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Sprawozdanie 

z działalności Prezydenta Miasta 

w okresie od 22.10.2015 r. do 24.11.2015

Panie Przewodniczący, Panie i Panowie Radni, Szanowni Państwo! 

W sprawozdaniu przedstawionym na dzisiejszej Sesji Rady Miasta poinformuję Wysoką Radę

o działaniach podjętych przez prezydenta miasta począwszy od sesji z dnia 22 października 2015

roku do dnia 24 listopada.  

Na sesji w dniu 22 października września podjęto 25 uchwał. 

Uchwały dotyczyły: 

 Uchwała  Nr  XV/116/2015  Rady  Miasta  Skarżyska-Kamiennej  -  zmian  w  budżecie  Miasta

Skarżyska-Kamiennej na 2015 rok;

 Uchwała Nr XV/117/2015 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej - zmian w Wieloletniej Prognozie

Finansowej Miasta Skarżyska-Kamiennej na lata 2015-2028;

 Uchwała  Nr  XV/118/2015  Rady  Miasta  Skarżyska-Kamiennej  -  określenia  szczegółowych

zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter

cywilnoprawny, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których

ulga  będzie  stanowić  pomoc  publiczną  oraz  wskazania  organu  uprawnionego  do

udzielania tych ulg;

 Uchwała Nr XV/119/2015 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej - zmiany Uchwały Rady Miasta

Skarżyska-Kamiennej  Nr  XLIII/72/2013  z  dnia  30  października  2013  r.  w  sprawie  opłaty

targowej zmienionej Uchwałą Nr XIII/98/2015 z dnia 3 września 2015 r.;

 Uchwała  Nr  XV/120/2015  Rady  Miasta  Skarżyska-Kamiennej  -  uchwalenia  wieloletniego

planu  rozwoju  i  modernizacji  urządzeń  wodociągowych  i  urządzeń  kanalizacyjnych  w

Spółce  pn.  Miejskie  Przedsiębiorstwo  Wodociągów  i  Kanalizacji  Spółka  z  ograniczoną

odpowiedzialnością w Skarżysku-Kamiennej na lata 2016-2018;

 Uchwała Nr  XV/121/2015 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej  -  zbycia w drodze przetargu

nieruchomości gruntowej, położonej w Skarżysku-Kamiennej przy ulicy Wierzbowej;

 Uchwała Nr XV/122/2015 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej - wyrażenia zgody na sprzedaż

w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej położonej w Skarżysku-Kamiennej przy

ul. Wojska Polskiego na rzecz jej użytkowników wieczystych;

 Uchwała Nr XV/123/2015 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej - sprzedaży w drodze przetargu

nieruchomości gruntowej położonej w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Rejowskiej;

 Uchwała Nr XV/124/2015 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej - sprzedaży w drodze przetargu



nieruchomości  gruntowej  zabudowanej  położonej  w  Skarżysku-Kamiennej  przy  ul.

Słowackiego nr 29;

 chwała Nr  XV/125/2015  Rady Miasta  Skarżyska-Kamiennej  -  zmiany Uchwały  Nr  8/89/97

Rady  Miasta  Skarżyska  –  Kamiennej  z  dnia  25  listopada  1997  r.  w  sprawie  Ordynacji

Wyborczej do Rad Osiedli w Skarżysku – Kamiennej;

 Uchwała Nr XV/126/2015 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej - zmiany Uchwały Nr IX/74/2015

Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 28.05.2015r. w sprawie powołania Miejskiej Komisji

Wyborczej do przeprowadzenia wyborów do Rady Osiedla Dolna Kamienna II;

 Uchwała Nr  XV/127/2015 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej  -  powołania Miejskiej  Komisji

Wyborczej do przeprowadzenia wyborów do Rady Osiedla Bzinek i Rady Osiedla Rejów;

 Uchwała Nr XV/128/2015 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej - zmiany Uchwały Nr XI/86/2015

Rady  Miasta  Skarżyska-Kamiennej  z  dnia  29  czerwca  2015  r.  w  sprawie  powołania

Młodzieżowej Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej;

 Uchwała  Nr  XV/129/2015  Rady  Miasta  Skarżyska-Kamiennej  -  ustalenia  regulaminu

głosowania w wyborach ławników do sądów powszechnych;

