Będzin, dnia 25 stycznia 2017 roku
WOr. 0057.1.2017
Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta Będzina za okres od 22 grudnia 2016 r.
do 25 stycznia 2017 r.

W powyższym okresie wydano zarządzenia m. in. w sprawach:
zmian

w budżecie miasta na rok 2016 oraz 2017,

zmiany

Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Będzina na lata 2016-2028,

ustalenia

szczegółowego planu wykonania budżetu Miasta Będzina na 2017 rok,

użyczenia

terenu w rejonie Górek Małobądzkich w celu wykonania robót inwestycyjnych
w ramach budowy układu drogowego obsługującego tereny mieszkaniowe,
sprzedaży

w formie przetargu nieruchomości niezabudowanej położonej przy ulicy Paryskiej,

ogłoszenia

i organizacji I przetargu pisemnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości,
położonej przy ulicy Świerczewskiego,
odstąpienia
ustalenia

od procedury przetargowej na najem garażu położonego przy ulicy Krasickiego 19,

procedury postępowania przy realizacji zadań z zakresu zdrowia publicznego,

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) wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Będzin a Gminą Sosnowiec
w sprawie powierzenia Gminie Sosnowiec przez Gminę Będzin realizację zadania publicznego,
które polega na przyjęciu 1 mieszkańca Miasta Będzina ubiegającego się o skierowanie
do Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi SALVE
w Sosnowcu przy ul. Lenartowicza 73 prowadzonego przez Miasto Sosnowiec,
2) terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
3) wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej
przez właścicieli nieruchomości,
4) ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli
nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości
wykorzystywanych na cele rekreacyjno - wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część
roku,
powołania

komisji konkursowej do zaopiniowania ofert biorących udział w konkursach
na wsparcie realizacji zadań własnych Miasta Będzina w 2017 roku:
1) z zakresu rozwoju sportu,
2) w dziedzinie kultury fizycznej oraz kultury,
3) z zakresu zdrowia publicznego.
W w/w okresie w ramach przyjęć interesantów przyjęto 15 klientów zewnętrznych.
Zgłoszone sprawy dotyczyły między innymi: przydziału lokalu mieszkalnego, zamiany lokalu
mieszkalnego, odpracowania zadłużenia, remontu klatki schodowej, zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego.

Pod obrady sesji skierowano 10 projektów uchwał.
W omawianym okresie zawarto 11 aktów notarialnych w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych
na kwotę 320.778 zł.
Ponadto w tym okresie odbyły się takie wydarzenia jak:

•
•
•
•

22.12.2016 r.
Przedstawienie jasełkowe - MZS nr 4.
XXIV Sesja Rady Powiatu Będzińskiego.
XIX Samorządowe Spotkanie Opłatkowe.
Mecz MKS Będzin - Czarni Radom.

•

30.12.2016 r.
Mecz MKS Będzin - PGE Skra Bełchatów.

•

04.01.2017 r.
Spotkanie w sprawie reformy oświaty.

•

05.01.2017r
Gala Jubileuszowa - Laury Umiejętności i Kompetencji 2016.

•

06.01.2016 r.
Orszak Trzech Króli.

•

07.01.2017 r.
Zakończenie semestru - Będzińskiej Akademii Małych Odkrywców.

•
•

09.01.2017 r.
Nadzwyczajne Zgromadzenie Miejskiego Zakładu Budynków Mieszkalnych Sp. z o. o.
w Będzinie.
Posiedzenie Rady Społecznej Powiatowego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej
w Będzinie.

•

10.01.2017 r.
Posiedzenie Społecznej Komisji Mieszkaniowej.

•
•
•

11.01.2017 r.
VI Rocznica Centrum Bezpieczeństwa i Edukacji Służb Mundurowych.
Koncert z okazji 59 Urodzin Pałacu Kultury Zagłębia.
Koncert z okazji Jubileuszu 80-lecia Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.

•
•

12.01.2017 r.
XXV Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy - SP nr 10.
Noworoczne Spotkanie Władz Samorządowych z Diecezji Sosnowieckiej.

•

13.01.2017 r.
Uroczyste Otwarcie Bawialni w Będzinie.

•

15.01.2017 r.
Koncert Galowy XXIII Międzynarodowego Festiwalu Kolęd i Pastorałek.

•

21.01.2017 r.
Turniej sumo i zawody strzeleckie - MZS nr 2.
Z upoważnienia Prezydenta Miasta
Wiceprezydent Miasta
(-) Rafał Adamczyk

