
Informacja z działalności Burmistrza Białogardu 

w okresie między XIII a XIV Sesją Rady Miejskiej Białogardu  

 
1. Burmistrz Białogardu wydał zarządzenia w sprawie: 

a) zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Białogard na rok 2018, 
b) uchylające zarządzenia w sprawie przeznaczenia lokali mieszkalnych na lokale socjalne, 
c) stawek czynszu za dzierżawę lub najem komunalnych nieruchomości gruntowych, 
d) wzoru tablicy informacyjnej zadania zrealizowanego w ramach budżetu obywatelskiego na 

rok 2019, 
e) przeznaczenia lokalu socjalnego na tymczasowe pomieszczenie. 

 
   2. Burmistrz Białogardu  w  okresie   objętym   informacją    przygotował  projekty  uchwał  

Rady Miejskiej Białogardu w sprawie:  
a) szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia schronisku dla 

osób bezdomnych, 
b) regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów 

zamieszkałych na terenie miasta Białogard, 
c) odmowie ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej oraz inwestycji towarzyszącej, 

obejmujących budowę zespołów budynków mieszkalnych wielorodzinnych i budynku 
handlowo-usługowego, 

d) zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania z budżetu Miasta dotacji celowej na 
dofinansowanie kosztów inwestycji w zakresie wymiany źródeł ogrzewania węglowego 
w budynkach lub lokalach mieszkalnych, 

e) utworzenia miejskiej jednostki organizacyjnej „Zarząd Gospodarki Komunalnej 
i Mieszkaniowej”, 

 f) zmianie uchwały budżetowej na rok 2019. 
g) zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Białogard na lata 2019-2028   

. 
3. Burmistrz Białogardu prowadził działania w sprawach: 

    1) organizacyjnych: 
a) zawarciu umowy z Konsorcjum firm POL-DRÓG S.A. & TECH-KAN S.C., ul. Podmiejska 

2, 78-500 Drawsko Pomorskie na kwotę 184.500,00 PLN w przedmiocie wykonania kanału 
technologicznego przy realizacji zadania pn. „Przebudowa ulicy Bolesława Śmiałego 
w Białogardzie”, 

b) unieważnieniu postępowania o udzieleniu zamówienia publicznego pod nazwą: Usługa 
pełnienia funkcji inżyniera kontraktu w ramach inwestycji dotyczącej rewitalizacji terenów 
publicznych przy ul. Zaułek Drzewny w Białogardzie. Złożone w postępowaniu oferty 
zostały odrzucone ze względu na niezgodność ze Specyfikacją Istotnych Warunków 
Zamówienia, 

c) ogłoszeniu postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na budowę ulicy Witkacego 
w Białogardzie,  

d) ogłoszeniu postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na pełnienie funkcji 
inżyniera kontraktu w ramach inwestycji dotyczącej rewitalizacji terenów publicznych przy 
ul. Zaułek Drzewny w Białogardzie, 

e) realizacji zadania „Lokalny Animator Sportu”, finansowanego ze środków Funduszu 
Rozwoju Kultury Fizycznej (współfinansowanie wynagrodzenia 4 animatorów 
zatrudnionych na boiskach Orlik w okresie od marca do listopada 2019 r.); wartość 
dofinansowania: 600 zł/osoba/miesiąc, 

f) realizacji dwóch zadań skierowanych do społeczności romskiej, w ramach środków 
rządowego Programu integracji społeczności romskiej w Polsce:  
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g) „Działalność romskiej świetlicy integracyjno-edukacyjnej” (wartość zadania: 30.000 zł; 

wydatki w projekcie: zatrudnienie dwóch osób ze społeczności romskiej, zakup opału, 
środków czystości, drobnego wyposażenia kuchni), 

h) „Remont lokali zamieszkiwanych przez białogardzkie rodziny romskie” (wartość zadania: 
30.000 zł; liczba remontowanych lokali: 3; termin realizacji: 30 listopada 2019 r.), 

i) przygotowaniu partnerskiego wniosku o dofinansowanie zadania pn. „Let`s do it together” 
w ramach Programu Erasmus+ (okres realizacji: 2020 r. – 2021 r.; wartość wnioskowanego 
dofinansowania: 48.648,00 euro), 

