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Sprawozdanie 

z działalności Prezydenta Miasta 

w okresie od 28.05.2015r.do 29.06.2015 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 sesji z dnia 28 maja 2015 roku do dzisiejszej. 

Na sesji w dniu 28 maja podjęto 15 uchwał, które są w trakcie realizacji. 

Uchwały dotyczyły:   

 zmian w budżecie Miasta Skarżyska-Kamiennej na 2015 rok 

 zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Skarżyska-Kamiennej na lata 2015-2028 

 udzielenia przedsiębiorcom zwolnień przedmiotowych od podatku od nieruchomości  na

terenie Miasta Skarżysko-Kamienna w celu udzielenia pomocy regionalnej na wspieranie

nowych  inwestycji  początkowych  lub  tworzenie  nowych  miejsc  pracy  związanych  z

inwestycją początkową. 

 przekazania prowadzenia Szkoły  Podstawowej  Nr  9  im.  ks.  prof.  Włodzimierza Sedlaka z

oddziałem przedszkolnym w Skarżysku-Kamiennej, ul. Warszawska 54 Stowarzyszeniu Nasze

Pogorzałe. 

 zatwierdzenia  sprawozdań  finansowych  instytucji  kultury  dla  których  organizatorem  jest

Gmina Skarżysko-Kamienna za okres sprawozdawczy od 01.01.2014 do 31.12.2014. 

 zatwierdzenia  sprawozdania  finansowego  Samodzielnego  Publicznego  Zakładu  Opieki

Zdrowotnej  dla  którego  organizatorem  jest  Gmina  Skarżysko  –Kamienna  za  okres

sprawozdawczy od 01.01.2014 do 31.12.2014. 

 zmiany Uchwały Nr V/11/2015 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 26 stycznia 2015 r. w

sprawie likwidacji jednostki organizacyjnej pn.”Zarząd Zasobów Komunalnych w Skarżysku-

Kamiennej”. 

 zbycia w drodze przetargu lokalu użytkowego położonego w budynku przy ul. Rynek 12 w

Skarżysku-Kamiennej, stanowiącego własność Gminy Skarżysko-Kamienna. 

 zbycia w drodze przetargu lokalu mieszkalnego położonego w budynku przy ul. 3 Maja 14A

w Skarżysku-Kamiennej, stanowiącego własność Gminy Skarżysko-Kamienna.

 zbycia  w  drodze  przetargu  lokalu  mieszkalnego  nr  27  położonego  w  budynku  przy  ul.

Spółdzielczej  nr  22  w  Skarżysku-Kamiennej,  stanowiącego  własność  Gminy  Skarżysko-

Kamienna. 



 zbycia  w  drodze  przetargu  nieruchomości  gruntowej  niezabudowanej  położonej  w

Skarżysku-Kamiennej przy ul. Podjazdowej nr 24. 

 oddania  w  użytkowanie  wieczyste  w  drodze  przetargu  nieruchomości  gruntowej

niezabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków miasta Skarżyska-Kamiennej

jako działki  o numerach 26/4,  26/8, 26/9 i  26/10 położonej w Skarżysku-Kamiennej obręb

0001 Milica. 

 uchylenia uchwały Nr XL/49/2013 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 27.06.2013r. w

sprawie  przystąpienia  do  sporządzenia  miejscowego  planu  zagospodarowania

przestrzennego zwanego “Bernatka - Paryska” na obszarze miasta Skarżyska-Kamiennej. 

 zarządzenia wyborów do Rady Osiedla Dolna Kamienna II. 

 powołania  Miejskiej  Komisji  Wyborczej  do  przeprowadzenia  wyborów  do  Rady  Osiedla

Dolna Kamienna II.

