 2021r., zamieszczono na stronie 

internetowej Urzędu Miasta Bielsk Podlaski w Biuletynie Informacji Publicznej oraz 

przekazano do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku w celu 

zaopiniowania. 

100. Uchwała Nr XXXI/248/20 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 29 grudnia 2020 r.  

w sprawie uchwalenia budżetu miasta Bielsk Podlaski na rok 2021 

Uchwałę przyjęto do realizacji i przekazano do opublikowania w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Podlaskiego pod poz. 318, dnia 20 stycznia 2021 r.  
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101. Uchwała Nr XXXI/249/20 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 29 grudnia 2020 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu części 

nieruchomości w Pływalni Miejskiej „Wodnik” w Bielsku Podlaskim. 

 

Uchwała weszła w życie 29 grudnia 2020 roku. Na podstawie uchwały dyrektor 

Pływalni Miejskiej „Wodnik” zawarł umowę najmu części nieruchomości położonej  

w budynku pływalni na okres nieprzekraczający 3 lat tj. od 1 stycznia 2021 roku do  

31 marca 2021 roku. 

 

102. Uchwała Nr XXXI/250/20 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 29 grudnia 2020 r.  

w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Bielsk Podlaski. 

Aglomeracja Bielsk Podlaski jest objęta Krajowym programem oczyszczania 

ścieków komunalnych (KPOŚK), przyjętym przez Radę Ministrów w dniu 16 grudnia 

2003 r. KPOŚK stanowi wykaz aglomeracji, które muszą zostać wyposażone  

w systemy kanalizacji zbiorczej i oczyszczalnie ścieków w terminach określonych  

w Programie. 

Zgodnie z art. 565 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U.  

z 2020 r. poz.310 z późn. zm.) „dotychczasowe akty prawa miejscowego wydane na 

podstawie art. 43 ust. 2a ustawy uchylanej w art. 573 zachowują moc nie dłużej niż do 

dnia 31 grudnia 2020 r. (…)”. Tym samym, po roku 2020 dotychczasowe akty prawa 

miejscowego wyznaczające aglomeracje, czyli uchwały sejmików województw oraz 

rozporządzenia wojewodów wydane przed 2018 r. straciły moc. W związku  

z powyższym dokonano przeglądu oraz zmiany granic i RLM Aglomeracji Bielsk 

Podlaski w sposób umożliwiający spełnienie takich warunków jak: wydajność 

oczyszczalni (warunek wynika z art. 10 dyrektywy ściekowej), standardy 

oczyszczania (warunek wynika z art. 4 i/lub 5 dyrektywy ściekowej) oraz wyposażenie 

aglomeracji (warunek wynika z art. 3 dyrektywy ściekowej). 

Aktualizacja granic aglomeracji była, więc niezbędna ze względu na 

konieczność wypełnienia wymogów unijnych związanych z oczyszczaniem ścieków 

komunalnych realizowanych poprzez inwestycje prowadzone zarówno przez Miasto 

Bielsk Podlaski jak i Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Bielsku Podlaskim. 

Uchwała Nr XXXI/250/20 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 29 grudnia 

2020 r. w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Bielsk Podlaski jest do 

realizacji poprzez:  

1) budowę bądź przebudowę sieci kanalizacji sanitarnej w 12 ulicach 

(Kochanowskiego, Matejki, Kołłątaja, Kowalskiej, Grunwaldzkiej, Młynowej, 

Sikorskiego, Wschodniej, Okrężnej, Broniewskiego, Czwartaków, Plater)  

w ramach projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na 

terenie miasta Bielsk Podlaski” – realizacja przez Miasto Bielsk Podlaski 

(2020-2022); 

2) realizację zamierzenia inwestycyjnego pn. „Przebudowa i rozbudowa 

oczyszczalni ścieków w Bielsku Podlaskim wraz z przebudową pompowni 

głównej wraz z infrastrukturą towarzyszącą”, w ramach projektu  

pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Bielsk 
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Podlaski” – realizowane przez Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.  

w Bielsku Podlaskim (2020-2022); 

3) budowę bądź przebudowę sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach, których 

rozbudowa, przebudowa realizowane są z udziałem środków Funduszu Dróg 

Samorządowych i Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (Miasto Bielsk 

Podlaski): 

4) „Rozbudowa dróg: nr 107325B ul. Ogrodowej na dwóch odcinkach – od  

ul. Kazimierzowskiej do ul. Widowskiej oraz od ul. Mickiewicza  

do ul. Wschodniej – a także drogi nr 107369B ul. Wschodniej na odcinku  

od ul. Kleberga do ul. Ogrodowej w Bielsku Podlaskim” (2018-2021), 

5) „Rozbudowa dróg: nr 107397, ul. Szarych Szeregów i nr 107381, ul. Gajowej 

na odcinku od ul. Studziwodzkiej do ul. Strzelniczej” (2020-2021), 

6) „Rozbudowa drogi nr 107371 ul. Wyszyńskiego na odcinku  

od ul. 11 Listopada do ul. Wojska Polskiego w Bielsku Podlaskim” (2020-

2021), 

7) „Rozbudowa drogi nr 107390B ul. Mleczna w Bielsku Podlaskim” (2020-

2021); 

8) planowaną budowę bądź przebudowę sieci kanalizacji sanitarnej w latach 

(2020-2022) Przedsiębiorstwo Komunalne: 

- ul. Polna, 

- ul. Torfowa; 

9) planowaną budowę sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Niecałej, w ramach 

zadania „Przebudowa ulic: Niecałej i Długosza w Bielsku Podlaskim” –  

w sierpniu 2020 roku złożono wniosek o dofinansowanie przedmiotowego 

zadania ze środków Funduszu Dróg Samorządowych.  

 

Informacja o sposobie realizacji wniosków przyjętych przez Radę Miasta Bielsk 

Podlaski w 2020 roku: 

1. Wniosek Rady Miasta przyjęty na XVIII sesji Rady Miasta 25 lutego 2020 roku  

o podjęcie przez Burmistrza Miasta działań związanych z przystąpieniem Miasta 

Bielsk Podlaski do konkursu organizowanego przez Ministra Sportu w ramach 

programu „Sportowa Polska – Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej – 

EDYCJA 2020” (Dec. Nr 8 Ministra Sportu z dnia 11 lutego 2020 r.) w celu uzyskania 

dofinansowania na budowę/przebudowę/remont obiektów sportowych Miejskiego 

Ośrodka Sportu i Rekreacji w Bielsku Podlaskim, przede wszystkim na budowę 

nowoczesnego boiska sportowego oraz zaplecza szatniowo-sanitarnego. 

 

Dnia 29 kwietnia 2020 r. został złożony wniosek o dofinansowanie projektu 

pn. „Przebudowa boiska wraz z modernizacją zaplecza techniczno-funkcjonalnego  

na terenie MOSiR w Bielsku Podlaskim” w ramach programu „Sportowa Polska – 

Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej – EDYCJA 2020”. Wniosek nie 

znalazł się na liście projektów ocenionych pozytywnie. 

