
Sprawozdanie 

z działalności Prezydenta Miasta 

w okresie od 23.04.2015r.do 28.05.2015 r. 

Panie Przewodniczący, Panie i Panowie Radni, Szanowni Państwo! 

W sprawozdaniu przedstawionym na dzisiejszej Sesji Rady Miasta poinformuję Wysoką Radę

o podjętych przeze mnie działaniach począwszy od poprzedniej sesji do dzisiejszej. 

Na sesji w dniu 23 kwietnia podjęto 11 uchwał, które są w trakcie realizacji. 

Uchwały dotyczyły: 

 zmian w budżecie Miasta Skarżyska-Kamiennej na 2015 rok;

 zmiany Statutu  Miasta  Skarżyska –  Kamiennej  przyjętego uchwałą Nr  XIV/101/2011 Rady

Miasta Skarżyska – Kamiennej z dnia 27 października 2011 roku; 

 likwidacji  publicznego  Gimnazjum  Nr  3  im.  gen.  Antoniego  Hedy  Szarego  w  Skarżysku-

Kamiennej przy ul. Akacjowej 1;

 przeniesienia  Gimnazjum  Nr  2  im.  Powstańców  Warszawy  w  Skarżysku-Kamiennej

mieszczącego się przy ul. Słowackiego 29 do budynku Gimnazjum Nr 3 im. gen. Antoniego

Hedy Szarego w Skarżysku- Kamiennej, ul. Akacjowa 1;

 wyłączenia Gimnazjum Nr 4 z Zespołu Szkół Publicznych Nr 4 im. Marii Curie-Skłodowskiej w

Skarżysku-Kamiennej, ul. Książęca 149 oraz likwidacji Gimnazjum Nr 4 w Skarżysku-Kamiennej,

ul. Książęca 149;

 przystąpienia  do  opracowania  aktualizacji  Lokalnego  Programu  Rewitalizacji  Miasta

Skarżyska – Kamiennej na lata 2014-2020;

 zawarcia  porozumienia  mającego  na  celu  przygotowanie  i  przeprowadzenie

postępowania  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  na  opracowanie  wspólnego

dokumentu strategicznego dla OSI w ramach porozumienia partnerskiego: „Trójmiasta nad

Kamienną” pn: „Strategia dla obszarów funkcjonalnych miast tracących funkcje społeczno-

gospodarcze – Ostrowiec Świętokrzyski,Starachowice, Skarżysko-Kamienna”;

 zarządzenia wyborów do Rady Osiedla Dolna Kamienna I;

 powołania  Miejskiej  Komisji  Wyborczej  do  przeprowadzenia  wyborów  do  Rady  Osiedla

Dolna Kamienna I;

 utworzenia  gminnej  jednostki  organizacyjnej  –  Centrum  Obsługi  Inwestora  w  Skarżysku-

Kamiennej oraz nadania jej Statutu;

 likwidacji Straży Miejskiej w Skarżysku-Kamiennej. 

W okresie między sesjami wydałem łącznie 38 Zarządzeń. 

Dotyczyły one: 

 Zarządzenie Nr 102/2015 - organizacji roku szkolnego 2015/2016 w przedszkolach, szkołach



podstawowych i gimnazjalnych prowadzonych przez gminę Skarżysko-Kamienna;

 Zarządzenie Nr  103/2015 -  ustalenia gminnego koordynatora obsługi  informatycznej  oraz

operatorów  informatycznej  obsługi  obwodowych  komisji  wyborczych  w  wyborach

Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.;

 Zarządzenie  Nr  104/2015  -  komisji  przetargowej  i  przeprowadzenia  postępowania  o

udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 5 186 000 euro w trybie przetargu

nieograniczonego na: Wykonanie oznakowania poziomego na drogach gminnych miasta

Skarżyska-Kamiennej w 2015 r.;

 Zarządzenie Nr 105/2015 - ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy;

 Zarządzenie  Nr  106/2015  -  ustalenia  ceny  wywoławczej  w  trzecim  przetargu  na  zbycie

nieruchomości położonej w Skarżysku-Kamiennej przy Al. Marsz. J. Piłsudskiego 32;

 Zarządzenie Nr 107/2015 - zmiany Zarządzenia nr 54/2015 z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie

Regulaminu Organizacyjnego;

