Będzin, dnia 24 stycznia 2018 roku
WOr. 0057.1.2018
Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta Będzina za okres od 14 grudnia 2017 r.
do 24 stycznia 2018 r.
W powyższym okresie wydano zarządzenia m. in. w sprawach:
zmian

w budżecie miasta na rok 2017,

sprzedaży

12 lokali mieszkalnych w formie bezprzetargowej na rzecz ich najemców,

nieskorzystania

z prawa pierwokupu nieruchomości,

ogłoszenia

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

i organizacji przetargu pisemnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości
położonych przy ulicach:
1) Cieszkowskiego,
2) Filtrowej i Środkowej,
3) Filtrowej i Wisławy Szymborskiej,
ogłoszenia

i organizacji II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości
położonych przy ulicach:
1) Krakowskiej,
2) Rolniczej,
odstąpienia

od procedury przetargowej i zawarcia umowy najmu garaży przy ulicy Krasickiego,

wynajęcia

lokali użytkowych położonych przy ulicach:
1) Małachowskiego 14,
2) 11 Listopada 2,
3) Potockiego,
ustalenia

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

dofinansowania w 2018 roku form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych
w szkołach, przedszkolach i placówkach oświatowo-wychowawczych oraz maksymalnej kwoty
dofinansowania opłat,
ustalenia

terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania
uzupełniającego do prowadzonych przez Miasto Będzin: przedszkoli, oddziałów przedszkolnych
w szkołach oraz klas pierwszych szkól podstawowych,
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 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami
komunalnymi,
2) zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie
miasta Będzina,

3) przyjęcia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Miasta Będzina
na lata 2018-2022,
powołania

komisji konkursowej do zaopiniowania ofert biorących udział w konkursie na wsparcie
realizacji zadań własnych miasta Będzina z zakresu rozwoju sportu przez podmioty działające
w formie stowarzyszenia.
W w/w okresie w ramach przyjęć interesantów przyjęto 16 klientów zewnętrznych.
Zgłoszone sprawy dotyczyły między innymi: przydziału lokalu mieszkalnego, zamiany mieszkania,
remontu lokalu mieszkalnego, remontu klatki schodowej, podatku od nieruchomości, przedłużenia
umowy dzierżawy.
Pod obrady sesji skierowano 9 projektów uchwał.
W omawianym okresie zawarto 4 akty notarialne w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych
na rzecz ich najemców na kwotę 38.612 zł.
Ponadto w tym okresie odbyły się takie wydarzenia jak:
14.12.2017 r.
• Spotkanie wigilijne – SP Nr 4.
• XV Koncert „IX Muz”.
• Wigilia dla samotnych – PM Nr 5.
15.12.2017 r.
• VII Koncert Kolęd i Pastorałek – SP Nr 8.
16.12.2017 r.
• Obchody 36 Rocznicy Pacyfikacji Kopalni „Wujek”.
17.12.2017 r.
• Jarmark Bożonarodzeniowy.
19.12.2017 r.
• IV Sesja Zgromadzenia Górnośląsko- Zagłębiowskiej Metropolii.
• Jasełka – PM Nr 9.
20.12.2017 r.
• Jasełka – SP Nr 1.
31.12.2017 r.
• Sylwester – Park Syberka.
6.01.2018 r.
• Orszak Trzech Króli.
9.01.2018 r.
• Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Miejskiego Zakładu Budynków Mieszkalnych
Sp. z o. o. w Będzinie.
14.01.2018 r.
• XXVI Finał Orkiestry Świątecznej Pomocy.
• Koncert Galowy XXIV Międzynarodowego Festiwalu Kolęd i Pastorałek.

16.01.2018 r.
• Roczna narada podsumowująca pracę Komendy Powiatowej Policji w Będzinie
w 2017 roku.
• Noworoczne Spotkanie Władz Samorządowych z Terenu Diecezji Sosnowickiej.
19.01.2018 r.
• Noworoczne spotkanie Będzińskich Organizacji Pozarządowych inaugurujące obchody
660-lecia nadania Będzinowi praw miejskich przez króla Kazimierza Wielkiego.
Prezydent Miasta
(-) Łukasz Komoniewski`

