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Szanowni Państwo, 

Zapraszam do zapoznania się z treścią Raportu o stanie Miasta Bielsk Podlaski za rok 2021. 

Niniejszy dokument 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. 

Raport ma charakter podsumowania działalności burmistrza w roku 2021. Znajdziecie w nim 

Państwo m.in. informacje, których obowiązek przedstawienia wynika z ustawy, a dotyczą realizacji 

polityk, programów, strategii, uchwał rady miasta i budżetu obywatelskiego, czy sytuacji 

organizacyjnej i finansowej gminy. Dokument zawiera też informacje dotyczące wydarzeń i zadań 

realizowanych na terenie miasta pomimo trudnej sytuacji i obostrzeń wynikających z trwającej w tym 

okresie epidemii koronawirusa SARS-Cov-2. 

Niniejsze opracowanie jest źródłem rzeczowej wiedzy o Mieście Bielsk Podlaski oraz działaniu 

samorządu w roku 2021. Zachęcam wszystkich mieszkańców do lektury.  

 

 

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. W południowej części województwa podlaskiego pełni szereg funkcji o znaczeniu 
ponadlokalnym, m.in. jest regionalnym centrum komunikacyjnym. Prowadzi tędy 
międzynarodowy szlak Via Carpatia, łączący kraje nadbałtyckie z południem Europy.  

Pomimo trudnej sytuacji związanej z epidemią koronawirusa, na koniec roku 2021  
w powiecie bielskim utrzymywała się niska stopa bezrobocia na poziomie 3,6 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 2021 zadania Miasta Bielsk Podlaski były realizowane przez Urząd Miasta,  
14 jednostek organizacyjnych oraz 3 spółki miejskie, a także zlecane w drodze umów innym 
podmiotom.  

Na początku 2021 roku w Bielsku Podlaskim liczba ludności wynosiła 24 862 osoby  
w tym mężczyzn 11 842 i kobiet 13 020. Zameldowanych na pobyt czasowy było 247 
mężczyzn i 289 kobiet. Na koniec 2021 roku w Bielsku Podlaskim liczba ludności wynosiła 
24 521 osób w tym 11 654 mężczyzn i 12 867 kobiet. Zameldowanych na pobyt czasowy było 
263 mężczyzn i 249 kobiet. 

Początek 2021 Przedział wiekowy Koniec 2021 

mężczyzn: 959 0 - 7 mężczyzn: 938 

kobiet: 861 0 - 7 kobiet: 866 

mężczyzn: 1243 8 - 18 mężczyzn: 1276 

kobiet: 1217 8 - 18 kobiet: 1194 

mężczyzn: 7925 19 - 65 mężczyzn: 7711 

kobiet: 7166 19 - 60 kobiet: 6966 

mężczyzn: 1715 65 powyżej mężczyzn: 1729 

kobiet: 3776 60 powyżej kobiet: 3841 
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Rozdział II Informacje finansowe 

1. Stan finansów miasta 

1) Udział dochodów własnych w dochodach ogółem - 74,91%: 
 
a) dochody ogółem: 138.886.534,70 zł, 
b) dochody własne: 104.039.840,01 zł. 

 
2) Udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem – 16,29%: 

 
a) wydatki ogółem: 134.519.750,05 zł, 
b) wydatki majątkowe: 21.914.070,54 zł.  

 
3) Zadłużenie ogółem: 40.472.406zł, w tym: 

 
a) 132.506,00 zł – pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska  

i Gospodarki Wodnej zaciągnięta w 2012 roku, 
b) 394.900,00 zł – kredyt w Banku Gospodarstwa Krajowego S.A. zaciągnięty  

w 2012 roku, 
c) 345.000,00 zł – zobowiązanie zaciągnięte w 2015 roku z tytułu zwrotu 

aktualnej wartości pieniężnej nieruchomości przekazanej Miastu Bielsk 
Podlaski przez Agencję Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Olsztynie 
Filia w Suwałkach, 

d) 39.600.000,00 zł – zobowiązanie z tytułu emisji obligacji w latach 2018-2021. 
 

4) Poziom wolnych środków po odliczeniu rozchodów budżetu 10.140.272,62 zł. 

2. Wykonanie budżetu miasta  

1) Wykonanie dochodów: 

Dochody ogółem wykonano na kwotę 138.886.534,70 zł, co stanowi 101,39% 
planu oszacowanego na kwotę 136.987.822 zł, w tym: 

a) Dochody bieżące 123.905.964,33 zł, 
b) Dochody majątkowe 14.980.570,37 zł, w tym ze sprzedaży majątku 

976.625,27 zł. 
 

W 2021 roku pozyskano dotacje w kwocie 52.062.361,78 zł, w tym: 
a) Dotacje przeznaczone na cele bieżące – 38.170.564,73 zł, 
b) Dotacje przeznaczone na inwestycje – 13.891.797,05 zł. 

 
2) Wykonanie wydatków: 

Wydatki ogółem zrealizowano w kwocie 134.519.750,05 zł, co stanowi 88,64% 
planu oszacowanego na kwotę 151.759.710 zł, w tym: 
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a) Wydatki bieżące 112.605.679,51 zł, 
b) Wydatki majątkowe 21.914.070,54 zł. 

 
3) Wynik operacyjny.  

Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi wynosi 
11.300.284,82 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 

35.554.924,00 21.914.070,54 21.914.070,54 65.879,77 61,63 

 

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 

2021 2.900.000,00 564.707,05 115.000,00 

2022 1.961.000,00 1.150.000,00 115.000,00 

2023 2.508.113,00 1.250.000,00 115.000,00 

2024 3.590.000,00 1.100.000,00 115.000,00 

2025 3.590.000,00 930.000,00 0,00 

2026 3.590.000,00 850.000,00 0,00 

2027 3.590.000,00 700.000,00 0,00 

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 
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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 – brutto i netto. 

 

 

Lata Nadwyżka operacyjna netto Nadwyżka operacyjna brutto 

2021 11.300.284,82 24.984.511,74 

2022 4.994.343,00 4.994.343,00 

2023 4.236.720,00 4.236.720,00 

2024 5.392.353,00 5.392.353,00 

2025 5.994.000,00 5.994.000,00 

2026 5.043.940,00 5.043.940,00 

2027 5.094.379,00 5.094.379,00 

2028 5.145.323,00 5.145.323,00 

2029 5.290.000,00 5.290.000,00 

2030 5.196.776,00 5.196.776,00 

2031 5.248.945,00 5.248.945,00 

2032 5.248.945,00 5.248.945,00 

2033 5.248.945,00 5.248.945,00 

2034 5.248.945,00 5.248.945,00 

 

 

3) Prognoza limitu zadłużenia na najbliższe lata.  

 

Lata                                          Kwota długu 

2021 40.472.406,00 

2022 46.728.113,00 

2023 44.105.000,00 

2024 40.400.000,00 

2025 36.810.000,00 
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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 2021 roku wyemitowano obligacje na łączną kwotę 6.000.000 zł, z przeznaczeniem  

na finansowanie deficytu budżetu planowanego ze względu na realizację przedsięwzięć 

inwestycyjnych.  

 

5. Realizacja budżetu obywatelskiego 

W ramach Budżetu Obywatelskiego wydatki zrealizowano na kwotę 365.445,11 zł,  
co stanowi 0,27% wydatków ogółem, w tym: 

a) Zadania majątkowe: 

 Zieleń na Placu Ratuszowym – 12.177 zł wydatek zrealizowany w 2021 roku,  
ale zadanie jest kontynuowane w 2022 roku jako przedsięwzięcie wieloletnie, 

 Bielsk Podlaski płynie po zdrowie  - 65.879,77 zł, 

 Budowa zestawu piłkochwytów – 39.999,60 zł, 

 Ławeczka Aleksandra Sewruka – przywracamy pamięć – 2.829 zł – wydatek 
zrealizowany w 2021 roku. Kontynuacja realizacji zadania w 2022 roku.  

 Projekt „Sportowy Bielsk” – 3.606,74 zł  - wydatek zrealizowany w 2021 roku, ale 
jest to projekt wyłoniony w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2020 roku i jest 
kontynuowany w 2022 roku jako przedsięwzięcie wieloletnie (więcej informacji  
na temat realizacji tego projektu jest na stronie 26 niniejszego raportu), 

 Miejski tor sprawnościowy – 166.913,00 zł - wydatek zrealizowany w 2021 roku, 
ale jest to projekt wyłoniony w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2020 roku 
(więcej informacji na temat tego projektu jest na stronie 26 niniejszego raportu), 

 Napis miejski #Bielsk Podlaski – zadanie wyłonione w ramach Budżetu 
Obywatelskiego na 2021 roku, ale nie zostało zrealizowane ze względu na to,  
że firmy biorące udział w przetargach wyceniły zadanie na wartość znacznie 
przekraczającą limit wydatków zabezpieczony w budżecie na 2021 roku i z tego 
względu zadanie nie zostało zrealizowane. 
 

b) Zadania o charakterze społeczno-kulturalnym: 
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 szósty Noworoczny Bieg Tura – organizacja biegu ulicznego na dystansie 10 km  
i 5 km – 15.000 zł (więcej informacji na temat tego zadania znajduje się na stronie 
118 niniejszego raportu), 

 Pod Opieką Bogurodzicy – Festiwal – 30.000 zł, 

 Z cukrzycą przy stole – 19.200 zł, 

 Dwa koncerty zespołu „Klezmorim Trio” – 9.840 zł, 

 Żagle przeciwsłoneczne na placu zabaw przy basenie – zadanie nie zostało 
zrealizowane ze względu na otrzymane oferty cenowe – znacznie przekraczające 
wartość kosztorysową i limit wydatków zabezpieczony w budżecie na 2021 roku. 

W dniach 1-8 października 2021 roku na terenie miasta Bielsk Podlaski zostały 
przeprowadzone konsultacje społeczne w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2022 rok.  

Zgłoszonych zostało łącznie 13 projektów, w tym: 6 zadań o charakterze majątkowym 
i 7 zadań o charakterze społeczno-kulturalnym. Udział w głosowaniu wzięło 2245 osób,  
z czego 229 osób oddało głos poprzez wypełnienie i złożenie karty do głosowania w siedzibie 
Urzędu Miasta, a 2016 osób głosowało za pośrednictwem platformy internetowej.  

W wyniku głosowania , do realizacji w 2022 roku wyłoniono poniższe projekty: 

a) Projekty o charakterze majątkowym: 

 Tężnia solankowa. Projekt przewiduje budowę zadaszonej tężni solankowej  
na terenie Parku Królowej Heleny. Tężnia będzie nie tylko ciekawą alternatywą 
spędzania wolnego czasu, atrakcją turystyczną ale też będzie działała jako filtr 
powietrza. Wartość projektu 160.000,00 zł. Liczba uzyskanych głosów – 938. 

 Budowa ławek dla zawodników rezerwowych oraz opieki medycznej. Ławki dla 
zawodników i opieki medycznej to niezbędny element infrastruktury każdego 
boiska. Najwyższa jakość materiałów z których są wykonane gwarantuje długi czas 
użytkowania. Wartość projektu 40.000,00 zł. Liczba uzyskanych głosów - 614.  

 Budowa tablicy stadionowej LED. Tablica stadionowa wraz z panelem tekstowym 
usytuowana jest przy boisku głównym na stadionie Miejskiego Ośrodka Sportu  
i Rekreacji w Bielsku Podlaskim. Tablica to niezbędny element każdego meczu. 
Wartość projektu 43.000,00 zł. Liczba uzyskanych głosów - 599.  
 

b) Projekty o charakterze społeczno-kulturalnym: 

 Plenerowe kino letnie w Bielsku Podlaskim. Zakres projektu obejmuje organizację 
pokazów filmowych w parku im. Królowej Heleny. Repertuar kina to zarówno 
filmy fabularne, jaki i dokumentalne oraz prezentowane na międzynarodowych 
festiwalach. Wartość projektu 30.000,00 zł. Liczba uzyskanych głosów – 849. 

 Dyskoteka na dechach. Projekt skierowany jest do wszystkich mieszkańców 
miasta i przewiduje dyskoteki tematyczne. Głównym zamierzeniem projektu jest 
integracja lokalnej społeczności, bez względu na wiek. Wartość projektu 
21.000,00 zł, Liczba uzyskanych głosów – 452. 

 siódmy Noworoczny Bieg Tura – organizacja biegu ulicznego na dystansie 10 km  
i 5 km. Projekt obejmuje organizację biegu ulicznego dla każdego kto czuje 
potrzebę „sprawdzenia się” i udowodnienia samemu sobie - chcę i mogę. 
Uzyskane środki przeznaczone zostaną na zakup medali, pucharów, nagród 
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rzeczowych, gadżetów sportowych, numerów startowych, posiłków 
regeneracyjnych, napojów i wody. Z pozyskanych środków pokryte zostaną koszty 
związane z wynajęciem basenu miejskiego oraz pomocy medycznej dla 
uczestników. Wartość projektu 20.000,00 zł. Liczba uzyskanych głosów – 446. 

 „Pod Opieka Bogurodzicy” – Festiwal. Przedsięwzięcie muzyczne związane  
z Bogurodzicą. Utwory wykonywane podczas festiwalu będą tylko Jej poświęcone. 
Ideą przewodnią festiwalu jest integrowanie mieszkańców wielokulturowego  
i wielowyznaniowego miasta jakim jest Bielsk Podlaski, a także wzmocnienie więzi 
międzypokoleniowych. Wartość projektu 30.000,00 zł. Liczba uzyskanych głosów 
– 420. 

 Tymczasowe Toalety Publiczne w Bielsku Podlaskim. Założeniem projektu jest 
ustawienie, w okresie od 1 kwietnia do 30 września, przenośnych toalet w 
różnych, najczęściej uczęszczanych miejscach w mieście.  Wartość projektu 
14.000,00 zł. Liczba uzyskanych głosów – 264. 

 Festiwal Filmowy Niebieska Kropka. Konstrukcja festiwalu opiera się na 4 filarach: 
przeglądzie filmowym, spotkaniach z reżyserami filmów, warsztatach 
edukacyjnych i konkursie filmowym, który pozwoli młodym mieszkańcom tworzyć 
filmy i poczuć się prawdziwymi twórcami. Wartość projektu 30.000,00 zł. Liczba 
uzyskanych głosów – 257. 
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Rozdział III Inwestycje realizowane w 2021 roku 

1. Inwestycje zrealizowane w 2021 roku 

1) Rozbudowa dróg: nr 107397, ul. Szarych Szeregów i nr 107381, ul. Gajowej  
na odcinku od ul. Studziwodzkiej do ul. Strzelniczej. 

Inwestycja wieloletnia realizowana w latach 2020 – 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”. Dnia 15 czerwca 2021 roku dokonano odbioru końcowego zadania.  
25 sierpnia 2021 roku Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku zatwierdził rozliczenie 
inwestycji. Realizacja rzeczowa i finansowa projektu została zakończona.  

Zakres prac obejmował budowę i przebudowę infrastruktury, trzech odcinków dróg 
gminnych: 

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

 nr 107381B, ul. Gajowej na odcinku od ul. Studziwodzkiej do ul. Strzelniczej 
(Odcinek 2), 

 nr 107397B, ul. Szarych Szeregów, łącznik ul. Studziwodzkiej – Strzelniczej 
(Odcinek 3). 

W ramach zadania wykonano nawierzchnię z betonu asfaltowego o szerokości 6 m  
i długości 4 278 m², zjazdy o nawierzchni z kostki brukowej betonowej o długości 328, 6 m², 
chodniki dla pieszych o nawierzchni z kostki brukowej betonowej o długości 1163,02 m², 
zieleńce łącznie 760,4 m². Wybudowano kanalizacje sanitarną, sieć wodociągową, nowe 
oświetlenie uliczne oraz wykonano kanalizację deszczową odwadniającą wszystkie odcinki 
objęte inwestycją. 

W 2021 roku poniesiono wydatki w wysokości 609 006,71 zł. Powyższa kwota stanowiła 
wynagrodzenie za wykonanie robót budowlanych oraz za nadzór nad robotami 
budowlanymi. 

Tabela nr 1. Zestawienie realizacji inwestycji zakończonej w 2021 r.  

Nazwa zadania 
Wartość 
zadania 

Środki  poniesione  
na inwestycję Wydatki  

w 2021 roku 
Własne Dofinansowanie 

Rozbudowa dróg: nr 107397, 
ul. Szarych Szeregów i nr 
107381, ul. Gajowej na 
odcinku od ul. Studziwodzkiej 
do ul. Strzelniczej 

1 623 762,25 735 541,00 888 221,25 609 006,71 
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2) 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. Kleeberga  
do ul. Ogrodowej w Bielsku Podlaskim 

Inwestycja wieloletnia realizowana w latach 2018-2021. 

W dniu 23 grudnia 2019 roku 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, zrealizowany 
w 2019 roku, podzielony na dwa zadania:  

 Zadanie 1 – ul. Ogrodowa w Bielsku Podlaskim (prace wykonane w 2019 r. objęte 
dofinansowaniem z Funduszu Dróg samorządowych), 

 Zadanie 2 – zaułki ul. Ogrodowej w Bielsku Podlaskim (nieobjęte 
dofinansowaniem z Funduszu Dróg Samorządowych), 

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 realizowana była  
w 2021 r.  

Odbioru końcowego zadania dokonano 15 września 2021 roku. W dniu 17 grudnia 2021 
roku Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku zatwierdził rozliczenie inwestycji. Realizacja 
rzeczowa i finansowa projektu została zakończona. 

W ramach zadania w 2021 roku wykonano następujące prace budowlane: jezdnię z 
betonu asfaltowego o długości 504 m, parkingi o nawierzchni z kostki betonowej – 631 m², 
zjazdy o nawierzchni z kostki betonowej – 260,34 m², chodniki o nawierzchni z kostki 
betonowej – 741,54 m², zieleńce – 556,36 m²; kanalizacja sanitarna – 662,47 m, kanalizacja 
deszczowa: 489,79 m, sieć wodociągowa – 621,61 m, oświetlenie uliczne – 578,5 m (w tym 
14 słupów z oprawami oświetleniowymi); przebudowa kolidujących urządzeń 
telekomunikacyjnych i kablowej linii SN. 

 
W 2021 roku w ramach inwestycji poniesiono wydatki w wysokości 2 206 324,84 zł. 

Powyższa kwota stanowiła wynagrodzenie za wykonanie robót budowlanych oraz za nadzór 
nad robotami budowlanymi.  

 
W pierwszym półroczu 2021 r. wpłynęła trzecia, ostatnia transza dofinansowania 

w  wysokości 407 362,32 zł.  
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Tabela nr 2. Zestawienie realizacji inwestycji zakończonej w 2021 r.  

Nazwa zadania 
Wartość 
zadania 

Środki poniesione na inwestycję Wydatki 
w 2021 r. Własne Dofinansowanie 

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. Kleeberga 
do ul. Ogrodowej w Bielsku 
Podlaskim 

9 043 903,35 6 230 289,98 2 813 613,37 2 206 324,84 

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

Inwestycja wieloletnia realizowana w lachach 2020-2021. 

W dniu 18 grudnia 2020 roku została podpisana umowa o dofinansowanie, ze środków 
Funduszu Dróg Samorządowych, zadania pod nazwą „Rozbudowa drogi nr 107390B ul. 
Mleczna w Bielsku Podlaskim”. 

22 listopada 2021 roku odbył się odbiór końcowy inwestycji, prace zostały wykonane 
zgodnie z protokołem odbioru. W ramach zadania wykonano jezdnię o nawierzchni 
asfaltowej o długości 248 metrów oraz następujące elementy; chodniki - 460,9 m², zjazdy 
publiczne - 171,90 m², zieleńce - 826,2 m², kanalizację deszczową - 237,4 metrów bieżących, 
kanalizację sanitarną – 153,1 metrów bieżących, sieć wodociągową – 220,5 metrów 
bieżących. 

 
Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku zatwierdził rozliczenie inwestycji. Realizacja 

rzeczowa i finansowa projektu została zakończona. 

W 2021 roku poniesiono wydatki w wysokości 840 317,83 zł. Powyższa kwota 
stanowiła wynagrodzenie za wykonanie robót budowlanych, usługę projektową oraz nadzór 
nad robotami budowlanymi.  

Tabela nr 3. Zestawienie realizacji inwestycji zakończonej w 2021 r.  

Nazwa zadania 
Wartość 
zadania 

Środki poniesione na inwestycję Wydatki 
w 2021 r. Własne Dofinansowanie 

Rozbudowa drogi nr 
107390B ul. Mleczna w 
Bielsku Podlaskim 

854 267,83 448 652,39 405 615,44 840 317,83 
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4) Rozbudowa drogi nr 107371 ul. Wyszyńskiego na odcinku od ul. 11 Listopada  
do ul. Wojska Polskiego w Bielsku Podlaskim.  

Inwestycja wieloletnia realizowana w lachach 2020-2021. 

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 pierwszym półroczu 2021 roku wpłynęła druga transza dofinansowania  
na przedmiotowe zadanie w wysokości 820 918,33 zł. 

Dnia 10 grudnia 2021 roku odbył się odbiór końcowy inwestycji, prace zostały wykonane 
zgodnie z protokołem odbioru. W ramach zadania wykonano jezdnię o nawierzchni 
bitumicznej i długości 506 m oraz następujące elementy; ścieżkę rowerową – 355 m, 
jednokierunkowy pas ruchu dla rowerów – 50 m, chodniki oraz zjazdy - 613 m, remont 
obiektu mostowego na cieku Lubka, przebudowę skrzyżowań, wycinkę kolidujących drzew, 
kanalizację deszczową – 515,7 metrów bieżących, kanalizacja sanitarną – 460,5 metrów 
bieżących, sieć wodociągową – 566,7 metrów bieżących, oświetlenie uliczne – 696 m (w tym 
15 słupów z oprawami LED). 

W 2021 roku poniesiono wydatki w wysokości 2 774 601,20 zł. Powyższa kwota stanowiła 
wynagrodzenie za wykonanie robót budowlanych, tablic informacyjnych, nadzór nad 
robotami budowlanymi oraz opłatę za zajęcie pasa drogowego (166,89 zł.) 

18 maja 2021 roku wpłynęła druga, ostatnia transza dofinansowania w kwocie 820 918,33 
zł. 

Tabela nr 4. Zestawienie realizacji inwestycji zakończonej w 2021 r.  

Nazwa zadania 
Wartość 
zadania 

Środki poniesione na inwestycję Wydatki 
w 2021 r. Własne Dofinansowanie 

Rozbudowa drogi nr 107371 
ul. Wyszyńskiego na odcinku 
od ul. 11 Listopada do ul. 
Wojska Polskiego w Bielsku 
Podlaskim 

2 878 628 1 442 001,31 1 436 626,69 2 774 601,20 

5) Montaż, instalacja efektywnego energetycznie oświetlenia w zakresie dróg 
publicznych wraz z systemem sterowania oświetlenia na terenie miasta Bielsk 
Podlaski – etap II. 

Inwestycja wieloletnia, roboty montażowe realizowane w latach 2020-2021. 

W ramach przedmiotowego zadania budżetowego realizowano projekt pn. „Strategie 
niskoemisyjne na terenie miasta Bielsk Podlaski - etap II”. Dnia 6 czerwca 2019 roku  
w Białymstoku podpisano umowę o dofinansowanie inwestycji w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2014-2020, Osi priorytetowej  
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V. Gospodarka niskoemisyjna, Działania 5.4 Strategie niskoemisyjne, poddziałania 5.4.1 
Strategie niskoemisyjne z wyłączeniem Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego. 

Roboty montażowe zrealizowano na podstawie umowy z Wykonawcą zawartej dnia  
26 czerwca 2020 roku. W dniu 22 marca 2021 roku dokonano protokolarnego odbioru 
końcowego inwestycji. W wyniku realizacji projektu w Bielsku Podlaskim wymienione zostały 
804 szt. opraw oświetlenia ulicznego na energooszczędne oprawy typu LED, zamontowano 
19 szaf oświetleniowych. 

Nowe oświetlenie uliczne wyposażono w system sterowania co przyczynia się do redukcji 
gazów cieplarnianych oraz poprawy bezpieczeństwa mieszkańców. Realizacja niniejszego 
projektu stanowiła drugi etap modernizacji oświetlenia ulicznego na terenie miasta.  

Dodatkowo w ramach ww. zadania budżetowego wykonano szafki separatora 
oświetlenia miejskiego na sieciach napowietrznych nN w ilości 51 szt. (wydatkowano  
ze środków własnych 69 003,00 zł) oraz opracowano audyt energetyczny (wydatkowano  
ze środków własnych 2 952,00 zł) .  

W 2021 roku w ramach zadania budżetowego pn. „Montaż, instalacja efektywnego 
energetycznie oświetlenia w zakresie dróg publicznych wraz z systemem sterowania 
oświetlenia na terenie miasta Bielsk Podlaski – etap II” poniesiono łączne wydatki  
w wysokości 920 986,17 zł. Powyższa kwota stanowiła wynagrodzenie za wykonanie robót 
montażowych, nadzór nad robotami montażowymi, wykonanie audytu energetycznego  
na zakończenie realizacji projektu oraz montaż szafek separatora oświetlenia miejskiego.  

Tabela nr 5. Zestawienie realizacji inwestycji zakończonej w 2021 r.  

Nazwa zadania 
Wartość 
zadania 

Środki  poniesione  
na inwestycję 

Wydatki  
w 2021 r. 

Własne Dofinansowanie 

Montaż, instalacja 
efektywnego energetycznie 
oświetlenia w zakresie dróg 
publicznych wraz z 
systemem sterowania 
oświetlenia na terenie 
miasta Bielsk Podlaski – etap 
II 

1 795 001,17 407 816,34 1 387 184,83 920 986,17 

 

 

6) Zagospodarowanie i rozwój terenów zieleni w Bielsku Podlaskim 
Inwestycja wieloletnia realizowana w latach 2020-2021.  

W dniu 20 listopada 2017 roku została podpisana umowa o dofinansowanie, ze środków 

Funduszu Spójności, zadania pod nazwą „Zagospodarowanie i rozwój terenów zieleni  

w Bielsku Podlaskim”.  
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Dnia 24 czerwca 2021 roku dokonano odbioru końcowego zadania. Dnia 23 grudnia 2021 

roku Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie zatwierdził 

wniosek o płatność końcową. Realizacja rzeczowa i finansowa projektu została zakończona. 

Zadanie było realizowane w ramach wydatku niewygasającego 2020 roku. 

Inwestycja obejmowała swoim zasięgiem: 

 Park Królowej Heleny, 

 Park Aleksandra Jagiellończyka Króla Polski, 

 Teren przy ul. Jagiellońskiej, 

 Teren przy ul. Sosnowej, 

 Teren przy ul. Studziwodzka/Strzelnicza, 

 Teren przy ul. Reja. 

W ramach zadania wykonano nasadzenia drzew, krzewów, bylin, wykonano trawniki i łąki 
kwietne, wykonano dwa stawy, wybudowano pomost drewniany, wykonano alejki parkowe  
i oświetlenie, ustawiono ławki i kosze na śmieci, wykonano boisko trawiaste oraz plac zabaw, 
ustawiono tablice informacyjne. 

Tabela nr 6. Zestawienie realizacji inwestycji  

Nazwa zadania 
Wartość 
zadania 

Środki  poniesione na 
inwestycję Wydatki 

niewygasające 
Własne Dofinansowanie 

Zagospodarowanie i rozwój 
terenów zieleni w Bielsku 
Podlaskim 

2 709 654,68 927 957,78 1 781 696,90 1 117 537,31 

 

7) Doposażenie Szkoły Podstawowej Nr 3 z Dodatkową Nauką Języka Białoruskiego im. 
Jarosława Kostycewicza w Bielsku Podlaskim- zakup 5 rzędowej trybuny oraz tablicy 
wyników do standardów I Ligi 

W ramach zadania firma Edukacyjne Systemy Komputerowe Stanisław Gardynik, 
dostarczyła i zamontowała tablicę wyników do standardów I Ligii natomiast firma 
SPORTPLUS.PL Sp. z o.o. - trybunę pięciorzędową składaną z siedziskami typu ławka. 

 
W 2021 roku poniesiono wydatki w wysokości 216 221,70 zł. Powyższa kwota stanowiła 

montaż oraz zakup trybuny 5-rzędowej składanej z siedziskami typu ławka – protokół 
odbioru z dnia 1 grudnia 2021 roku oraz zakup i montaż tablicy wyników do standardów  
I Ligii –protokół odbioru z dnia 24 września 2021 roku. 
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Tabela nr 7. Zestawienie realizacji inwestycji zakończonej w 2021 r.  

Nazwa zadania 
Wartość 
zadania 

Środki poniesione na inwestycję Wydatki w 
2021 r Własne Dofinansowanie 

Doposażenie Szkoły 
Podstawowej Nr 3 z 
Dodatkową Nauką Języka 
Białoruskiego im. Jarosława 
Kostycewicza w Bielsku 
Podlaskim- zakup 5 
rzędowej trybuny oraz 
tablicy wyników do 
standardów I Ligi 

216 221,70 0 216 221,70 216 221,70 

 

 

8) Przebudowa przejścia dla pieszych na ul. Wysockiego w Bielsku Podlaskim w celu 
poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszych 

Zadanie w 2021 nie było realizowane z powodu możliwości otrzymania dofinansowania  
w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko i włączenie powyższego 
zadania do realizacji większego projektu pod nazwą „Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu 
drogowego na drogach publicznych w mieście Bielsk Podlaski poprzez doposażenie  
i wyniesienie przejść dla pieszych” w 2022 roku. 

Tabela nr 8. Zestawienie realizacji inwestycji  

Nazwa zadania 
Wartość 
zadania 

Środki poniesione na inwestycję Wydatki  
w 2021 r. Własne Dofinansowanie 

Przebudowa przejścia dla 
pieszych na ul. Wysockiego w 
Bielsku Podlaskim w celu 
poprawy bezpieczeństwa  
ruchu pieszych 

50 800 0 0 0 

 

9) Nabycie gruntów  na cele związane z modernizacją bądź budową dróg miejskich oraz 
powiększenie zasobu gruntów miejskich, odszkodowania za przyjęte grunty. 

W 2021 roku poniesiono wydatki związane z wykupem nieruchomości pod drogi miejskie: 

 pod ulicę Różaną przejęto 5 101 m², 

 pod ulicę Makową przejęto 2 344 m², 

 pod ulice dojazdowe przejęto 487 m². 
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Tabela nr 9. Zestawienie realizacji  

Nazwa zadania                                                                                                 
Wartość 
zadania 

Środki poniesione na 
inwestycję Wydatki w 

2021 r. 
Własne Dofinansowanie 

Nabycie gruntów  na cele związane 
z modernizacją bądź budową dróg 
miejskich oraz powiększenie 
zasobu gruntów miejskich, 
odszkodowania za przyjęte grunty. 

881 030,26 881 030,26 0 881 030,26 

 
 

10) Iluminacja obiektu architektonicznego: Cerkwi pod wezwaniem Opieki Matki Bożej 
przy ul. Reymonta w Bielsku Podlaskim 

W dniu 1 października 2021 roku podpisano umowę na wykonanie dokumentacji 
projektowo – kosztorysowej o wartości 10 455 zł. W dniu 9 grudnia 2021 roku odebrano 
dokumentację techniczną wykonania przedmiotowego zadania. Kontynuacja realizacji w 
2022 roku, ale zakres prac zaplanowany na 2021 rok został zrealizowany. 

Tabela nr 10. Zestawienie realizacji  

Nazwa zadania 
Wartość 
zadania 

Środki poniesione na 
inwestycję Wydatki w 

2021 r. 
Własne Dofinansowanie 

Iluminacja obiektu architektonicznego: 
Cerkwi pw. Opieki Matki Bożej przy ul. 
Reymonta w Bielsku Podlaskim  

10 455 10 455 0 10 455 

 
 

11) Oświetlenie ulicy Warzywnej w Bielsku Podlaskim 

W dniu 7 czerwca 2021 roku podpisano umowę z wykonawcą, wartość inwestycji 
określono na kwotę 9 594 zł. 

Dnia 6 września 2021 roku odbył się odbiór końcowy robót budowlanych.  W ramach 
inwestycji zamontowano na istniejących fundamentach dwa słupy oświetleniowe  
z oprawami typu LED z reduktorem mocy. 
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Tabela nr 11. Zestawienie realizacji  

Nazwa zadania 
Wartość 
zadania 

Środki  poniesione na inwestycję Wydatki  
w 2021 r. Własne Dofinansowanie 

Oświetlenie ulicy Warzywnej w 
Bielsku Podlaskim 

9 594 9 594 0 9 594 

 

 

12) Budowa osadnika kanalizacji ściekowej 

Przedsięwzięcia nie zrealizowano, ponieważ zamiast budowy osadnika kanalizacji 
ściekowej przy budynku przy ul. Kleszczelowskiej 84A wykonano przebudowę instalacji 
kanalizacyjnej co przyczyniło się do udrożnienia zapchanej sieci. Prace polegały na 
udrożnieniu kanalizacji sanitarnej z użyciem sprężyny mechanicznej i płukaniu kanalizacji  
z użyciem środka chemicznego oraz przebudowie uszkodzonej linii kanalizacji sanitarnej 
między studzienkami (od osadnika do studzienki). Wydatki zostały poniesione jako bieżące  
w kwocie 6.089,03 zł.    

 

13) Wykonanie projektu i przyłącza wodno-kanalizacyjnego 

Wykonano przyłącze kanalizacji sanitarnej (średnica 160 mm, długość 9 metrów 
bieżących) i przyłącze wody użytkowej (średnica 32 mm, długość 40 metrów bieżących)  
do posesji przy ul. Brańskiej 126 zgodnie z dokumentacją i warunkami technicznymi. Zadanie 
zrealizowano ze środków własnych za kwotę 15.000 zł. 

Tabela nr 13. Zestawienie realizacji  

Nazwa zadania 
Wartość 
zadania 

Środki poniesione na inwestycję Wydatki w 
2021 r. Własne Dofinansowanie 

Wykonanie projektu i przyłącza 
wodno - kanalizacyjnego  

15 000 15 000 0 15 000 
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14) „Laboratorium przyszłości” - rozwinięcie infrastruktury w Szkole Podstawowej  
Nr 2 im. kpt. Władysława Wysockiego 

Tabela nr 14. Zestawienie realizacji  

Nazwa zadania 
Wartość 
zadania 

Środki  poniesione na inwestycję Wydatki w 
2021 r. Własne Dofinansowanie 

"Laboratorium przyszłości" - 
rozwinięcie infrastruktury w 
Szkole Podstawowej Nr 2 im. kpt. 
Władysława Wysockiego 

108 600 0 108 600 108 600 

 

15) Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 5 im. Szarych Szeregów w Bielsku 

Podlaskim 

Tabela nr 15. Zestawienie realizacji  

Nazwa zadania 
Wartość 
zadania 

Środki poniesione na 
inwestycję  

Wydatki w 
2021 r 

Własne Dofinansowanie 
Budowa placu zabaw przy Szkole 

Podstawowej Nr 5 im. Szarych 

Szeregów w Bielsku Podlaskim 
77 867,04 77 867,04 0 77 867,04 

 

16) Wymiana pokrycia dachowego oraz docieplenie stropu na budynku Szkoły 

Podstawowej nr 5 im Szarych Szeregów w Bielsku Podlaskim 

Tabela nr 16. Zestawienie realizacji   

Nazwa zadania 
Wartość 
zadania 

Środki  poniesione na 
inwestycję  Wydatki 

w 2021 r 
Własne Dofinansowanie 

Wymiana pokrycia dachowego oraz 
docieplenie stropu na budynku Szkoły 
Podstawowej nr 5 im Szarych Szeregów 
w Bielsku Podlaskim  

9 471 9 471 0 9 471 

 

W roku 2021 w ramach zadania wykonana została dokumentacja projektowa za kwotę 

9.471,00 zł. Kontynuacja realizacji zadania w roku 2022, ale zakres prac zaplanowanych  

na 2021 r. został zrealizowany w 100%. 