 Zarządzenie Nr 108/2015 - określenia sposobu ustalenia oraz wysokości opłat za korzystanie z

usług i obiektów Miejskiego Centrum Sportu i Rekreacji w Skarżysku-Kamiennej;

 Zarządzenie  Nr  109/2015  -  przygotowania  głównego  stanowiska  kierowania  Prezydenta

Miasta Skarżyska-Kamiennej w ramach systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym

w województwie świętokrzyskim;

 Zarządzenie  Nr  110/2015  -  ustalenia  ceny  wywoławczej  w  przetargu  na  zbycie

nieruchomości położonej w Skarżysku-Kamiennej przy ul. L. Staffa nr 16;

 Zarządzenie  Nr  111/2015 -  ustalenia cen wywoławczych w przetargach na zbycie  lokali

użytkowych położonych w Skarżysku-Kamiennej przy Al. Tysiąclecia 35 i ul. Moniuszki 18;

 Zarządzenie Nr 112/2015 - nieskorzystania z prawa pierwokupu;

 Zarządzenie Nr 113/2015 - powołania komisji konkursowej celem dokonania oceny ofert w

ramach  konkursu  ofert  na  wynajem  lokalu  użytkowego  w  siedzibie  Urzędu  Miasta  w

Skarżysku-Kamiennej z przeznaczeniem na prowadzenie bufetu gastronomicznego;

 Zarządzenie  Nr  114/2015  -  przeznaczenia  do  sprzedaży  w  formie  przetargu  ustnego

nieograniczonego  lokalu  mieszkalnego  położonego  przy  ul.  L.  Staffa  16  w  Skarżysku-

Kamiennej wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu;

 Zarządzenie  Nr  115/2015  -  przeznaczenia  do  sprzedaży  w  formie  przetargu  ustnego

nieograniczonego lokali użytkowych położonych przy ul. Moniuszki 18 i Al. Tysiąclecia 35 w

Skarżysku-Kamiennej wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu;

 Zarządzenie  Nr  116/2015 -  przeznaczenia  do sprzedaży  w drodze bezprzetargowej  lokali

mieszkalnych,  położonych  na  terenie  miasta  Skarżyska-Kamiennej  wraz  z  oddaniem  w

użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu;

 Zarządzenie  Nr  117/2015 -  przeznaczenia  do sprzedaży  w drodze bezprzetargowej  lokali

mieszkalnych,  położonych  na  terenie  miasta  Skarżyska-Kamiennej  wraz  ze  sprzedażą

ułamkowej części gruntu;

 Zarządzenie Nr 118/2015 - zmian w budżecie miasta Skarżyska-Kamiennej na 2015 rok;

 Zarządzenie Nr 119/2015 - zakazu palenia wyrobów tytoniowych na terenie budynku Urzędu



Miasta w Skarżysku-Kamiennej;

 Zarządzenie  Nr  120/2015  -  zmiany  Zarządzenia  Prezydenta  Miasta  Nr  242/2013  z  dnia

15.10.2013 r. w sprawie ustalenia procedur wstępnej kontroli zarządczej oraz zasad wstępnej

oceny  celowości  zaciągania  zobowiązań  finansowych  i  dokonywania  wydatków  w

Urzędzie Miasta Skarżysko-Kamienna;

 Zarządzenie  Nr  121/2015 -  zmiany Zarządzenia  Prezydenta Miasta  nr  312/2014 z  dnia 19

grudnia  2014  r.  w  sprawie  powołania  Gminnej  Komisji  ds.  Rozwiązywania  Problemów

Alkoholowych;

 Zarządzenie  Nr  122/2015  -  zmiany  Zarządzenia  Nr  84/2015  Prezydenta  Miasta  Skarżyska-

Kamiennej  z  dnia  31  marca  2015  r.  w  sprawie  powołania  komisji  konkursowej  celem

wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Miejskiego Centrum Kultury  w Skarżysku-

Kamiennej oraz zatwierdzenia regulaminu określającego szczegółowy tryb pracy komisji;

 Zarządzenie Nr 123/2015 - ustalenia ceny wywoławczej w drugim przetargu na oddanie w

użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej położonej w Skarżysku-Kamiennej przy ul.

