
Sprawozdanie

z działalności Prezydenta Miasta

w okresie od 01.09.2011 r. do 29.09.2011 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 01 września podjęto 11 uchwał: 

UCHWAŁA Nr 77/2011 w sprawie  wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 

2011r. 

UCHWAŁA Nr 78/2011 w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie 

finansowej na lata 2011-2024. 

UCHWAŁA Nr 79/2011 w sprawie  utworzenia odrębnych obwodów głosowania 

w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej 

Polskiej. 

UCHWAŁA Nr  80/2011 w  sprawie  zarządzenia  wyborów  do  Rady  Osiedla 

Bzinek. 

UCHWAŁA Nr 81/2011 w sprawie zarządzenia wyborów do Rady Osiedla Dolna 

Kamienna II. 

UCHWAŁA Nr 82/2011 w sprawie zarządzenia wyborów do Rady Osiedla Rejów 

UCHWAŁA Nr 83/2011 w sprawie  powołania Miejskiej Komisji Wyborczej do 

przeprowadzenia wyborów do Rady Osiedla Bzinek, Dolna Kamienna II, Rejów

UCHWAŁA Nr  84/2011 w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  sprzedaż  w  drodze 

bezprzetargowej  nieruchomości  gruntowych  zabudowanych  stacjami 

transformatorowymi na rzecz PGE Dystrybucja S.A. 

UCHWAŁA Nr 85/2011 w sprawie  zbycia  w drodze  przetargu nieruchomości 

gruntowych  położonych  w  Skarżysku-Kamiennej  przy  ul.  Metalowców  i  ul. 

Klonowej 



UCHWAŁA Nr 86/2011 w sprawie  nabycia przez Gminę Skarżysko-Kamienna 

nieruchomości  lokalowej,  położonej  w  Skarżysku-  Kamiennej  przy  ul. 

Sportowej. 

UCHWAŁA Nr 87/2011 w sprawie  ustalenia zasad odpłatności  za świadczenia 

udzielane  przez  przedszkola  publiczne  prowadzone  przez  Gminę  Skarżysko-

Kamienna. 

Uchwały są obecnie realizowane.  

W okresie między sesjami wydałem 27 zarządzeń.

Dotyczyły one:

-  Powołania komisji przetargowej i przeprowadzenia postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego o wartości poniżej 4.845.000 euro w trybie przetargu 

nieograniczonego na „Rozbudowę ul. Ogólnej na odcinku od ul. 1-go Maja do ul. 

Rynek w Skarżysku-Kamiennej” (nr 218)

- Powołania komisji przetargowej i przeprowadzenia postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego o wartości poniżej 4.845.000 euro w trybie przetargu 

nieograniczonego na Utworzenie Skarżyskiego Inkubatora Technologicznego (nr 

219)

- Powołania komisji przetargowej i przeprowadzenia postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego o wartości poniżej 4.845.000 euro w trybie przetargu 

nieograniczonego na Rekultywację terenu byłego Zakładu Chemicznego 

Organika-Benzyl w Skarżysku-Kamiennej (nr 220)

- Powołania komisji do oceny i rozstrzygania konkursów zorganizowanych w 

ramach obchodów Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu oraz 

Europejskiego Dnia bez samochodu (nr 221)

- Powołania komisji przetargowej i przeprowadzenia postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego o wartości poniżej 4.845.000 euro w trybie przetargu 

nieograniczonego na Rewitalizację osiedla Rejów w Skarżysku-Kamiennej – 

Etap I, Zadanie 3 – Muzeum im.Orła Białego (nr 222)

- Nieskorzystania z prawa pierwokupu (nr 224)



- Ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy  ( nr 225)

- Powołania komisji przetargowej i przeprowadzenia postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego o wartości poniżej 193.000 euro w trybie przetargu 

nieograniczonego na zadanie pn.Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych na 

rzecz realizacji projektu pod nazwą; „Indywidualizacja nauczania i wychowania 

klas I-III w Gminie Skarżysko-Kamienna” - Projektor (nr 226)

- Powołania komisji przetargowej i przeprowadzenia postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego o wartości poniżej 193.000 euro w trybie przetargu 

nieograniczonego na zadanie pn.Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych na 

rzecz realizacji projektu pod nazwą; „Indywidualizacja nauczania i wychowania 

klas I-III w Gminie Skarżysko-Kamienna” – Komputery (nr 227)

