
Sprawozdanie

z działalności Prezydenta Miasta

w okresie od 12 września 2007 roku do 25 października 2007 roku

Panie Przewodniczący,

Panie i Panowie Radni,  

Szanowni Państwo! 

W  sprawozdaniu  przedstawionym  na  dzisiejszej  Sesji  Rady  Miasta 

poinformuję Wysoką Radę o podjętych przez nas działaniach.  

Na sesji w dniu 13 września b.r. podjęto jedną uchwałę: 

Uchwała  Nr  76  w  sprawie  utworzenia  odrębnych  obwodów  głosowania  

dla przeprowadzenia w dniu 21 października 2007 r. na terenie miasta Skarżyska – 

Kamiennej wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej 

Polskiej 

Uchwała została zrealizowana.

***

W okresie między sesjami Prezydent Miasta wydał 37 Zarządzeń.  Najważniejsze 

z  nich  to:  Zarządzenie  nr  209   w  sprawie  naboru  na  stanowisko  dyrektora 

Miejskiego Centrum Sportu i Rekreacji,  Zarządzenie nr 222 w sprawie ogłoszenia 

konkursu na Logo obchodów 85-lecia Skarżyska,  Zarządzenie nr 234 w sprawie 

ustalenia  wynagrodzenia  miesięcznego  dla  likwidatora  spółki  ZBK 

ADMINISTRATOR (nr 234)

Pozostałe dotyczyły: powołania komisji przetargowej (nr. 212, 214, 217, 225, 227, 

236, 238, 239) ,ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży (nr 

216,  218,  240),  ustalenia  procedur  wstępnej  kontroli  oraz  zasad  wstępnej  oceny 

celowości zaciągania zobowiązań finansowych i do0konywania wydatków (nr 210), 

wprowadzenia zmian w planie wydatków budżetu miasta na 2007 rok (nr 215,226), 

powołania  obwodowych komisji  wyborczych (nr 220,  235),ustalenie koordynatora 

gminnego  do  przeprowadzenia  wyborów do  Sejmu i  Senatu  (nr  223),  powołanie 

komisji inwentaryzacyjnych i spisowych (nr 224), zmian w budżecie (nr 244)  



***

Przetargi 

W okresie tym ogłoszono pięć przetargów tj.

1. na remont chodników na terenie miasta Skarżyska-Kamiennej

2. remont linii oświetlenia ulicznego na terenie osiedla Przylesie w Skarżysku-

Kamiennej

3. zimowe  utrzymanie  chodników,  przystanków,  skwerów,  alejek,  oraz  ulic 

gminnych na terenie miasta Skarżyska-Kamiennej

4. wymianę okien w lokalach mieszkalnych gminy Skarżysko-Kamienna

5. opracowanie  dokumentacji  projektowo-kosztorysowej  dla  inwestycji  pn 

Przebudowa  układu  komunikacyjnego   przed  Dworcem  PKP  przy  

ul. Niepodległości  

 W tym czasie podpisano 14 umów

1. 14  września  ze  skarżyską  firmą  SKAR  BUD  na  budowę  kanalizacji 

deszczowej  w  rejonie  skrzyżowania  Al.  Niepodległości  i  ul.  Słowackiego  

w Skarżysku-Kamiennej  Termin realizacji  –  2  miesiące  od daty podpisania 

umowy.

2. 14  września  z  łódzkim  Biurem  Rozwoju  Przestrzennego  na  opracowanie 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod nazwą Kopernika 

po  stronie  wschodniej  na  obszarze  miasta  Skarżyska-Kamiennej.  Termin 

realizacji 19 miesięcy 

3. 20 września ze skarżyską firmą TRANS na konserwację rowów przyulicznych 

dróg oraz  działek gminnych miasta Skarżyska-Kamiennej Termin realizacji – 

9 tygodni od daty podpisania umowy.