17) Rozbudowa systemu klimatyzacji, obejmująca serwerownię Urzędu. 
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Obecnie praca urzędu w bardzo dużym stopniu opiera się na przetwarzaniu danych  

w systemach informatycznych, powoduje to przegrzanie serwerów zainstalowanych  

w serwerowni. Do zabezpieczenia przed awariami i utrzymania ciągłości działania systemów 

informatycznych niezbędne jest utrzymanie odpowiedniej temperatury w tym 

pomieszczeniu. 

W związku z powyższym zamontowana została  klimatyzacja zapasowa w serwerowni 

wraz z zestawem pracy naprzemiennej. Zapewnia to odciążenie istniejącej dotychczas 

klimatyzacji. W razie niewydolności lub jej awarii automatycznie uruchomi się druga 

klimatyzacja zapewniając odpowiednią temperaturę w serwerowni. Poniesione wydatki  

na zadanie wyniosły 12 238,50 zł. 

 

2. Inwestycje w trakcie realizacji w 2021 roku 

1) Budowa nowych dróg publicznych na odcinkach: od ul. 11 Listopada do ul. Brańskiej 
oraz od ul. C.K. Norwida do ul. błogosławionego księdza A. Beszty-Borowskiego 

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. błogosławionego księdza A. Beszty-Borowskiego”.  

Inwestycja obejmuje budowę dwóch nowych odcinków dróg gminnych na terenie Bielska 
Podlaskiego: 

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

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

Oba odcinki będą połączone poprzez istniejącą ul. Norwida. Powstały w ten sposób ciąg 
ulic łączący 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 2021 zostały wykonane prace na odcinku od ul. C. K. Norwida do ul. 
błogosławionego księdza A. Beszty-Borowskiego: branża drogowa (18,49% całości robót), 
branża sanitarna (84,85% całości robót), branża elektryczna i teletechniczna (32,58% całości 
robót) oraz na odcinku od ul. 11 Listopada do ul. Brańskiej branża drogowa (12,50% całości 
robót), branża sanitarna (23,13% całości robót). Kontynuacja realizacji zadania w 2022 roku.  

Wartość zadania stanowi kwotę 9 160 523 zł, z czego 4 383 483,84 zł będzie stanowiła 

kwota dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. W 2021 roku poniesiono 

wydatki w wysokości 1 919 679,74 zł. Wymieniona kwota stanowiła wynagrodzenie  

za wykonanie robót budowlanych, tablice informacyjne oraz wypłatę odszkodowań za wykup 

gruntów w kwocie  171 969 zł.  Kontynuacja realizacji zadania w 2022 roku. 
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2) Przebudowa ulicy Kopernika w Bielsku Podlaskim. 

Planowana jest realizacja inwestycji pn. „Przebudowa ulicy Kopernika w Bielsku 
Podlaskim” Pierwotnie zgodnie z posiadaną dokumentacją projektową obejmującą swym 
zakresem teren ulicy Kopernika położony pomiędzy ulicami Mickiewicza - Poniatowskiego 
przy ulicy Zamkowej pomiędzy ulicami Kopernika i Poniatowskiego i przy ul: Poniatowskiego 
pomiędzy ulicami Kopernika i Zamkową. W ulicy Kopernika, części Zamkowej i 
Poniatowskiego planowano w latach 2021-2022 wybudowanie kanalizacji deszczowej oraz  
w związku z budową kanalizacji deszczowej odtworzenie nawierzchni drogi na szerokości 2 m 
jezdni. Analiza planowanej inwestycji w nawiązaniu do zakresu wykazała potrzebę 
wykonania pełnej szerokości jezdni na ww. ulicach w związku z tym w dniu 18 listopada 2021 
roku podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej wraz  
z pełnieniem nadzoru autorskiego, z podziałem na dwie dokumentacje: jezdnia ulic: 
Kopernika, Zamkowej i Poniatowskiego, utwardzony plac z drogami dojazdowymi  
i chodnikami przy ulicy Kopernika (działka o numerze geodezyjnym 2963/1). 

3) Niskoemisyjny transport publiczny i bezpieczna komunikacja na terenie Bielska 
Podlaskiego 

W dniu 28 kwietnia 2021 pomiędzy Województwem Podlaskim a Miastem Bielsk Podlaski 
została zawarta umowa o dofinansowanie projektu pn. „Niskoemisyjny transport  
i bezpieczna komunikacja na terenie Bielska Podlaskiego”. Projekt realizowany jest w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Osi 
Priorytetowej V. Gospodarka niskoemisyjna, Działania 5.4 Strategie niskoemisyjne, 
Poddziałania 5.4.1 Strategie niskoemisyjne z wyłączeniem BOF. 

Całkowita wartość projektu to 7 206 140,58 zł, kwota dofinansowania wynosi 

5 783 383,91 zł, wkład własny to 1 422 756,67 zł. 

W ramach inwestycji planuje się: zakup dwóch autobusów o napędzie elektrycznym, 
dwóch ładowarek mobilnych, przebudowę ulicy Słowackiego wraz z budową wiaty 
przystankowej i stojakami na rowery, wykonanie 29 miejsc parkingowych przy ulicy 
Kopernika oraz montaż stanowiska postojowego dla rowerów. Ponadto zaplanowano 
przeprowadzenie działań informacyjno-edukacyjnych promujących wśród mieszkańców 
regionu niskoemisyjny transport publiczny. Zaplanowane działania przyczynią się  
o propagowania komunikacji publicznej oraz rowerowej. 

Dzięki realizacji projektu ograniczona zostanie emisja zanieczyszczeń powietrza, hałasu 
oraz natężenia ruchu, co korzystanie wpłynie na podniesienie jakości życia mieszkańców. 

W 2021 roku w ramach przedmiotowego zadania nie poniesiono wydatków. 
Kontynuacja realizacji zakresu rzeczowego inwestycji w latach 2022-2023. 

4) Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Bielsk Podlaski. 

W dniu 19 grudnia 2017 roku Miasto podpisało umowę o dofinansowanie projektu  
pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Bielsk Podlaski”  
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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 2021 roku na rachunek Miasta Bielsk Podlaski wpłynęło dofinansowanie w wysokości 
23 655 908,66 zł (w tym refundacja w wysokości 725 133,22 zł). Kwota 16 645 243,84 zł 
przekazana została Podmiotowi upoważnionemu do ponoszenia wydatków – 
Przedsiębiorstwu Komunalnemu Sp. z o.o. Dofinansowanie dla zadań realizowanych przez 
Miasto Bielsk Podlaski wyniosło 8 288 427,13 zł. 

W 2021 roku wykonano prace w ramach zadania 1, część 1 oraz zadania 2. 

a) Zadanie 1. Budowa, przebudowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz wodociągu  
w ramach rozbudowy infrastruktury ochrony środowiska w ulicach w Bielsku 
Podlaskim w systemie „wybuduj”, Część 1: 

 wykonywane były roboty w ulicach: Sikorskiego, Kochanowskiego, Matejki, 
Kowalskiej, Wschodniej, Harcerskiej, Broniewskiego, Grunwaldzkiej, Okrężnej, 
Młynowej, Plater i Kołłątaja, 

 jednocześnie z robotami budowlanymi prowadzony był nadzór nad robotami 
przez Inżyniera Kontraktu, nadzór autorski oraz usługa Pomocy Technicznej. 

 
b) Zadanie 2. 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: 

 

 w ramach zadania wykonane zostały prace projektowe 15 ulic. Decyzją nr 
271/2021 z dnia 30 lipca 2021 roku Starosta Bielski zatwierdził projekt budowlany 
zamienny w zakresie zmiany obejmującym budowę i przebudowę kanalizacji 
deszczowej i sieci wodociągowej wraz z odtworzeniem nawierzchni w ramach 
rozbudowy infrastruktury ochrony środowiska w ulicach w Bielsku Podlaskim:  
30 Lipca, Andersa, Asnyka, Jagiellońska, Lotnicza, Pronina, Prusa, Reja, Reymonta, 
Tuwima. Ponadto w dniu 17 grudnia 2021 roku Wykonawca złożył wniosek  
o zatwierdzenie projektu budowlanego i wydanie decyzji zamiennej do 
pozwolenia na budowę dla pięciu ulic: Czwartaków, Dubicze, Strzelnicza, Żurawia, 
Cegielniana. W dniu 23 grudnia 2021 roku Starosta Bielski poinformował 
o  wszczęciu postępowania dotyczącego zatwierdzenia projektu budowlanego 
i wydaniu decyzji zamiennej do pozwolenia na budowę, 

 w ramach zadania prowadzone były roboty budowlane w ulicach: 30 Lipca, 
Andersa, Asnyka, Jagiellońska, Lotnicza, Pronina, Prusa, Reja, Reymonta, Tuwima. 

W 2021 roku poniesiono wydatki w wysokości 53 892,84 zł, w tym wydatki na: 
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a) nadzór autorski - 12 948,03 zł; 
b) roboty budowlane - 36 266,55 zł; 
c) czyszczenie i inspekcja kanałów kanalizacji deszczowej TV - 4 504,26 zł;  
d) wypisy z rejestrów gruntów - 174 zł.  

W 2021 roku poniesiono wydatki w wysokości 10 409 838,98 zł, w tym wydatki na: 

a) roboty budowlane 10 168 421,93 zł, w tym:  

 dofinansowanie – 6 770 097,24 zł;   

 środki własne – 3 398 324,69 zł; 
b) pomoc techniczna 112 323,06 zł 

 dofinansowanie –  63 586,52 zł;   

 środki własne – 48 736,54 zł; 
c) Inżynier kontraktu – 129 093,99 zł 

 dofinansowanie – 68 671,18 zł;   

 środki własne– 60 422,81 zł. 
 
 

5) Instalacja ogniw fotowoltaicznych dla budynków mieszkalnych w Bielsku Podlaskim 

14 września 2021 roku w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Podlaskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej V Gospodarka niskoemisyjna, Działania 5.1 
Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii, została podpisana  umowa o 
dofinansowanie projektu pod nazwą „Instalacja ogniw fotowoltaicznych dla budynków 
mieszkalnych w Bielsku Podlaskim”. 

Całkowita wartość projektu to 1 999 557,00 zł i obejmuje: dofinansowanie ze środków 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w wysokości 1 299 712,05 zł, wkład własny 
miasta w wysokości 13 722,45 zł, środki grantobiorców w wysokości 686 122,50 zł.   

Celem projektu jest ograniczenie emisji gazów cieplarnianych poprzez budowę 
mikroinstalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii w gospodarstwach 
indywidualnych na terenie Miasta Bielsk Podlaski. Wniosek o dofinansowanie zakłada 
montaż 69 mikroinstalacji fotowoltaicznych. Ostatecznie ilość dofinansowanych  instalacji 
uzależniona jest od mocy i wartości montażu instalacji. 

Na podstawie Zarządzenia nr 459/21 Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski z dnia 15 
października 2021 roku ogłoszono nabór wniosków o grant. Nabór wniosków został otwarty 
z dniem 19 października 2021 roku i zakończony dnia 8 listopada 2021 roku. Dnia 29 grudnia 
2021 roku na stronie www.umbielskpodlaski.pl ogłoszono listę podstawowa i rezerwową 
wniosków ocenionych pozytywnie oraz wniosków niezakwalifikowanych do dofinasowania.  

W 2021 roku w ramach przedmiotowego zadania nie poniesiono wydatków. Kontynuacja 
realizacji zadania w 2022 roku. 

6) Przebudowa boiska wraz z modernizacją zaplecza techniczno - funkcjonalnego  
na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji 

http://www.umbielskpodlaski.pl/
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W dniu 23 lipca 2021 roku złożono wniosek o dofinansowanie inwestycji w ramach 

Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Miasto otrzymał 

promesę wstępną na realizacje zadania dnia 17 listopada 2021 roku. Wartość inwestycji  

to 4 969 474 zł,  kwota dofinansowania wyniesie 4 436 526,60 zł. 

Dnia 16 grudnia 2021 roku popisano umowę z projektantem na opracowanie 
dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z pełnieniem nadzoru inwestorskiego. 
Planowane jest dostosowanie całości boiska o nawierzchni sztucznej do obowiązujących 
przepisów licencyjnych trzeciej ligi piłki nożnej. Zostanie wykonane pole gry o długości 105 
m, szerokości 64 m, stabilne ogrodzenie oraz sztuczne oświetlenie. W ramach inwestycji 
wykonana zostanie również  modernizacja zaplecza techniczno-funkcjonalnego. Trwa 
opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z pełnieniem nadzoru 
autorskiego. 

7) Projekt „Sportowy Bielsk”. 

Zadanie realizowane będzie w ramach Budżetu Obywatelskiego, na działce o numerze 
geodezyjnym 3294/1 przy ul. Zamkowej. W maju 2020 roku podpisano umowę na 
przygotowanie dokumentacji projektowej dla przedmiotowego zadania.  

Złożono wniosek zgłoszeniowy dla budowy ww. obiektu do Organu administracji 
architektoniczno-budowlanej. 

W dniu 1 grudnia 2021 roku Wykonawca Fit Park Sp. z o.o. – Sp. k., którego oferta została 
wybrana jako najkorzystniejsza, poinformował Zamawiającego, że rezygnuje z podpisania 
umowy i realizacji powyższego zadania. Zamawiający w dniu 7 grudnia 2021 roku unieważnił 
powyższe postępowanie w związku z tym, że nie może podwyższyć kwoty przeznaczonej  
na sfinansowanie zamówienia do kwoty, jaką przedstawił kolejny Wykonawca. 

8) Miejski tor sprawnościowy – wydatek niewygasający roku 2021. 

Zadanie realizowane będzie w ramach Budżetu Obywatelskiego. Tor zlokalizowany 
zostanie w parku przy ul. Rejtana. W maju 2020 roku podpisano umowę na przygotowanie 
dokumentacji projektowej dla przedmiotowego zadania. 16 czerwca 2021 roku została 
zawarta umowa z Wykonawcą robót budowlanych.  

Miejski tor sprawnościowy, to tor przeszkód do wykorzystania na zewnątrz. Zestaw toru 
będą stanowić: drabinka pionowa – 4 szt., ścianka – 2 szt., walec duży – 8 szt., murek średni 
– 3 szt., ławka antywandal – 4 szt., kosz Kacperek – 2 szt. Miejski tor sprawnościowy, to mini 
zestaw dla najmłodszych mieszkańców z tunelem, siatką wspinaczkową, murkiem małym, 
małą ścianką. Złożono wniosek zgłoszeniowy dla budowy ww. obiektu do organu 
administracji architektoniczno-budowlanej. Kontynuacja realizacji zadania w 2022 roku.  

9) Wydatek inwestycyjny – „Zwrot aktualnej wartości pieniężnej (wykupienie) 

przekazanej nieodpłatnie Miastu Bielsk Podlaski na podstawie umowy zawartej  

w dniu 24 października 1995 roku w formie aktu notarialnego repertorium A  

nr 7722/95, przez Agencję Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Olsztynie, 
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Filia w Suwałkach, nieruchomości o nr geodezyjnym 355/11 o powierzchni 4,9977 ha 

położonej w Bielsku Podlaskim przy ul. Wojska Polskiego” 

Miasto Bielsk Podlaski realizuje to zadanie w latach 2015-2024. Wartość zadania  

to 1 160 966 zł. Wydatki poniesione w 2021 roku, to 115 000  zł. 

 

10) Rządowy program „Laboratoria Przyszłości” 

W roku 2021 realizowane były 4 zadanie inwestycyjne  w ramach rządowego 

programu „Laboratoria Przyszłości”: 

 „Laboratorium przyszłości” - rozwinięcie infrastruktury w Szkole Podstawowej nr 3  

z Dodatkową Nauką Języka Białoruskiego im. Jarosława Kostycewicza 

Wartość zadania – 168 000 zł 
Wydatki poniesione w 2021 r. – 91 604,91 zł 
 

 „Laboratorium przyszłości” - rozwinięcie infrastruktury w Szkole Podstawowej nr 4 

im. Adama Mickiewicza 

Wartość zadania – 201 000 zł 
Wydatki poniesione w 2021 r. – 93 088 zł 
 

 Laboratorium przyszłości” - rozwinięcie infrastruktury w Szkole Podstawowej nr 5  

im. Szarych Szeregów 

Wartość zadania – 120 600 zł 
Wydatki poniesione w 2021 r. – 90 547,01 zł 
 

 „Laboratorium przyszłości” - rozwinięcie infrastruktury w Szkole Podstawowej Nr 2 

im. kpt. Władysława Wysockiego (to zadanie zostało zrealizowane w 100% w roku 

2021 i zostało omówione pod kątem finansowym w części „Inwestycje zrealizowane 

w 2021 r.).   

Celem inicjatywy było wsparcie wszystkich szkół podstawowych w budowaniu wśród 

uczniów kompetencji przyszłości z tzw. kierunków STEAM (nauka, technologia, inżynieria, 

sztuka oraz matematyka). Wysokość otrzymanego wsparcia wyniosła 598 200 zł i stanowiła 

100% wartości inwestycji. Kwota wsparcia uzależniona była od ilości uczniów w szkole.  

W ramach otrzymanego wsparcia bielskie szkoły podstawowe zakupiły w roku 2021 

wyposażenie techniczne, które uatrakcyjni zajęcia szkolne i pozwoli uczniom rozwijać swoje 

zainteresowania nie tylko na lekcjach techniki i w ramach innych obowiązkowych zajęć 

edukacyjnych, lecz także w ramach zajęć pozalekcyjnych, kół zainteresowań i innych form 

rozwijania umiejętności.   

W skład tworzonych „Laboratoriów przyszłości” wchodzą, między innymi: 

 drukarki 3D z akcesoriami (w tym aplikacjami, slicerami itp.), 
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 mikrokontrolery z sensorami, wzmacniaczami, płytkami prototypowymi i innymi 

akcesoriami, 

 sprzęt do nagrań dla nauki prezentacji swoich osiągnięć (kamery, mikrofony, 

oświetlenie itp.), 

 stacje lutownicze (do mikrokontrolerów), 

 pracownie robotyki, 

 mikroskopy, 

 zestawy edukacyjne z zakresu elektroniki, 

 roboty edukacyjne, 

 oprogramowanie edukacyjne, 

 zestawy klocków lego. 
 

Kontynuacja realizacji zadań w 2022 roku. 

11) Projekt realizowany przez Podlaski Urząd Marszałkowski: „ Rozwój cyfrowych usług 

województwa podlaskiego”. 

W 2021 r. razem z 12 innymi samorządami  z województwa podlaskiego uczestniczyliśmy 

w projekcie, którego liderem był Podlaski Urząd Marszałkowski. Był to projekt pn. „Rozwój 

cyfrowych usług województwa podlaskiego” w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej VIII 

Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej, Działania 8.1 Rozwój usług publicznych 

świadczonych drogą elektroniczną.  

Celem tego projektu był rozwój usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną oraz 

podniesienie ich jakości i bezpieczeństwa. Podlaski Urząd Marszałkowski prowadził 

postępowanie przetargowe na realizację tych usług oraz niezbędny sprzęt informatyczny. 

Wykonawca w wyniku przetargu nie został wyłoniony ze względu na to, że złożone oferty 

były niezgodne z warunkami zamówienia. W związku z tym zadania ujęte w harmonogramie 

projektu nie były zrealizowane. 

Tak jak i inne uczestniczące w projekcie samorządy również i Miasto Bielsk Podlaski 

wydatkowało środki na usługę inżyniera kontraktu, która wyniosła 5 620,62 zł. 

 

3. Dokumentacje projektowe i aplikacyjne opracowane w 2021 roku 

1) Wykonanie dokumentacji projektowej ulicy Strzelniczej – na odcinku z nawierzchnią 
gruntową i ulicy Gajowej na odcinku od ul. Szarych Szeregów a Dubiażyńską w Bielsku 
Podlaskim- wydatek niewygasający. 

31 maja 2021 roku zawarto umowę z Wykonawcą na opracowanie dokumentacji 
projektowej pn. „Wykonanie dokumentacji projektowej ulicy Strzelniczej – na odcinku  
z nawierzchnią gruntową i ulicy Gajowej na odcinku od ulicy Szarych Szeregów a Dubiażyńską 
w Bielsku Podlaskim”. Kontynuacja realizacji zadania w 2022 roku. 
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Rozdział IV Informacja o stanie mienia komunalnego 

1. Grunty 

  Według stanu na dzień 31 grudnia 2021 roku Gmina Miejska Bielsk Podlaski jest 
właścicielem gruntów (z wyłączeniem gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste) o łącznej 
powierzchni 291,7088 ha, w tym: 

 oddanych w trwały zarząd – 11,2061 ha, 

 stanowiących drogi gminne wg ewidencji gruntów prowadzonej przez Starostwo 
Powiatowe w Bielsku Podlaskim – 122,8235 ha. 

Poza tym Urząd Miejski 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 70,7131 
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 S.A.) 2,7890 

Spółdzielnie mieszkaniowe 3,3775 

Spółdzielnie (inne) 7,2983 

Spółki prawa handlowego (spółka z o.o., spółka akcyjna) 6,1705 

Gminne Instytucje Kultury 0,4096 

Polski Związek Działkowców 39,9878 

Stowarzyszenia (LOK, Cech Rzemiosł Różnych) 0,2575 

Spółki prawa handlowego osobowe (jawna, partnerska) 1,1074 

Razem osoby prawne 61,3976 

Osoby fizyczne 
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na cele mieszkaniowe 1,0611 

na cele inne niż mieszkaniowe 7,9771 

związane z własnością garaży 0,2773 

Razem osoby fizyczne 9,3155 

Razem 70,7131 

 

 Na dzień 31 grudnia 2021 roku obowiązywały umowy dzierżawy gruntów gminnych  
na następujące cele: 

 rolnicze i ogrodnicze – powierzchnia – 26,99 ha, 

 nierolnicze – powierzchnia – 0,72 ha 

2. Lokale mieszkaniowe 

Gmina Miejska Bielsk Podlaski posiada na dzień 31 grudnia 2021 roku 548 mieszkań 
komunalnych, w tym 468 lokali mieszkalnych wynajmowanych na czas nieoznaczony i 80 
lokale socjalne oraz 28 lokali użytkowych i jeden budynek administracyjny. 

3. Mienie zaewidencjonowane w Urzędzie Miasta Bielsk Podlaski według stanu 

na dzień 31 grudnia 2021 roku 
 

Lp. 
Opis 

nieruchomości 
Położenie Nr geodezyjny 

działek 

Wartość 
księgowa 

gruntu 
[zł] 

Wartość 

ewidencyjna 

brutto 

Budynki 

Budowle 

Inne 

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 

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

------ 

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 146.823,19 114.267,00 

8. 
Pomnik ku czci 
Jana Pawła II 

skwer u zbiegu 
ul. Poświętnej 
i ul. Kościuszki 

1625/12 14.025,00 
------ 

500.812,17 
------ 

9. 

Grunty Gminy 
Miejskiej będących 
w wieczystym 
użytkowaniu osób 
fizycznych i 
prawnych /wartość 
księgowa/ 

  8.482.348,32 ------ 

10. Pozostałe grunty gm. 
Miejskiej   22.517.097,79 ------ 

11. 
Budynki, budowle 
targowicy ciężkiej 

ul. Żwirki i 
Wigury 

1074/11 
1074/12 
1074/14 
1074/9 

398.715,14 
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 

  
------ 

2.728.451,61 
------ 

15. 
Budynki 
wielorodzinne 
komunalne 

   
11.433.192,97 

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

16 
Trzykondygnacyjny 
budynek 

ul. Kopernika 3 2963/1 23.277,90 
834.862,66 

3.907,88 
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administracyjny ------ 

17. 
Ulice miejskie, drogi, 
chodniki, wyjazdy, 
parkingi 

   
------ 

81.356.743,90 
------ 

18. 
Kanalizacja 
deszczowa 

   
------ 

26.348.894,11 
----- 

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

4691/5 

708.118,83 

77.749,88 
27.197,00 

153.055,01 
 

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 
ul. 

Kleszczelowska 
 

część działki 
1933/7, 178/11 16.664,59 

------ 
67.989,76 

------ 

24. 
Oświetlenie, linie 
energetyczne, 
iluminacje 

   
------ 

5.266.188,14 
------ 

25. 

Budynki gospodarcze 
komunalne, garaże i 
inne budowle (przy 
budynkach 
mieszkalnych) 

   
44.380,78 
19.273,12 

------ 

26. 
Kanały co i cw, 
kanały burzowe 
(POM) 

   
------ 

336.145,45 
------ 

27. Siec wodociągowa    5.265.794,08 
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28. Kanalizacja sanitarna    
------ 

29.955.143,75 
------ 

29. 

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 

30. 

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 

31. 
Punkt Selektywnego 
Zbierania Odpadów 
Komunalnych 

ul. Torowa   
380.215,57 

25.663,09 
3.465.681,56 

32. 
System pomiaru 
zanieczyszczeń 

   25.256,00 

33. 
Ogrodzenie budynku 
socjalnego 

ul. Jagiellońska   
------- 

13.757,59 
------- 

34. 
Oprawy LED i szafy 
sterownicze 

   5.610.100,71 

35. Tablice informacyjne    42.558,00 

36. 
Plac zabaw dla dzieci 
przy ul. 
Kazanowskiego 

ul. 
Kazanowskiego 

  408.363,90 
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37. 
Park przy ul. Reja – 
zieleńce 

ul. Reja 4391,4392 19.819,26 115.579,83 

38. 
Park przy ul. 
Jagiellońskiej – 
zieleńce 

ul. Jagiellońska 2757/4,2759,2761 55.383,24 1.238.234,07 

39. 
Park przy ul. 
Sosnowej – zieleńce 

ul. Sosnowa 472 47.650,00 225.488,87 

40. 

Park przy ul. 
Studziwodzkiej i ul. 
Strzelniczej – 
zieleńce 

ul. Studziwodzka 
ul. Strzelnicza 

3652/51, 3652/26 55.660,50 109.875,58 

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 

6.993.951,02 
3.692.332,24 

54.180,61 
3.247.438,17 

 32.770.401,42 192.607.855,88 

 

 

4. Mienie zaewidencjonowane w jednostkach budżetowych na koniec 2021 roku 
 

Lp. Nazwa jednostki 
budżetowej 

Położenie 
nieruchomości 

Wartość ewidencyjna brutto 

Budynki i budowle 

Maszyny i urządzenia 
techniczne 

Środki transportowe 

Pozostałe środki 

1. Środowiskowy Dom Samopomocy ul. Kazimierzowska 18/2 

305.166,00 
44.374,00 

----- 
255.253,10 

 

2. 
Miejski Ośrodek Pomocy 
Społecznej 

ul. Kazimierzowska 
18/3 

366.943,19 
141.869,21 

----- 
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190.321,07 

3. 
Miejski Ośrodek Sportu i 
Rekreacji 

ul. E. Orzeszkowej 19 

1.439.581,65 
289.312,00 
100.680,11 

79.885,95 

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

6 

3.966.462,34 
42.667,00 

----- 
978.949,97 

5. 
Szkoła Podstawowa Nr 3  
z Dodatkową Nauką Języka 
Białoruskiego 

ul. Poniatowskiego 9 

5.451.103,94 
125.569,32 

----- 
1.226.853,88 

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

6.439.487,58 
82.554,59 

----- 
1.093.758,72 

7. Szkoła Podstawowa Nr 5 ul. Kościuszki 21 

5.325.034,21 
155.193,91 

------ 
1.124.192,16 

8. Przedszkole Nr 3 ul. Żeromskiego 4 

2.133.680,43 
208.556,58 

------ 
300.356,63 

9. Przedszkole Nr 5 ul. Kościuszki 16 

1.379.729,73 
45.856,09 

----- 
126.029,92 

10. Przedszkole Nr 7 ul. Kazanowskiego 2 

1.963.053,24 
43.081,45 

------ 
297.404,20 

11. Przedszkole Nr 9 ul. Kazanowskiego 2 A 

1.955.323,13 
43.081,45 

------ 
185.406,46 
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5. Mienie zaewidencjonowane w zakładzie budżetowym na koniec 2021 roku 

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 

------ 
299.357,50 

1.261.603,27 

 

6. Mienie zaewidencjonowane w instytucjach kultury na koniec 2021 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. 
Miejska 
Biblioteka 
Publiczna 

ul. Kazimierzowska 
14  

4805 2709 

987.691,51 
55.164,01 

----- 
381.736,40 

2. 
Bielski Dom 
Kultury 

ul. 3 Maja 2 1616/1 1387 

20.867.496,56 
5.106.000,23 

----- 
313.965,36 

 

7. Mienie dotyczące praw majątkowych 

1) akcje w kapitale Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej S.A. Wielkość 
kapitału na dzień 31 grudnia 2021 roku wynosi 9.558.400,00 zł, wartość nominalna 
jednej akcji wynosi 100 zł, ilość akcji – 95.584, 
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2) udziały Miasta Bielsk Podlaski 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 Miasta Bielsk Podlaski w Miejskim Przedsiębiorstwie Oczyszczania Spółce  
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 

Miasto podjęło się opracowania Strategii Rozwoju Miasta Bielsk Podlaski na lata 2021-
2030. Dokument oparty został na materiałach planistycznych, informacjach i prognozach 
znajdujących się w posiadaniu Urzędu Miasta Bielsk Podlaski oraz kluczowych dokumentów 
związanych z rozwojem regionalnym na poziomie kraju i województwa podlaskiego oraz do 
programów pomocowych Unii Europejskiej. 

Podczas XXXVII sesji Rady Miasta Bielsk Podlaski w dniu 29 czerwca 2021 roku, 
uchwała nie została podjęta.    

 

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 roku, zmienione Uchwałą Rady 
Miasta Nr VII/64/19 z dnia 23 kwietnia 2019 roku, 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 można znaleźć wszystkie 
materiały planistyczne z tym dokumentem związane oraz akty archiwalne. 

Uchwałą Rady Miasta Nr XLVIII/402/18 z dnia 25 września 2018 roku w sprawie 
aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz 
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Bielsk Podlaski, Rada Miasta 
oceniła stan aktualności aktów planistycznych. W ramach tego opracowania uznano,  
że obowiązujące od 2015 roku Studium ulega częściowej dezaktualizacji. Jest to 
konsekwencją następujących okoliczności: Studium jest tylko aktem polityki przestrzennej 
prowadzonej przez gminę i nie jest przepisem prawa miejscowego. Nie stanowi, zatem 
podstawy do wydawania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,  
co w konsekwencji powoduje, że zabudowa i zagospodarowanie terenu nie zawsze są zgodne 
z ustaleniami studium. Zapisane, dla danego obszaru funkcje z czasem tracą swoją 
aktualność. Działalność budowlana realizowana jest na podstawie decyzji o warunkach 
zabudowy, a aktualny stan prawny nie narzuca konieczności, aby decyzja o warunkach 
zabudowy była zgodna z ustaleniami studium. W związku z powyższym z czasem dochodzi do 
rozbieżności pomiędzy zapisami studium a faktycznym sposobem zabudowy terenu.  

Aktualnie po przyjęciu Uchwały Rady Miasta Nr VII/64/19 z dnia 23 kwietnia 2019 roku 
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 uchwalenia miejscowego 

http://mbielskpodlaski.e-mapa.net/
http://bip.um.bielsk.wrotapodlasia.pl/rf_gp_sg/rf_gp_stud/
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planu zagospodarowania przestrzennego dotyczącego budowy zbiorników retencyjnych 
będzie kontynuowana w najbliższych latach.  

3. Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego 

Obecnie powierzchnia miasta jest objęta w około 25% ustaleniami miejscowych planów 
zagospodarowania przestrzennego. 

Ocena aktualności miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego została 
zawarta w Uchwale Rady Miasta Nr XLVIII/402/18 z dnia 25 września 2018 roku w sprawie 
aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz 
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Bielsk Podlaski. 

W ramach oceny stwierdzono, że siedem miejscowych planów zagospodarowania 
przestrzennego jest aktualnych i nie wymaga zmian. Pozostałe plany uznano jako częściowo 
nieaktualne i wymagające zmian. Niemniej w 2021 r. nie prowadzono prac planistycznych.  

W 2021 roku wydano 198 decyzji o ustaleniu warunków zabudowy, w tym : 

 166 decyzji dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,  

 2 decyzje dla zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, 

 20 decyzji dla zabudowy usługowej, 

 5 decyzji dla zabudowy produkcyjnej,  

 5 decyzji dla zabudowy zagrodowej. 

Sytuacja planistyczna na koniec 2021 roku: 

1) Trwały prace dotyczące terenu położonego w rejonie ul. Mickiewicza, ograniczonego 
od wschodu terenem istniejącego cmentarza, 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. 

2) Trwała współpraca z Pracownią Architektoniczną Kultur Lokalnych Wydziału 
Architektury Politechniki Białostockiej w zakresie Koncepcji zagospodarowania terenu 
ujętego w uchwale Nr XXVII/213/20 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 29 września 
2020 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego oraz w uchwale nr XXVII/212/20 Rady Miasta 
Bielsk Podlaski z dnia 29 września 2020 roku w sprawie przystąpienia zmiany części 
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Bielsk 
Podlaski. 

4. Lokalny program rewitalizacji 

Lokalny Program Rewitalizacji, który jest programem wieloletnim obejmuje 36 
przedsięwzięć, w tym 28 przedsięwzięć podstawowych i 8 przedsięwzięć uzupełniających. Jak 
co roku monitorowany jest postęp realizacji projektów i przedstawiany w formie raportu.  
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Po analizie otrzymanych kart monitoringowych za rok 2021, sporządzono raport. Stan 
realizacji projektów za okres od 2017 roku do 2021 roku przedstawia się następująco: 

 
a) Zrealizowanych zostało 8 projektów: 

 Rewitalizacja Bielskiego Domu Kultury i byłego Kina „Znicz” na cele kulturalne, 
edukacyjne i społeczne; 

 Przyjazne przestrzenie publiczne; 

 Bezpieczna kobieta – kurs samoobrony i ratownictwa medycznego dla 
dziewcząt i kobiet; 

 Czytelnia w plenerze; 

 Strategie niskoemisyjne na terenie miasta Bielsk Podlaski; 

 „Rodzina – inwestycja w przyszłość”; 

 Projekt „Dobry zawód – fajne życie – popularyzacja kształcenia zawodowego 
w woj. Podlaskim”; 

 Budowa budynku wielorodzinnego – socjalnego przy ul. Jagiellońskiej.  
 

