
Sprawozdanie

z działalności Prezydenta Miasta

w okresie od 19.04.2012r. do 21.05.2012 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 19 kwietnia podjęto 15 uchwał, które są obecnie realizowane. 

          W okresie między sesjami wydałem 8 zarządzeń.

Dotyczyły one m.in.: organizacji roku szkolnego 2012/2013 w placówkach 

oświatowo - wychowawczych prowadzonych przez gminę Skarżysko - Kamienna (nr 

95), wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta na 2012r. 

(nr 96), powołania komisji do przeprowadzenia drugiego przetargu ustnego 

nieograniczonego na oddanie w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat 

nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Skarżysku - Kamiennej u 

zbiegu ulic Sokola - Tysiąclecia (nr 97), powołania komisji do przeprowadzenia 

zniszczenia dokumentacji niearchiwalnej znajdującej się w Archiwum Zakładowym 

Urzędu Miasta (nr 98), powołania komisji przetargowej i przeprowadzenia 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 200 000 euro 

w trybie przetargu nieograniczonego na: 'Przeprowadzenie audytu zewnętrznego w 

Miejskiej Komunikacji Samochodowej w Skarżysku - Kamiennej Sp. z o.o (nr 99), 

zmiany zarządzenia Nr 4/2011 Prezydenta Miasta Skarżyska - Kamiennej z dnia 

03.01.2011r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu 

Świadczeń Socjalnych (nr 100).

                                              Przetargi i umowy

W okresie międzysesyjnym ogłosiliśmy 4 przetargi na :

- Wykonanie oznakowania poziomego na drogach gminnych miasta Skarżyska-

Kamiennej w 2012r 

- Przebudowę ul. Widokowej w Skarżysku-Kamiennej 



- Budowę linii oświetlenia ulicznego w ulicy Obuwniczej w Skarżysku-Kamiennej 

- Sporządzanie operatów szacunkowych nieruchomości dla potrzeb Gminy 

Skarżyska-Kamiennej - część IV 

W tym czasie podpisaliśmy 4 umowy na:

1. Na „Sporządzanie operatów szacunkowych nieruchomości dla potrzeb Gminy 

Skarżysko-Kamienna – część IV”

- Zadanie Nr 1 „Wycena nieruchomości dla potrzeb naliczania opłaty adiacenckiej” i 

Zadanie Nr 2 „Wycena nieruchomości na potrzeby oddania w trwały zarząd i 

aktualizacji opłaty za trwały zarząd” wybrano ofertę Nr 1 – WYCENA 

NIERUCHOMOŚCI I PROJEKTOWANIE mgr inż. Julity Janowskiej z Kielc

2. Na „Wykonanie oznakowania poziomego na drogach gminnych miasta Skarżyska-

Kamiennej w 2012r” wygrało Przedsiębiorstwo „DUBR” z Kielc 

3. Na „Budowę linii oświetlenia ulicznego w ulicy Obuwniczej w Skarżysku-

Kamiennej” prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 

5.000.000 euro tj. wybrano ofertę Nr 7 : „ELEKTRO – RAD” Wiśniewski Radosław 

Milejowice z Zakrzewa.

                                      Sprawy różne

22 kwietnia – tłumy skarżyszczan,samorządowcy, przedstawiciele spółek 

kolejowych, wykonawcy remontu placu oraz kolejarze biorący udział w 

Ogólnopolskiej Pielgrzymce Kolejarzy przybyły na oficjalnie oddanie do użytku 

przebudowanego placu przed budynkiem dworca PKP w Skarżysku-Kamiennej oraz 

prezentację nowego eksponatu - lokomtyway Pt 47 – 13, która ma być symbolem 

tradycji kolejarskiej w naszym mieście. Obchody uświetniła swym występem 

Orkiestra Dęta OLK z Siedlec z kapelmistrzem Tomaszem Gronowskim. Na obchody 

przybył również krajowy duszpasterz kolejarzy ks. Ryszard Marciniak oraz ks. 

dziekan Marian Mężyk. 

23-24 kwietnia -odbyły się już po raz XXX Konkurs młodych pianistów nad 

Kamienną w Państwowej Szkole Muzycznej w Skarżysku-Kamiennej. W 

dotychczasowej historii konkursu nagrodzono i wyróżniono 285 uczestników.W tym 



roku o uznanie jury walczyło w 44 młodych pianistów. Wśród pianistów były dwie 

uczennice z Ukrainy - Żmerynki. Galę finałową rozpoczął recital Ireneusza Boczka - 

laureats XV edycji tegoż konkursu. 

