Będzin, dnia 29 marca 2017 roku
WOr. 0057.3.2017
Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta Będzina za okres od 23 lutego 2017 r.
do 29 marca 2017 r.

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

w budżecie miasta na rok 2017,

rozłożenia

na 12 rat opłaty rocznej za 2017 rok z tytułu prawa użytkowania wieczystego
nieruchomości położonej przy ulicy Krośnieńskiej 1 na podstawie wniosku złożonego przez
wspólników spółki „PRO-FEMINA”,
ogłoszenia

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

i organizacji II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż prawa użytkowania
wieczystego działek niezabudowanych położonych w pobliżu ulicy Siemońskiej przeznaczonych
pod zabudowę garażową,
ogłoszenia

i organizacji kolejnego
nieruchomości położonych przy ulicach:
1) Podsiadły,
2) Rolniczej,

przetargu

ustnego

nieograniczonego

na

sprzedaż

udzielenia

50% bonifikaty od opłaty rocznej ustalonej na 2016 rok za użytkowanie wieczyste
dla 82 użytkowników wieczystych,
odstąpienia

od procedury przetargowej i wynajęcia lokalu użytkowego położonego
przy ulicy Sączewskiego 13 z przeznaczeniem na archiwum dokumentacji i wyposażenia biura
rachunkowego „UKŁAD”,
zarządzenia

konsultacji z Będzińską Radą Działalności Pożytku Publicznego oraz organizacjami
pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie projektu uchwały w sprawie zasad i trybu postępowania
przy udzielaniu dotacji celowej na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki
wodnej w Będzinie,
ogłoszenia

wyników otwartego konkursu na wsparcie realizacji zadań publicznych Miasta
Będzina w dziedzinie kultury fizycznej w 2017 roku (na konkurs wpłynęło 5 ofert. Oferty spełniły
warunki i kryteria określone w ogłoszeniu o konkursie oraz zostały pozytywnie ocenione),
ogłoszenia

wyników otwartego konkursu na wsparcie realizacji zadań publicznych Miasta
Będzina w dziedzinie kultury w 2017 roku (na konkurs wpłynęło 10 ofert. Oferty spełniły warunki
i kryteria określone w ogłoszeniu o konkursie oraz zostały pozytywnie ocenione).
W w/w okresie w ramach przyjęć interesantów przyjęto 33 klientów zewnętrznych.
Zgłoszone sprawy dotyczyły między innymi: przydziału lokalu mieszkalnego, zamiany mieszkania,
przywrócenia umowy najmu, przedłużenia umowy najmu, dodatku mieszkaniowego, wykonania
remontu w budynku, organizacji ruchu drogowego.

Pod obrady sesji skierowano 10 projektów uchwał.
W omawianym okresie zawarto 2 akty notarialne w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych
na kwotę 14.709 zł.
Ponadto w tym okresie odbyły się takie wydarzenia jak:

•

23.02.2017 r.
Wernisaż wystawy „Malarski Świat Miry Dudek".

•
•
•

24.02.2017 r.
Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych".
Dzień Myśli Braterskiej - Związek Harcerstwa Polskiego.
Mecz MKS Będzin - AZS Częstochowa.

•
•

25.02.2017 r.
Turniej Piłki Nożnej.
Premiera spektaklu „Cudowna lampa AlLadyna”.

•

26.02.2017 r.
Będzińska Liga Siatkonogi i Ligi Futsalu.

•

27.02.2017 r.
Rozstrzygnięcie konkursu „Pamiętajcie o ogrodach".

•

02.03.2017 r.
Koncert Pedagogów - Państwowa Szkoła Muzyczna I st. im. Fryderyka Chopina.

•

03.03.2017 r.
Wernisaż wystawy „Kobiety w sztuce".

•
•
•
•

04.03.2017 r.
Turniej piłki nożnej Wikoss.
Uroczyste obchody 16 rocznicy powstania Bractwa Rycerskiego Zamku Będzina.
Jubileusze 50, 60-lecia pożycia małżeńskiego.
Maraton Aqua Aerobiku.

•

05.03.2017 r.
Maraton Zumby.

•
•

06 - 8.03.2017 r.
Obchody Dnia Kobiet.
Spektakl „Kobieta Pierwotna".

•

08.03.2017 r.
Mecz MKS Będzin - Effector Kielce.

•

10.03.2017 r.
Uroczyste obchody Dnia Wędkarza.

•
•
•

11.03.2017 r.
Turniej Piłki Nożnej o Puchar Prezydenta Miasta Będzina.
Walne zebranie sprawozdawcze OSP Łagisza.
Mecz MKS Będzin - Orico AZS Politechnika Warszawska.

•

13.03.2017 r.
Konferencja „Dyrektor Liderem Marketingu".

•
•
•
•

15.03.2017 r.
Finał Konkursu Poezji Studenckiej.
Wspomnienie o Ireneuszu Wikarku.
Otwarcie Centrum Psychiatrii dla Dzieci i Młodzieży w Sosnowcu.

•

16-18.03.2017 r.
III Edycja Kongresu Młodego Samorządu - Duszniki-Zdrój.

•
•

17.03.2017 r.
III Dziecięcy Festiwal Piosenki Angielskiej.
„Wieczór czarów" - SP nr 4.

•

19.03.2017 r.
Turniej Piłki Siatkowej o Puchar Prezydenta.

•

21-22.03.2017 r.
XXXVIII Zgromadzenie Ogólne Związku Miast Polskich w Serocku.

•

22.03.2017 r.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Agencji Rozwoju Lokalnego S.A.
z siedzibą w Sosnowcu.

•

23.03.2017 r.
Spotkanie dot. utworzenia związku metropolitalnego w województwie śląskim.

•
•
•

25.03.2017 r.
Oficjalne otwarcie Turnieju Finałowego Mistrzostw Śląska Młodzików w Piłce Siatkowej.
Spektakl „Opowieści z ulicy Brokatowej" - Światowy Dzień Lalkarstwa.
Premiera spektaklu teatralnego „Ja, Danuta Siedzikówna – INKA”.

•

26.03.2017 r.
Mecz MKS Będzin - Asseco Resovia Rzeszów.

Z upoważnienia Prezydenta Miasta
(-) Wiceprezydent Rafał Adamczyk