- Powołania komisji przetargowej i przeprowadzenia postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego o wartości poniżej 193.000 euro w trybie przetargu 

nieograniczonego na zadanie pn.Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych na 

rzecz realizacji projektu pod nazwą; „Indywidualizacja nauczania i wychowania 

klas I-III w Gminie Skarżysko-Kamienna” – Kamery (nr 228)

- Powołania komisji przetargowej i przeprowadzenia postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego o wartości poniżej 193.000 euro w trybie przetargu 

nieograniczonego na zadanie pn.Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych na 

rzecz realizacji projektu pod nazwą; „Indywidualizacja nauczania i wychowania 

klas I-III w Gminie Skarżysko-Kamienna” – Sprzęt rehabilitacyjny (nr 229)

- Powołania komisji przetargowej i przeprowadzenia postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego o wartości poniżej 193.000 euro w trybie przetargu 

nieograniczonego na zadanie pn.Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych na 

rzecz realizacji projektu pod nazwą; „Indywidualizacja nauczania i wychowania 

klas I-III w Gminie Skarżysko-Kamienna” – szkolne instrumenty muzyczne 

oraz akcesoria artystyczne (nr 230)

- Powołania komisji przetargowej i przeprowadzenia postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego o wartości poniżej 193.000 euro w trybie przetargu 

nieograniczonego na zadanie pn.Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych na 



rzecz realizacji projektu pod nazwą; „Indywidualizacja nauczania i wychowania 

klas I-III w Gminie Skarżysko-Kamienna” – Pomoce dydaktyczne do zajęć 

logopedycznych (nr 231)

- Powołania komisji przetargowej i przeprowadzenia postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego o wartości poniżej 193.000 euro w trybie przetargu 

nieograniczonego na zadanie pn.Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych na 

rzecz realizacji projektu pod nazwą; „Indywidualizacja nauczania i wychowania 

klas I-III w Gminie Skarżysko-Kamienna” – Zajęcia matematyczno – 

przyrodnicze (nr 232)

- Powołania komisji przetargowej i przeprowadzenia postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego o wartości poniżej 193.000 euro w trybie przetargu 

nieograniczonego na zadanie pn.Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych na 

rzecz realizacji projektu pod nazwą; „Indywidualizacja nauczania i wychowania 

klas I-III w Gminie Skarżysko-Kamienna” – Dysleksja (nr 233)

-  Powołania komisji przetargowej i przeprowadzenia postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego o wartości poniżej 193.000 euro w trybie przetargu 

nieograniczonego na zadanie pn.Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych na 

rzecz realizacji projektu pod nazwą; „Indywidualizacja nauczania i wychowania 

klas I-III w Gminie Skarżysko-Kamienna” – Zajęcia dla dzieci z trudnościami 

matematycznymi (nr 234)

- Powołania komisji przetargowej i przeprowadzenia postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego o wartości poniżej 193.000 euro w trybie przetargu 

nieograniczonego na zadanie pn.Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych na 

rzecz realizacji projektu pod nazwą; „Indywidualizacja nauczania i wychowania 

klas I-III w Gminie Skarżysko-Kamienna” – Rekwizyty scenograficzne, 

kostiumy, stroje (nr 235)

- Powołania komisji przetargowej i przeprowadzenia postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego o wartości poniżej 193.000 euro w trybie przetargu 

nieograniczonego na zadanie pn.Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych na 

rzecz realizacji projektu pod nazwą; „Indywidualizacja nauczania i wychowania 



klas I-III w Gminie Skarżysko-Kamienna” – Zajęcia korekcyjne (nr 236)

- Harmonogramu prac związanych z opracowaniem projektu budżetu miasta na 

2012 r. (nr 237)

- Powołania Komisji Gminnej do spraw szacowania skutków klęsk żywiołowych 

na terenie miasta Skarżyska-Kamiennej (nr 238)

- Ustanowienia gminnego koordynatora obsługi informatycznej, operatora 

informatycznej obsługi pełnomocnika Okręgowej Komisji Wyborczej oraz 

operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych w 

wyborach do Sejmu RP i Senatu RP zarządzonych na dzień 9 października 2011 

(nr 239)

- Powołania komisji przetargowej i przeprowadzenia postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego o wartości poniżej 193.000 euro w trybie przetargu 

nieograniczonego na zadanie pn Zakup oraz dostawa komputera przenośnego 

(laptop) (nr 241)

