
Sprawozdanie
z działalności Prezydenta Miasta

w okresie od 21.06.2011 r. do 11.08.2011 r.

Panie Przewodniczący, Panie i Panowie Radni, Szanowni Państwo! W 
sprawozdaniu przedstawionym na dzisiejszej Sesji Rady Miasta poinformuję 
Wysoką Radę o podjętych przez Prezydenta działaniach począwszy od 
poprzedniej sesji do dzisiejszej. 

Na sesji w dniu 21 czerwca podjęto 14 uchwał: 

UCHWAŁA Nr 61/2011 w sprawie  zatwierdzenia sprawozdania finansowego 
wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2010 rok.

UCHWAŁA  Nr  62/2011 w  sprawie  udzielenia  absolutorium  Prezydentowi 
Miasta Skarżyska- Kamiennej za rok 2010.

UCHWAŁA Nr 63/2011 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 
2011r.

UCHWAŁA  Nr  64/2011  w  sprawie  wprowadzenia  zmian  w  wieloletniej 
prognozie finansowej na lata 2011-2024.

UCHWAŁA Nr 65/2011  w sprawie  powołania Miejskiego Zespołu do spraw 
wyboru  ławników do  Sądu  Okręgowego  w Kielcach  i  Sądu  Rejonowego  w 
Skarżysku - Kamiennej na kadencję 2012- 2015.

UCHWAŁA Nr 66/2011 w sprawie przejęcia zadań publicznych związanych z 
utrzymaniem terenów zieleni miejskiej w pasie drogowym dróg powiatowych na 
terenie miasta Skarżyska-Kamiennej w 2011 r.

UCHWAŁA Nr 67/2011 w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału 
zakładowego poprzez  wniesienie  wkładu pieniężnego do spółki  pn.  Miejskie 
Usługi  Komunalne  spółka  z  ograniczoną  odpowiedzialnością  z  siedzibą  w 
Skarżysku-Kamiennej.

UCHWAŁA Nr 68/2011 w sprawie zmiany Uchwały Rady Miasta Skarżyska-
Kamiennej  Nr  L/54/2010  z  dnia  30  czerwca  2010r.  dotyczącej  określenia 
zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Skarżysko – 
Kamienna za I półrocze roku kalendarzowego.



UCHWAŁA Nr 69/2011 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu 
Skarżyskiego.

UCHWAŁA  Nr  70/2011  w sprawie  zmiany  Uchwały  Nr  III/20/2010  Rady 
Miasta Skarżyska-Kamiennej  z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie określenia 
stawek jednostkowych dotacji przedmiotowej dla Miejskiego Centrum Sportu i 
Rekreacji w Skarżysku-Kamiennej w roku 2011.

UCHWAŁA Nr 71/2011  w sprawie  wyrażenia zgody na przejęcie darowizny 
prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych, niezabudowanych, 
położonych w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Asfaltowej.

UCHWAŁA Nr 72/2011 w sprawie nabycia przez Gminę Skarżysko-Kamienna 
gruntów w poczet gminnego zasobu nieruchomości, położonych w Skarżysku-
Kamiennej przy ul. Ekonomii.

UCHWAŁA  Nr  73/2011  w  sprawie  oddania  w  użytkowanie  wieczyste  w 
drodze przetargu nieruchomości gruntowej położonej w Skarżysku-Kamiennej u 
zbiegu ulic Sokola - Tysiąclecia.

UCHWAŁA Nr 74/2011 w sprawie uchwalenia Programu Ochrony Środowiska 
dla Gminy Skarżysko-Kamienna na lata 2011-2014 z uwzględnieniem lat 2015-
2018.

Uchwały są obecnie realizowane.  

W okresie między sesjami Prezydent wydał 33 zarządzenia. 

Zarządzenie  Nr  130/2011  dotyczy  przeznaczenia  do  sprzedaży  w  drodze 
bezprzetargowej lokali mieszkalnych, położonych na terenie miasta Skarżyska-
Kamiennej wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu

Wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta na 2011 r. 
zostało ujęte w zarządzeniu nr 131/2011. 

