Będzin, dnia 23 maja 2018 roku
WOr. 0057.5.2018
Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta Będzina za okres od 26 kwietnia 2018 r.
do 23 maja 2018 r.
W powyższym okresie wydano zarządzenia m. in. w sprawach:
zmian

w budżecie miasta na rok 2018,

nieskorzystania

z prawa pierwokupu nieruchomości położonej przy ulicy Królowej Jadwigi,

ogłoszenia

wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do oddania w dzierżawę na okres
3 lat położonych przy ulicy Tulipanów,
sprzedaży

w formie przetargu pisemnego nieograniczonego nieruchomości niezabudowanej
położonej przy ulicy Królowej Jadwigi,
ogłoszenia

i organizacji kolejnego przetargu pisemnego nieograniczonego na sprzedaż
nieruchomości położonej w rejonie Drogi Krajowej DK 86 i ulicy Żeromskiego,
sprzedaży

w formie przetargu ustnego ograniczonego nieruchomości niezabudowanych
położonych przy ulicach:
1) Mickiewicza,
2) Prostej,
3) Małobądzkiej,
wyznaczenia

jednostek Miasta Będzina do udziału we wspólnym przetargu na zakup energii
elektrycznej w latach 2019 – 2020,
powierzenia,

od dnia 2.05.2018 r. do czasu powołania Dyrektora Miejskiej
i Powiatowej Biblioteki Publicznej, jednak nie dłużej niż do dnia 30.04.2019 r.,
pełnienia obowiązków Dyrektora Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej - Panu
Przemysławowi Koperskiemu,
powierzenia,

na okres od dnia 1.09.2018 r. do dnia 31.08.2023 r., stanowiska dyrektora
Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego - Panu Arturowi Szymkowskiemu,
ogłoszenia

konkursu na stanowisko dyrektora SP nr 1,

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 w sprawach:
1) zmiany uchwały Nr XLI/693/2009 w sprawie przyjęcia Statutu Miasta Będzina,
2) wyrażenia zgody na utworzenie dwóch miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli
pod nazwą Brzozowica I i Brzozowica II.
W w/w okresie w ramach przyjęć interesantów przyjęto 24 klientów zewnętrznych.
Zgłoszone sprawy dotyczyły między innymi: przydziału mieszkania, zamiany mieszkania, wykupu
lokalu mieszkalnego, udostępnienia lokalu użytkowego, zamiany działek, zmiany systemu
ogrzewania, zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, montażu progów
zwalniających.

Pod obrady sesji skierowano 9 projektów uchwał.
W omawianym okresie zawarto 6 aktów notarialnych w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych
na rzecz ich najemców na kwotę 54.663 zł.
Ponadto w tym okresie odbyły się takie wydarzenia jak:
25.04.2018 r.
• Finał XX edycji konkursu ekologicznego „Moja Ziemia - Czysty Świat”.
30.04.2018 r.
• Uroczyste obchody z okazji 708 urodzin Króla Kazimierza Wielkiego.
02.05.2018 r.
• Bieg „Biegaj z nami w Święto Flagi”.
03.05.2018 r.
• Uroczystości z okazji Święta Narodowego Trzeciego Maja.
04.05.2018 r.
• Obchody Dnia Strażaka.
• 11. Zagłębiowska Masa Krytyczna.
09 - 10.05.2018 r.
• XXII Edycja Zagłębiowskiego Międzyszkolnego Festiwalu Piosenki.
11.05.2018 r.
• Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia Biznes – Nauka – Samorząd „Pro Silesia”.
12 - 13.05.2018 r.
• XV Turniej Rycerski.
14.05.2018 r.
• Zwyczajne
Zgromadzenie
Wspólników
Mieszkalnych Sp. z o. o. w Będzinie.
15.05.2018 r.
• Nadzwyczajne
Zgromadzenie
Wspólników
Mieszkalnych Sp. z o. o. w Będzinie.

Miejskiego

Miejskiego

16.05.2018 r.
• IX Sportowa Olimpiada Przedszkolaków – SP nr 4.
16 - 18.05.2018 r.
• Obchody IV Juwenaliów Plus.
17.05.2018 r.
• VII Sesja Zgromadzenia Górnośląsko - Zagłębiowskiej Metropolii.
• Finał konkursu „Bezpieczne przedszkole” - PM nr 8.

Zakładu

Zakładu

Budynków

Budynków

18.05.2018 r.
• Finał Miejskiego Konkurs Ortograficznego o tytuł „Mistrz Ortografii”.
• XLIV Sesja Zgromadzenia Ogólnego Śląskiego Związku Gmin i Powiatów.
19.05.2018 r.
• Noc Muzeów.
Z upoważnienia Prezydenta Miasta
Wiceprezydent Miasta
(-) Daria Paterek