 

2. Wniosek Rady Miasta podjęty na XXVIII sesji Rady Miasta 27 października 2020 

roku o wprowadzenie zmiany w Statucie Miasta Bielsk Podlaski poprzez dodanie 

punktu w rozdziale 13, § 83, punkt 4 o treści: „Interpelacje mogą być również 

zgłaszane w formie ustnej podczas trwania sesji Rady Miasta”.  
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Burmistrz Miasta, stosownie do uregulowań §28 ust. 5 Statutu Miasta Bielsk 

Podlaski pismem z dnia 7 grudnia 2020 r. zwrócił się do Rady Miasta o wycofanie 

przyjętego przez Radę Miasta wniosku, ponieważ jego realizacja byłaby sprzeczna  

z przepisami prawa i podał w nim stosowną argumentację. 

Wniosek Burmistrza Miasta był przedmiotem dyskusji podczas posiedzeń 

Komisji Rady w dniu 18 grudnia 2020 r. i podczas XXXI sesji Rady Miasta w dniu 29 

grudnia 2020 r. Rada Miasta w wyniku głosowania nie przyjęła wniosku Burmistrza 

Miasta o wycofanie wniosku Rady Miasta. 

Czynności podejmowane w sprawie dotyczącej treści wniosku miały miejsce  

w roku 2021 i zakończyły się przyznaniem racji Burmistrzowi przez Wydział Nadzoru 

i Kontroli funkcjonujący przy Wojewodzie Podlaskim. 
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Rozdział IX. Współpraca z innymi społecznościami samorządowymi  
 

1. Związki komunalne 

Miasto Bielsk Podlaski jest członkiem Związku Gmin Regionu Puszczy Białowieskiej 

od 2007 roku. Burmistrz Miasta Bielsk Podlaski jest wiceprezesem związku. Związek tworzą 

gminy należące do powiatów: bielskiego, hajnowskiego i siemiatyckiego, a ideą jego 

powołania jest wspólne realizowanie określonych zadań publicznych. 

W roku 2020 odbyły się dwa Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Puszczy 

Białowieskiej, które miały miejsce 25 marca i 30 czerwca. Dotyczyły one działalności 

statutowej związku. Podczas zgromadzenia nr VI z 25 marca podjęto uchwały w sprawie: 

zmian w planie finansowym związku, zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej związku 

na lata 2020-2023 oraz ustalenia rocznych składek członkowskich. W trakcie zgromadzenia 

nr VII z 30 czerwca podjęto uchwały dotyczące udzielenia absolutorium Zarządowi Związku 

oraz zatwierdzenia sprawozdania finansowego z wykonania planu finansowego związku  

za rok 2019. 

2. Porozumienia międzygminne. 

10 stycznia 2020 r. zostało podpisane porozumienie międzygminne pomiędzy 

Miastem Bielsk Podlaski, a Gminą Wyszki w sprawie powierzenia Miastu Bielsk Podlaski 

realizacji zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej polegającego na kierowaniu 

mieszkańców Gminy Wyszki do Środowiskowego Domu Samopomocy w Bielsku Podlaskim. 

W 2020 roku obowiązywało również porozumienie międzygminne zawarte przez 

Miasto Bielsk Podlaski z Gminą Bielsk Podlaski z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie 

powierzenia Miastu Bielsk Podlaski realizacji zadania publicznego w zakresie pomocy 

społecznej polegającego na kierowaniu mieszkańców Gminy Bielsk Podlaski  

do Środowiskowego Domu Samopomocy w Bielsku Podlaskim.  

Na mocy wyżej wymienionych porozumień uprawnieni mieszkańcy tych gmin na 

podstawie skierowań mogli uczęszczać do Środowiskowego Domu Samopomocy w Bielsku 

Podlaskim. W 2020 roku z tej możliwości gminy nie skorzystały. 

Ponadto w roku 2020 obowiązywały porozumienia międzygminne dotyczące 

organizacji nauki religii Kościoła Chrystusowego i Kościoła Zielonoświątkowego,  

na podstawie których uczniowie mogli uczęszczać na lekcje religii organizowanej w innych 

gminach: 

1) Porozumienie zawarte w dniu 2 grudnia 2015 roku pomiędzy Gminą Dubicze 

Cerkiewne, a Miastem Bielsk Podlaski dotyczące powierzenia Gminie Dubicze 

Cerkiewne organizacji nauki Kościoła Zielonoświątkowego w pozaszkolnym punkcie 

katechetycznym działającym przy Zborze Kościoła Zielonoświątkowego w Dubiczach 

Cerkiewnych. 

 

2) Porozumienie zawarte w dniu 10 grudnia 2015 roku pomiędzy Gminą Boćki  

a Miastem Bielsk Podlaski dotyczące powierzenia Miastu Bielsk Podlaski organizacji 
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nauki religii Kościoła Chrystusowego w pozaszkolnym punkcie katechetycznym 

działającym przy Kościele Chrystusowym w Bielsku Podlaskim.  

 

3) Porozumienie zawarte w dniu 18 grudnia 2015 roku pomiędzy Gminą Orla a Miastem 

Bielsk Podlaski dotyczące powierzenia Miastu Bielsk Podlaski organizacji nauki 

religii Kościoła Chrystusowego w pozaszkolnym punkcie katechetycznym 

działającym przy Kościele Chrystusowym w Bielsku Podlaskim. 

 

4) Porozumienie zawarte 30 grudnia 2019 roku pomiędzy Miastem Bielsk Podlaski  

i Powiatem Bielskim w sprawie powierzenia Miastu Bielsk Podlaski organizacji nauki 

religii Kościoła Chrześcijan Baptystów dla uczniów szkół prowadzonych przez Powiat 

Bielski w punkcie katechetycznym działającym przy Kościele Chrześcijan Baptystów 

w Bielsku Podlaskim. Na podstawie porozumienia uczeń szkoły ponadpodstawowej 

uczęszczał na religię zorganizowaną przez Miasto Bielsk Podlaski. 

Ponadto, 6 lipca 2020 roku, pomiędzy Miastem Bielsk Podlaski i Gminą Bielsk 

Podlaski zostało zawarte porozumienie międzygminne w sprawie powierzenia miastu  

na okres od 16 maja 2020 roku do 31 grudnia 2021 roku prowadzenia lokalnego transportu 

zbiorowego na terenie gminy. Na podstawie porozumienia w 2020 roku autobusy 

komunikacji miejskiej wykonały na terenie gminy 8027,6 wozokilometrów. 

 

3. Stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego. 

W roku 2020 Miasto Bielsk Podlaski czynnie uczestniczyło w pracach najstarszej 

polskiej organizacji samorządowej – Związku Miast Polskich, do którego przynależy od 1999 

roku. 

