
Sprawozdanie
z działalności Prezydenta Miasta

w okresie od 09.05.2011 r. do 19.05.2011 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 począwszy od 

poprzedniej sesji do dzisiejszej. 

Na sesji w dniu 9 maja podjęto jedną uchwałę:

UCHWAŁA Nr 45/2011 w sprawie zmiany Uchwały Nr VI/30/2011 z dnia 31 

marca 2011r., która jest już w trakcie realizacji. 

W okresie między sesjami Prezydent Miasta wydał 10 zarządzeń. 

Zarządzenie dotyczyły: 

-  Zmiany Zarządzenia Nr 102/2009 Prezydent Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 

13 maja 2009 r. w sprawie Regulaminu wynagradzania pracowników zatrudnionych 

w Urzędzie Miasta Skarżyska-Kamiennej (nr 94)

- Powołania Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w 

Rodzinie  (nr 95) 

-  Powołania komisji przetargowej i przeprowadzenia postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego o wartości poniżej 4845 000 euro w trybie przetargu 

nieograniczonego na Przebudowa ul. Kanarkowej na odcinku od ul. Ptasiej do ul. 

Bilskiego w Skarżysku-Kamiennej ( nr 96)

-  Powołania komisji przetargowej i przeprowadzenia postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego o wartości poniżej 4845 000 euro w trybie przetargu 

nieograniczonego na Remont chodnika w ul. Walecznych w Skarżysku-Kamiennej na 

odcinku od ul. Wojska Polskiego do ul. Sosonowej (strona zachodnia – etap I,III,V) 

( nr 97)

- Powołania komisji przetargowej i przeprowadzenia postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego o wartości poniżej 193 000 euro w trybie przetargu 

nieograniczonego na Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla 

zadania inwestycyjnego pn. Budowa kanalizacji deszczowej w Oś. Bzinek w 



Skarżysku-Kamiennej (nr 98)

-  Powołania komisji do przeprowadzenia rokowań na sprzedaż w drodze 

bezprzetargowej nieruchomości gruntowej położonej w Skarżysku-Kamiennej przy 

ul.Paryskiej ( nr 99) 

 - Ustalenia ceny wywoławczej w przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowej 

niezabudowanej położonej w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Paryskiej nad rzeką 

Bernatka ( nr 100)

- Ustalenia cen wywoławczych w przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowych 

położonych w Skarżysku-Kamiennej na osiedlu „Piekna-Bobowskich” przy ul. 

Bursztynowej i Marmurowej ( nr 101)

- Ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

 ( nr 102)

- Określenia wysokości wynagrodzenia z tytułu obciążenia nieruchomości 

gruntowych stanowiących własność Gminy Skarżysko-Kamienna służebnością 

przesyłu (nr 103)

                                         Przetargi i umowy

W okresie międzysesyjnym nie ogłoszono żadnych przetargów. 

W tym czasie podpisano 3 umowy:

1. Na „ Wykonanie oznakowania poziomego na drogach gminnych miasta 

Skarżyska-Kamiennej w 2011r 

Umowa została podpisania z PPUH „Lex” SP.K. Lech Kołodziejczyk z  Lisowa 12 

maja b.r.

2. Na „ Opracowanie dokumentacji projektowej pn. Budowa kanalizacji 

deszczowej na odcinku od skrzyżowania ulicy Sokolej z Żeromskiego do 

skrzyżowania ulicy Niepodległości z Zielną w Skarżysku-Kamiennej” z BIUREM 

PROJEKTÓW BUDOWNICTWA KOMUNALNEGO z Kielc    

3. Na „ Konserwację kanalizacji deszczowej na terenie miasta Skarżyska-

Kamiennej w 2011r” z Przedsiębiorstwem Gospodarki Wodno-Ściekowej „GEA 

-NOVA” Sp z o.o. ze Starych Babic



                                                           Sprawy różne 

9 maja - rozpoczęto czynności odbiorowe inwestycji ,, Przebudowa placu i pomnika 

L .Staffa” . Po przeszkoleniu w dniu 13.05.2011 r. osób zarządzających inwestycją  w 

zakresie obsługi i konserwacji urządzeń technologicznych kaskady nastąpi jej 

rozruch. Po ostatecznym odbiorze przed przystąpieniem do użytkowania należy 

uzyskać ostateczną decyzję o pozwoleniu na użytkowanie ( 30 dni ). 