- Powołania obwodowych komisji wyborczych w celu przeprowadzenia wyborów 

do Sejmu RP i do Senatu RP, zarządzonych na dzień 9 października 2011 r. (nr 

242)

- Przyznania Prezesowi Zarządu jednoosobowej spółki pod firmą Miejska 

Komunikacja Samochodowa w Skarżysku-Kamiennej Spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością nagrody rocznej za rok 2010 (nr 243)

- W sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych (nr 246)

                                                           ***

                                                 Przetargi i umowy 

W okresie międzysesyjnym ogłosiliśmy 5 przetargów na: 

- Wykonanie robót remontowych wynikających z przeglądów okresowych obiektów 

mostowych na drogach gminnych w Skarżysku-Kamiennej 

- Utworzenie Skarżyskiego Inkubatora Technologicznego 

- Zakup oraz dostawa komputera przenośnego (laptop) 

-  Rozbudowa ul. Ogólnej na odcinku od ul. 1-go Maja do ul. Rynek w Skarżysku 

-Kamiennej 



- Rewitalizacja osiedla Rejów w Skarżysku-Kamiennej - Etap I Zadanie 3- Muzeum 

im. Orła Białego 

W tym czasie podpisano  5 umów na:

-  Rozbudowę ul. Torowej na odcinku od ul. Krasińskiego do ul. Metalowców w 

ramach zadania inwestycyjnego pn. Rozbudowa ul. Torowej na odc. od ul. 

Krasińskiego do ul. Kasztanowej w Ska-Kam. Wybrano ofertę KIELECKIEGO 

PRZEDSIĘBIORSTWA ROBÓT DROGOWYCH Sp. z o.o..Umowę podpisano 19 

września b.r.

- Dostawę laptopów i akcesrii komputerowych. Przetarg wygrał  Petrosoft.pl

Technologie Informatyczne sp. z o.o. z Rzeszowa. 

- Rozbudowę i przebudowę budynku Miejskiego Centrum Kultury w Skarżysku-

Kamiennej - etap I wykona Zakład Produkcyjno- Usługowo-Handlowy „ Pochbud” 

Sp z o.o.; ze Starachowic

-  Zakup i dostawę pomocy dydaktycznych ...” - T a b l i c e  i n t e r a k t y w n e 

dokona Centrum Projekcji Multimedialnych s.c. Sławecki i Woźniak z Warszawy 

- Remont chodnika w ul. Południowej na odcinku od ul. Norwida do zjazdu w rejonie 

budynku nr 1 w Skarżysku- Kamiennej ze skarżyską firmą Zakładem Robót 

Drogowych SKOLBUD Grzegorz Olszewski. 

***

Sprawy różne

02 września odbyły się Powiatowe Dożynki, tym razem w Bliżynie. 

08 września uczestniczyłem w Obchodach 72.rocznicy Bitwy pod Brakiem w 

Szydłowcu

11 września brałem udział w podsumowaniu VII Powiatowych Zawodów Sportowo 

– Pożarniczych Drużyn OSP, a także tradycyjnie już na Zakończenie sezonu 

Zawodów Modeli latających i pływających, które rozgrywały się nad Zalewem 

Rejów

16 września wspólnie ze starostą uczciliśmy rocznicę 17 września, a także zostałem 

zaproszony do PSM na spektakl historyczno – dokumentalny „Polskie Drogi do 



Wolności” przygotowany z inicjatywy Muzeum Orła Białego przez kieleckich 

artystów. Spektakl obejrzeli gimnazjaliści oraz zaintersowani skarżyszczanie za 

darmo.  

17 września – tradycyjnie już przy Szkole Podstawowej nr 9 został zorganizowany 

Festyn rodzinny „Święto pieczonego ziemniaka”

W dniach 19-20 września kontynuował swoją wizytę duszpasterską ks. bp. Henryk 

Tomasik, tym razem na parafii NSJ. Ksiądz biskup spotkał się nie tylko z uczniami, 

ale również pracownikami Urzędu Miasta  

22 września tradycjnie już w naszym mieście obchodziliśmy Dzień bez samochodu. 

Tego właśnie dnia ulicami naszego miasta przeszedł kolorowy korowód 

manifestujący swój głos poparcia dla postaw proekologicznych, który poprowadziłem 

na rowerze. Tegoroczna akcja odbywała się pod hasłem: "Wybierz wygodną 

alternatywę! Nie warto zamykać się w samochodzie!". Na hali sportowej 

nagrodziłem uczniów, którzy wzięli udział w ogłoszonych konkursach.