 Uchwała  Nr  XV/130/2015  Rady  Miasta  Skarżyska-Kamiennej  -  zgłoszenia  kandydata  na

ławnika, które pozostawia się bez dalszego biegu;

 Uchwała  Nr  XV/131/2015  Rady  Miasta  Skarżyska-Kamiennej  -  zgłoszenia  kandydata  na

ławnika, które pozostawia się bez dalszego biegu;

 Uchwała  Nr  XV/132/2015  Rady  Miasta  Skarżyska-Kamiennej  -  zgłoszenia  kandydata  na

ławnika, które pozostawia się bez dalszego biegu;

 Uchwała  Nr  XV/133/2015  Rady  Miasta  Skarżyska-Kamiennej  -  zgłoszenia  kandydata  na

ławnika, które pozostawia się bez dalszego biegu;

 Uchwała  Nr  XV/134/2015  Rady  Miasta  Skarżyska-Kamiennej  -  zgłoszenia  kandydata  na

ławnika, które pozostawia się bez dalszego biegu;

 Uchwała  Nr  XV/135/2015  Rady  Miasta  Skarżyska-Kamiennej  -  zgłoszenia  kandydata  na

ławnika, które pozostawia się bez dalszego biegu;

 Uchwała  Nr  XV/136/2015  Rady  Miasta  Skarżyska-Kamiennej  -  zgłoszenia  kandydata  na

ławnika, które pozostawia się bez dalszego biegu;

 Uchwała  Nr  XV/137/2015  Rady  Miasta  Skarżyska-Kamiennej  -  zgłoszenia  kandydata  na

ławnika, które pozostawia się bez dalszego biegu;

 Uchwała  Nr  XV/138/2015  Rady  Miasta  Skarżyska-Kamiennej  -  zgłoszenia  kandydata  na

ławnika, które pozostawia się bez dalszego biegu;

 Uchwała  Nr  XV/139/2015  Rady  Miasta  Skarżyska-Kamiennej  -  zgłoszenia  kandydata  na

ławnika, które pozostawia się bez dalszego biegu;

 Uchwała Nr XV/140/2015 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej - wyboru ławników na kadencję

2016 - 2019. 



W okresie od 22 października do 24 listopada wydano łącznie 42 Zarządzenia. 

Dotyczyły one:

 Zarządzenie Nr 359/2015 - powołania składu osobowego Rady Gospodarczej przy 

Prezydencie Miasta Skarżysko- Kamienna;

 Zarządzenie Nr 360/2015 - zmian w budżecie miasta Skarżyska - Kamiennej na 2015 rok;

 Zarządzenie Nr 361/2015 - zmiany Zarządzenia Nr 1/2015 Prezydenta Miasta Skarżyska - 

Kamiennej z dnia 02.01.2015 r. w sprawie udzielenia zaliczek stałych dla pracowników 

Urzędu Miasta w Skarżysku - Kamiennej, którzy w związku z czynnościami służbowymi 

pokrywają bezpośrednio stale powtarzające się wydatki;

 Zarządzenie Nr 362/2015 - powołania komisji do przeprowadzenia przetargu ustnego na 

sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych niezabudowanych , 

położonych w Skarżysku - Kamiennej przy ul. Asfaltowej;

 Zarządzenie Nr 363/2015 - zmiany Zarządzenia Nr 1/2015 Prezydenta Miasta Skarżyska - 

Kamiennej z dnia 02.01.2015 r. w sprawie udzielenia zaliczek stałych dla pracowników 

Urzędu Miasta w Skarżysku - Kamiennej, którzy w związku z czynnościami służbowymi 

pokrywają bezpośrednio stale powtarzające się wydatki;

 Zarządzenie Nr 364/2015 - zmiany Zarządzenia Prezydenta Miasta nr 312/2014 z dnia 

19.12.2014 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych;

 Zarządzenie Nr 365/2015 - komisji przetargowej i przeprowadzenia postępowania o 

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

nieograniczonego na zadania pn: 'Dostawa komputerów i oprogramowania wraz z 

instalacją dostarczonych komputerów oraz przeprowadzenie szkoleń w ramach realizacji 

projektu pod nazwą - 'Upowszechnienie dostępu do internetu dla osób wykluczonych 

cyfrowo' projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 8.3 - 

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion' POIG/8.3/2013/SWI/142';

