
Sprawozdanie

z działalności Prezydenta Miasta

w okresie od 30.01.2012r. do 16.02.2012 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 30 stycznia podjęto 9 uchwał, które są obecnie realizowane. 

          W okresie między sesjami wydałem 6 zarządzeń.

Dotyczyły one: określenia stawek za najem lokali użytkowych i dzierżawę gruntu na 

Targowiskach Miejskich (nr 25), opłat za korzystanie z usług i urządzeń na 

Targowiskach Miejskich (nr 26), opłat za korzystanie z usług i urządzeń Targowiska 

położonego na działce 111/33 o pow. 1200m2 (nr 27), ustalenia ceny wywoławczej w 

drugim przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowej nr ewid. 37/23 i 37/24 

położonej w Skarżysku - Kamiennej przy Al. Niepodległości oraz wartości 

służebności gruntowej działki gruntu nr ewid. 37/5  (nr 28), powołania komisji 

przetargowej i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 

o wartości poniżej 200 000 euro w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn 

„Prowadzenie świetlic środowiskowych na terenie Gminy Skarżysko - Kamienna” (nr 

29), powołania komisji przetargowej i przeprowadzenia postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego o wartości powyżej 5 000 000 euro w trybie zamówienia z 

wolnej ręki na: „Rewitalizacja osiedla Rejów w Skarżysku - Kamiennej - Etap I, 

Zadanie 3 - Muzeum im. Orła Białego” (nr 30).

                                              Przetargi i umowy

W okresie międzysesyjnym nie ogłosiliśmy żadnego przetargu.

W tym czasie podpisaliśmy 2 umowy na:

1. „Wykonywanie opracowań geodezyjnych do celów regulacji stanów prawnych 

nieruchomości” 

- dla Zadania Nr 1 i 2 z Biurem Usług Geodezyjnych „GEODETA” Wojciech 



Sinkiewicz ze Skarżyska-Kamiennej

- dla Zadania Nr 3 z Biurem Usług-Geodezyjnych „GEO-S” Mieczysław Szymański 

ze Skarżyska-Kamiennej

2. „Prowadzenie świetlic środowiskowych na terenie Gminy Skarżysko-Kamienna ”

- Zadanie Nr 1 - ofertę Nr 1 - Małgorzata Węgłowska  Skarżysko-Kamienna

- Zadanie Nr 3 - ofertę Nr 1 - Magdalena Madej; Skarżysko-Kamienna

- Zadanie Nr 4 -ofertę Nr 1 - Michał Banaszczyk;  Skarżysko-Kamienna

- Zadanie Nr 5 - ofertę Nr 1 - Nina Tomczyk;  Skarżysko-Kamienna

- Zadanie Nr 6 - ofertę Nr 1 - Agnieszka Szymoniak; Płaczków 

- Zadanie Nr 7 - ofertę Nr 1 - Milena Stefańska,  Skarżysko-Kamienna

- Zadanie Nr 8 - ofertę Nr 1 - Anna Banaszczyk;  Szydłowiec

- Zadanie Nr 9 - ofertę Nr 1 - Mariola Chaba; Skarżysko-Kamienna

- Zadanie Nr 2 - ofertę Nr 2 - Krystyna Cieślik;  Skarżysko-Kamienna

                                                   Sprawy różne

2 lutego – zostałem zaproszony na Ingres, pochodzącego z Szydłowca - mocno 

związanego ze Skarżyskiem, abp Wacława Depo do Bazyliki Archikatedralnej w 

Częstochowie. Uroczystości odbyły się z udziałem m.in.  abp Celestino Migliore – 

nuncjusza apostolskiego w Polsce, abp Józefa Michalika - przewodniczącego 

Konferencji Episkopatu Polski, abp Józefa Kowalczyka - prymasa Polski, abp 

Zygmunta Zimowskiego - przewodniczącego Papieskiej Rady ds. Służby Zdrowia 

3 lutego – uczestniczyłem w skromnym jubileuszu 20-lecia istnienia Straży 

Miejskiej. Dziewięciu strażników obchodziło dwudziestolecie pracy w skarżyskiej 

Straży Miejskiej. Była to też doskonała okazja do wręczenia pucharu najlepszemu 

rewirowemy roku 2011. Został nim po raz drugi z rzędu - Krzysztof Zdziech.

W tym dniu zapadł wyrok w sprawie, w której gmina Skarżysko-Kamienna 

pozwała firmę Agrobud ze Starachowic. Pozwana firma nie dotrzymała warunków 

umowy dotyczącej wykonania prac remontowych przy Muzeum Orła Bialego. Nie 

oddała inwestycji na czas określony w umowie, a zakres robót w budynku wystaw 

nie został wykonany w pełni npo. wyposażenie budynku wystaw w postaci gablot 



było niezgodne z dokumentacją projektową. Wartość przedmiotu sporu wynosiła 

443.519 zl. Sprawa została jednak rozstrzygnięta przez Sąd Pierwszej Instancji na 

korzyść Agrobudu. W tej chwili czekamy na pisemne uzasadnienie wyroku i wtedy 

zadecydujemy, czy będziemy się odwoływać czy też nie. 

9 lutego – brałem udział w uroczystości wręczania listów gratulacyjnych najlepszym 

uczniom w Szkole Podstawowej nr 13, a dzień później w Gimnazjum nr 1. 

12 lutego - uczestniczyłem w obchodach upamiętniających 72. rocznicę rozstrzelania 

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

na skarżyskim Borze. Po Mszy Świętej w intencji pomordowanych w kościele pw. 