4. 20  września  z  firmą  PPHU  PIOMAR  z  Brzegu  na  dostawę  sprzętu  

i oprogramowania komputerowego. Data realizacji – 14 dni od daty podpisania 

umowy.

5. 22  października  ze  skarżyska  firmą  Handlowo-Transportowo-Usługową 

ŁUKASZ  na  świadczenie  usług  przy  zimowym  utrzymaniu  jezdni  dróg 

gminnych  na  terenie  gminy  Skarżysko-Kamienna  w  sezonie  zimowym 



2007/2008 oraz 2008/2009 – strefa I 

6. 22  października  ze  skarżyską  firmą  DROGMAS   na  świadczenie  usług  

przy zimowym utrzymaniu jezdni dróg gminnych na terenie gminy Skarżysko-

Kamienna w sezonie zimowym 2007/2008 oraz 2008/2009 – strefa II

7. 24  października  ze  skarżyską  firmą  TRANS   na  zimowe  utrzymanie 

chodników,  przystanków,  skwerów,  alejek,  oraz  ulic  gminnych  na  terenie 

miasta Skarżyska-Kamiennej w sezonie zima 2007/2008. strefa I , II, III

8. 24 października ze skarżyska firmą TRANS na remont chodników na terenie 

miasta Skarżyska-Kamiennej – przy ul. Limanowskiego (termin realizacji – 9 

tygodni od daty podpisania umowy)

9. 24  października  ze  skarżyską  Pracownią  Architektury  Krajobrazu  EDEN,  

a  remont  chodnika  w  ul.  Żurawiej  –  termin  realizacji  9  tygodni  od  daty 

podpisania umowy 

10.24  października  ze  skarżyską  firmą  TRANS  na  remont  chodnika  

w ul. Sezamkowej -  termin realizacji 9 tygodni od daty podpisania umowy 

11.25  października  z  bliżyńską  firmą  ZELKO  na  remont  linii  oświetlenia 

ulicznego  na  terenie  Osiedla  Przylesie  w  Skarżysku-Kamiennej  –  termin 

wykonania do 30 listopada 2007 r. 

***

Sprawy różne 

14 września uczestniczyłem w spotkaniu i konferencji prasowej “Konkurenci razem 

po  sukces”  wspólnie  z  wicepremierem  Przemysławem  Gosiewskim  i  minister 

Grażyną Gęsicką..

16  września uczestniczyłem  w  podsumowaniu  Zawodów  Modeli  Pływających  

na terenie Muzeum Orła Białego.

23  września mój  zastępca  uczestniczył  w  rozpoczęciu  Ogólnopolskiego  Biegu 

Ulicznego o Harcerską lilijkę.

24  września  gmina  Skarżysko  Kościelne  przystąpiła  do  spółki  Miejskie 

Przedsiębiorstwo  Wodociągów  i  Kanalizacji  w  Skarżysku-Kamiennej  składając  

przed  notariuszem  oświadczenie  o  przystąpieniu  do  spółki  i  objęciu  udziałów.  



Na pokrycie swoich udziałów gm. Skarżysko Kościelne wniosła aport niepieniężny 

w postaci  mienia  wodno-kanalizacyjnego o wartości  3  mln.714 tys.211 zł.  W tej 

chwili  gmina  Skarżysko-Kamienna  ma  93,44%udziałów  w  kapitale  zakładowym 

spółki, a gmina Kościelne – 6.56%. 

28 września   uczestniczyłem w sesji popularno-naukowej “Powrót do przeszłości. 

Rola  przybyszów  w  rozwoju  ekonomicznym,społecznym  i  kulturalnym  miasta 

Skarżyska-Kamiennej” na terenie Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Puiblicznej przy 

ul.Towarowej w Skarżysku-Kamiennej.