 Zarządzenie Nr 366/2015 - powołania zespołu do sprawdzenia taryf oraz analizy kosztów za 

zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków;

 Zarządzenie Nr 367/2015 - zmian w budżecie Miasta Skarżyska - Kamiennej na 2015 rok;

 Zarządzenie Nr 368/2015 - zmiany zarządzenia Nr 54/2015 z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie 

regulaminu organizacyjnego;

 Zarządzenie Nr 369/2015 - ustalenia ceny wywoławczej w drugim przetargu na zbycie 

nieruchomości gruntowej położonej w Skarżysku - Kamiennej przy ul. Legionów;

 Zarządzenie Nr 370/2015 - powołania komisji do przeprowadzenia przetargu ustnego 

nieograniczonego na oddanie w Użytkowanie wieczyste na okres 99 lat nieruchomości 

gruntowej niezabudowanej położonej w Skarżysku - Kamiennej nad rzeką Bernatka (dawny 

Ośrodek BERNATKA) odręb 0001 Milica;

 Zarządzenie Nr 371/2015 - zmiany zarządzenia nr 282/2011 Prezydenta Miasta Skarżyska - 

Kamiennej z dnia 31 października 2011 r. w sprawie wprowadzenia 'Regulaminu 



gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego Gminy Skarżysko – 

Kamienna';

 Zarządzenie Nr 372/2015 - powołania Komisji Zdrowotnej dla nauczycieli i nauczycieli 

emerytów Gimnazjum Nr 2 ubiegających się o środki finansowe z funduszu zdrowotnego;

 Zarządzenie Nr 373/2015 - powołania Komisji Zdrowotnej dla nauczycieli i nauczycieli 

emerytów Zespołu Placówek Oświatowych Nr 2 ubiegających się o środki finansowe z 

funduszu zdrowotnego;

 Zarządzenie Nr 374/2015 - powołania Komisji Zdrowotnej dla nauczycieli i nauczycieli 

emerytów Zespołu placówek Oświatowych Nr 3 ubiegających się o środki finansowe z 

funduszu zdrowotnego;

 Zarządzenie Nr 375/2015 - powołania Komisji Zdrowotnej dla nauczycieli i nauczycieli 

emerytów Zespołu Placówek Oświatowych Nr 4 ubiegających się o środki finansowe z 

funduszu zdrowotnego;

 Zarządzenie Nr 376/2015 - powołania Komisji Zdrowotnej dla nauczycieli i nauczycieli 

emerytów Zespołu Placówek Oświatowych Nr 5 ubiegających się o środki finansowe z 

funduszu zdrowotnego;

 Zarządzenie Nr 377/2015 - powołania Komisji ds. kwalifikowania wniosków o przyznanie 

dofinansowania do dokształcania zawodowego nauczycieli Zespołu Placówek 

Oświatowych;

 Zarządzenie Nr 378/2015 - powołania Komisji ds. kwalifikowania wniosków o przyznanie 

dofinansowania do dokształcania zawodowego nauczycieli Zespołu Placówek 

Oświatowych Nr 3;

 Zarządzenie Nr 379/2015 - powołania komisji do przeprowadzenia rokowań na sprzedaż w 

drodze bezprzetargowej działek gruntu położonych w Skarżysku - Kamiennej przy ul. 

Krasińskiego;

 Zarządzenie Nr 380/2015 - zmiany zarządzenia nr 248/2015 z dnia 28 lipca 2015 r. w sprawie 

zasad i trybu powoływania oraz Regulaminu Rady Gospodarczej przy Prezydencie Miasta 

Skarżysko-Kamienna;

 Zarządzenie Nr 381/2015 - składu osobowego Rady Gospodarczej przy Prezydencie Miasta 

Skarżysko- Kamienna;

 Zarządzenie Nr 382/2015 - ustalenia dnia wolnego od pracy w Urzędzie Miasta w Skarżysku – 

Kamiennej;