Matki Bożej Nieustającej Pomocy na osiedlu Bór złożyliśmy wiązanki kwiatów na 

mogile pomordowanych. 

                                                            ****

Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Miasta w Skarżysku-Kamiennej 

otrzymał 100% dofinansowania tj. 100 000 zł na projekt pn.: „Masz Siłę. Masz 

Wiarę” na rok 2012 z zakresu przemocy w rodzinie. Zespół Koordynujący 

wspierający realizację programu „Razem bezpieczniej” Ministerstwa Spraw 

Wewnętrznych i Administracji  3 lutego br. dokonał podziału środków finansowych 

na rok 2012.  Do MSWiA w 2011r. wpłynęły 104 projekty. Zgodnie z przyjętą 

procedurą wszystkie projekty zostały podzielone na 5 grup tematycznych, zgodnie z 

obszarami działania programu „Razem bezpieczniej”. Zespół Koordynujący 

zarekomendował przyznanie dotacji dla 34 projektów na łączna kwotę 

2 600 000,00 zł. Projekt „Masz Siłę. Masz Wiarę” polegać będzie na zorganizowaniu 

warsztatów, szkoleń, konkursów, konsultacji, spektakli profilaktycznych i szeregu 

innych działań, które pomogą w rozwiązywaniu konfliktów, radzeniu sobie z 

emocjami zarówno osobom dorosłym jak i dzieciom. Adresatami projektu są: dzieci, 

młodzież ze świetlic środowiskowych, rodzice tych dzieci, nauczyciele, pedagodzy, 

itp. 

Taką samą kwotę -100 tys. otrzymała również, w ramach tego samego rozdania przez 

Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Straż Miejska. Projekt 

„Podróżuję bezpiecznie komunikacją miejską” ma na celu poprawę 



bezpieczeństwa podróżujących oraz osób pracujących w środkach komunikacji 

miejskiej. Zakłada zebranie opinii i spostrzeżeń od mieszkańców, którzy korzystają z 

tej formy transportu. Na podstawie zebranych danych zostanie przeprowadzona 

analiza stanu bezpieczeństwa w środkach komunikacji. Celem analizy będzie 

uzyskanie obiektywnego obrazu bezpieczeństwa w autobusach w odniesieniu do 

faktycznych i hipotetycznych zagrożeń. Poziom zagrożenia będzie wyznaczała liczba 

i rodzaj przestępstw oraz wykroczeń popełnionych w poprzednim roku do liczby 

mieszkańców i autobusów. Opinie i spostrzeżenia mieszkańców będą zbierane 

poprzez sondy uliczne i w autobusach, a także za pomocą ankiety przeprowadzonej w 

Internecie i w miejscowej prasie. W projekcie znalazł się również zakup i montaż 

elementów monitoringu w autobusach. Ponadto Komendant Ryszard Radomski 

przeznaczył w nim kwotę 20.000 zł na służby  ponadnormatywne Policji mające na 

celu wzmóc działania prewencyjne w środkach komunikacji miejskiej i na 

przystankach,      

                                                            ****

Od 1 lutego br. zatrudniłem dwóch doradców. Taką możliwość przewiduje art.17 

Ustawy o pracownikach samorządowych.

Są to:

– doradca Prezydenta d/s reorganizacji Centrum Integracji Społecznej ( min. będzie 

zajmował się wypracowaniem koncepcji działania CIS przy uwzględnieniu 

wykonywania zadań z zakresu gospodarki komunalnej m.in. związanych z 

przejęciem i administrowaniem cmentarzem komunalnym) 

- doradca Prezydenta ds. realizacji inwestycji w sferze IT (do jego zadań należeć 

będzie m.in. koordynacja działań w zakresie informatyzacji urzędu oraz inwestycji w 

projekcie e-świętokrzyskie i szerokopasmowym internecie)

Obaj doradcy są pracownikami Urzędu Miasta zatrudnionymi na podstawie umowy o 

pracę. W pierwszym przypadku zatrudnienie ma być nie dłuższe niż kilka miesięcy - 

do czasu przejęcia cmentarza przez CIS.

Zgodnie z Art. 17. 1. Ust. O pracownikach samorządowych, Wójt (burmistrz,  

prezydent miasta), starosta i marszałek województwa może zatrudniać osoby na  



stanowiskach doradców i asystentów odpowiednio w urzędzie gminy, starostwie  

powiatowym i urzędzie marszałkowskim.Zatrudnienie takie następuje  na czas  

pełnienia funkcji przez odpowiednio wójta (burmistrza, prezydenta miasta), starostę  

lub marszałka. W gminach do 100 000 mieszkańców oraz powiatach — może być  

zatrudnionych 5 osób na takich stanowiskach. 

                                                                 ***

W imieniu pana dyrektorz MCK Krzysztofa Szczygła chciałbym jeszcze raz zaprosić 

Państwa na uroczyste otwarcie nowej przestrzeni kultury, czyli MCK- po remoncie, 

które odbędzie się 17 lutego, w piątek. Dla przybyłych gości mamy szereg atrakcji w 

tym koncert międzynarodwej sławy flecisty Łukasza Długosza. Serdecznie 

zapraszam.   

Panie Przewodniczący, Panie i Panowie Radni, Szanowni Państwo! 

Przedkładając w dniu dzisiejszym sprawozdanie z działalności Prezydenta składam 

wniosek o jego przyjęcie.