Zarządzenie  nr  132/2011  dotyczy  powołania  komisji  przetargowej  i 
przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości 
poniżej  193.  000  euro  w  trybie  przetargu  nieograniczonego  na  Dostawę 
macierzy oraz sprzętu sieciowego wraz z wdrożeniem

Zarządzenie Nr 133/2011 mówi o nieskorzystaniu z prawa pierwokupu



Zarządzenie  Nr  134/2011  dotyczy  Zmiany  Zarządzenia  Nr  82/2007  z  dnia 
24.04.2007r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu przyznawania 
nagrody rocznej w jednoosobowych spółkach prawa handlowego utworzonych 
przez  Gminę  Skarżysko-Kamienna  i  spółek  prawa  handlowego,  w  których 
udział Gminy Skarżysko-Kamienna przekracza 50% kapitału zakładowego oraz 
wniosku o przyznanie nagrody rocznej

Zarządzenie  Nr  135/2011 zostało  podjęte  w sprawie wprowadzenia  zmian  w 
budżecie

Zarządzenie  Nr  136/2011  mówi  o  przeznaczeniu  do  sprzedaży  w  formie 
przetargu  ustnego  nieograniczonego  na  lokal  użytkowy  położony  przy  ul. 
Krasińskiego 9/44 w Skarżysku-Kamiennej  wraz z oddaniem w użytkowanie 
wieczyste ułamkowej części gruntu

Powołanie  Komisji  do  przeprowadzenia  przetargu  ustnego  ograniczonego  na 
sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Skarżysku-Kamiennej przy ul. 
Słowackiego zostało ujęte w zarządzeniu nr 137/2011.

Zarządzenia od Nr 138 do nr 152 dotyczyły powołania Komisji Zdrowotnych 
dla nauczycieli i nauczycieli emerytów poszczególnych skarżyskich przedszkoli, 
szkół  podstawowych oraz  gimnazjów ubiegających  się  o  środki  finansowe  z 
funduszu zdrowotnego

Zarządzenie nr 153/2011 – w sprawie zmiany zarządzenia Prezydenta Miasta nr 
262/2005 z dnia 01.12.2005 w sprawie ustalenia procedury wstępnej  kontroli 
zarządczej oraz zasad wstępnej celowości zaciągania zobowiązań finansowych i 
dokonywania wydatków w UM w Skarżysku-Kamiennej. 

Zarządzenie  nr  154/2011  dotyczy  powołania  komisji  przetargowej  i 
przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości 
poniżej 4.845. 000 euro w trybie przetargu nieograniczonego naprze budowę ul. 
Bilskiego  w  odcinku  od  ul.  Bobowskich  do  ul.  Witwickich  w  Skarżysku-
Kamiennej

Zarządzenia od  nr 155 do 161 dotyczyły powołania komisji egzaminacyjnych 
nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Zarządzenie Nr 162/2011 w sprawieustalenia ceny wywoławczej w przetargu na 
sprzedaż  lokalu  użytkowego  położonego  w  Skarżysku-Kamiennej  przy  ul. 
Krasińskiego 9/44



Przetargi i umowy 

W okresie międzysesyjnym ogłoszono 4 przetargi na: 

-  Przebudowę ul. Bilskiego w odcinku od ul. Bobowskich do ul. Witwickich w 
Skarżysku-Kamiennej
-  Dostawę macierzy oraz sprzętu sieciowego wraz z wdrożeniem
- Rozbudowę i przebudowę budynku Miejskiego Centrum Kultury w Skarżysku-
Kamiennej - etap I
- Rozbudowę ul. Torowej w odcinku od ul. Krasińskiego do ul. Metalowców w 
ramach zadania inwestycyjnego pn. Rozbudowa ul. Torowej w odc. od ul. 
Krasińskiego do ul. Kasztanowej w Skarżysku-Kamiennej. 