5 i 6 marca Burmistrz Miasta Bielsk Podlaski wziął udział w Zgromadzeniu Ogólnym 

Związku Miast Polskich, które odbyło się we Wrocławiu. Dwudniowe Zgromadzenie 

poświęcone było m.in. sprawom statutowym: dyskusji i głosowaniu nad przyjęciem 

sprawozdań i bilansu za rok 2019, przyjęciu projektu budżetu oraz programu działań 

statutowych na rok 2020 oraz wyborom uzupełniającym do zarządu Związku. Podczas 

spotkania odbyła się konferencja programowa „Miasta po 30 latach samorządności”. 

W roku 2020 Miasto Bielsk Podlaski wzięło także udział w ogólnopolskiej kampanii 

wizerunkowej Związku Miast Polskich pod hasłem „Jedno dla wszystkich, wszystkie dla 

jednego”, której celem było podkreślenie znaczenia współpracy środowiska samorządowego  

i wzmocnienie poczucia lokalnej podmiotowości. W przedsięwzięcie zaangażowało się  

165 miast członkowskich ZMP, a zorganizowano je w 30. rocznicę samorządu terytorialnego 

w Polsce. 

Dzięki przynależności do Związku Miast Polskich Miasto Bielsk Podlaski  

ma możliwość korzystania z doświadczeń innych samorządów oraz uzyskiwania informacji  

w zakresie zarządzania wspólnotami samorządowymi. Jednym z atutów przynależności jest 

również korzystanie z działalności promocyjnej i wydawniczej Związku. Związek Miast 

Polskich aktywnie informuje o swoich pracach na stronie internetowej i na fanpage’u  

na Facebooku, skąd każdy zainteresowany może czerpać informacje o podejmowanych przez 

Związek działaniach. 
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4. Współpraca międzynarodowa. 

Zamknięcie granic oraz ograniczenie przemieszczania się i kontaktów międzyludzkich 

ze względu na pandemię wpłynęło w znaczący sposób na realizację działań związanych  

ze współpracą międzynarodową. Miasto Bielsk Podlaski zmuszone było do zaniechania 

planowanych działań oraz odwołania spotkań z przedstawicielami miast partnerskich. Mając 

na uwadze powyższe, bielski samorząd ograniczył się w kontaktach międzynarodowych  

do kurtuazyjnej wymiany korespondencji. 

W ubiegłym roku dotarła do nas smutna wiadomość o śmierci Burmistrza Miasta 

Kelerasz z Rumuni. W związku z tym wystosowany został list kondolencyjny do rodziny 

zmarłego i mieszkańców partnerskiego miasta. Następnie odbyły się wybory i nowym 

Burmistrzem miasta Kelerasz został Pan Dulce Marius-Grigore. 

Na marzec 2020 roku było zaplanowane spotkanie z przedstawicielami ukraińskiego 

miasta Luboml w celu podpisania umowy o partnerstwie zgodnie z realizacją uchwały  

Nr IX/98/19 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 25 czerwca 2019 roku w sprawie współpracy 

partnerskiej pomiędzy Miastem Bielsk Podlaski oraz Miastem Luboml (Ukraina). Ze względu 

na pandemię nie doszło do spotkania przedstawicieli miast, a co za tym idzie, do podpisania 

umowy.  

Również jednostki organizacyjne miasta musiały dostosować do zaistniałej sytuacji 

swoje działania w zakresie współpracy międzynarodowej. Niektórym z nich udało się  

w części zrealizować zaplanowane przedsięwzięcia lub zakończyć wieloletnie projekty. Inne, 

takie jak np.: Miejska Pływalnia „Wodnik” lub Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji 

zrezygnowały całkowicie z zaplanowanych na 2020 rok wydarzeń. 

1) Współpraca międzynarodowa Szkoły Podstawowej Nr 2 imienia kapitana Władysława 

Wysockiego. 

W 2020 roku Szkoła Podstawowa Nr 2 zakończyła proekologiczny projekt  

pn. „Erasmus+ 3C (Conceive&Convert&Create)”, w tłumaczeniu: „Erasmus+ 3C (Zrozum, 

Przekształć, Stwórz) realizowany od października 2019 roku do stycznia 2020 roku.  

W projekcie uczestniczyły szkoły z Turcji, Portugalii, Rumunii, Włoch, Hiszpanii i Polski.  

Działania projektowe obejmowały: przygotowanie prezentacji o szkole, 

przygotowanie kącika projektu oraz gazetki szkolnej, zorganizowanie konkursu na logo  

i plakat projektu oraz ozdoby choinkowe z recyklingu, organizację webinariów dla uczniów  

i nauczycieli i wiele innych aktywności. Celem projektu było stworzenia środowiska uczenia 

się, które zwiększy kreatywność uczniów poprzez doskonalenie ich umiejętności komunikacji 

i przetwarzania danych, a także zwiększenie świadomości uczniów na temat recyklingu, 

odzyskiwania odpadów i zanieczyszczenia środowiska.  

2) Współpraca międzynarodowa Szkoły Podstawowej Nr 3 z Dodatkową Nauką Języka 

Białoruskiego imienia Jarosława Kostycewicza. 

W ramach działań ze społecznościami zagranicznymi Szkoła Podstawowa Nr 3 

pomyślnie współpracowała ze szkołą partnerską w Kobryniu (Białoruś) oraz realizowała 

projekty Erasmus + i eTwinning. 
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a) przedmiotem porozumienia ze Średnią Szkołą nr 1 w Kobryniu jest współpraca szkół 

w dziedzinie edukacji, wychowania i przeprowadzenia wspólnych uroczystości, 

ukierunkowanych na kształtowanie świadomości narodowej i promowanie wspólnego 

dziedzictwa kulturowego. Od września 2019 r. do czerwca 2020 r. realizowany był 

projekt „Najpiękniejsze białoruskie tradycje bożonarodzeniowe”. W dniu 9 stycznia 

2020 roku odbyło się podsumowanie projektu, w którym uczestniczyli nauczyciele 

języka białoruskiego z Białorusi i Polski oraz uczniowie obu szkół. W czasie 

spotkania goście poznali historię szkoły i miasta, obejrzeli scenkę rodzajową „A u 

Bilśku na Wodochryszcze” w wykonaniu zespołu „Żeużyki” i przeprowadzono naukę 

regionalnej kolędy. Spotkanie w szkole zakończyło się wspólnym kolędowaniem. 

Przeprowadzono również wstępne rozmowy na temat realizacji w latach 2020-2021 

projektu „Najpiękniejsze białoruskie wiosenne tradycje i obrzędy” – nie jest on jednak 

realizowany ze względu na obostrzenia epidemiczne. 