 Zarządzenie Nr 383/2015 - powołania komisji Zdrowotnej dla nauczycieli i nauczycieli 

emerytów Przedszkola Publicznego Nr 6 ubiegających się o środki finansowe z funduszu 

zdrowotnego;

 Zarządzenie Nr 384/2015 - powołania komisji do przeprowadzenia przetargów ustnych 

nieograniczonych na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych

niezabudowanych, położonych w Skarżysku - Kamiennej przy ul. Asfaltowej;

 Zarządzenie Nr 385/2015 - zmiany Zarządzenia Nr 15/2013 Prezydenta Miasta Skarżyska - 



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

Inkubatora Technologicznego;

 Zarządzenie Nr 386/2015 - powołania Komisji do oceny dokumentacji niearchiwalnej z 

wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzonych w dniu 7 

września 2015r. oraz z wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzonych w 

dniu 10 maja 2015 r. i w dniu 24 maja 2015 r.;

 Zarządzenie Nr 387/2015 - zmian w budżecie Miasta Skarżyska - Kamiennej na 2015 rok;

 Zarządzenie Nr 388/2015 - 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 389/2015 - przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali 

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

ułamkowej części gruntu;

 Zarządzenie Nr 390/2015 - projektu wieloletniej prognozy finansowej na lata 2016-2031;

 Zarządzenie Nr 391/2015 - projektu uchwały budżetowej gminy Skarżyska - Kamiennej na 

2016 rok;

 Zarządzenie Nr 392/2015 - ustalenia ceny wywoławczej na dzierżawę nieruchomości 

gruntowej położonej w Skarżysku - Kamiennej u zbiegu ulic Sokolej i Rejowskiej;

 Zarządzenie Nr 393/2015 - zmiany Zarządzenia Prezydenta Miasta nr 312/2014 z dnia 19 

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

Alkoholowych;

 Zarządzenie Nr 394/2015 - przeniesienia planowanych wydatków na 2015 rok między 

jednostkami organizacyjnymi;

 Zarządzenie Nr 395/2015 - ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy;

 Zarządzenie Nr 396/2015 - ustalenia cen wywoławczych w czwartych przetargach na 

sprzedaż lokali mieszkalnych mieszczących się w budynku położonym w Skarżysku - 

Kamiennej przy ul. Obywatelskiej 7;

 Zarządzenie Nr 397/2015 - powołania komisji do przeprowadzenia przetargu na zbycie 

nieruchomości gruntowej położonej w Skarżysku - Kamiennej przy ul. Witwickich;

 Zarządzenie Nr 398/2015 - powołania komisji do przeprowadzenia przetargu ustnego 

nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w 

Skarżysku - Kamiennej przy ul. 3 Maja;

 Zarządzenie Nr 399/2015 - ustalenia wzoru wyróżnienia za wysokie wyniki we 

współzawodnictwie sportowym krajowym i międzynarodowym;

 Zarządzenie Nr 400/2015 - powołania komisji do nieodpłatnego przekazania majątku 

ruchomego do Zespołu Placówek Oświatowych Nr 3 z siedzibą w Skarżysku - Kamiennej przy

ul. Sportowej 30. 

 



SPRAWY RÓŻNE

23 października odbył się finał show „Talent Skarżyski”. Konkurs organizowany był przez Echo

Dnia przy wsparciu prezydenta Skarżyska. Uczestniczyłem w przesłuchaniach finalistów. Najlepszym,

docenionym przez publiczność i jurorów, wręczałem nagrody. 

24 października wziąłem udział w inauguracji  roku akademickiego w skarżyskim Wydziale

Zamiejscowym Społecznej Akademii Nauk. Uczelnia obchodzi w tym roku 20-lecie istnienia. 

Także  24  października w  Skarżysku  odbywał  się  I  Międzynarodowy  Turniej  Karate

Shinkyokushin  Skarżysko-Kamienna  Cup  2015,  w  którym  wzięło  udział  niemal  160  zawodników.

Nasze miasto reprezentował skarżyski Klub Sportów Walki ,,Kyokushin-Karate”. Tę sportową imprezę

zorganizował sensei  Zbigniew Zaborski.  Objąłem patronat honorowy nad turniejem i  wspólnie z

moim zastępcą Andrzejem Brzezińskim wręczałem medale zwycięzcom. 

