Będzin, dnia 30 września 2015 roku

WOr. 0057.7.2015
Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta Będzina za okres od 25 czerwca 2015 r.
do 30 września 2015 r.
W powyższym okresie wydano zarządzenia m. in. w sprawach:
zmian

w budżecie miasta na 2015 rok,

zmiany

Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Będzina na lata 2015 – 2023,

przyjęcia

informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Będzina, informacji o kształtowaniu
się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego
samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2015 roku,
odstąpienia

od procedury przetargowej i zawarcia umowy najmu garażu przy ulicy
Krasickiego 19,
ogłoszenia

i organizacji pierwszych przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż lokali
mieszkalnych położonych przy ulicach :
1) Małachowskiego nr 7,
2) Sączewskiego nr 10,
3) Walki Młodych 1,
4) 11 Listopada 2D,
5) Traugutta 3,
6) Gawlika 7,
7) Zwycięstwa 20 i 22,
sprzedaży

7 lokali mieszkalnych w formie bezprzetargowej na rzecz ich najemców,

sprzedaży

w formie przetargu ustnego ograniczonego nieruchomości niezabudowanych
położonych przy ulicach :
1) Modrzejowskiej,
2) Mostowej,
ogłoszenia

i organizacji I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości
położonych przy ulicach :
1) Krakowskiej,
2) Modrzejowskiej,
ogłoszenia

i organizacji I przetargu pisemnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości
położonych przy ulicach :
1) Chopina,
2) w rejonie Drogi Krajowej DK 86 i ulicy Żeromskiego,
ogłoszenia

i organizacji II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości
położonej przy ulicy Rolniczej,
ogłoszenia

i organizacji kolejnego przetargu pisemnego nieograniczonego na sprzedaż
nieruchomości położonej pomiędzy ulicami: Krakowską i Zagórską – obszar tzw. „Gospodarczej
Bramy Śląskiej”,

ogłoszenia

wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę na czas
nieoznaczony położonych przy ulicach :
1) Namiarkowej,
2) Kochanowskiego,
3) Wolskiej,
4) Odkrywkowej,
5) Podłosie,
6) Łąkowej,
7) Róży Luksemburg,
ogłoszenia

wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę na okres 3 lat
położonych przy ulicach :
1) Al. Kołłątaja,
2) Kolejowej,
3) Wróblewskiego,
4) Piastowskiej,
nie

skorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości położonych przy ulicach :
1) Namiarkowej,
2) Hugo Kołłątaja,
rozłożenia

na 10 rat zaległości za 2015 rok z tytułu prawa użytkowania wieczystego
nieruchomości położonej przy ulicy Łącznej,
powołania

komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans
na stopień nauczyciela mianowanego,
zatwierdzenia

wzorów wniosków, umów i protokołów odbioru, stanowiących załączniki
do Regulaminu udzielania dotacji ze środków budżetu miasta do budowy przydomowych
oczyszczalni ścieków na terenie miasta Będzina,
zatwierdzenia

wzoru wniosku, zgłoszenia, umowy i protokołu stanowiących załączniki
do Regulaminu udzielania dofinansowania ze środków budżetu miasta do zadań z zakresu
demontażu, transportu i unieszkodliwienia odpadów zawierających azbest, powstałych przy
likwidacji pokryć dachowych i elewacji z jednorodzinnych budynków mieszkalnych i budynków
gospodarczych położonych na terenie miasta Będzina,
powołania

zespołu do wykonania zadań związanych z organizacją i przeprowadzeniem
Referendum Ogólnokrajowego w sprawach o szczególnym znaczeniu dla państwa zarządzonego
na 6 września 2015 r. oraz wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.,
wyznaczenia

na terenie Gminy Będzin miejsc na bezpłatne umieszczanie
obwieszczeń wyborczych oraz plakatów i haseł podmiotów biorących udział
referendalnej w ogólnokrajowym referendum zarządzonym na dzień 6 września
komitetów
wyborczych
w
wyborach
parlamentarnych
zarządzonych
25 października 2015 r.,

urzędowych
w kampanii
2015 r. oraz
na
dzień

powołania

na terenie gminy Będzin składów komisji wyborczych do przeprowadzenia referendum
ogólnokrajowego zarządzonego na dzień 6 września 2015 roku,
ustalenia

regulaminu wynagradzania kierowników jednostek organizacyjnych miasta Będzina –
niebędących nauczycielami, dyrektorów szkół, przedszkoli i placówek oświatowo –
wychowawczych oraz dyrektorów żłobków miejskich,

powierzenia

Pani Ewie Konderak pełnienia obowiązków dyrektora Przedszkola Miejskiego nr 13
im. Juliana Tuwima w Będzinie,
powierzenia

Panu Dariuszowi
Sportowego w Będzinie.

Sygule

stanowiska

dyrektora

Międzyszkolnego

Ośrodka

W w/w okresie w ramach przyjęć interesantów przyjęto 90 klientów zewnętrznych.
Zgłoszone sprawy dotyczyły między innymi: przydziału lokalu mieszkalnego, przydziału lokalu
socjalnego, podpisania umowy najmu, odpracowania zadłużenia, rozłożenia na raty zaległości
czynszowych, pomocy socjalnej, umorzenia opłat za pobyt w schronisku, dzierżawy działki,
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, przekształcenia prawa użytkowania
wieczystego działki, miejsc parkingowych.
Pod obrady sesji skierowano 9 projektów uchwał oraz informację o wykonaniu budżetu miasta
Będzina za I półrocze 2015 roku.
W omawianym okresie zawarto 3 akty notarialne w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych na
kwotę 28.568 zł.
Ponadto w tym okresie odbyły się takie wydarzenia jak:

•
•

26.06.2015 r.
Uroczyste zakończenie roku szkolnego.
Finał VIII Edycji Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego im. Wladysława Stefana Sebyły.

