
Sprawozdanie

z działalności Prezydenta Miasta

w okresie od 04.09.2008r. do 30.10.2008 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 04 września podjęto 15 uchwał , żadna z nich nie została 

zakwestionowana przez nadzór wojewody. Wszystkie obowiązują. Oto one:

Uchwała nr 86/2008 – w sprawie poręczenia kredytu dla Miejskiej Komunikacji 

Samochodowej w Skarżysku – Kamiennej ( Obowiązują od 28 X, publikacja -  14 dni. Od 1 

listopada obowiązują nowe ceny) 

Uchwała nr 87/2008 - w sprawie  wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2008 rok 

Uchwała nr88/2008 - w sprawie opłat i ulg za przejazdy komunikacji miejskiej na terenie 

miasta Skarżyska – Kamiennej 

Uchwała nr 89/2008 - w sprawie zatwierdzenia regulaminu przyznawania stypendiów i 

zasiłków szkolnych o charakterze pomocy socjalnej w ramach zmniejszania różnic i 

umożliwiania pokonywania barier w dostępie do edukacji, wynikających z trudnej sytuacji 

materialnej ucznia 

Uchwała nr90 /2008  - w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXI/33/2008 Rady Miasta 

Skarżyska-Kamiennej z dnia 13 marca 2008 r. w sprawie ustalenia zasad korzystania ze 

stołówek zorganizowanych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina 

Skarżysko-Kamienna

Uchwała nr 91/2008 - w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości gruntowej 

niezabudowanej położonej w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Witwickich 

Uchwała nr 92/2008 - w sprawie zbycia w drodze przetargu nieruchomości gruntowej 

zabudowanej położonej w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Paryskiej i Metalowców 

Uchwała nr93/2008 - w sprawie zarządzenia wyborów do Rady Osiedla 

Uchwała nr94/2008 - w sprawie powołania Miejskiej Komisji Wyborczej do 

przeprowadzenia wyborów do Rady Osiedla „Metalowiec” i Rady Osiedla „Place” 

Uchwała nr 95/2008 - w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Wojewody Świętokrzyskiego 

o przekazanie gminie Skarżysko-Kamienna prawa własności nieruchomości, położonych w 



Skarżysku-Kamiennej przy ulicy Ekonomii 5a, oraz ul. Ignacego Mościckiego, 

stanowiących własność Skarbu Państwa 

Uchwała nr96 /2008 - w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXXII/98/2005 Rady Miasta 

Skarżyska-Kamiennej z dnia 28 grudnia 2005 r. w sprawie zbycia w drodze przetargu 

nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w Skarżysku-Kamiennej przy 

ulicy Rejowskiej i Szydłowieckiej 

Uchwała nr 97/2008 - w sprawie uchylenia Uchwały Nr XVI/96/2007 Rady Miasta 

Skarżyska-Kamiennej z dnia 8 listopada 2007 r. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę 

nieruchomości pomiędzy Gminą Skarżysko-Kamienna a Skarbem Państwa 

Uchwała nr 98/2008 - w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny na rzecz 

Skarbu Państwa 

Uchwała nr 99/2008 - w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości 

od Skarbu Państwa 

Uchwała nr 100/2008 - w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z 

radnym 

***

W okresie między sesjami Prezydent Miasta wydał 40 Zarządzeń, dotyczących bieżących 

spraw gminy z zakresu gospodarki nieruchomości, wykonania budżetu, spraw 

pracownicznych i działań organizacyjnych. 

Najważniesze z nich to: powołania komisji do wykonania czynności związanych z 

przygotowaniem i przeprowadzeniem referendum odnośnie przejęcia przez gminę 

obowiązków w zakresie pozbycia się odpadów komunalnych (nr 242), utworzenia Centrum 

Integracji Społecznej w Skarżysku - Kamiennej (nr 254), przyznania dodatków funkcyjnych 

i motywacyjnych dla dyrektorów placówek oświatowych podległych gminie Skarżysko- 

Kamienna ( nr 226),  w sprawie zarządzania miejscami ogłoszeniowymi należącymi do 

Gminy Skarżysko - Kamienna (nr 225), powołania komisji przetargowej i przeprowadzenia 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 5.150.000 euro w 

trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. Rozbiórka budynku (dawnego tzw. 

biurowca) usytuowanego na terenie byłych: Zakładów Chemicznych Organika - Benzyl  (nr 

230), ustalenia ceny wywoławczej w przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowej 

zabudowanej położonej w Skarżysku - Kamiennej przy ul. Paryskiej - Metalowców (nr 



264), wprowadzenia procedury ewakuacji pracowników i mienia Urzędu Miasta w 

Skarżysku - Kamiennej (nr 278)

 Przetargi i umowy

W tym okresie tym ogłoszono  16  przetargów. Na:

1. Rozbiórkę budynku usytuowanego na terenie byłych Zakładów ORGANIKA 

BENZYL - biurowca

2. Wykonanie zagospodarowania zieleni skweru w narożu uli Sezamkowej i 

Spółdzielczej 

3. Na opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze 

miasta Skarżyska-Kamiennej – CENTRUM.  