W tym 2 w 2021 roku: 

 Czytelnia w plenerze; 

 Strategie niskoemisyjne na terenie miasta Bielsk Podlaski; 
 

b) W trakcie realizacji jest 8 projektów, w tym: 

 Przystosowanie budynku Przedszkola nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi  
w Bielsku Podlaskim do potrzeb dzieci niepełnosprawnych; 

 Przebudowa i rozbudowa części sportowej oraz dydaktycznej budynku  
II Liceum Ogólnokształcące z Białoruskim Językiem Nauczania im. Bronisława 
Taraszkiewicza przy ul. Kopernika; 

 Rozwój usług społecznych – usług opiekuńczych w mieście Bielsk Podlaski; 

 Asystentura rodzinna w mieście Bielsk Podlaski; 

 Rozbudowa i modernizacja infrastruktury ciepłowniczej na obszarze objętym 
Lokalnym Programem Rewitalizacji; 

 Remont zespołu poklasztornego Karmelitów; 

 Rewitalizacja terenów zielonych w Bielsku Podlaskim; 

 Realizacja programów profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania przemocy dla 
młodzieży oraz szkoleń dla nauczycieli i rodziców. 

 
c) w 2021 r. odstąpiono od realizacji 4 projektów, w tym: 

 Przewodnik seniora, czyli organizowanie osobom starszym czasu wolnego; 

 Opieka edukacyjna dla dzieci i młodzieży zagrożonej wykluczeniem 
społecznym (w tym dzieci znajdujących się w rodzinach zastępczych); 

 Klub filmowy; 

 Modernizacja bazy medycznej w celu dostosowania opieki zdrowotnej osób 
starszych i zależnych. 
 

d) brak danych o 6 projektach, w tym: 

 Centrum opiekuńcze w Bielsku Podlaskim; 

 Ośrodek terapii i rehabilitacji; 
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 Centrum rehabilitacji trzeźwości oraz punkt ds. przeciwdziałania 
uzależnieniom  i przemocy w rodzinie; 

 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. 

5. Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Bielsk 
Podlaski na lata 2017-2021 

Gmina Miejska Bielsk Podlaski posiadała na dzień 31 grudnia 2021 roku 548 mieszkań 
komunalnych, w tym 468 lokali mieszkalnych wynajmowanych na czas nieoznaczony i 80 
lokali socjalnych. 

W roku 2021 kontynuowane było zarządzanie mieszkaniowym zasobem gminy przez 
Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. zgodnie z ustawą z dnia 24 czerwca 1994 roku  
o własności lokali powstają wspólnoty mieszkaniowe, które samodzielnie mogą wybierać 
administratora wspólnoty. Większość wspólnot wybiera Przedsiębiorstwo Komunalne  
Sp. z o.o. jako zarządcę wspólnoty mieszkaniowej do prowadzenia jej spraw.  

Gmina Miejska w roku 2021 sprzedała 6 mieszkań komunalnych. Sprzedaż lokali w latach 
następnych będzie uzależniona od zapotrzebowania na najem lokali mieszkalnych z zasobów 
gminy a także faktycznych możliwości zabezpieczenia potrzeb mieszkaniowych przez miasto. 

Gmina na remonty kapitalne i modernizacje budynków komunalnych w 2021 roku 
przeznaczyła kwotę 320.226,14 zł: 

 opłacono fundusz remontowy na termomodernizację budynków wspólnot 
mieszkaniowych,  

 wymieniono instalację elektryczną w budynkach przy ul. Mickiewicza 29A, 
Żarniewicza 4, Jana Pawła II 22 i 11 Listopada 24,  

 wykonano remont dachów budynków przy ul. Sportowej 6 i Poświętnej 6,  

 pomalowano klatki schodowe w budynkach przy ul. Mickiewicza 29A i 11 Listopada 2, 

 przebudowano kanalizację dotyczącą budynków przy ul. 3 Maja 10, Kleszczelowskiej 
84A i Sportowej 6, 

 wykonano dokumentację instalacji c.o. i c.w.u. w budynkach przy ul. Dąbrowskiego 4 
i Żwirki i Wigury 5,  

 wykonano dokumentację termomodernizacji budynku przy ul. 11 Listopada 3,  

 wykonano montaż domofonów w budynkach przy ul. 11 Listopada 2, Mickiewicza 
29A,  

 wykonano montaż monitoringu przy budynku ul. 11 Listopada 2,  

 wymieniono wodomierze w budynkach przy ul. Mickiewicza 116, Mickiewicza 124, 

 wymieniono ogrodzenie budynku przy ul. Brańskiej 23.  

Wydatki nie były finansowane ze środków Unii Europejskiej oraz dotacji. 
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W 2021 roku dokonano 5 zamian lokali mieszkalnych. Zamiany dokonywane były  
w związku ze złym stanem technicznym mieszkań oraz potrzebą polepszenia warunków 
mieszkaniowych najemcy głównie związanych z zagęszczeniem.  

W 2021 roku stawka bazowa czynszu wynosiła 2,29zł za 1 m2 powierzchni użytkowej 
lokalu, natomiast stawka za lokal socjalny wynosiła 0,89 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%.  

6. Plan wykorzystania zasobu nieruchomości gminnych 

 Aktualny plan obejmuje gospodarkę nieruchomościami, które stanowią przedmiot 
własności Miasta Bielsk Podlaski i nie zostały oddane w użytkowanie wieczyste oraz 
nieruchomości będących przedmiotem użytkowania wieczystego. Dotyczy to gruntów 
przeznaczonych do sprzedaży, dzierżawy i oddanych w trwały zarząd. 

Sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Bielsk Podlaski  
w okresie od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku odbywała się w następujący 
sposób: 

1) Odpłatne zbycie praw majątkowych nieruchomości: 

 oznaczonej numerem geodezyjnym 1623/5 o powierzchni 0,0467 ha położonej 
przy ul. Poświętnej w Bielsku Podlaskim za cenę 162 400,00 zł; 

  oznaczonej numerem geodezyjnym 298 o powierzchni 0,1800 ha położonej  
w Parcewie za cenę 18 000,00 zł; 

  oznaczonej numerem geodezyjnym 359 o powierzchni 0,2000 ha położonej  
w Parcewie za cenę  40 400,00 zł; 

  lokal garażowy o pow. 15,79 m² położony przy ul. Studziwodzkiej w Bielsku 
Podlaskim na nieruchomości oznaczonej nr geod. 929/11 za cenę 5960,00 zł; 
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  lokal garażowy o pow. 15,29 m² położony przy ul. Studziwodzkiej w Bielsku 
Podlaskim na nieruchomości oznaczonej nr geod. 929/11 za cenę 5960,00 zł 

 
2) Zbycie nieruchomości w ramach zamiany:  

 oznaczonej numerem geodezyjnym 2607/5 o powierzchni 0,0096 ha położonej 
przy ul. Kazanowskiego za cenę 12 952 zł; 

 oznaczonej numerem geodezyjnym 2607/6 o powierzchni 0,0052 ha położonej 
przy ul. Kazanowskiego za cenę 7 016,00 zł; 

 oznaczonej numerem geodezyjnym 2967/9 o powierzchni 0,0654 ha położonej 
przy ul. Mickiewicza za cenę 100 147,00 zł; 

 oznaczonej numerem geodezyjnym 2967/6 o powierzchni 0,0169 ha położonej 
przy ul. Mickiewicza za cenę 26 724,00zł; 

 oznaczonej numerem geodezyjnym 1630/10 o powierzchni 0,0316 ha położonej 
przy ul. Kościuszki za cenę 47 697,00 zł; 

 oznaczonej numerem geodezyjnym 1630/7 o powierzchni 0,0066 ha położonej 
przy ul. Kościuszki za cenę 9 962,00 zł; 

 oznaczonej numerem geodezyjnym 1692/13 o powierzchni 0,0077 ha położonej 
przy ul. Kościuszki za cenę 9 872,00 zł; 

Łączna kwota z tytułu wpływów ze sprzedaży nieruchomości (zawartych aktów 
notarialnych) nieruchomości gminnych wyniosła 435 170 zł. W sumie sprzedano 0,5697 ha 
gruntów. 

3) 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 roku 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 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. 

W roku 2021 z gminnego zasobu mieszkaniowego dokonano wyodrębnienia i sprzedaży 
w trybie bezprzetargowym na rzecz najemców 6 lokali mieszkalnych: 

 Lokalu o łącznej powierzchni 46,84 m2 za kwotę 100.000 zł z zastosowaniem 50% 
bonifikaty wraz z udziałem 4684/92677 w prawie własności gruntu. 

 lokalu o łącznej powierzchni 26,88 m2, za kwotę 55.000 zł z zastosowaniem 50% 
bonifikaty wraz z udziałem 2688/75778 w  prawie własności gruntu. 

 lokalu o łącznej powierzchni 67,50 m2, za kwotę 120.000 zł z zastosowaniem 50% 
bonifikaty wraz z udziałem 6750/119063 w prawie własności gruntu. 

 lokalu o łącznej powierzchni 64,53 m2  za kwotę 115.000 zł z zastosowaniem 50% 
bonifikaty wraz z udziałem 6453/116713 w prawie własności gruntu. 

 lokalu o łącznej powierzchni 58,80 m2 za kwotę 105.000 zł z zastosowaniem 50% 
bonifikaty wraz z udziałem 5880/128257 w prawie własności gruntu. 
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 lokalu o łącznej powierzchni 45,66 m2  za kwotę 92.500 zł z zastosowaniem 50% 
bonifikaty wraz z udziałem 4566/113694 w prawie własności gruntu. 

4) Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. 

W roku 2021 były wydawane jednostkowe zaświadczenia potwierdzające przekształcenie 
prawa użytkowania wieczystego w prawo własności na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 
2018 roku o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele 
mieszkaniowe w prawo własności. Zaświadczeniem  potwierdzono przekształcenie prawa 
użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości gruntowej o powierzchni 0,0389 
ha zabudowanej fragmentem budynku mieszkalnego jednorodzinnego a także 
przekształcenie udziału w prawie użytkowania wieczystego związanego z własnością 
wyodrębnionego lokalu mieszkalnego  znajdującego się w budynku wielorodzinnym przy  
ul. 3 Maja 3. Łączna powierzchnia gruntów przekształconych na dzień 31 grudnia 2021 roku 
wynosiła 13,8400 ha. Ponadto były wydawane zaświadczenia potwierdzające wysokość i 
okres wnoszenia opłaty przekształceniowej nabywcom wyodrębnionych lokali w budynkach 
położonych na gruncie objętym przekształceniem.  
W związku ze złożonymi przez właścicieli przekształconych nieruchomości wnioskami 
udzielono w 2 przypadkach ustawowej bonifikaty w wysokości 99%. W 5 przypadkach 
ustalono na wniosek opłatę jednorazową bez udzielenia bonifikaty.  Z tytułu przekształcenia 
w roku 2021 wpłynęła należność w łącznej wysokości 90.677,19 zł, uwzględniająca także 
spłatę rat z tytułu przekształcenia dokonanego z mocy decyzji wydanych na podstawie 
ustawy z roku 2005.  

5) Oddawanie nieruchomości w trwały zarząd. 

W 2021 roku na wniosek Szkoły Podstawowej nr 5 im. Szarych Szeregów w Bielsku 
Podlaskim ustanowiono trwały zarząd nieruchomością położoną przy ul. Tadeusza Kościuszki 
21 oznaczoną w obrębie 0003 jako działka nr 1730/1 o powierzchni 0,1645 ha zabudowaną 
częścią budynku sali gimnastycznej. 

6) Aktualizacja opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu: 

W roku 2021 dokonano aktualizacji opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu 
ponoszonych przez zakłady budżetowe: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Bielsku 
Podlaskim i Pływalnię Miejską „Wodnik” w Bielsku Podlaskim. Nowa wysokość opłat 
rocznych została ustalona na podstawie sporządzonych przez rzeczoznawcę majątkowego 
wycen nieruchomości na poziomie wyższym o 60% w porównaniu do opłaty dotychczasowej. 
Zaktualizowana wysokość opłaty rocznej obowiązywać będzie w przypadku Miejskiego 
Ośrodka Sportu i Rekreacji  od roku 2022 roku, natomiast w odniesieniu do Pływalni 
Miejskiej „Wodnik” od roku 2023. 

7) Aktualizacja opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego: 

W roku 2021 dokonano aktualizacji z dniem 1 stycznia 2022 roku opłat rocznych z tytułu 
użytkowania wieczystego nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste spółdzielniom 
mieszkaniowym. Aktualizacją objęto 26 nieruchomości. W wyniku aktualizacji opłaty wzrosły 
o 47% tj. o kwotę 43.074,45 zł.  
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8) Przejmowanie nieruchomości pod drogi od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 
roku.  

 Na podstawie art. 98 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce 
nieruchomościami – decyzją podziałową przejęto pod drogi następujące nieruchomości: 

 działka o nr geodezyjny 1020/5 o powierzchni 0,0112 ha; 

 działka o nr geodezyjny 1020/8 o powierzchni 0,0056 ha; 

 działka o nr geodezyjny 5283/2 o powierzchni 0,0425 ha; 

 działka o nr geodezyjny 5283/5 o powierzchni 0,0663 ha; 

 działka o nr geodezyjny 5283/10 o powierzchni 0,0159 ha; 

 działka o nr geodezyjny 3414/36 o powierzchni 0,0045 ha 

 działka o nr geodezyjny 3414/39 o powierzchni 0,1194 ha. 
 

9) Dzierżawa nieruchomości gminnych na cele : 
 

 rolnicze i ogrodnicze - powierzchnia 26,99 ha, 

 nierolnicze - powierzchnia 0,72 ha. 

7. Program opieki nad zabytkami 

Przyjęty przez Radę Miasta Bielsk Podlaski gminny Program Opieki nad Zabytkami Miasta 
Bielsk Podlaski obowiązuje do 2023 roku. 

Wyżej wymieniony program służy podejmowaniu planowych działań dotyczących 
inicjowania, wspierania, koordynowania badań i prac z dziedziny ochrony zabytków i 
krajobrazu kulturowego oraz upowszechniania i promowania dziedzictwa kulturowego. 

Program opieki nad zabytkami pomaga w aktywnym zarządzaniu zasobem stanowiącym 
dziedzictwo kulturowe miasta. Wskazane w programie działania są skierowane na poprawę 
stanu zabytków, ich rewaloryzację oraz zwiększenie dostępności do nich mieszkańców  
i turystów. Gminny program opieki nad zabytkami, m.in. poprzez działania edukacyjne, ma 
też budzić w lokalnej społeczności świadomość wspólnoty kulturowej, roli i znaczenia 
lokalnych wartości i wspólnych korzeni. Wspólna dbałość o zachowanie wartości 
kulturowych wzmacnia poczucie tożsamości, wspiera identyfikacje jednostki z tzw. małą 
ojczyzną.  

Zgodnie z art. 82 ust. 3 ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece 
nad zabytkami oraz Uchwałą Nr XXIII/188/20 w sprawie zasad udzielania dotacji na prace 
konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru 
zabytków, z budżetu Miasta Bielsk Podlaski w 2021 roku nie były udzielane dotacje celowe 
właścicielom lub posiadaczom zabytków na prace przy zabytku wymienione w powyższej 
uchwale. 
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8. Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i 

kanalizacyjnych 

 29 grudnia 2020 roku Rada Miasta Bielsk Podlaski podjęła uchwałę nr XXXI/242/20  
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. 

 Wyżej wymieniony wieloletni plan był realizowany przez Przedsiębiorstwo 
Komunalne Sp. z o.o. w Bielsku Podlaskim.  

 W 2021 roku zrealizowano lub kontynuowano realizację zadań wykonywanych przez 
Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Bielsku Podlaskim: 

1) Zadania zrealizowane: 
a) budowa kanału sanitarnego w ul. Słonecznikowej,  
b) budowa kanału sanitarnego w ul. Torfowej, 

 
2) Zadania w trakcie realizacji: 

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. 

9. Plan gospodarki niskoemisyjnej 

Istotą przyjętego Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla miasta Bielsk Podlaski jest 
osiągniecie korzyści ekonomicznych, społecznych i środowiskowych, zgodnie z zasadą 
zrównoważonego rozwoju, płynących z działań zmniejszających emisje zanieczyszczeń  
i gazów cieplarnianych do atmosfery. Jest to dokument umożliwiający między innymi 
ubieganie się o zewnętrzne źródła finansowania na zadania z zakresu ochrony powietrza, 
efektywności energetycznej, odnawialnych źródeł energii (OZE).  

W 2021 roku realizowane były następujące zadania wynikające z zapisów niniejszego 
planu: 

1) zakończono realizację projektu pn. „Strategie niskoemisyjne na terenie miasta Bielsk 
Podlaski – etap II” - zadanie pn. „Montaż, instalacja efektywnego energetycznie 
oświetlenia w zakresie dróg publicznych wraz z systemem sterowania oświetlenia  
na terenie miasta Bielsk Podlaski - etap II”. Inwestycję zrealizowano przy udziale 
dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  
w ramach: Osi Priorytetowej V. Gospodarka niskoemisyjna Poddziałania 5.4.1 
Strategie niskoemisyjne z wyłączeniem Białostockiego Obszaru Funkcjonalności. 
Nowe oświetlenie uliczne zostało wyposażone w system sterowania i przyczyniło się 
między innymi do poprawy bezpieczeństwa mieszkańców. Szacowany roczny spadek 
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emisji gazów cieplarnianych to 171,86 tony równoważnika CO2, (więcej informacji na 
temat projektu znajduje się na stronie 15 niniejszego raportu). 
 

2) Rozpoczęto realizację projektu pn. „Instalacja ogniw fotowoltaicznych dla budynków 
mieszkalnych w Bielsku Podlaskim” ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego w ramach: Osi Priorytetowej V. Gospodarka niskoemisyjna Działanie 
5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii. Dnia 14 września 2021 r. 
Miasto Bielsk Podlaski zawarło umowę z Zarządem Województwa Podlaskiego  
o dofinansowanie projektu. W ramach zadania planowany jest montaż 69 sztuk 
mikroinstalacji fotowoltaicznych o mocy jednostkowej do 5 kW na potrzeby 
budynków mieszkalnych na terenie miasta Bielsk Podlaski. Szacowany roczny spadek 
emisji gazów cieplarnianych to 216,03 tony równoważnika CO2, (więcej informacji na 
temat projektu znajduje się na stronie 25 niniejszego raportu). 
 

3) Rozpoczęto realizację projektu pn. „Niskoemisyjny transport publiczny i bezpieczna 
komunikacja na terenie Bielska Podlaskiego”, dofinansowanego ze środków 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach: Osi Priorytetowej V. 
Gospodarka niskoemisyjna Poddziałania 5.4.1 Strategie niskoemisyjne z wyłączeniem 
BOF. Główny celem projektu jest zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do powietrza  
z sektora transportu na terenie miasta. Szacowany roczny spadek emisji gazów 
cieplarnianych to 341,22 tony równoważnika CO2, (więcej informacji na temat 
projektu znajduje się na stronie 23 niniejszego raportu). 

10. Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa 
gazowe dla Miasta Bielsk Podlaski 

 Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe to 
dokument, który na poziomie strategicznym określa i precyzuje politykę energetyczną gminy. 
Zawiera on pełną charakterystykę w zakresie źródeł zasilania, sieci przesyłowych i instalacji 
odbiorczych wraz z bilansem zużycia energii i paliw. Jest to dokument, określający  
w założonym okresie, potrzeby energetyczne gminy oraz możliwości i sposób ich pokrycia. 
Jego celem jest: 

 ocena stanu bezpieczeństwa energetycznego gminy w zakresie stanu istniejącego jak 
również perspektywy bilansowej, 

 ocena dostosowania planów rozwojowych przedsiębiorstw energetycznych  
do strategii rozwoju społeczno-gospodarczego gminy, 

 rozwój konkurencji na rynku energii, 

 zaproponowanie optymalnego modelu pokrycia potrzeb energetycznych na terenie 
gminy, 

 zapewnienie odbiorcom energii pełnej dostępności usług energetycznych oraz ich 
racjonalnej ceny, 

 minimalizacja kosztów usług energetycznych, 

 zapewnienie zgodności rozwoju energetycznego gminy z „Polityką energetyczną 
Polski”, 

 ocena potencjału paliw odnawialnych ze wskazaniem możliwości jej wykorzystania, 

 poprawa stanu środowiska naturalnego, 
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 zdefiniowanie przedsiębiorstwom energetycznym przyszłego, lokalnego rynku 
energii, uwiarygodnienia popytu na energię, a co za tym idzie uniknięcie 
nietrafionych inwestycji w zakresie wytwarzania, przesyłu i dystrybucji energii. 

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

z perspektywą do roku 2025  
 

Obowiązujący w roku sprawozdawczym Program Ochrony Środowiska dla Miasta 

Bielsk Podlaski na lata 2018-2021 z perspektywą do roku 2025 wyznacza między innymi cele  

i priorytety w zakresie ochrony środowiska jak też definiuje konkretne zadania do realizacji, 

dla których określono skalę realizacji, spodziewane efekty, a także aspekty finansowe w 

poszczególnych obszarach interwencyjnych. 

Zadania przewidziane do realizacji w Programie Ochrony Środowiska dla Miasta Bielsk 

Podlaski na lata 2018-2021 z perspektywą do roku 2025 to głównie inwestycje w zakresie 

rozbudowy sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, budowy i modernizacji 

dróg, oświetlenia ulicznego, prowadzenie gospodarki odpadami komunalnymi, utrzymanie 

terenów zieleni. Inne zadania, które zostały ujęte w Programie to między innymi zadania 

posiadające charakter ciągły, realizowane na bieżąco między innymi zwiększenie 

skuteczności planowania przestrzennego, edukacja ekologiczna, działalność kontrolna  

i monitoringowa. Należy stwierdzić, że założone w Programie Ochrony Środowiska dla Miasta 

Bielsk Podlaski zadania były realizowane na bieżąco i w miarę możliwości finansowych. 

Szczegółowy opis wykonanych w 2021 roku przedsięwzięć został przedstawiony  

w rozdziałach dotyczących realizacji inwestycji oraz poszczególnych planów, programów  

i uchwał. 

Biorąc pod uwagę obowiązujące zapisy ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo 
ochrony środowiska w dniu 28 grudnia 2021 roku Rada Miasta Bielsk Podlaski uchwaliła 
„Program Ochrony Środowiska dla Miasta Bielsk Podlaski na lata 2022-2025  
z uwzględnieniem perspektywy do roku 2029. 

12. Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miejskiej 
Bielsk Podlaski 

Rada Miasta Bielsk Podlaski uchwałą Nr XI/90/15 z dnia 29 wrześni 2015 roku przyjęła 
„Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miejskiej Bielsk 
Podlaski”. 

Celem programu jest usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Bielsk 
Podlaski oraz ich bezpieczne i prawidłowe unieszkodliwienie. 

Burmistrz Miasta Bielsk Podlaski informuje mieszkańców o możliwości 

realizacji zadania pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Bielsk 

Podlaski”. Dofinansowanie przysługuje mieszkańcom, mającym tytuł prawny  

do nieruchomości, i budynku znajdującego się na terenie miasta. Dofinansowaniu podlegają 
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koszty związane z likwidacją odpadów azbestowych, powstałych przy wymianie lub usunięciu 

pokrycia dachowego. 

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 2021 roku Urząd Miasta Bielsk Podlaski wystąpił 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 2021 
wynosiła 67 017,30 zł, a zakresem robót związanych z usuwaniem azbestu miało być 
objętych 147 nieruchomości. Uchwałą Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej numer 198/2021 z dnia 30 maja 2021 roku przyznano 
Miastu Bielsk Podlaski dotację w kwocie do 27 131,83 złotych. W związku z przyznaną kwotą 
dofinansowania, wyroby zawierające azbest zostały odebrane od 65 właścicieli 
nieruchomości. Całkowita masa odpadów, które udało się usunąć w ramach zadania 
wyniosła 128,250 tony. Ostatecznie całkowita wartość zadania wyniosła 56 667,93 zł, w tym 
dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  
w kwocie 27 131,83 zł, natomiast wkład Miasta wyniósł 29 536,10 zł. 

Pomimo wsparcia ze strony Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska  
i Gospodarki Wodnej w Białymstoku usuwanie azbestu przebiega powoli. Jedną z głównych 
przyczyn są niewystarczające środki finansowe oraz wysokie koszty wykonania nowych 
pokryć dachowych, które właściciel nieruchomości wykonuje na własny koszt. 

13. Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 

zwierząt na terenie Miasta Bielsk Podlaski 

Program został zrealizowany do 31 grudnia 2021 roku, między innymi poprzez:  

1) Wyłonienie schroniska dla bezdomnych zwierząt ,,Sonieczkowo”, Marta 
Chmielewska, Schronisko Dla Bezdomnych Zwierząt, Żarnowo Pierwsze 9 A, 16-300 
Augustów, w którym przebywało 26 psów. Schronisko ,,Sonieczkowo” zgodnie z 
zawartą umową przeprowadza adopcje odłowionych zwierząt z terenu Miasta Bielsk 
Podlaski. W 2021 roku zostało adoptowanych 11 psów.  
 

2) Wyłonienie lekarza weterynarii zajmującego się kompleksową, całodobową opieką 
poszkodowanym zwierzętom w zdarzeniach drogowych z ich udziałem – Lecznica 
weterynaryjna Przychodnia dla zwierząt S.C; ul. Kościuszki 2, 17-100 Bielsk Podlaski; 
 

3) Wyłonienie poprzez rozeznanie cenowe lecznicy weterynaryjnej posiadającej 
najniższą ofertę cenową na karmę dla kotów - Przychodnia Dla Zwierząt lekarza 
weterynarii Włodzimierza Ślesińskiego; ul. Kazimierzowska 14, 17-100 Bielsk Podlaski, 
którą odbierają Społeczni Opiekunowie Kotów. W 2021 roku było zarejestrowanych 7 
Społecznych Opiekunów Kotów.  
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4) Wyłonienie poprzez rozeznanie cenowe sklepu posiadającego najniższą ofertę 
cenową na karmę dla psów – NOWPOL Piotr Nowicki, ul. Kryniczna 10c, 17-100 Bielsk 
Podlaski, którą odbierają Społeczni Opiekunowie Psów. W 2021 roku było 
zarejestrowanych 2 Społecznych Opiekunów Psów. 
 

5) Wyłonienie gabinetów weterynaryjnych zajmujących 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 lekarza weterynarii Włodzimierza Ślesińskiego,  

ul. Kazimierzowska 14, 17-100 Bielsk Podlaski, 
d) Gabinet Weterynaryjny lek. wet. Katarzyna Rzepniewska; ul. Kazanowskiego 15b, 

17-100 Bielsk Podlaski,  

Wysterylizowano lub wykastrowano ogółem 263 zwierząt właścicielskich i 38 zwierząt 
bezdomnych.  

14. Strategia integracji i rozwiązywania problemów społecznych 

Uchwałą Nr XLVI/304/14 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 24 czerwca 2014 roku 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 potrzebujących, pomoc osobom 
wykluczonym społecznie oraz rozwój instytucji, stowarzyszeń i organizacji pozarządowych  
w sferze rozwiązywania problemów społecznych. Co dwa lata rada miasta uchwala nowy 
harmonogram wdrażania Strategii. Obecnie obowiązujący harmonogram na lata 2020-2022 
został zaktualizowany uchwałą Nr XXI/178/20 z dnia 28 kwietnia 2020 roku.  

W ramach Strategii w 2021 roku zrealizowano wiele programów, projektów 
edukacyjnych rozwijających zainteresowania i podnoszących kompetencje uczniów, 
programy prozdrowotne w szkołach i przedszkolach, działań z dziedziny pomocy społecznej, 
pracy z rodziną, wsparcia osób uzależnionych, pokrzywdzonych przestępstwem i osób 
dotkniętych przemocą (funkcjonowanie poradni i punktów konsultacyjnych, funkcjonowanie 
Lokalnego Zespołu Interdyscyplinarnego) oraz osób bezrobotnych (realizowane przez 
Powiatowy Urząd Pracy - staże, prace interwencyjne, programy unijne dla osób 
bezrobotnych), samotnych, starszych, chorych i niepełnosprawnych (liczne programy 
rządowe, dotacje z budżetu miasta dla organizacji pozarządowych działających na rzecz 
seniorów, na rzecz osób niepełnosprawnych i samotnych, wspieranie działań Miejskiej Rady 
Seniorów). Prowadzono działania na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców miasta wraz ze 
współpracą z Komendą Powiatową Policji (patrole piesze, rowerowe i obchodowe)  
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i Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej (działania edukacyjne i promocyjne, 
ćwiczenia przeciwpożarowe).  

15. Gminny program wspierania rodziny 

Uchwałą Nr XXXII/251/21 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 26 stycznia 2021 roku został 
przyjęty Gminny Program Wspierania Rodziny w Bielsku Podlaskim na lata 2021-2023, który 
był kontynuacją trzech poprzednich programów realizowanych w latach 2012-2014, w latach 
2015-2017 i w latach 2018-2020.  

Gminny Program Wspierania Rodziny w Bielsku Podlaskim na lata 2021-2023 zawiera: 
diagnozę sytuacji rodzinnej miasta Bielsk Podlaski, opis mocnych i słabych stron naszego 
miasta, szans i zagrożeń wspierania rodziny, cel główny i cele szczegółowe, które powinny 
być zrealizowane oraz oczekiwane  efekty programu, a także planowany budżet programu. 
Koordynatorem odpowiedzialnym za realizację i monitorowanie Programu jest Miejski 
Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielsku Podlaskim. Program podlega ocenie i monitoringowi. 
Okresową ocenę sytuacji rodziny wykonują dwaj asystenci rodziny zatrudnieni w MOPS nie 
rzadziej niż co pół roku, którzy pracują z rodzinami niewydolnymi wychowawczo.  

Nadrzędnym celem programu jest wspieranie rodziny w jej opiekuńczo – wychowawczej 
roli względem dzieci. Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielsku Podlaskim 
w miesiącu marcu przedłożył Radzie Miasta Bielsk Podlaski pełne sprawozdanie z realizacji 
zadań z zakresu wspierania rodziny za rok 2021. Działania podejmowane w roku 2021 
adresowane były do rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji rodzicielskich,  
tj. opiekuńczych i wychowawczych, do rodzin również borykających się z problemami, które 
nie potrafiły odnaleźć się w sytuacji panującej epidemii Covid-19. 

16. Miejski program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz 
przeciwdziałania narkomanii 

Uchwałą Nr XXXI/240/20 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 29 grudnia 2020 roku został 
przyjęty Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 
Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021. 

W ramach realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w 2021 roku w Bielsku Podlaskim 
podejmowano następujące działania: 

1) Sfinansowano zakup programów profilaktycznych: 

a) „Cukierki” – program rekomendowany przez Państwową Agencję Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych, skierowany do uczniów klas III z bielskich szkół 
podstawowych.  

b) „Radość bez złości” – program profilaktyczny skierowany do uczniów klas IV szkół 
podstawowych. 
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c) „Debata” - program rekomendowany przez Państwową Agencję Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych, skierowany do uczniów klas V z bielskich szkół 
podstawowych.  

d) „Bezpieczna szkoła” – program profilaktyczny skierowany do uczniów klas VI bielskich 
szkół podstawowych.  

e) „Smak życia, czyli Debata o dopalaczach” – program rekomendowany przez 
Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych skierowany do 
uczniów klas VII i VIII bielskich szkół podstawowych.  

2) Sfinansowano szkolenie pn. „Bezpieczna szkoła” dla nauczycieli Szkoły Podstawowej nr 3  
z Dodatkową Nauką Języka Białoruskiego im. Jarosława Kostycewicza w Bielsku 
Podlaskim.  

3) Dofinansowano organizację imprez sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży 
realizowanych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Bielsku Podlaskim pod nazwą 
„Lato w mieście 2021”. W ramach imprez przeprowadzono działania profilaktyczne. 

4) W ramach kampanii profilaktycznej „Postaw na rodzinę!” przeprowadzono imprezy 
promujące zdrowy styl życia połączone z profilaktyką uzależnień, takie jak:  

a) Piknik rodzinny zorganizowany przez Niepubliczną Szkolę Podstawową Nr 1 Św. abp. 
Łukasza Wojno-Jasienieckiego w Bielsku Podlaskim, 

b) Impreza integracyjna w Przedszkolu Nr 5 Krasnala Hałabały w Bielsku Podlaskim, 
c) Impreza promująca zdrowy styl życia „Mam wybór … to nas nie kręci” zorganizowana 

przez Szkołę Podstawową Nr 5 im. Szarych Szeregów w Bielsku Podlaskim. 

5) W ramach realizacji programu „Czas wolny ucznia to czas dla sportu” zorganizowano 
pozalekcyjne zajęcia sportowo-rekreacyjnych z nauki i doskonalenia pływania dla uczniów 
edukacji wczesnoszkolnej. Zajęcia te kształtują właściwy model spędzania czasu wolnego, 
ograniczają zachowania patologiczne, wpływają pozytywnie na rozwój fizyczny  
i budowanie dobrych relacji w grupie 

6) W wyniku rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert zrealizowano następujące zadania  
z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom: 

a) Świetlica socjoterapeutyczna „Uśmiech dziecka” w Bielsku Podlaskim -  Caritas 
Diecezji Drohiczyńskiej, 

b) „Wakacyjna frajda z Caritas Diecezji Drohiczyńskiej” – Caritas Diecezji Drohiczyńskiej, 
c) „Równaj do najlepszych - całoroczne zajęcia świetlicowe dla dzieci i młodzieży oraz 

punkt wsparcia dla rodziców” – Stowarzyszenie Ojcowizna Ziemi Bielskiej,  
d) Realizacja programu „Zwyciężaj w drodze do celu” – Stowarzyszenie Lawendowe 

Wzgórza, 
e) „Promowanie trzeźwego stylu życia połączone z działaniami pomocowymi 

skierowanymi do osób rodzin z problemami alkoholowymi”- Stowarzyszenie 
Abstynentów „Promień”, 

f) „Organizacja nieodpłatnych pozalekcyjnych zajęć sportowych o profilu – piłka nożna” 
- Bielski Klub Sportowy TUR . 

7) Sfinansowano szkolenia podnoszące kwalifikacje realizatorów programu: „Nowy 
Narodowy Program Zdrowia na lata 2021-2025 jako podstawa do realizacji gminnych 
programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz najczęściej 



53 
 

popełniane błędy i uchybienia przy ich budowie i realizacji – rekomendacje Państwowej 
Agencji Rozwiazywania Problemów Alkoholowych” ; „Wszystko o wydawaniu, wygaszaniu 
i cofaniu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych z uwzględnieniem czasu epidemii. 
Zasady wnoszenia opłat.” 

8) Prowadzono poradnictwo w Punkcie Konsultacyjnym do spraw przeciwdziałania 
uzależnieniom i przemocy w rodzinie i w Punkcie Informacyjnym do spraw 
przeciwdziałania uzależnieniom, w tym: 

a) sfinansowano wynagrodzenia specjalisty terapii uzależnień, specjalisty  
ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie, 

b) sfinansowano wyposażenie i materiały niezbędne do prowadzenia punktów, 
c) sfinansowano wynajem pomieszczeń na działalność Punktu Konsultacyjnego  

ds. przeciwdziałania uzależnieniom i przemocy w rodzinie.  

Konsultacje były bezpłatne i skierowane do mieszkańców miasta Bielsk Podlaski. 

9) Zakupiono książki związane z profilaktyką alkoholową, rozwiązywaniem problemów 
alkoholowych, narkotykowych, uzależnień i przemocy w rodzinie i szkole do Miejskiej 
Biblioteki Publicznej w Bielsku Podlaskim.  

