
Sprawozdanie

z działalności Prezydenta Miasta

w okresie od 29.09.2011 r. do 26.10.2011 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 29 września podjęto 4 uchwały: 

UCHWAŁA Nr 88/2011 w sprawie  udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu 

Skarżyskiego. 

UCHWAŁA Nr 89/2011 w sprawie  wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 

2011r. 

UCHWAŁA Nr 90/2011 w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie 

finansowej na lata 2011-2024. 

UCHWAŁA Nr 91/2011 w sprawie zmiany Uchwały Nr XX/9/2008 Rady Miasta 

Skarżyska-Kamiennej z dnia 31 stycznia 2008 r. w sprawie zasad wynajmowania 

lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy. 

Uchwały są obecnie realizowane.  

                                                           ***

W okresie między sesjami wydałem 19 zarządzeń.

Dotyczyły one:

- Przeprowadzenia w Urzędzie Miasta w Skarżysku-Kamiennej inwentaryzacji 

za rok 2011 oraz powołania Komisji Inwentarzowej i zespołów spisowych (nr254)

- Powołania komisji do dokonania przeglądu stanu sprawności budynku Urzędu 

Miasta  (nr 255)

- Przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych, 

położonych na terenie miasta Skarżyska-Kamiennej wraz z oddaniem w 

użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu  (nr 256)

-  Przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych, 



położonych na terenie miasta Skarżyska-Kamiennej wraz ze sprzedażą 

ułamkowej części gruntu (nr 257)

- Zmiany Zarządzenia Nr 242/2011 Prezydenta Miasta Skarżyska-Kamiennej z 

dnia 19.09.2011 w sprawie Powołania obwodowych komisji wyborczych w celu 

przeprowadzenia wyborów do Sejmu RP i do Senatu RP, zarządzonych na dzień 

9 października 2011 r. (nr 258)

- Ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy  (nr 259 )

- Powołania komisji stypendialnej  ( nr 260 )

-  Powołania komisji przetargowej i przeprowadzenia postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego o wartości poniżej 193.000 euro w trybie przetargu 

nieograniczonego na Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego zwanego „CENTRUM część C” na obszarze miasta Skarżyska-

Kamiennej (nr 261)

- Powołania komisji do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na 

sprzedaż nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Skarżysko-

Kamienna (nr 262)

- Powołania komisji przetargowej i przeprowadzenia postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego o wartości poniżej 4.845.000 euro w trybie przetargu 

nieograniczonego na Wykonanie części ogrodzenia oraz nawierzchni bezpiecznej 

przy lodowisku w ramach zadania „Budowa sezonowego lodowiska w 

Skarżysku-Kamiennej” (nr 263)

-  Zmiany w budżecie (nr 264)

-Powołania komisji przetargowej i przeprowadzenia postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego o wartości powyżej 193.000 euro w trybie przetargu 

nieograniczonego na Dostawa i montaż gablot do celów ekspozycyjnych w 

ramach inwestycji pn. Rewitalizacja osiedla Rejów w Skarżysku-Kamiennej – 

Etap I, Zadanie 3 – Muzeum im. Orła Białego  (nr 265)

-  zmiany Zarządzenia Nr 242/2010 Prezydenta Miasta Skarżyska-Kamiennej z 

dnia 27 października 2010 r. w sprawie przekazania w zarząd i administrowanie 

nieruchomości stanowiące Targowiska Miejskie : położone w Skarżysku-



Kamiennej przy ul. Sokolej – Niepodległości oraz położone w Skarżysku - 

Kamiennej przy ul. Rynek. (nr 266)

- powołania Komisji ds. kwalifikowania wniosków o przyznanie dofinansowania 

do dokształcania zawodowego nauczycieli (nr 267)

- powołania Komisji Zdrowotnej dla nauczycieli i nauczycieli emerytów Zespołu 

Szkół Publicznych Nr 1 ubiegających się o środki finansowe z funduszu 

zdrowotnego.  (nr 268)

- powołania Komisji Zdrowotnej dla nauczycieli i nauczycieli emerytów 

Gimnazjum Nr 2 ubiegających się o środki finansowe z funduszu zdrowotnego. 