W tym czasie podpisano  20 umów  m.in. : 

Umowa z dnia 21.06.2011 r. z Teresą Świebodą na wykonanie nadzoru 
inwestorskiego nad robotami drogowymi pn. „Przebudowa ul. Kanarkowej na 
odcinku od. ul Ptasiej do ul. Bilskiego w Skarżysku-Kamiennej” 

W celu zapewnienia bezpieczeństwa osobom wypoczywającym i kąpiącym się 
na terenie zbiornika wodnego Bernatka podpisano umowę 22.06. na kwotę 
25.00 zł  z Zarządem Wojewódzkim Wodnego Ochotniczego Pogotowi 
Ratunkowego z siedzibą w Kielcach.  

279.685,00  zł  tyle  kosztować  będzie  realizacja  umowy  na  wykonanie 
przebudowy  oświetlenia  drogowego  w  ul.  Słowackiego  w  Skarżysku-
Kamiennej.  Przetarg  na  tą  inwestycje  wygrał  Zakład  Elektryczny  ZELKO z 
Bliżyna. Umowę w tej sprawie zawarliśmy 05 lipca. 

PRZEDSIĘBIORSTWO  PRODUKCYJNO-USŁUGOWE  KAWECKI  S.C. 
Ćmińsk wygrało przetarg na budowę kładki pieszo-rowerowej w ul. Wierzbowej 
w  Skarżysku-Kamiennej.  Umowę  na  kwotę  1.082.976,18  podpisałem  w  dni 
11.07.2011 r. 

Również 11 lipca tego roku Prezydent podpisał umowę z firmą PKP Energetyka 
S.A. Zakład Świętokrzyski w Kielcach na budowę  linii oświetlenia ulicznego w 
ul. Spółdzielczej w Skarżysku-Kamiennej. Koszt inwestycji 43.923,62 zł.

15.07. 2011 r. podpisano  umowę na opracowanie wykonalności projektu 
inwestycyjnego „Kompleksowego przygotowania terenów pod inwestycje w 
Skarżysku-Kamiennej – Etap I”



26.07.2011. – z firmą Complex Computers Sp. z o.o z Kielc została podpisana 
umowa na dostawa macierzy oraz sprzętu sieciowego wraz z wdrożeniem. 
Wartość zamówienia 309.743,52 zł. 

Natomiast 11.08.2011 r. została podpisana umowa na przebudowę ul. Bilskiego 
w odcinku od ul. Bobowskich do ul. Witwickich w Skarżysku-Kamiennej 
Przetarg wygrało przedsiębiorstwo Budowlano-Drogowe „SKOLPI” ze 
Skarżyska-Kamiennej. Przebudowa będzie kosztować  192.102,41 zł. 

Sprawy różne

22 czerwca – Prezydent uczestniczył w zakończeniu roku szkolnego w Szkole 
Podstawowej nr 5,  tego dnia odwiedził również MCK, aby obejrzeć  wernisaż 
wystawy fotografii "Obiektywne Skarżysko"

27 czerwca –  Prezydent  spotkał  się  z  przedstawicielami  z  Litwy oraz  wziął 
udział w Świętokrzyskim Forum Gospodarczym organizowanym w Kielcach. 

28 czerwca – Prezydent ogłosił wakacyjny konkurs krwiodawców. Konkurs jak 
co roku ma na celu zachęcenie ludzi w wieku od 18 do 65 lat,  aby podzielili się 
bezcennym lekiem jakim jest krew. Wszyscy, którzy zdecydują się oddać krew 
wezmą udział we wrześniowym losowaniu nagród. By zachęcić mieszkańców 
Skarżyska-Kamiennej do oddania krwi ufundowaliśmy dwa rowery  (jeden dla 
kobiety,  jeden  dla  mężczyzny),  udało  nam się  włączyć   w tą  akcję  również 
wójtów   Łącznej,  Mirca,  Bliżyna,  Skarżyska  Kościelnego  oraz  burmistrzów 
Suchedniowa i Szydłowca. Podobnie jak przed rokiem, aby zachęcić młodzież 
ponadgimnazjalną, w wieku 18 - 21 lat, specjalnie dla tej grupy ufundowaliśmy 
nagrody specjalne w tym laptop. 

