Będzin, dnia 28 marca 2019 roku
WOr. 0057.4.2019
Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta Będzina za okres od 1 marca 2019 r.
do 28 marca 2019 r.
W powyższym okresie wydano zarządzenia m. in. w sprawach:
zmian

w budżecie miasta na rok 2019,

nieskorzystania

z prawa pierwokupu nieruchomości położonych w rejonach ulic:

1) Odkrywkowej,
2) Odrodzenia,
ogłoszenia

i organizacji II przetargu pisemnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości
położonej przy ulicy 1 Maja,
ogłoszenia

i organizacji I przetargu pisemnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości
położonych przy ulicach:
1) Cieszkowskiego,
2) Żeromskiego,
ogłoszenia

i organizacji I przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej
w rejonie ulicy Brzozowickiej,
ogłoszenia

wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do oddania w dzierżawę na czas
nieoznaczony położonej przy ulicach:
1) Brzozowickiej,
2) Reymonta,
sprzedaży

w formie przetargu pisemnego nieograniczonego nieruchomości położonych
przy ulicach:
1) Lipowej,
2) Niemcewicza,
3) Żeromskiego,
sprzedaży

w formie bezprzetargowej nieruchomości położonej przy ulicy Krakowskiej,

przeznaczenia

do oddania w najem lokali użytkowych położonych w budynku Dworca PKP

Będzin-Miasto,
przeznaczenia

do oddania w najem lokali użytkowych i garaży w formie II przetargu ustnego
nieograniczonego,
sprzedaży

15 lokali mieszkalnych w formie bezprzetargowej na rzecz ich najemców,

ogłoszenia

wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych gminy
Będzin w dziedzinie kultury fizycznej w 2019 roku,
ogłoszenia

wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych gminy
Będzin w dziedzinie kultury w 2019 roku,

przyjęcia

opracowania pn.: „Standardy i wytyczne kształtowania infrastruktury rowerowej”,

ogłoszenia

konkursu na stanowisko dyrektorów: Szkoły Podstawowej nr 10 i nr 11,

wyznaczenia

na terenie Miasta Będzina miejsc na bezpłatne umieszczenie urzędowych
obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach posłów do Parlamentu
Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.,
powołania

zespołu do wykonania zadań związanych z organizacją i przeprowadzeniem
i rozliczeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.,
przeprowadzania

powszechnej akcji deratyzacji na terenie miasta Będzina w roku 2019.

W w/w okresie w ramach przyjęć klienci zewnętrzni zgłosili sprawy dotyczące między innymi:
przydziału mieszkania, opłat czynszowych, zakupu działki, rewitalizacji terenów śródmieścia,
pomocy społecznej.
Pod obrady sesji skierowano 7 projektów uchwał.
Ponadto w tym okresie odbyły się m.in. takie wydarzenia jak:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

XLV sesja Zgromadzenia Ogólnego Śląskiego Związku Gmin i Powiatów.
Uroczyste obchody 18 rocznicy powstania Bractwa Rycerskiego Zamku Będzin.
Konkurs prozdrowotny „Mały ratownik” - PM nr 9.
Uroczyste obchody Dnia Kobiet.
Dzień bajki pt. „Przygody Koziołka Matołka”.
Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Miejskiego Zakładu Budynków Mieszkalnych
Sp. z o. o. w Będzinie.
XV sesja Zgromadzenia Górnośląsko - Zagłębiowskiej Metropolii.
Walne zebranie Ochotniczej Straży Pożarnej „Grodziec”.
Miejski Przegląd Piosenki Przedszkolnej Kolorowe Nutki pt. „Zdrowy Przedszkolak”.
Wernisaż wystawy „Zaczarowany świat zabawek”.
Spotkanie w sprawie założeń regionalnej polityki rowerowej województwa śląskiego.
Gala Jubileuszowa z okazji 10 lat Szlachetnej Paczki.
Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej
Sp. z o. o. w Sosnowcu.
Jubileusz 20 - lecia Będzińskiego Stowarzyszenia Amazonek.
XII Metropolitalne Święto Rodziny.
Konferencja Zagłębiowski Okrągły Stół dla Czystego Powietrza.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Agencji Rozwoju Lokalnego Spółka Akcyjna
w Sosnowcu.
V Dziecięcy Festiwal Piosenki Angielskiej – PM nr 2.
Z up. Prezydenta Miasta Będzina
Wiceprezydent Miasta
(-) Anna Drzewiecka