4. Przebudowę holu wejściowego w budynku Urzędu Miasta w Skarżysku-Kamiennej

5. Na zimowe utrzymanie chodników, przystanków, skwerów i alejek parkowych na 

terenie miasta w sezonie 2008/2009 – strefa I

6. Na opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze 

miasta Skarżyska-Kamiennej zwanego Południowa-Krakowska

7. Na zimowe utrzymanie chodników, przystanków, skwerów i alejek parkowych na 

terenie miasta w sezonie 2009/2009 – strefa II

8. Na zimowe utrzymanie chodników, przystanków, skwerów i alejek parkowych na 

terenie miasta w sezonie 2008/2009– strefa III

9.  Na zimowe utrzymanie ulic gminnych na interwencje mieszkańców na terenie 

miasta w sezonie 2008/2009 

10. Remont cząstkowy  nawierzchni tłuczniowych oraz remont nawierzchni gruntowej 

żużlem paleniskowym dróg gminnych w mieście Skarżysko - Kamienna w 2008 r

11. Dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Urzędu Miasta w Skarżysku-

Kamiennej.

12. Na wycenę wartości rynkowej prawa własności nieruchomości gruntowej bedącej w 

użytkowaniu wieczystym Spółdzielni Mieszkaniowej w celu uaktualnienia opłaty 

rocznej z tytułu tego użytkowania

13.  Na opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze 



miasta Skarżyska-Kamiennej zwanego Plac Floriański 

14. Na remont alejki na cmentarzu komunalnym w Skarżysku-Kamiennej

15.  Na dostawę i montaż wiat przystankowych

16. Na sporządzanie operatów szacunkowych wyceny wartości rynkowej nieruchomości 

dla potrzeb oddania nieruchomości gminy w trwały zarząd – wyłonienie wykonawcy 

takich wycen

Podpisano  9 umów:

1. 10 września  z Przedsiębiorstwem Budowlano-Drogowym SKOLPI ma Przebudowę 

ul. Cmentarnej – budowę zatok postojowych w Skarżysku-Kamiennej. Termin 

realizacji – 8 tygodni od daty podpisania umowy. 

2. 17 września ze skarżyską firmą TRANS  na remont chodnika w ul. Prostej na 

odcinku od posesji nr 23w kierunku ul. Struga – strona północna. Termin  realizacji 

10 tygodni od daty podpisania umowy. 

3. 26 września z Firmą TOMBET z Kielc na Budowę boisk sportowych przy 

budowanej hali sportowej przy ul. Sienkiewicza. Termin realizacji - 30 listopada 

2008 r. 

4. 30 września z Zakładem Remontowo-Budowlanym ze Skarżyska-Kamiennej na 

Przebudowę holu wejściowego  UM w Skarżysku-Kamiennej. Termin realizacji – 1 

grudnia 2008 r.                 

5. 01 października z Przedsiębiorstwem Usługowo-Handlowym INVEST PROJEKT 

SYSTEM z Otwocka na opracowanie miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego pod nazwą 11-go Listopada – Piłsudskiego na obszarze miasta 

Skarżyska-Kamiennej. Termin realizacji 13 miesięcy od daty przekazania materiałów 

wyjściowych

6. 02 października z kielecką firmą NIERUCHOMOŚĆ na sporządzenie operatu 

szacunkowego wyceny wartości rynkowej. Termin realizacji – 14 dni od daty 

podpisania umowy. 

7. 23 października z Firmą CAMA  sp zoo na Rozbiórkę budynku (dawnego tzw. 

biurowca) usytuowanego na terenie byłych zakładów chemicznyh Organika-

BENZYL. Termin realizacji – 60 dni .  

8. 09 października z Firmą Usługowo-Handlową MAGNOLIA na wykonanie 



zagospodarowania zieleni skweru w zbiegu ulic Sezamkowa/Spółdzielcza w 

Skarżysku-Kamiennej. Termin realizacji – 31.10.2008 r. 

9. 10 października z warszawskim Konsorcjum LIDER na opracowanie miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze miasta Skarżyska-Kamiennej – 

CENTRUM.  Termin realizacji 13 miesięcy od daty przekazania materiałów 

wyjściowych

***

  Sprawy różne 

05 września  w Kielcach podpisałem umowę o dofinansowanie przedsięwzięć objętych 

programem Orlik 2012 

A także :

- brałem udział w rozstrzygnięciu konkursu, ogłoszonego wspólnie z Centrum 

Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa ze Skarżyska. Wśród osób, które w miesiącu sierpniu 

oddały honorowo krew, było losowanie, a potem uroczyste wręczenie nagród rzeczowych – 

rowerów górskich. Zostały one ufundowane przeze mnie i właściciela Firmy Eurobicci Pana 

Zbigniewa Gorzkowskiego. W przyszłym roku chcemy zaprosić do włączenia się w akcję i 

fundowania nagród pozostałe gminy powiatu skarżyskiego.  