10) Dofinansowano działania profilaktyczne prowadzone przez Komendę Powiatową Policji  
w Bielsku Podlaskim poprzez zakup ulotek zawierających informacje o cyberprzemocy. 
Policja przeprowadziła cykl spotkań z uczniami szkół podstawowych z terenu naszego 
miasta. 

11) Wspierano bieżącą działalność  świetlic środowiskowych i socjoterapeutycznych: 

a) „Arka” przy Szkole Podstawowej nr 2 imienia kapitana Władysława Wysockiego; 
b) „Radość i Przyjaciele” przy Szkole Podstawowej nr 5 imienia Szarych Szeregów; 
c) świetlica przy Szkole Podstawowej nr 3 z Dodatkową Nauką Języka Białoruskiego  

im. Jarosława Kostycewicza; 
d) „Krąg przyjaźni” przy Szkole Podstawowej nr 4 im. Adama Mickiewicza . 

12) Ograniczono dostępność do napojów alkoholowych, w tym prowadzono kontrolę 
punktów sprzedaży napojów alkoholowych. Podczas kontroli udzielono pouczeń  
o prawach i obowiązkach przedsiębiorcy, m.in. o konieczności legitymowania 
młodocianych kupujących alkohol.  

13) Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Bielsku Podlaskim 
prowadziła postępowania zmierzające do orzeczenia obowiązku leczenia odwykowego 
wobec osób uzależnionych od alkoholu, które w związku z jego nadużywaniem powodują 
rozkład życia rodzinnego, demoralizują małoletnich, uchylają się od obowiązku 
zaspokajania potrzeb rodziny albo systematycznie zakłócają spokój lub porządek 
publiczny. 

17. Gminny program przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar 
przemocy w rodzinie w Bielsku Podlaskim na lata 2021-2024 

Uchwałą Nr XXXII/252/21 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 26 stycznia 2021 roku został 
przyjęty Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar 
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Przemocy w Rodzinie w Bielsku Podlaskim na lata 2021 – 2024. Program skierowany jest do 
mieszkańców Gminy Miejskiej Bielsk Podlaski, w szczególności do tych, których dotyka 
problem przemocy, są ofiarami przemocy, sprawcami przemocy lub świadkami przemocy. 

Realizatorem Gminnego Programu jest Zespół Interdyscyplinarny do spraw 
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 2021 - 2024 zawiera diagnozę zjawiska przemocy w rodzinie Gminy 
Miejskiej Bielsk Podlaski, cele główne i cele szczegółowe programu, harmonogram działań na 
poszczególne lata. Koordynatorem odpowiedzialnym za monitorowanie, sprawozdawczość  
i ewaluację  Programu jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielsku Podlaskim. 
Dyrektor placówki w 1. kwartale każdego roku przedkłada Burmistrzowi Miasta Bielsk 
Podlaski sprawozdanie z realizacji Programu za rok ubiegły. W sprawozdaniu za 2021 r. 
zostały podsumowane realizowane cele szczegółowe, opisane zostały prowadzone działania 
profilaktyczne z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie adresowane do różnych grup 
odbiorców (w bielskich szkołach podstawowych realizowane były programy dedykowane do 
dzieci jak i rodziców m.in. takie jak: „Bezpieczna szkoła”, „Cukierki”, „Smak życia, czyli debata 
o dopalaczach”, „Debata”, „Radość bez  złości” „Postaw na rodzinę”, przy szkołach i dwóch 
parafiach rzymskokatolickich działały świetlice środowiskowe, itp.), omówiono współpracę  
z instytucjami oraz organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz osób dotkniętych 
przemocą i sprawców przemocy, podsumowano realizację procedury „Niebieskie Karty” oraz 
działania Lokalnego Zespołu Interdyscyplinarnego (prowadzono 167 procedur „Niebieska 
Karta”, powołano 138 grup roboczych, które odbyły 399 posiedzeń, pomocą zostało objętych 
144 rodziny).  

18. Program szczepień profilaktycznych przeciwko grypie dla mieszkańców Bielska 
Podlaskiego po 60. roku życia na lata 2021-2023 

Uchwałą Nr XXVIII/221/20 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 27 października 2020 roku 
został przyjęty Program szczepień profilaktycznych przeciwko grypie dla mieszkańców Bielska 
Podlaskiego po 65 roku życia na lata 2021 – 2023. 

W 2021 roku ww. program nie był realizowany ze względu na pandemię koronawirusa 
oraz realizację przez ministerstwo zdrowia na podstawie rozporządzenia w sprawie w 
sprawie metody zapobiegania grypie sezonowej w sezonie 2021/2022 bezpłatnych szczepień 
osób  
w wieku 75+ oraz z 50% odpłatnością osób w wieku 65+. 

19. Roczny program 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 

Program współpracy Miasta Bielsk Podlaski z organizacjami pozarządowymi oraz innymi 
podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego  
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i o wolontariacie został przyjęty przez Radę Miasta Bielsk Podlaski w dniu 24 listopada 2020 
roku. Program wszedł w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku.  

1) Na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej udzielono dotacje następującym 
podmiotom: 

a) Polskiemu  Związkowi Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddział Okręgowy  
w Białymstoku na zadania:  

 „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” – ze względu  
na ograniczenia związane z pandemią, spotkanie wigilijne nie mogło się 
odbyć. Wykonano 45 paczek wigilijnych i rozdano potrzebującym. 

 „Wspieranie działań w zakresie dostarczania żywności najuboższym 
mieszkańcom miasta Bielsk Podlaski” – sporządzono 38 paczek, które 
rozdano emerytom o niskim statusie materialnym 

b)  Stowarzyszeniu Bank Żywności Suwałki – Białystok na zadanie: „Pozyskiwanie  
i dystrybucja bezpłatnej żywności dla najuboższych mieszkańców Bielska 
Podlaskiego”. W ramach zadania Bank współpracował z 5 organizacjami z naszego 
miasta mającymi pod opieką ponad 700 osób. Rozdystrybuowano 18 586,89 kg 
żywności o wartości 101 580,50 zł. 

c) Caritas Diecezji Drohiczyńskiej na zadanie: „Organizacja i dystrybucja żywności dla 
osób najbardziej potrzebujących z terenu miasta Bielsk Podlaski znajdujących się 
w trudnej sytuacji życiowej i materialnej oraz wyrównanie szans tych rodzin  
i osób”. W ramach realizacji programu udzielono pomocy 1228 osobom, w tym 
podopiecznym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielsku Podlaskim, 
organizacjom pozarządowym współpracującym z ośrodkiem pomocy, parafianom  
Parafiom: Narodzenia NMP, św. Mikołaja, Matki Bożej z Góry Karmel, Miłosierdzia 
Bożego, Opatrzności Bożej, podopiecznym Warsztatów Terapii Zajęciowej  
w Bielsku Podlaskim i ich rodzinom. 

2) Na realizację zadań z zakresu ochrony zdrowia udzielono dotacje następującym 
podmiotom: 

a) Stowarzyszeniu Rodziców Osób Niepełnosprawnych „Lazur Nadziei” na zadanie: 
„Sprawniejsi Bardziej aktywni”. Przeprowadzono zajęcia terapeutyczne, 
korekcyjno-kompensacyjne z elementami pływania, masaże i rehabilitację. 

b) „Stowarzyszeniu Pomocy – Serce Ludzi Ziemi Bielskiej w Bielsku Podlaskim”  
na zadanie: „Rehabilitacja poprzez masaż”.  Podopiecznym Stowarzyszenia 
wykonano 156 zabiegów masażu. 

c) „Małe Marzenia” Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym i Osobom 
Potrzebującym Wsparcia na zadanie: „Osiodłać marzenia”. W ramach zadania 
przeprowadzono zajęcia hipoterapii. Zajęcia odbywały się w stadninie koni, miały 
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na celu poprawę zdrowia fizycznego osób niepełnosprawnych jak i wyciszenie  
i uspokojenie poprzez kontakt ze zwierzętami. 

d) Polskiemu Związkowi Niewidomych Okręg Podlaski na zadanie: „Rehabilitacja 
osób niewidomych w Bielsku Podlaskim”. Przeprowadzono zajęcia rehabilitacyjne, 
warsztaty rękodzieła artystycznego oraz zorganizowano święto „Dzień białej 
laski”. 

e) Caritasowi Diecezji Drohiczyńskiej na zadanie: „W zdrowym ciele zdrowy duch” – 
zadanie obejmowało rehabilitację osób niepełnosprawnych na basenie – edycja I 

f) Polskiemu Związkowi Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddziałowi Okręgowemu 
w Białymstoku na zadanie: „Wspieranie działalności w zakresie profilaktyki, 
leczenia, rehabilitacji terapii osób dotkniętych różnego rodzaju schorzeniami”. 
Zajęcia rehabilitacji w wodzie odbyły się w ilości 12 godzin na Pływalni Miejskiej 
„Wodnik”, skorzystało z nich 20 osób. 

g) Stowarzyszeniu Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Szansa” w Bielsku 
Podlaskim na zadanie: „Rehabilitacja drogą do zdrowia”. Zadanie realizowane 
było w gabinecie  rehabilitacyjnym stowarzyszenia oraz Pływalni Miejskiej 
„Wodnik”. Z zabiegów skorzystało 120 osób. 

Z dotacji w trybie uproszczonym z pominięciem otwartego konkursu ofert skorzystał 
Bielski Uniwersytet Trzeciego Wieku. Organizacja z własnej inicjatywy zorganizowała zadanie 
pt.: „Cudowna terapia w teatrze, lekiem na pandemiczne nastroje”. 20 seniorów z Bielska 
Podlaskiego wyjechało do teatru w Białymstoku na spektakl oraz wzięło udział w warsztatach 
ze zdrowego żywienia. 

3) Na realizację zadań w ramach przeciwdziałania uzależnieniom i zapobiegania 
patologiom społecznym (w tym przeciwdziałanie narkomanii) udzielono dotacje 
następującym podmiotom:   

a) Caritasowi Diecezji Drohiczyńskiej na zadanie: „Świetlica socjoterapeutyczna 
„Uśmiech dziecka”. Zadanie zrealizowano, do świetlicy uczęszczało 25 
uczestników”. 

b) Caritasowi Diecezji Drohiczyńskiej na zadanie: „Wakacyjna frajda z Caritas Diecezji 
Drohiczyńskiej”. W ramach zadania 5 uczestników wzięło udział w 10 dniowych 
koloniach w miejscowości Rzucewo.  

c)  Stowarzyszeniu Ojcowizna Ziemi Bielskiej na zadanie: „Równaj do najlepszych – 
całoroczne zajęcia świetlicowe dla dzieci i młodzieży oraz punkt wsparcia dla 
rodziców”. Zadanie zrealizowano. W zadaniu wzięło udział 20 dzieci i około 40 
rodziców. 

d) Stowarzyszeniu Lawendowe Wzgórze na zadanie: Realizacja programu „Zwyciężaj 
w drodze do celu”.  Zadanie zrealizowano w Szkole Podstawowej nr 5 im. Szarych 
Szeregów i Szkole Podstawowej nr 3 z Dodatkową Nauką Języka Białoruskiego  
im. Jarosława Kostycewicza. W programie uczestniczyło 50 osób. 

e) Stowarzyszeniu Abstynentów „Promień” na zadanie: „Promowanie trzeźwego 
stylu życia połączone z działaniami pomocowymi skierowanymi do osób rodzin  
z problemami alkoholowymi”. Zadanie zrealizowano w Klubie Abstynenta 
„Promień”, w zadaniu wzięło udział 20 uczestników. 
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f) Bielskiemu Klubowi Sportowemu Tur na zadanie: „Organizacja nieodpłatnych 
pozalekcyjnych zajęć sportowych o profilu – piłka nożna”. Zadanie zrealizowano 
na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Bielsku Podlaskim. W zadaniu 
wzięło udział około 50 uczestników. 

4) Na realizację zadań z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym 
udzielono dotacje następującym podmiotom: 

a) Polskiemu  Związkowi Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddział Okręgowy  
w Białymstoku na zadania: 

 „Zagospodarowanie czasu wolnego”. Zorganizowano wycieczkę Giżycko – 
Gierłoż – Święta Lipka. W zadaniu uczestniczyło 17 osób. 

 „Aktywizacja i integracja seniorów poprzez zwiększenie udziału osób starszych 
w życiu społecznym”. Zorganizowano „Senioradę – integracja pokoleń” z okazji 
Międzynarodowego Dnia Seniora; 

 „Zwiększenie dostępności do różnych form aktywności”. Zorganizowano 
wyjazd do Opery i Filharmonii Podlaskiej w Białymstoku. W zadaniu 
uczestniczyło 12 osób; 

b) Bielskiemu Stowarzyszeniu Uniwersytet Trzeciego Wieku na zadanie „Zachód 
słońca Seniora powinien być pogodny i godny”.  Zorganizowano zajęcia na 
Pływalni Miejskiej „Wodnik” oraz integracyjne spotkanie z okazji jubileuszu  
10-lecia stowarzyszenia. W zadaniu uczestniczyło 40 osób; 

c) Polskiemu Związku Niewidomych Okręg Podlaski na zadanie „Aktywny senior”. 
Zorganizowano wyjazd na spektakl do opery w Białymstoku. W zadaniu 
uczestniczyło 10 osób; 

d) Stowarzyszeniu Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Szansa” w Bielsku 
Podlaskim na zadanie „Oswajamy nowe technologie”. Zorganizowano szkolenie 
osób starszym z obsługi nowych technologii (obsługi komputera, internetu, 
smartfona, drukarki). W zadaniu uczestniczyło 30 osób; 

e) Stowarzyszeniu zwykłemu „Luwia” na zadanie „Integracja od kuchni”. 
Zorganizowano warsztaty kulinarne, w których uczestniczyło 18 osób. 

5) Na realizację zadań z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej 
udzielono dotacje następującym podmiotom: 

a) Stowarzyszeniu Automobilklub Podlaski na zadanie „Runda RSMOB 2021 – 6. 
Samochodowy Rajd Bielska Podlaskiego – wrzesień 2021”. Zorganizowano 
ogólnodostępną imprezę samochodową składającą się z kilku prób 
sprawnościowych. W zadaniu uczestniczyło 49 załóg; 

b) Bielskiemu Klubowi Sportowemu „Tur” na zadanie: „Rozwój, zaspokajanie 
zainteresowań sportowych oraz propagowanie kultury fizycznej wśród młodzieży  
i dorosłych”. Zorganizowano treningi i rozgrywki sportowe, w których 
uczestniczyło 30 osób; 

c) Koszykarskiemu Klubowi Sportowemu Tur Basket na zadanie: „Przygotowanie 
zawodników od uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym i udział drużyny 
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w rozgrywkach seniorskich organizowanych przez PZKosz”. Zorganizowano 
treningi i rozgrywki sportowe, w których uczestniczyło około 30 osób. 

6) Na zadania z zakresu wspierania rozwoju sportu na terenie miasta Bielsk Podlaski  
w 2021 roku w wyniku przeprowadzonego naboru wniosków, udzielono dotacje 
następującym klubom sportowym: 

a) 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 na szczeblu lokalnym, regionalnym, krajowym oraz międzynarodowym 
poprzez przygotowanie i udział drużyn koszykarskich w rozgrywkach ligowych  
i pucharowych” . 

b) Bielskiemu Klubowi Sportowemu „Tur” na zadanie: „Wspieranie rozwoju sportu 
na terenie Miasta Bielsk Podlaski, poprzez szkolenie zawodników, organizację  
i udział drużyn piłkarskich w rozgrywkach regionalnych w 2021 roku”. 

c) 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, organizację zajęć pływackich dla dzieci i młodzieży z Bielska 
Podlaskiego”. 
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Rozdział VI Jednostki organizacyjne 

1. Edukacja 

W roku 2021 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 2021 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. 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 2021 roku Miasto Bielsk Podlaski przekazywało dotację w wysokości 923,80 zł miesięcznie, 
natomiast w punkcie przedszkolnym 492,69 zł miesięcznie. Łącznie do niepublicznych 
przedszkoli i punktu przedszkolnego uczęszczało 297 dzieci. 

Niepubliczna szkoła podstawowa w okresie od stycznia do sierpnia liczyła 29 uczniów, 
a od września do grudnia 37 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 
 

Przedszkole  
Liczba 

oddziałów 
Liczba 
miejsc 

Liczba dzieci wg. 
Systemu 

Informacji 
Oświatowej 
(stan na 30 

września 2021 
roku) 

Zatrudnienie 

Nauczycieli 
(w etatach) 

pracownicy 
administracji 

i obsługi                 
(w etatach) 

Przedszkole Nr 3  
z Oddziałami 
Integracyjnymi 
Dyrektor: 
Ewa Oksiuta 

5  
(w tym 3 

oddziały są 
integracyjne) 

110 107 22,64 12,5 

Przedszkole Nr 5 
Krasnala Hałabały 
Dyrektor:  
Jolanta Kubaj 

5 125 125 11,28 11,75 

Przedszkole Nr 7  
Kubusia Puchatka 
Dyrektor: 
Małgorzata Kuna 

9 216 206 17,98  17,50 

Przedszkole Nr 9 
Leśna Polana 
Dyrektor: 
Elżbieta Nielipińska 

7 175 175 16,12  14,75 

Razem: 26 626 613 68,02 56,5 
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2) Szkoły podstawowe 

 

Szkoła 
Liczba 

oddziałów 

Liczba uczniów 
wg. Systemu 

Informacji 
Oświatowej 
(stan na 30 

września 2021 
roku) 

Zatrudnienie 
(stan na 30 września 2021 roku) 

nauczycieli 
(etaty) 

pracowników 
administracji i 

obsługi 
(etaty) 

Szkoła 
Podstawowa nr 2  
im. kpt. 
Władysława 
Wysockiego 
Dyrektor:  
Mirosław 
Chomaniuk 

22 
(w tym 4 
oddziały 

przedszkolne) 

363 
(w tym 99 w 
oddziałach 

przedszkolnych) 

43,07 
(w  tym etaty 
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 im. 
Jarosława 
Kostycewicza 
Dyrektor:  
Piotr Nikołajuk-
Stasiuk 

28  
(w tym 6 

oddziałów 
integracyjnych) 

560 78,95 20,50 

Szkoła 
Podstawowa nr 4 
im. A. Mickiewicza 
Dyrektor: Piotr 
Żukowski 

34 670 68,53 20 

Szkoła 
Podstawowa nr 5 
im. Szarych 
Szeregów 
Dyrektor:  
Mateusz Sadowski 

17 401 41,51 20 

 
Razem: 

 
101 1994 232,06 85,60 
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W bielskich szkołach i przedszkolach dla dzieci wymagających pomocy organizowane 
były zajęcia specjalistyczne, takie jak: korekcyjno-kompensacyjne, rewalidacyjne, 
dydaktyczno-wyrównawcze, integracji sensorycznej, logopedyczne i inne. Uczniowie 
posiadający orzeczenie ze względu na niepełnosprawność sprzężoną lub autyzm z zespołem 
Aspergera korzystali z pomocy nauczyciela współorganizującego proces kształcenia. Według 
danych Systemu Informacji Oświatowej (stan na 30 września 2021 roku) w  szkołach uczyło 
się 62 uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, z czego 4 uczniów  
w Szkole Podstawowej nr 2 im. kapitana Władysława Wysockiego, 33 uczniów w Szkole 
Podstawowej nr 3 z Dodatkową Nauką Języka Białoruskiego im. Jarosława Kostycewicza,  
7 uczniów w Szkole Podstawowej nr 4 im. Adama Mickiewicza i 17 uczniów w Szkole 
Podstawowej nr 5 im. Szarych Szeregów,  1 uczeń w Niepublicznej Szkole Podstawowej nr 1 
św. abp. Łukasza Wojno-Jasienieckiego w Bielsku Podlaskim, natomiast w przedszkolach 33 
uczniów, z czego 21 w przedszkolach publicznych i 12 w przedszkolach niepublicznych. 
Ponadto wczesnym wspomaganiem rozwoju dziecka objętych było 27 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 2021 roku w Szkole Podstawowej nr 3 z Dodatkową 
Nauką Języka Białoruskiego im. Jarosława Kostycewicza języka białoruskiego uczyło się 530 
uczniów, w Szkole Podstawowej nr 4 im. Adama Mickiewicza języka ukraińskiego uczyło się 
148 uczniów, w Niepublicznej Szkole Podstawowej Nr 1 im. św. abp. Łukasza Wojno-
Jasienieckiego języka białoruskiego uczyło się 37 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 wykorzystywały sprzęt do prowadzenia pracy i nauki zdalnej. W celu wyrównania 
braków edukacyjnych wynikających z nauczania zdalnego w okresie od września do grudnia 
2021 roku realizowane były w szkołach zajęcia wspomagające dla uczniów klas IV-VIII. Miastu 
przyznana została na ten cel dodatkowa kwota subwencji oświatowe. 

3) 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 roku w sprawie zasad 
udzielania stypendiów im. Jana Pawła II samorządu miasta Bielsk Podlaski wypłacane 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 
2020/2021 stypendium wypłacono 6 uczniom, w roku szkolnym 2021/2022 – 8 uczniom. 
Wydatki na stypendia motywacyjne w 2021 roku wyniosły 8 800 zł. 

4) Stypendia szkolne o charakterze socjalnym. 

W 2021 roku wypłacono dla 85 uczniów stypendia szkolne o charakterze socjalnym oraz 
jeden zasiłek szkolny na łączna kwotę 95 876,83 zł. Wypłaty stypendiów i zasiłku szkolnego 
sfinansowano w 20% ze środków własnych i w 80% z dotacji Wojewody Podlaskiego. 
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5) Dowozy dzieci.  

Rodzicom ucznia niepełnosprawnego, posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia 
specjalnego, mieszkającego w Bielsku Podlaskim, którzy we własnym zakresie zapewnili 
dziecku przewóz do szkoły lub przedszkola, przysługiwał od miasta Bielsk Podlaski zwrot 
kosztu tego przewozu. W 2021 roku z tego tytułu wypłacono zwrot kosztów 22 osobom na 
łączną kwotę  19 549,14 zł. 

6) Projekty unijne: 

a) Granty PPGR - w 2021 roku Miasto Bielsk Podlaski złożyło wniosek w ramach 
konkursu grantowego Programu Cyfrowa Gmina – Wsparcie dzieci z rodzin 
popegeerowskich w rozwoju cyfrowym –„Granty PPGR”. Wniosek został pozytywnie 
oceniony i oczekuje na podpisanie umowy grantowej. W naborze prowadzonym przez 
Urząd Miasta Bielsk Podlaski w październiku i listopadzie 2021 r. uprawnieni 
mieszkańcy miasta Bielsk Podlaski, zainteresowani otrzymaniem sprzętu 
komputerowego dla swoich dzieci złożyli wnioski o objęcia wsparciem. Po dokonaniu 
weryfikacji wniosków oraz akceptacji wniosku Miasta Bielsk Podlaski przez Centrum 
Projektów Polska Cyfrowa, w ramach projektu sfinansowany zostanie zakup sprzętu 
do zdalnej nauki 57 uczniom.  
 

b) „Podniesienie kompetencji cyfrowych wśród uczniów i nauczycieli województwa 
podlaskiego” – projekt realizowany w ramach dofinansowania z Europejskiego 
Funduszu Społecznego. 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. 

Kontynuacja realizacji projektu w 2022 roku.  

2. Kultura 

1) Bielski Dom Kultury w Bielsku Podlaskim,  
Dyrektor: Elżbiet Fionik 

Na dzień 31 grudnia 2021 roku zatrudnionych w Bielskim Domu Kultury było  21 osób 
w tym: 18 osób w pełnym wymiarze czasu pracy, 2 osoby na ½ etatu oraz 1 osoba na ¾ 
etatu. 
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W roku 2021 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, folkloru,  

a także rękodzieła ludowego i artystycznego; 
c) upowszechniania sztuki oraz popularyzacji wiedzy o sztuce; 
d) promowania działalności artystycznej w kraju i za granicą; 
e) tworzenia warunków do rozwoju różnych aktywności, w tym: kulturalnej, 

artystycznej, hobbystycznej, rekreacyjno-ruchowej, turystycznej, społecznej, 
ekologicznej oraz edukacji w tym zakresie; 

f) prowadzenia działalności kinowej. 

Do zadań Domu Kultury należało w szczególności: 

a) organizowanie wydarzeń kulturalnych o zasięgu lokalnym, krajowym  
i międzynarodowym; 

b) budowanie tożsamości kulturowej mieszkańców miasta; 
c) prowadzenie edukacji kulturalnej i artystycznej, szczególnie wśród dzieci  

i młodzieży; 
d) tworzenie i upowszechnianie scenicznych programów artystycznych; 
e) organizowanie konkursów w różnych dziedzinach sztuki; 
f) organizowanie wystaw, spektakli, projekcji filmowych, koncertów, przeglądów  

i festiwali; 
g) prowadzenie zespołów, pracowni, klubów, kół zainteresowań różnych grup 

społecznych i zawodowych; 
h) udzielanie pomocy przy realizacji przedsięwzięć kulturalnych stowarzyszeniom 

kulturalnym i innym podmiotom, w celu lepszego zaspokajania potrzeb kulturalnych 
mieszkańców miasta i poszerzenia oferty kulturalnej; 

i) dokumentowanie i archiwizowanie prowadzonej działalności kulturalnej; 
j) prowadzenie współpracy kulturalnej z zagranicą, zwłaszcza z miastami partnerskimi; 
k) wspieranie, organizowanie oraz promocja amatorskiego ruchu artystycznego. 

Bielski Dom Kultury przy realizacji zadań statutowych współpracował z instytucjami 
kultury, stowarzyszeniami, towarzystwami, fundacjami, organami władz publicznych i innymi 
podmiotami zajmującymi się działalnością kulturalną. 
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Wykaz zespołów, chórów, kół i pracowni działających przy Bielskim Domu Kultury w roku 
2021 prezentuje poniższa tabela: 

 

Lp. Nazwa zespołu 
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: 26 

„Karuzela” 8 

„Fart” 6 

„kFARTet” 4 

„Farcik”  8 

6. Ukraiński Zespół Pieśni i Tańca „Ranok” 120 

7. 

Pracownia Plastyczna „ARThome” 

6 - 9 lat 
10 - 12 lat 
13 – 18 lat 

30 

8. Pracownia Plastyczna „Atelier” 8 

9. 

Zespół Teatralny „Antrakt” 
- grupa recytatorska 
- grupa obrzędowa 
- dziecięca grupa teatralno-recytatorska 

15 

10. Teatr Seniora „Retro” 4 

11. Zajęcia ruchowo-relaksacyjne dla pań 50+ 29 
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12. Arteterapia 25 

13. Koło Fotograficzne „migaFFka” 7 

14. Koło Dziennikarskie 5 

15. Zajęcia z programowania i robotyki 32 

16. Taniec Współczesny 40 

17. Taniec Towarzyski, Latino, Salsa 12 

W 2021 roku Bielski Dom Kultury wprowadził także nowe formy działań edukacyjnych: 

 Grupa taneczna „Tańczące brzdące” – 8 osób, 

 Dziecięco-młodzieżowa grupa taneczna – 30 osób, 

 „Orkiestra psychosymfoniczna” – 8 osób, 

 Lekcje gry na instrumentach – 12 osób, 

 Szachowy Klub Seniora – 20 osób, 

 Dyskusyjny Klub Filmowy „Znicz” – 20 osób. 

Muzykę i taniec Bielski Dom Kultury upowszechniał poprzez popularyzację 
różnorodnych form muzycznych i tanecznych: organizację koncertów, przeglądów, 
konkursów, festiwali, festynów, spotkań, warsztatową działalność zespołów wokalnych  
i tanecznych, organizację imprez interdyscyplinarnych, koncertów z okazji świąt i rocznic 
państwowych oraz współpracę ze stowarzyszeniami, organizacjami, placówkami. W 2021 
roku w Bielskim  Dom Kultury odbyło się kilkadziesiąt imprez o charakterze muzycznym  
i tanecznym (w tym: online). 

Upowszechnianie filmu i fotografii w Bielskim Domu Kultury w 2021 roku odbywało 
się poprzez: 

 organizację projekcji filmowych Kina Objazdowego „Cinema Lumiere” dla dzieci  
i dorosłych, 

 projekcje filmowe Dyskusyjnego Klubu Filmowego, 

 pokazy multimedialne i projekcje filmowe organizowane przez inne placówki, 
stowarzyszenia, itp., 

 udostępnianie filmów i wystaw fotograficznych na facebooku BDK, 

 festiwal Filmowy „Niebieska Kropka”, 

 udostępnianie filmów „Z archiwum VHS BDK”, 

 konkursy fotograficzne, 

 spotkania Podróżnicze, 

 działalność Koła Fotograficznego „Migaffka”, 
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 W roku 2021 w Bielskim Domu Kultury odbyło się wiele imprez upowszechniających 
różne formy teatralne i literackie: konkursy recytatorskie, spotkania, przeglądy, warsztaty, 
spektakle teatralne, spotkania autorskie. Swą działalność prowadziły też zespoły teatralne  
i grupy literackie.  

Upowszechnianie plastyki i sztuki ludowej w BDK odbywało się poprzez: 

 organizację wystaw artystycznych, 

 organizację konkursów plastycznych i rękodzielniczych , 

 organizację plenerów malarskich, 

 organizację warsztatów plastycznych i rękodzielniczych, 

 organizację zajęć z arteterapii. 

Mimo obostrzeń związanych z epidemią koronawirusa w roku 2021 Bielski Dom 
Kultury był organizatorem i współorganizatorem około 350 działań artystycznych: festiwali, 
przeglądów, koncertów, festynów, wystaw, spotkań, konkursów, seansów filmowych, 
pokazów teatralnych, warsztatów i innych form (z tego udostępnionych online: 50). 

W wydarzeniach uczestniczyło około 30 000 odbiorców (również online). 

2) Miejska Biblioteka Publiczna w  Bielsku Podlaskim, 
Dyrektor: Iwona Bielecka-Włodzimirow 

W 2021 roku stan kadry wynosił 14 pracowników zatrudnionych na 13,5 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 2021 korzystano ze sprzętu  
i innych elementów wyposażenia pozyskanych w ramach Programu Wieloletniego Kultura+ 
Priorytet „Biblioteka+ Infrastruktura Bibliotek” drugi etap projektu „Dostawa, montaż mebli  
i wyposażenie dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bielsku Podlaskim”: sprzęt elektroniczny 
(komputery) i wyposażenie (meble, regały, stoliki, krzesła) oraz w ramach Budżetu 
Obywatelskiego „Bez progów i barier – biblioteka dostępna dla niepełnosprawnych”: 
specjalistyczny sprzęt dla osób słabowidzących i niewidomych. 

Księgozbiór Miejskiej Biblioteki Publicznej wg stanu na 31 grudnia 2021 roku wynosił 
87800 woluminów, w tym: 

 Oddział dla Dzieci i Młodzieży 34172 woluminów, 

 Dział Udostępniania i Informacji 53628 woluminów. 

Zbiory specjalne audiowizualne 1198 sztuk w tym: Oddział dla Dzieci i Młodzieży 279 
sztuk, Wypożyczalnia dla Dorosłych 919 sztuk. W zbiorach biblioteki znajdują się również 
wydawnictwa obcojęzyczne w języku rosyjskim, białoruskim, ukraińskim oraz angielskim, 
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ponadto 4 tytuły czasopism obcojęzycznych: trzy w języku białoruskim (Niwa, Czasopis, 
Bielski Hostinec), jeden w języku ukraińskim (Nad Buhom i Narwoju). 

W 2021 roku biblioteka pozyskała ogółem 3029 woluminów w tym: 

 1829 woluminów zakupiono ze środków samorządowych, 758 woluminów z dotacji 
Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, 

 442 woluminy to inne wpływy (dary, zwrot za zagubione). 

Większość zakupionych książek stanowi literatura piękna dla dzieci i dorosłych. Biblioteka 
pozyskała również dary wydawnicze.  

Ważne źródło informacji bieżącej dla czytelników stanowiła prasa, która była gromadzona 
i udostępniana w Czytelni dla Dorosłych oraz w Czytelni dla Dzieci i Młodzieży (62 tytuły 
pochodziły z prenumeraty, 13 tytułów z darów). Biblioteka dysponuje łącznie 75 tytułami 
prasy bieżącej, w tym: 

 Czytelnia dla Dorosłych 67 tytułów, 

 Czytelnia dla Dzieci i Młodzieży 8 tytułów. 

Tematyka prenumerowanej prasy była zgodna z zapotrzebowaniem czytelników  
i dotyczyła edukacji, spraw społecznych, polityki gospodarczej, ekologii, rolnictwa 
regionalnego, informatyki, zagadnień kulturoznawczych, przepisów prawnych. Wśród prasy 
dziecięcej dominowała tematyka rozwijająca zainteresowania i kształtująca zachowania 
społeczne.  

Oprócz książek i prasy biblioteka posiada również zbiory specjalne w ilości 1198 sztuk, 
m.in. encyklopedie multimedialne Polskie Wydawnictwo Naukowe, programy, gry 
komputerowe i gry na Play Station dla dzieci (57 sztuk). Biblioteka posiada 1141 
audiobooków, w tym 222 dla dzieci. 

W ciągu roku w obydwu wypożyczalniach było 23693 odwiedzin (w Wypożyczalni dla 
Dorosłych 14114, w Wypożyczalni dla Dzieci i Młodzieży 9579), wypożyczono 59505 
woluminów (w Wypożyczalni dla Dorosłych 38836, w Wypożyczalni dla Dzieci i Młodzieży 
20669). 

Czytelnie Miejskiej Biblioteki Publicznej odwiedziły 2192 osoby, (Czytelnię dla Dzieci 372 
osoby, Czytelnię dla Dorosłych 1053, Czytelnię Internetową 767 osób). Czytelnikom 
udostępniono na miejscu 377 książek oraz 2173 czasopism. 

Dostrzegając potrzeby osób starszych i niepełnosprawnych oraz mających trudności  
z chodzeniem, od lat realizowana jest usługa „Książka na telefon”, polegająca na dostarczaniu 
zamówionych pozycji książkowych bezpośrednio do domu czytelnika. Z tej formy działalności 
biblioteki korzystają chętnie seniorzy i osoby z niepełnosprawnością. Również z myślą o nich, 
oferta została wzbogacona o zakup audiobooków, które są sukcesywnie uzupełniane. Dla 
czytelników słabowidzących gromadzone są książki z dużą czcionką. 

W roku 2021 roku praca kulturalno-oświatowa zorganizowana dla czytelników, służąca 
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promocji biblioteki i podniesieniu stanu czytelnictwa była ograniczona obostrzeniami 
wynikającymi z zaleceń Biblioteki Narodowej i okresowo utrzymującego się wysokiego 
poziomu zachorowań w powiecie bielskim. Z tego względu działalność i współpraca  
z lokalnymi instytucjami i organizacjami pozarządowymi w kontekście przestrzegania 
obowiązujących zasad bezpieczeństwa wobec rozprzestrzeniania się Covid-19 była 
umiarkowana w porównaniu z poprzednimi latami; niemniej jednak zostały zachowane 
pewne formy współpracy m.in: 

 Wakacje z Biblioteką 2021, 

 Akademia Malucha „Bąbelkowo”, 

 Dyskusyjny Klub Książki, 

 warsztaty rękodzieła, 

 Sobota z Mamą i Tatą w bibliotece, 

 wystawy, 

 lekcje biblioteczne – tematyczne, 

 spotkania autorskie, 

 imprezy kulturalno -oświatowe. 