W dniu  12  czerwca odbyła  się  sesja  Rady Miasta  zwołana na  wniosek  prezydenta.  Podjęto  3

uchwały. Dotyczyły one:

 uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zwanego „Tysiąclecia-

Piłsudskiego” na terenie miasta Skarżyska - Kamiennej. 

 przygotowania i wdrożenia w mieście Skarżysko-Kamienna budżetu obywatelskiego. 

 zmiany Uchwały Nr IV/15/2014 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 30 grudnia 2014 r. w

sprawie uchwalenia budżetu Miasta Skarżyska-Kamiennej na 2015 rok. 

W okresie między sesjami wydano łącznie 46 Zarządzeń. 

Dotyczyły one: 

 Zarządzenie Nr 140/2015 - ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy 

 Zarządzenie Nr 141/2015 - organizacji Akcji Kurierskiej na terenie miasta Skarżyska-Kamiennej

 Zarządzenie Nr 142/2015 - uchylenia Zarządzenia Nr 190/2005 Prezydenta Miasta Skarżyska-

Kamiennej z dnia 30 sierpnia 2005 r. w sprawie wprowadzenia 'Regulaminu naboru na wolne

stanowiska kierownicze w jednostkach organizacyjnych gminy Skarżysko-Kamienna' 

 Zarządzenie  Nr  143/2015  -  powołania  komisji  do  przeprowadzenia  piątego  przetargu

ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Skarżysku-

Kamiennej przy ul. Paryskiej 

 Zarządzenie  Nr  144/2015  -  ustalenia  cen  nieruchomości  gruntowych  zabudowanych

położonych  w  Skarżysku-Kamiennej  przy  ul.  Słonecznej,  przeznaczonych  do  oddania  w

użytkowanie na rzecz Muzeum im. 'Orła Białego' w Skarżysku-Kamiennej

 Zarządzenie Nr 145/2015 - ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w

użytkowanie 

 Zarządzenie Nr 146/2015 - zmian w budżecie miasta Skarżyska-Kamienne na 2015 rok 

 Zarządzenie  Nr  147/2015  -  przeprowadzenia  konkursu  na  kandydata  na  stanowisko

dyrektora: Zespołu Placówek Oświatowych w Skarżysku-Kamiennej, ul. Zwycięzców 13 

 Zarządzenie  Nr  148/2015  -  zmiany  Zarządzenia  Nr  4/2011  Prezydenta  Miasta  Skarżyska-



Kamiennej  z  dnia  03.01.2011  r.  w  sprawie  wprowadzenia  Regulaminu  Zakładowego

Funduszu Świadczeń Socjalnych 

 Zarządzenie  Nr  149/2015  -  powierzenia  funkcji  Społecznego Doradcy Prezydenta Miasta

Skarżyska-Kamiennej ds. rozwoju lokalnego i regionalnego 

 Zarządzenie Nr 150/2015 - zmian w budżecie miasta Skarżyska-Kamiennej na 2015 rok 

 Zarządzenie  Nr  151/2015  -  przeniesienia  planowanych  wydatków  na  2015  rok  między

jednostkami organizacyjnymi 

 Zarządzenie Nr 152/2015 - powołania Zespołu do spraw opracowania regulaminu 'Budżetu

Obywatelskiego' Miasta Skarżyska-Kamiennej 

 Zarządzenie  Nr  152a  -  Powołania  zespołu  koordynującego  do  opracowania  gminnej

strategii rozwiązywania problemów społecznych dla gminy Skarżysko-Kamienna 

 Zarządzenie Nr  153/2015 -  zmiany Zarządzenia Nr  275/2014 Prezydenta Miasta Skarżyska-

Kamiennej z dnia 20 listopada 2014 roku w sprawie ustalenia stawek czynszu dzierżawnego 

 Zarządzenie  Nr  154/2015  -  zmiany  Zarządzenia  Nr  15/2013  Prezydenta  Miasta  Skarżyska-

Kamiennej  z  dnia  16  stycznia  2013  r.  w  sprawie  przyjęcia  Regulaminu  Skarżyskiego

Inkubatora Technologicznego 

 Zarządzenie  Nr  155/2015  -  ustalenia  cen  wywoławczych  w  przetargach  na  zbycie

nieruchomości  położonych w Skarżysku-Kamiennej  przy  Alei  Niepodległości  oraz  ulicach