 

b) projekt Erasmus + „Heritage of us” („Nasze dziedzictwo”). W dniach od 29 lutego do 

7 marca 2020 roku w ramach realizacji projektu odbyło się czwarte międzynarodowe 

spotkanie w tureckim mieście – Salihli. Uczestnicy pochodzili z czterech krajów: 

Polski, Turcji, Bułgarii oraz Portugalii. W marcu tureccy oraz polscy uczniowie 

nakręcili krótkie filmiki związane z akcją „ Zostań w domu ”. W połowie października 

szkoła uczestniczyła w realizowanych on-line Dniach Erasmusa. W związku z obecną 

sytuacją epidemiczną realizacja projektu została przedłużona do 31 sierpnia 2021 

roku.  

 

c) projekt Erasmus + pt. „Running out of time”. Realizacja projektu rozpoczęła się 1 

września 2020 r. Jego celem jest propagowanie wśród dzieci i młodzieży tematyki 

dotyczącej szeroko rozumianej ekologii i ochrony środowiska naturalnego Ziemi.  

W październiku powstał klub projektu Erasmus+. Pod koniec miesiąca uczestnicy 

wzięli udział w międzynarodowym konkursie na logo projektu. W grudniu uczniowie 

zaangażowani w projekt tworzyli plakaty i prezentacje multimedialne pt. „Zwierzęta 

zagrożone wyginięciem”. Ich celem była popularyzacja wiedzy o przyrodzie oraz 

rzadkich i ginących gatunkach zwierząt, kształtowanie prawidłowych postaw 

proekologicznych oraz rozwój umiejętności plastycznych i informatycznych.  

 

d) projekt Erasmus + ,,Learning to overcome violence elements”. W 2020 roku trwała 

realizacja projektu, który miał na celu nabycie przez nauczycieli kompetencji  

w zakresie zapobiegania cyberprzemocy wśród dzieci i młodzieży. W projekcie 

pracowali nauczyciele ze szkół z Turcji, Litwy, Macedonii, Włoch, Grecji i Polski. 

Odbyły się w tym czasie trzy spotkania projektowe, w marcu w Polsce, w maju we 

Włoszech i w październiku w Grecji, na których zostały poruszone bieżące 

zagadnienia związane z realizacją projektu, omówione były działania prowadzone 

przez partnerów oraz zaplanowano dalsze kroki. Ze względu na panującą sytuację 

epidemiologiczną, realizacja projektu była przedłużona i zakończyła się 31 grudnia 

2020 roku. 

Ponadto w 2020 roku podpisana została umowa na realizację kolejnego projektu „Can 

you play with me?” w ramach programu Erasmus+. Zgodnie z umową, Szkoła Podstawowa 

Nr 3 będzie realizować projekt w okresie od 11 października 2020 roku do 10 października 

2022. Kwota ogólna projektu wynosi 22 248 euro, z czego wkład własny 4 449,60 euro. 

3) Współpraca międzynarodowa Szkoły Podstawowej Nr 4 imienia Adama Mickiewicza. 
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Szkoła Podstawowa Nr 4 od wielu lat współpracuje ze Szkołą Średnią nr 6 i Centrum 

Kultury Dzieci i Młodzieży „Juwenta” z partnerskiego miasta Świetłogorska na Białorusi. Na 

rok 2020 zaplanowana była wymiana uczniów między instytucjami, spotkania uczniowskie 

zostały ostatecznie odwołane ze względu na panującą epidemię.  

Niemniej jednak szkoła wspierała swoich uczniów i nauczycieli w ich działaniach na 

rzecz współpracy międzynarodowej poprzez zapewnienie im możliwości komunikacji przez 

Internet.  

W 2020 roku zostały również podpisane 2 umowy na realizację następujących 

projektów: 

a) ERASMUS+ pod nazwą „Rola wody w życiu ludzi w kontekście kulturowym, 

historycznym i socjalnym”. Koordynatorem projektu jest Szkoła Podstawowa Nr 4, 

która współpracuje z Grecją, Włochami, Czechami i Litwą. Dotychczas, w ramach 

projektu powołano grupę roboczą, wyłoniono logo projektu oraz założono stronę 

internetową projektu i grupę w mediach społecznościowych. 

 

b) ERASMUS+ pod nazwą „Podróż w czasie ze starą fotografią”. Koordynatorem tego 

projektu są Włochy, które współpracują z Polską, Litwą, Turcją, Bułgarią i Czechami. 

W ramach projektu dotychczas powołano grupę roboczą, wyłoniono logo projektu, 

założono stronę internetową i grupę w mediach społecznościowych poświęconą 

projektowi. Ponadto stworzono prezentację o roli wody oraz kalendarz ze starymi 

fotografiami obiektów miejskich charakterystycznych dla poszczególnych miast 

uczestniczących w projekcie.  

 

4) Współpraca międzynarodowa Szkoły Podstawowej Nr 5 imienia Szarych Szeregów. 

W 2020 roku szkoła kontynuowała realizację projektów współpracy międzynarodowej 

w ramach programów eTwinning i Erasmus+.  

W ramach programu Erasmus+ realizowano: 

a) projekt „Cultural Heritage: Cherishing the Past; Building the Future” („Dziedzictwo 

kulturowe: Pielęgnowanie przeszłości; Budowanie przyszłości”). W projekcie 

uczestniczyły szkoły z Cypru, Hiszpanii, Litwy, Rumunii, Włoch i Polski. Projekt 

zostały zgłoszony do ogólnopolskiego konkursu Selfie+, za który Szkoła Podstawowa 

nr 5 w Bielsku Podlaskim otrzymała wyróżnienie. W związku z sytuacją epidemiczną 

nie odbył się wyjazd uczniów do Hiszpanii w ramach krótkoterminowej wymiany 

uczniów.  

 

b) projekt „Art.-ict-ict hope adventure” (Sztuka - TIK – Technologie Informacyjno – 

Komunikacyjne Nadzieją na Przyszłość). W projekcie uczestniczyły szkoły  

z Hiszpanii, Włoch, Łotwy, Bułgarii, Turcji i Polski. Realizacja zadań projektowych 

przebiegała zgodnie z założonym planem, z wyjątkiem spotkań obejmujących podróże 

zagraniczne. Trudności w realizacji wyjazdów zagranicznych związane są z szerzącą 

się pandemią. 
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W ramach programu eTwinning realizowano projekt „New Adventure - Jump on the 

Board!” (Nowa przygoda - Wskakuj na pokład) we współpracy ze szkołami z Turcji  

i Hiszpanii – Wyspy Kanaryjskie.  

5) Współpraca międzynarodowa Bielskiego Domu Kultury. 

Od wielu lat Bielski Dom Kultury pomyślnie wykorzystuje możliwości jakie niesie  

za sobą współpraca międzynarodowa miasta Bielsk Podlaski. Udział instruktorów, solistów, 

zespołów i malarzy z miast partnerskich w wydarzeniach organizowanych przez Bielski Dom 

Kultury był niejednokrotnie omawiany. Jednak w ubiegłym roku, ze względu na obostrzenia 

związane z epidemią koronawirusa ich udział był niemożliwy. Wydarzeniem, jakie udało się 

zorganizować w styczniu 2020 roku w Bielskim Domu Kultury, była wystawa prac 

plastycznych z Kobryńskiego Politechnicznego Koledżu w Kobryniu na Białorusi. 
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Rozdział X. Działania promocyjne miasta Bielsk Podlaski. 