3. Sport 

1) Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, 
Dyrektor: Andrzej Krzywiec 

Na dzień 31 grudnia 2021 roku zatrudnionych w MOSiR było 11 pracowników w pełnym 
wymiarze czasu pracy oraz 1 pracownica na ½ etatu, w tym: w administracji – 4 etaty,  
w obsłudze – 7 etatów. 

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Bielsku Podlaskim w roku 2021 zrealizował zadania  
z zakresu kultury fizycznej i rekreacji, tworzył warunki sprzyjające rozwojowi sportu dzieci  
i młodzieży, w tym sportu amatorskiego, wspomagał sport wyczynowy, organizował  
i wspomagał wypoczynek, administrował i zarządzał powierzonymi w zarząd  
i administrowanie obiektami i urządzeniami sportowymi, rekreacyjnymi i obiektem 
noclegowym. Swoją bazę sportową i rekreacyjną udostępniał przede wszystkim klubom  
i związkom sportowym, stowarzyszeniom kultury fizycznej, organizacjom społecznym  
i zawodowym, zakładom pracy oraz osobom fizycznym a także placówkom oświatowym. 

Działalność Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji była zgodna z obowiązującym 
statutem i regulaminem organizacyjnym. W roku 2021 Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji 
zrealizował zadania w zakresie: organizowania imprez sportowo-rekreacyjnych, obsługi  
i finansowania grup młodzieżowych działających przy Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji, 
zarządzania obiektami sportowo-rekreacyjnymi i ich eksploatacją (wykorzystanie  
i utrzymanie), remontów i konserwacji, zatrudnienia w obiektach, pozyskiwania dochodów 
oraz promocji Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. 

W roku 2021 Ośrodek zrealizował zadania w zakresie: organizowania imprez 
sportowo-rekreacyjnych, obsługi i funkcjonowania grup młodzieżowych działających przy 
Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji, zatrudnianiem i obsługą, zarządzaniem obiektami 
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sportowo-rekreacyjnymi i ich eksploatacją, wykorzystaniem i utrzymaniem, remontami  
i konserwacji, promocji Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. W ramach kultury fizycznej  
i sportu prowadził działalność w trzech dyscyplinach sportowych, w których funkcjonowały 
trzy sekcje młodzieżowe takie jak piłka nożna chłopców (sześć drużyn), piłka siatkowa 
dziewcząt (cztery drużyny), piłka koszykowa chłopców (cztery drużyny). 

Piłka nożna chłopców - szkolenie prowadzone było w sześciu głównych grupach 
wiekowych takich jak: skrzat, żak, orlik, młodzik, trampkarz, junior. Szkoleniem objętych było 
ponad 160 osób. 

Piłka siatkowa dziewcząt – Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji prowadził szkolenie  
w grupach wiekowych: mini siatkówka, juniorki, kadetki i młodziczki. Ogółem w sekcji piłki 
siatkowej trenowało około 55 osób. 

Piłka koszykowa chłopców - w sekcji piłki koszykowej w roku 2021 szkolenie było 
prowadzone w grupach wiekowych: mini, młodzik, kadet i junior. Sekcje koszykówki liczyły 
ok. 60 zawodników. 

W 2021 roku Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji zorganizował szereg imprez 
sportowo-rekreacyjnych w tym między innymi: 

a) Piłka nożna: 

 halowe turnieje piłki nożnej o Puchar Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji 
w kategoriach: skrzat, żak, orlik, młodzik i trampkarz, 

 Wojewódzki Festiwal Piłki Nożnej Dzieci współorganizowany z Podlaskim Związkiem 
Piłki Nożnej, 

 turnieje piłki nożnej dla chłopców i dziewcząt tzw. dzikich drużyn w ramach cyklu 
imprez Lato w mieście 2021, 

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

 letnie obozy sportowe w Mielniku dla chłopców z kategorii orlik, 

 udostępnił obiekt dla Podlaskiego Związku Piłki Nożnej do przeprowadzenia 
konsultacji szkoleniowych do kadry województwa w piłce nożnej, 

 udostępnił obiekt i współorganizował z Podlaskim i Polskim Związkiem Piłki Nożnej 
szkolenia i treningi pokazowe Akademii Młodych Orłów. 

b) Piłka koszykowa: 

 letni obóz sportowy w Chorzelach, 

 turniej koszykówki (streetball) dzikich drużyn w ramach cyklu imprez Lato w mieście 
2021. 

c) Piłka siatkowa: 

 zimowy obóz sportowy w Wysokiem Mazowieckiem, 

 turniej siatkówki plażowej dzikich drużyn w ramach cyklu imprez Lato w mieście 2021, 

 letni obóz sportowy w Olecku. 
d) Lekka atletyka: 

 zorganizował szósty Noworoczny Bieg Tura. 

 udostępnił obiekty i współorganizował z Powiatowym Szkolnym Związkiem 
Sportowym biegi przełajowe. 
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 Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Bielsku Podlaskim zarządza następującymi obiektami 
sportowymi: 

 stacją uzdatniania wody, 

 boiskami i urządzeniami do lekkiej atletyki, 

 pawilonem sportowym, 

 skateparkiem, 

 boiskiem do piłki siatkowej plażowej, 

 całorocznym domem wycieczkowym dysponującym 16 miejscami noclegowymi, 
sezonowymi domkami kempingowymi z 25 miejscami noclegowymi dostępnymi  
w okresie letnim. 

Na podstawie Zarządzenia nr 351/21 Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski z dnia 2 lutego 
2021 r. w sprawie przekazania w administrowanie placów zabaw i placów rekreacyjno-
sportowych protokołem zdawczo-odbiorczym sporządzonym w dniu 26 marca 2021 roku 
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji przyjął w administrowanie następujące place zabaw  
i place rekreacyjno-sportowe wraz z wyposażeniem: 

 plac zabaw z siłownią na terenie Parku Królowej Heleny przy ulicy Kopernika, 

 plac zabaw przy ulicy Kazanowskiego, 

 plac zabaw z elementami siłowni i boisko do siatkówki plażowej przy ulicy Rejtana. 

 
2) Pływalnia Miejska „Wodnik” 

Dyrektor: Jan Bartoszuk 

Na dzień 31 grudnia 2021 r. zatrudnionych w Pływalni Miejskiej „Wodnik” było 28 
pracowników w tym 5 osób na cześć 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. Ogólnodostępność usług 
świadczonych przez Pływalnię poprzez system wejściówek, poziom cen sprzyja realizacji 
zadań statutowych w postaci upowszechniania pływania wśród dzieci, młodzieży i osób 
dorosłych, a także stworzeniu odpowiednich warunków do aktywnego udziału w sekcjach  
i szkółkach pływackich oraz prowadzenia zajęć z zakresu rehabilitacji wodnej. 

Do dyspozycji użytkowników należą: 

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

 basen rekreacyjny z podświetlaną taflą wody wyposażony w kurtynę wodną, gejzery, 
bicze wodne, 

 zjeżdżalnia o długości 100 metrów bieżących, 

 wanna z hydromasażem 8 osobowa, 
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 sauny (sucha, mokra i infrared z koloroterapią), 

 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 z upośledzeniem ruchowym.  
W budynku funkcjonuje również winda dla osób niepełnosprawnych, dzięki której osoby 
takie mogą korzystać z pomieszczeń na piętrze budynku. Ponadto pływalnia dysponuje salą 
konferencyjną, w której mogą być i są prowadzone szkolenia dla około 50 osób. Z usług 
Pływalni można korzystać przez 7 dni w tygodniu w godzinach 615 - 2145. 

Pływalnia Miejska WODNIK prowadzi różnego rodzaju zajęcia w wodzie: 

 naukę pływania, 

 doskonalenie pływania, 

 zajęcia indywidualne oraz grupowe dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych, 

 aerobik wodny. 

W związku z pandemią Covid-19, rok 2021 podobnie jak 2020 był specyficznym 
okresem w funkcjonowaniu Pływalni. W pierwszym kwartale 2021 roku Pływalnia działała  
w ograniczonym zakresie wyłącznie dla grup zorganizowanych dzieci i młodzieży, oraz dla 
Klubu Wodnik.  Dopiero od 28  maja z usług pływalni mogli korzystać wszyscy klienci przy 50 
% obłożeniu obiektu, a od 25 czerwca przy 75% obłożeniu. 

Począwszy od marca ubiegłego roku zapoczątkowano program nauki pływania dla 
wszystkich uczniów klas I-III szkół podstawowych z terenu Gminy Bielsk Podlaski i sąsiednich 
gmin. W ramach projektu Powszechnej Nauki Pływania „Umiem pływać” zorganizowano  
i przeprowadzono 20 godzinną naukę pływania dla 39 grup zorganizowanych uczniów klas I-II 
szkół podstawowych, w tym 19 z Bielska Podlaskiego i 20 spoza Bielska. Z projektu 
skorzystało 507 uczniów, a był on realizowany wspólnie z Podlaskim Wojewódzkim 
Związkiem Sportowym oraz samorządami miast: Bielsk Podlaski i Brańsk oraz gmin: Brańsk, 
Wyszki, Dziadkowice i Boćki. Wspólnie z Urzędem Miasta Bielsk Podlaski Pływalnia 
realizowała program ”Czas wolny ucznia – to czas dla sportu” dla grupy międzyszkolnej II klas 
szkół podstawowych z terenu miasta Bielsk Podlaski. 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 3 grup, oraz kursy nauki pływania dla dorosłych. Dużym 
zainteresowaniem cieszyły się zajęcia indywidualnej nauki pływania oraz doskonalenia nauki 
pływania dla dzieci. Z tej formy zajęć skorzystały między innymi dzieci z bielskich przedszkoli. 

W roku 2021 nastąpił wzrost ilości osób korzystających z usług Pływalni w stosunku do 
roku 2020 o ponad 6266 osób ( 2020 - 59 111 a w roku 2021- 65 377 osób). Jest to jednak 
mniejsza ilość w stosunku do lat poprzedzających pandemię. 
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4. Pomoc społeczna 

1) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielsku Podlaskim 
Dyrektor: Anatol Wasiluk 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielsku Podlaskim został utworzony w 1990 r. 
Obecnie funkcjonuje jako jednostka budżetowa. Ośrodek zasięgiem działania obejmuje 
miasto Bielsk Podlaski. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zgodnie z art. 110 ust. 1, 2 i 3 
ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej realizuje w gminie 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 powinny 
być odpowiednie do okoliczności uzasadniających udzielenie pomocy. Potrzeby osób i rodzin 
korzystających z pomocy powinny zostać uwzględnione, jeżeli odpowiadają celom i mieszczą 
się w możliwościach pomocy społecznej. Osoby i rodziny korzystające z pomocy społecznej 
są obowiązane do współdziałania w rozwiązywaniu ich trudnej sytuacji życiowej. 

Prawo do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej przysługuje: 

a) osobie samotnie gospodarującej, której dochód nie przekracza kwoty 776 zł, 
b) osobie w rodzinie, w której dochód na osobę nie przekracza 600 zł,  

przy jednoczesnym wystąpieniu co najmniej jednego z powodów wymienionych niżej 
(wyłączając ubóstwo) lub innych okoliczności uzasadniających udzielenie pomocy społecznej. 

Pomocy społecznej udziela się osobom i rodzinom w szczególności z powodu: 

a) ubóstwa; 
b) sieroctwa; 
c) bezdomności; 
d) bezrobocia; 
e) niepełnosprawności; 
f) długotrwałej lub ciężkiej choroby; 
g) przemocy w rodzinie; 
h) potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi; 
i) potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności; 
j)  bezradności w sprawach opiekuńczo – wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa 

domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych; 
k)  trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej 

status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą; 
l)  trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego; 
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m)  alkoholizmu lub narkomanii; 
n)  zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej; 
o)  klęski żywiołowej lub ekologicznej. 

Pomoc społeczna polega 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. 

Zadania pomocy społecznej realizowane przez ośrodek pomocy społecznej należy 
podzielić na: 

 zadania własne gminy o charakterze obowiązkowym; 

 zadania własne gminy; 

 zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez gminę. 

Przyznanie świadczeń z pomocy społecznej następuje w formie decyzji 
administracyjnej. Burmistrz Miasta – działając na mocy art. 110 ust. 7 ustawy o pomocy 
społecznej – udziela kierownikowi ośrodka pomocy społecznej upoważnienia do wydawania 
decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach  z zakresu pomocy społecznej 
należących do właściwości gminy. Takim upoważnieniem Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski 
legitymują się Dyrektor Ośrodka oraz dwaj kierownicy działów. Decyzję administracyjną  
o przyznaniu lub odmowie przyznania świadczenia wydaje się po przeprowadzeniu 
rodzinnego wywiadu środowiskowego. Rodzinny wywiad środowiskowy przeprowadza się  
w celu ustalenia sytuacji osobistej, rodzinnej, dochodowej i majątkowej osób i rodzin, w tym 
osób zobowiązanych do alimentacji, a więc z małżonkiem, zstępnymi lub wstępnymi. 
Wywiad przeprowadza wyłącznie pracownik socjalny. Nieodzownym załącznikiem do 
wywiadu jest złożone oświadczenie o dochodach i stanie majątkowym – odmowa złożenia 
oświadczenia jest podstawą wydania decyzji o odmowie przyznania świadczenia. 

Stan zatrudnienia w placówce na 31 grudnia 2021 roku wynosił 45 osób.  

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w 2021 roku w ramach zadań własnych  
i zleconych realizował m.in. następujące świadczenia: 

a) zasiłki celowe: 424 osób, w tym pomoc opałowa: 77 osób, 
b) zasiłki celowe specjalne: 88 osób, 
c) zasiłki celowe zwrotne: 170 osób, w tym pomoc opałowa: 64 osób, 
d) sprawienie pogrzebu: 5 osób, 
e) posiłki z dowozem dla osób w kwarantannie domowej i izolacji domowej: 168 osób,  
f) zasiłki okresowe: 252 osób, 
g) zasiłki stałe: 116 osób, 
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h) zasiłki rodzinne z dodatkami: 11.591 świadczeń, 
i) świadczenia opiekuńcze: 8.284 świadczenia 
j) jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka: 132 świadczenia,  
k) świadczenie rodzicielskie: 507,  
l) świadczenie „Za życiem”: 1 świadczenie, 

Ponadto w 2021 roku Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej realizował m.in. 
następujące działania: 

a) świadczenie wychowawcze (500+): 49.246 świadczeń, 
b) świadczenia z funduszu alimentacyjnego: 1.812 świadczeń, 
c) specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi: 15 dzieci 

(wypracowano 6.134 godziny), 
d) usługi opiekuńcze w ramach programu „Opieka 75+”: 40 osób (wypracowano 8.054 

godziny), 
e) sfinansowanie pobytu w Domach Pomocy Społecznej dla 38 osób, 
f) wieloletni Program „Posiłek w szkole i w domu”: 607 osób zostało objętych 

Programem, w tym zapewniono posiłek dzieciom w przedszkolach i szkołach bądź 
osobom dorosłym w Restauracji „Podlasianka”. Ponadto w ramach Programu 
wypłacono zasiłki celowe, zakupiono i dowieziono posiłki dla pensjonariuszy 
Środowiskowego Domu Samopomocy w Bielsku Podlaskim. 

Jak co roku Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zorganizował „Wigilię dla 
samotnych”, która miała charakter ekumeniczny. Dodatkowo dla pięćdziesięciu dzieci  
z najuboższych rodzin przygotował paczki świąteczne. 

2) Środowiskowy Dom Samopomocy w Bielsku Podlaskim 
Dyrektor placówki: Lucyna Pakuła.  

Środowiskowy Dom Samopomocy w Bielsku Podlaskim został utworzony w 1996 roku 
jako samodzielna jednostka budżetowa 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 oraz w ramach zadań własnych jest finansowana z budżetu miasta 
Bielsk Podlaski. Zasięgiem działania Środowiskowego Domu Samopomocy jest teren miasta 
Bielsk Podlaski. Po podpisaniu porozumienia między organem prowadzącym Środowiskowy 
Dom Samopomocy, czyli Miastem Bielsk Podlaski, a Gminą Wiejską Bielsk Podlaski oraz 
Gminą Wyszki do placówki mogą uczęszczać uprawnieni mieszkańcy tych gmin. 

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). 
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Od 14 lutego 2020 roku placówka funkcjonuje jako dom mieszany typu ABC. W grupie 
uczestników 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. Zadaniem placówki 
jest podtrzymywanie i rozwijanie umiejętności uczestników, niezbędnych do możliwie jak 
najbardziej samodzielnego życia. Decyzję o skierowaniu określonej osoby do 
Środowiskowego Domu Samopomocy podejmuje Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Bielsku Podlaskim na podstawie decyzji administracyjnej. Przed wydaniem 
decyzji niezbędne jest przygotowanie odpowiedniej dokumentacji, która uzasadnia potrzebę 
umieszczenia danej osoby w placówce. Dyrektor MOPS ustala również odpłatność za pobyt  
w placówce wydając decyzję w oparciu o stosowne przepisy, o których mowa w ustawie  
o pomocy społecznej. Placówka dysponuje 30 miejscami, na koniec grudnia 2021 r. 
przebywało w niej 27 osób niepełnosprawnych z zaburzeniami psychicznymi, w tym 19 osób 
niepełnosprawnych intelektualnie z grupy B, w tym 5 osób z niepełnosprawnością sprzężoną 
oraz jedna osoba ze spektrum autyzmu i osiem osób przewlekle psychicznie chorych, nie 
wymagających leczenia szpitalnego z grypy A. 

Do podstawowych zadań Środowiskowego Domu Samopomocy należy: 

 podtrzymywanie i rozwijanie umiejętności uczestników do możliwie jak najbardziej 
samodzielnego życia, 

 wsparcie dla osób z zaburzeniami psychicznymi w przezwyciężeniu trudnych sytuacji 
życiowych oraz zaspokojeniu niezbędnych potrzeb życiowych, 

 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. 

Placówka świadczy też usługi opiekuńcze i prowadzi proces terapeutyczny 
dostosowany do indywidualnych potrzeb i możliwości psychofizycznych każdego z 
uczestników, uwzględnia indywidualne zainteresowania i upodobania, formy zajęć i terapii 
prowadzonych w placówce dostosowuje się do umiejętności uczestników. 

W 2021 roku w Środowiskowym Domu Samopomocy zatrudnionych było dziesięć 
osób w łącznym wymiarze osiem i trzy czwarte etatu: 

 osiem osób w pełnym wymiarze czasu pracy, 

 dwie osób w niepełnym wymiarze czasu pracy (jedna druga oraz jedna czwarta etatu) 

Wszyscy pracownicy posiadają wieloletni staż pracy z osobami niepełnosprawnymi, 
wymagany również ze względu na standaryzację naszych placówek. 

W 2021 roku w Środowiskowym Domu Samopomocy zrealizowano: 

 szczepienia przeciw COVID-19 zainteresowanym pracownikom, uczestnikom 
Środowiskowego Domu Samopomocy oraz członkom ich rodzin, 
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 poradnictwo psychologiczne dla uczestników i ich rodzin, raz w tygodniu po 2 
godziny, 

 generalny remont kolejnej łazienki przeznaczonej uczestnikom, na którą placówka 
pozyskała dotację celową z budżetu państwa, 

 doposażano placówkę w bardzo profesjonalny sprzęt do realizacji zadań 
terapeutycznych: laserowy ploter tnący, wielofunkcyjne urządzenie elektroniczne, 
sprzęt gospodarstwa domowego do kącika kulinarnego itp. 

Podopieczni placówki wraz z opiekunami brali też udział w wydarzeniach , 
warsztatach, konkursach, spotkaniach w reżimie sanitarnym dotyczącym osób 
niepełnosprawnych z zaburzeniami psychicznymi. 
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Rozdział VII Bezpieczeństwo 

Gmina Miejska Bielsk Podlaski w 2021 roku prowadziła w następujących obszarach 
działania w zakresie zapewnienia mieszkańcom bezpieczeństwa, a mianowicie: 

1. Ochrona przed przestępstwami oraz zapewnienie ładu i porządku 

Dążąc do zwiększenia bezpieczeństwa mieszkańców – Miasto Bielsk Podlaski 
podpisało 30 czerwca 2021 roku porozumienie z Komendantem Wojewódzkim Policji w 
Białymstoku  
w sprawie przekazania 22.300,00 złotych na dofinansowanie zakupu samochodu osobowego, 
na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Bielsku Podlaskim. Dzięki dofinansowaniu 
Komenda Powiatowa Policji w Bielsku Podlaskim otrzymała radiowóz oznakowany KIA. 

Z przedstawionej przez Komendanta Powiatowego Policji w Bielsku Podlaskim 
informacji na temat bezpieczeństwa i porządku publicznego w mieście Bielsk Podlaski  
za 2021 roku wynika, że w tymże roku ogólna ilość podjętych przez funkcjonariuszy policji 
interwencji wyniosła 2664, w tym:  

 zakłócanie porządku publicznego – 129,  

 interwencje domowe – 247,  

 bójka, pobicie – 18,  

 kradzież mienia, wykroczenie – 95,  

 kradzież pojazdu – 1,  

 kradzież roweru – 10,  

 spożywanie alkoholu w miejscu publicznym – 131,  

 samobójstwo – 12, 

 niszczenie cudzej rzeczy – 47. 

Stwierdzono następującą ilość przestępstw: 

 kierowanie pojazdami przez nietrzeźwych kierowców – 42,  

 wypadki drogowe – 10 ( ranni – 11 ),  

 kradzież – 26,  

 kradzież z włamaniem – 45,  

 przestępstwa narkotykowe – 34,  

 inne przestępstwa kryminalne – 211.  

Dane dotyczące przemocy domowej:  

 interwencje domowe ogółem – 247,  

 liczba interwencji domowych w związku z przemocą domową - 192 ,  

 liczba sprawców przemocy domowej będących pod wpływem alkoholu – 160,  

 w związku z przeprowadzonymi interwencjami domowymi zastosowano nakazy 
natychmiastowego opuszczenia wspólnie zajmowanego mieszkania i jego 
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bezpośredniego otoczenia lub zakazy zbliżania się do mieszkania i jego 
bezpośredniego otoczenia – 43,  

 osoby zatrzymane do wytrzeźwienia – 26.  

Ponadto stwierdzono wykroczenia: 

 kolizje drogowe – 225,  

 kierowanie pojazdami po użyciu alkoholu – 21. 

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. 

Na wniosek Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku 
Podlaskim Miasto Bielsk Podlaski zawarło w dniu 2 września 2021 roku porozumienie 
dofinansowania w kwocie 36.500,00 złotych zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego 
przeznaczonego na wyposażenie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej  
w Bielsku Podlaskim. Konieczność zakupu nowego samochodu Pan Komendant uzasadnił 
złym stanem technicznym przewidzianego do wymiany pojazdu (rocznik 2009) oraz 
zwiększającymi się zadaniami Komendy w zakresie działań gaśniczych i ratowniczych. Dzięki 
dotacji został zakupiony średni samochód ratowniczo-gaśniczy. 

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku Podlaskim w raporcie 
„Informacja o stanie bezpieczeństwa przeciwpożarowego na terenie miasta Bielsk Podlaski  
w 2021 roku” podsumował, że pożarów w roku 2021 było 45, zaś innych miejscowych 
zagrożeń było 136. 

3. Ochrona przed skutkami klęsk żywiołowych 

Działania przygotowawcze służące do zminimalizowania ewentualnych strat 
spowodowanych klęskami żywiołowymi polegały między innymi na działaniach 
planistycznych i organizacyjnych w zakresie zarządzania kryzysowego, prowadzenia 
Miejskiego Magazynu Obrony Cywilnej posiadającego na swym stanie sprzęt i narzędzia do 
działań ratowniczych, utrzymywaniu w gotowości sytemu ostrzegania ludności - w mieście 
Bielsk Podlaski jest 9 syren alarmowych obrony cywilnej. 

W kwietniu i maju 2021 roku związku z dużym zanieczyszczeniem rzeki Lubka, zaszła 
potrzeba zakupu materiałów do odczyszczania wody, a także zakup usługi utylizacji zebranej 
substancji ropopochodnej i zużytych materiałów. Łącznie koszt oczyszczenia rzeki wyniósł 13 
707,36 złotych. 

Działania związane ze zwalczaniem pandemii COVID-19 na terenie miasta polegały na: 
dostarczeniu mieszkańcom miasta maseczek ochronnych (ok. 40.000 szt.), płynów 
odkażających i środków ochrony osobistej placówkom oświatowo-wychowawczym oraz 
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zorganizowaniu dowozu osób starszych i mających trudności w poruszaniu się do punktów 
szczepień przeciw COVID-19.  

Ponadto w ramach ogólnopolskiego konkursu „Rosnąca Odporność”, 

zorganizowanego przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów Miasto Bielsk Podlaski 

zorganizowało plenerowe punkty szczepień w dniach 29 sierpnia i 5 września 2021 roku 

(więcej informacji na temat tych wydarzeń znajduje się na stronie 121 niniejszego raportu).   

W efekcie Miasto Bielsk Podlaski zostało wyróżnione pierwszym miejscem wśród 

innych gmin powiatu bielskiego i otrzymało nagrodę w wysokości miliona złotych.  
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Rozdział VIII Realizacja uchwał Rady Miasta Bielsk Podlaski oraz 
wniosków przyjętych przez Radę Miasta w 2021 roku 

1. Realizacja uchwał Rady Miasta Bielsk Podlaski  

Rada Miasta Bielsk Podlaski w 2021 roku podjęła ogółem 90 uchwał, z tego:  

˗ 75 uchwał, z których inicjatywą wystąpił Burmistrza Miasta,  
˗ 9 uchwał podjętych na wniosek Przewodniczącego Rady Miasta, które dotyczyły 

uchwalenia planów pracy Komisji, przyjęcia sprawozdań z działalności Komisji, 
odmowy wygaśnięcia mandatu radnego, odwołania Przewodniczącego Komisji Skarg, 
Wniosków i Petycji, zmian w składzie osobowym Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, 
zmiany uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków  
i Petycji, ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski, a także 
uchwalenia planu pracy Rady Miasta,   

˗ 5 uchwał, których projekty zostały przygotowana przez Komisję Skarg, Wniosków  
i Petycji, dotyczące petycji oraz rozpatrzenia skarg na działanie Burmistrza Miasta,  

˗ uchwałę na wniosek grupy radnych dotyczącą odwołania Wiceprzewodniczącego 
Rady Miasta Bielsk Podlaski. 

W roku 2021 Rada Miasta podjęła 35 uchwał z zakresu spraw finansowych, w tym 26 
związanych ze zmianami w budżecie miasta, zmianami Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Miasta Bielsk Podlaski na lata 2021-2034 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań  
na lata 2021-2034. Pozostałe uchwały w tym zakresie związane były z: przeprowadzeniem  
na terenie miasta Bielsk Podlaski konsultacji społecznych w sprawie Budżetu 
Obywatelskiego, jako części budżetu Miasta za 2022 rok, zatwierdzeniem sprawozdania 
finansowego Miasta Bielsk Podlaski za 2020 r., określeniem kierunków polityki społeczno-
gospodarczej miasta na 2022 rok, określeniem wysokości stawek podatków lokalnych, 
ustaleniem jednostkowej stawki dotacji przedmiotowej na 2022 rok dla samorządowego 
zakładu budżetowego Pływalnia Miejska „Wodnik”, zmianą jednostkowej stawki dotacji 
przedmiotowej na 2021 rok dla samorządowego zakładu budżetowego Pływalnia Miejska 
„Wodnik”, emisją obligacji oraz zasadami ich zbywania, nabywania i wykupu, wydatków 
budżetu miasta niewygasających z upływem roku budżetowego 2021, uchwaleniem budżetu 
miasta Bielsk Podlaski na rok 2022, uchwaleniem Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta 
Bielsk Podlaski na lata 2022-2034 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 
2022-2034. 

Z zakresu oświaty i kultury podjęto 14 uchwał, które dotyczyły m. in. Gminnego 
Programu Wspierania Rodziny, Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 
oraz Ochrony Ofiar Przemocy, nadania statutu Bielskiemu Domowi Kultury, planu 
dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach  
i placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Bielsk Podlaski, wyrażenia zgody na 
zawarcie porozumień pomiędzy samorządami gminnymi, określenia średniej ceny jednostki 
paliwa w gminie na rok szkolny 2021/2022, przyjęcia Strategii Rozwoju Miejskiej Biblioteki 
Publicznej w Bielsku Podlaskim na lata 2021-2025, przyjęcia Rocznego programu współpracy 
Miasta Bielsk Podlaski z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa  
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w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego  
i o wolontariacie na rok 2022, uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiazywania 
Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2022, przyjęcia planu 
nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami, ustalenia sieci 
publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w Bielsku 
Podlaskim. 

Z zakresu spraw gospodarki komunalnej Rada Miasta podjęła 11 uchwał, które 
dotyczyły m.in. zwolnienia i zwrotu części opłaty pobranej od przedsiębiorców za korzystanie 
z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu 
sprzedaży należnej w 2021 roku, zmiany uchwały w sprawie ustalenia na terenie miasta 
Bielsk Podlaski maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 
przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży oraz w miejscu sprzedaży, określenia 
wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz deklaracji o dochodach 
gospodarstwa domowego, zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład 
mieszkaniowego zasobu Miasta Bielsk Podlaski, przyjęcia projektu zmian do regulaminu 
dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie miasta Bielsk Podlaski, przyjęcia 
Programu Ochrony Środowiska dla miasta Bielsk Podlaski na lata 2022-2025 z 
uwzględnieniem perspektywy do roku 2029, przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami 
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Bielsk Podlaski  
w 2022 r., pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów 
własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

Z zakresu spraw dotyczących gospodarki przestrzennej zostało podjętych 13 uchwał, 
które dotyczyły m.in. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Bielsk 
Podlaski rejon ul. Mickiewicza, przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego miasta Bielsk Podlaski, wyrażenia zgody na sprzedaż 
nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Bielsk Podlaski położonej przy  
ul. Wojska Polskiego, wyrażenia zgody na zbycie w trybie zamiany nieruchomości 
stanowiących własność Gminy Miejskiej Bielsk Podlaski przy ul. Tadeusza Kościuszki,  
ul. Adama Kazanowskiego i ul. Adama Mickiewicza, wyrażenia zgody na zbycie w trybie 
zamiany nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Bielsk Podlaski położonej przy 
ul. Technicznej, nadania nazw drogom wewnętrznym w mieście Bielsk Podlaski, wyrażenia 
zgody na zbycie w trybie darowizny na cel publiczny nieruchomości stanowiącej własność 
Gminy Miejskiej Bielsk Podlaski położonej przy ul. Plac Ratuszowy, nadania nazwy placowi 
położonemu w mieście Bielsk Podlaski, wyrażenia zgody na zawarcie Porozumienia w celu 
opracowania i realizacji strategii rozwoju ponadlokalnego na lata 2021-2030, wyrażenia 
zgody na utworzenie spółki Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa „KZN-Podlaskie” spółka  
z ograniczoną odpowiedzialnością, zatwierdzenia wniosku o wsparcie ze środków rządowego 
funduszu rozwoju mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w tworzonej Społecznej 
Inicjatywie Mieszkaniowej „KZN-Podlaskie” sp. z o.o., wyrażenia zgody na dokonanie 
darowizny nieruchomości położonych przy ul. 3 Maja na rzecz Bielskiego Domu Kultury  
w Bielsku Podlaskim. 

W ramach swoich kompetencji w 2021 roku Rada Miasta podjęła uchwały związane  
z funkcjonowaniem Rady Miasta i organu wykonawczego oraz w zakresie rozpatrywanych 
skarg i petycji: 
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˗ uchwałę w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie uchwalenia 
Statutu Miasta 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, 

˗ uchwałę w sprawie odmowy stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego, 
˗ uchwałę w sprawie odwołania Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Bielsk Podlaski, 
˗ 4 uchwały związane ze zmianami w składzie osobowym Komisji Skarg, Wniosków  

i Petycji oraz dotyczące odwołania i powołania Przewodniczącego tej Komisji, 
˗ uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie ustalenia zasad i wysokości wypłacania diet 

radnym oraz zwrotów kosztów związanych z podróżą służbową, 
˗ uchwałę w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrzowi Miasta Bielsk Podlaski, 
˗ 3 uchwały dotyczące rozpatrzenia petycji, w tym 2 uchwały w sprawie pozostawienia 

petycji bez rozpatrzenia, 1 uchwałę w sprawie nieuwzględnienia petycji, 
˗ 2 uchwały dotyczące rozpatrywanych skarg (uznające skargi za bezzasadne). 

W 2021 roku spośród 90 uchwał, 16 uchwał stanowiły przepisy prawa miejscowego. 

Rada Miasta podjęła 4 uchwały w sprawie ogłoszenia tekstów jednolitych, 
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. z 2019 r. 
pozycja 1461), a które dotyczyły następujących uchwał:  

˗ w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli przedszkoli i szkół prowadzonych 
przez Miasto Bielsk Podlaski, 

˗ w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Bielsk Podlaski, 
˗ w sprawie Regulaminu Utrzymania Czystości i Porządku na Terenie Miasta Bielsk 

Podlaski, 
˗ w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania 

odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych 
odpadów.  

Wypełniając obowiązek wynikający z art. 90 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  
o samorządzie gminnym, uchwały Rady Miasta przedkładano w ciągu 7 dni od dnia ich 
podjęcia organom nadzoru, tj. Wojewodzie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej celem 
zbadania na podstawie kryterium zgodności z prawem. 

W 2021 roku Wojewoda Podlaski Rozstrzygnięciem Nadzorczym NK-
II.4131.13.2021.DM z dnia 1 marca 2021 r. stwierdził nieważność Uchwały Nr XXXII/256/21 
Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 26 stycznia 2021 r. w sprawie miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego miasta Bielsk Podlaski, rejon ul. Mickiewicza. 

Ponadto Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku Uchwałą Nr 
17/184/2021 z dnia 8 września 2021 r. po rozpatrzeniu w postępowaniu nadzorczym 
Uchwały Nr XXXIX/292/21 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 31 sierpnia 2021 r. w sprawie 
dokonania zmian w budżecie miasta na 2021 rok wskazało, że powyższa uchwała została 
podjęta z naruszeniem art. 214 pkt 1 i art. 215 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 
publicznych w zakresie braku zgodności załącznika Nr 4 – „Zestawienie planowanych kwot 
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dotacji udzielanych z budżetu gminy” z planem wydatków budżetowych po dokonanych 
zmianach (dział 900 rozdział 90005 paragraf 6237).  

Poniżej opis realizacji uchwał przyjętych przez Radę Miasta Bielsk Podlaski 

1) Uchwała Nr XXXII/251/21 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 26 stycznia 2021 r.  
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Bielsku Podlaskim na 
lata 2021-2023. 
 

Uchwała w trakcie realizacji. Wymóg przyjęcia programu wynika z art. 176 pkt 1 ustawy  
z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dziennik Ustaw  
z 2020 r. pozycja 821), który stanowi, że do zadań własnych gminy należy opracowanie  
i realizacja 3-letnich gminnych programu wspierania rodziny i był kontynuacją poprzednich 
trzech gminnych programów wspierania rodziny obowiązujących w latach 2012-2014, 2015-
2017, 2018-2020. 
 