(nr 269)

- powołania Komisji Zdrowotnej dla nauczycieli i nauczycieli emerytów 

Gimnazjum Nr 3 ubiegających się o środki finansowe z funduszu zdrowotnego 

(nr 270)

- powołania Komisji Zdrowotnej dla nauczycieli i nauczycieli emerytów 

Przedszkola Publicznego Nr 1 ubiegających się o środki finansowe z funduszu 

zdrowotnego (nr 271)

- powołania Komisji Zdrowotnej dla nauczycieli i nauczycieli emerytów 

Przedszkola Publicznego Nr 7 ubiegających się o środki finansowe z funduszu 

zdrowotnego (nr 272)

                                                           ***

                                                 Przetargi i umowy 

W okresie międzysesyjnym ogłosiliśmy 5  przetargów na: 

- Kompleksowy nadzór inwestorski nad zadaniem pod nazwą Utworzenie 

Skarżyskiego Inkubatora Technologicznego 

- Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zwanego 

'CENTRUM część C' na obszarze miasta Skarżysko-Kamiennej 

- Wykonanie części ogrodzenia oraz nawierzchni bezpiecznej przy lodowisku w 

ramach zadania: Budowa sezonowego lodowiska w Skarżysku - Kamiennej. 

- Dostawa i montaż gablot do celów ekspozycyjnych w ramach inwestycji pn. 

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



im. Orła Białego 

- Zaprojektowanie i budowa sieci światłowodowej na terenie Skarżyska-Kamiennej w 

ramach projektu „E-świętokrzyskie - budowa miejskich sieci światłwodowych JST”

W tym czasie podpisano 12 umów.

Pierwsza dotyczyła przetargu nieograniczonego o szacunkowej wartości powyżej 

4.845.000 euro  na realizację zadania pn.: Rewitalizacja osiedla Rejów w 

Skarżysku – Kamiennej – Etap I, Zadanie 1 – roboty budowlane i prace 

remontowe – drogi, Zadanie 2 – Infrastruktura sportowo – rekreacyjna, w 

systemie zaprojektuj i wybuduj. Umowę podpisano z firmą TOMBUD ze 

Skarżyska-Kamiennej.

2. Przetarg na „Zakup i dostawa pozostałych pomocy dydaktyczno - biurowych 

na rzecz realizacji projektu pod nazwą: „Indywidualizacja nauczania i 

wychowania klas I-III w Gminie Skarżysko – Kamienna” - wygrało Biuro Plus z 

Radomia 

3. Przetarg na „Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych na rzecz realizacji 

projektu pod nazwą: „Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III w 

Gminie Skarżysko – Kamienna” – K a m e r y wygrała firma Framko z Kielc

4. Przetarg na „Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych na rzecz realizacji 

projektu pod nazwą: „Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III w 

Gminie Skarżysko – Kamienna” - P r o j e k t o r wygrała firma Framko 2 z Kielc

5. Rozbudowę ul. Konopnickiej wykona firma Gres z Szydłowca

6. Utworzenie Skarżyskiego Inkubatora Technologicznego zlecono firmie 

budowlanej Anna -Bud z Morawicy.

7. Kompleksowy nadzór inwestorski nad zadaniem pod nazwą Utworzenie 

Skarżyskiego Inkubatora Technologicznego wykona Przedsiębiorstwo Obsługi 

Inwestycyjnej Sp z o.o. ze Skarżyska-Kamiennej

8. Podpisaliśmy 3 umowy na Zimowe utrzymanie chodników przystanków, 

skwerów, alejek parkowych, schodów,placów, parkingów, zatok postojowych i 

kładek dla pieszych



oraz pozimowe sprzątanie chodników, skwerów, alejek parkowych, schodów

i parkingów w sezonie 2011/2012

- w strefie III – ze skarżyską firmą Trans 

- w strefie II –  ze skarżyską firmą EXPOL BIS 

- w strefie I -  ze skarżyską Firmą Usługowo-Handlową MAGNOLIA

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

-Kamiennej wykona szydłowiecka firma GRES.  

10. Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zwanego 

„ CENTRUM część C ” na obszarze miasta Skarżyska-Kamiennej wykona Pracownia 

ABS Project z Warszawy. Umowa zostanie podpisana 14 listopada b.r.

                                                                ***

                                                   Sprawy różne

30 września – uczestniczyłem w inauguracji nowego roku szkolnego Uniwersytetu 

III Wieku 

3 października – uczestniczyłem wspólnie z radnymi w spotkaniu zorganizowanym 

na prośbę przedstawicieli firmy Rank Progress w/s planu zagospodarowania 

przestrzennego zwanego Krakowska/Południowa. Potem uczestniczylem w zebraniu 

Rady Osiedlowej na Pogorzałym

6 października zostałem zaproszony przez Zarząd Koła Terenowego Polskiego 

Związku Niewidomych na uroczystości związane z Międzynarodowym Dniem Białej 

Laski. Z rąk prezesa otrzymałem odznaczenie               . W tym dniu uczestniczylem 

również w prezentacji nowych pojazdów szynowych Elf. Także tego dnia współnie z 

pozostałymi włodarzami powiatu skarżyskiego oraz gmin: Mirca i Szydłowca 

wylosowaliśmy laureatów Letniego Konkursu Krwiodawców, których dzisiaj 

gościliśmy na sesji.  

