
Sprawozdanie

z działalności Prezydenta Miasta

w okresie od  31.01.2008r. do 13.03.2008 r. 

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 31stycznia podjęto 15 uchwał. Żadna z podjętych uchwał nie 

została uchylona przez nadzór wojewody. 

Uchwała Nr 4/2008 w sprawie zaciągnięcia kredytu. 

Został przesłany projekt uchwały wraz z załącznikami do Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w celu zaopiniowania. 

Uchwała Nr 5/2008 w sprawie przyjęcia dotacji z Narodowego Funduszu 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach Mechanizmu 

Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) 

Został przesłany projekt uchwały wraz z załącznikami do Narodowego Funduszu 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Czekamy na podpisanie umowy. 

FUNDUSZ NORWESKI 

Uchwały Nr 9/2008 w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład 

mieszkaniowego zasobu gminy i Uchwała Nr 10/2008 w sprawie zatwierdzenia 

regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki 

przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, 

funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych 

składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, szczegółowy 

sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny 

doraźnych zastępstw, w przedszkolach, szkołach i placówkach prowadzonych 

przez Gminę Skarżysko-Kamienna oraz  Uchwała Nr 15/2008 w sprawie 

nadania nazwy ulicy na terenie Miasta Skarżyska–Kamiennej 

Uchwały wejdą w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego. Jeszcze nie były ogłoszone w 



Dz.U.Woj.Św.

Uchwała Nr 13/2008 w sprawie odwołania z funkcji ławnika Sądu Rejonowego w 

Skarżysku – Kamiennej Pana Wiesława Józefa Ostrowskiego 

Stosowna uchwała została przekazana do Prezesa Sądu Rejonowego w Skarżysku-

Kamiennej. 

Pozostałe uchwały już obowiązują i są realizowane.  

***

W okresie między sesjami Prezydent Miasta wydał 24 Zarządzenia. 

Najważniejsze  z nich to: powołania skarżyskiej Rady Sportu (nr 43), Skład 

Skarżyskiej Rady Sportu : Grzegorz Małkus, Andrzej Bętkowski, Marek Graba, 

Piotr Lubecki, Andrzej  Łosiak, Artur  Osmank, Krzysztof  Randla, Andrzej 

Tarabaszk, Andrzej Warwas, Bogdan Winiarski, Marek  Wojteczek, Bogumiła 

Wzorek

utworzenia punktu doradztwa zawodowego osób niepełnosprawnych działającego 

przy Urzędzie Miasta (nr 47),ogłoszenia otwartego konkursu ofrert na realizację 

zadań własnych gminy w 2008 r (nr 50)

Pozostałe dotyczyły: powołania komisji przetargowej (nr 44), zwrotu kosztów 

zakupu okularów korygujących wzrok pracownikom zatrudnionym przy obsłudze 

monitorów ekranowych (nr 46), zmiany zarządzenia prezydenta z dn. 4 czerwca 2006 

r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej (nr.48), 

podjęcia i prowadzenia windykacji należności gminy z tytułu zaległych opłat 

czynszowych za najem lokali komunalnych (nr 49), nieskorzystania z prawa 

pierwokupu (nr 51), ogłoszenia przetargu remontów cząstkowych nawierzchni 

bitumicznych ulic gminnych w Skarżysku-Kamiennej (nr.53), przetargu na 

opracowanie koncepcji przebudowy dróg wewnątrzosiedlowych w osiedlu Milica i 

Przylesie w Skarżysku-Kamiennej (nr 54), zasad i maksymalnych kwot 

dofinansowania ze środków gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej w dziedzinie edukacji ekologicznej na rok 2008 (nr.56), powołania komisji 

ds. przeglądu miejsc zbrodni dokonanych przez niemieckie i sowieckie reżimy 

okupacyjne oraz formacje zbrojne po 1939 r. (nr.59), powołania komisji 



likwidacyjno/kasacyjnej sprzętu komputerowego i biurowego w Urzędzie Miasta (nr 

61)  

Przetargi i umowy

W tym okresie tym ogłoszono 10 przetargów. 

