Będzin, dnia 25 listopada 2015 roku
WOr. 0057.9.2015
Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta Będzina za okres od 29 października 2015 r.
do 25 listopada 2015 r.
W powyższym okresie wydano zarządzenia m. in. w sprawach:
zmian

w budżecie miasta na 2015 rok,

projektu

uchwały w sprawie budżetu miasta na 2016 rok,

projektu

uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Będzina na lata 2016-2023,

ogłoszenia

wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę na czas nieoznaczony
położonej przy ul. Sienkiewicza,
ogłoszenia

wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę na okres 1 roku
położonej przy ul. Jasnej,
ogłoszenia

wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę na okres 3 lat
położonych przy:
1) ul. Wolności,
2) ul. Piłsudskiego,
nieskorzystania

z prawa pierwokupu nieruchomości położonych przy ul. Wolskiej,

ogłoszenia

i organizacji I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działek
niezabudowanych położonych przy ul. 35 Lecia PRL przeznaczonych pod zabudowę garażową
wraz z drogą dojazdową,
sprzedaży

w formie przetargu pisemnego nieograniczonego nieruchomości zabudowanej
położonej u zbiegu ulic 11 listopada i Jasnej,
przyznania

stypendium najzdolniejszym uczniom i studentom - mieszkańcom Będzina
( przyznano 24 osobom stypendia - za osiągnięcia naukowe, artystyczne i sportowe ).
W w/w okresie w ramach przyjęć interesantów przyjęto 27 klientów zewnętrznych.
Zgłoszone sprawy dotyczyły między innymi: przydziału lokalu mieszkalnego, zamiany lokalu
mieszkalnego, odpracowania zadłużenia, opłat za centralne ogrzewania, miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego, remontu chodnika, zamontowania progów zwalniających.
Pod obrady sesji skierowano 11 projektów uchwał.
W omawianym okresie zawarto 10 aktów notarialnych w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych
na kwotę 116.876 zł.
Ponadto w tym okresie odbyły się takie wydarzenia jak:

•
•

•

29.10.2015 r.
Sesja Rady Powiatu Będzińskiego,
Uroczyste otwarcie wystawy czasowej „Od Kleopatry do Nelsona. Jubileuszowy bal kostiumowy
Królowej Wiktorii" - Muzeum Zagłębia w Będzinie.
30.10.2015 r.
Złożenie kwiatów i zapalenie znicza na grobie ś.p. Grzegorza Dolniaka Posła na Sejm RP.

•

31.10.2015 r.
Mecz Plus Liga - Inauguracja sezonu - MKS Będzin - Jastrzębski Węgiel.

•

02.11.2015 r.
Podpisanie umowy - odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych.

•

•

04.11.2015 r.
Konferencja „Rola samorządu terytorialnego w wykonywanie orzeczeń sądowych" - Sąd
Okręgowy w Katowicach,
.
06.11.2015 r.
Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników MZBM Sp. z o. o. w Będzinie.

•

09.11.2015 r.
Uroczystość Obchodów Narodowego Święta Niepodległości - nadanie wyższych stopni
służbowych służby więziennej - Zakład Karny w Wojkowicach.

•

11.11.2015 r.
Obchody Narodowego Święta Niepodległości - uroczystość przy pomniku „Poległym za wolną
Polskę”.

•

13.11.2015 r.
Pasowanie na przedszkolaka - PM nr 6.

•

14.11.2015 r.
Mecz MKS Będzin - Cuprum Lublin.

•

17.11.2015 r.
Zgromadzenie KZK GOP w Katowicach.

•

18.11.2015 r.
Wręczenie nagród w konkursie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Katowicach pn. „Zielona Pracownia” ( miasto pozyskało 28 tysięcy złotych
na realizację projektów autorstwa Szkoły Podstawowej nr 6, Szkoły Podstawowej nr 8 oraz
Miejskiego Zespołu Szkół nr 1 ).
Uroczystość wręczenia medalu „Za zasługi dla Policji" ( medal otrzymał Prezydent Miasta ).

•
•

19.11.2015 r.
Wręczenie nagród BEST.
VII Edycja Ogólnopolskiego Konkursu Plastyczno - Poetyckiego „Znaszli ten kraj".

•

•
•
•
•
•
•
•
•

20.11.2015 r.
II Międzyprzedszkolne „Słoneczne Spotkanie z Twórczością Kawalerów Orderu Uśmiechu” PM nr 2.
Międzynarodowy Dzień Osoby Niepełnosprawnej.
Dzień Pracownika Socjalnego.
Pasowanie na czytelnika - Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Będzinie.
XVIII Gala Budownictwa - Pałac Kultury Zagłębia w Dąbrowie Górniczej.
Koncert Muzyki Żydowskiej w kinie Nowość.
Mecz MKS Będzin - AZS Polityka Warszawska.
24.11.2015 r.
Uroczystość wręczenia certyfikatu „Szkoła promująca zdrowie" - Gimnazjum nr 1.
Z upoważnienia Prezydenta Miasta
Wiceprezydent Miasta
(-) Rafał Adamczyk