Od  2  do  11  października mój  zastępca  przebywał  na  XII  Światowych  Letnich 

Igrzyskach  Olimpiad  Specjalnych  w  Szanghaju.  Dwaj  reprezentacji  Skarżyska: 

Tomasz Mocek z Sekcji Buziaki Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego  

z ul. Spacerowej w Skarżysku i  Małgorzata Basicka z Sekcji Tornado Warsztatów 

Terapii  Zajęciowej  z  ul.  Równoległej  ze  Skarżyska  godnie  zaprezentowali  nasze 

miasto,powiat  i  Polskę.  Na dzisiejsza sesję  dostali  zaproszeni,  abyśmy mogli  im  

za to podziękować.    

1  października uczestniczyłem  w  promocji  książki  skarżyskiej  literatki  Bożeny 

Piasty pt. Legendy skarżyskie”

3  października  wojewoda  świętokrzyski   wydał  decyzję  o  zakończeniu 

postępowania  procesu  restrukturyzacji  w  Samodzielnym  Publicznym  Zakładzie 

Opieki Zdrowotnej Przychodnie Miejskie. Stanowi to  podstawę do wydania decyzji 

o umorzeniu zaległości objętych restrukturyzacją. Przychodnie Miejskie od tej chwili 

wyszły na prostą.    

4  października uczestniczyłem  w  obchodach  50-lecia  powstania  parafii  Ojców 

Franciszkanów. 

6  października mój  zastępca  Zdzisław  Kobierski  brał  udział  w  Gali  Finałowej 

Konkursu “Akcja  Akacja”,  a  wieczorem był  na  Koncercie  Głosy  dla  Hospicjum. 

Pieniądze zebrane podczas tej akcji charytatywnej wspomogły skarżyskie Domowe 

Hospicjum. Udało się zebrać w tym dniu ponad 2.500 tys. zł.      

8 października uczestniczyłem w uroczystym otwarciu Zakładu Utylizacji Zbędnych 

Środków Bojowych na terenie ZM MESKO w Skarżysku-Kamiennej. 



Wspólnie ze swoimi zastępcami uczestniczyliśmy w ślubowaniu pierwszoklasistów 

w Szkole Podstawowej nr 7, Szkole Muzycznej.

12  października  mój  zastępca  Zdzisław  Kobierski  i  sekretarz  Jan  Janiec 

uczestniczyli  w  Akcji  “Pola  nadziei  2007”.  W  tym  dniu  sadzone  były  żonkile  

na skwerze przy SDH, a w przyszłym roku w terminie od 8 marca do 18 maja będą 

one ścinane i wręczane ludziom przez wolontariuszy Hospicjum. Przy okazji będą 

rozdawane  ulotki  i  zbierane  datki  na  rzecz  Domowego  Hospicjum.  Skarżysko  

po raz pierwszy włączyło się w tą Ogólnopolską Akcję. 

14  października uczestniczyłem w  inauguracji  roku  akademickiego  w  Wydziale 

Zamiejscowym Społecznej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania.

Od 14 do 20- października mój Z-ca prezydenta Zdzisław Kobierski wziął udział  

w wizycie studyjnej w Lizbonie poświęconej współpracy pomiędzy rynkami pracy, 

kształcenia  zawodowego  oraz  partnerami  socjalnymi.  Wizyta  została  w  całości 

sfinansowana  przez  Europejskie  Centrum  Rozwoju  Szkolenia  Zawodowego  

z siedzibą w Salonikach. 

15  października w  Państwowej  Szkole  Muzycznej  wspólnie  ze  Starostwem 

Powiatowym  zorganizowaliśmy  uroczystość  z  okazji  Dnia  Edukacji  Narodowej. 

Nauczyciele zostali odznaczeni medalami, nagrodami prezydenta, starosty. Dla 17-u 

nauczycieli, którzy w tym roku odeszli na emeryturę zostały przygotowane dyplomy 

i statuetki.   

W tym dniu do Szkoły dotarł nowy nabytek -fortepian marki Petrof, który udało  

się  pozyskać  dzięki  wspólnym  wysiłkom  i  wsparciu  wicepremiera  Przemysława 

Gosiewskiegio  i  pani  poseł  Marii  Zuby.  Dzięki  napisanemu  wnioskowi  

do Ministerstwa Kultury i  Dziedzictwa Narodowego szkoła otrzymała 60 tys. zł,  

a 40 tys. zł otrzymała z Centrum Edukacji Artystycznej na pomoce naukowe. .  

