
Sprawozdanie

z działalności Prezydenta Miasta

w okresie od 24.11.2011r. do 15.12.2011 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 24 listopada podjęto  13 uchwał, które są obecnie realizowane. 

                                      ***

W okresie między sesjami wydałem 14 zarządzeń.

Dotyczyły one:

- 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” - Zajęcie korekcyjne (nr 308)

-  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 309)

-  powołania komisji do przeprowadzenia przetargów ustnych nieograniczonych na 

sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w Skarżysku-Kamiennej na osiedlu 

'Piękna-Bobowskich' oraz nieruchomości położonej przy ul. Konarskiego  (nr 310)

- wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta na 2011 rok 

(nr 311, 319 )

- określenia sposobu ustalenia oraz wysokości opłat za korzystanie z usług i obiektów 

Miejskiego Centrum Sportu i Rekreacji w Skarżysku-Kamiennej  (nr 312)



-  powołania komisji do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na 

sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, położonej w 

Skarżysku Kamiennej przy ul. Asfaltowej (nr 313)

-  powołania komisji przetargowej i przeprowadzenia postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego o wartości poniżej 193.000 euro w trybie przetargu 

nieograniczonego na: Utrzymanie czystości na przystankach komunikacyjnych oraz 

opróżnianie miejskich koszy na śmieci zlokalizowanych na terenie miasta Skarżyska 

– Kamiennej w 2012 r. (nr 314)

- powołania komisji przetargowej i przeprowadzenia postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego o wartości poniżej 193 000 euro w trybie przetargu 

nieograniczonego na zadanie pn: „ Świadczenie usług weterynaryjnych 

wykonywanych na bezdomnych zwierzętach z terenu miasta Skarżyska–Kamiennej 

w 2012 r.” (nr 315)

- ustalenia stawek czynszu dzierżawnego (nr 316)

- ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy  (nr 317)

-  nieskorzystania z prawa pierwokupu (nr 318)

-   powołania komisji do przeprowadzenia brakowania i oceny dokumentacji 

niearchiwalnej znajdującej się w Archiwum Zakładowym Urzędu Miasta (nr 320)

-  powołania zespołu do spraw wdrażania nowego systemu gospodarki odpadami (nr 

325)

                                                           ***

                                                 Przetargi i umowy 

W okresie międzysesyjnym ogłosiliśmy 3 przetargi na: 

- Wykonywanie geodezyjnych podziałów nieruchomości, dla potrzeb Gminy 

Skarżysko-Kamienna 

- Rewitalizację osiedla Rejów w Skarżysku-Kamiennej - 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 światłowodowych JST'

W tym czasie podpisano 3 umowy.



1. Na „ Zakup i dostawę pomocy dydaktycznych – szkolne instrumenty muzyczne” 

na rzecz realizacji projektu pod nazwą: „Indywidualizacja nauczania i wychowania 

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

akcesoria artystyczne  z  P.U.H. DAKOTA  z Kielc.

2. Na „Zakup i dostawę pomocy dydaktycznych na rzecz realizacji projektu 

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

Skarżysko – Kamienna” - Z a j ę c i a k o r e k c y j n e z  P.U.H. DAKOTA  z Kielc.

3.Na „Zaprojektowanie i budowę sieci światłowodowej na terenie Skarżyska-

Kamiennej w ramach projektu „E-świętokrzyskie – budowa miejskich sieci 

światłowodowych JST”z Usługami Telekomunikacyjnymi i Projektowymi „TELMA” 

Wiącek i Kwiatkowski Sp. J. Z z Tarnobrzegu

                                                                  ***

                                                   Sprawy różne

28 listopada – odbył się V Piknik Europejski  "Z pasją odkrywamy Europę" w 

Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii 

02 grudnia -  Prezydent Roman Wojcieszek wspólnie z dyrektorem Miejskiego 

Centrum Kultury Krzysztofem Szczygłem był w Mazowieckim Centrum Kultury i 

Sztuki w Warszawie, gdzie podsumowano V Jubileuszowy Konkurs Innowator 2011, 

gospodarzem którego było Centrum im. Adama Smitha -„pierwszy w Polsce 

niezależny instytut naukowo-badawczy. Jego misją jest działanie na rzecz wolnego 

rynku, opartego o zasady wolności i moralności oraz wolnego, odpowiedzialnego 

społeczeństwa. W kategorii - „Najlepszy Projekt Promocyjny”, Miasto Skarżysko-

Kamienną, reprezentował, realizowany w roku bieżącym, projekt  - „Skarżysko pod 

Niebem - Makroreklama na Mikrolotach”.Po ekspozycjach projektów ogłoszono 

wyniki. Nagradzany był tylko jeden projekt z danej kategorii. Tym razem obyło się 

bez nagrody, ale była to dobra rywalizacja i piękny finisz w doborowym 

towarzystwie. 