- W tym dniu również brałem udział w uroczystościach 80.lecia Zeorku-u w Miejskim 

Centrum Kultury

07 września w naszym mieście odbyły się Dożynki Powiatowe. Połączyliśmy trzy 

uroczystości: 85-lecie Skarżyska, 10-lecia powiatu skarżyskiego i 25-lecie parafii Św. Brata 

Alberta Na wspaniałym festynie wystąpili nasi lokalni artyści, a także Grupa Biesiadna 

KGB ze Śląska i ETNA. Na zakończenie był pokaz ogni sztucznych

 08 września odwiedziłem stoisko ZM MESKO na  XVI Międzynarodowym Salonie 

Przemysłu Zbrojeniowego w Kielcach    

12 września odbyło się uroczyste otwarcie hali sportowej w Skarżysku-Kamiennej. Było 

wielu gości m.in. przybył Honorowy Obywatel Skarżyska ks bp Edward Materski, 

przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego, Pani wojewoda Bożentyna Pałka-Koruba, 

włodarze gmin powiatu skarżyskiego, radni miejscy i powiatowi i skarżyszczanie. Biletem 

wstępu na otwarcie hali były koszulki z LOGO 85-lecia Skarżyska

21 września brałem udziała w Zakończeniu Zawodów Modeli Pływających i Latających na 

Rejowie.



22 września po raz pierwszy w Skarżysku zorganizowaliśmy Europejski Dzień bez 

samochodu. W akcję włączyły się aktywnie wszystkie skarżyskie przedszkola, szkoły 

podstawowe i gimnazja. Przeszliśmy wszyscy w uroczystym przemarszu pod Miejskie 

Centrum Kultury. Tam odbyło się rozstrzygnięcie Konkursu na najładniejszy plakat. 

Ponadto dzieci mogły w tym dniu sprawdzić stan techniczny swoich rowerów, oznakować je 

dzięki Powiatowej Komendzie Policji, która nas wspomogła. Pogotowie ratunkowe 

natomiast dało pokaz swoich umiętności medycznych. Mam nadzieję, że w przyszłym roku 

uda nam się rozszerzyć tą akcję.

25 września odbyło się spotkanie, na którym powołałem zespół, który będzie zajmował się 

Referendum śmieciowym. Przewodniczącym tego zespołu jest mój zastępca Zdzisław 

Kobierski. O szczegółach będziemy Państwa informowali na bieżąco. 

26 września w Kielcach odbyło się Podsumowanie i wręczenie wyróżnień w XIV edycji 

Sportowego Turnieju Miast i Gmin.. My zajęliśmy I miejsce w świętokrzyskkim. Natomiast 

15 października z racji udziału w tym turnieju zostaliśmy nagrodzeni przez Krajową 

Federację Sportu statuetką i nagrodą za II miejsce. w Polsce 

Natomiast w Skarżysku spotkałem się z ambasadorem Gruzji który przyjechały tu w ramach 

organizowanej akcji na rzecz Dzieci Gruzji. Pan ambasador przybył na zaproszenie  poseł 

Marzeny Okły-Drewnowicz   

W tym dniu uczestniczyłem również,  w sesji popularnonaukowej z okazji Europejskich Dni 

Dziedzictwa pt Korzenie tradycji. Od ojcowizny do ojczyzny. Referaty wygłosili: prof. 

Wojciech Iwańczak, dr Beata Wojciechowska, dr Piotr Kardyś, dr Jacek Pielas i mgr 

Krzysztof Zemela 

30 września odbył się Rowerowy Zjazd Gwieździsty Szkół Gimnazjalnych

01 października odbyła się prezentacja 5 nowych autobusów w Miejskiej Komunikacji 

Samochodowej. 

04 października uczestniczyłem w inauguracji roku akademickiego Wyższej Szkoły 

Zatrządzania i Przedsiębiorczości w Łodzi , która ma swoją filię również w Skarżysku-

Kamiennej 

07 października spotkałem się z finalistami Konkursu Marynistycznego. Po raz kolejny 

nasza załoga stanęła na najwyższym podium. 

09 października brałem udział w I Liceum Ogólnokształcącym w Europejskim Zlocie 

Rodziny Szkół im. J. Słowackiego 



11 października brałem udział w II  edycji Akcji organizowanej przez Domowe Hospicjum 

- sadzenia żonkili na skwerze przy SDH BARTEK. W tym dniu odbył się również koncert 

na rzecz domowego hospicjum.Wystapiła Antonina Krzysztoń. 