Sokolej - ul. Tysiąclecia;

 Zarządzenie Nr 124/2015 - ustalenia cen wywoławczych w trzecich przetargach na sprzedaż

lokali mieszkalnych położonych w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Obywatelskiej 7;

 Zarządzenie  Nr  125/2015  -  nadania  Regulaminu  Organizacyjnego  Urzędu  Miasta  w

Skarżysku-Kamiennej w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w

czasie wojny;

 Zarządzenie  Nr  126/2015  -  organizacji  punktu  kontaktowego  HNS  w  Urzędzie  Miasta  w

Skarżysku-Kamiennej;

 Zarządzenie Nr 127/2015 - zmian w budżecie miasta Skarżyska-Kamiennej na 2015 rok;

 Zarządzenie Nr 128/2015 - uchylenia Zarządzenia Nr 266/2005 Prezydenta Miasta z dnia 6

grudnia  2005  r.  w  sprawie  wprowadzenia  'Regulaminu  naboru  na  wolne  stanowiska

pomocnicze i obsługi w Urzędzie Miasta Skarżysko-Kamienna;

 Zarządzenie  Nr  129/2015  -  powołania  Komisji  ds.  kwalifikowania  wniosków  o  przyznanie

dofinansowania do dokształcania zawodowego nauczycieli Gimnazjum Nr 3;

 Zarządzenie  Nr  130/2015  -  powołania  Komisji  ds.  kwalifikowania  wniosków  o  przyznanie

dofinansowania do dokształcania zawodowego nauczycieli Przedszkola Publicznego Nr 9;

 Zarządzenie  Nr  131/2015  -  powołania  Komisji  ds.  kwalifikowania  wniosków  o  przyznanie

dofinansowania do dokształcania zawodowego nauczycieli Zespołu Szkół Publicznych Nr 4;

 Zarządzenie  Nr  132/2015  -  powołania  Komisji  ds.  kwalifikowania  wniosków  o  przyznanie

dofinansowania  do  dokształcania  zawodowego  nauczycieli  Zespołu  Placówek

Oświatowych Nr 3;

 Zarządzenie  Nr  133/2015  -  ustalenia  wynagrodzenia  z  tytułu  ustanowienia  służebności

przesyłu obciążającej nieruchomość położoną w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Prusa;

 Zarządzenie Nr 134/2015 - zmian w budżecie miasta Skarżyska-Kamiennej na 2015 rok;

 Zarządzenie  Nr  135/2015  -  zatwierdzenia  wysokości  odpłatności  za  godzinę  usług

opiekuńczych  świadczonych  przez  opiekunki  domowe  zatrudnione  w  Miejskim  Ośrodku



Pomocy Społecznej w Skarżysku-Kamiennej;

 Zarządzenie Nr 136/2015 - pełnienia zastępstwa w zakresie zadań i kompetencji Prezydenta

Miasta na czas nieobecności w pracy Prezydenta Miasta;

 Zarządzenie  Nr  137/2015  -  komisji  przetargowej  i  przeprowadzenia  postępowania  o

udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 5 186 000 euro w trybie przetargu

nieograniczonego na zadanie pn: Odbudowa ul. Wieżowej (od ul. Głównej) w Skarżysku-

Kamiennej nr 303152T od km 0+000 do km 0+200;

 Zarządzenie Nr 138/2015 - zmian w budżecie miasta Skarżyska-Kamiennej na 2015 rok;

 Zarządzenie  Nr  139/2015  -  powołania  komisji  do  spraw  brakowania  druków  ścisłego

zarachowania wykorzystywanych na potrzeby wydawania dowodów osobistych.

W okresie między sesjami ogłoszono 2 przetargi. Dotyczyły one:

 Odbudowy ul. Wieżowej (od ul. Głównej) w Skarżysku-Kamiennej nr 303152T od km 0+000 do

0+200;

 Wykonania oznakowania poziomego na drogach gminnych miasta Skarżyska-Kamiennej w

2015r. 

SPRAWY RÓŻNE

23  kwietnia –  wspólnie  z  wiceprezydentem Krzysztofem Myszką i  wiceprzewodniczącym

Rady Miasta, Rafałem Lewandowskim gościliśmy w Szkole Podstawowej nr 2, gdzie grupa teatralna

ARLEKIN  wystawiła  przygotowany  przez  siebie  Musical  „Wspomnień  czar”.  Młodzież  wraz  z

opiekunkami  przygotowała  profesjonalne,  kilkudziesięciominutowe  przedstawienie.  Byliśmy  pod

wrażeniem musicalu i cieszymy się, że młodzież w naszych szkołach angażuje się w takie inicjatywy.

