Będzin, dnia 25 kwietnia 2018 roku
WOr. 0057.4.2018
Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta Będzina za okres od 29 marca 2018 r.
do 25 kwietnia 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,

nieskorzystania

z prawa pierwokupu nieruchomości położonych:
1) w rejonie ulicy Odrodzenia,
2) przy ulicy Królowej Jadwigi,
ogłoszenia

wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do oddania w dzierżawę na okres
3 lat położonych przy ulicy Cieszkowskiego,
udzielenia

9 bonifikat od opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste ustalonej za 2018 rok,

ogłoszenia

i organizacji II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości
położonych przy ulicy Krakowskiej,
ogłoszenia

i organizacji kolejnych przetargów pisemnych nieograniczonych na sprzedaż
nieruchomości położonych przy ulicach:
1) Filtrowej i Wisławy Szymborskiej,
2) Filtrowej i Środkowej,
3) Rolniczej,
zarządzenia

konsultacji z Będzińska 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 w sprawach:
1) zmiany uchwały Nr XLV/396/2018 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu
Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Miasta Będzina na lata 2018-2022,
2) zmiany uchwał w sprawie opłat za korzystanie z cmentarza komunalnego w Będzinie oraz
ustalenia Regulaminu cmentarza komunalnego w Będzinie,
o

naborze projektów zadań do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego Miasta Będzina,

ogłoszenia

konkursów na stanowisko dyrektora SP nr 3 oraz PM nr 1,

powierzenia
przyjęcia

stanowiska dyrektora PM nr 11 – Pani Anecie Jędruch,

regulaminu przyznawania nagród Prezydenta Miasta dla wyróżniających się uczniów,

ogłoszenia

wyników otwartego konkursu na wsparcie realizacji zadań publicznych gminy Będzin
w dziedzinie kultury fizycznej w 2018 roku ( na konkurs, na który przewidziano kwotę dotacji
w wysokości 30.000 zł, wpłynęło 7 ofert – 6 ofert spełniło warunki i kryteria określone w konkursie
oraz zostały pozytywnie ocenione – Klub Sportowy Orient, Koło PZW nr 1 Będzin, UKS Dragon,
MUKS Ksawera, Koło PZW nr 85 KWK Paryż Ksawera, Zagłębiowski Klub Karate Kyokushin ).
W w/w okresie w ramach przyjęć interesantów przyjęto 20 klientów zewnętrznych.
Zgłoszone sprawy dotyczyły między innymi: przydziału lokalu socjalnego, zamiany mieszkania,
wykonania remontu w lokalu mieszkalnym, rozliczenia za wodę, wykonania kanalizacji deszczowej,
wykonania przejścia dla pieszych.

Pod obrady sesji skierowano 10 projektów uchwał.
Ponadto w tym okresie odbyły się takie wydarzenia jak:
05.04.2018 r.
• Konferencja „Bezpieczeństwo imprez masowych” - Sosnowiec.
08.04.2018 r.
• Inauguracja „Klasycznej Niedzieli”.
• Mecz MKS Będzin – Asseco Resovia Rzeszów.
10.04.2018 r.
• Spotkanie podregionu sosnowieckiego - omówienie spraw związanych ze Studium
Transportu.
11.04.2018 r.
• Debata z cyklu „Tu Metropolia”.
12.04.2018 r.
• Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Przedsiębiorstwa Techniczno - Handlowo Usługowego „Interpromex” Sp. z o. o. w Będzinie.
13.04.2018 r.
• Wernisaż wystawy IV edycji konkursu fotograficznego.
• Happening Żonkilowy.
14.04.2018 r.
• Turniej szermierki - memoriał Rafała Sznajdera.
17.04.2018 r.
• Ogólnopolski konkurs plastyczny pod hasłem: „Bohaterowie utworów Jana Brzechwy
w oczach dziecka” - PM nr 4.
• Debata dotycząca problematyki zadłużenia czynszowego w gminnych zasobach
mieszkaniowych, z udziałem przedstawicieli rządu, parlamentarzystów i samorządowców –
Siemianowice Śląskie.
23.04.2018 r.
• XXXIX sesja Rady Powiatu Będzińskiego.
• Finał XXI Miejskiego Przeglądu Małych Form Scenicznych - Teatr Dzieci Zagłębia.
24.04.2018 r.
• Uroczystość otwarcia dziesiątej jubileuszowej edycji Targów Transportu Publicznego
„SilesiaKOMUNIKACJA” oraz drugiej edycji Targów Transportu Turystycznego
„SilesiaCOACHEXPO” - Sosnowiec.
Prezydent Miasta
(-)Łukasz Komoniewski

