Będzin, dnia 28 lutego 2018 roku
WOr. 0057.2.2018
Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta Będzina za okres od 25 stycznia 2018 r.
do 28 lutego 2018 r.
W powyższym okresie wydano zarządzenia m. in. w sprawach:
zmian

w budżecie miasta na rok 2018,

sprzedaży

w formie przetargu ustnego ograniczonego nieruchomości niezabudowanych
położonych przy ulicach:
1) Skośnej,
2) Potockiego,
3) Wolskiej,
4) Odkrywkowej,
nieskorzystania

z prawa pierwokupu nieruchomości położonych w rejonie ulicy Kijowskiej,

ogłoszenia

wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do oddania w dzierżawę na okres
3 lat położonych przy ulicach:
1) Barlickiego,
2) Zagórskiej,
3) Wolności,
4) Al. H. Kołłątaja,
5) Mazowieckiego,
ogłoszenia

i organizacji II przetargu pisemnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości
położonych przy ulicach:
1) Paryskiej,
2) 1 Maja 40,
ogłoszenia

i organizacji II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż prawa użytkowania
wieczystego działek niezabudowanych położonych w pobliżu ulicy Siemońskiej,
odstąpienia

od procedury przetargowej i zawarcia umowy najmu lokalu użytkowego położonego
przy Al. H. Kołłątaja,
oddania

w użyczenie lokali użytkowych położonych na terenie Dworca PKP Będzin-Miasto
na rzecz Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej,
sprzedaży

6 lokali mieszkalnych w formie bezprzetargowej na rzecz ich najemców,

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 projektów uchwał w sprawach:
1) zmiany uchwały w sprawie zasad i trybu postępowania przy udzielaniu dotacji celowej
na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w Będzinie,
2) opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt miasta Będzina,
3) wymagań, jakie powinien spełniać projekt budżetu obywatelskiego,
powołania

komisji konkursowej do zaopiniowania ofert biorących udział w konkursie na wsparcie
realizacji zadań własnych miasta Będzina w dziedzinie kultury fizycznej oraz kultury w 2018 roku,

ogłoszenia

wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań własnych Miasta
Będzina w 2018 roku z zakresu rozwoju sportu przez podmioty działające w formie stowarzyszenia
( na konkurs wpłynęły 4 oferty - RKS Grodziec, RKS Łagisza, BKS Sarmacja, Stowarzyszenia
Football Club Będzin - wszystkie oferty spełniły warunki i kryteria określone w ogłoszeniu
o konkursie ),
wprowadzenia

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

regulaminu dla mieszkańców Miasta Będzin dotyczącego naboru uzupełniającego
wniosków w ramach projektu „Budowa instalacji solarnych do produkcji energii ze źródeł
odnawialnych w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie Będzina”,
przeprowadzenia

powszechnej akcji deratyzacji na terenie miasta Będzina w okresie od 1 marca
do 30 kwietnia 2018 r. oraz od 1 września do 31 października 2018 r.
W w/w okresie w ramach przyjęć interesantów przyjęto 21 klientów zewnętrznych.
Zgłoszone sprawy dotyczyły między innymi: przydziału lokalu mieszkalnego, zamiany mieszkania,
wykupu lokali mieszkalnych, remontu lokalu mieszkalnego, zakupu gruntu.
Pod obrady sesji skierowano 10 projektów uchwał.
W omawianym okresie zawarto 4 akty notarialne w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych
na rzecz ich najemców na kwotę 42.850,00 zł.
Ponadto w tym okresie odbyły się takie wydarzenia jak:
25.01.2018 r.
• Finisaż wystawy „Szopki krakowskie”.
02.02.2018 r.
• Muzealne spotkania podróżnicze „Laponia - rok w krainie reniferów”.
03.02.2018 r.
• Turniej piłki nożnej „Ojciec i syn” - rocznik 2008-2009.
10.02.2018 r.
• Turniej piłki nożnej „Ojciec i syn” - rocznik 2010-2011.
12.02.2018 r.
• Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Miejskiego Zakładu Budynków Mieszkalnych
Sp. z o. o. w Będzinie.
11.02.2018 r.
• Zawody narciarskie w slalomie gigancie na stoku Złoty Groń w Istebnej o puchar
Prezydenta Miasta.
14.02.2018 r.
• Dzień bajki pt. „Bal u Kopciuszka” - PM nr 10.
16.02.2018 r.
• V sesja Zgromadzenia Górnośląsko - Zagłębiowskiej Metropolii.

17.02.2018 r.
• Turniej młodzików piłki siatkowej.
• Mecz MKS Będzin - Trefl Gdańsk.
18.02.2018 r.
• Mistrzostwa Śląska - Kinder+Sport.
19.02.2018 r.
• Otwarcie obiektu sportowego w Szkole Podstawowej nr 1.
20.02.2018 r.
• III Walentynkowy Turniej Zbijaka - SP nr 3.
23.02.2018 r.
• Posiedzenie Rady Społecznej Powiatowego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej
w Czeladzi.
• Dzień Myśli Braterskiej - ZHP.
24.02.2018 r.
• Turniej Karate Kyokushin.
26.02.2018 r.
• XXXVII sesja Rady Powiatu Będzińskiego.
• Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki TBS „Centrum” sp. z o. o.
26.02.2018 r.
• Uroczystość Święta Szkoły połączona z premierą spektaklu pt. „Dziady” w wykonaniu
uczniów II Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Wyspiańskiego.

Prezydenta Miasta
(-) Łukasz Komoniewski