19 października zaprezentowałem podczas potkania z kolejarzami naszą propozycję 

zagospodarowania  terenu  przez  Dworcem PKP w Skarżysku-Kamiennej.  Podczas 

prezentacji multimedialnej “Koleją ku lepszej przyszłości” przedstawiliśmy ponadto 

nasz pomysł przywiezienia lokomotywy, która miałby się stać symbolem związku 

naszego miasta z koleją.  



23  października brałem  udział  w  obchodach  60-lecia  Powiatowej  i  Miejskiej 

Biblioteki Publicznej w Skarżysku-Kamiennej. 

****

14 października- gościliśmy w naszym mieście Kwintet OTTONI BERICI z Włoch, 

który  wystąpił  w  ramach  Tygodnia  Kultury  Chrześcijańskiej.  Występy  włoskich 

muzyków  były  ważnym  wydarzeniem  muzycznym  w  naszym  mieście.  Wysoki 

kunszt artystyczny spotkał się z dużym uznaniem słuchaczy. W tym miejscu pragnę 

podziękować panu radnemu Jerzemu Stopie, który podjął się pomocy  w organizacji 

tego przedsięwzięcia i pełnienia roli tłumacza.   

Występ orkiestry dętej w Skarżysku-Kamiennej  zbiegł  się z reaktywacją orkiestry 

dętej  w  naszym  mieście.  Pierwsze  spotkanie  organizacyjne  odbyło  się  wczoraj  

w  Miejskim Centrum Kultury.  Naszym zamysłem jest,  aby  taka  orkiestra  mogła 

uczestniczyć  we  wszelkich  uroczystościach  miejsko-powiatowych,abyśmy  nie 

musieli wynajmować orkiestr z innych miast. Mam nadzieję, że uda nam się stworzyć 

taki  zespół  i  w przyszłym roku podczas  Obchodów 85-lecia  Skarżyska będziemy 

mogli ją zaprezentować Państwu.     

***

PODZIĘKOWANIA 

● Otrzymaliśmy  podziękowanie  za  udzielenie  pomocy  rzeczowej  dla  osób 

poszkodowanych  przez  trąbę  powietrzną  i  gradobicie  w  powiecie 

częstochowskim  od  dyrektora  Caritas  Archidiecezji  Częstochowskiej. 

Pamiętacie Państwo, że pod koniec lipca zorganizowaliśmy na terenie miasta 

zbiórkę pieniędzy i sprzętu gospodarstwa domowego. Nasi mieszkańcy okazali 

się bardzo hojni i wsparli nas w tej akcji

● Chciałbym  podziękować  Pani  Teresie  Smulczyńskiej  za  profesjonalne 

przeprowadzenie obsługi informatycznej komisji wyborczych oraz wszystkim 

osobom, którzy brali udział w organizacji tych wyborów.   

****

NAGRODY

● Skarżysko-Kamienna  zdobyła  drugie  miejsce  w  trzeciej  edycji  konkursu 



“Aktywna gmina”.Nagrodami za zajęcie 2 miejsca były puchar ufundowany 

przez  Fundację  Aktywni  ,  nieodpłatne  szkolenia  przeprowadzane  przez 

Fundację dla 4 instruktorów Nordic Walking oraz 4 instruktorów Gymstick 

oraz nagrody rzeczowe w postaci sprzętu rekreacyjno-sportowego.