28 i 29 października z zastępcą Andrzejem Brzezińskim braliśmy udział w Krajowej Konferencji

Ochrony Środowiska odbywającej się w Poznaniu. W trakcie targów padła deklaracja ze strony

inwestora zewnętrznego, który zamierza otworzyć w naszym mieście firmę z branży Odnawialnych

Źródeł Energii  i  zatrudnić kilkudziesięciu pracowników. Szczegóły będą podane na konferencji  8

grudnia. Rozmowy z inwestorem na ten temat prowadzone były od kilku miesięcy.

5 listopada odbyło się posiedzenie powołanej przeze mnie Rady Gospodarczej,  w której

zasiada  kilkanaście  osób  –  są  to  skarżyscy  przedsiębiorcy.  Rada  Gospodarcza  ma  wspierać

prezydenta Skarżyska w działaniach dotyczących rozwoju gospodarczego miasta. Uprawniona jest

do  wyrażania  opinii  oraz  podejmowania  inicjatyw,  projektów  i  rozwiązań  odnoszących  się  do

funkcjonowania  gospodarki  w  Skarżysku.  Rada  może  także  uczestniczyć  w  opiniowaniu  oraz

przygotowaniu  projektów  uchwał  Rady  Miasta  i  zarządzeń  prezydenta  miasta  związanych  z

gospodarką,  a  także  przedsięwzięć  przygotowywanych  przez  prezydenta,  a  dotyczących

prowadzenia  działalności  gospodarczej  i  inwestycyjnej  w  mieście.  W  czasie  posiedzenia  w

listopadzie wybrano przewodniczącego, którym został Janusz Gruszczyński i zastępcę, na którego

wybrano Andrzeja Ciurę. Posiedzenia Rady Gospodarczej będą odbywały się raz w miesiącu. 

9  listopada w  Skarżysku  odbyło  się  spotkanie  z   Andrzejem  Padzińskim,  dyrektorem  ds.

sprzedaży  i  marketingu  w firmie PKS  Polonus.  W czasie  roboczego spotkania  zapadły  ustalenia

dotyczące współpracy miasta z firmą PKS Polonus, o czym następnie poinformowaliśmy w czasie

specjalnie zwołanej konferencji prasowej. Firma rozpatrzyła mój wniosek i już od grudnia autokary

PKS Polonus będą wjeżdżały do centrum miasta i zatrzymywały się przy Dworcu PKP. O szczegółach

połączeń  przedstawiciel  firmy  poinformował  w  czasie  konferencji.  Padła  też  deklaracja  chęci

zatrudnienia kierowców ze Skarżyska-Kamiennej.

10 listopada wspólnie z moim zastępcą Krzysztofem Myszką, a także z przewodniczącym

Rady Miasta Leszkiem Golikiem uczestniczyliśmy w Wieczornicy Patriotycznej  w Przedszkolu nr  4.

Spotkanie poświęcone było 97. rocznicy odzyskania niepodległości. Dzieci zaprosiły swoich gości

do wspólnego śpiewania pieśni patriotycznych.

11  listopada uczestniczyłem  z  moimi  zastępcami  w  uroczystościach  z  okazji  Święta

Niepodległości, organizowanych przez Starostwo Powiatowe. Po Mszy świętej w intencji Ojczyzny,

liczne  delegacje  składały  wiązanki  pod  pomnikiem  „Bojownikom  o  Niepodległość”,  następnie



wzięliśmy udział we wspólnym śpiewaniu pieśni patriotycznych w hotelu Promień. 

12 listopada w Miejskim Centrum Kultury odbyła się akcja „Pierwszaki – zdrowo i bezpiecznie

do  szkoły”,  nad  którą  objąłem  patronat  honorowy  i  która  adresowana  jest  do  uczniów  klas

pierwszych szkół podstawowych. W czasie spotkania reprezentował mnie mój zastępca Andrzej

Brzeziński. W akcji wzięli udział między innymi policjanci i przedstawiciele służby zdrowia, a nauka

odbywała się poprzez zabawę. 