2) Uchwała Nr XXXII/252/21 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 26 stycznia 2021 r.  
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz 
Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Bielsku Podlaskim na lata 2021-2024. 
 

Uchwała w trakcie realizacji. Opracowanie i realizacja programu przeciwdziałania przemocy 
w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie należy do zadań własnych gminy i jest 
kontynuacją obowiązujących gminnych programów w latach 2011-2015 i 2016-2020. 
 

3) Uchwała Nr XXXII/253/21 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 26 stycznia 2021 r.  
w sprawie nadania statutu Bielskiemu Domowi Kultury w Bielsku Podlaskim. 
 

Uchwała w trakcie realizacji. Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Podlaskiego 29 stycznia 2021 r. pod pozycją 445 i weszła w życie po 14 dniach 
od jej ogłoszenia. Uchwalony statut uwzględnia rozszerzenie działalności m.in.  
o prowadzenie kina, uwzględniono dodatkowe zadania kulturalne oraz współpracę  
z mniejszościami narodowymi. 
 

4) Uchwała Nr XXXII/254/21 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 26 stycznia 2021 r.  
w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego 
nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez 
Miasto Bielsk Podlaski na rok 2021. 
 

Uchwała była realizowana w 2021 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 XXXII/255/21 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 26 stycznia 2021 r.  
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie regulaminu 
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wynagradzania nauczycieli przedszkoli i szkół prowadzonych przez Miasto Bielsk 
Podlaski 
 

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego pod 
pozycją 467 z dnia 29 stycznia 2021 r. Uchwała jest w trakcie realizacji. Na podstawie 
uchwały dyrektorzy ustalają wynagradzanie nauczycielom zatrudnionym w przedszkolach  
i szkołach prowadzonych przez Miasto Bielsk Podlaski. 
 

6) Uchwała Nr XXXII/256/21 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 26 stycznia 2021 r.  
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Bielsk 
Podlaski, rejon ul. Mickiewicza. 
 

Wojewoda Podlaski wydał rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-II.4131.13.2021.DM z dnia 1 
marca 2021 r. stwierdzające nieważność uchwały nr XXXII/256/21 w sprawie uchwalenia 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Podpisano aneks do umowy  
z konsorcjum projektowym w zakresie rozszerzenia zakresu prac planistycznych wg 
wskazania w rozstrzygnięciu nadzorczym. W chwili obecnej trwa procedura planistyczna dla 
przedmiotowego obszaru.  
 

7) Uchwała Nr XXXII/257/21 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 26 stycznia 2021 r.  
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy 
Miejskiej Bielsk Podlaski, położonej w Bielsku Podlaskim przy ul. Wojska Polskiego. 
 

Uchwała została zrealizowana. Nieruchomość została sprzedana w czwartym przetargu  
za kwotę 121 200,00 zł.  
 

8) Uchwała Nr XXXII/258/21 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 26 stycznia 2021 r.  
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie, w trybie zamiany, nieruchomości stanowiących 
własność Gminy Miejskiej Bielsk Podlaski, położonych w Bielsku Podlaskim przy  
ul. Tadeusza Kościuszki, ul. Adama Kazanowskiego i ul. Adama Mickiewicza. 
 

Uchwała została zrealizowana. Dokonano zbycia w drodze zamiany. W wyniku zamiany 
nastąpiła dopłata na rzecz Miasta, wynikającą z różnicy wartości nieruchomości w wysokości, 
w wysokości 72 629,00 zł (Akt notarialny został zawarty w dniu 15 lipca 2021 r.).  
 

9) Uchwała Nr XXXII/259/21 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 26 stycznia 2021 r.  
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie, w trybie zamiany, nieruchomości stanowiącej 
własność Gminy Miejskiej Bielsk Podlaski, położonej w Bielsku Podlaskim przy ul. 
Technicznej. 
 

Odstąpiono od realizacji uchwały z uwagi na wysokie koszty transakcji obciążającej gminę.  
W przypadku zamiany Miasto zobowiązane byłoby wnieść dopłatę wynikającą z różnicy 
wartości zamienianych nieruchomości w wysokości 311 356,05 zł oraz odprowadzić podatek 
VAT od dostarczonej nieruchomości w wysokości 301 690,75 zł. Z uwagi na konieczne do 
poniesienia koszty odstąpiono od realizacji. 
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10) Uchwała Nr XXXII/260/21 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 26 stycznia 2021 r.  
w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w mieście Bielsk Podlaski. 
 

Uchwała została zrealizowana. 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. 
 

11) Uchwała Nr XXXII/261/21 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 26 stycznia 2021 r.  
w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie uchwalenia Statutu 
Miasta Bielsk Podlaski. 
 

Obwieszczenie Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 26 stycznia 2021 r. w sprawie ogłoszenia 
tekstu jednolitego uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Bielsk Podlaski zostało 
opublikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego w dniu 29 stycznia 2021 
r. pod pozycją 468 oraz zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta 
Bielsk Podlaski.  
Ogłoszenie tekstu jednolitego ma na celu ułatwienie posługiwania się znowelizowanym 
aktem prawnym, jakim jest znowelizowana uchwała.  
 

12) Uchwała Nr XXXII/262/21 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 26 stycznia 2021 r.  
w sprawie uchwalenia planów pracy Komisji Rady Miasta Bielsk Podlaski na 2021 rok. 
 

Uchwała została zrealizowana. W oparciu o uchwałę Komisje Rady Miasta w ciągu 2021 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, która została zrealizowana.  
 

13) Uchwała Nr XXXII/263/21 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 26 stycznia 2021 r.  
w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta na 2021 r. 
 

Uchwałę zrealizowano, zmiany zostały dokonane zgodnie z zapisami uchwały. Uchwała 
została przekazana do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku i opublikowana  
w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego pod pozycją 644 z dnia 10 lutego 2021 r. 
 

14) Uchwała Nr XXXII/264/21 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 26 stycznia 2021 r. 
zmieniająca uchwałę 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 zrealizowano zgodnie z brzmieniem, zamieszczono na stronie internetowej Urzędu 
Miasta Bielsk Podlaski w Biuletynie Informacji Publicznej oraz przekazano do Regionalnej Izby 
Obrachunkowej w Białymstoku. 
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15) Uchwała Nr XXXIII/265/21 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 23 lutego 2021 r.  
w sprawie petycji dotyczącej przyjęcia przez Radę Miasta uchwały o treści wskazanej 
w petycji. 
 

Uchwała została zrealizowana. Pismem z dnia 25 lutego 2021 r. Przewodniczący Rady Miasta 
Bielsk Podlaski wypełniając obowiązek wynikający z art. 13 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r.  
o petycjach oraz na podstawie § 94 ust. 3 Uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Miasta 
Bielsk Podlaski zawiadomił podmiot wnoszący petycję o nieuwzględnieniu petycji z dnia 11 
grudnia 2020 r. dotyczącej przyjęcia przez Radę Miasta uchwały o treści wskazanej w petycji 
(dot. szczepień na COVID-19). Podmiotowi wnoszącemu petycje została przesłana również 
uchwała wraz z uzasadnieniem.  
 

16) Uchwała Nr XXXIII/266/21 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 23 lutego 2021 r.  
w sprawie przyjęcia sprawozdań z działalności Komisji Rady Miasta za okres od 1 
stycznia do 31 grudnia 2020 r. 
 

Komisje przedłożyły sprawozdania ze swojej działalności pod obrady sesji. Rada Miasta 
przyjęła przedłożone sprawozdania w drodze uchwały. 
 

17) Uchwała Nr XXXIII/267/21 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 23 lutego 2021 r.  

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie, w trybie darowizny na cel publiczny, nieruchomości 

stanowiącej własność Gminy Miejskiej Bielsk Podlaski, położonej w Bielsku Podlaskim przy  

ul. Plac Ratuszowy 

 
Sprawa w trakcie realizacji. Uzyskano z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego informację, że 
nieruchomość zostanie przeznaczona na realizację celów publicznych określonych w ustawie 
z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. 
z 2020 r. poz. 194) w celu prowadzenia przez obdarowanego działalności muzealnej, 
kulturalnej, artystycznej, ekspozycyjnej, oświatowej, upowszechniającej kulturę, naukowej, 
badawczo-rozwojowej, wychowawczej, turystycznej, rekreacyjnej, wydawniczej, 
wykopaliskowej z możliwością prowadzenia działalności magazynowej. Przygotowane jest 
zarządzenie w sprawie realizacji darowizny. 
 

18) Uchwała Nr XXXIV/268/21 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 30 marca 2021 r.  
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego miasta Bielsk Podlaski. 
 

Podpisano aneks do umowy z konsorcjum projektowym w zakresie rozszerzenia zakresu prac 
planistycznych wg wskazania w rozstrzygnięciu nadzorczym. W chwili obecnej trwa 
procedura planistyczna dla uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego. 
 

19) Uchwała Nr XXXIV/269/21 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 30 marca 2021 r.  
w sprawie zwolnienia i zwrotu części opłaty pobranej od przedsiębiorców  
za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych  
do spożycia w miejscu sprzedaży, należnej w 2021 roku. 
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Uchwała zrealizowana. Jedenastu przedsiębiorców prowadzących sprzedaż napojów 
alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu zwolniono z 2/3 należnej w 2021 r. 
opłaty. Czterem przedsiębiorcom prowadzącym sprzedaż napojów alkoholowych 
przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży, którzy wnieśli jednorazową opłatę  
za korzystanie z zezwoleń w 2021 roku przyznano zwrot w wysokości 2/3 pobranej opłaty. 
 

20) Uchwała Nr XXXIV/270/21 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 30 marca 2021 r.  
w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta na 2021 r. 
 

Uchwałę zrealizowano, zmiany zostały dokonane zgodnie z zapisami uchwały. Uchwała 
została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego pod pozycją 1575 
dnia 12 kwietnia 2021 r. 
 

21) Uchwała Nr XXXIV/271/21 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 30 marca 2021 r. 
zmieniająca uchwałę 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 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 XXXV/272/21 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 27 kwietnia 2021 r.  

w sprawie nadania nazwy placowi położonemu w mieście Bielsk Podlaski. 
 

Uchwała została zrealizowana. Nazwa została wprowadzona do ewidencji miejscowości ulic  
i adresów. O nadaniu nazwy placowi zostali poinformowani: Urząd Statystyczny, 
wnioskodawca, Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim, a także służby ratownicze, 
policja, urząd pocztowy. 
 

23) Uchwała Nr XXXV/273/21 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 27 kwietnia 2021 r.  
w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta na 2021 r. 
 

Uchwałę zrealizowano, zmiany zostały dokonane zgodnie z zapisami uchwały. Uchwała 
została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego pod pozycją 1831 
dnia 4 maja 2021 r. 
 

24) Uchwała Nr XXXV/274/21 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 27 kwietnia 2021 r. 
zmieniająca uchwałę 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 zrealizowano zgodnie z brzmieniem, zamieszczono na stronie internetowej Urzędu 
Miasta Bielsk Podlaski w Biuletynie Informacji Publicznej oraz przekazano do Regionalnej Izby 
Obrachunkowej w Białymstoku. 
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25) Uchwała Nr XXXV/275/21 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 27 kwietnia 2021 r.  
w sprawie pozostawienia bez rozpatrzenia petycji dotyczącej utworzenia grupy 
żłobkowej. 
 

Uchwała została zrealizowana. Petycję złożoną przez grupę radnych Miasta Bielsk Podlaski  
w sprawie przywrócenia – uruchomienia grupy żłobkowej dzieci od 2 roku życia na rok 
szkolny 2021/2022 pozostawiono bez rozpatrzenia. Taki sposób załatwienia sprawy wynikał  
z tego, że petycja obarczona była brakiem formalnym, tj. niewskazaniem osoby 
reprezentującej grupę podmiotów oraz brakiem danych o miejscu zamieszkania oraz adresie 
do korespondencji podmiotu wnoszącego petycję. 
 

26) Uchwała Nr XXXVI/276/21 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 25 maja 2021 r.  
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Miastem Bielsk 
Podlaski i Gminą Boćki. 
 

Uchwała jest realizowana. 15 czerwca 2021 r. zostało podpisane Porozumienie 
międzygminne w sprawie powierzenia Miastu Bielsk Podlaski organizacji nauki religii Kościoła 
Adwentystów Dnia Siódmego dla uczniów szkół prowadzonych przez Gminę Boćki.  
Porozumienie zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego 17 
czerwca 2021 r. pod pozycją 2487. 

 
27) Uchwała Nr XXXVI/277/21 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 25 maja 2021 r.  

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Miastem Bielsk 
Podlaski i Gminą Wyszki. 
 

Uchwała jest realizowana. Na mocy uchwały 21 czerwca 2021 r. zostało podpisane 
Porozumienie międzygminne w sprawie powierzenia Miastu Bielsk Podlaski organizacji nauki 
religii Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego dla uczniów szkół prowadzonych przez Gminę 
Wyszki.  Porozumienie zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Podlaskiego 25 czerwca 2021 r. pod pozycją 2541. 
 

28) Uchwała Nr XXXVI/278/21 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 25 maja 2021 r.  
w sprawie przeprowadzenia na terenie miasta Bielsk Podlaski konsultacji społecznych 
w sprawie Budżetu Obywatelskiego jako części budżetu Miasta na 2022 rok. 
 

Uchwałę zrealizowano poprzez przeprowadzenie konsultacji społecznych z mieszkańcami 
Miasta Bielsk Podlaski w sprawie Budżetu Obywatelskiego jako części miasta na rok 2022. 
Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego pod 
pozycją 2186 dnia 28 maja 2021 r. 
 

29) Uchwała Nr XXXVI/279/21 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 25 maja 2021 r.  
w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta na 2021 r. 
 

Uchwałę zrealizowano, zmiany zostały dokonane zgodne z zapisami uchwały. Uchwała 
została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego pod pozycją 2205 
dnia 28 maja 2021 r. i przekazana do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku. 
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30) Uchwała Nr XXXVI/280/21 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 25 maja 2021 r. 
zmieniająca uchwałę 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 zrealizowano zgodnie z brzmieniem, zamieszczono na stronie internetowej Urzędu 
Miasta Bielsk Podlaski w Biuletynie Informacji Publicznej oraz przekazano do Regionalnej Izby 
Obrachunkowej w Białymstoku. 
 

31) Uchwała Nr XXXVI/281/21 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 25 maja 2021 r.  
w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz 
deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego. 
 

Uchwała w trakcie realizacji. Na podstawie uchwały został określony wzór wniosku o 
przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego. 
Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego dnia 25 
maja 2021 r. pod pozycją 2187. 
 

32) Uchwałę Nr XXXVI/282/21 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 25 maja 2021 r.  
w sprawie odmowy stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego. 
 

Rada Miasta po zapoznaniu się z pismem sołtysa wsi zawiadamiającego, że Pan Tomasz 
Sulima mieszka na stałe razem ze swoją rodziną na terenie gminy Orla, a mimo to jest 
radnym w Gminie Miejskiej Bielsk Podlaski oraz po zapoznaniu się z oświadczeniem radnego 
Tomasza Sulimy w przedmiocie potwierdzenia miejsca zamieszkiwania, podjęła uchwałę  
o odmowie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego z powodu braku podstaw do 
wygaśnięcia mandatu radnego.  
Przedmiotowa uchwała, jako odpowiedź Rady Miasta Bielsk Podlaski, została przesłana 
Wojewodzie Podlaskiemu, który zwrócił się o udzielenie informacji o wynikach 
przeprowadzonego postępowania wyjaśniającego oraz jednoznaczne przedstawienie 
stanowiska organu stanowiącego w zakresie legalności sprawowania mandatu przez radnego 
Miasta Bielsk Podlaski Tomasza Sulimę. 
 

33) Uchwała Nr XXXVII/283/21 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 29 czerwca 2021 r.  
w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta na 2021 r. 
 

Uchwałę zrealizowano, zmiany zostały dokonane zgodnie z zapisami uchwały. Uchwała 
została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego pod pozycją 2868 
dnia 13 lipca 2021 r. i przekazana do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku. 
 

34) Uchwała Nr XXXVII/284/21 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 29 czerwca 2021 r. 
zmieniająca uchwałę 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. 
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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 w Białymstoku. 

 

35) Uchwała Nr XXXVII/285/21 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 29 czerwca 2021 r.  
w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu 
Miasta Bielsk Podlaski. 
 

Rada Miasta w Bielsku Podlaskim podjęła uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali 
wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Bielsk Podlaski. Dostosowano kryteria 
przydziału mieszkań dotyczące dochodu, zamieszkiwania do aktualnie obowiązujących 
przepisów.  
 

36) Uchwała Nr XXXVII/286/21 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 29 czerwca 2021 r.  
w sprawie pozostawienia bez rozpatrzenia petycji dotyczącej projektu oraz budowy 
kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Polnej w Bielsku Podlaskim. 
 

Uchwała została zrealizowana. Petycję złożoną przez grupę mieszkańców z dnia 26 maja 
2021 r. w sprawie projektu oraz budowy kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Polnej w Bielsku 
Podlaskim pozostawiono bez rozpatrzenia. Taki sposób załatwienia sprawy wynikał z tego, że 
petycja obarczona była brakiem formalnym w zakresie wymogów wynikających z art. 4 ust. 2 
pkt 1 i 2 ustawy o petycjach, tj. niewskazaniem osoby reprezentującej grupę podmiotów oraz 
brakiem wskazania miejsca zamieszkania oraz adresu do korespondencji podmiotu 
wnoszącego petycję. 
 

37) Uchwała Nr XXXVII/287/21 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 29 czerwca 2021 r.  
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Porozumienia w celu opracowania i realizacji 
strategii rozwoju ponadlokalnego na lata 2021-2030. 
 

Sprawa w trakcie realizacji. Uzgodniono treść porozumienia. Porozumienie nie zostało 
podpisane. 
 

38) Uchwała Nr XXXVIII/288/21 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 27 lipca 2021 r.  
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miasta Bielsk Podlaski za 2020 r. 
 

Uchwałę zrealizowano. Została przekazana do Regionalnej Izby Obrachunkowej  
w Białymstoku oraz zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Bielsk 
Podlaski. Na jej podstawie dokonano zapisów w księgach rachunkowych budżetu. 
 

39) Uchwała Nr XXXVIII/289/21 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 27 lipca 2021 r.  
w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta na 2021 r. 
 

Uchwałę zrealizowano, zmiany zostały dokonane zgodnie z zapisami uchwały. Uchwała 
została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego pod pozycją 3028 
dnia 29 lipca 2021 roku i przekazana do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku.  
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40) Uchwała Nr XXXVIII/290/21 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 27 lipca 2021 r. 
zmieniająca uchwałę 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 zrealizowano zgodnie z brzmieniem, zamieszczono na stronie internetowej Urzędu 
Miasta Bielsk Podlaski w Biuletynie Informacji Publicznej oraz przekazano do Regionalnej Izby 
Obrachunkowej w Białymstoku. 
 

41) Uchwała Nr XXXIX/291/21 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 31 sierpnia 2021 r.  
w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie na rok szkolny 
2021/2022. 
 

Uchwałą Rady Miasta ustalono średnią cenę paliw w celu obliczenia dziennej stawki zwrotu 
kosztów dowozu dziecka do przedszkola, szkoły oraz ośrodka rewalidacyjnego dla opiekuna 
prawnego. 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 2020/2021. 
 

42) Uchwała Nr XXXIX/292/21 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 31 sierpnia 2021 r.  
w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta na 2021 r. 
 

Uchwałę zrealizowano, zmiany zostały dokonane zgodnie z zapisami uchwały. Uchwała 
została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego pod pozycją 3416 
dnia 9 września 2021 r. i przekazano do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku. 
 

43) Uchwała Nr XXXIX/293/21 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 31 sierpnia 2021 r. 
zmieniająca uchwałę 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 zrealizowano zgodnie z brzmieniem, zamieszczono na stronie internetowej Urzędu 
Miasta Bielsk Podlaski w Biuletynie Informacji Publicznej oraz przekazano do Regionalnej Izby 
Obrachunkowej w Białymstoku. 
 

44) Uchwała Nr XXXIX/294/21 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 31 sierpnia 2021 r.  
w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie Regulaminu Utrzymania 
Czystości i Porządku na Terenie Miasta Bielsk Podlaski. 
 

Uchwała zrealizowana. Ogłoszenie tekstu jednolitego wynika z art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 
lipca 2000 r. o ogłoszeniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych 
(Dziennik Ustaw z 2019 r. pozycja 1461). Ogłoszenie tekstu jednolitego uchwały ma na celu 
ułatwienie posługiwania się znowelizowanym aktem prawnym, jakim jest przedmiotowa 
uchwała. Stanowi redakcyjne uporządkowanie zmian przepisów, jakie zaszły po ogłoszeniu 
tekstu pierwotnego uchwały w sprawie Regulaminu Utrzymania Czystości i Porządku na 
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Terenie Miasta Bielsk Podlaski. Obwieszczenie opublikowano w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Podlaskiego pod poz. 3358 dnia 3 września 2021 r. 
 

45) Uchwała Nr XXXIX/295/21 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 31 sierpnia 2021 r.  
w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie szczegółowego sposobu  
i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od 
właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów. 
 

Uchwała zrealizowana. Ogłoszenie tekstu jednolitego wynika z art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 
lipca 2000 r. o ogłoszeniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych 
(Dziennik Ustaw z 2019 r. pozycja 1461) i ma na celu ułatwienie posługiwania się 
znowelizowanym aktem prawnym, jakim jest przedmiotowa uchwała. Stanowi redakcyjne 
uporządkowanie zmian przepisów, jakie zaszły po ogłoszeniu tekstu pierwotnego uchwały  
w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania 
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów. 
Obwieszczenie opublikowano w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego pod poz. 
3359 dnia 3 września 2021 r. 
 

46) Uchwała Nr XL/296/21 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 28 września 2021 r.  
w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie spółki Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa 
„KZN-Podlaskie” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. 
 

Sprawa w trakcie realizacji. Zgłoszono akces przystąpienia do spółki. Trwają prace nad  
uzgodnieniem zapisów umowy spółki. 
 

47) Uchwała Nr XL/297/21 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 28 września 2021 r.  
w sprawie zatwierdzenia wniosku o wsparcie ze środków rządowego funduszu 
rozwoju mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w tworzonej Społecznej 
Inicjatywie Mieszkaniowej „KZN-Podlaskie” sp. z o.o. 
 

Uchwała została zrealizowana. Środki finansowe w kwocie 3 000 000 zł (trzy miliony) 
wpłynęły na konto Miasta Bielsk Podlaski w dniu 21 stycznia 2022 r. Zgłoszono uwagę do 
przedłożonego projektu aktu notarialnego powołania spółki polegającą na zapewnieniu 
jednego miejsca w radzie nadzorczej dla przedstawiciela Miasta Bielsk Podlaski. 
 

48) Uchwała Nr XL/298/21 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 28 września 2021 r.  
w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta na 2021 r. 
 

Uchwałę zrealizowano, zmiany zostały dokonane zgodnie z zapisami uchwały. Uchwała 
została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego pod pozycją 3687 
dnia 1 października 2021 r. i przekazana do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku. 
 

49) Uchwała Nr XL/299/21 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 28 września 2021 r. 
zmieniająca uchwałę 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 
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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 w Białymstoku. 
 

50) Uchwała Nr XL/300/21 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 28 września 2021 r.  
w sprawie określenia kierunków polityki społeczno-gospodarczej miasta na 2022 rok. 
 

Uchwała została zrealizowana. Zapisy uchwały zostały uwzględnione przy tworzeniu projektu 
budżetu miasta na 2022 r. 
 

51) Uchwała Nr XL/301/21 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 28 września 2021 r.  
w sprawie przyjęcia projektu zmian do regulaminu dostarczania wody i 
odprowadzania ścieków na terenie miasta Bielsk Podlaski. 
 

Podjęta przez Radę Miasta Bielsk Podlaski uchwała została przekazana do zaopiniowania 
organowi regulacyjnemu, tj. Dyrektorowi Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej  
w Białymstoku Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, który wydał opinię 
negatywną. Wydana przez organ regulacyjny opinia stanowi jedynie wymóg formalny 
pozwalający radzie gminy na uchwalenie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania 
ścieków. Nie ma ona charakteru wiążącego ani dla rady gminy przy podejmowaniu 
ostatecznej uchwały w sprawie regulaminu, ani dla organu nadzorczego. 
 

52) Uchwała Nr XL/302/21 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 28 września 2021 r.  
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Miastem Bielsk 
Podlaski i Gminą Orla. 
 

Uchwała jest realizowana. Na mocy uchwały 20 października 2021 r. zostało podpisane 
Porozumienie międzygminne w sprawie powierzenia Miastu Bielsk Podlaski organizacji nauki 
religii Kościoła Chrześcijan Baptystów dla uczniów szkół prowadzonych przez Gminę Orla.  
Porozumienie zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego 21 
października 2021 r. pod pozycją 3992. 
 

53) Uchwała Nr XLI/303/21 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 26 października 2021 r.  
w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bielsku 
Podlaskim na lata 2021–2025. 
 

Uchwała w trakcie realizacji. Uchwała wdraża strategię na lata 2021–2025. Strategia pozwala 
na przyjęcie wieloletniej perspektywy rozwoju Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bielsku 
Podlaskim, możliwość pozyskiwania środków zewnętrznych i realizację projektów. 
 

54) Uchwała Nr XLI/304/21 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 26 października 2021 r.  
w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta na 2021 r. 
 

Uchwałę zrealizowano, zmiany zostały dokonane zgodnie z zapisami uchwały. Uchwała 
została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego pod pozycją 4114 
dnia 2 listopada 2021 r. i przekazana do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku. 
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55) Uchwała Nr XLI/305/21 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 26 października 2021 r. 
zmieniająca uchwałę 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 zrealizowano zgodnie z brzmieniem, zamieszczono na stronie internetowej Urzędu 
Miasta Bielsk Podlaski w Biuletynie Informacji Publicznej oraz przekazano do Regionalnej Izby 
Obrachunkowej w Białymstoku. 
 

56) Uchwała Nr XLI/306/21 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 26 października 2021 r.  
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. 
 

Uchwałę zrealizowano poprzez zastosowanie od 1 stycznia 2022 r. nowych rocznych stawek 
podatków, przekazano do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku i zamieszczono  
w Biuletynie Informacji Publicznej. Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Podlaskiego pod pozycją 4088 dnia 2 listopada 2021 r. 
 

57) Uchwała Nr XLI/307/21 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 26 października 2021 r.  
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych. 
 

Uchwałę zrealizowano poprzez zastosowanie od 1 stycznia 2022 r. nowych stawek podatku 
od środków transportowych. Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Podlaskiego pod pozycją 4089 dnia 2 listopada 2021 r. i w Biuletynie 
Informacji Publicznej. 
 

58) Uchwała Nr XLI/308/21 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 26 października 2021 r.  
w sprawie ustalenia jednostkowej stawki dotacji przedmiotowej na 2022 rok dla 
samorządowego zakładu budżetowego Pływalnia Miejska „Wodnik”. 
 

Uchwałę zrealizowano poprzez wyliczenie wartości dotacji przedmiotowej dla 
samorządowego zakładu budżetowego Pływalnia Miejska „Wodnik” w Bielsku Podlaskim na 
2022 r. i ujęcie tej kwoty w budżecie miasta na 2022 r. Uchwałę opublikowano w Biuletynie 
Informacji Publicznej. 
 

59) Uchwała Nr XLI/309/21 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 26 października 2021 r.  
w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w mieście Bielsk Podlaski. 
 

Uchwała została zrealizowana. 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: wnioskodawca, Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim, a także służby 
ratownicze, policja, urząd pocztowy. 
 

60) Uchwała Nr XLI/310/21 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 26 października 2021 r.  
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski. 
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Uchwała została zrealizowana. Skarga na działanie Burmistrza Miasta dotycząca ul. Reja 
została uznana za bezzasadną. Pismem z dnia 28 października 2021 r. Przewodniczący Rady 
Miasta Bielsk Podlaski zawiadomił skarżącą o sposobie rozpatrzenia skargi i przesłał również 
uchwałę Rady Miasta wraz z uzasadnieniem. Zawiadomienie zostało również przesłane do 
Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego, który przekazał skargę do rozpatrzenia według 
właściwości. 
 

61) Uchwała Nr XLII/311/21 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 9 listopada 2021 r.  
w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu. 
 

Uchwałę zrealizowano poprzez emisję przez Miasto Bielsk Podlaski 6.000 obligacji o wartości 
nominalnej 1.000 zł każda, na łączną kwotę 6.000.000 zł. Uchwałę pozytywnie zaopiniowała 
Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku.  
 

62) Uchwała Nr XLII/312/21 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 9 listopada 2021 r.  
w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta na 2021 r. 
 

Uchwałę zrealizowano, zmiany zostały dokonane zgodnie z zapisami uchwały. Uchwała 
została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego pod pozycją 4397 
dnia 16 listopada 2021 r. i zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej. 
 

63) Uchwała Nr XLII/313/21 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 9 listopada 2021 r. 
zmieniająca uchwałę 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 zrealizowano zgodnie z brzmieniem, zamieszczono na stronie internetowej Urzędu 
Miasta Bielsk Podlaski w Biuletynie Informacji Publicznej oraz przekazano do Regionalnej Izby 
Obrachunkowej w Białymstoku. 
 

64) Uchwała Nr XLIII/314/21 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 30 listopada 2021 r.  
w sprawie odwołania Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Bielsk Podlaski. 
 

Uchwała zrealizowana. Rada Miasta, na wniosek grupy radnych, w głosowaniu tajnym 
odwołała Pana Tomasza Sulimę z funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Bielsk Podlaski. 
Z dniem 30 listopada 2021 r. Pan Tomasz Sulima przestał pełnić funkcję 
Wiceprzewodniczącego Rady Miasta. 
 

65) Uchwała Nr XLIII/315/21 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 30 listopada 2021 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 2022. 
 

Uchwała weszła w życie z dniem 1 stycznia 2022 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 
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publicznych organizacjom pozarządowym oraz innym podmiotom w 2022 roku, a także 
ogłoszenia na 2022 rok konkursu ofert i naboru wniosków na realizację zadań publicznych 
przez kluby sportowe. 
 

66) Uchwała Nr XLIII/316/21 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 30 listopada 2021 r.  
w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta na 2021 r. 
 

Uchwałę zrealizowano, zmiany zostały dokonane zgodnie z zapisami uchwały. Uchwała 
została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego pod pozycją 5102 
dnia 14 grudnia 2021 r. i zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej.  
 

67) Uchwała Nr XLIII/317/21 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 30 listopada 2021 r. 
zmieniająca uchwałę 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 zrealizowano zgodnie z brzmieniem, zamieszczono na stronie internetowej Urzędu 
Miasta Bielsk Podlaski w Biuletynie Informacji Publicznej oraz przekazano do Regionalnej Izby 
Obrachunkowej w Białymstoku. 
 

68) Uchwała Nr XLIII/318/21 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 30 listopada 2021 r. 
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad i wysokości wypłacania diet radnym 
oraz zwrotów kosztów związanych z podróżą służbową. 
 

Uchwała jest realizowana na bieżąco. Jako akt prawa miejscowego została opublikowana  
w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego z 2021 r. pod pozycją 4888 i weszła  
w życie 21 grudnia 2021 r. z mocą obowiązująca od 1 sierpnia 2021 r. Uchwała określiła 
wysokość wypłacania diet radnym oraz stanowi podstawę do wypłaty zryczałtowanych diet 
radnym za udział w obradach Rady Miasta i Komisji Rady Miasta.   
 

69) Uchwała Nr XLIII/319/21 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 30 listopada 2021 r.  
w sprawie odwołania Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady 
Miasta Bielsk Podlaski.  
 

Uchwała została zrealizowana. Radny Paweł Bierżyn został odwołany z funkcji 
Przewodniczącego Komisji wskutek złożonej rezygnacji.  
 

70) Uchwała Nr XLIII/320/21 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 30 listopada 2021 r.  
w sprawie zmian w składzie osobowym Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta 
Bielsk Podlaski.  
 

Uchwała została zrealizowana. Radny Paweł Bierżyn został odwołany z członkostwa  
w Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, wskutek złożonej rezygnacji. 

 
71) Uchwała Nr XLIII/321/21 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 30 listopada 2021 r.  

w sprawie zmian w składzie osobowym Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta 
Bielsk Podlaski.  
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Uchwała została zrealizowana. W skład Komisji powołano radnego Tomasza Sulimę. 
 

72) Uchwała Nr XLIII/322/21 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 30 listopada 2021 r. 
zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków  
i Petycji Rady Miasta Bielsk Podlaski. 
 

Uchwała została zrealizowana. Na Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji 
wybrano radnego Włodzimierza Borowika.  
 

73) Uchwała Nr XLIV/323/21 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 28 grudnia 2021 r.  
w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Środowiska dla miasta Bielsk Podlaski na lata 
2022-2025 z uwzględnieniem perspektywy do roku 2029. 
 

Uchwała w trakcie realizacji. Niniejszy Program określa politykę środowiskową, a także 
wyznacza cele i zadania środowiskowe, które niezbędne są do sukcesywnego rozwiązywania 
problemów związanych z ochroną środowiska.  
 

74) Uchwała Nr XLIV/324/21 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 28 grudnia 2021 r.  
w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Bielsk Podlaski w 2022 r. 
 

Uchwała jest w trakcie realizacji. Na jej podstawie są podejmowane następujące czynności: 
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. 
 

75) Uchwała Nr XLIV/325/21 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 28 grudnia 2021 r.  
w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości położonych przy 
ul. 3 Maja na rzecz Bielskiego Domu Kultury w Bielsku Podlaskim. 
 

Uchwała w trakcie realizacji. Zwrócono się do Starostwa Powiatowego w Bielsku Podlaskim  
o udzielenie informacji, czy nie toczy się postępowanie administracyjne dotyczące 
prawidłowości nabycia przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego 
nieruchomości będących przedmiotem darowizny. W dalszej procedurze zostanie wydane 
zarządzenie w sprawie dokonania darowizny nieruchomości położonych przy ul. 3 Maja na 
rzecz Bielskiego Domu Kultury, a ponadto nieruchomości te zostaną umieszczone w wykazie 
nieruchomości, który zostanie podany do publicznej wiadomości.  Po upływie terminów 
wywieszenia wykazu zostaną przygotowane dokumenty niezbędne do sporządzenia umowy 
darowizny w formie aktu notarialnego. 
 

76) Uchwała Nr XLIV/326/21 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 28 grudnia 2021 r.  
w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2022. 
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Uchwała jest w trakcie realizacji. Na jej podstawie realizowane są działania z zakresu 
rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii. 
 

77) Uchwała Nr XLIV/327/21 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 28 grudnia 2021 r.  
w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi 
opiekunami. 
 

Uchwała jest w trakcie realizacji. Na podstawie przyjętej uchwały dostosowano plan nadzoru 
i kontroli nad żłobkami do obecnie panującej sytuacji i liczby placówek sprawujących opiekę 
nad dziećmi w wieku do lat 3 w mieście Bielsk Podlaski.  
 

78) Uchwała Nr XLIV/328/21 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 28 grudnia 2021 r.  
w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w 
szkołach podstawowych w Bielsku Podlaskim. 
 

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego pod 
pozycją 5429 dnia 31 grudnia 2021 r. i jest w trakcie realizacji.  
 