Legionów i Torowej 

 Zarządzenie  Nr  156/2015  -  określenia  wysokości  wynagrodzenia  z  tytułu  obciążenia

służebnością gruntową działki gruntu nr ewidencyjny 37/5 położonej w Skarżysku-Kamiennej

przy Alei Niepodległości 

 Zarządzenie Nr 157/2015 - ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 

 Zarządzenie  Nr  158/2015  -  powołania  komisji  do  przeprowadzenia  przetargów  ustnych

nieograniczonych  na  sprzedaż  nieruchomości  lokalowych  położonych  w  Skarżysku-

Kamiennej 

 Zarządzenie  nr  159/2015  -  komisji  przetargowej  i  przeprowadzenia  postępowania  o

udzielenie  zamówienia  publicznego o  wartości  poniżej  207  000  euro  w trybie  przetargu

nieograniczonego  na  zadanie  pn:  'Zorganizowanie,  prowadzenie  i  obsługa  Punktu

Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) na terenie Skarżyska-Kamiennej wraz z

zagospodarowaniem zebranych odpadów' 

 Zarządzenie Nr 160/2015 - zmiany Zarządzenia Nr 158/2015 w sprawie powołania komisji do

przeprowadzenia  przetargów  ustnych  nieograniczonych  na  sprzedaż  nieruchomości

lokalowych położonych w Skarżysku-Kamiennej 

 Zarządzenie Nr  161/2015 -  powołania Dyrektora Miejskiego Centrum Kultury w Skarżysku-

Kamiennej 

 Zarządzenie Nr 161a - Cofnięcia pełnienia obowiązków Dyrektora MCK 

 Zarządzenie Nr 162/2015 - zmiany Zarządzenia Nr 54/2015 z dnia 22 lutego 2015r. w sprawie

Regulaminu Organizacyjnego 

 Zarządzenie Nr 163/2015 - odwołania Komendanta Straży Miejskiej w Skarżysku-Kamiennej 



 Zarządzenie Nr 164/2015 - ustalenia ceny wywoławczej w trzecim przetargu na sprzedaż

nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Pięknej

 Zarządzenie Nr 165/2015 - ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy 

 Zarządzenie Nr 166/2015 - zmian w budżecie Miasta Skarżyska-Kamiennej 

 Zarządzenie Nr 167/2015 - Odwołania Dyrektora Centrum Integracji Społecznej w Skarżysku-

Kamiennej

 Zarządzenie Nr 168/2015 - powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Centrum Integracji

Społecznej w Skarżysku-Kamiennej 

 Zarządzenie  Nr  169/2015 -  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  170/2015 -  przeznaczenia  do sprzedaży  w drodze bezprzetargowej  lokali

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

ułamkowej części gruntu 

 Zarządzenie Nr 171/2015 - powołania komisji przetargowej i przeprowadzenia postępowania

o udzielenie zamówienia publicznego o wartości powyżej 207 000 euro w trybie zamówienia

z  wolnej  ręki  na  zadanie  pn:'Odbiór  odpadów  komunalnych  powstających  na  terenie

nieruchomości  zamieszkałych  w  SEKTORZE  I  Gminy  Skarżysko-Kamienna  i  ich

zagospodarowanie' 

 Zarządzenie Nr 172/2015 - powołania komisji przetargowej i przeprowadzania postępowania

o udzielenie zamówienia publicznego o wartości powyżej 207 000 euro w trybie zamówienia

z  wolnej  ręki  na  zadanie  pn.'Odbiór  odpadów  komunalnych  powstających  na  terenie

nieruchomości  zamieszkałych  w  SEKTORZE  II  Gminy  Skarżysko-Kamienna  i  ich

zagospodarowanie 

 Zarządzenie Nr 173/2015 - powołania komisji przetargowej i przeprowadzenia postępowania

o udzielenie zamówienia publicznego o wartości powyżej 207 000 euro w trybie zamówienia

z  wolnej  ręki  na  zadanie  pn:'Odbiór  odpadów  komunalnych  powstających  na  terenie

nieruchomości  zamieszkałych  w  SEKTORZE  III  Gminy  Skarżysko-Kamienna  i  ich

zagospodarowanie'

