
Sprawozdanie

z działalności Prezydenta Miasta

w okresie od 12.01.2012 r. do 30.01.2012r.

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 12 stycznia  podjęto 7 uchwał, które są obecnie 

realizowane. 

            W okresie między sesjami wydałem 5 zarządzeń.

Dotyczyły one: przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali 

mieszkalnych, położonych na terenie miasta Skarżyska - Kamiennej wraz z 

oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu (nr 11), 

przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych, 

położonych na terenie miasta Skarżyska - Kamiennej wraz ze sprzedażą 

ułamkowej części gruntu (nr 12), tworzenia funduszu nagród i funduszu 

premiowego na 2012r. dla pracowników Urzędu Miasta w Skarżysku – 

Kamiennej (nr 13), ustalenia ceny wywoławczej w drugim przetargu na zbycie 

nieruchomości gruntowych, położonych w Skarżysku - Kamiennej przy ul. 

Asfaltowej (nr 14), powołania komisji konkursowej do opiniowania i oceny 

ofert złożonych na realizację zadań własnych Gminy w zakresie rozwoju sportu 

w mieście w roku 2012 (nr 15).

                                              Przetargi i umowy

W okresie międzysesyjnym nie ogłosiliśmy żadnego przetargu.

W tym czasie podpisano jedną umowę na: „Opracowanie zmiany w części 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zwanego „ CENTRUM ” 

na obszarze miasta Skarżysko-Kamiennej” z firmą MONDRA Łukasza 

Woźniaka ze Rzgowa.  

                                                   Sprawy różne



13 stycznia – zostałem zaproszony na Koncert „Darem serca”, który 

zorganizował PGE Destrybucja. Przed koncertem wszyscy obdarowani przez tą 

firmę mieli okazję podziekować im za okazaną pomoc finansową. W części 

artystycznej wystąpili uczniowie i nauczyciele Państwowej Szkoły Muzycznej 

ze Skarżyska-Kamiennej.

18 stycznia – wspólnie ze starostą skarżyskim Michałem Jędrysem 

uczestniczyliśmy w spotkaniu zorganizownym w Ministerstwie Sprawiedliwości 

dot.reformy sieci sądów rejonowych. Żadne decyzje jeszcze nie zapadły. My ze 

swojej strony planujemy wysłać  „Stanowiska władz samorządowych Powiatu 

Skarżyskiego i Gmin: Skarżyska-Kamiennej, Bliżyna, Suchedniowa, 

Łącznej i Skarżyska Kościelnego w sprawie projektu likwidacji Sądu 

Rejonowego w Skarżysku-Kamiennej", w którym nie zgadzamy się z 

propozycją rządową.  

19 stycznia – odbyło się kolejne spotkanie z dyrektorami szkół i przedszkoli. W 

związku z planowaną racjonalizacją w skarżyskiej oświacie, chcemy wszystkim 

zainteresowanym dokładnie wyjaśnić, na czym będą polegały te zmiany. 

Przeprowadzamy też rozmowy ze związkami zawodowymi, a także i przede 

wszystkim z nauczycielami, administracją i obsługą szkół. Z tego względu 

uczestniczymy we wszystkich Radach Pedagogicznych naszych placówek 

oświatowych.   

W tym dniu również mój zastępca, Grzegorz Malkus, uczestniczył w 

uroczystości rozdania Oscarów w Gimnazjum nr 2.

Natomiast wieczorem odbyły się, już tradycyjnie, konsultacje społeczne 

w/s budżetu na 2012 r. Była do doskonała okazja do zapoznania się ze 

szczegółami projektu budżetu m.in. strukturą wydatków miasta, ale również z 

planami inwestycyjnymi na 2012 rok. Na spotkanie przybyli przedstawiciele 

stowarzyszeń, rad osiedlowych, związków zawodowych i mieszkańcy naszego 

miasta. 

20 stycznia – uczestniczyłem w odprawie rocznej Komendy Powiatowej Policji 



z udziałem Komendanta Wojeówódzkiego Policji.

                                                        ****

Gmina Skarżysko-Kamienna od 17 grudnia 2011 roku walczyła o tytuł 

najlepszej iluminacji świątecznej w Polsce. 02 stycznia 2012 r. zakończył się 

pierwszy wojewódzki etap głosowania, w którym nasza gmina okazała się 

najlepsza. Nasza choinka i iluminacja fontanny pokonały iluminacje: 

Sandomierza, Kielc, Ostrowca Świętokrzyskiego, Starachowic i Suchedniowa. 

Do 15 stycznia walczyliśmy w gronie 17 finalistów o tytuł najlepszej iluminacji 

w Polsce. Dziś znamy już oficjalne wyniki.18 stycznia 2012 r., Grupa Energia 

ogłosiła oficjalne wyniki konkursu "Świeć się", w którym Skarżysko-Kamienna 

uplasowało się na II miejscu w kraju. Do zwycięstwa zabrakło nam jedynie 

0,3% głosów. Z szacunkowego wyliczenia wynika, że Szczecin wygrał jedynie 

o ok. 100 głosów. W tym miejscu chciałbym bardzo podziękować wszystkim 

osobom, którzy włączyli się w tą akcję, a przede głosującym na nasze miasto. 

Dzięki udanej akcji promocyjnej i współpracy z lokalnymi i krajowymi mediami 

dotarliśmy z informacją o naszym mieście do blisko miliona osób nie tylko w 

kraju, ale i zagranicą. Być może uda nam się wygrać w przyszłym roku. W 

przyszłym roku postaramy się, aby w naszym mieście było jeszcze piękniej i 

aby argumentów po naszej stronie było więcej. 

                                         Zaproszenie 

Serdecznie zapraszam na uroczystości upamiętniające 72. rocznicę rozstrzelania 

360 Żołnierzy Organizacji "Orzeł Biały" i Związku Walki Zbrojnej, które 

odbędą się w dniu 12 lutego 2012 roku na skarżyskim Borze.Tradycyjnie już 

rozpoczniemy Mszą Świętą o godz. 11.00 w intencji pomordowanych w 

kościele pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy na osiedlu Bór. Potem złożymy 

wiązanki kwiatów na mogile pomordowanych. 

Panie Przewodniczący, Panie i Panowie Radni, Szanowni Państwo! 

Przedkładając w dniu dzisiejszym sprawozdanie z działalności Prezydenta 

składam wniosek o jego przyjęcie.