1. Termomodernizację – wymianę stolarki okiennej i ocieplenie ścian w 

budynkach Zespołu Szkół Publicznych nr 1 i Miejskiego Centrum Kultury w 

Skarżysku-Kamiennej 

2. Termomodernizację – przebudowę instalacji centralnego ogrzewania w 

budynkach Zespołu Szkół Publicznych nr 1 i Miejskiego Centrum Kultury  w 

Skarżysku-Kamiennej

3. Nadzór nad pracownikami zatrudnionymi w ramach prac interwencyjnych lub 

robót publicznych w 2008 r w strefie I i II. 

4. Utrzymanie zieleni miejskiej na terenie miasta Skarżyska-Kamiennej w 2008 r. 

5. Sporządzenie operatów szacunkowych oraz obmiar nieruchomości lokalowych 

stanowiących własność gminy Skarżysko-Kamienna. 

6. Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznej dróg gminnych w 

Skarżysku-Kamiennej w 2008 r. 

7. Opracowanie koncepcji przebudowy dróg wewnątrzosiedlowych w osiedlu 

Milica i Przylesie w Skarżysku-Kamiennej

8. Dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Urzędu Miasta w 

Skarżysku-Kamiennej

9. Wykonanie remontów istniejących dróg żużlowych lub gruntowych gminnych 

w mieście Skarżysko-Kamienna w 2008 r. 

Podpisano pięć umów.

11 lutego z firmą PPHU MAKPOL z Zagnańska na bieżące sprzątanie miejsc 

znajdujących się w rejonie Targowiska Miejskiego przy ul. Rynek w Skarżysku-

Kamiennej. Umowa obowiązuje do końca 2008 r.

14 lutego ze skarżyską  firmą TRANS na opróżnianie miejskich koszy śmieci 



zlokalizowanych na terenie miasta Skarżyska-Kamiennej. Umowa obowiązuje do 

końca 2008 r.

05 marca dwie umowy z firmą EXPOL BIS  na nadzór nad pracownikami 

zatrudnionymi w ramach prac interwencyjnych lub robót publicznych w 2008 r w 

strefie I i II. 

10 marca z rzeczoznawcą technicznym Antonim Bartoszewiczem na sporządzenie 

operatów szacunkowych oraz obmiar nieruchomości lokalowych stanowiących 

własność gminy Skarżysko-Kamienna. Ta umowa również obowiązuje do końca 

2008 r. 

  Sprawy różne 

31 stycznia i 1 lutego odbyłem kilka spotkań w Ministerstwie Środowiska,a także 

wziąłem udział w zorganizowanej konferencji prasowej, na której została przekazana 

do wiadomości zatwierdzona lista indykatywna. Dotyczy to projektu – Budowa i 

modernizacja kanalizacji sanitarnej w Skarżysku Kamiennej i Skarżysku 

Kościelnym . Na kwotę 36 mln Euro

5 lutego brałem udział w spotkaniu dotyczącym reorganizacji szkół 

ponadgimnazjalnych w Zespole Szkół Ekonomicznych w Skarżysku-Kamiennej

7 lutego uczestniczyłem w zakończeniu Zimowisk organizowanych w Szkole 

Podstawowej nr 8 . Natomiast mój zastępca Grzegorz Małkus uczestniczył w 

zakończeniu Zimowej Akademii Karate w Szkole Podstawowej nr 1  

11 lutego doszło do oficjalnego przekazania ówczesnej drogi wewnętrznej Zakładów 

Metalowych MESKO. Radni przyjęli projekt uchwały o nadaniu tej ulicy nazwy 

Prezydenta RP Ignacego Mościckiego

17 lutego odbyły się uroczystości upamiętniające 68. rocznicę rozstrzelania 360 

Żołnierzy Organizacji "Orzeł Biały" i Związku Walki Zbrojnej. Wzięli w niej udział 

samorządowcy, parlamentarzyści, przedstawiciele związków kombatanckich i 

zawodowych, a także delegacje z zakładów pracy, szkół.