 Zarządzenie Nr 174/2015 - powołania komisji przetargowej i przeprowadzenia postępowania

o udzielenie zamówienia publicznego o wartości powyżej 207 000 euro w trybie zamówienia

z  wolnej  ręki  na  zadanie  pn:'odbiór  odpadów  komunalnych  powstających  na  terenie

nieruchomości  zamieszkałych  w  SEKTORZE  IV  Gminy  Skarżysko-Kamienna  i  ich

zagospodarowanie 

 Zarządzenie nr 175/2015 - harmonogramu konsultacji Budżetu Obywatelskiego na 2016r. 

 Zarządzenie  Nr  176/2015  -  zmiany zarządzenia  Nr  86/2015  z  dnia  16.04.2015r.  w  sprawie

zasad  organizacyjnych  udzielania  zamówień  publicznych  w  Urzędzie  Miasta  Skarżysko-

Kamienna 

 Zarządzenie  Nr  177/2015  -  przekazania  w  zarządzanie  i  utrzymanie  słupów,  tablic

ogłoszeniowych oraz innych miejsc wyznaczonych na reklamę zlokalizowanych na terenie



miasta Skarżyska-Kamiennej 

 Zarządzenie Nr 178/2015 - ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 

 Zarządzenia Nr 179/2015 - odwołania z zajmowanego stanowiska dyrektora Gimnazjum Nr 3

im. gen. Antoniego Hedy Szarego w Skarżysku-Kamiennej 

 Zarządzenie  Nr  180/2015  -  odwołania  z  zajmowanego  stanowiska  Dyrektora  Szkoły

Podstawowej Nr 9 im. ks. prof. Włodzimierza Sedlaka w Skarżysku-Kamiennej 

 Zarządzenie Nr 181/2015 - ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy 

 Zarządzenie  Nr  182/2015  -  przeniesienia  planowanych  wydatków  na  2015  rok  między

jednostkami organizacyjnymi 

 Zarządzenie Nr 183/2015 - zmian w budżecie Miasta Skarżyska-Kamiennej na 2015 rok 

W okresie między sesjami ogłoszono 1 przetarg. Dotyczył on:

 Zorganizowania, prowadzenia i obsługa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

(PSZOK) na terenie Skarżyska-Kamiennej wraz z zagospodarowaniem zebranych odpadów.

SPRAWY RÓŻNE

23  maja zastępca prezydenta, Andrzej Brzeziński reprezentował mnie w czasie gali „Belfer

Roku”. W tegorocznym plebiscycie Echa Dnia w naszym powiecie trzy najwyższe miejsca – a więc i

największe uznanie w oczach uczniów – zdobyli: Tomasz Sekuła, Ewa Jędrzejska i Małgorzata Skuza.

W moim imieniu gratulacje przekazał im w czasie gali mój zastępca. 

29 maja  uczestniczyłem w uroczystym zakończeniu roku akademickiego, działającego w

Skarżysku,  Uniwersytetu  III  Wieku.  Również  29  maja  brałem  udział  w  rodzinnym  festynie,

organizowanym przez Radio Fama na Rejowie. Festyn odbywał się przy wsparciu Urzędy Miasta.

Zwieńczeniem festynu był koncert zespołu Łzy.

2 czerwca w Urzędzie Miasta odbywała się konferencja prasowa z udziałem mediów, której

tematem były działania w zakresie pozyskiwania inwestorów. 