Rok 2020 uniemożliwił organizację wielu zaplanowanych przedsięwzięć i wydarzeń. 

Ze względu na obostrzenia ograniczające transmisję wirusa bielski samorząd był zmuszony 

odwołać wiele cyklicznych imprez organizowanych na terenie miasta, m.in. odwołane zostało 

najważniejsze wydarzenie jakim są Dni Bielska Podlaskiego.  

Pomimo trudnej sytuacji Bielsk Podlaski był gospodarzem szeregu wydarzeń, które 

promowały nasze miasto. Wśród nich znalazły się własne akcje promocyjne, wydarzenia 

obejmowane Honorowym Patronatem Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski, jak również 

wydarzenia organizowane przez podmioty zewnętrzne, w których Miasto Bielsk Podlaski 

uczestniczyło poprzez współpracę lub współfinansowanie. 

 

1. Wydarzenia miejskie.  

Dzięki aktywności Bielskiego Domu Kultury udało się zorganizować część 

zaplanowanych wydarzeń. Zorganizowano je bez udziału publiczności, zdalnie lub 

udostępniono online odbiorcom w Internecie. Były to m.in.: 

a) 20. Ogólnopolski Dziecięco-Młodzieżowy Festiwal Kolędy i Pastorałki Współczesnej 

„Kantyczka’2020” – w festiwalu wzięło udział 42 wykonawców. Komisji jurorskiej 

przewodniczyła Weronika Lubowicz-Zając, trenerka wokalna w programie telewizji 

Polsat, pod nazwą: „Twoja twarz brzmi znajomo”. Wśród laureatów znalazło się 

grono wychowanków ze Studia Piosenki „Fart” Bielskiego Domu Kultury. Festiwal 

odbył się w dniach 18-19 stycznia 2020 roku. w Bielskim Domu Kultury. 

 

b) Koncert Galowy 15. Międzynarodowego Festiwalu Piosenki Online „Podlaska 

Nuta’2020” – na festiwal nadesłano 172 nagrania wokalistów-amatorów z całej Polski 

(m.in. z Zalasewa, Warszawy, Węgrowa, Bielska-Białej, Łodzi, Hajnówki, Lublina, 

Łap, Łukowa, Sulejówka, Gdyni, Chorzowa, Parczewa, Michałowa). Wśród laureatów 

znalazło się wielu solistów i zespołów działających przy Bielskim Domu Kultury. 

Wydarzenie miało miejsce 6 czerwca 2020 roku. 

 

c) „14. i ½” Międzynarodowy Festiwal Folkloru  „Podlaskie Spotkania” – ze względów 

epidemicznych organizatorzy festiwalu zaprezentowali mieszkańcom Bielska 

Podlaskiego tańce i dźwięki charakterystyczne tylko dla kultury ludowej Polski. 

Wydarzenie odbyło się 1 sierpnia 2020 roku, a Bielski Dom Kultury był jego 

współorganizatorem. 

 

d) 8. Międzynarodowe Biennale Twórczości Plastycznej Młodych „Pasje  

i Talenty’2020” o Złotą, Srebrną i Brązową Paletę – statuetkę Burmistrza Miasta 

Bielsk Podlaski – mimo pandemii, na ósmą edycję o tematyce „Muzyka, Taniec  

i Teatr”,  napłynęło blisko 700 prac z 10 państw: Białorusi, Bułgarii, Chin, 

Kazachstanu, Mołdawii, Polski, Rosji, Rumunii, Ukrainy i Uzbekistanu. Od 29 maja 

2020 roku ekspozycja prac nagrodzonych i wyróżnionych dostępna była na stronie 

internetowej Bielskiego Domu Kultury (www.bdkbielsk.pl), zaś uroczyste otwarcie 
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wystawy „Pasje i Talenty’2020” z udziałem laureatów z Polski miało miejsce w nowej 

Galerii Sztuki Bielskiego Domu Kultury 21 października 2020 roku. 

 

e) Spotkania Podróżnicze - w roku 2020 odbyły się następujące spotkania podróżnicze  

z cyklu „Kawa i Herbata”.: 

 

 „Pieszo przez Bałkany. Ryszard Jakubowski”,  

 „Australia”. Natalia Boćkowska,  

 „Podróże Jonanny Nowak”, 

 „Madagaskar”- podróże zdalne, 

 „Chiny” – podróże zdalne,  

 „Japonia”-  podróże zdalne, 

 „Busem przez świat. Stany Zjednoczone”, 

 „Laponia” i „Tam, gdzie mieszka Mikołaj”, 

 „Liechtenstein” – podróże zdalne, 

 „Tajwan” – podróże zdalne, 

 „Monako” – podróże zdalne. 

 
5. Własne akcje promocyjne. 

W roku 2020 roku bielski samorząd podjął się organizacji następujących 

przedsięwzięć: 

1) Spotkanie noworoczne Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski.  

Wydarzenie odbyło się 16 stycznia 2020 roku w Centrum Integracji Europejskiej  

w Bielsku Podlaskim. Uczestnicy spotkania, m.in. przedstawiciele władz administracji 

państwowej i samorządowej, służb mundurowych, organizacji pozarządowych, oświaty, 

sportu i kultury, a także duchowni, przedsiębiorcy i osoby zasłużone dla Miasta Bielsk 

Podlaski, wysłuchali prezentacji burmistrza dokumentującej osiągnięcia i sukcesy Miasta 

Bielsk Podlaski oraz obejrzeli filmowe podsumowanie poprzedniego roku. Celem wydarzenia 

była integracja lokalnej społeczności, również w dużej liczbie spoza miasta i promocja 

Bielska Podlaskiego. 

2) Wyróżnienia i nagrody za osiągnięte wyniki sportowe oraz osiągniecia w działalności 

sportowej w 2020 roku. 

Burmistrz Miasta Bielsk Podlaski przyznał 45 nagród sportowcom oraz 8 trenerom  

i osobom wyróżniającym się osiągnięciami w dziedzinie sportu za rok 2020.  

Kandydatów do nagród i wyróżnień zgłaszały kluby sportowe, dyrektor Miejskiego 

Ośrodka Sportu i Rekreacji i dyrektor Pływalni Miejskiej Wodnik w Bielsku Podlaskim. 

