Będzin, dnia 26 września 2018 roku
WOr. 0057.7.2018
Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta Będzina za okres od 14 czerwca 2018 r.
do 26 września 2018 r.
W powyższym okresie wydano zarządzenia m. in. w sprawach:
zmian

w budżecie miasta na rok 2018,

zmiany

Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Będzina na lata 2018-2028,

przyjęcia

informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Będzina, informacji o kształtowaniu
się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego
samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2018 roku,
ogłoszenia

wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do oddania w dzierżawę
na okres 3 lat położonych przy ulicach:
1) Partyzantów,
2) Pileckiego,
3) Szkolnej,
4) Rzeszowskiej,
5) Brzozowickiej,
6) Rutki Laskier,
7) Krasickiego,
8) Rzeszowskiej,
9) Rolniczej,
10) Barlickiego,
11) Wróblewskiego,
12) Górniczej,
rozłożenia

na 24 raty należności z tytułu dzierżawy gruntu położonego przy ulicy Barlickiego,

ogłoszenia

wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do oddania w dzierżawę
na czas nieoznaczony położonych przy ulicach:
1) Wajdy,
2) Skalskiego,
przeznaczenia

do oddania w dzierżawę w formie przetargu ustnego ograniczonego działki
położnej w rejonie ulic Konopnickiej i Górniczej, z przeznaczeniem pod budowę zespołu garaży,
sprzedaży

w formie przetargu ustnego ograniczonego nieruchomości niezabudowanej położonej
przy ulicy Energetycznej,
sprzedaży

w formie
przy ulicy 1 Maja,
ogłoszenia

przetargu

pisemnego

nieograniczonego

nieruchomości

położonej

i organizacji I przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż nieruchomości
położonych przy ulicach:
1) Małobądzkiej,
2) Mickiewicza,
3) Prostej,
4) Energetycznej,

zasad

wynajmowania oraz użyczenia na czas oznaczony do 3 lat lokali użytkowych z gminnego
zasobu nieruchomości,
wynajęcia

lokalu użytkowego położonego na terenie Dworca PKP Będzin - Miasto,

powołania

komisji do oceny projektów zadań zgłoszonych do realizacji w ramach budżetu
obywatelskiego Miasta Będzina w 2019 roku,
zarządzenia

konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.
3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz z Będzińska Radą Działalności
Pożytku Publicznego projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLVII/470/2014 Rady
Miejskiej Będzina z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zasad i trybu postępowania przy udzielenia
dotacji celowej na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w Będzinie,
powołania

komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans
na stopień nauczyciela mianowanego,
powierzenia

stanowiska dyrektora:
1) Szkoły Podstawowej nr 1 Pani Ewie Gracy na okres od dnia 1 września 2018 roku
do dnia 31 sierpnia 2023 roku,
2) Szkoły Podstawowej nr 3 Pani Anecie Zakrzewskiej na okres od dnia 1 września 2018 roku
do dnia 31 sierpnia 2020 roku,
3) Przedszkola Miejskiego nr 1 Pani Katarzynie Zemla na okres od dnia 1 lipca 2018 roku
do dnia 31 sierpnia 2022 roku,
wyznaczenia

na terenie Miasta Będzina miejsc na bezpłatne umieszczenie urzędowych
obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów
i sejmików samorządowych oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień
21 października 2018 r..
W w/w okresie w ramach przyjęć klienci zewnętrzni zgłosili sprawy dotyczące między innymi:
przydziału mieszkania, remontu lokalu mieszkalnego, zaległości czynszowych, miejsc
parkingowych, wykonania podjazdu dla niepełnosprawnej osoby, pomocy z MOPS-u, wycinki
drzew, wykonania kanalizacji.
Pod obrady sesji skierowano 7 projektów uchwał.
W omawianym okresie zawarto 3 akty notarialne w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych
na rzecz ich najemców na kwotę 22.664,00 zł.
Ponadto w tym okresie odbyły się takie wydarzenia jak:
•
•
•
•
•
•
•

„Popisy Przedszkolaka – Mundial w Będzinie”.
Festyny rodzinne - uczczenie 660 rocznicy nadania Będzinowi Praw Miejskich.
Uroczystość wręczenia nagród w konkursie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach „Zielona pracownia 2018”.
Uroczyste
zakończenie
roku
akademickiego
2017/2018
Będzińskiego
Uniwersytetu III Wieku.
Wielopokoleniowy festyn plenerowy „ Dzień dla rodziny”.
Debata „ Bezpieczny Będzin”.
Uroczyste zakończenie roku harcerskiego 2017/2018 49. Gromady Zuchowej „Szyszkowe
Bractwo”.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Prezentacja wyników autoewaluacji w ramach programu „Przedszkole Promujące Zdrowie”.
Uroczystości zakończenia roku szkolnego 2017/2018.
Będzińska Noc Świętojańska.
Jarmark Rzemiosła i Rękodzieła.
Konferencja „ Bezpieczeństwo ruchu drogowego w Metropolii”.
Ogólnopolski konkurs poetycki im. Władysława Stefana Sebyły.
Uroczyste otwarcie Filii nr 3 Dworzec Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej.
Obchody Dnia Wędkarza.
Zwyczajne i Nadzwyczajne Zgromadzenia Wspólników.
Uroczyste Wojewódzkie obchody Święta Policji.
Obchody z okazji Święta Wojska Polskiego.
Uroczysty apel z okazji odsłonięcia obelisku „Poległym w służbie Ojczyźnie...Pamięci
sierż. Grzegorza Załogi”.
Uroczystości 75. rocznicy likwidacji Getta w Będzinie.
Będzińskie zakończenie lata.
Narodowe czytanie „Przedwiośnia”.
Turniej piłki nożnej – młode piłkarskie talenty.
Miejskie obchody Dnia Przedszkolaka.

Prezydent Miasta
(-) Łukasz Komoniewski