19 lutego brałem udział w otwarciu IV Targów Szkolnych organizowanych przez 

Tygodnik Skarżyski, a 11 marca w Targach Szkolnych organizowanych przez 

wydawcę FULL SUKCESU. 



21 lutego wziąłem udział wraz z przewodniczącym Rady Miasta Janem 

Maćkowiakiem, senatorem Michalem Okłą i posłem Andrzejem Bętkowskim w 

uroczystościach pogrzebowych Antoniego Hedy, Honorowego Obywatela Skarżyska-

Kamiennej. W uroczystościach brali udział również mieszkańcy Skarżyska. Na 

pogrzeb pojechało blisko 120 osób z naszego miasta, przedstawiciele związków 

kombatanckim, szkół, poczty sztandarowe.  

22 lutego wziąłem udział w sesji popularnonaukowej w 15 rocznicę śmierci ks.prof. 

Wł.Sedlaka w Powiatowo-Miejskiej Bibliotece Publicznej w Skarżysku-Kamiennej 

26 lutego został rozstrzygnięty konkurs plastyczno/ekologiczny. W tym dniu zostali 

nagrodzenie zwycięzcy tego konkursu, zarówno indywidualni jak i wszystkie 

placówki oświatowe, które wzięły udział w tym konkursie. Była to też doskonała 

okazja do nagrodzenia Rewirowego Roku 2007 – Jerzego Wasilewskiego

27 lutego odbyło się w Wojewódzkim Domu Kultury w Kielcach pierwsze, 

inauguracyjne posiedzenie Komitetu Monitorującego Regionalny Program 

Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013. 

Do jego zadań należeć będzie m.in. analizowanie i zatwierdzanie okresowych, 

rocznych i końcowych sprawozdań z realizacji RPOWoj.Św. 2007-2013, zapoznanie 

się z uwagami Komisji Europejskiej dotyczącymi analizy postępu osiągniętego w 

realizacji RPO 2007-2013 zawartego w sprawozdaniu rocznym z realizacji RPO 

2007-2013, analizowanie i zatwierdzanie Planu Komunikacji RPO 2007-2013 oraz 

proponowanych zmian w Planie Komunikacji. W skład Komitetu obok strony 

rządowej oraz samorządowej, wchodzą przedstawiciele miast, gmin i powiatów 

województwa, a także partnerzy społeczni i gospodarczy. Powiat skarżyski 

reprezentuje prezydent Roman Wojcieszek. 

04 marca uczestniczyłem w szkoleniu Miejskiego Zespołu Zarządzania 

Kryzysowego

6 marca odbyłem spotkanie w Warszawie z przedstawicielami Polskich Linii 

Kolejowych w sprawie modernizacji linii kolejowej- „ósemki”.   

10 marca Krystyna Szumilas, wiceminister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, spotkała 

się ze skarżyskimi  nauczycielami  w Szkole Podstawowej nr 1 .  



12 marca uczestniczyłem w rozstrzygnięciu konkursu na kartę wielkanocną 

organizowanym przez Stowarzyszenie działające przy Warsztatach Terapii 

Zajęciowej przy ul. Kościuszki w Skarżysku. Wzięło w nim udział 18 warsztatów z 

województwa świętokrzyskiego i mazowieckiego. Dochód ze sprzedaży kartek

 zostanie przekazany na rzecz Domowego Hospicjum w Skarżysku.

W dniach od 10 do 13 marca 2008 r. na terenie osiedli domów jednorodzinnych 

w Skarżysku-Kamiennej została przeprowadzona zbiórka odpadów 

wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz 

zużytych opon i akumulatorów. 

Panie Przewodniczący, Panie i Panowie Radni, Szanowni Państwo! 

Przedkładając w dniu dzisiejszym sprawozdanie ze swojej działalności składam 

wniosek o jego przyjęcie. 