Wśród nagrodzonych znaleźli się: pływacy, koszykarze i siatkarki. Na podkreślenie zasługują 

wysokie wyniki bielskich pływaków z Miejskiego Klubu Pływackiego Wodnik osiągnięte 

podczas Mistrzostw Polski Juniorów do lat 16 w Lublinie, oraz w  Zimowych Mistrzostwach 

Polski oraz Mistrzostwach Polski Juniorów Młodszych do lat 14 w Ostrowcu 

Świętokrzyskim. W sumie burmistrz przyznał nagrody szesnastu zawodnikom tego klubu. 
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Z Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji zostały docenione zespoły: piłki koszykowej 

w kategorii junior (U-18) i piłki siatkowej w kategorii trójek. Burmistrz nagrodził 

siedemnastu zawodników. 

Doceniono również drużynę koszykówki Koszykarskiego Klubu Sportowego Tur 

Basket Bielsk Podlaski, która zajęła trzecie miejsce sezonu zasadniczego w grupie B II ligi. 

Dwunastu zawodników i trener drugoligowego zespołu otrzymali nagrody finansowe. 

W związku z wprowadzeniem stanu pandemii Zarząd Podlaskiego Wojewódzkiego 

Szkolnego Związku Sportowego postanowił zakończyć współzawodnictwo sportowe szkół 

województwa podlaskiego 14 marca 2020 roku. Klasyfikację końcową szkół za rok szkolny 

2019/2020 postanowił pozostawić nierozstrzygniętą, co spowodowało, że wśród 

nagrodzonych nie znaleźli się uczniowie zgłaszani rokrocznie przez dyrektorów bielskich 

szkół. 

Nagrody i wyróżnienia zostały przyznane na podstawie Uchwały nr  X/58/11 Rady 

Miasta Bielsk Podlaski z 30 sierpnia 2011 roku w sprawie wyróżnień i nagród za osiągnięte 

wyniki sportowe oraz osiągniecia w działalności sportowej. Ze względu na stan epidemiczny, 

nie była organizowana uroczysta gala. Dyplomy przekazano przez instytucje zgłaszające 

wnioski, a nagrody finansowe przekazano na konta bankowe. 

3) Nagrody za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania  

i ochrony kultury. 

Na podstawie § 1 ust. 1, § 3 ust. 1, § 5 ust. 3 Uchwały Nr XXVIII/190/13 Rady Miasta 

Bielsk Podlaski z dnia 26 lutego 2013 roku w sprawie warunków i trybu przyznawania 

dorocznych nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania  

i ochrony kultury Burmistrz Miasta Bielsk Podlaski przyznał doroczne nagrody w 2020 roku 

następującym osobom: 

a) Irenie Harnasch-Piwowar za całokształt działalności w dziedzinie twórczości 

artystycznej i upowszechniania kultury, 

b) Elżbiecie Tomczuk za osiągnięcia o istotnym znaczeniu w dziedzinie twórczości 

artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury. 

c) Borysowi Buniowi za osiągnięcia o istotnym znaczeniu w dziedzinie twórczości 

artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury. 

Ponadto w 2020 r. zrealizowano następujące zadania w zakresie turystyki:  

 wykonano i posadowiono na terenie miasta Bielsk Podlaski tablicę informacyjną 

historyczno-turystyczną poświęconą cmentarzowi w Bielsku Podlaskim przy  

ul. Dubiażyńskiej i Wojska Polskiego. Założeniem jest by tablica informacyjna 

historyczno-turystyczna pozwoliła w szczególności turystom, ale też i mieszkańcom 

zgłębić wiedzę o najstarszym cmentarzu na terenie Bielska Podlaskiego i ważnych 

zabytkowych obiektach, pomnikach oraz miejscach pamięci znajdujących się na jego 

terenie.  

 

 z myślą o turystach polskich i zagranicznych odwiedzających nasze miasto wykonano, 

z wykorzystaniem istniejącego stelaża starej tablicy znajdującej się w Parku Królowej 

Heleny, Turystyczny Plan Miasta Bielsk Podlaski. Na planie została przedstawiona 
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krótka charakterystyka miasta Bielsk Podlaski oraz oznaczono wszystkie zabytki  

i ciekawe turystycznie miejsca naszego miasta wraz z krótkimi opisami i zdjęciami, 

odsyłające do miejsc, w których m.in. przez kilka lat były umieszczone tablice.  

Na tym etapie tablica była zwieńczeniem przedsięwzięcia dotyczącego przygotowania 

szeregu tablic informacyjnych, na których upowszechniono informacje o ważnych 

obiektach miejskich pod względem historyczno-turystycznym. 

 

 oprócz powyższego, z myślą o zainteresowanych turystach i w nawiązaniu  

do Turystycznego Planu Miasta Bielsk Podlaski znajdującego się w Parku Królowej 

Heleny wykonano także turystyczny plan miasta w bloczku z odrywanymi pojedynczo 

kartkami, opatrzony herbem i logo miasta. Plan ten ma na celu pomoc turystom  

w sprawnym poruszaniu się po mieście Bielsk Podlaski, a także ułatwić dotarcie  

do zabytków, jak i ciekawych turystycznie miejsc w naszym mieście.  Ponadto 

wykonano również pocztówki w etui z herbem i logo miasta Bielsk Podlaski, 

prezentujące najciekawsze pod względem turystycznym miejsca i obiekty miasta oraz 

magnesy pamiątkowe. 

 

 W siedzibie Urzędu Miasta Bielsk Podlaski udzielano także informacji turystycznej 

turystom z kraju i zza granicy odwiedzającym miasto Bielsk Podlaski. Informacja 

turystyczna turystom udzielana była osobiście, telefonicznie, jak i mailowo.  

 

3. Honorowy Patronat Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski. 

Honorowym Patronatem Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski obejmowane były 

wydarzenia, imprezy bądź przedsięwzięcia, które posiadały zasięg lub rangę miejską, a ich 

realizacja służyła promocji oraz prezentacji miasta. Wśród nich znalazły się 22 wydarzenia, 

które miały miejsce w 2020 roku: 

1) 18. Prezentacje Edukacyjno-Doradcze – organizatorem prezentacji pod hasłem 

„Uczelnie w Powiecie” co roku jest redakcja dwutygodnika „Wieści Podlaskich”. 

Wydarzenie miało miejsce 27 lutego 2020 roku i zostało wsparte finansowo z budżetu 

miasta w postaci ufundowania pucharu uczelni, która zaprezentowała najlepsze 

stoisko wystawowe. Celem wydarzenia jest przybliżenie przyszłym studentom  

z terenu naszego miasta specyfiki poszczególnych szkół wyższych z regionu, zasad 

rekrutacji, wysokości opłat i stypendiów oraz szans na zatrudnienie po ich 

ukończeniu.  

 

2) Międzynarodowy Festiwal Teatralny „Wertep” – to największa impreza teatralna  

w regionie Puszczy Białowieskiej. Jego ideą jest wędrówka ze sztuką – dzielenie się 

nią i jej współtworzenie wraz z widzami. Dlatego Wertep przybrał formę wędrującego 

Festiwalu: każdego dnia były w innej miejscowości. Mieszkańcy Bielska od kilku lat 

mają okazję uczestniczyć w festiwalowych wydarzeniach w naszym mieście. 

