Będzin, dnia 13 czerwca 2018 roku
WOr. 0057.6.2018
Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta Będzina za okres od 24 maja 2018 r.
do 13 czerwca 2018 r.
W powyższym okresie wydano zarządzenia m. in. w sprawach:
zmian

w budżecie miasta na rok 2018,

użyczenia

Ośrodkowi Sportu i Rekreacji terenu w celu przygotowania i organizacji Strefy Kibica
podczas Mistrzostw Świata 2018,
przekazania

w administrację Ośrodkowi Sportu i Rekreacji działek położonych w rejonie rzeki
Przemszy zagospodarowanych w ramach projektu :Zagłębiowski Park Linearny – rewitalizacja
obszaru funkcjonalnego doliny rzek Przemszy i Brynicy”,
nieskorzystania

z prawa pierwokupu nieruchomości położonych w rejonie ulicy Jesionowej,

ogłoszenia

i organizacji I przetargu pisemnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości
położonych przy ulicach:
1) Królowej Jadwigi,
2) sierż. Grzegorza Załogi,
zatwierdzenia

arkuszy organizacyjnych prowadzonych przez Miasto Będzin przedszkoli, szkół
podstawowych, gimnazjów oraz Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego i przyjęcia do realizacji
w roku szkolnym 2018/2019,
zatwierdzenia

rocznego sprawozdania finansowego za rok 2017:
1) Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej,
2) Muzeum Zagłębia,
3) Ośrodka Kultury,
4) Teatru Dzieci Zagłębia,
powołania

z dniem 5 czerwca 2018 roku Pani Wioletty Lisowskiej na stanowisko Dyrektora
Muzeum Zagłębia do dnia 4 czerwca 2023 roku,
wprowadzenia

harmonogramu kontroli punktów sprzedaży napojów alkoholowych na terenie
miasta Będzina na II półrocze 2018 roku,
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 m.in. w sprawach:
1) ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie miasta
Będzina,
2) określenia zasad usytuowania na terenie miasta Będzina miejsc sprzedaży i podawania
napojów alkoholowych,
3) nadania statutu Teatrowi Dzieci Zagłębia im. Jana Dormana w Będzinie.
W w/w okresie w ramach przyjęć klienci zewnętrzni zgłosili sprawy dotyczące między innymi:
przydziału mieszkania, remontu lokalu mieszkalnego, miejsc parkingowych, uporządkowania
terenu, znaków zakazu postoju.

Pod obrady sesji skierowano 7 projektów uchwał oraz sprawozdanie z wykonania budżetu miasta
Będzina za 2017 rok.
W omawianym okresie zawarto 2 akty notarialne w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych
na rzecz ich najemców na kwotę 16.147 zł.
Ponadto w tym okresie odbyły się takie wydarzenia jak:
24.05.2018 r.
• Festyn Rodzinny - PM nr 9.
26.05.2018 r.
• Uroczyste obchody „Dnia Matki”.
• IV Będzińskie Dni Sąsiada.
• Mistrzostwa Polski Taekwondo ITF.
02.06.2018 r.
• Obchody „Dnia Dziecka”.
05.06.2018 r.
• „Wielkie Grillowanie” - PM nr 4.
06.06.2018 r.
• II Będziński Rajd Przedszkolaka.
07.06.2018 r.
• „Średniowieczny piknik na Wzgórzu Zamkowym”.
08.06.2018 r.
• Festyn Rodzinny - PM nr 12, PM nr 2.
• Uroczystość obchodów 10 lat działalności Fundacji im. Anny Pasek.
09 – 10.06.2018 r.
• Dni Będzina.
11.06.2018 r.
• Nadzwyczajne
Zgromadzenie
Wspólników
Mieszkalnych Sp. z o. o. w Będzinie.
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