j) przygotowaniu wniosku o dofinansowanie zadania pn. „Poprawa warunków życia rodzin 
romskich poprzez remont lokali mieszkalnych” w ramach rządowego Programu integracji 
społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020 (wnioskowane dofinansowanie: 108.000 
zł), 

k) przygotowaniu umowy o dofinansowanie projektu pn. „Budowa drogi rowerowej na ul. 
Dworcowej w Białogardzie” w ramach Działania 2.3 Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 (realizacja: 2020 r.; wartość zadania: 
0,45 mln zł; dofinansowanie: 0,3825 mln zł), 

l) podpisaniu umowy o dofinansowanie projektu „Termomodernizacja budynku użyteczności 
publicznej – Urzędu Miasta Białogard” w ramach Działania 2.5 Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 (okres realizacji: 2016-
2023; wartość zadania: 6,9 mln zł; dofinansowanie: 2,4 mln zł). 

m) zakupieniu 4.000 szt. ołówków drewnianych z napisem „Gdy o ziemię naszą dbasz, czysto 
wokół masz”, które zostały przekazane dla dzieci ze szkół i przedszkoli, które brały udział 
w jesiennej akcji sprzątania świata,  

n) organizacja 22 września 2019 r. (niedziela) dniem bez samochodu z okazji „Europejskiego 
dnia bez samochodu”. W tym dniu mieszkańcy mogli skorzystać z bezpłatnej komunikacji 
miejskiej. Koszty transportu mieszkańców w wysokości 7.387,20 zł brutto, które obejmują 
również bezpłatną dla mieszkańców komunikację miejską w dniach  1 i 2 listopada 2019 r. 
- Dzień Wszystkich Świętych i Dzień Zaduszny, zostały pokryte z budżetu miasta, 

o) ogłoszeniu konkursu dla szkół podstawowych na przygotowanie w terminie do 20 grudnia 
2019 r. amatorskiego filmu edukacyjnego na temat prawidłowej segregacji odpadów 
komunalnych, 

p) przeprowadzeniu w dniu 20 września 2019 r. akcji „Sprzątanie świata” , w której zebrano 
około 2 m3 odpadów komunalnych, w tym 0,5 m3 odpadów z tworzyw sztucznych , 0,5 m3 
szkła oraz 1 m3 papieru, w akcji uczestniczyło około 1750 dzieci, 

q) zamówieniu tablic informacyjnych do ustawienia w lasach komunalnych o zakazach 
obowiązujących wynikających z ustawy o lasach, w tym o przepisach PPOŻ. 

 
        2) administracyjnych: 

a) przyjęciu 18 wniosków o wpis do CEIDG, 106 wniosków o zmianę wpisu w CEIDG, 
32 wniosków o zawieszenie działalności w CEIDG, 15 wniosków o wznowienie działalności 
w CEIDG, 23 wniosków o wykreślenie wpisu w CEIDG, 

b) wydaniu 9 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych do spożycia poza miejscem 
sprzedaży dla trzech przedsiębiorców (Anna Gołębiowska – Sklep Żabka, ul. Wojska 
Polskiego 6; Krystyna Kutuzow – Sklep „ASIK 2”, ul. Wł. Komara; Jeronimo Martins – 
Sklep Biedronka, ul. Mickiewicza), 

c) wydaniu 43 decyzji o przyznaniu dodatku mieszkaniowego i 10 decyzji o przyznaniu   
dodatku energetycznego,  

d) wydaniu 13 wypisów i wyrysów z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, 
e) wydaniu 42 zaświadczeń o przeznaczeniu działki w miejscowym planie zagospodarowania 

przestrzennego, 
f) naliczeniu 5 opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, 
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g) wydaniu 6 zezwoleń na wykreślenie z hipoteki i 3 na lokalizację infrastruktury technicznej,  
h) wydaniu 7 decyzji zezwalających na usunięcie 15 drzew z nieruchomości i 1 decyzji 

