Będzin, dnia 30 maja 2019 roku
WOr. 0057.6.2019
Sprawozdanie
z
działalności
Prezydenta
od 26 kwietnia 2019 r. do 30 maja 2019 r.

Miasta

Będzina

za

okres

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

w budżecie miasta na rok 2019,

nieskorzystania

z prawa pierwokupu nieruchomości położonych przy ulicach:
1) Królowej Jadwigi,
2) Kijowskiej,
3) Podskarpie,
ogłoszenia

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

wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do oddania w dzierżawę
na czas nieoznaczony przy ulicach:
1) Leśnej,
2) Kamiennej,
3) Wspólnej,
4) Skalskiego,
5) Rolniczej,
6) Łąkowej,
7) Wiejskiej,
ogłoszenia

wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do oddania w dzierżawę
na okres 3 lat położonych przy ulicach:
1) Wolności,
2) Wolskiej,
sprzedaży

w formie przetargu ustnego ograniczonego nieruchomości niezabudowanej
położonej przy ulicy Skośnej,
oddania

w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat, w formie przetargu nieograniczonego
działki wraz ze sprzedażą posadowionego na niej obiektu użytkowego – przychodnia
zdrowia przy ulicy Siemońskiej 11,
ogłoszenia

wykazu lokali użytkowych przeznaczonych do wynajmu na czas oznaczony
do 3 lat w trybie bezprzetargowym położnych przy ulicach:
1) Modrzejowskiej 84,
2) Małachowskiego 11,

zatwierdzenia

arkuszy organizacyjnych prowadzonych przez Miasto Będzin przedszkoli,
szkól podstawowych oraz Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego i przyjęcia do realizacji
w roku szkolnym 2019/2020,
wprowadzenia

harmonogramu kontroli punktów sprzedaży napojów alkoholowych
na terenie miasta Będzina na II pólrocze 2019 roku,
zarządzenia

konsultacji z Będzińską Radą Działalności Pożytku Publicznego oraz
organizacjami pozarządowymi projektów uchwał w sprawach:
1) wyrażenia zgody na utworzenie dwóch miejsc okazjonalnie wykorzystywanych
do kąpieli pod nazwą Brzozowica I i Brzozowica II,
2) trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Miejskiego Zespołu
Interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz szczegółowych
warunków jego funkcjonowania.
W w/w okresie w ramach przyjęć klienci zewnętrzni zgłosili sprawy dotyczące między
innymi: przydziału mieszkania, utrzymania czystości i porządku terenów miejskich,
wydania decyzji o warunków zabudowy, przycięcia drzew.
W omawianym okresie zawarto 2 akty notarialne w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych
na rzecz ich najemców na kwotę 15.832 zł.

Pod obrady sesji skierowano 8 projektów uchwał.
Ponadto w tym okresie odbyły się m.in. takie wydarzenia jak:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bieg Dziecięcy.
Bieg z Gwiazdami.
Obchody Święta 3-go Maja.
Obchody Dnia Strażaka.
Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Agencji Rozwoju Lokalnego SA
w Sosnowcu.
Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Miejskiego Zakładu Budynków
Mieszkalnych Sp. z o. o. w Będzinie.
Turniej Rycerski.
Finał „Małych form scenicznych".
Juwenalia Plus.
Obrady Kapituły Zagłębiowskiej Nagrody „Humanitas".
Posiedzenie Zarządu Śląskiego Związku Gmin i Powiatów Województwa Śląskiego.
Popisy przedszkolaka.
Finał konkursu grafiki komputerowej.
Będzińska Majówka.
Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego.
Obchody z okazji Dnia Mamy.
I Powiatowy Turniej Gry w Kręgle.
XVII Sesja Górnośląsko – Zagłębiowskiej Metropolii.
Prezydent Miasta
(-) Łukasz Komoniewski