W tym dniu rozpoczął się również XXXIX Ogólnopolski Turniej Recytatorski 

im. L. Staffa organizowany przez skarżyski MCK.

03 grudnia – prezydent Grzegorz Małkus uczestniczył w obchodach 50. lecie 



Policealnej Szkoły Pracowników Służb Społecznych w Skarżysku-Kamiennej

05 grudnia  - na  Hali Sportowej przy ul. Sienkiewicza odbyła się impreza 

mikołajkowa dla dzieci uczęszczających do świetlic środowiskowych z terenu miasta.

W programie imprezy znalazł się m.in. spektakl teatralny w wykonaniu teatru 

lalkowego, warsztaty plastyczne, fotograficzne, gry multimedialne, kącik zabaw oraz 

przedstawienie muzyczne. Podczas  imprezy mikołajkowej zostali nagrodzeni 

również laureaci  konkursu „Najsympatyczniejszy kolega i najsympatyczniejsza 

koleżanka”. Organizatorem imprezy był Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej, a 

całość imprezy finansowana była ze środków Gminnego Programu Profilaktyki i 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Innych Uzależnień.

06 grudnia - odbyło się spotkanie z przedstawicielami Polskiego Związku Lekkiej 

Atletyki z Prezydentem Skarżyska-Kamiennej w sprawie ustalenia lokalizacji  dla 

miejskiego stadionu lekkotletycznego. W spotkaniu z ramienia PZLA udział wzięli: 

Jerzy Skucha – prezes PZLA, Wiesław Rożej – prezes ŚZLA i Tadeusz Świt – z 

Komisji sprzętu i obiektów PZLA. Z ramiena władz miasta na spotkaniu byli: 

prezydent Roman Wojcieszek, jego zastępcy: Grzegorz Małkus i Stanisław Grzesiak, 

Krzyszto Randla – dyrektor MCSiR, Bogdan Winiarski – ze skarżyskiej Rady Sportu 

oraz Józef Śliwiński – projektant i architekt Komisji Urbanistycznej. Spotkanie 

rozpoczęło się od wizytacji dwóch obiektów sportowych: MKS Granat przy ul. 

Słonecznej i KKS Ruch przy ul.Piłsudskiego. Potem zostały omówienione te dwie 

koncepcje rozbudowy stadionu pod względem: lokalizacji, przeznaczenia, 

dostępności do nowoczesnej bazy noclegowej i sportowej, możliwości korzystania z 

wyszkolenia sportowego w formie zajęć szkolnych czy obozów sportowych oraz 

wstępnej wyceny planowanej inwestycji. Wszystkie uwagi zostały zebrane i będą 

przedmiotem dalszej dyskusji z udziałem przedstawicieli z Ministerstwa. 

W tym dniu również Prezydent wraz z Rydkiem odwiedził Przedszkole 

Publiczne nr 12 z oddziałami integracyjnymi. Oprócz prezentów oraz dobrej zabawy 

prezydent postanowił również z profesjonalnym kucharzem przygotować dzieciom 

przepyszny posiłek. Na pewno ten Mikołaj dzieciom długo pozostanie w pamięci.  

09 grudnia - Pracownicy Urzędu Miasta oraz prezydenci włączyli się w akcję 



Szlachetnej paczki. W tym roku udało nam się wesprzeć  jedną  rodzinę. Paczkę do 

magazynu zawieźli strażnicy miejscy. Na tym nasza pomoc dla tej rodziny się nie 

kończy. Zdecydowaliśmy, że dodatkowo przed wigilią rodzina ta otrzyma kosz z 

produktami typowo świątecznymi, które powinny znaleźć się na świątecznym stole. 
Foto szlachetna paczka

10 grudnia – prezydent uczestniczył w obchodach 10-lecia Fundacji Daj szansę w 

Państwowej Szkole Muzycznej.  Część radnych miejskich i pracowników Urzędu 

Miasta wspiera finansowo od początku Fundację. 