79) Uchwałę Nr XLIV/329/21 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 28 grudnia 2021 r.  
w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski. 
 

Wynagrodzenie Burmistrza zostało ustalone uchwałą i na jej podstawie wynagrodzenie jest 
wypłacane. 
 

80) Uchwała Nr XLIV/330/21 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 28 grudnia 2021 r. 
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia jednostkowej stawki dotacji przedmiotowej 
na 2021 rok dla samorządowego zakładu budżetowego Pływalnia Miejska „Wodnik”. 
 

Uchwałę zrealizowano poprzez przeliczenie kwoty dotacji przedmiotowej dla 
samorządowego zakładu budżetowego Pływalnia Miejska „Wodnik” w Bielsku Podlaskim na 
podstawie nowej średniej dopłaty do jednej osoby korzystającej z usług basenowych 
pływalni za godzinę. 
 

81) Uchwała Nr XLIV/331/21 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 28 grudnia 2021 r.  
w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi  
z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi. 
 

Uchwała zrealizowana. W związku z niewystarczającymi środkami pobranymi w 2021 r. od 
mieszkańców miasta postanowiono o pokryciu części kosztów gospodarowania odpadami 
komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi.  
 

82) Uchwała Nr XLIV/332/21 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 28 grudnia 2021 r.  
w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi w 2022 
roku z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi. 
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Uchwała w trakcie realizacji. W związku z planowanymi niewystarczającymi środkami 
pobieranymi w 2022 r. od mieszkańców miasta postanowiono o pokryciu części kosztów 
gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej 
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 
 

83) Uchwała Nr XLIV/333/21 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 28 grudnia 2021 r.  
w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta na 2021 r. 
 

Uchwałę zrealizowano, zmiany zostały dokonane zgodnie z zapisami uchwały. Uchwała 
została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego pod pozycją 292 
dnia 24 stycznia 2022 r. i zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej. 
 

84) Uchwała Nr XLIV/334/21 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 28 grudnia 2021 r. 
zmieniająca uchwałę 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 zrealizowano zgodnie z brzmieniem, zamieszczono na stronie internetowej Urzędu 
Miasta Bielsk Podlaski w Biuletynie Informacji Publicznej oraz przekazano do Regionalnej Izby 
Obrachunkowej w Białymstoku. 
 

85) Uchwała Nr XLIV/335/21 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 28 grudnia 2021 r.  
w sprawie wydatków budżetu miasta niewygasających z upływem roku budżetowego 
2021. 
 

Uchwała została zrealizowana poprzez dokonanie księgowań wydatków, które nie wygasają 
w 2021 roku z upływem roku budżetowego. 
 

86) Uchwała Nr XLIV/336/21 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 28 grudnia 2021 r.  
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bielsk Podlaski na 
lata 2022-2034 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2022-2034. 
 

Uchwała weszła w życie w dniu 1 stycznia 2022 r. i w oparciu o tę uchwałę Skład Orzekający 
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku podjął w dniu 25 stycznia 2022 r. Uchwałę 
Nr RIO.II-00312-86/2022 w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu  
i prawidłowości planowanej kwoty długu Miasta Bielsk Podlaski – opiniując pozytywnie.  
 

87) Uchwała Nr XLIV/337/21 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 28 grudnia 2021 r.  
w sprawie uchwalenia budżetu miasta Bielsk Podlaski na rok 2022.  
 

Uchwała weszła w życie w dniu 1 stycznia 2022 r. i w oparciu o tę uchwałę Skład Orzekający 
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku podjął w dniu 25 stycznia 2022 r. Uchwałę 
Nr RIO.II-00312-86/2022 w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu  
i prawidłowości planowanej kwoty długu Miasta Bielsk Podlaski – opiniując pozytywnie.  
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88) Uchwała Nr XLIV/338/21 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 28 grudnia 2021 r.  
w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski. 
 

Uchwała została zrealizowana. Skarga na działanie Burmistrza Miasta w związku z 
przekazaniem skargi Radzie Nadzorczej Przedsiębiorstwa Komunalnego w Bielsku Podlaskim 
na działanie Prezesa Przedsiębiorstwa Komunalnego została uznana za bezzasadną. Pismem 
z dnia 29 grudnia 2021 r. Przewodniczący Rady Miasta Bielsk Podlaski zawiadomił skarżącego 
o sposobie rozpatrzenia skargi i przesłał również uchwałę Rady Miasta wraz z uzasadnieniem. 
 

89) Uchwała Nr XLIV/339/21 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 28 grudnia 2021 r.  
w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miasta Bielsk Podlaski na 2022 r. 
 

Uchwała w trakcie realizacji. Materiały wynikające z tematyki ujętej w planie pracy są 
przedkładane pod obrady sesji zgodnie z ustalonym terminarzem. 
 

90) Uchwała Nr XLIV/340/21 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 28 grudnia 2021 r. 
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia na terenie miasta Bielsk Podlaski 
maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do 
spożycia poza miejscem sprzedaży oraz w miejscu sprzedaży. 
 

Przedmiotową uchwałą zwiększono limit zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 
przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży. Uchwała jest w trakcie realizacji.  
W związku ze zwiększonym limitem nowo powstające placówki handlowe sukcesywnie 
uzyskują zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. 
 

2. Informacja z realizacji wniosków przyjętych przez Radę Miasta Bielsk Podlaski 

1) Wniosek przyjęty podczas obrad XXXIII sesji w dniu 23 lutego 2021 r.  
Rada Miasta przyjęła wniosek formalny o przystąpienie przez Miasto Bielsk Podlaski 
do Programu budowy zadaszeń boisk piłkarskich - edycja 2021 i złożenie wniosku na 
budowę nowego pełnowymiarowego boiska piłkarskiego wraz z zadaszeniem.  

Wniosek został przeanalizowany w trakcie spotkań z udziałem Burmistrza Miasta 
Bielsk Podlaski, radnego Pawła Bierżyna oraz pracowników Referatu Inwestycji i Zamówień 
Publicznych. W trakcie spotkań przeanalizowano posiadaną dokumentację projektową oraz 
potrzeby finansowe na ewentualną realizację zdania. Ustalono, że zadaszenie boiska 
kolidowałoby z zatwierdzoną dokumentacją projektową. Podjęto decyzję o złożeniu wniosku 
o dofinansowanie projektu „Przebudowa boiska wraz z modernizacją zaplecza techniczno-
funkcjonalnego na terenie MOSiR w Bielsku Podlaskim” w ramach Programu Sportowa 
Polska edycja 2021. Wniosek nie został ujęty na listach wniosków zaopiniowanych 
pozytywnie. 

W lipcu 2021 roku Miasto Bielsk Podlaski złożyło wniosek o dofinansowanie projektu  

pn. „Przebudowa boiska wraz z modernizacją zaplecza techniczno-funkcjonalnego na terenie 

Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji (MOSiR) w Bielsku Podlaskim” w ramach Programu 
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Rządowego Polski Ład. Miasto otrzymało wstępną promesę i zostało zakwalifikowane do 

otrzymania Promesy inwestycyjnej do kwoty 4 436 526,60 zł. 

2) Wniosek przyjęty podczas obrad XXXIV sesji w dniu 30 marca 2021 r. Rada Miasta 
przyjęła wniosek o przeprowadzenie przez Komisję Rewizyjną kontroli realizacji 
projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Bielsk 
Podlaski” oraz przeprowadzenie posiedzeń w przedmiotowej sprawie w godzinach 
popołudniowych. 

Wniosek został zrealizowany. Komisja Rewizyjna przeprowadziła kontrolę realizacji projektu 
„Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Bielsk Podlaski” w dniach 
23 kwietnia 2021 r. (rozpoczęcie kontroli) do 25 czerwca 2021 r. (zakończenie kontroli).  
Komisja realizowała czynności kontrolne w terminach wynikających z upoważnień 
udzielonych przez Przewodniczącego Rady Miasta, w budynku przy ul. Kopernika 3.  Komisja 
dokonała wnikliwej analizy i oceny przedstawionej dokumentacji w zakresie realizacji 
projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Bielsk Podlaski”  
i sporządziła swoje spostrzeżenia i wnioski, które zapisała w protokole z kontroli. 

Mając na uwadze ustalenia kontroli Komisja Rewizyjna sformułowała jeden wniosek, który 
został przyjęty przez Radę Miasta, a mianowicie: „w Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówień powinny być wskazane cząstkowe terminy etapów realizacji poszczególnych 
zadań”. 

Wystąpienie pokontrolne było przedmiotem obrad XL sesji Rady Miasta w dniu 28 września 
2021 r. Wszystkie czynności kontrolne zostały zrealizowane i przeprowadzone z 
zachowaniem obowiązujących procedur uregulowanych w Statucie Miasta.  

Protokół i wystąpienie pokontrolne zostały zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej. 

3) Wniosek przyjęty podczas obrad XXXIV sesji w dniu 30 marca 2021 r. Rada Miasta 
przyjęła wniosek o zwołanie najbliższej sesji Rady Miasta w trybie stacjonarnym.  

Burmistrz Miasta Bielsk Podlaski pismem z dnia 14 kwietnia 2021 r. przedstawił 
Przewodniczącemu Rady Miasta Bielsk Podlaski argumenty przemawiające za tym, że nie 
była możliwa realizacja wniosku radnych.  

Burmistrz Miasta w ww. piśmie poinformował, że z początkiem kadencji poczynione zostały 
starania, aby przygotować miejsce obrad Rady Miasta z przystosowaniem do nowych 
wymagań wynikających z ustawy o samorządzie gminnym. Sesje Rady Miasta Bielsk Podlaski 
odbywają się w budynku przy ul. Kopernika 3, w którym Urząd wykorzystuje część 
pomieszczeń z salą przystosowaną do prowadzenia obrad sesji Rady Miasta i posiedzeń 
komisji z wykorzystaniem systemu eSesja. Biorąc pod uwagę wymogi ustawy o samorządzie 
gminnym oraz ze względu na jakość i stabilność transmisji obrad, Urząd był zmuszony w 2018 
roku do doprowadzenia do sali, gdzie odbywają się obrady, wydzielonego szybkiego łącza 
internetowego o odpowiedniej przepustowości, niezbędnej do transmisji obrad. Łącze to 
służy wyłącznie do transmisji obrad i z budżetu miasta pokrywany jest koszt miesięcznego 
abonamentu w wysokości 121,77 zł.  
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Ponadto Burmistrz Miasta odnosząc się do sugestii radnego Emila Falkowskiego, aby 
przeprowadzić sesję w nowym budynku Bielskiego Domu Kultury poinformował, że aby sesja 
mogła się tam odbyć muszą być spełnione warunki techniczne. Sala widowiskowa nie jest 
przystosowana do transmisji i utrwalania obrad. Na dzień dzisiejszy wykonanie dodatkowego 
łącza internetowego może naruszyć warunki gwarancji udzielone przez wykonawcę, który 
zrealizował inwestycję. 

Burmistrz powołał się również na apel Premiera RP Mateusza Morawieckiego, który zwrócił 
się z prośbą do wszystkich pracodawców, również do kierowników administracji publicznej, 
w tym samorządowych urzędów i jednostek organizacyjnych, aby tam gdzie to jest możliwe 
kierowali swoich pracowników do pracy zdalnej, bowiem każda mobilność rodzi ryzyko. 
Celem obowiązujących zasad bezpieczeństwa jest ograniczenie do minimum kontaktów 
społecznych. 

Burmistrz Miasta przypomniał również, że Radni Miasta Bielsk Podlaski mają już 
nieprzyjemne doświadczenie, kiedy to przeprowadzenie jednej sesji w trybie stacjonarnym 
doprowadziło do konieczności przybywania wszystkich radnych i części pracowników Urzędu 
na kwarantannie w związku z uczestnictwem w sesji jednego radnego, który był zarażony 
wirusem SARS-CoV-2. 

Burmistrz Miasta stosownie do § 58 ust. 8 Uchwały Nr XLVI/303/14 Rady Miasta Bielsk 
Podlaski z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Bielsk Podlaski 
(Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego z 2021 r. pozycja 468), który stanowi, że 
warunki organizacyjne niezbędne do prawidłowego przeprowadzenia sesji zapewnia 
Burmistrz, poinformował, że w chwili obecnej wypełnienie postanowień ww. przepisu prawa 
i zapewnienie bezpiecznych warunków obradowania jest możliwe tylko i wyłącznie przy 
wykorzystaniu systemu eSesji i zdalnego trybu obradowania. 

Treść powyższego pisma Burmistrza Miasta została przedstawiona radnym przez 
Przewodniczącego Rady Miasta na XXXVI sesji w dniu 25 maja 2021 r.  

4) Wniosek przyjęty podczas obrad XXXV sesji w dniu 27 kwietnia 2021 r. Rada Miasta 
przyjęła wniosek o podjęcie przez Pana Burmistrza działań związanych z 
utworzeniem grupy żłobkowej na terenie jednego z miejskich przedszkoli.  

Pismem z dnia 11 maja 2021 roku, nr Br.0003.6.4.2021 Rada Miasta Bielsk Podlaski została 
poinformowana, że przedmiotowy wniosek ze względów lokalowych i prawnych nie może 
być zrealizowany. Miasto nie posiada lokalu, który spełniałby warunki lokalowe i sanitarne 
wymagane przepisami prawa określonymi dla lokali, w których ma być prowadzony żłobek. 
Ponadto w myśl obowiązującego prawa opieka nad dziećmi, w zależności od ich wieku, może 
być zorganizowana wyłącznie w formie: wychowania przedszkolnego – dla dzieci w wieku 3 – 
6 lat (przedszkola, oddziały przedszkolne, punkty przedszkolne, itd.), bądź w formie żłobków, 
klubów dziecięcych, a także sprawowana przez opiekuna dziennego oraz nianię – w 
przypadku dzieci w wieku do lat 3.  
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5) Wniosek przyjęty podczas obrad XL sesji w dniu 28 września 2021 r. Rada Miasta 
przyjęła wniosek zobowiązujący Burmistrza Miasta Bielska Podlaskiego do 
przedstawienia na najbliższej, październikowej sesji Rady Miasta projektu uchwały 
nadającej imię Marszałka Józefa Klemensa Piłsudskiego dla Bielskiego Domu Kultury.  

Pismami z dnia 12 października 2021 r. oraz z dnia 10 listopada 2021 r. nr Ok.402.2.41.2021 
Rada Miasta Bielsk Podlaski została poinformowana o podjętych przez Burmistrza Miasta 
Bielsk Podlaski konsultacjach wniosku grupy radnych z mieszkańcami miasta i organizacjami 
pozarządowymi oraz o ich wyniku. Zdecydowana większość respondentów biorących udział 
w konsultacjach wypowiedziała się za nienadawaniem Bielskiemu Domowi Kultury żadnego 
imienia. Uwzględniając powyższe oraz opinię Wydziału Nadzoru i Kontroli Wojewody 
Podlaskiego z dnia 1 marca 2021 roku nr NK-II.142.16.2021.AK, z której wynika, że organ 
wykonawczy nie ma obowiązku przygotowania projektu uchwały na wniosek radnych, 
Burmistrz Miasta nie podjął inicjatywy uchwałodawczej w powyższej sprawie. 
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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. Związek tworzą gminy należące do powiatów: bielskiego, hajnowskiego  
i siemiatyckiego, a ideą jego powołania było wspólne realizowanie określonych zadań 
publicznych. 

Przewodniczącą Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Puszczy Białowieskiej jest Dorota 
Kędra-Ptaszyńska, Wójt Gminy Boćki. Prezesem Zarządu Związku jest Raisa Rajecka, Wójt 
Gminy Bielsk Podlaski, a funkcję Wiceprezesa Zarządu pełni Burmistrz Miasta Bielsk Podlaski 
Jarosław Borowski. 

W roku 2021 odbyło się pięć Zgromadzeń Związku Gmin Regionu Puszczy Białowieskiej  
w Bielsku Podlaskim. Miały one miejsce: 25 lutego, 21 kwietnia, 24 czerwca, 4 października  
i 17 grudnia. W czterech zgromadzeniach brał udział burmistrz Jarosław Borowski,  
a w jednym zastępca burmistrza Bożena Teresa Zwolińska. Obecni byli też burmistrzowie  
i wójtowie innych gmin z samorządów należących do Związku. 

W trakcie zgromadzeń podejmowano przede wszystkim istotne decyzje związane  
z działalnością statutową Związku.  

Na kwietniowym posiedzeniu podjęto uchwałę w sprawie powołania doraźnej komisji do 
prac związanych z wyodrębnieniem z podregionu łomżyńskiego południowo-wschodniej 
części tego podregionu, w której skład wchodzą gminy powiatu: bielskiego, hajnowskiego  
i siemiatyckiego. Celem tego działania było utworzenie Subregionu Bielskiego, który 
pozwoliłby na pozyskiwanie większych dofinansowań na rozwój terenu, który subregion by 
obejmował. 

Podjęto także uchwałę w sprawie przyjęcia stanowiska dotyczącego odpowiedzialności 
rolników, będących członkami Spółdzielni Mleczarskiej „Bielmlek”, za straty tej spółdzielni. 
Związek zajął stanowisko, w którym stwierdził, że rolnicy nie są odpowiedzialni za upadłość 
spółdzielni mleczarskiej i nie powinni ponosić z tego tytułu konsekwencji, ponieważ nie mieli 
wpływu na decyzje zarządu spółdzielni.  

Z kolei posiedzenie październikowe dotyczyło m.in. stworzenia grupy zakupowej energii 
elektrycznej na lata przyszłe i dotyczyło jednorazowego zakupu energii elektrycznej na lata 
2023-24. Wspólne przetargi na dostawę energii to kolejna korzyść, którą niesie 
przynależność do Związku. 

Gminy będące członkami Związku oraz zarządy powiatów: bielskiego, hajnowskiego  
i siemiatyckiego podpisały 17 maja 2021 roku umowę z Urzędem Marszałkowskim 
Województwa Podlaskiego dotyczącą zawiązania Partnerstwa Południowo-Wschodniego 
Podlasia. W jego ramach rozpoczęto prace prowadzące do stworzenia Strategii Terytorialnej 
wraz z pakietem projektów kluczowych dla obszaru objętego Partnerstwem. Partnerstwo  
i Strategia mają pomóc w rozwoju południowej części województwa podlaskiego. 
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2. Porozumienia międzygminne 

W 2021 roku Miasto Bielsk Podlaski podjęło szereg działań we współpracy z lokalnymi 
samorządami, m. in.: 

1) na mocy porozumienia międzygminnego z dnia 6 lipca 2020 roku zawartego między 
Miastem Bielsk Podlaski i Gminą Bielsk Podlaski powierzono miastu, na okres od 16 
maja 2020 roku do 31 grudnia 2021 roku, prowadzenia lokalnego transportu 
zbiorowego na terenie Gminy. Na podstawie porozumienia w 2021 roku autobusy 
komunikacji miejskiej wykonały na terenie Gminy 9460,4 wozokilometrów, 

2) w roku 2021 rozpoczęto prace nad Ponadlokalną Strategią Rozwoju Gmin Powiatu 
Bielskiego i Powiatu Bielskiego na lata 2021-2030. Każda ze stron tego porozumienia 
podjęła uchwalę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie tego dokumentu. Ponadto 
uzgodniono tekst porozumienia, a dalsze prace nad Strategią rozpoczną się po 
podpisaniu przez wszystkie strony dokumentu w wersji elektronicznej i jego 
ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego. 

3) umową z dnia 14 czerwca 2021 roku nr 2/2021 Województwo Podlaskie udzieliło 
Miastu Bielsk Podlaski pomocy finansowej na zakup doposażenia oraz remontu hali 
sportowej przy Szkole Podstawowej nr 3 w Dodatkową Nauką Języka Białoruskiego 
im. Jarosława Kostycewicza w Bielsku Podlaskim, 

4) umową z dnia 17 marca 2021 roku nr 2/2021 Województwo Podlaskie udzieliło 
Miastu Bielsk Podlaski pomocy finansowej na wsparcie rozwoju edukacji i rozwoju 
czytelnictwa poprzez udostępnienie księgozbioru Miejskiej Biblioteki Publicznej  
w Bielsku Podlaskim, 

5) umową z dnia 1 czerwca 2021 roku Powiat Bielski udzielił pomocy finansowej Miastu 
Bielsk Podlaski na współfinansowanie zadania realizowanego przez Bielski Dom 
Kultury XXVII edycji koncertu związanego z letnim obrzędem zapustowym 
„Spasauskija Zapusty”, 

Ponadto w 2021 roku w dalszym ciągu obowiązywały porozumienia międzygminne  
z zakresu pomocy społecznej: 

1) Porozumienie międzygminne nr 1/16 z dnia 28 grudnia 2016 roku pomiędzy Miastem 
Bielsk Podlaski, a Gminą Wiejską Bielsk Podlaski w sprawie powierzenia Miastu Bielsk 
Podlaski realizacji zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej polegające na 
kierowaniu mieszkańców Gminy Bielsk Podlaski do Środowiskowego Domu 
Samopomocy w Bielsku Podlaskim , 

2) Porozumienie międzygminne z dnia 10 stycznia 2020 roku 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. 

Na mocy wyżej wymienionych porozumień uprawnieni mieszkańcy tych gmin na 
podstawie skierowań mogli uczęszczać do Środowiskowego Domu Samopomocy w Bielsku 
Podlaskim. W 2021 roku z tej możliwości gminy nie skorzystały. 
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W roku 2021 obowiązywały także porozumienia międzygminne dotyczące organizacji 
nauki religii Kościoła Chrystusowego, Kościoła Zielonoświątkowego, Chrześcijan Baptystów  
i Adwentystów Dnia Siódmego: 

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 
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 z dnia 30 grudnia 2019 roku zawarte pomiędzy Miastem Bielsk Podlaski 
a Powiatem Bielskim w sprawie powierzenie 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.  

5) Porozumienie zawarte w dniu 20 października 2021 roku pomiędzy Miastem Bielsk 
Podlaski a Gminą Orla dotyczące powierzenia Miastu Bielsk Podlaski organizacji nauki 
religii Kościoła Chrześcijan Baptystów w pozaszkolnym punkcie katechetycznym 
działającym przy Kościele Chrześcijan Baptystów w Bielsku Podlaskim. 

6) Porozumienie zawarte w dniu 15 czerwca 2021 roku pomiędzy Miastem Bielsk 
Podlaski a Gminą Boćki dotyczące powierzenia Miastu Bielsk Podlaski organizacji 
nauki religii Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w pozaszkolnym punkcie 
katechetycznym działającym przy Kościele Adwentystów Dnia Siódmego w Bielsku 
Podlaskim.  

7) Porozumienie zawarte w dniu 21 czerwca 2021 roku pomiędzy Miastem Bielsk 
Podlaski a Gminą Wyszki dotyczące powierzenia Miastu Bielsk Podlaski organizacji 
nauki religii Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w pozaszkolnym punkcie 
katechetycznym działającym przy Kościele Adwentystów Dnia Siódmego w Bielsku 
Podlaskim.  

3. Stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego 

Miasto Bielsk Podlaski uczestniczyło w pracach Związku Miast Polskich, do którego 
przynależy od 1999 roku. 

25 lutego 2021 roku burmistrz miasta wziął udział w XLIV Zgromadzeniu Ogólnym 
Związku Miast Polskich, które odbyło się w formule online. Podczas zgromadzenia 
przedstawiono m.in. sprawozdanie zarządu z działalności w 2020 roku i sprawozdanie 
finansowe oraz bilans związku za rok 2020, nad których przyjęciem odbyło się głosowanie. 
Zgromadzenie przyjęło też projekt budżetu związku na rok 2021, a także wysłuchało 
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informacji o kierunku zmian w finansach samorządowych oraz pracach nad aktualizacją 
Krajowej Polityki Miejskiej.  

Członkostwo w Związku daje możliwość udziału w bezpłatnych szkoleniach, seminariach  
i konferencjach organizowanych przez ZMP oraz jego partnerów, które pozwala na zdobycie 
wiedzy z różnych obszarów funkcjonowania samorządów. 

Związek ma swojego przedstawiciela w Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu 
Terytorialnego, dzięki czemu samorządy mają wcześniejszy dostęp do projektów aktów 
prawnych, do których mogą zgłaszać uwagi i wnosić poprawki. 

Przynależność dużej grupy miast z całej Polski do Związku pozwala także na 
skuteczniejsze bronienie naszych wspólnych interesów samorządów i ich mieszkańców  
w wielu zakresach, m.in. finansów czy oświaty.   

Uczestnictwo w Związku daje możliwość korzystania z doświadczeń innych samorządów 
oraz uzyskiwania informacji w zakresie zarządzania wspólnotami samorządowymi. 
Samorządy będące członkami Związku, mogą również korzystać 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 śledzić 
na bieżąco i czerpać informacje o podejmowanych przez Związek działaniach. 

Roczna składka członkowska Miasta Bielsk Podlaski w Związku Miast Polskich w roku 
2021 wyniosła 8 339,88 zł. Wysokość składki wynika z liczby mieszkańców gminy, ogłaszanej 
przez Główny Urząd Statystyczny na koniec czerwca danego roku.  

4. Współpraca międzynarodowa 

Dwuletni okres pandemii sprawił, że po raz kolejny próbie poddane zostały działania 
bielskiego samorządu związane ze współpracą międzynarodową. Niemniej jednak, wbrew 
negatywnym prognozom, udało się zrealizować działania o charakterze międzynarodowym  
w obszarze oświaty i kultury: 

1) Współpraca międzynarodowa Szkoły Podstawowej nr 3 z Dodatkową Nauką Języka 
Białoruskiego im. Jarosława Kostycewicza.   

Szkoła Podstawowa nr 3 współpracowała w 2021 roku ze szkołami europejskimi 
realizując 3 projekty w ramach programu Erasmus + : 

a) „Heritage of us” („Nasze dziedzictwo”) - z uwagi na panującą na świecie epidemię 
realizacja projektu odbywała się online. Partnerami bielskiej „Trójki” były szkoły  
z Turcji, Portugalii, Bułagrii i Łotwy. 22 marca 2021 rok uczniowie klasy szóstej 
uczestniczyli w międzynarodowych warsztatach plastycznych (online), podczas 
których musieli połączyć wzór portugalskiej sardynki z elementami kultury własnego 
państwa.  29 i 30 marca 2021 roku uczniowie wzięli udział w międzynarodowych 
warsztatach artystycznych (online), podczas których wykonywali wzór na podstawie 
własnej daty urodzenia. W dniach 7-11 czerwca 2021 roku odbywały się spotkania 
wirtualne za pośrednictwem platformy Teams, podczas których bielscy uczniowie 
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zaprezentowali nasze miasto, region, polskie tradycje i zwyczaje uczniom i 
nauczycielom partnerskich szkół.  

9 sierpnia krajowe biuro eTwinning w Polsce przyznało bielskiej szkole 
Krajową Odznakę Jakości – eTwinningQualityLabel, a 28 października 2021 roku 
szkoła otrzymała Europejską Odznakę Jakości eTwinning (EuropeanQualityLabel)  
za pracę nad ww. projektem. Oznacza to, że praca bielskich uczniów została oceniona 
na najwyższym europejskim poziomie, szkoła otrzymała certyfikat, a projekt zostanie 
pokazany w specjalnym miejscu na Europejskim Portalu: www.etwining.net. 

b) „Running out of time” („Czas ucieka”) – realizację projektu rozpoczęto jeszcze w 2020 
roku. Jego celem jest propagowanie wśród dzieci i młodzieży tematyki dotyczącej 
szeroko rozumianej ekologii i ochrony środowiska naturalnego Ziemi. W dniach 27-30 
września 2021 roku odbyło się w Portugalii pierwsze spotkanie nauczycieli z krajów 
biorących udział w projekcie: Turcji, Rumunii, Hiszpanii, Portugalii, Włoch. Celem 
spotkania było poznanie nauczycieli z krajów partnerskich, a także omówienie zadań 
każdego partnera, ustalenie terminów wymian młodzieży oraz terminów realizacji 
głównych zadań. 

c) Can you play with me?” (Czy możesz ze mną zagrać?) - w projekcie biorą udział 
uczniowie i nauczyciele z Czech, Portugalii, Turcji, Włoch i Polski. Ze względu na 
pandemię, w roku szkolnym 2020-2021 nie odbyły się żadne wyjazdowe działania 
projektowe. Aktywna realizacja projektu rozpoczęła się w roku szkolnym 2021-2022. 
We wrześniu partnerzy projektowi spotkali się zdalnie, aby doprecyzować plan 
działania. Pierwsze mobilne spotkanie szkoleniowe odbyło się w Turcji, gdzie zostało 
zrealizowane zadanie związane z przeszkoleniem nauczycieli z zakresu wykorzystania 
wirtualnych platform, na których możliwe jest tworzenie oraz zamieszczanie gier 
opracowanych przez uczniów. W okresie od października do grudnia, uczniowie 
zostali zapoznani z informacjami z pierwszego spotkania oraz rozpoczęli prace 
związane z tworzeniem własnych gier. 

2) Współpraca międzynarodowa Szkoły Podstawowej nr 4 im. Adama Mickiewicza. 

Szkoła Podstawowa nr 4 współpracowała w 2021 roku ze szkołami europejskimi 
realizując 2 projekty programu Erasmus +: 

a) „Importance of water in cultural, historical and social aspects in people's lives” (Rola 
wody w życiu ludzi w aspekcie kulturowym, historycznym i społecznym.) - jest to 
wielostronny projekt związany z tematyką wody i jej życiodajną siłą. Głównym celem 
projektu jest analiza znaczenia wody w różnych kulturach, historii, zwyczajach, 
tradycjach, fragmentach literatury. Współpraca opierała się na realizowaniu celów 
projektu w formie online pomiędzy następującymi szkołami: Primary School 
Galatadon z Grecji; Instituto Comprensivo „G. Mazzini”- Castelfidardo z Włoch; 
Zakladniskola Josefa Bublika z Czech; Rudaminos Ferdinando Ruscicogimnazija z 
Litwy. 
 

b) „Back in time with an old photo” (Podróż w czasie ze starą fotografią). Jest to projekt 
z zakresu historii i dziedzictwa kulturowego napisany przez sześć różnych krajów. 
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Współpraca w tym projekcie opierała się również na realizowaniu głównych celów  
w formie online między szkołami: Istituto comprensivo Statale „Don Milani-Capasso”, 
Accera, Włochy; Rudaminos Ferdinando Ruscico gimnazija, Rudamina, Litwa; Konak 
Sehit Ömer Halisdemir Bilim ve Sanat Merkezi, Izmir, Turcja; Parvo Osnovno 
Uchilishte „Sveti Sveti Kiril I Metodii”, Goce Dełczew, Bułgaria; Zakladni skola  
a Materska skola Olomounc, Czechy. 
 

3) Współpraca międzynarodowa Szkoły Podstawowej Nr 5 im. Szarych Szeregów. 

W roku szkolnym 2021 Szkoła Podstawowa nr 5 realizowała projekty współpracy 
międzynarodowej w ramach programów eTwinning i Erasmus+: 

a) „Art.-itc-itc hope adventure” (Sztuka i technologie informatyczne - nadzieją  
na przygodę) – projekt realizowany w ramach programu Erasmus+, został przyjęty  
do realizacji na lata 2020-2022. W projekcie uczestniczą szkoły z Turcji, Hiszpanii, 
Łotwy, Bułgarii, Włoch i Polski. Projekt zostały zgłoszony do ogólnopolskiego 
konkursu Erasmus+ ‘Selfie+’, za który Szkoła Podstawowa nr 5 w Bielsku Podlaskim 
otrzymała wyróżnienie. W projekcie bierze udział około 100 uczniów z polskiej szkoły 
oraz podobna liczba uczniów ze szkół partnerskich – ogółem pod 100 nauczycieli i 600 
uczniów.  
 

b) „Ecofashion” (Ecomoda) – projekt realizowany jest w ramach programu eTwinning - 
we współpracy ze szkołami z Turcji i Włoch. Projekt zaplanowano do realizacji od 
października 2021 roku do maja 2022 roku. Realizacja zadań przebiega zgodnie  
z założonym planem.  

 
4) Współpraca międzynarodowa Bielskiego Domu Kultury. 

a) 17 maja - 13 czerwca 2021 r. - Międzynarodowy Festiwal Piosenki „Podlaska Nuta” 
edycja online (organizator – BDK), 

b) 4 sierpnia 2021 r. - 15. Międzynarodowy Festiwal Folkloru Podlaskie Spotkania (BDK - 
współorganizator). Zespoły folklorystyczne biorące udział w festiwalu zaprezentowały 
mieszkańcom miasta muzykę i tańce swoich narodów. W ramach 15. edycji wystąpiły 
zespoły z: Bośni i Hercegowiny, Gruzji, Słowacji oraz formacje z różnych regionów 
Polski, 

c) 17 września 2021 r. - Koncert Chóru „Sofija” z Kijowa, który odbył się w ramach  
40. Jubileuszowego Międzynarodowego Festiwalu Hajnowskie Dni Muzyki Cerkiewnej 
(BDK – współorganizator), 

d) 18-19 września 2021 r. - Międzynarodowy Festiwal Pod Opieką Bogurodzicy 
(organizator: Fundacja Domów Kultury Prawosławnej Diecezji Warszawsko-Bielskiej), 

e) 3 października 2021 r. - eliminacje 17. Konkursu Piosenki Ukraińskiej „Z Podlaskiej 
Krynicy” (organizator Związek Ukraińców Podlasia), 

f) 23-24 października 2021 r. - organizacja Festiwalu Kultury Ukraińskiej „Podlaska 
Jesień” (BDK - współorganizator), 

g) 24 października 2021 r. - Koncert Galowy 17. Konkursu Piosenki Ukraińskiej  
„Z Podlaskiej Krynicy” (organizator - Związek Ukraińców Podlasia), 
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h) 30 października 2021 r. - koncert „Jesień Bardów – dla nadziei” (BDK – 
współorganizator), 

i) 3 listopada 2021 r. - Eliminacje Centralne Konkursu Piosenki Białoruskiej dla dzieci  
i młodzieży (organizator - Białoruskie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne)  

j) 14 listopada 2021 r. - Koncert „Nasze Pieśni” – (BDK - współorganizator), 
k) 2 grudnia 2021 r. - prezentacja książki „Gai Ben Hinnom”. Spotkanie z autorem 

Uładzimirem Niaklajevym. W ramach spotkania odbył się również mini koncert 
białoruskiego barda Todara Vojciuskievica. Organizatorami spotkania byli: Fundacja 
Kamunikat.org., Stowarzyszenie Koalicja Bielska i Bielski Dom Kultury. 

l) 20 grudnia 2021 r. - Koncert Orkiestry Symfonicznej z Mińska w formie online. 

W 2021 roku bielski samorząd nie uczestniczył i nie organizował spotkań  
z przedstawicielami samorządów miast partnerskich. Również niektóre jednostki 
organizacyjne miasta zmuszone były przełożyć działania w zakresie współpracy 
międzynarodowej na dalszy plan. Jednostki takie jak: Szkoła Podstawowa nr 2, Miejska 
Pływalnia „Wodnik” lub Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji nie podjęły w tym okresie 
żadnych działań związanych ze współpracą międzynarodową.  
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Rozdział X Działania promocyjne miasta Bielsk Podlaski 

Realizacja wydarzeń organizowanych przez bielskie instytucje sportu i kultury oraz ich 
bieżąca działalność w 2021 roku po raz kolejny została podporządkowana kryzysowi 
wywołanemu pandemią. 

