Będzin, dnia 19 kwietnia 2017 roku
WOr. 0057.4.2017
Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta Będzina za okres od 30 marca 2017 r.
do 19 kwietnia 2017 r.
W powyższym okresie wydano zarządzenia m. in. w sprawach:
zmian

w budżecie miasta na rok 2017,

zmiany

Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Będzina na lata 2017-2028,

nieskorzystania

z prawa pierwokupu nieruchomości położonych przy ulicach:

1) Konopnickiej,
2) Koszelew,
ogłoszenia

wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę na okres 3 lat
położonej w rejonie ulicy Strzyżowickiej,
ogłoszenia

i organizacji I przetargu pisemnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości
położonych przy ulicy Cieszkowskiego,
rozłożenia

na raty opłaty rocznej za 2017 rok za użytkowanie wieczyste nieruchomości
położonych przy ulicach:
1) Partyzantów,
2) Armii Ludowej,
3) Łącznej,
przeznaczenia

do sprzedaży 5 lokali mieszkalnych ze sprzedażą prawa wieczystego użytkowania
gruntu w formie przetargu ustnego nieograniczonego,
sprzedaży

3 lokali mieszkalnych w formie bezprzetargowej na rzecz ich najemców, stanowiących
własność Gminy Będzin, z ustanowieniem prawa użytkowania wieczystego ułamkowej części
gruntu,
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 wzoru deklaracji o wysokości opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości.
W w/w okresie w ramach przyjęć interesantów przyjęto 16 klientów zewnętrznych.
Zgłoszone sprawy dotyczyły między innymi: przydziału lokalu mieszkalnego, zamiany mieszkania,
przywrócenia umowy najmu, wycinki drzew, oświetlenia ulicy.
Pod obrady sesji skierowano 4 projekty uchwał.
Ponadto w tym okresie odbyły się takie wydarzenia jak:

•
•

30.03.2017 r.
Ogólnopolski konkurs plastyczny pod hasłem „Bohaterowie utworów Jana Brzechwy
w oczach dziecka" - PM Nr 4.
Happening Żonkilowy.

•

31.03.2017 r.
Miejski Przegląd Piosenki Przedszkolnej „Kolorowe Nutki" - Filia Ośrodka Kultury
w Grodźcu.
Noc z Andersenem - Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Będzinie.

•

02.04.2017 r.
Turniej Minipiłki Siatkowej.

•

•
•
•

•

•
•
•
•
•
•

•

•

•
•
•

04.04.2017 r.
Spotkanie z okazji Wielkanocy zorganizowane przez Polski Związek Emerytów, Rencistów
i Inwalidów.
Wernisaż wystawy „Oblicza św. Wojciecha na monetach Bolesława Kędzierzawego”.
Seminarium
inauguracyjne
powstania
Obserwatorium
Procesów
Miejskich
i Metropolitalnych pt. „Nauka dla samorządu - wiedzieć żeby działać” - Katowice.
05.04.2017 r.
Spotkanie w sprawie współpracy z Tauron Dystrybucja S.A
07.04.2017 r.
X Edycja Międzyprzedszkolnego Konkursu Recytatorskiego pt. „Wierszobranie”.
XXXVI Sesja Sejmiku Województwa Śląskiego.
Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród XXI Konkurs Wiedzy Technicznej - Uniwersytet
Śląski - Wydział Informatyki i Nauki o Materiałach.
Gala zakończenia VI edycji Ogólnokrajowego Turnieju Klas o Profilu Mundurowego
organizowanego przez Wyższą Szkołę Biznesu w Dąbrowie Górniczej.
Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Miejskiego Zakładu Budynków Mieszkalnych
Sp. z o. o. w Będzinie.
Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Miejskiego Zakładu Budynków Mieszkalnych
Sp. z o. o. w Będzinie.
08.04.2017 r.
Międzynarodowy turniej w szabli dziewcząt i chłopców o puchar Zagłębia - II Memoriał
Rafała Sznajdera - Sosnowiec.
09.04.2017 r.
Jarmark Wielkanocny.
10.04.2017 r.
Spotkanie Wielkanocne - Schronisko dla bezdomnych mieszkańców Miasta Będzina.
Złożenie kwiatów na grobie śp. Grzegorza Dolniaka.
Prezentacja pomocy dydaktycznych „Kolorowy świat wokół dziecka” pozyskanych
w ramach projektu „Będzińskie przedszkola miejscem do wszechstronnego rozwoju
młodych mieszkańców miasta” - SP Nr 11.

•
•
•

11.04.2017 r.
Konkurs „Wiedzy o Będzinie".
Konferencja „Myśleć globalnie, działać lokalnie".
Spotkanie Wielkanocne w Dziennym Domu Pomocy Społecznej.

•

12.04.2017 r.
Olimpiada Przedszkolaków - SP nr 4.
Z upoważnienia Prezydenta Miasta
Wiceprezydent Miasta
(-) Rafał Adamczyk