•
•

27.06.2015 r.
Konferencja oraz targi wystawiennicze „Dom energooszczędny".
Uroczyste otwarcie nowej siedziby Muzeum Śląskiego w Katowicach.

•
•
•

28.06.2015 r.
Uroczysta Gala z okazji 65-lecia Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Katowicach.
VII Jarmark Rzemiosła i Rękodzieła.
Wręczenie Nagrody ZŁOTY CYGANEK.

•

29.06.2015 r.
Spotkanie poświęcone sytuacji w regionie w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim w Katowicach.

•

05.07.2015 r.
Cykl niedzielnych koncertów - „Wakacje wspomnień”.

•

08.07.2015 r.
Zgromadzenie Wspólników MZBM Sp z o. o. w Będzinie.

•

12.07.2015 r.
„Wakacje wspomnień” - Zabawy i animacje dla dzieci.

•

14.07.2015 r.
Uroczysta Akademia z Okazji Święta Policji.

•

21.07.2015 r.
Koncert finałowy - „PROJEKT ERASMUS”.

•

24.07.2015 r.
Spotkanie Komitetu Sterującego - „Zagłębiowski Park Linearny”.

•

01.08.2015 r.
Festyn „Rowerem po zdrowie”.

•

03.08.2015 r.
72 TOUR de POLOGNE.

•

06.08.2015 r.
Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników MZBM Sp. z o. o. w Będzinie.

•

09.08.2015 r.
Wystawa Psów Rasowych.

•

15.08.2015 r.
Obchody Święta Wojska Polskiego przy ul. Sienkiewicza,pod pomnikiem

•

18.08.2015 r.
Uroczystości z okazji 10-lecie Filii Ośrodka Kultury w Grodźcu.

•

20.08.2015 r.
Inauguracja Kampanii Przeciwko Przemocy „Obalamy Mity".

•
•

21.08.2015 r.
Wernisaż II Międzynarodowego Zagłębiowskiego Festiwalu Sztuki Art Passion.
Spotkanie inaugurujące sezon PlusLigi 2015/2016.

•
•

27.08.2015 r.
XI Sesja Rady Powiatu Będzińskiego.
Konferencja dot. współpracy Multisport w Urzędzie Marszałkowskim w Katowicach.

•

29 .08.2015 r.
Zakończenie lata.

•

30.09.2015 r.
V Będzińska Biesiada Smaków.

•

01.09.2015 r.
Miejska Inauguracja Roku Szkolnego 2015/2016.

•
•

04.09.2015 r.
Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników MZBM Sp. z o. o. w Będzinie.
Wernisaż wystawy poplenerowej - jubileuszowej XX edycji pleneru „Będzińskie Pejzaże".

•
•
•

05.09.2015 r.
Piknik Rodzinny,.
Narodowe czytanie „Lalki" Bolesława Prusa.
Otwarcie Strefy Aktywności Rodzinnej - na Ksawerze i w Łagiszy.

•

09.09.2015 r.
Spotkanie ze Sławomirem Koprem autorem książek historycznych.

•

•

•

•
•

•
•

10.09.2015 r.
Konferencja zamykająca realizację projektu pn. "e-Policja w służbie społeczeństwu
województwa śląskiego".
12.09.2015 r.
II Będzińskie Zawody Jeździeckie.
13.09.2015 r.
Uroczyste obchody XXXV-lecia NSZZ „Solidarność" - Msza Św. w Sanktuarium Polskiej
Golgoty Wschodu.
16.09.2015 r.
Konferencja pt. „Śląskie potencjały: ICT” - technologie dla miast przyszłości.
II Edycja Konferencji - „Kierunek Inwestycje”.
17.09.2015 r.
Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników - Spółka Ciepłowniczo - Energetyczna Jaworzno III
Sp.z o. o. w Jaworznie.
Podsumowanie - Europejskiego Tygodnia Sportu - XXI edycja Sportowego Turnieju Miast
i Gmin Województwa Śląskiego - Urząd Marszałkowski w Katowicach.

•
•

18.09.2015 r.
Dzień Przedszkolaka.
Sparing - MKS Będzin - Warta Zagłębie.

•

19.09.2015 r.
Zawody Młodych Piłkarskich Talentów.

•

24.09.2015 r.
Jubileuszowy Koncert wieńczący rok obchodów 25-lecia Towarzystwa Przyjaciół Będzina.

•

25.09.2015 r.
XII Powiatowa Olimpiada Osób Niepełnosprawnych „Integracja - Będzin".

•

26.09.2015 r.
Jubileusze pożycia małżeńskiego.

•
•

29.09.2015 r.
Uroczystość Wręczania Aktów Nadania Stopnia Zawodowego Nauczyciela Dyplomowanego.
Pasowanie na pierwszaka - Szkoła Podstawowa Nr 1.

Prezydent Miasta
(-) Łukasz Komoniewski