28 kwietnia – uczestniczyłem wspólnie z moim zastępcą Krzysztofem Myszką w konferencji, w

czasie  której  poinformowaliśmy  o  propozycji  dla  nauczycieli,  którzy  są  zagrożeni  utratą  pracy.

Uczestniczący w konferencji przedstawiciel firmy Multiedukator zaprosił nauczycieli do zapoznania

się z ofertą szkoleń i bezzwrotnych dotacji.

3 maja – świętowaliśmy w Skarżysku rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Oficjalna część

uroczystości odbywała się przy pomniku „Bojownikom o Niepodległość na Skwerze Solidarności”.

Delegacje  złożyły  kwiaty  pod  pomnikiem.  Raz  jeszcze  przy  tej  okazji  dziękuję  młodzieży  i

nauczycielom  z  Gimnazjum  nr  2,  którzy  przygotowali  na  uroczystości  program  artystyczny  oraz

harcerzom  ze  Skarżyskiego  Hufca  „Gniazdo”  i  współorganizatorom  akcji,  którzy  przygotowali

kilkaset białych i czerwonych balonów i w trakcie obchodów symbolicznie wypuścili je w powietrze.

8  maja –  włączyliśmy  się  do ogólnopolskiej  akcji  Dni  Otwarte  Funduszy  Europejskich,  w

ramach której zorganizowany został Dzień Otwarty w Miejskim Centrum Kultury. Cieszymy się, że

tego dnia z zaproszenia do poznania MCK – także od kulis - skorzystało kilkaset osób. Była to okazja

do promocji placówki i i do pokazania możliwości MCK. 



14 maja – gościłem w Krakowie, gdzie wziąłem udział w obchodach 20-lecia Szkoły Biznesu

Politechniki Krakowskiej oraz uczestniczyłem w forum gospodarczym.

16 maja -  w Skarżysku odbywał się Ogólnopolski  Festiwal  Zespołów Tanecznych, które w

naszym  walczyły  o  Puchar  Prezydenta  Skarżyska.  Do  naszego  miasta  przyjechało  kilkadziesiąt

formacji tanecznych z całej Polski, co oznacza, że na scenie MCK zaprezentowało się ponad tysiąc

tancerzy!  

26 maja – w Skarżysku odbyła się wojewódzka inauguracja Europejskiego Tygodnia Sportu i

Turnieju Miast i Gmin. W imprezach sportowych tego dnia na Hali Sportowej wzięło udział ponad

400 osób. Kalendarz imprez przygotowanych w ramach Tygodnia Sportu jest bogaty. Zachęcam

do udziału w nich – przed nami np. Akademia Biegania z UKS Celsium (29 maja), Test Coopera (30

maja na stadionie Ruchu), Turniej Tenisa Ziemnego dla Najmłodszych (31 maja na Bernatce), czy

impreza Sprawnym Rowerem Po Europie (1  czerwca).  Szczegóły znajdują się między innymi na

stronie internetowej Urzędu Miasta i na stronie Miejskiego Centrum Sportu i Rekreacji. 

27 maja – wziąłem udział w imprezie z okazji Dnia Dziecka, w której uczestniczyły dzieci ze

świetlic  środowiskowych.  Dzieci  obejrzały  film  "UPS!  Arka  Odpłynęła”,  dostały  także  słodkie

upominki. Film oraz słodycze zostały kupione z pieniędzy przeznaczonych na realizacje gminnego

programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2015.

W maju mój zastępca, Krzysztof  Myszka i  Rafał Lewandowski,  wiceprzewodniczący Rady

Miasta gościli na Ukrainie, w naszym partnerskim mieście Żmerinka. Spotkali się z władzami Żmerinki

na  czele  z  burmistrzem  Leonidem  Kusznirem.  Była  to  okazja  do  podpisania  Memorandum  o

współpracy między miastami. Mamy nadzieję na dalszą, owocną współpracę.

Przedstawiciele  Skarżyska-Kamiennej  wzięli  udział  w  koncercie  z  okazji  Dnia  Europy  w

Żmerince. Uczestniczyli również w odsłonięciu tablicy, poświęconej Janowi Brzechwie, który urodził

się właśnie w Żmerince. 

Panie Przewodniczący, Panie i  Panowie Radni, Szanowni Państwo! Przedkładając w dniu

dzisiejszym sprawozdanie z działalności, składam wniosek o jego przyjęcie. 


