Będzin, dnia 31 stycznia 2019 roku
WOr. 0057.2.2019
Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta Będzina za okres od 14 grudnia 2018 r.
do 31 stycznia 2019 r.
W powyższym okresie wydano zarządzenia m. in. w sprawach:
zmian

w budżecie miasta na rok 2019,

ustalenia
zmiany

szczegółowego planu wykonania budżetu miasta Będzina na 2019 rok,

Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Będzina na lata 2018 – 2028,

nieskorzystania

z prawa pierwokupu nieruchomości położonych przy ulicach:
1) Boleradz,
2) Skośnej,
3) Energetycznej,
4) Królowej Jadwigi,
ogłoszenia

wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do oddania w dzierżawę
na okres 3 lat położonych przy ulicach:
1) Piłsudskiego,
2) Al.H.Kołłątaja,
3) Siemońskiej,
4) Górnej,
5) Długiej,
6) Prostej,
7) Berka Joselewicza,
8) Ignacego Krasickiego,
przeznaczenia

do wynajęcia na okres do 3 lat w trybie bezprzetargowym lokalu użytkowego
położonego przy ulicy Piłsudskiego 17,
zarządzenia

konsultacji z Będzińską Radą Działalności Pożytku Publicznego projektu uchwały
w sprawie zmiany uchwały LVII/483/2018 w sprawie przyjęcia „Miejskiego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2019 rok”,
powołania

komisji konkursowej do zaopiniowania ofert biorących udział w konkursie na wsparcie
realizacji zadań publicznych miasta Będzina:
1) w dziedzinie kultury w 2019 roku,
2) z zakresu rozwoju sportu,
ustalenia

terminów przerw w pracy prowadzonych przez Miasto Będzin przedszkoli i oddziałów
przedszkolnych w szkołach podstawowych,
ustalenia

terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania
uzupełniającego do prowadzonych przez Miasto Będzin przedszkoli, klas pierwszych oraz
oddziałów przedszkolnych w szkołach.
W w/w okresie w ramach przyjęć klienci zewnętrzni zgłosili sprawy dotyczące między innymi:
przydziału mieszkania, przyznaniu dodatku mieszkaniowego, rozłożenia na raty zadłużenia,
podatku od nieruchomości, wykonania kanalizacji deszczowej.

Pod obrady sesji skierowano 11 projektów uchwał.
W omawianym okresie zawarto 27 aktów notarialnych w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych
na kwotę 763.190 zł.
Ponadto w tym okresie odbyły się m.in. takie wydarzenia jak:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Spotkanie Subregionu Sosnowieckiego.
Wspólne Kolędowanie - SP nr 3.
Mikołajkowy Turniej Piłki Nożnej – rocznik 2008/2009.
Jarmark Bożonarodzeniowy.
Otwarcie Zielonej Pracowni - SP nr 1
XIII i XIV Sesja Zgromadzenia Górnośląsko – Zagłębiowskiej Metropolii.
Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Jaworzno III.
Wręczenie Stypendiów Powiatu Będzińskiego dla najzdolniejszych uczniów i studentów.
Koncert Bożonarodzeniowy - SP nr 8.
Ubieranie choinki przy Placu 3 Maja przez przedszkolaków.
Orszak Trzech Króli.
Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Miejskiego Zakładu Budynków Mieszkalnych
Sp. z o o. w Będzinie,
Narada Roczna podsumowująca pracę Komendy Powiatowej Policji w Będzinie.
Koncert Galowy 25 Międzynarodowego Festiwalu Kolęd i Pastorałek.
Przekazanie Bibliotece Szkolnej 1000 książek wygranych w Ogólnopolskim Konkursie
Empiku - SP nr 8
Obchody z okazji Dnia Babci i Dziadka.
Noworoczne Spotkanie Organizacji Pozarządowych.
Turniej „Przedszkolnego Mistrza gry w warcaby" – PM nr 10.
Prezydent Miasta
(-) Łukasz Komoniewski