Pomimo niekorzystnej sytuacji mieszkańcy Bielska Podlaski mogli uczestniczyć  
w szeregu wydarzeń, które promowały nasze miasto. Ich programy niejednokrotnie ulegały 
zmianie i były realizowane w formach adekwatnych do warunków sanitarnych zgodnych  
z przepisami prawa.  

Wśród nich znalazły się akcje promocyjne organizowane przez bielski samorząd, 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 oraz Bielskiej Biblioteki Publicznej udało się 
zorganizować część zaplanowanych na 2021 rok wydarzeń. Zorganizowano je zgodnie  
z zasadami reżimu sanitarnego. Były to m.in.: 

1) Imprezy miejskie organizowane i współorganizowane przez Bielski Dom Kultury: 
 

 Spasauskija Zapusty -  27. edycja koncertu związanego z letnim obrzędem 
zapustowym „Spasauskija Zapusty” 

 Festyn Pelargonia - w ramach festynu odbył się koncert zaproszonych zespołów. 
Dostępne były również stoiska z rękodziełem artystycznym i gastronomią. 
Zorganizowano konkursy z nagrodami.  

 Pożegnanie Lata - mieszkańcy miasta mieli możliwość obejrzenia spektaklu „Zielony 
Gil” w wykonaniu Teatru The M.A.S.K. oraz wysłuchania koncertu Zespołu „Souvenir”. 
Na zakończenie – potańcówka z „DJ Mietkiem”. 

 Białoruski Festyn Ludowy - Na Białoruskim Festynie Ludowym zorganizowanym przez 
Zarząd Główny Białoruskiego Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego i Bielski Dom 
Kultury wystąpiły zespoły działające przy BDK oraz grupy białoruskie z 
Białostocczyzny. Festynowi towarzyszyły stoiska ze sprzedażą książek z udziałem 
autorów i inne atrakcje. Zorganizowano też licytację prac nadesłanych na „Pasje  
i Talenty” na rzecz chorych na SMA chłopców Kubusia i Filipka.  

2) Imprezy miejskie organizowane i współorganizowane przez Miejską Bibliotekę 
Publiczną w Bielsku Podlaskim: 

 Akcja plenerowa „Wakacje z muzeum“ przed bielskim ratuszem, podczas których 
biblioteka zaprezentowała książki dla dzieci o tematyce muzealnej i kolekcjonerskiej. 

 Stoisko wystawowe biblioteki w trakcie festiwalu „Pelargonia“ organizowanego przez 
Bielski Dom Kultury o tematyce ogrodniczej, nie tylko dla działkowiczów. 

 organizacja dziesiątej edycji ogólnopolskiej akcji czytelniczej Narodowe Czytanie pod 



113 
 

patronatem Pary Prezydenckiej, podczas której przeczytano fragmenty dramatu 
„Moralność pani Dulskiej“ Gabrieli Zapolskiej. Do czytania pod bielskim ratuszem 
zaproszono samorządowców, przedstawicieli organizacji pozarządowych, instytucji 
oświatowych i uczniów Szkoły Podstawowej numer 4 z Bielska Podlaskiego. 

 Spacer edukacyjny śladami Izabeli Branickiej z przewodniczką Polskiego Towarzystwa 
Turystyczno-Krajoznawczego Iwoną Zinkiewicz. Uczestnicy odbyli spacer śladami 
ciekawych historycznie miejsc miasta Bielsk Podlaski. 

2. Akcje promocyjne 

Wśród akcji promocyjnych organizowanych przez bielski samorząd, które miały 
miejsce w roku 2021, znalazły się następujące wydarzenia: 

1) Wręczenie nagrody za kompleksową realizację projektu modernizacji oświetlenia 
drogowego na terenie miasta w ramach projektu pn. „Strategie niskoemisyjne na 
terenie miasta Bielsk Podlaski”.  

7 lipca 2021 roku, w sali konferencyjnej Bielskiego Domu Kultury, Urząd Miasta Bielsk 
Podlaski zorganizował spotkanie, podczas którego, w obecności lokalnych mediów, odebrał 
nagrodę w ramach konkursu na najlepiej oświetloną gminę i miasto 2020 roku 
organizowanego przez Polski Związek Przemysłu Oświetleniowego w Warszawie. 

Urząd Miasta Bielsk Podlaski otrzymał pierwszą nagrodę w kategorii „Oświetlenie 
dróg i terenów publicznych”.  

Komisja konkursowa, w swoim uzasadnieniu stwierdziła, że nagradzając bielski urząd 
wzięła pod uwagę przede wszystkim kompleksowość wykonanej inwestycji. Wykonano nie 
tylko wymianę wyeksploatowanych opraw oświetleniowych, ale również zapewniono 
kompensację mocy biernej pojemnościowej, zastosowano urządzenia zmniejszające prąd 
rozruchowy opraw oraz automatykę niezbędną do śledzenia i sterowania pracą tych opraw. 
Inwestycję wykonano w oparciu o istniejące słupy i sieć oświetleniową, a mimo to uzyskano 
dobre efekty oświetleniowe. Dokonane działania zapewniły nie tylko spodziewane efekty 
finansowe zaraz po modernizacji, ale również przewidywane zmiany w opłatach za energię 
elektryczną w latach najbliższych. 

Celem zorganizowanego wydarzenia była promocja Miasta Bielsk Podlaski oraz 
promocja proekologicznych projektów realizowanych na terenie miasta. 

2) Wizyta prawdziwego Mikołaja z Laponii. 

Prawdziwy Mikołaj z Laponii odwiedził Bielsk Podlaski na zaproszenie: Burmistrza 
Miasta Bielsk Podlaski, Fundacji Grupy Unibep Unitalent i Konsula Honorowego Republiki 
Finlandii, a organizację jego wizyty wspomogło Nadleśnictwo Bielsk oraz Bielski Dom Kultury. 

Wizyta prawdziwego Mikołaja z Laponii w naszym mieście początkowo była 
zaplanowana na placu przy ratuszu. Niestety – podobnie jak w innych miastach – plany te 
pokrzyżowała epidemia oraz wprowadzone od 1 grudnia 2021 roku rozporządzenie Rady 
Ministrów, które nałożyło na organizatorów imprez plenerowych dodatkowe obostrzenia 
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dotyczące liczby uczestniczących w nich osób. Z tego powodu organizatorzy musieli  
w ostatniej chwili zdecydować o zmianie formuły imprezy. 

Projekt „Zadziw Mikołaja, czyli zaprezentuj się na 100%” został więc zrealizowany 
online. Placówki biorące w nim udział przygotowały nagrania swoich prezentacji i przekazały 
je Mikołajowi na nośnikach elektronicznych. Mikołaj, wraz z pozostałymi członkami jury, 
obejrzał wszystkie prezentacje i postanowił nagrodzić aż pięć z nich: 

a) w kategorii przedszkoli: Przedszkole na Hołowiesku; 
b) w kategorii szkół podstawowych: Szkołę Podstawową nr 3 z Dodatkową Nauką Języka 

Białoruskiego imienia Jarosława Kostycewicza; 
c) w kategorii placówek specjalnych: Zespół Szkół imienia Jana Pawła II, Środowiskowy 

Dom Samopomocy oraz Warsztat Terapii Zajęciowej Caritas. 

W ramach wizyty Mikołaja zorganizowano akcję dekoracji choinek. Placówki 
przystroiły, a mieszkańcy Bielska Podlaskiego, w ankiecie internetowej, wybrali najładniej 
przystrojone drzewko świąteczne. Choinki na potrzeby tej akcji przekazało Nadleśnictwo 
Bielsk. Najwięcej głosów uzyskało drzewko ubrane przez dzieci z Niepublicznego Przedszkola 
nr 1 imienia świętego Młodzieńca Gabriela. Choinki można było podziwiać na Placu Jana 
Pawła II przed ratuszem. 

W poniedziałek 6 grudnia 2021 roku Mikołaj odwiedził uczestniczące w projekcie 
bielskie placówki edukacyjne i opiekuńcze, a wyróżnionym wręczył pamiątkowe czeki z 
nagrodą pieniężną ufundowaną przez Fundację Grupy Unibep Unitalent na zakup 
potrzebnego sprzętu lub usługi zgodnej z zapotrzebowaniem nagrodzonej placówki. 

Mikołaj obejrzał również przystrojone pod ratuszem drzewka, odwiedził uczestników 
jarmarku bożonarodzeniowego, a także spotkał się z przechodniami. Na koniec pobytu  
w naszym mieście Mikołaj odwiedził też Bielski Dom Kultury, gdzie nagrał krótkie życzenia dla 
mieszkańców Bielska Podlaskiego. 

Celem zorganizowanego wydarzenia była promocja Miasta Bielsk Podlaski, 
urozmaicenie kalendarza imprez oraz rozwijanie kreatywności i umiejętności pracy w zespole 
dzieci i młodzieży z bielskich placówek oświatowych. 

3) Wyróżnienia i nagrody za osiągnięte wyniki sportowe oraz osiągniecia w działalności 
sportowej w 2021 roku. 

W roku 2021 do urzędu miasta wpłynęło 66 wniosków o przyznanie nagrody lub 
wyróżnienia za wysokie wyniki sportowe. W tym gronie zalazło się: 51 zawodników 
(lekkoatletów, pływaków i siatkarek), 12 trenerów i 3 działaczy. Zgłosiły ich: bielskie szkoły 
podstawowe, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, Miejski Klub Pływacki „Wodnik”, Pływalnia 
Miejska „Wodnik” oraz grupy radnych miejskich.  

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 osiągnięcia w 
działalności sportowej Burmistrz Miasta przyznał 53 nagrody finansowe oraz 6 wyróżnień  
w postaci pamiątkowych grawertonów.  
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Gala odbyła się 7 grudnia 2021 roku w Bielskim Domu Kultury, ale ze względów 
epidemicznych miała ograniczoną formułę. Wzięła w niej udział część trenerów oraz 
działaczy i to przy zachowaniu obostrzeń sanitarnych. 

4) 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 2021 roku 
następującym osobom: 

 Zofii Saczko-Korolko za całokształt działalności w dziedzinie twórczości artystycznej  
i upowszechniania kultury. 

 Nadziei Artymowicz za osiągnięcia o istotnym znaczeniu w dziedzinie twórczości 
artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury. 

 Bogusławowi Szulcowi za osiągnięcia o istotnym znaczeniu w dziedzinie twórczości 
artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury. 

 Sergiuszowi Łukaszukowi za osiągnięcia o istotnym znaczeniu w dziedzinie twórczości 
artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury. 

5) Działania bielskiego samorządu w zakresie turystyki. 

W 2021 roku zrealizowano następujące zadania w zakresie turystyki:  

- przekształcono istniejący Wirtualny spacer po mieście Bielsk Podlaski z wersji Adobe 
Flasch Player na wersję HTML. Celem takiego przekształcenia było stworzenie 
możliwości, by aplikacja była widoczna na wszystkich urządzeniach mobilnych. Przy 
okazji przekształcenia wirtualnego spaceru na nową wersję, na terenie miasta 
wykonano zdjęcia panoramiczne, które wykorzystano do promocji miasta.   
Dodatkowo Wirtualny spacer po mieście Bielsk Podlaski opublikowano również na 
stronie internetowej miasta z myślą o wszystkich zainteresowanych osobach, 
niezależnie od tego gdzie się w danej chwili znajdują, które nie wychodząc z domu 
mogłyby wirtualnie udać się na spacer po mieście Bielsk Podlaski, by zapoznać się  
z miejscami, poznać ich historię, klimat, architekturę, poczytać na ich temat lub też 
posłuchać lektora i następnie osobiście je odwiedzić. 
 

- wykonano kody QR w postaci naklejek i umieszczono na 15 tablicach historycznych 
informacyjno-turystycznych na terenie miasta Bielsk Podlaski. Celem powyższego 
zadania było umożliwienie turystom polskim i zagranicznym odwiedzającym nasze 
miasto, pozyskanie szerszej informacji o wszystkich innych zabytkach, obiektach 
wartych zwiedzenia i ciekawych turystycznie miejscach w mieście Bielsk Podlaski, 
poprzez zeskanowanie kodu QR umieszczonego na tablicy. 

- naprawiono zniszczoną część tekstową tablicy historycznej informacyjno-turystycznej 
znajdującej się przy Górze Zamkowej w Parku Aleksandra Jagiellończyka Króla Polski 
w Bielsku Podlaskim.  
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Zniszczona część tekstowa tablicy wpływała ujemnie na wizerunek Miasta Bielsk 
Podlaski, jako właściciela ww. tablicy, która stanowi walor poznawczy dla osób 
odwiedzających nasze miasto. 
 

- wykonano podkładki tekturowo-korkowe, na których umieszczono bielskie zabytki  
i opatrzono je herbem i hasłem promocyjnym „Bielsk Podlaski łączy ludzi”. Powyższe 
zadanie miało na celu promocję turystyczną miasta Bielsk Podlaski oraz zachęcenie 
turystów zarówno polskich, jak i zagranicznych do osobistego zwiedzenia 
przedstawionych na podkładkach zabytkowych obiektów, znajdujących się na terenie 
miasta Bielsk Podlaski.  
Tekturowo-korkowe podkładki były również wręczane turystom (nieodpłatnie) 
osobiście odwiedzającym Punkt Informacji Turystycznej w Urzędzie Miasta Bielsk 
Podlaski, jako turystyczne materiały informacyjne.  
 

- w siedzibie Urzędu Miasta Bielsk Podlaski udzielano informacji turystycznej turystom 
z kraju i zza granicy odwiedzającym miasto. Informacja turystom udzielana była 
osobiście, telefonicznie, jak i mailowo. 
Informacji turystycznej w 2021 roku osobiście udzielono 78 turystom (trafiali się 
turyści z zagranicy), telefonicznie - 6 turystom, mailowo - 35 turystom. 

3. Wydarzenia objęte Honorowym Patronatem 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: 

1) Drugi 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 najmłodszych 
mieszkańców miasta Bielsk Podlaski i okolic.  
 

2) Czwarta Bielska Przedszkolada – to sportowa rywalizacja drużyn przedszkolnych o 
przechodni Puchar Prałacki, ufundowany przed czterema laty przez inicjatora  
i organizatora tego wydarzenia ks. prałata Zbigniewa Karolaka, Dyrektora Przedszkola 
„Na Hołowiesku”. Ze względu na obostrzenia epidemiczne zawody trwały dwa dni,  
tj. 16 i 17 czerwca 2021 roku. Dzieci zmagały się w czterech grupach wiekowych: 3 lat, 
4 lat, 5 lat oraz 6 lat. Każda grupa wiekowa startowała w wybranych 5 konkurencjach. 
Łącznie w zawodach wzięło udział około 250 przedszkolaków z 8 placówek z terenu 
Miasta Bielsk Podlaski oraz Gminy Bielsk Podlaski. W końcowej rywalizacji zwyciężyli 
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po raz pierwszy gospodarze, tj. Przedszkole „Na Hołowiesku” przy parafii pod 
wezwaniem Najświętszej Opatrzności Bożej w Bielsku Podlaskim. Drugie miejsce zajął 
Oddział Przedszkolny przy Zespole Szkół w Augustowie. Trzecie miejsce Przedszkole 
nr 5 Krasnala Hałabały w Bielsku Podlaskim.  
 
Wydarzenie zostało wsparte finansowo z budżetu miasta w postaci zakupu 
pamiątkowych pucharów na kwotę 400 zł, a jego celem było promowanie sportowej 
rywalizacji wśród dzieci w wieku przedszkolnym. 
 

3) Zlot food trucków w mieście Bielsk Podlaski – wydarzenie zostało zorganizowane   

w dniach od 2 do 4 lipca 2021 roku w Parku Królowej Heleny. Przez trzy dni 

mieszkańcy Bielska Podlaskiego mogli próbować kuchni z różnych regionów świata  

w kilkunastu food truckach - autach przystosowanych  do przygotowywania  

i wydawania posiłków.   

 

Celem wydarzenia było uatrakcyjnienie kalendarza wydarzeń w mieście. 

 

4) Czwarty Piknik Militarny „Wiele dróg do Niepodległej” – piknik odbył się 3 lipca 2021 
roku w Parku Aleksandra Jagiellończyka – Króla Polski. Zorganizowany został  
z udziałem wielu grup rekonstrukcyjnych. Organizatorem wydarzenia była Bielska 
Inicjatywa Społeczna.  
 
Celem wydarzenia było wspieranie postaw patriotycznych wśród mieszkańców. 
 

5) Kampania społeczno-edukacyjna „W kobiecym interesie” – która polegała na 

wykonaniu bezpłatnych badań i przeprowadzeniu konsultacji ginekologicznych dla 

pań, odbyła się 11 lipca 2021 roku w mobilnym gabinecie ginekologicznym, 

ustawionym na parkingu przy Szkole Podstawowej nr 3 z Dodatkową Nauką Języka 

Białoruskiego w Bielsku Podlaskim. Inicjatorem kampanii była firma Gedeon Richter, 

firma specjalizująca się w ochronie zdrowia kobiet. W sumie podczas akcji z 

bezpłatnych badań (USG, cytologia, test HPV) skorzystało 39 pacjentek, z czego u 8  

z nich zalecono dalszą diagnostykę.  

 

Celem wydarzenia była promocja badań profilaktycznych oraz ochrona zdrowia 

wśród mieszkanek Bielska Podlaskiego. 

 

6) Międzynarodowy Festiwal Teatralny „Wertep” – największa impreza teatralna  
w regionie Puszczy Białowieskiej. Jego ideą jest wędrówka ze sztuką – dzielenie się 
nią i jej współtworzenie. Dlatego Wertep przybrał formę wędrującego Festiwalu: 
każdego dnia jest w innej miejscowości. Mieszkańcy Bielska od kilku lat mają okazję 
uczestniczyć w festiwalowych wydarzeniach w naszym mieście. Festiwalowy dzień  
w Bielsku Podlaskim odbył się 31 lipca 2021 roku, a jego organizacja została wsparta  
z budżetu miasta ze środków promocyjnych w kwocie 4 000 zł.  
 
Celem organizacji festiwalu było uatrakcyjnienie kalendarza wydarzeń w mieście oraz 
kreowanie pozytywnego wizerunku Bielska Podlaskiego. 
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7) Szósty Noworoczny Bieg Tura na 5 i 10 kilometrów - organizatorem wydarzenia był 
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Bielsku Podlaskim. Ze względu na obostrzenia 
sanitarne ubiegłoroczna edycja noworocznego biegu odbyła się latem, 28 sierpnia 
2021 roku i wzięło w nim udział 135 zawodników z całego kraju, którzy rywalizowali 
na dwóch dystansach: 5 i 10 km. Organizatorom udzielono wsparcia przekazując 
materiały promocyjne o mieście Bielsk Podlaski wszystkim uczestnikom zawodów.  
 
Celem wydarzenia było promowanie aktywności fizycznej wśród lokalnej społeczności 
oraz kreowanie pozytywnego wizerunku miasta. 
 

8) Szósty Samochodowy Rajd Bielska Podlaskiego - wydarzenie odbyło się 5 września 
2021 roku z inicjatywy Automobilklubu Podlaskiego i zgromadziło liczną grupę 
mieszkańców, co świadczy o popularności tego eventu.  
 
Celem wydarzenia było uatrakcyjnienie kalendarza wydarzeń sportowych Miasta 
Bielsk Podlaski.  
 

9) Czwarte Dni Kultury Żydowskiej – wydarzenie odbyło się 12 i 13 września 2021 roku, 
a zorganizowała je Fundacja Ochrony Dziedzictwa Ziemi Bielskiej. Podczas wydarzenia 
mieszkańcy Bielska Podlaskiego mogli uczestniczyć w koncercie poezji żydowskiej  
w wykonaniu zespołu Klezmorim Trio, w występie tematycznym zespołu Podlaskie 
Kukułki oraz zapoznać się z przedstawieniem scenek z życia podlaskich Żydów w 
wykonaniu uczniów Szkoły Podstawowej Nr 4 imienia Adama Mickiewicza.  Ponadto 
podczas Dni Kultury Żydowskiej można było wysłuchać opowieści Zbigniewa 
Romoniuka o jego spotkaniach z ocalonymi z Holokaustu mieszkańcami Bielska  
 
Celem wydarzenia było upamiętnienie społeczności żydowskiej Miasta Bielsk Podlaski 
oraz kreowanie pozytywnego wizerunku Bielska Podlaskiego. 
 

10) Piętnasty Międzynarodowy Konkurs Plastyczny „Święty Jan Paweł II w oczach dzieci” 
– konkurs co roku jest organizowany przez Muzeum Obojga Narodów w Bielsku 
Podlaskim oddział Muzeum Podlaskiego w Białymstoku. Uroczyste podsumowanie 
konkursu odbyło się 22 października 2021 roku. Tradycyjnie tematem konkursu było 
hasło Dnia Papieskiego ogłaszane na dany rok przez Fundację „Dzieło Nowego 
Tysiąclecia”. Tym razem motto stanowiło jedne z pierwszych słów Papieża „Nie 
lękajcie się”, którymi zwrócił się do wiernych w 1978 r. podczas inauguracji 
pontyfikatu. Na konkurs wpłynęło 860 prac z Polski, Ukrainy, Wielkiej Brytanii  
i Australii.  
 
Celem przedsięwzięcia było między innymi: rozwijanie umiejętności plastycznych 
wśród dzieci i młodzieży oraz pogłębienie wiedzy o życiu, działalności, twórczości  
i osobowości papieża Jana Pawła II. 
 

11) Piąta Podlaska Ukraińska Konferencja Naukowa - konferencję zorganizował Podlaski 
Instytut Naukowy. Tematem tegorocznej edycji był „Język ukraiński w przestrzeni 
kulturowej Podlasia”. Wydarzenie odbyło się w dniach 19-20 listopada 2021 roku.  
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Celem konferencji było popularyzowanie wyników naukowych badaczy 
zainteresowanych tematyką Podlasia oraz rozwijanie współpracy bielskiego 
samorządu ze środowiskami mniejszości narodowych z terenu miasta.  

4. Współorganizacja przedsięwzięć organizowanych przez podmioty zewnętrzne 
 

W roku 2021 samorząd miejski współorganizował lub współfinansował wiele 
przedsięwzięć organizowanych przez podmioty zewnętrzne. Wśród nich znalazły się m.in. 
takie wydarzenia, jak: 

1) Współpraca miasta Bielsk Podlaski i BKS „Tur” w ramach świadczenia usługi 
promocyjnej – 4 marca 2021 roku została podpisana umowa pomiędzy miastem 
Bielsk Podlaski, a BKS „Tur”, której przedmiotem było świadczenie usługi 
promocyjnej.  Usługa obejmowała zakup 20 kompletów strojów sportowych 
zawodnikom drużyny piłkarskiej za kwotę 2 700 zł,  z uwzględnieniem w ich projekcie 
herbu i hasła promocyjnego miasta Bielsk Podlaski oraz promowanie miasta Bielsk 
Podlaski podczas meczów i imprez sportowych, w których udział brał Klub – w tym 
meczów ligowych drużyny seniorów – przy pomocy występów w ww. strojach 
sportowych.  

Celem udzielonego wsparcia była promocja miasta Bielsk Podlaski. 

2) Rodzinny Konkurs Plastyczny „Moje Muzeum Obojga Narodów” – organizatorem 
konkursu było Muzeum Obojga Narodów w Bielsku Podlaskim, Oddział Muzeum 
Podlaskiego w Białymstoku. Konkurs polegał na przedstawieniu oczekiwań  
i wyobrażeń dotyczących działalności bielskiego muzeum pod zmienioną nazwą. Na 
konkurs wpłynęło kilkadziesiąt prac plastycznych. Ogłoszenie wyników i rozdanie 
nagród odbyło się 14 maja 2021 roku w Muzeum Obojga Narodów w Bielsku 
Podlaskim. Miasto Bielsk Podlaski wsparło organizację ww. konkursu poprzez 
ufundowanie nagrody za drugie miejsce w kwocie 200 zł oraz poprzez uczestnictwo 
Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski w Komitecie Honorowym Konkursu.  

Celem przedsięwzięcia było wsparcie działań Muzeum w związku ze zmiana nazwy. 

3) Spotkanie z poezją i prozą religijną o tematyce paschalnej – konkurs odbył się 29 
maja 2021 roku w Bielskim Domu Kultury z inicjatywy Stowarzyszenia Bractwa 
Prawosławnego św. św. Cyryla i Metodego. Koło w Bielsku Podlaskim. Konkurs 
skierowany był do przedszkolaków i uczniów szkół podstawowych i 
ponadpodstawowych z terenu miasta Bielsk Podlaski i całego powiatu. Wydarzenie 
zostało wsparte z budżetu miasta w postaci przekazania materiałów promocyjnych 
miasta Bielsk Podlaski osobom wyróżnionym w konkursie.  

Celem przedsięwzięcia była popularyzacja literatury o tematyce religijnej oraz 
języków słowiańskich wśród dzieci i młodzieży z Bielska Podlaskiego i okolic. 
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4) Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze Ochotniczych Straży Pożarnych RP -  zawody 
odbyły się 8 sierpnia 2021 roku w Pilikach z inicjatywy Zarządu Oddziału Gminnego 
Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej w Bielsku Podlaskim. 
Organizatorom udzielono wsparcia w postaci ufundowania nagród i pucharów 
zwycięzcom zawodów w kwocie 800 zł.  

Celem przedsięwzięcia było popularyzowanie zagadnień ochrony przeciwpożarowej  
i ocena stanu wyszkolenia pożarniczego strażaków ochotników.  

5) Wyjazd zespołu „Jesienny Liść” do Kolna - zespół bielskiego Uniwersytetu Trzeciego 
Wieku promował miasto Bielsk Podlaski podczas V Biesiady Kolneńskiej 22 sierpnia 
2021 roku. Zespół zaprezentował się w gronie 14 zespołów, między innymi z Grajewa, 
Kolna, Łomży, Olecka, Ostrowi Mazowieckiej, Pisza czy Zambrowa wykonując piosenki 
regionalne w języku polskim i białoruskim. Wyjazd zespołu był możliwy dzięki 
wsparciu finansowemu z budżetu miasta Bielsk Podlaski w postaci pokrycia kosztów 
transportu w kwocie 750 zł.  

Celem przedsięwzięcia była wsparcie działań podejmowanych przez bielskich 
seniorów. 

6) Wsparcie projektu pn. „Aleja Gwiazd Historii Bielska Podlaskiego” - Inicjatorem 
projektu była Fundacja Ochrony Dziedzictwa Ziemi Bielskiej. Projekt obejmował zakup 
oraz montaż 6 tablic informacyjnych o osobach, które w znaczący sposób przyczyniły 
się do rozwoju Bielska. Na tablicach tych upamiętnieni zostali: Wielki Książę Litewski 
Witold, Król Polski Aleksander Jagiellończyk, Izabella Branicka, pisarz Józef 
Tokarzewicz „Hodi”, burmistrz Alfons Erdman. Szósta tablica informuje o idei 
projektu. Miasto Bielsk Podlaski wsparło projekt z budżetu miasta w kwocie 1 500 zł.  
 
Celem przedsięwzięcia było przybliżenie sylwetek osób zasłużonych dla rozwoju 
miasta. 
 

7) Wydanie publikacji fotograficznej „Cerkwie południowej Białostocczyzny” – 
inicjatorem wydania publikacji było Wydawnictwo Warszawska Metropolia 
Prawosławna. Głównym założeniem jej wydania było przybliżenie piękna 
prawosławnego dziedzictwa architektonicznego tej części Polski. W albumie znalazły 
się także zdjęcia bielskich świątyń prawosławnych. Obecnie album dostępny jest do 
kupienia w ogólnopolskich księgarniach. Wydawnictwu zostało udzielone wsparcie  
z budżetu miasta na ww. przedsięwzięcie na kwotę 2 500 zł. W zamian za udzielone 
wsparcie Urząd Miasta Bielsk Podlaski otrzymał 15 egzemplarzy albumu, które 
posłużyły jako materiał promocyjny. 

Celem przedsięwzięcia była promocja miasta Bielsk Podlaski oraz zabytkowych 
bielskich świątyń prawosławnych. 

8) Wydanie 63. numeru pisma historycznego „Bielski Hostineć” – inicjatorem wydania 
pisma było Muzeum Małej Ojczyzny w Studziwodach. Miasto udzieliło wsparcia tej 
inicjatywie w postaci zakupu 25 egzemplarzy pisma wraz z planem miasta Bielsk 
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Podlaski z lat 1830 i 1834 roku na kwotę 500 zł, które posłużyły jako materiał 
promocyjny.  

Celem przedsięwzięcia było rozwijanie współpracy bielskiego samorządu ze 
środowiskami mniejszości narodowej z terenu miast. 

9) Akcja „#Szczepimy się bo chcemy być razem” - 10 czerwca 2021 roku Wojewoda 
Podlaski, w drodze decyzji administracyjnej polecił Burmistrzowi Miasta Bielsk 
Podlaski podjęcie działań promocyjnych mających na celu zwiększenie liczby 
mieszkańców (w szczególności w wieku 60+) poddających się szczepieniu przeciwko 
COVID-19. Miasto Bielsk Podlaski otrzymało na ten cel dofinansowanie z Funduszu 
Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości 10 000 zł.   

W związku z tym Miasto Bielsk Podlaski, we współpracy z partnerami: Samodzielnym 
Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Bielsku Podlaskim, Powiatową Stacją 
Sanitarno-Epidemiologiczną, 14 Batalionem Lekkiej Piechoty w Hajnówce i Wojskową 
Komendą Uzupełnień w Bielsku Podlaskim, Narodowym Funduszem Zdrowia oraz 
Bielskim Domem Kultury, przygotowało akcje promocyjne zachęcające mieszkańców 
naszego miasta do szczepienia się przeciwko wirusowi. 

W rezultacie przeprowadzonych akcji, w powszechnym mobilnym punkcie szczepień 
podczas imprez plenerowych organizowanych na terenie miasta w dniach 29 sierpnia 
i 5 września 2021 roku zaszczepiło się 91 osób. 

Celem wydarzenia była promocja szczepień przeciwko Covid-19 wśród mieszkańców 
miasta Bielsk Podlaski oraz promocja badań profilaktycznych i podejmowanie działań 
higieniczno-sanitarnych w dobie pandemii. 

10) Dwunaste Powiatowe Zawody Sportowo-Pożarnicze Jednostek Ochotniczych Straży 
Pożarnych Powiatu Bielskiego - zawody odbyły się 19 września 2021 roku w 
Wyszkach. Ich organizatorem był Zarząd Oddziału Powiatowego Związku OSP RP  
w Bielsku Podlaskim wspólnie z Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej  
w Bielsku Podlaskim. Organizatorzy otrzymali wsparcie z budżetu miasta na kwotę 
500 zł z przeznaczeniem na zakup pucharów i nagród zwycięzcom.  

Celem wydarzenia była promocja miasta Bielsk Podlaskie w regionie, 
popularyzowanie zagadnień ochrony przeciwpożarowej i ocena stanu wyszkolenia 
pożarniczego strażaków ochotników.  

11) Ogólnopolski Festiwal Sztuk Komediowych Teatrów Amatorskich „Decha” – Festiwal 
zrealizowano od 1 do 3 października 2021 roku w Kreatywnym Centrum Kultury  
w Bielsku Podlaskim. Jego organizatorami było Stowarzyszenie Kreatywny Bielsk 
Podlaski oraz młodzież i studenci z amatorskiego Teatru The M.A.S.K. Spektakle 
konkursowe zaprezentowało dziesięć zespołów z Polski, a także teatr polonijny 
„Gdańska” z Niemiec. Ponadto uczestnicy i uczestniczki tegorocznego festiwalu wzięli 
udział w warsztatach teatralnych z białostockimi aktorami. Festiwal otrzymał 
wsparcie finansowe z budżetu miasta Bielsk Podlaski na kwotę 300 zł.   
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Celem udzielonego wsparcia była promocja miasta Bielsk Podlaski w kraju oraz 
rozszerzenie oferty kulturalnej skierowanej do mieszkańców. 
 

12) „Seniorada 2021 – Integracja Pokoleń” – uroczystość odbyła się 9 października 2021 
roku w Bielskim Domu Kultury w ramach Światowego Dnia Seniora. Jego 
organizatorem był Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddział 
Rejonowy w Bielsku Podlaskim. Organizatorom udzielono wsparcie w postaci 
przekazania 6 kompletów materiałów promocyjnych przeznaczonych na upominki 
zespołom artystycznym występującym podczas Seniorady.  

Celem wydarzenia była integracja lokalnego środowiska seniorów. 

13) Koncert Galowy 8. Międzynarodowego Festiwalu Piosenki Anna German - koncert 
odbył się 10 października 2021 roku. Jego organizatorem był Podlaski Oddział 
Wojewódzki Stowarzyszenia Współpracy Polska-Wschód we współpracy z Bielskim 
Domem Kultury. Organizatorom zostało udzielone wsparcie z budżetu miasta Bielsk 
Podlaski w postaci częściowego pokrycia kosztów związanych z noclegiem  
i wyżywieniem uczestników festiwalu na kwotę 500 zł.  

Celem udzielonego wsparcia było rozszerzenie oferty kulturalnej skierowanej do 
mieszkańców. 
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Rozdział XI Podsumowanie 

Rok 2021 to kolejny rok, który minął pod znakiem pandemii. W związku z tym 
pojawiło się wiele przeszkód i ograniczeń.  Choroba dotknęła też pracowników, co 
powodowało duże utrudnienia w terminowym wykonywaniu planowanych do realizacji 
zadań. Dla ochrony zdrowia pracowników ale i bezpieczeństwa klientów Urzędu Miasta do 
końca kwietnia był wprowadzony system pracy hybrydowej i ograniczona obsługa klienta.  

 Pomimo trudnej sytuacji w 2021 roku bielskiemu samorządowi udało się zrealizować 
wiele znaczących przedsięwzięć, o których mieszkańcy byli informowani na bieżąco poprzez 
stronę internetową Urzędu Miasta, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w mediach 
społecznościowych Urzędu Miasta Bielsk Podlaski. W celu dotarcia z informacją do grupy 
odbiorców niemających dostępu do Internetu wydawany był również Biuletyn Urzędu Miasta 
Bielsk Podlaski, w którym umieszczano najważniejsze informacje, z którymi należało dotrzeć 
do szerszego grona odbiorców. 

W podsumowaniu roku 2021 należy podkreślić, że mimo pandemicznych warunków 
pomyślnie zakończono wieloletnie inwestycje, takie jak montaż instalacji efektywnego 
oświetlenia w zakresie dróg publicznych oraz zagospodarowanie i rozwój terenów zieleni na 
terenie miasta Bielsk Podlaski. Kontynuowano również rozbudowę dróg lokalnych i realizację 
wieloletniego projektu pn. „Uprządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta.  

Ponadto Bielski samorząd podjął kroki w kierunku wdrażania nowoczesnych  
i ekologicznych projektów skierowanych do mieszkańców. Są to m.in. projekt pn. „Instalacja 
ogniw fotowoltaicznych dla budynków mieszkalnych w Bielsku Podlaskim oraz projekt  
pn. „Niskoemisyjny transport publiczny i bezpieczna komunikacja na terenie miasta Bielsk 
Podlaski”. 

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  

 

 

 

 

Bielsk Podlaski, 31 maja 2022 r.  


