
Sprawozdanie
z działalności Prezydenta Miasta

w okresie od 19.05.2011 r. do 26.05.2011 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 19 maja podjęto 14 uchwał:

UCHWAŁA Nr 46/2011 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 

2011 rok. 

UCHWAŁA Nr 47/2011  w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego 

samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej dla którego 

organizatorem jest Gmina Skarżysko –Kamienna za okres sprawozdawczy od 

01.01.2010 do 31.12.2010. 

UCHWAŁA Nr 48/2011  w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych 

instytucji kultury dla których organizatorem jest Gmina Skarżysko –Kamienna, 

za okres sprawozdawczy od 01.01.2010 do 31.12.2010. 

UCHWAŁA Nr 49/2011  w sprawie zmiany Uchwały nr LII/69/2010 Rady Miasta 

Skarżyska - Kamiennej z dnia 23 września 2010 r. w sprawie szczegółowych 

zasad i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających 

charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Skarżysko - Kamienna i jej 

jednostkom podległym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w 

przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną. 

UCHWAŁA Nr 50/2011  w sprawie wprowadzenia programu przeciwdziałania 

bezdomności zwierząt domowych na terenie Gminy Skarżysko - Kamienna. 

UCHWAŁA Nr 51/2011  w sprawie zasad i warunków wyłapywania bezdomnych 

zwierząt na terenie Gminy Skarżysko – Kamienna oraz rozstrzygania o dalszym 



postępowaniu z nimi. 

UCHWAŁA Nr 52/2011  w sprawie zbycia w drodze przetargu lokalu 

użytkowego usytuowanego w Skarżysku-Kamiennej przy ulicy Krasińskiego 

nr9. 

UCHWAŁA Nr 53/2011  w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej 

przeprowadzenia kontroli wyjaśniającej. 

UCHWAŁA Nr 54/2011  w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej 

przeprowadzenia kontroli wyjaśniającej. 

UCHWAŁA Nr 55/2011  w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego zwanego „Centrum część C” na terenie 

miasta Skarżyska-Kamiennej. 

UCHWAŁA Nr 56/2011  w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Skarżyska 

– Kamiennej do zaciągnięcia zobowiązania w okresie 2011/2012 z tytułu 

realizacji umowy dot. sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego zwanego „Centrum część C” na terenie miasta Skarżyska-

Kamiennej. 

UCHWAŁA Nr 57/2011  w sprawie zbycia w drodze przetargu prawa 

użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych niezabudowanych, 

położonych w Skarżysku-Kamiennej przy ulicy Asfaltowej. 

UCHWAŁA Nr 58/2011  w sprawie nabycia przez Gminę Skarżysko-Kamienna 

gruntów położonych w rejonie ulic: Reja, Krakowskiej, Kilińskiego, Wojska 

Polskiego - w poczet gminnego zasobu nieruchomości. 

UCHWAŁA Nr 59/2011 w sprawie oddania w trybie bezprzetargowym w 

dzierżawę na okres 10 lat nieruchomości gruntowych zabudowanych 

murowanymi garażami wybudowanymi ze środków własnych osób fizycznych. 



Wszystkie uchwały są w trakcie realizacji. 

W okresie między sesjami Prezydent Miasta nie wydał żadnego zarządzenia. 

                                                  Przetargi i umowy

W okresie międzysesyjnym nie ogłoszono żadnych przetargów. 

W tym czasie podpisano 1 umowę:

1. Na „ Regulację stanów prawnych dróg gminnych w Skarżysku-Kamiennej”. 

Umowa została podpisania z BIUREM USŁUG GEODEZYJNYCH „GEO-S”

Mieczysław Szymański ze Skarżyska-Kamiennej. 

                                                           Sprawy różne 

20 maja – brałem udział w obchodach Wojewódzkiego Dnia Strażaka, 

uczestniczyłem w przygotowanej debacie przez uczniów I LO pt. „Dzień z 

Prezydencją” oraz gościłem z Rydkiem w Praosadzie Rydno 

25 maja – uczestniczyłem w Kielcach na konferencji dot. Modernizacja linii 

kolejowej z Kielc w kierunku Warszawy, budowy łącznicy kolejowej z Czarncy koło 

Włoszczowy oraz przywrócenie funkcjonowania połączeń na trasie ze Skarżyska 

przez Ostrowiec i Sandomierz w kierunku Rzeszowa. O tych planach zarządu PKP na 

najbliższe lata mówił goszczący w Kielcach prezes spółki Zbigniew Szafrański. 

                                                                ***

Panie Przewodniczący, Panie i Panowie Radni, Szanowni Państwo! 

Przedkładając w dniu dzisiejszym sprawozdanie ze swojej działalności składam 

wniosek o jego przyjęcie. 