odmawiającej usunięcie 1 drzewa, 
i) wydaniu 2 decyzji: 1 umarzającej, 1 określającej wysokość opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi, 
j) wysłaniu 120 zawiadomień o zmianie wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi w związku z nieuiszczeniem tych opłat przez właścicieli poszczególnych  
nieruchomości, 

k) złożeniu 1 wniosku do Starosty Białogardzkiego o wydanie zezwolenia na usunięcie 6 drzew 
z nieruchomości własności  miasta Białogard, 

l) złożeniu 1 wniosku do Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków 
o wydanie zezwolenia na usunięcie 3 drzew, 

m) wydaniu 4 postanowień i tytułów wykonawczych o nałożeniu grzywny w związku 
z niewykonaniem przez właścicieli nieruchomości decyzji nakazującej usunięcie odpadów 
z nieruchomości położonych w Białogardzie przy ul. Ks. Czesława Berki z miejsca 
nieprzeznaczonego na ich składowanie lub magazynowanie, 

n) przyjęciu 135 deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 
o) wezwaniu 10 właścicieli nieruchomości do złożenia korekty deklaracji o wysokości opłaty 

za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w związku z zameldowaniem na 
nieruchomości cudzoziemców oraz wezwaniu 13 właścicieli nieruchomości do złożenia 
korekty deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  
w związku z zameldowaniem na nieruchomości dziecka, 

p) wysłaniu 120 zawiadomień o zmianie wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi w związku z nieuiszczaniem przez właściciela nieruchomości opłaty – od 6 
września 2019 r. zawiadomienie stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, 

q) przeprowadzeniu 8 kontroli nieruchomości pod kątem wyposażenia w pojemniki na odpady 
komunalne oraz przestrzegania regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie 
miasta Białogard. 
 

    3) finansowych:  
    zwiększono plan dochodów i wydatków w związku ze zwiększeniem  dotacji    celowych 

z budżetu państwa o kwotę: 
    - 182 600,00 z przeznaczeniem na pomoc państwa w wychowywaniu dzieci, 

− 4 123,71 zł realizacja jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia żywego dziecka, 
u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę 
zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie 
porodu, wraz z kosztami jego obsługi na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 listopada 2016 
r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”, 

−  54 700 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z wypłatą zryczałtowanych diet członkom 
obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu RP i Senatu RP zarządzonych na 
dzień 13 października 2019 r. 

            
4. Informacja o systemie gospodarowania odpadami komunalnymi: 

a) liczba osób zameldowanych w Białogardzie (stan na 31.08.2019 r.): 22 647 
b) liczba mieszkańców z deklaracji:      19 225 
c) liczba mieszkańców zbierających selektywnie odpady komunalne             17 953 
d) liczba mieszkańców niesegregujących odpady komunalne                           1 272 
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5. Realizacja uchwał Rady Miejskiej Białogardu 
UCHWAŁA NR XIII/99/2019 z dnia 25 września 2019 r. w sprawie współdziałania Miasta 
Białogard z Gminą Białogard w celu realizacji publicznego transportu zbiorowego w zakresie 
komunikacji miejskiej w granicach administracyjnych gminy Białogard jest w trakcie realizacji. 
 
 
UCHWAŁA NR XIII/100/2019 z dnia 25 września 2019 r.  zmieniająca uchwałę w sprawie 
określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Miasto 
Białogard, oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków przekazana została Wojewodzie 

Zachodniopomorskiemu celem opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Zachodniopomorskiego, uchwała wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2020 r. 

 
UCHWAŁA NR XIII/101/2019 z dnia 25 września 2019 r. w sprawie miejskiego programu 
przeciwdziałania narkomanii na lata 2019-2022 jest na bieżąco realizowana. 

 

UCHWAŁA NR XIII/102/2019 z dnia 25 września 2019 r. o zmianie uchwały budżetowej na rok 
2019 opublikowana została w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego w dniu 

2 października 2019 r. poz. 4901. 
 
UCHWAŁA NR XIII/102/2019 z dnia 25 września 2019 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy 
finansowej Miasta Białogard na lata 2019-2028 realizowana zgodnie ze zmianą.   
 
 
 
 
 

                                                                                                               Burmistrz 

                                                                                                        mgr Emilia Bury 

 

 