● Urząd Miasta  otrzymał  od  Urzędu Wojewódzkiego wyróżnienie  i  nagrodę  

w wysokości  3  tys.  zł  na  sprzęt  sportowy za  zorganizowanie  „Sportowych 

wakacji” w ramach programu „Inwestuj w Przyszłość”. Składał się on z dwóch 

elementów:siatkarskie wtorki i koszykarskie czwartki. Ponadto  organizowane 

były  także  jednodniowe  wycieczki  dla  dzieci  ze  świetlic  środowiskowych, 

czyli dla   dzieci z rodzin o trudnej sytuacji materialnej . Wycieczki dla dzieci 

były  całkowicie  bezpłatne.  Ponadto  w   ramach  dalszej  realizacji  programu 

„Inwestuj w przyszłość” od 17 września czynna jest w godz. od 14.00 – 18.00 

w  Szkole  Podstawowej  Nr  7  ul.  Zielna  ,  bezpłatna  kafejka  internetowa. 

Wszystkie  dzieci  które  chcą  korzystać  ze  stanowisk  internetowych  muszą 

posiadać legitymację szkolną. 

Ponadto  Urząd  Wojewódzki  docenił  wysiłek  własny  w  ten  projekt  pani  

Katarzyny  Bilskiej,  pracownika  Wydziału  Oświaty,  Kultury  i  Sportu  

i wyróżnił ją nagrodą indywidualną..

***

Dzień 2 listopada będzie dniem wolnym od pracy dla pracowników Urzędu Miasta . 

W tym dniu będzie pełniony dyżur w następujących wydziałach:

− Urząd Stanu Cywilnego

− Straż Miejska- dyżur calodobowy

− Wydział  Spraw  Obywatelskich-  stanowisko  do  spraw  dowodów  osobistych  

(od 7.30do 15.30 )

− Kasa (do godz. 14.00)

Dzień wolny zostanie odpracowany w sobotę 10 listopada 2007 roku. 

***

ZAPROSZENIA 

Państwo  radni,  na  pewno  dostali  już  zaproszenia  na  Obchody  50-lecie  śmierci 



Leopolda Staffa, które w Skarżysku-Kamiennej odbędą się w dniach 13-14 listopada. 

Korzystając z okazji chciałbym Państwa serdecznie zaprosić na te obchody. Patronat 

nad tą imprezą objął Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Kazimierz Michał 

Ujazdowski,  Dyrektor  Muzeum Literatury  im.  Adama Mickiewicza  w Warszawie 

oraz  Prezydent  Skarżyska.  Wśród  patronów  honorów  znaleźli  się  m.in.  krytycey 

literaccy: Zdzisław Brudnicki,, Zdzisław Łączkowski, wydawcy - Stanisław Nyczaj, 

Dyrektor  Wojewódzkiej  Biblioteki  Publicznej  w  Kielcach  Andrzej  Dąbrowski,  

ks Dziekan Tadeusz Skrzypczak., ks prałat Jerzy Karbownik.

Naszymi gośćmi honorowymi będzie  Elżbieta  Staff  –  Zielińska,  córka młodszego 

brata Staffa, oraz Tadeusz Różewicz, jeśli stan zdrowia mu na to pozwoli. 

13  listopada  zaplanowaliśmy  m.in.  odsłonięcie  ławeczki  z  tablicą  upamiętniającą 

autentyzm miejsca pobytu L. Staffa oraz zasadzenie świerku przy Kościele św. Józefa 

oraz program muzyczno-recytatorski w Państwowej Szkole Muzycznej w Skarżysku-

Kamiennej. 

Natomiast 14 listopada – w środę w Miejskim Centrum Kultury odbędzie się sesja 

popularnonaukowa  “Klęknijcie  razem ,bracie”,  wystaw poświęcona L.  Staffowi, 

promocja książek wydanych z tej okazji oraz program poetycki.  

Szczegóły znajdziecie Państwo na zaproszeniach. 

Serdecznie zapraszam do udziału w tych uroczystościach.  

. 

Panie Przewodniczący, Panie i Panowie Radni, Szanowni Państwo! 

Przedkładając  w  dniu  dzisiejszym  sprawozdanie  ze  swojej  działalności  składam 

wniosek o jego przyjęcie. 