13 października odbyły się uroczystości z okazji Dnia Nauczyciela w Państwowej Szkole 

Muzycznej I stopnia w Skarżysku-Kamiennej.     

16 października wspólnie z przedszkolakam z Przedszkola nr 10 świętowaliśmy urodziny 

Kubusia Puchatka.     

22 października brałem udział w konferencji „Podsumowanie stanu wdrażania 

Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego w zakresie 

priorytetów środowiskowych”  w Warszawie 

24 października brałem udział w uroczystościach Jubileuszu 50-lecia Szkoły Podstawowej 

nr 5 w Skarżysku-Kamiennej.

25 października – uczestniczyłem w Inauguracji Roku Akademickiego Uniwersytetu III 

Wieku Podczas inauguracji swoje wykłady wygłosił prof. Adam Massalski i prof. Zdzisław 

Pietrzyk. Ponadto w kwadransie muzycznym wystąpiła Magdalena Kaleta, skarżyszczanka 

obecnie studentka klasy śpiewu solowego Szkoły Muzycznej w Bydgoszczy. 

Akompaniował jej Paweł Jezierski.  Zainteresowanie naszych mieszkańców było duże, 

przybyło ponad 150 osób. W tym miejscu chciałbym podziękować swojemu 

pełnomocnikowi Panu Przemysławowi Bieńkowi za ogromny wkład pracy w organizację 

tego przedsięwięcia. Mam nadzieję, że zajęcia na tej uczelni spełnią oczekiwania 

studentów.. O tym, jakie to będą zajęcia zadecyduje Rada Programowa, która zostanie 

wyłoniona spośród  słuchaczy Uniwersytetu III Wieku 14 listopada.  

26 października – na Hali Sportowej odbył się Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego 

o Puchar Prezydenta. Był to znakomity pokaz umięjętności tanecznych. 

28 października brałem udział w zorganizowanej przez powiat skarzyski i Komendę 

Powiatową Policji debacie społecznej „Bezpieczeństwo publiczne w powiecie - naszym 

wspólnym zadaniem”  

W tym dniu urzędnicy Urzędu Miasta wzięli udział w przeprowadzonej przez Państwową 

Straż Pożarrna ćwiczeniach ewakuacyjnych. 

***

ŚRODKI UNIJNE 



23 października 2008 r podpisałem w Kielcach z Zarządem Województwa 

Świętokrzyskiego, reprezentowanym przez Marszałka Adama Jarubasa i Marcina Perza 

preumowę w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013 dotyczącą Projektu Gminy Skarżysko-Kamienna 

„Budowa dróg wraz z infrastrukturą towarzyszącą w osiedlu Dolna Kamienna i Place w 

Skarżysku-Kamiennej. Wartość projektu Na Dolną Kamienną wyniosła blisko 7 milionów 

złotych z czego nam przyznano ponad 4 miliony zł. Podobną kwotę dostaniemy na Osiedle 

Place.

Inwestycja w osiedlu Dolna Kamienna obejmuje wykonanie:

• Nawierzchni (jezdnia, chodniki) ulicy Wschodniej na długości ponad 400 m. na odcinku 

od ul. Pięknej do rzeki Oleśnicy wraz z odwodnieniem

• Nawierzchni (jezdnia, chodniki) ulicy Bobowskich na całej długości od ulicy Żurawiej do 

rzeki Oleśnicy wraz ze ścieżką rowerową i odwodnieniem oraz dodatkowymi dojazdami do 

posesji.

• Separatorów (tzw. Oczyszczalni wód deszczowych) w ul Wschodniej, Bobowskich, 

Szarych Szeregów, Organizacji Orzeł Biały, Krzemionkowej, Granitowej 

Natomiast na osiedlu Place ujęta została:

• Ulica Stokowa (jezdnia, chodniki, zieleń, progi zwalniające, 3 skrzyżowania: z Grottgera, 

Wyspiańskiego i Armii Krajowej) na całej długości wraz z odwodnieniem

• Ulica Wyspiańskiego na całej długości (jezdnia, chodniki, zieleń, progi zwalniające, 7 

skrzyżowań) wraz z odwodnieniem

• Ulica Sienkiewicza od Krakowskiej do Grottgera (jezdnia, chodniki, zieleń, progi 

zwalniające, 2 skrzyżowania) wraz z odwodnieniem.

Właściwa umowa podpisana zostanie jeszcze w tym roku. 

***

ZOZ

Panie Przewodniczący, Panie i Panowie Radni, Szanowni Państwo! 

Przedkładając w dniu dzisiejszym sprawozdanie ze swojej działalności składam wniosek o 

jego przyjęcie. 


