Będzin, dnia 14 listopada 2018 roku
WOr. 0057.8.2018
Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta Będzina za okres od 27 września 2018 r.
do 14 listopada 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,

ogłoszenia

wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do oddania w dzierżawę
na okres 3 lat położonych przy ulicach:
1) Bławatków,
2) Piłsudskiego,
3) Narutowicza,
4) Barlickiego,
ogłoszenia

wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do oddania w dzierżawę
na czas nieoznaczony położonej przy ulicy Odkrywkowej,
nieskorzystania

z prawa pierwokupu nieruchomości położonej obręb Grodziec,

ogłoszenia

i organizacji I przetargu pisemnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości
położonej przy ulicy 1 Maja,
sprzedaży

21 lokali mieszkalnych w formie bezprzetargowej na rzecz ich najemców,

trybu

wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony lokali
użytkowych i garaży z gminnego zasobu nieruchomości Miasta Będzina,
przeznaczenia

do oddania w najem lokali użytkowych położonych w budynku Dworca PKP
Będzin – Miasto w formie przetargu ustnego nieograniczonego,
ogłoszenia

i organizacji pierwszych przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż lokali
mieszkalnych,
zarządzenia

konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.
3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz z Będzińską Radą Działalności
Pożytku Publicznego projektów uchwał w sprawach:
1. programu współpracy miasta Będzina z organizacjami pozarządowymi i podmiotami
wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
2. „Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2019 rok”,
3. wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego z Gminą Sosnowiec w sprawie
powierzenia Gminie Sosnowiec przez Gminę Będzin w 2019 roku wykonywania zadań publicznych
w zakresie izby wytrzeźwień dla osób nietrzeźwych doprowadzonych do izby wytrzeźwień z terenu
Gminy Będzin,
przyznania

stypendium najzdolniejszym uczniom – mieszkańcom Będzina.

W w/w okresie w ramach przyjęć klienci zewnętrzni zgłosili sprawy dotyczące między innymi:
przydziału mieszkania, zamiany mieszkania, remontu lokalu mieszkalnego, odpracowania
zaległości czynszowych, dodatku mieszkaniowego, miejsc parkingowych, wykupu działki.

Pod obrady sesji skierowano 11 projektów uchwał.
W omawianym okresie zawarto 3 akty notarialne w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych
na rzecz ich najemców na kwotę 21.654 zł.
Ponadto w tym okresie odbyły się m.in. takie wydarzenia jak:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Pasowania na uczniów klas pierwszych oraz pasowania na przedszkolaka.
Spotkania siatkarskie Ligi Mistrzów Świata – PlusLigi.
XIV Forum Bibliotekarzy Samorządowych Powiatu Będzińskiego.
Gala plebiscytu „Samorządowiec województwa śląskiego”.
Uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej.
Koncert charytatywny „Głosy dla hospicjum”.
Inauguracja Roku Akademickiego 2018/2019 Będzińskiego Uniwersytetu Dziecięcego.
Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego.
Uroczystość otwarcia Oddziału Okulistyki.
III Szkolny Rajd Rowerowy.
Konferencja naukowa pn. „Ekonomiczne aspekty funkcjonowania GórnośląskoZagłębiowskiej Metropolii”.
Koncert pamięci Jana Pawła II.
Nadzwyczajne
Zgromadzenie
Wspólników
Miejskiego
Zakładu
Budynków
Mieszkalnych Sp. z o. o. w Będzinie.
Będziński Bieg Niepodległości.
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