W dniach 24-25 września w Zakopanem rozegrane zostały III Mistrzostwa Polski 

Samorządowców w piłce nożnej.  W Mistrzostwach uczestniczyło aż 35 

reprezentacji, które w ciągu dwóch dni rozegrały 116 meczy. Turniej przebiegał w 

doskonałej sportowej atmosferze i mimo zaciętej walki na boisku, drużyny z 

ogromnym szacunkiem podchodziły do swoich rywali. Drużyna ze Skarżyska-

Kamiennej zdobył 4 miejsce. Ponadto w nagrodach indywidualnych został doceniony 

w kategorii - „Najlepszy bramkarz” - Robert Bilski reprezentujący Samorząd 

Skarżysko-Kamienna. 

27 września – odbył się na skwerze Staffa festyn ekologiczny, a po południu 

świętowaliśmy 100. rocznicę urodzin  księdza profesora Włodzimierza Sedlaka, 

Honorowego Obywatela Skarżyska-Kamiennej. Rozpoczęła się one uroczystą mszą 

świętą w Kościele pw NSJ, która była koncelebrowana przez ks. bp. Adama Odzimka 

i przyjaciół księdza Sedlaka. Potem odbyła się sesja popularnonaukowa w Centrum 

„Ostra Brama”. Rozpoczęła się ona od projekcji filmu „Włodzimierz Sedlak – 

człowiek ze Skarżyska-Kamiennej”. Następnie swoje wykłady wygłosili prof. dr hab. 

Józef Zon „Plazmowy wszechświat –plazmowy człowiek”, mgr Ewa Ways „Sedlak 



codzienny”, prof. dr hab. Marian Wnuk „Sedlak wobec problemu krzemowych 

początków życia” oraz mgr Jan Janiec „Sedlak geologiem”. Na koniec wspólnie z 

dyrektor Bibliteki Iwoną Kowaleską oraz Ryszardem Sowa zaprezentowaliśmy nową 

książkę „Ksiądz Profesor Włodzimierz Sedlak ..sercem Skarżyszczanin – w 100-lecie 

urodzin”. Była to bardzo podniosła uroczystość. Dziękuję w szczególności pani 

dyrektor i wszystkim, którzy pomogli w organizacji tych obchodów. 

28 września - w skarżyskim Urzędzie odbyło się spotkanie w temacie Klastra 

Przemysłowego dawnych terenów Centralnego Okręgu Przemysłowego im. premiera 

Eugeniusza Kwiatkowskiego. W obradach oprócz mnie uczestniczyli: mój zastępca 

Prezydent Stanisław Grzesiak, Jan Banaszak z Grupy Inicjatywnej „Nauka na Rzecz 

Gospodarki”, Janusz Sobieraj z Korporacji „RADEX” SA, Łukasz Zaborowski z 

Radomskiego Towarzystwa Naukowego oraz Burmistrzowie, Prezydenci okolicznych 

miast jak również przedstawiciele lokalnego biznesu. 

***

Pragnę poinformować, że zgodnie z przyjętą uchwałą LIV.102.2010  w sprawie 

stypendiów, nagród i wyróżnień przyznawanych przez gminę za wysokie wyniki we 

współzawodnictwie sportowym 14 zawodnikom MKS „Granat” Skarżysko 

przyznano nagrody w wysokości ok.700 zł brutto. 

                                                           ***

13 października o godzinie 19.00 w Miejskim Centrum Kultury w Skarżysku-

Kamiennej odbędzie się spotkanie z mieszkańcami naszego miasta, a w szczególności 

z handlowcami z „Manhatanu” na temat planów budowy hali handlowej i 

przebudowy tego terenu.  Bardzo serdecznie zapraszam wszystkich na konsultacje 

społeczne i liczę na Państwa obecność. Chciałbym na tym spotkaniu przedstawić 

swoją propozycję,  ale również będę chciał się zapoznać z propozycją handlujących i 

radnych RM. Jeszcze raz serdecznie zapraszam.   

Panie Przewodniczący, Panie i Panowie Radni, Szanowni Państwo! 

Przedkładając w dniu dzisiejszym sprawozdanie z działalności Prezydenta składam 

wniosek o jego przyjęcie.


