
Sprawozdanie

z działalności Prezydenta Miasta

w okresie od  29.05.2008 r. do 16.06.2008 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 29 maja podjęto 15 uchwał. W związku z tym, że sesja została 

zwołana w trybie nadzwyczajnym, mogę powiedzieć jedynie tyle, że uchwały zostały 

przekazane do organu nadzoru.  

***

W okresie między sesjami Prezydent Miasta wydał 6 Zarządzeń. 

Dotyczyły one: zmian w budżecie (nr131), ogłoszenia przetargów (nr 132,133, 136), 

w sprawie powołania zespołu koordynującego realizację gminnego programu 

budowy bezpieczeństwa lokalnego „Razem bezpieczniej 2008-2010) (nr 134) i 

powołania komisji do przeprowadzenia negocjacji celem zbycia w drodze 

bezprzetargowej nieruchomości gruntowej położonej w Skarżysku przy ul. Orlej i 

Legionów.  

 Przetargi i umowy

W tym okresie tym ogłoszono 10 przetargów. 

1. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn.: 

Modernizacja szlaku martyrologii ... 

2. Dostawa i montaż 17 szt. wiat przystankowych, przeszklonych o konstrukcji 

stalowej wraz z montażem prefabrykowanych fundamentów betonowych 

3. Opracowanie dokumentacji projektowej pn. Projekt przebudowy ul. Niskiej

4. Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadania pn.: 

Utworzenie Inkubatora Przedsiębiorczości w Skarżysku Kamiennej. 

5. Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadania pn. 

Przebudowa budynków Muzeum im. Orła Białego w Skarżysku Kamiennej 

6. Remont chodnika w ul. Zielnej w Skarżysku - Kamiennej na odcinku od 



wjazdu na teren Przedszkola do budynku nr 13

7. Remont chodnika i zatok autobusowych w ul. Spółdzielczej w Skarżysku - 

Kamiennej na odcinku od ul. Armii Krajowej do ul. Kochanowskiego (strona 

południowa)

8. Remont chodnika w ul. Jaracza w Skarżysku - Kamiennej (po stronie 

budynków nr 1 i 3 )

9.  Budowa wjazdów do posesji w ul. Grottgera w Skarżysku - Kamiennej - 

strona zachodnia

10. Na konserwację kanalizacji deszczowej 

Nie podpisano żadnej umowy.

***

  Sprawy różne 

30 maja brałem udział w otwarciu mieszkań dla podopiecznych w Zespole Placówek 

„Przystań' 

01 czerwca skarżyszczanie mieli okazję poczuć przedsmak juwenalii. W tym dniu 

symbolicznie przekazałem klucze do bram miasta studentom ze Społecznej Wyższej 

Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania z Łodzi oddział Skarżysko-Kamienna. W 

uroczystym przemarszu przeszliśmy z orkiestrą na plac przed MCK, gdzie odbywał 

się festyn z okazji Dnia dziecka. Natomiast o godz.16.00 w Kościele pw. 

Najświętszego Serca Jezusowego odbył się  uroczysty Przegląd Chóralnej Pieśni 

Religijnej – Skarżysko-Kamienna 2008 z racji jubileuszu 75-lecia Chóru Sursum 

Corda. Wystąpiły na nim cztery chóry. Była to przepiękna uroczystość. W tym 

miejscu chciałbym podziekować ks. kanonikowi Jerzemu Kularskiemu za 

zorganizowanie takiego przeglądu w naszym mieście. 

2 czerwca wspólnie z przewodniczącym Rady Miasta Janem Maćkowiakiem, 

przekazałem władze, w ramach II Konkursu Samorządowego „Zamiana władzy” 

gimnazjalistom. Tym razem odbyły się obrady Młodzieżowej Rady Miasta. Młodzi 

radni dyskutowali o kulturze w mieście i podjęli uchwałę o mianowaniu Ryszarda 

Sobolewskiego, mecenasem kultury miasta Skarżyska-Kamiennej. Na obrady 



przybyła I sekretarz Ambasady Meksyku Monica Verlade, pani poseł Maria Zuba, 

radni miejscy i młodzież. Była wystawa o Meksyku, recital meksykańskiej 

piosenkarki Irmy Vargas, aukcja prac plastycznych koła dzieci i młodzieży 

działających w Miejskim Centrum Kultury. W nagrodę młodzież obejrzała film „Ona 

to on”.

4 czerwca  odbył się XIII Bieg uliczny „O błękitną wstęgę Kamiennej”. 

Organizatorem biegu był Klub Olimpiada i Sekcja lekkoatletyczna STS Skarżysko. 

Panie Przewodniczący, Panie i Panowie Radni, Szanowni Państwo! 

Przedkładając w dniu dzisiejszym sprawozdanie ze swojej działalności składam 

wniosek o jego przyjęcie. 


