
Sprawozdanie

z działalności Prezydenta Miasta

w okresie od 05.12.2008 r. do 23.12.2008 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 5 grudnia podjęto 5 uchwał:

UCHWAŁA Nr 129/2008 w sprawie  zmiany Uchwały nr XXXV/19/2006 Rady 

Miasta  Skarżyska-Kamiennej  z  dnia  21  marca  2006r.  w  sprawie:  zasad 

zbywania, nabywania i wydzierżawiania nieruchomości na okres dłuższy niż 3 

lata przez Gminę Skarżysko-Kamienna.

UCHWAŁA Nr 130/2008 w sprawie zatwierdzenia wieloletniego planu rozwoju 

i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych 

w Miejskim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. 

w Skarżysku-Kamiennej na lata 2009-2011.

UCHWAŁA Nr  131/2008 w  sprawie  zmiany  Uchwały  Nr  XIII/74/2007  Rady 

Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 30 sierpnia 2007 roku w sprawie przyjęcia 

„Wieloletniego Planu Inwestycyjnego na lata 2007 – 2011”.

UCHWAŁA Nr 132/2008 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 

2008 rok.

UCHWAŁA Nr 131/2008 w sprawie ustanowienia Miejskiego Przedsiębiorstwa 

Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 

w Skarżysku-Kamiennej Beneficjentem Funduszu Spójności oraz upoważnienia 



Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i  Kanalizacji  Spółka z  ograniczoną 

odpowiedzialnością  do  złożenia  wniosku  o  dofinansowanie  Projektu  pn. 

„Budowa i modernizacja kanalizacji sanitarnej w Skarżysku-Kamiennej 

i Skarżysku Kościelnym”.

Uchwały zostały przekazane do organu nadzoru. 

***

W okresie  między  sesjami Prezydent  Miasta  wydał  21  Zarządzeń  dotyczących 

bieżących spraw gminy z zakresu gospodarki nieruchomościami, wykonania budżetu, 

spraw pracowniczych i działań organizacyjnych.

Najważniejsze  z  nich  dotyczyło:  ogłoszenia  otwartego  konkursu  ofert   zadań 

własnych  gminy  w  zakresie  gminnego  programu  profilaktyki  i  rozwiązywania 

problemów alkoholowych na realizację w 2009r. (nr 305) 

Przetargi i umowy

W tym okresie tym nie ogłoszono żadnego przetargu i nie podpisano żadnej umowy. 

***

Sprawy różne 

5 grudnia prezydent Wojcieszek uczestniczył w spotkaniu w Urzędzie Gminy 

w Suchedniowie z burmistrzem, marszałkiem województwa świętokrzyskiego 

i dyrekcją PKP w sprawie trasy nr 8. 

W dniach 5-7 grudnia odbył się w Miejskim Centrum Kultury Turniej Recytatorski 

im. L.Staffa. 

11  grudnia prezydent  uczestniczył  w  konferencji  „Siódma  mila”  i  Dniu 

wolontariusza zorganizowanym w Miejskim Centrum Kultury. 

14 grudnia odbyły się w Technicznych Zakładach Naukowych XI Świętokrzyskie 

Konfrontacje Tańca Towarzyskiego. Uczestniczyło w nich ponad 180 osób.     

16  grudnia  po  raz  drugi  prezydent  Roman  Wojcieszek  wspólnie  ze  swoimi 

zastępcami  zapalił  światełka  na  choince  na  skwerze  przy  SDH  BARTEK.  Przy 

wspólnym kolędowaniu 



z mieszkańcami Skarżyska zaingurował, w ten sposób, okres świąteczny. Światełka

na bożonarodzeniowej choince zostały też  zapalone 21 grudnia przy Promenadzie 

Ostrobramskiej. 

20 grudnia po raz pierwszy w Skarżysku odbyły się Mistrzostwa Polski Sędziów 

w Piłce Halowej. Rozgrywki sportowe odbyły się w skarżyskiej hali sportowej.  

Grudzień to miesiąc, wktórym Prezydent i jego zastępcy uczestniczą w spotkaniach 

wigilijnych  i  opłatkowych  organizowanych  przez  stowarzyszenia,  zakłady  pracy, 

uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych, przedszkolaków. 

Panie Przewodniczący, Panie i Panowie Radni, Szanowni Państwo! 

Przedkładając  w  dniu  dzisiejszym  sprawozdanie  ze  swojej  działalności  składam 

wniosek o jego przyjęcie. 