7 października – byłem na otwarciu XV Memoriału im. prof. Henryka 

Wytrzyszczewskiego, który odbył się na Stadionie Granatu. Ponadto uczestniczyłem 

w Marszu Różowej Wstążeczki, który po raz kolejny został zorganizowany w naszym 

mieście



w dn. 10-12 października przebywałem na konferencji dot. m.in. planowania 

finansowania regionów, rozwoju informatycznego miast w Brukseli 

Natomiast w dniach 11-14 października pod egidą Redakcji Pisma Samorządu 

Terytorialnego „WSPÓLNOT A”już po raz 9. odbyło się Samorządowe Forum 

Kapitału i Finansów, w którym wzięła udział pani skarbnik Magdalena Grzmil. 

Podczas Forum ogłoszone zostały wyniki rankingu największych inwestycji w 

infrastrukturę techniczną w samorządach. Wśród miast powiatowych, do których wg 

przyjętych kryteriów należy nasze miasto, Skarżysko-Kamienna znalazło się na 27. 

miejscu i w porównaniu do roku ubiegłego przesunęło się do czołówki o 52 miejsca. 

Według danych przyjętych do oceny wartość inwestycji ogółem w infrastrukturę 

techniczną w przeliczeniu na jednego mieszkańca w 2010r. wyniosła 630,28zł , a 

wkład środków własnych Gminy w te inwestycje wynosi 509,53zł na mieszkańca.

13 października - uczestniczyłem w kolejnej Akcji Pól nadziei zorganizowanej przez 

Towarzystwo Przyjaciół Chorych. W tym dniu przygotowaliśmy również specjalną 

uroczystość dla pracowników oświaty w związku z Dniem Edukacji Narodowej. Były 

wyróżnienia, medale, odznaczenia, a także specjalny koncert. Natomiast wieczorem 

spotkałem się z mieszkańcami Skarżyska, a w szczególności z handlowcami na 

konsultacjach społecznych dot. przyszłego Centrum. Przede wszystkim jednak 

dyskusja dotyczyła propozycji dla handlujących na tzw. Manhatanie. Jako Prezydent 

przedstawiłem 3 propozycje: 

- przeniesienia docelowo targowiska Manhattan na miejską działkę zlokalizowaną 

przy skrzyżowaniu ulic Rejowskiej i Szydłowieckiej. 

- tymczasowego przeniesienie kupców (na czas budowy hali targowej) na teren 

Sokoła, gdzie w odległej przyszłości ma powstać ratusz miejski - docelowo zaś 

powrót do wybudowanej hali targowej (w miejscu obecnego Manhattanu) 

- zrzeszenie kupców, które powoła spółkę wykupi brakujące działki (na terenie 

obecnego Manhattanu) i w rezultacie w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego 

zbuduje halę targową 

Kupcy mieli czas do 24 października, aby przedstawić swoją propozycję, albo 

przystać na którąś z proponowanych przez nas. Przez ten okres wpłynęły 3 pisma: 



dwa handlowców i jedno od mieszkańca Skarżyska. 25 – spotkałem się ponowanie z 

handlującymi. Po burzliwej dyskusji nie zapadły konkretne deklaracje ze strony 

handlujących. Z ich strony wyszły 2 wnioski, aby urbaniści wypowiedzieli się co do 

zmiany lokalizacji hali targowej w 2 miejsca: tam gdzie jest zaplanowana budowa 

przyszłego Ratusza i na tzw. Skarpie(na którego sprzedaż już został ogłoszony 

przetarg). Zwrócili uwagę też na miejsce przy obecnym Banku BPH i działce poniżej, 

na której ewentualnie byliby zainteresowani wybudowaniem hali, ale bez żadnego 

inwestora prywatnego. Ponadto nie przyjmują do wiadomości konieczności budowy 

dróg wewnętrznych i wyjściem na ten okres z dotychczasowego miejsca handlu. 

Została wybrana i podana nam trzyosobowa reprezentacja handlowców, z którymi 

będę kontynuował rozmowy i przekazywał na bieżąco, jak sprawy się rozwijąją.    

19 października – brałem udział w uroczystościach z okazji 27 rocznicy męczeńskiej 

śmierci ks.J. Popiełuszko 

21 października – uczestniczyłem w konferencji historycznej popularyzującej 

miasto Skarżysko – Kamienną, która podsumowywała projekt „Roboty z krzemienia-

czyli od Rydna do Skarżyska" . W tym dniu w UM odbyło się też spotkanie z 

przedstawicielami Stowarzyszenia „Miasta w Internecie” poświęcone programowi 

edukacji cyfrowej. Intencją Stowarzyszenia jest bieżąca współpraca z regionalnym 

środowiskiem eksperckim oraz poparcie dla tego procesu przez samorządowe władze 

województwa oraz udział w nim samorządów lokalnych.  W programie „Polska 

Cyfrowa Równych Szans” Stowarzyszenie „Miasta w Internecie” ma stworzyć 

społeczność lokalnych liderów – Latarników PCRS – prowadzących działania 

wciągające dorosłych w cyfrowy świat. Latarnicy ci otrzymają wsparcie doradcze 

świadczone przez centrum kompetencji cyfrowych. W spotkaniu tym reprezentował 

mnie prezydent Grzegorz Małkus.  