Od 5 czerwca w Skarżysku gościło kilkudziesięciu cyklistów, którzy przyjechali  do naszego

miasta na Zlot, odbywający się co roku w innej miejscowości. W tym roku cykliści z całej Polski,

między  innymi  z  Częstochowy,  Poznania,  Gdyni,  Szczecina,  Olsztyna,  Gliwic,  Lublina,  Katowic,

Chorzowa zwiedzali  na rowerze  Skarżysko i  okolice.  5  czerwca przywitałem ich przed Urzędem

Miasta. Cykliście otrzymali również gadżety i materiały promujące Skarżysko. 

Od 6 do 11 czerwca brałem udział misji gospodarczej w USA. Wizyta obfitowała w spotkania

w Nowym Jorku, New Heaven i Chicago. Spotkałem się m.in. z przedstawicielami Polish Daily News

–  największej  polskojęzycznej  gazety  w  USA.  Tematem  spotkania  była  promocja  gospodarcza

Polski.  W  planie  wizyty  znalazły  się  też  m.in.  spotkania  na  Uniwersytecie  Quinipiac,  w  Central

European  Institute,  czy  na  Uniwersytecie  Yale.  Spotkania  dotyczyły  także  współpracy  polsko-

amerykańskiej. W czasie pobytwu w Stanach Zjednoczonych brałem też udział w spotkaniach z

przedstawicielami  izb  gospodarczych  i  amerykańskich  firm.  Pobyt  w  USA  wykorzystałem  na

promowanie Polski i naszego regionu, w tym oczywiście Skarżyska. Owocem będzie współpraca z

Izbą  Gospodarczą  z  Arlington  Heights  oraz  misja  gospodarcza  potencjalnych  inwestorów



amerykańskich w naszym regionie w 2016 roku. 

Od  16  do  19 czerwca  brałem  udział  w  targach  Greater  Region  Business  Days  w

Luksemburgu. 

Nadmieniam,  że  oba  wyjazdy  zagraniczne  były  całkowicie  finansowane  przez

Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii. W żadem sposób nie obciążyły budżetu

miasta, a jestem przekonany o osiągniętych pozytywnych efektach promocyjnych. Nasze miasto

staje się coraz lepiej kojarzone i postrzegane, nie tylko w regionie i kraju, ale i poza granicami. 

24 czerwca odbywało się uroczyste, oficjalne podsumowanie i zakończenie roku szkolnego

połączone  z  wręczaniem  wyróżnień  i  podziękowań.  Najlepsi  uczniowie  szkół  podstawowych  i

gimnazjów  otrzymali  statuetkę  „Absolwent  na  6”.  Podziękowania  i  gratulacje  odebrali  również

uczniowie Gimnazjum nr 2 i ich opiekunowie, którzy wielokrotnie uświetniali swoimi występami różne

miejsce imprezy i uroczystości. Również w czasie zakończenia roku szkolnego w Miejskim Centrum

Kultury przedstawili fragmenty koncertu poświęconego polskiej muzyce lat 80.

26  czerwca uczestniczyłem  w uroczystościach  na  zakończenie  roku  szkolnego w  Szkole

Podstawowej nr 2, Szkole Podstawowej nr 5 i Szkole Podstawowej nr 13.

Chciałbym także poinformować, że 1 lipca rozpoczyna się kolejna edycja letniego konkursu

dla krwiodawców, wspieranego przez miasto. Osoby, które od 1 lipca do 30 września oddadzą

krew w skarżyskim punkcie krwiodawstwa przy ulicy Szpitalnej w Skarżysku, będą brały udział w

losowaniu  nagród.  Urząd  Miasta  ufunduje  trzy  nagrody.  W  konkurs  włączyli  się  też  włodarze

sąsiednich gmin: Bliżyna, Łącznej, Suchedniowa, Skarżyska Kościelnego i Mirca, którzy fundują po

jednej nagrodzie. Szczegóły na temat konkursu znajdują się między innymi na stronie internetowej

Urzędu Miasta. 

W okresie między sesjami przeprowadziłem także kilkadziesiąt spotkań roboczych i spotkań z

mieszkańcami miasta.

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

dzisiejszym sprawozdanie z działalności, składam wniosek o jego przyjęcie. 