Wykonawcą inwestycji był Zakład Kamieniarski FURMANEK z Daleszyc, któremu 

przekazano plac budowy 18 maja 2010 r. Roboty budowlane o wartości 4.409 615,00 

zł realizowane były w okresie od 27.05.2010 r. do 29.04.2011 r.  

W ramach inwestycji wykonano:

- amfiteatr (siedziska i schody na skarpie),

- mur oporowy,

- kaskadę wodną wraz z technologią fontanny i uzdatnianiem wody,

- pomieszczenie techniczne i gospodarcze,

- nawierzchnię placu z wydzielonymi siedziskami,

- nawierzchnie komunikacyjne (wraz z małą architekturą), 

- schody, 

- oświetlenie terenu, 

- instalację elektryczną zasilająca urządzenia technologiczne, 

- odwodnienia terenu, kanalizację deszczową, 

- kanalizację sanitarną 

- przyłączę wodociągowe i instalację wodociągową, 

- nasadzono nową roślinność, 

- zdemontowano istniejący pomnik L. Staffa oraz odwieziono jego elementy na plac 

Energetyki  Cieplnej  przy  ul.  11-go  Listopada  7  w  Skarżysku-Kam.

12  maja  -  uczestniczyłem  w  obchodach  "Tygodnia  Patrona  Szkoły  -  mjr  H. 

Dobrzańskiego  "Hubala"  w  Zespole  Szkół  Publicznych  nr  1  

Tego samego dnia brałem również udział w uroczystościach zorganizowanych przez 

przedszkolaków z Przedszkola nr 12 z okazji beatyfikacji papieża Jana Pawła II, a 

potem w ramach Akcji Cała Polska czyta dzieciom – już po raz kolejny gościłem w 



Zespole  Placówek  Edukacyjno  -  Wychowawczych  

13 maja  – jako  Prezydent Miasta, reprezentujący Wspólnika mniejszościowego tj. 

Gminę  Skarżysko-Kamienna,  uczestniczyłem  w  obradach  Zwyczajnego 

Zgromadzenia Wspólników spółki pn. Energetyka Cieplna m. Skarżysko-Kamienna, 

zwołanego przez Zarząd Spółki. Przedmiotem Zgromadzenia było przede wszystkim 

przyjęcie sprawozdania finansowego za rok obrotowy od 01.10.2009 do 31.12.2010r., 

zatwierdzenie  sprawozdania  Zarządu z  działalności  Spółki  w roku obrotowym od 

01.10.2009  do  31.12.2010  oraz  dokonanie  podziału  zysku  wypracowanego  przez 

Spółkę w powyższym roku obrotowym. W trakcie obrad Wspólnicy jednomyślnie 

postanowili podzielić zysk Spółki za rok obrotowy od 01.10.2009 do 31.12.2010 w 

kwocie 2.390.560,85 zł w następujący sposób:

− kapitał  rezerwowy  z  przeznaczeniem  na  finansowanie  inwestycji  -  kwotę 

167.339,26 zł

− dywidendę dla Wspólników - kwotę 2.223.221,59 zł

Na szczególną uwagę zasługuje fakt, że dzięki doprowadzeniu w 2010 roku do 

zmiany struktury właścicielskiej udziałów w Spółce EC Sp. z o.o., w rezultacie 

której Gmina Skarżysko-Kamienna stała się Wspólnikiem mniejszościowym, to 

jednak z kwoty zysku przeznaczonej do wypłaty pomiędzy Wspólników za 

wskazany wyżej rok obrotowy, Gminie Skarżysko-Kamienna przypadnie w udziale 

ponad 600 tys. zł. Dla porównania, gdy Gmina Skarżysko-Kamienna była 

Wspólnikiem większościowym w Spółce EC Sp. z o.o., dywidendy, jakie wpływały 

w minionych latach do Gminy były o ponad połowę niższe. 

17 maja – brałem udział w uroczystym otwarciu nowego ronda w Skarżysku, który 

decyzją Państwa Radnych nosi imię gen. A. Hedy-Szarego.

                                              ***

Panie Przewodniczący, Panie i Panowie Radni, Szanowni Państwo! 

Przedkładając w dniu dzisiejszym sprawozdanie ze swojej działalności składam 

wniosek o jego przyjęcie. 