11 grudnia – w naszym mieście odbył się Ogólnopolski Turniej Tańca 

Towarzyskiego o Puchar Prezydenta Miasta Skarżyska-Kamiennej. Organizatorem 

tego turnieju był Urząd Miasta Skarżyska-Kamiennej, Miejskie Centrum Sportu i 

Rekreacji oraz Studio Tańca "ROCKSTEP" Moniki i Tomasza Giermudów z 

Radomia. W turnieju wzięło udział blisko 200 par z 55 klubów tanecznych z całej 

Polski. Gwiazdą wieczoru była para Tańca z Gwiazdami Anna Głogowska i Jan 

Kliment. W tym dniu halę odwiedziły tłumy publiczności, aby podziwiać pokazy 

tancerzy dzieci, młodzieży oraz dorosłych. Dla najlepszych par finałowych 

przygotowano puchary, medale, statuetki, nagrody rzeczowe i finansowe. A wszystko 

to było możliwe dzięki sponsorom, którzy w ten sposób włączyli się w organizację 

tego turnieju. Głównym organizatorem i fundatorem nagród był Urząd Miasta 

Skarżyska-Kamiennej, którego wsparli partnerzy:.Lotto – Totalizator Sportowy, 

Firma Wtórpol – Leszka Wojteczka i Bank Spółdzielczy w Suchedniowie. Ponadto 

wsparło nas ponad 25 naszych lokalnych przedsiębiorców oraz niektóe media: 

redakcja Tygodnika skarżyskiego  i dwa portale internetowe: skarzysko24.pl i tsk24, 

którzy ufundowali specjalne puchary i nagrody rzeczowe. Wszystkim sponsorom  i 

osobom, które wspomogły nas przy organizacji tego turnieju bardzo dziękujemy. 

Gdyby nie Państwa wkład i udział nie odnieślibyśmy sukcesu, a takim echem 

rozszedł się nasz turniej w całej Polsce. To była dobra promocja naszego miasta. 

13 grudnia – w Gimnazjum nr 2 odbyło się uroczyste wręczenie nagród w konkursie 

„Lecz nie przestańmy czcić świętości swoje i przechowywać ideałów czystość… - 

stan wojenny 30 lat po”, który stanowił II etap projektu „Polskie drogi do wolności” 



pod patronatem Prezydenta Miasta –Romana Wojcieszka. Celem konkursu było 

upamiętnienie 30 rocznicy wprowadzenia stanu wojennego w Polsce, rozwijanie 

wiedzy i zainteresowań najnowszą historią naszej Ojczyzny oraz regionu, budzenie 

szacunku dla działalności wolnościowej i niepodległościowej Polaków w XX w., 

kształtowanie postaw patriotycznych wśród młodzieży. Inicjatorkami konkursu były: 

Małgorzata Skuza, Małgorzata Pisarek i Joanna Karlikowska – Mańko. Do 

konkursu przystąpiło 50 uczniów, zgłaszając 35 prac w dwóch kategoriach: film i 

prezentacja multimedialna. Wszystkie prace prezentowały bardzo wysoki poziom 

zarówno pod względem merytorycznym jak i technicznym. Konkurs ten był 

kontunuacją znanego wszystkim przemarszu w dniu 10 listopada, który był też ich 

pomysłem i dziełem. 

W tym dniu prezydent tradycyjnie już zapalił światełka na bożonarodzeniowej 

choince tym razem na placu przed Dworcem PKP. Mieszkańcy Skarżyska zbierali się 

pod choinką na długo przed planowanym zapaleniem lampek. Wśród przybyłych byli 

samorządowcy, ale przede wszystkim całe rodziny z dziećmi. 

Na zakończenie tego dnia uczestniczyliśmy wszyscy w koncercie piosenek 

Jacka Kaczmarskiego z racji 30. rocznicy wprowadzenia stanu wojennego  w 

wykonaniu  Zbigniewa Bibera i zespołu Papa Mobile.  

                                                   ZAPROSZENIE

22 grudnia o godz. 17.00 odbędzie się uroczyste otwarcie wielofunkcyjnego 

lodowiska w Skarżysku-Kamiennej przy ul.Konarskiego 34. W programie 

przewidziane są  m.in. pokazy jazdy figurowej i szybkiej na lodzie oraz - mecz 

pokazowy hokeja na lodzie. Otwarcie lodowiska będzie miało charaktrer typowo 

sportowy, atrakcje rekreacyjno-rozrywkowe są przewidziane podczas Sylwestra. W 

noc sylwestrową przybędzie do Skarżyska m.in. Agmieszka Dulej, zwyciężczyni 

ostatniej edycji Programu  Gwiazdy Tańczą na lodzie, która będzie uczyła 

skarżyszczan jeździć na łyżwach. Serdecznie zapraszamy już dziś.    

Panie Przewodniczący, Panie i Panowie Radni, Szanowni Państwo! 

Przedkładając w dniu dzisiejszym sprawozdanie z działalności Prezydenta 

składam wniosek o jego przyjęcie.


