Będzin, dnia 25 kwietnia 2019 roku
WOr. 0057.5.2019
Sprawozdanie
z
działalności
Prezydenta
od 1 kwietnia 2019 r. do 25 kwietnia 2019 r.

Miasta

Będzina

za

okres

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

w budżecie miasta na rok 2019,

zmiany

Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Będzina na lata 2019 – 2028,

nieskorzystania

z prawa pierwokupu nieruchomości położonych przy ulicach:

1) Dąbrowskiej,
2) Kijowskiej,
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 okres 3 lat położonej przy ulicy Orkana,
sprzedaży

w formie przetargu pisemnego nieograniczonego nieruchomości położonej
przy ulicy Filtrowej,
zarządzenia

konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz Będzińska Radą
Działalności Pożytku Publicznego projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały
Nr XV/116/2015 Rady Miejskiej Będzina z dnia 6 grudnia 2015 roku w sprawie wyboru
metody ustalenia opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia
wysokości tej opłaty.
W w/w okresie w ramach przyjęć klienci zewnętrzni zgłosili sprawy dotyczące między
innymi: przydziału mieszkania, zamiany mieszkania, dofinansowania do zmiany sposobu
ogrzewania, zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, remontu
drogi, wycięcia drzewa.
Pod obrady sesji skierowano 4 projekty uchwał oraz dokument dot. oceny zasobów
pomocy społecznej.
W okresie międzysesyjnym rozpoczął się strajk w szkołach i przedszkolach,
dla których organem prowadzącym jest Miasto Będzin.
Zgodnie z treścią protokołu Komisji Referendalnej z przebiegu referendum
strajkowego w Związku Nauczycielstwa Polskiego Oddział Międzygminny w Będzinie
za przeprowadzeniem akcji strajkowej w przedszkolach/szkołach i placówkach w Będzinie
opowiedziało się 1289 pracowników tych jednostek, co stanowi 88,96 % ogólnej liczby
osób uprawnionych.
Według stanu na dzień 9 kwietnia 2019 r. do ogólnopolskiego strajku nauczycieli
przystąpiło 12 przedszkoli, 10 szkół podstawowych oraz 2 gimnazja. Przedszkole Miejskie
im. Jana Marcina Szancera nr 10 w Będzinie nie włączyło się do akcji protestacyjnej.

