Będzin, dnia 24 lutego 2016 roku
WOr. 0057.2.2016
Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta Będzina za okres od 28 stycznia 2016 r.
do 24 lutego 2016 r.
W powyższym okresie wydano zarządzenia m. in. w sprawach:
zmian

w budżecie miasta na 2016 rok,

nie

skorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości położonych przy:
1) ulicy Mickiewicza,
2) ulicy Świerczewskiego,
3) ulicy Olszynowej,
przekazanie

w administrację Ośrodkowi Sportu i Rekreacji w Będzinie działek położonych przy
ulicy Żwirki i Wigury oraz w rejonie ulicy Pokoju, na których został zrealizowany obiekt
wypoczynkowo - rekreacyjny „Strefa Aktywności Rodzinnej”,
sprzedaży

w formie przetargu ustnego ograniczonego nieruchomości niezabudowanych
położonych przy ulicy Podsiadły,
sprzedaży

4 lokali mieszkalnych w formie bezprzetargowej na rzecz ich najemców,

odstąpienia

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

konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.
3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu uchwały w sprawie zmiany
uchwały Nr XV/118/2015 Rady Miejskiej Będzina z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie wzoru
deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez
właścicieli nieruchomości,
określenia

wzorów wniosków o przyjęcie oraz wzoru zgłoszenia do prowadzonych przez Miasto
Będzin szkół podstawowych i gimnazjów,
ogłoszenia

wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań własnych Miasta
Będzina w 2016 roku z zakresu rozwoju sportu przez podmioty działające w formie stowarzyszenia
( wpłynęły 2 dwie oferty: Robotniczego Klubu Sportowego „Grodziec” oraz Będzińskiego Klubu
Sportowego „Sarmacja”, które spełniły warunki i kryteria określone w ogłoszeniu o konkursie
oraz zostały pozytywnie ocenione ).
W w/w okresie w ramach przyjęć interesantów przyjęto 24 klientów zewnętrznych.
Zgłoszone sprawy dotyczyły między innymi: przydziału lokalu mieszkalnego, przywrócenia umowy
najmu, spłaty zadłużenia, wymiany okien, miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
przyznania zasiłku z MOPS-u, termomodernizacji budynku, wykonania chodnika.
Pod obrady sesji skierowano 5 projektów uchwał.
Ponadto w tym okresie odbyły się takie wydarzenia jak:
28.01.2016 r.
• Posiedzenie Zarządu Towarzystwa Przyjaciół Będzina.

•
•

29.01.2016 r.
Uroczyste Spotkanie Noworoczne w Miejskim Ośrodku Kultury w Wojkowicach.
Mecz telewizyjny - MKS Będzin - PGE Skra Bełchatów.

•

•

•

•
•

•
•
•

•

30.01.2016 r.
Ogólnopolski Turniej Szachowy o Puchar Prezydenta Miasta Będzina.
31.01.2016 r.
V Zimowa Krajowa Wystawa Psów Rasowych Związku Kynologicznego w Polsce oddziału
Będzin.
01.02.2016 r.
I Sesja Młodzieżowej Rady Będzina,
03.02.2016 r.
Posiedzenie Rady Społecznej Powiatowego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej
w Będzinie.
Spotkanie dot. planowanych działań zmierzających do poprawy funkcjonowania i sytuacji
ekonomicznej Powiatowego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Będzinie.
04.02.2016 r.
Koncert Karnawałowy - Państwowa Szkoła Muzyczna.
Koncert Noworoczny - I Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Będzinie.
Tłustoczwartkowy Wieczór Klubowy - Towarzystwo Przyjaciół Będzina.
06.02.2016 r.
Rozdanie dyplomów uczestnikom Będzińskiej Akademii Małego Odkrywcy - zakończenie
I semestru.

•
•

08.02.2016 r.
Uroczystość obchodów święta Służby Więziennej - Zakład Karny w Wojkowicach.
Wręczenie Złotej Odznaki „Miasto Przyjazne Dzieciom”.

•
•
•

10.02.2016 r.
Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników MZBM Sp. z o. o. w Będzinie.
Roczna Narada Służbowa Komendy Powiatowej Policji.
Mecz MKS Będzin - ZAKSA Kędzierzyn Koźle.

•
•
•
•

12.02.2016 r.
Spotkanie reprezentantów gmin Podregionu Sosnowieckiego - Sosnowiecki Park NaukowoTechnologiczny.
Zgromadzenie Górnośląskiego Związku Metropolitalnego.
Dzień Myśli Braterskiej - Msza Św. w Kościele pw. Św. Trójcy.
Spotkanie instruktorskie połączone z Dniem Myśli Braterskiej.
Spektakl teatralno - muzyczny pt. „Zaczarowany Świat Alicji" - SP nr 4.

•

14.02.2016 r.
Będzińskie Walentynki.

•

Z upoważnienia Prezydenta Miasta
Wiceprezydent Miasta
(-) Daria Paterek