19  listopada w  Skarżysku  rozpoczęły  się  Dni  Przedsiębiorczości  w  ramach  Światowego

Tygodnia Przedsiębiorczości. Na inauguracji reprezentował mnie mój zastępca Andrzej Brzeziński.

Trzydniowe  wydarzenie  zorganizowało  Centrum  Obsługi  Inwestora.  Mieszkańcy  Skarżyska  –

przedsiębiorcy, ale także wszystkie zainteresowane swoim rozwojem osoby – mogły wziąć udział w

licznych warsztatach,  szkoleniach i  konsultacjach indywidualnych.  Odbywały  się  między  innymi

warsztaty „Jak rozprawić się ze stresem” , konsultacje dotyczące prawa podatkowego, szkolenie

„Jak  przejść  proces  rekrutacji  z  sukcesem”,  wykład  na  temat  finansowania  start-upów”  czy

zarządzania projektami i wiele innych. Na zakończenie trzydniowych wydarzeń odbył się koncert

grupy Doba Czadu. Z tego miejsca chcę podziękować pracownikom Centrum Obsługi Inwestora

za przygotowanie  tych  propozycji.  Jednocześnie  chcę poinformować,  że w czasie  spotkania  z

przedsiębiorcami  w  ramach  Dni  Przedsiębiorczości,   padła  deklaracja  ze  strony  tureckiego

inwestora,  reprezentującego VIG Group,  iż  otworzy  on  oddział  w naszym mieście.  Początkowo

znajdzie  w  nim  pracę  kilka  osób,  które  będą  ją  wykonywać  na  miejscu  w  Skarżysku,  po

wcześniejszym  miesięcznym  przeszkoleniu  w  fabrykach  inwestora  na  terenie  Turcji.  Dodam,  że

czynnikiem , który przeważył o tym, że biuro zostanie otwarte właśnie w Skarżysku, był fakt, iż oferta

Skarżyska-Kamiennej  została inwestorowi  przekazana w profesjonalny  sposób w języku  tureckim

przez  dyrektor  Centrum  Obsługi  Inwestora,  Ewelinę  Kaczorowską.  Spółka  z  tureckim  kapitałem

zostanie zarejestrowana w naszym mieście przy pomocy pracowników Centrum Obsługi Inwestora

jeszcze w grudniu tego roku. 

19  listopada odbyła  się  także  konferencja  Miejskiego  Przedsiębiorstwa  Wodociągów  i

Kanalizacji podsumowująca projekt pod nazwą „Budowa i modernizacja kanalizacji sanitarnej w

Skarżyska-Kamiennej i Skarżysku Kościelnym”. W konferencji udział wzięli w moim imieniu zastępca

prezydenta Andrzej Brzeziński i skarbnik miasta Ewa Pawełczyk. 

21 listopada mój zastępca Krzysztof Myszka reprezentował mnie w czasie podsumowania

XVI edycji Ogólnopolskiego i Polonijnego Konkursu Literackiego im. Leopolda Staffa. W tegorocznej

edycji wzięło udział 225 autorów.

23  listopada w  Urzędzie  Miasta  gościliśmy  zawodniczki  Gali  Skarżysko,  które  otrzymały

wyróżnienia  i  gratulacje  za  osiągnięcia  sportowe.  Wręczałem  je  wspólnie  z  moim  zastępcą

Krzysztofem Myszką. 

W okresie  między  sesjami  odbyłem  również  kilkadziesiąt  spotkań roboczych,  zarówno w

Skarżysku, jak i poza miastem. Spotkania dotyczyły m.in. bieżących spraw Skarżyska i mieszkańców,

a także promocji naszego miasta w kręgu potencjalnych inwestorów.  



Składając  dzisiejsze  sprawozdanie  chciałbym  również  poinformować,  że  rozstrzygnięty

został przetarg nieograniczony na użytkowanie wieczyste terenu nad rzeką Bernatka. Zgodnie z

deklaracją inwestora, jeszcze w tej kadencji na Bernatce powstanie park tematyczno-edukacyjny.

Inwestor planuje, iż co roku będzie odwiedzać go kilkaset tysięcy turystów. 

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

dzisiejszym sprawozdanie z działalności prezydenta miasta Skarżyska-Kamiennej, składam wniosek o

jego przyjęcie. 