Z danych gromadzonych na bieżąco przez Wydział Oświaty wynika,
że 9 kwietnia 2019 r. w będzińskich przedszkolach i szkołach od wykonywania pracy
wstrzymało się 652 nauczycieli oraz 11 pracowników obsługi.
Z informacji przekazanych przez dyrektorów jednostek oświatowych wynika,
że do strajku nie przystąpiło 31 nauczycieli, a 24 znajdowało się na zwolnieniu lekarskim.
Dane te zmieniały się dynamicznie w okresie od 10 do 23 kwietnia 2019 r.
Według stanu na 24 kwietnia 2019 r. sytuacja w będzińskich szkołach
i przedszkolach kształtuje się następująco:
• Przedszkole Miejskie nr 10 nie włączyło się do akcji strajkowej,
• 7 przedszkoli, tj.: Przedszkole Miejskie nr 1, Przedszkole Miejskie nr 5, Przedszkole
Miejskie nr 6, Przedszkole Miejskie nr 9, Przedszkole Miejskie nr 11, Przedszkole
Miejskie nr 12 odstąpiły od strajku i zajęcia w tych jednostkach odbywają się
normalnie,
• w pozostałych jednostkach strajkuje 455 nauczycieli, swą gotowość do pracy
zgłosiło 63 nauczycieli, a na zwolnieniach lekarskich przebywają 64 osoby.
Liczba strajkujących członków Związku Nauczycielstwa Polskiego według stanu
na 24 kwietnia 2019 r. wynosi: 158, a Solidarności: 27. Większość strajkujących to osoby
niezrzeszone w organizacjach związkowych.
Podczas strajku w przedszkolach i szkołach dyrektorzy ,w miarę możliwości, organizowali
zajęcia opiekuńcze, aby zapewnić opiekę dzieciom, które pojawiły się w przedszkolu
lub szkole.
Przebieg egzaminów zewnętrznych.
W dniach 10 – 12 kwietnia 2019 r. odbywał się egzamin gimnazjalny,
a w dniach 15 – 17 kwietnia 2019 r. egzamin ósmoklasisty.
Pomimo, że we wszystkich będzińskich szkołach prowadzona była akcja protestacyjna,
egzaminy przebiegły bez zakłóceń. Dyrektorzy skompletowali składy zespołów
nadzorujących, uzupełniając je nauczycielami z innych szkół, oraz działając zgodnie
ze znowelizowanym prawem, osobami posiadającymi kwalifikacje pedagogiczne.
Zajęcia dla dzieci będzińskich przedszkoli i szkół organizowane w okresie
od 8 do 17 kwietnia 2019 r.
Będzin i podległe miastu instytucje podczas strajku nauczycieli dołożyły wszelkich
starań, aby zminimalizować negatywne skutki protestu dla dzieci/uczniów i ich rodziców.
Swą pomoc w opiece nad uczniami i wychowankami będzińskich szkół podstawowych
i przedszkoli zaoferowały miejskie instytucje kultury i sportu, które przygotowały specjalną
ofertę
zajęć
dla
dzieci
na
czas
trwania
protestu
nauczycieli
w dniach 8 – 17 kwietnia 2019 r.
Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Stefana Żeromskiego w Będzinie
zorganizowała w szereg zajęć kulturalno - edukacyjnych. Dzieci mogły zagrać w gry
planszowe, wziąć udział w zajęciach plastycznych oraz czytelniczych. Oferta
przeznaczona była dla dzieci w wieku przedszkolnym od lat 4 i dzieci w wieku szkolnym.
Zajęcia odbywały się w siedzibie głównej oraz filiach.
Ofertę na czas strajku przygotował także Ośrodek Sportu i Rekreacji w Będzinie.
Dzieci mogły uczestniczyć w zajęciach sportowo-rekreacyjnych w Bawialni Będzin.
Ponadto w Centrum Sportowo– Konferencyjnym „Sportowa Dolina” zorganizowane zostały
zajęcia plastyczne.
Ośrodek Kultury w Będzinie zaprosił uczniów i wychowanków będzińskich szkół
i przedszkoli na zajęcia plastyczne, projekcję bajek na dużym ekranie. Dla chętnych
zorganizowane zostały również zajęcia kreatywno - ruchowe oraz zajęcia artystyczne.

Muzeum Zagłębia w Będzinie oferowało bezpłatne zwiedzanie Zamku, Pałacu
Mieroszewskich i podziemi miejskich z przewodnikiem, a także spotkanie z historykiem,
warsztaty tematyczne oraz gry muzealne.
W Teatrze Dzieci Zagłębia odbywały się warsztaty z przewodnikiem po budynku
Teatru Dormana pt. „Teatralne Zakamarki”. Uczniowie i wychowankowie będzińskich szkół
i przedszkoli zostali również zaproszeni wraz z opiekunami na spektakl „Karolcia”.
Ponadto w tym okresie odbyły się m.in. takie wydarzenia jak:
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Posiedzenie Zarządu Śląskiego Związku Gmin i Powiatów (na posiedzeniu w dniu
12 kwietnia 2019 roku Zarząd Śląskiego Związku Gmin i Powiatów podjął uchwałę
Nr 08/VIIIK /IV/2019 w sprawie powierzenia funkcji Zastępcy Przewodniczącego
Śląskiego Związku Gmin i Powiatów Prezydentowi Miasta Będzina - Panu
Łukaszowi Komoniewskiemu).
Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników PTHU „INTERPROMEX" Sp. z o. o.
w Będzinie.
Zwyczajne zgromadzenie Wspólników Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów
i Kanalizacji Sp. z o. o. w Będzinie.
Walne Zgromadzenie Wspólników Miejskiego Zakładu budynków Mieszkalnych
Sp. z o. o. w Będzinie.
XVI Sesja Górnośląsko – Zagłębiowskiej Metropolii.
Spotkanie Podregionu Sosnowieckiego.
Happening Żonkilowy.
Noc Andersena.
Klasyczna Niedziela.
Mistrzostwa Polski Taekwondo.
Międzynarodowy Turniej Dziewcząt i Chłopców w szermierce.
Jarmark Wielkanocny.
Prezydent Miasta
(-) Łukasz Komoniewski

