Będzin, dnia 22 lutego 2017 roku
WOr. 0057.2.2017
Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta Będzina za okres od 26 stycznia 2017 r.
do 22 lutego 2017 r.

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

w budżecie miasta na rok 2017,

nieskorzystania

z prawa pierwokupu nieruchomości położonych przy ulicy 11 Listopada,

ogłoszenia

wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę na okres 3 lat
położonych przy ulicach:
1) Mickiewicza,
2) Barlickiego,
3) Stawowej,
odstąpienia

od procedury przetargowej i wynajęcia lokalu użytkowego położonego przy ulicy
Małachowskiego 16 z przeznaczeniem na pomieszczenie gospodarcze,
odstąpienia od procedury
zarządzenia konsultacji z

przetargowej i zawarcia umowy najmu
Będzińską Radą Działalności Pożytku Publicznego oraz organizacjami
pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie projektów uchwał w sprawach:
1) planu gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Będzina,
2) opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta
Będzina w 2017 roku,
powołania

Społecznej Komisji Mieszkaniowej,

ogłoszenia

wyników otwartego konkursu na wsparcie realizacji zadań własnych Miasta Będzina
w 2017 roku z zakresu rozwoju sportu przez podmioty działające w formie stowarzyszenia
( na konkurs wpłynęły 3 oferty - SKS Łagisza, BKS Sarmacja, RKS Grodziec. Oferty spełniły
warunki i kryteria określone w ogłoszeniu o konkursie oraz zostały pozytywnie ocenione ),
ustalenia

terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania
uzupełniającego do prowadzonych przez miasto Będzin przedszkoli, oddziałów przedszkolnych
w szkołach oraz klas pierwszych szkół podstawowych,
wprowadzenia

regulaminu dofinansowania z budżetu miasta Będzina profilaktyki zdrowotnej
dzieci realizacji w trakcie wyjazdów na „zielone szkoły”,
przeprowadzenia

powszechnej akcji deratyzacji na terenie miasta Będzina w roku 2017.

W w/w okresie w ramach przyjęć interesantów przyjęto 17 klientów zewnętrznych.
Zgłoszone sprawy dotyczyły między innymi: przydziału lokalu mieszkalnego, przywrócenia umowy
najmu, remontu klatki schodowej, zamontowania progów zwalniających.

Pod obrady sesji skierowano 7 projektów uchwał.
W omawianym okresie zawarto 9 aktów notarialnych w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych
na kwotę 141.861 zł.
Ponadto w tym okresie odbyły się takie wydarzenia jak:

•

2.02.2017 r.
Narada roczna podsumowująca pracę w 2016 roku Komendy Powiatowej Policji
w Będzinie.
Uroczystość podsumowania projektu „Wszystkie Kolory Świata”.

•

10.02.2017 r.
Wernisaż wystawy III Edycji Konkursu Fotograficznego.

•

11.02.2017 r.
Statutowe Walne Zebranie Sprawozdawcze Ochotniczej Straży Pożarnej „Grodziec”.

•

12.02.2017 r.
Zawody narciarskie w slalomie gigancie o Puchar Prezydenta Będzina - Istebna Złoty Groń.

•

•

•
•
•

15.02.2017 r.
Walentynkowy Turniej Zbijaka organizowany z okazji realizacji projektu CEO „Młody
Obywatel” - MZS nr 3.
16.02.2017 r.
XXVI sesja Rady Powiatu Będzińskiego.
Nadzwyczajne Zgromadzenie Miejskiego Zakładu Budynków Mieszkalnych Sp. z o. o.
w Będzinie.
Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Ciepłowniczo - Energetycznej
Jaworzno III Sp. z o. o. w Jaworznie.

Z upoważnienia Prezydenta Miasta
Wiceprezydent Miasta
(-) Daria Paterek