Festiwalowy dzień w Bielsku Podlaskim odbył się 1 sierpnia 2020 r. a jego 

organizacja została wsparta z budżetu miasta ze środków promocyjnych w kwocie 

5 000 zł.  
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3) Mini Piknik dla Kubusia i Filipka – wydarzenie odbyło się 23 sierpnia 2020 roku  

w Parku Królowej Heleny. Piknik był imprezą charytatywną poświęconą zbiórce 

pieniędzy na leczenie dwóch małych chłopców chorych na SMA: Kuby Suchodoły  

z Hajnówki oraz Filipa Łukaszuka z Gredel. W ramach udzielonego patronatu miasto 

udostępniło organizatorom teren parku w celu przeprowadzenia imprezy 

charytatywnej. 

 

4) 5. Samochodowy Rajd Bielska Podlaskiego 2020 – wydarzenie odbyło się  

6 października 2020 roku i zgromadziło liczną grupę mieszkańców, co świadczy  

o popularności tego eventu. Piąta edycja rajdu składała się z ośmiu prób 

sprawnościowych odbywających się w czterech lokalizacjach na terenie miasta. Celem 

wydarzenia było uatrakcyjnienie kalendarza wydarzeń sportowych Miasta Bielsk 

Podlaski. 

 

5) Międzynarodowy Konkurs Plastyczny „Święty Jan Paweł II w oczach dzieci” – 

konkurs co roku jest organizowany przez Muzeum w Bielsku Podlaskim oddział 

Muzeum Podlaskiego w Białymstoku. Uroczyste podsumowanie konkursu odbyło się 

16 października 2020 roku. Na piętnastą edycję konkursu plastycznego „Święty Jan 

Paweł II w oczach dziecka” wpłynęły 860 prace z Polski, Ukrainy, Wielkiej Brytanii  

i Australii. Celem przedsięwzięcia było między innymi: pogłębienie wśród dzieci  

i młodzieży wiedzy o życiu, działalności, twórczości i osobowości papieża Jana Pawła 

II, odwołanie się do nieprzemijających wartości i idei tkwiących w życiu i działalności 

Jana Pawła II, rozwijanie wyobraźni oraz twórczych umiejętności dzieci i młodzieży, 

prezentacja i popularyzacja plastycznej twórczości dzieci i młodzieży. Organizatorom 

konkursu udzielono wsparcia w postaci ufundowania nagród plastycznych 

zwycięzcom konkursu na kwotę 350 zł. 

 

6) 2. Gala Wolontariatu – wydarzenie zostało zorganizowane 19 października 2020 roku 

przez Dekanalny Instytut Kultury Prawosławnej w Siemiatyczach i Stowarzyszenie 

„Centrum na Wschodzie” z Osmoli. Partnerami w organizacji gali byli: Fundacja 

Domów Kultury Prawosławnej Diecezji Warszawsko-Bielskiej i Ośrodek Wsparcia 

Ekonomii Społecznej w Subregionie Bielskim. Gala odbyła się w ramach projektu 

„PełnoAktywni Wolontariusze” finansowanego przez Narodowy Instytut Wolności – 

Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Fundusz 

Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014 – 2020. Projekt „PełnoAktywni Wolontariusze” 

obejmuje swoim działaniem trzy powiaty: siemiatycki, hajnowski i bielski. Gala była 

okazją do jego podsumowania. W ramach projektu przygotowano 9 organizacji 

pozarządowych do bycia Liderami Wolontariatu Integracyjnego w naszym 

subregionie oraz przeszkolono ponad stu wolontariuszy – zarówno młodzież, jak  

i dorośli. Wśród nagrodzonych podczas gali znalazły się trzy osoby z Bielska 

Podlaskiego: dwie młode wolontariuszki z Klubu Wolontariusza „W Jedną Stronę” 

działającego w Szkole Podstawowej nr 5 imienia Szarych Szeregów, a także działacz  

z bielskiego oddziału Ośrodka Miłosierdzia „Eleos”. Organizatorzy wyróżnili również 

instytucje przyznając certyfikaty „Miejsce dostępne dla wszystkich”. W tym roku 

laureatem została między innymi Miejska Biblioteka Publiczna w Bielsku Podlaskim, 

a Bielski Dom Kultury otrzymał wyróżnienie.  Celem wydarzenia było wspieranie idei 

wolontariatu. 

 

7) Konkurs Poezji „Laur Bielski” – konkurs odbył się z inicjatywy Andrzeja Salnikowa, 

animatora kultury, poety i Prezes Stowarzyszenia Poetów Ziemi Bielskiej. Komisja 
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konkursowa zakwalifikowała do finału siedem zestawów wierszy w kategorii 

dorosłych i jeden zestaw w kategorii młodzieżowej. Konkurs adresowany był do 

twórców początkujących, jak i autorów z dorobkiem literackim, a jego celem było 

propagowanie poezji i twórczości literackiej. Oficjalne podsumowanie odbyło się  

22 października 2020 roku. 

 

8) 4. Podlaska Ukraińska Konferencja Naukowa - konferencję zorganizował Podlaski 

Instytut Naukowy z okazji stulecia sojuszu polsko-ukraińskiego 1920 roku, pod 

hasłem „Podlasie w okresie kształtowania nowej mapy politycznej Europy  

po pierwszej wojnie światowej”. Wygłoszono 29 referatów dotyczących historii, 

kultury i języka Podlasia oraz innych ważnych dla społeczności ukraińskiej Podlasia 

zagadnień. W konferencji wzięli udział badacze z różnych ośrodków i środowisk 

naukowych z Polski, Ukrainy i Białorusi, w tym liczna grupa miejscowych badaczy. 

Przebieg konferencji zorganizowanej w formie online można było śledzić w Internecie 

w dniach 13-14 listopada 2020 roku. Organizatorom wydarzenia  udzielono wsparcia 

finansowego w kwocie 500 zł. Celem konferencji było popularyzowanie wyników 

naukowych badaczy zainteresowanych tematyką Podlasia oraz rozwijanie współpracy 

bielskiego samorządu ze środowiskami mniejszości narodowych z terenu miasta.  

 

9) II Międzyprzedszkolny Konkurs Kolęd i Pastorałek - konkurs pod hasłem „Świeć 

Gwiazdeczko Mała Świeć, do Jezuska Prowadź Mnie…”, już po raz drugi został  

zorganizowany z inicjatywy księdza prałata Zbigniewa Karolaka, dyrektora 

„Przedszkola na Hołowiesku”. Na konkurs wpłynęło 47 prac z siedmiu placówek 

wychowania przedszkolnego z terenu miasta i gminy Bielsk Podlaski oraz  

z dziewięciu miast z terenu innych gmin. Konkurs odbywał się zdalnie. Uczestnicy 

przesyłali swoje wystąpienia w formie nagrań – plików elektronicznych. Honorowy 

patronat został przyznany w 2020 roku, a wydarzenie miało miejsce 2 lutego 2021 

roku. Zwycięzcom konkursu z poszczególnych kategorii zostały wręczone nagrody  

w postaci materiałów promocyjnych miasta Bielsk Podlaski. Celem wydarzenia było 

wspieranie rozwoju artystycznego jego najmłodszych mieszkańców.  