23 października – uczestniczyłem w inauguracja Roku Akademickiego Wyższej 

Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania, która ma swój oddział w naszym mieście. 

Uroczystości odbyły się w Państwowej Szkole Muzycznej. 

W tym dniu odbyły się również wybory do Rad Osiedlowych: Dolna Kamienna II, 

Bzinek i Rejów. Nową  radę wybrano na osiedlu Bzinek i Rejów. Na Dolnej 



Kamiennej II wybory były nieważne ze względu na słabą frekwencję – wzięło w nich 

udział tylko 8 % uprawnionych do głosowania 

                             ***

                                            BUDYNEK SOCJALNY

21 października oddano kolejne kolejne mieszkania socjalne w dwóch budynkach 

wielorodzinnych czterokondygnacyjnych, w tym jedna kondygnacja podziemna, z 

instalacjami: wodociągową, kanalizacji sanitarnej, centralnego ogrzewania i 

elektryczną oraz przyłączeniami: wodociągowym, kanalizacji deszczowej kanalizacji 

sanitarnej, zagospodarowaniem terenu oraz drogą wewnętrzną.W każdym budynku 

jest 12 mieszkań. Roboty zostały zrealizowane w czasie: od 28.02.2011 r. do 

14.10.2011 r. Wykonawcą była firma  DABETOM S.C. ze Skarżyska-Kamiennej.

Wartość inwestycji to 2.592.956,87 zł
                                                             ***

TEREN PRZED DWORCEM 

3 października zaostał odebrany teren po przebudowie układu komunikacyjnego 

przed dworcem PKP w Skarżysku – Kamiennej. Roboty trwały od lipca 2010 do 

października 2011. Koszt inwestycji to - ok 5.600.000 zł

Inwestycja w swoim zakresie obejmuje wykonanie:

1) Robót drogowych:

• dróg wewnętrznych do szerokości 5,0÷7,0 m o nawierzchni z kostki kamiennej 

• zatok postojowych o nawierzchni z kostki kamiennej 

• zatoki autobusowej o nawierzchni z kostki kamiennej grubości 8 cm na 

podbudowie  z betonu cementowego

• ustawienia krawężnika 

• chodników z kostki brukowej betonowej 

• regulacji wysokościowej studzienek istniejącego uzbrojenia

• oznakowania pionowego i poziomego

2) Prac rozbiórkowych i przygotowawczych

3) Budowy kanalizacji deszczowej



4) Przebudowy wodociągów i kanalizacji sanitarnej

5) Przebudowy sieci ciepłowniczej

6) Budowę oświetlenia wraz przebudową kolizji energetycznych

7) Przebudowę infrastruktury telekomunikacyjnej.

                                                            ***

                                                 ZAPROSZENIE

W tym roku obchodzimy 93. rocznicę odzyskania niepodległości. Z tej okazji 

chciałbym Państwa zaprosić na dwudniowe uroczystości w naszym mieście.

10 listopada sprzed Dworca PKP w Skarżysku-Kamienenj o godz. 9.00 odbędzie się 

Marsz Niepodległości: „Polskie drogi do wolności”, który organizuje Gimnazjum nr 

2. Finał marszu jest przewidziany na skwerze MCK. Także w tym dniu, ale o godz. 

17.00 zapraszam na Koncert Finałowy IV Przeglądu Pieśni Patriotycznej im. A. 

Hedy- Szarego do Miejskiego Centrum Kultury. 

Natomiast 11 listopada mszą świętą o godz. 10.00 w Kościele pw. NSJ rozpoczniemy 

uroczystości niepodległościowe. W tym roku Dzień niepodległości organizujemy 

przy nowym Pomniku upamiętniającym 15. rocznicę odzyskania niepodległości i 

odzyskania dostępu do morza. Po uroczystościach przy pomniku tradycyjnie już 

zapraszam na wspólne śpiewanie, tym razem do nowego Patio w Miejskim Centrum 

Kultury. Serdecznie zapraszam.

Panie Przewodniczący, Panie i Panowie Radni, Szanowni Państwo! 

Przedkładając w dniu dzisiejszym sprawozdanie z działalności Prezydenta składam 

wniosek o jego przyjęcie.