2  lipca –  Prezydent  uczestniczył  w otwarciu  skarżyskiego  Centrum Obsługi 
Ruchu  Turystycznego  „Ostra  Brama”.  Centrum  dysponuje  78  miejscami 
noclegowymi  o  wysokim  standardzie  oraz  zapleczem  konferencyjnym  i 
gastronomicznym. 

4  lipca –  Prezydent  Roman  Wojcieszek  wraz  ze  mną  i   Stanisławem 
Grzesiakiem  oraz  przewodniczącym  RM  Andrzejem  Dąbrowskim, 
sekretarzem  Janem  Jańcem i  Komendantem  SM  Ryszardem  Radomskim 
uczciliśmy 68.  rocznicę tragicznej  śmierci  generała  Władysława Sikorskiego, 
który  zginął  w  katastrofie  lotnicznej  w  Gibraltarze  oraz  71.  rocznicę 



rozstrzelania na Firleju przez hitlerowców burmistrza Franciszka Tatkowskiego 
i wiceburmistrza Skarżyska-Kamiennej Mariana Maciejewskiego.

7  lipca –  Prezydent  wraz  z  zastępcami  spotkał  się  z  reprezentacją  XIII 
Światowych  Letnich  Igrzysk  Olimpiad  Specjalnych  w  Atenach.  W 
siedmioosobowej reprezentacji z województwa świętokrzyskiego, aż pięć osób 
to skarżyszczenie z sekcji „TORNADO":  Katarzyna Wyderska, Małgorzata 
Basicka, Rafał Żywczyk, Ernest Jasik i Hubert Krakowiak. Piątka naszych 
reprezentantów zdobyła aż 10 medali. 

14  lipca –  Po  czteroletnich  zabiegach  udało  nam się  pozyskać  od  PKP dla 
Skarżyska-Kamiennej dwa eksponaty: czołg T-55 i Parowóz PT 47-13. Obecnie 
kolejowi  pasjonaci  (przy  wsparciu  finansowym  Urzędu  Miasta)  odrestaurują 
parowóz. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem parowóz stanie obok dworca 
do  końca  listopada  br  (ustawienie  parowozu  ma  zbiec  się  w  czasie  z 
zakończeniem remontu placu przed dworcem PKP). Ma stanąć z boku dworca 
PKP (przy  zejściu  z  wiaduktu)  na  dawnym peronie  1a,  aby być widocznym 
świadectwem kolejowych korzeni naszego miasta i kolejną atrakcją turystyczną. 
Natomiast  czołg  T-55  waży  43,2  tony,  od  czołgu  różni  się  tym,  że  zamiast 
wieżyczki  z  lufą  ma  dźwig.  Kiedyś  znajdował  się  w  składzie  pociągu 
ratowniczego  i  wykorzystywany  był  m.in.  do  podnoszenia  wagonów,  które 
wypadły z torów – obecnie zdobi nasze muzeum.

21 lipca w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim Prezydent podpisał umowę 
na realizację rządowego programu opieki nad dzieckiem do lat trzech pn. 
„Malych” W ramach tego programu gmina Skarżysko-Kamienna otrzymała 
dotację celową w wysokości 399.200,00 zł. Natomiast udział własny wyniesie 
422.560,00 zł. – w tej sprawie m.in. na dzisiejszej sesji rady miasta zostaną 
przedłożone Państwu Radnym stosowne zmiany w budżecie na rok 2011. 

25 lipca –  Prezydent  uczestniczył  w obchody Święta  Policji  w Sanktuarium 
MBO. Po mszy św. nastąpiło wręczenie odznaczeń funkcjonariuszom z KPP 

***

Panie Przewodniczący, Panie i Panowie Radni, Szanowni Państwo! 
Przedkładając w dniu dzisiejszym sprawozdanie z działalności Prezydenta 

składam wniosek o jego przyjęcie.