 

4. Współorganizacja przedsięwzięć organizowanych przez podmioty zewnętrzne. 

W roku 2020 samorząd miejski uczestniczył również we współorganizowaniu lub 

współfinansowaniu wielu przedsięwzięć organizowanych przez podmioty zewnętrzne. Wśród 

nich znalazły się m.in. takie wydarzenia, jak: 

1) 12 stycznia 2020 roku odbył się 28. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, 

który przygotował lokalny sztab WOŚP-u oraz Stowarzyszenie Kreatywny Bielsk 

Podlaski. Finał miał miejsce w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 3  

z Dodatkową Nauką Języka Białoruskiego w Bielsku Podlaskim. Gwiazdami koncertu 

organizowanego przez Kreatywny Bielsk Podlaski były hiphopowy duet Łona  

i Webber ze Szczecina oraz zespół Elektryczny Węgorz z Łodzi. Celem tej 

ogólnopolskiej inicjatywy było zebranie środków na rzecz dziecięcej medycyny 

zabiegowej. 

 

2) W lutym 2020 roku Miasto Bielsk Podlaski wzięło udział w ogólnopolskiej kampanii 

wizerunkowej Związku Miast Polskich pod hasłem „Jedno dla wszystkich, wszystkie 

dla jednego”, której celem było podkreślenie znaczenia współpracy środowiska 

samorządowego i wzmocnienie poczucia lokalnej podmiotowości. W przedsięwzięcie 
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zaangażowało się 165 miast członkowskich ZMP, a zorganizowano je w 30. rocznicę 

samorządu terytorialnego w Polsce.  

 

3) W lutym 2020 roku Bielski Klub Sportowy „Tur” zrealizował usługę promocyjną w 

postaci wykonania 150 proporców i 100 szalików kibica z wizerunkiem herbu Miasta 

Bielsk Podlaski oraz znaku promocyjnego „Bielsk Podlaski łączy ludzi”, przy 

wsparciu finansowym Miasta Bielsk Podlaski. Gadżety te posłużyły do promocji 

miasta podczas imprez piłkarskich. 

 

4) W czerwcu 2020 roku odbyła się trzecia edycja „Przedszkolady”, czyli sportowej 

rywalizacji drużyn przedszkolnych. Z racji obostrzeń epidemicznych dzieci z różnych 

przeszkoli nie spotykały się ze sobą, a wszystkie konkurencje przeprowadzały  

na obiektach swoich placówek edukacyjnych. 24 czerwca 2020 roku Burmistrz Miasta 

wręczył puchary przedstawicielom wszystkich placówek edukacyjnych, których 

wychowankowie brali udział w tegorocznej edycji „Przedszkolady”. Celem 

wydarzenia było zapewnienie możliwości rekreacji i rywalizacji sportowej pomiędzy 

przedszkolakami. 

 

5) We wrześniu 2020 roku Miasto Bielsk Podlaski wsparło wydanie tomiku wierszy 

autorstwa Weroniki Mielczarek pod tytułem „Wiersze emigracyjne”.  

 

6) 17 września 2020 roku w cerkwi pod wezwaniem świętego Michała Archanioła  

w Bielsku Podlaskim odbył się koncert Zespołu Wokalnego „Armonia”  

z Białegostoku, w ramach Międzynarodowego Festiwalu „Hajnowskie Dni Muzyki 

Cerkiewnej”. Celem przedsięwzięcia było uatrakcyjnienie kalendarza wydarzeń 

artystycznych Miasta Bielsk Podlaski. 

 

7) W dniach od 2 do 4 października 2020 roku w Kreatywnym Centrum Kultury  

w Bielsku Podlaskim odbyła się VII edycja Ogólnopolskiego Festiwalu Sztuk 

Komediowych Teatrów amatorskich „Decha”. Wzięło w niej udział 6 zespołów 

teatralnych z różnych stron Polski, które oceniały dwa składy jurorów: „jury 

profesjonalne” i „jury młodych”. Celem przedsięwzięcia było propagowanie sztuk 

teatralnych wśród mieszkańców Bielska Podlaskiego. 

 

8) W grudniu 2020 roku Koszykarski Klub Sportowy „Tur Basket” zrealizował usługę 

promocyjną w postaci wykonania 80 sztuk koszulek sportowych i 25 sztuk szalików 

klubowych z wizerunkiem herbu Miasta Bielsk Podlaski oraz znaku promocyjnego 

„Bielsk Podlaski łączy ludzi”, przy wsparciu finansowym Miasta Bielsk Podlaski. 

Sprzęt ten posłużył do promocji miasta podczas imprez koszykarskich. 
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Rozdział XI. Podsumowanie  

Rok 2020 był rokiem pandemii, światowego lockdownu, postępującego kryzysu 

gospodarczego, który z pewnością zostanie zapamiętany na długo. Miniony rok był także 

ogromnym sprawdzianem w wielu dziedzinach życia i który postawił mnóstwo wyzwań przed 

bielskim samorządem. Do tej pory nie mieliśmy do czynienia z wieloma z nich, chociażby jak 

świadczenie usług publicznych w zupełnie nowych formach. 

Pomimo trudnej sytuacji w 2020 roku bielskiemu samorządowi udało się zrealizować 

wiele znaczących przedsięwzięć, których realizacja nie została zakłócona przez pandemię,  

i o których mieszkańcy byli informowani na bieżąco. 

Zrealizowano między innymi budowę ulic Warzywnej i Pogodnej, zakończono 

termomodernizację przedszkola nr 9, budowę Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów 

Komunalnych na terenie Miasta Bielsk Podlaski i Miasta Hajnówka. Zgodnie z planem 

realizowano wieloletnie inwestycje, których zakończenie jest przewidziane na kolejne lata.  

Są to takie inwestycje jak rozbudowa dróg publicznych na terenie miasta, zagospodarowanie  

i rozwój terenów zieleni, uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej oraz montaż  

i instalacja efektywnego energetycznie oświetlenia.  

Wszystkie działania podejmowane przez bielski samorząd czynione były z myślą 

o tym, by nasze miasto było coraz bardziej przyjazne mieszkańcom. Mam nadzieję,  

że przedstawiony raport dostarczył Państwu szeregu informacji i odpowiedzi na nurtujące 

pytania, dotyczące funkcjonowania miasta Bielsk Podlaski. 

 

Burmistrz Miasta Bielsk Podlaski 

           Jarosław Borowski 

 

 

 

 

 


