Będzin, dnia 21 grudnia 2016 roku
WOr. 0057.10.2016
Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta Będzina za okres od 1 grudnia 2016 r.
do 21 grudnia 2016 r.

W powyższym okresie wydano zarządzenia m. in. w sprawach:
zmian

w budżecie miasta na 2016 rok,

projektu

uchwały w sprawie budżetu miasta na 2017 rok,

projektu

uchwały
na lata 2017-2028,
ogłoszenia

w

sprawie

Wieloletniej

Prognozy

Finansowej

Miasta

Będzina

i organizacji I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości

położonych:
1) w rejonie ulicy Mostowej,
2) przy ulicy Niecałej,
sprzedaży

w formie bezprzetargowej działek położonych przy drodze krajowej DK-86,

przeznaczenia

do
przy ulicach:
1) Skalskiego,
2) Modrzejowskiej,
3) Namiarkowej,
4) Stalickiego,

oddania

w

dzierżawę

na

okres

3

lat

nieruchomości

położonych

przeznaczenia

do oddania w dzierżawę na czas nieoznaczony nieruchomości położonych
przy ulicach:
1) Krakowskiej,
2) Berka Joselewicza,
nieskorzystania

z prawa pierwokupu nieruchomości położonych przy ulicach:

1) 27 stycznia,
2) Topolowej,
3) Konopnickiej,
rozłożenia

na 6 rat zaległości za lata 2014 - 2016 z tytułu opłaty rocznej w prawie użytkowania
wieczystego nieruchomości położonej przy ulicy Krakowskiej,
ogłoszenia

II ustnych nieograniczonych przetargów na sprzedaż lokali mieszkalnych położonych
przy ulicach:
1) Traugutta 3,
2) Gawlika 3 i 7,
przeznaczenia

ich najemców,

do sprzedaży 23 lokali mieszkalnych w formie bezprzetargowej na rzecz

przeznaczenia

do oddania w najem garaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego
położonych przy ulicach:
1) Krasickiego,
2) Sienkiewicza,
3) Browarnej,
4) Modrzejowskiej,
przeznaczenia

do oddania w najem lokali użytkowych w formie przetargu ustnego
nieograniczonego położonych przy ulicach:
1) Małachowskiego,
2) Sączewskiego,
przyznania

stypendium najzdolniejszym uczniom i studentom - mieszkańcom Będzina,

wyznaczenia

nauczycieli zastępujących dyrektorów szkól i przedszkoli:
1) Gimnazjum nr 3,
2) Przedszkola Miejskiego Nr 11, 14, 9,
zarządzenia

konsultacji z Będzińską Radą Działalności Pożytku Publicznego projektów uchwał

w sprawach:
1) „Miejskiego
Programu
Profilaktyki
i
Rozwiązywania
Problemów
Alkoholowych
na 2017 rok”,
2) wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego z Gminą Sosnowiec w sprawie
powierzenia Gminie Sosnowiec przez Gminę Będzin wykonywania zadań publicznych w zakresie
izby wytrzeźwień dla osób nietrzeźwych doprowadzonych do izby wytrzeźwień z terenu Gminy
Będzin,
3) „Programu badań przesiewowych słuchu dla uczniów klas i szkół podstawowych
zlokalizowanych na terenie miasta Będzin na lata 2017-2019”,
4) „Programu edukacji zdrowotnej dla dzieci w wieku przedszkolnym oraz ich rodziców na terenie
miasta Będzina na lata 2017-2019”,
5) zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Będzina,
6) powołania Będzińskiej Rady Seniora oraz nadania jej Statutu,
7) uchwalenia Programu Będzińska Karta Seniora.
W w/w okresie w ramach przyjęć interesantów przyjęto 13 klientów zewnętrznych.
Zgłoszone sprawy dotyczyły między innymi: przydziału lokalu mieszkalnego, wynajmu mieszkania,
spłaty zadłużenia, wykonania chodnika, podłączenia do sieci centralnego ogrzewania .
Pod obrady sesji skierowano 11 projektów uchwał.
W omawianym okresie zawarto 7 aktów notarialnych w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych
na kwotę 67.727 zł.
Ponadto w tym okresie odbyły się takie wydarzenia jak:

•
•

02.12.2016 r.
Uroczystość Jubileuszu 60-lecia SP nr 8.
XV Zagłębiowskie Spotkanie Górnicze „Po latach Pracy”.

•
•

03.12.2016 r.
Uroczyste obchody Barbórki.
Mikołajkowy Turniej Piłki Siatkowej.

•

04.12.2016 r.
VI Będzińskie Mikołajki.

•

08.12.2016 r.
XLI Sesja Związku Ogólnego Śląskiego Związku Gmin i Powiatów.
Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Miejskiego Zakładu Budynków Mieszkalnych
Sp. z o. o. w Będzinie.
Spotkanie Wigilijne - Zarząd Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Będzinie.

•
•
•
•
•

09.12.2016 r.
II Nocne spotkanie bajkowe „ Noc bajkowych niespodzianek” - MZS nr 4.
Finisaż wystawy „Henryk Sienkiewicz (Litwos) 1846-1916”.
Spotkanie Wigilijne - Będzińskie Stowarzyszenie Amazonek.
Obchody Międzynarodowego Dnia Wolontariusza.
Mecz MKS Będzin - ZAKSA Kędzierzyn Koźle.

•
•

10.12.2016 r.
Finał projektu Szlachetnej Paczki.
Mikołajkowy Turniej Szermierki.

•
•

•
•

•

•

11.12.2016 r.
Uroczystość wręczenia nagród laureatom konkursu „Szopka bożonarodzeniowa w tradycji
chrześcijańskiej” - SP nr 10.
Turniej piłki nożnej rocznik 2005 .
13.12.2016 r.
Uroczyste spotkanie wigilijne - Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddział
Będzin.
15.12.2016 r.
Spotkania opłatkowe - PM nr 5, SP nr 4.

•

16.12.2016 r.
Uroczystość wręczenia nagród w konkursach Zielona Pracownia_Projekt 2016 oraz Zielona
Pracownia'2016.
Spotkania wigilijne - PM nr 12, MOPS Będzin.

•

17.12.2016 r.
Jubileusz 70-lecia Teatru Dzieci Zagłębia im. Jana Dormana.

•

18.12.2016 r.
Jarmark Bożonarodzeniowy.

•

20.12.2016 r.
Przedstawienia Jasełkowe - SP nr 1, PM nr 9.

•

Prezydent Miasta
(-) Łukasz Komoniewski