3 maja – brałem udział w uroczystościach 221 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 

Maja organizowanych przez starostwo powiatowe  

07-10 maja – uczestniczyłem w Targach w Monachium

13 maja – już po raz szósty w naszym mieście kwestowali wolontariusze w ramach 

akcji Pól Nadziei prowadzonej przez Towarzystwo Przyjaciół Chorych. 

14 maja – uczestniczyłem w konferencji zorganizowanej przez starostwo powiatowe 

i powiatowy szpital „Transplantacja-dar życia, czy tęsknota za nieśmiertelnością?". 

W tym dniu również jedna z naszych skarżyszczanek – Stefania Musiałek obchodziła 

setną rocznicę urodzin.Wspólnie z panią naczelnik Urzędu Stanu Cywilnego Elżbietą 

Dudą złożyliśmy jej z tego okazji życzenia.

Natomiast w Miejskim Centrum Kultury rozstrzygnięto został konkurs pn.: "Spróbuj 

opiewać okaleczony świat”. Konkurs trwał od 1 marca do 30 kwietnia 2012r.. Jego 

organizatorem był Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Miasta w 

Skarżysku-Kamiennej. Konkurs zrealizowano w ramach projektu „Masz Siłę. Masz 

Wiarę” finansowanego przez rządowy program ograniczania przestępczości i 

aspołecznych zachowań „Razem bezpieczniej”. W konkursie wzięło udział 14 

świetlic z terenu miasta około 350 dzieci. Polegał on na przygotowaniu i 

zaprezentowaniu piosenki, która miała mieć przesłanie profilaktyczne, o przemocy 

globalnej, ale również o przemocy wokół nas. Najlepsi uczestnicy zostali nagrodzeni. 

18-20 maja – po raz pierwszy w naszym mieście odbyły się Eliminacje MI SERIA 

4x4. Zmagania rajdowców mieszkańcy naszego powiatu mogli oglądać w dwóch 

miejscach: w Skarżysku-Kamiennej na "Piachach" oraz w Skarżysku Kościelnym w 

okolicach Grzybowej Góry. W zakończonych eliminacjach w Skarżysku wystartował 

między innymi Józef Cabała (uczestnik ostatniego rajdu Paris Dakar). Po dwóch 

dniach zmagań i podliczeniu wszystkich wyników rozdano Puchary oraz nagrody 

rzeczowe. Puchary zwycięzcom w kilku kategoriach wręczałem osobiście. 

Organizatorem Rajdu było Stowarzyszenie Grupa 4x4 z Nowego Sącza,a 



współorganizatorami: Urząd Miasta Skarżyska-Kamiennej, Urząd Gminy w 

Skarżysku Kościelnym oraz Starostwo Powiatowe.       

20 maja -  brałem udział w 68. rocznicy poświęcenia Wojennego Cmentarza 

Partyzanckiego na Górze Skarbowej    

Dziś tj. 21 maja podpisałem wspólnie z panią skarbnik umowę na emisję obligacji 

komunalnych w naszym mieście. Umowa została podpisana w Warszawie z Bankiem 

Ochrony Środowiska. Miasto Skarżysko-Kamienna wyemituje maksymalnie 24 081 

sztuk obligacji komunalnych o wartości nominalnej 1 000,00 PLN. Obligacje 

wyemitowane zostaną w 12 seriach w 2012 roku  Obligacje zostaną wykupione z 

dochodów budżetu Gminy pochodzących z podatku od nieruchomości oraz udziałów 

w podatku dochodowym od osób fizycznych w latach 2015 – 2026. Pierwszy wykup 

będzie w 2015r., a ostateczny termin wykupu obligacji nastąpi w terminie do 31 

grudnia 2026 roku.Oprocentowanie obligacji będzie Oprocentowanie obligacji będzie 

zmienne, ustalane przed rozpoczęciem każdego półrocznego (6-miesięcznego) okresu 

odsetkowego, jako stawka bazowa WIBOR 6M powiększonego o marżę dla 

inwestorów:

- 1,3 % dla obligacji 3-,4- i 5-letnich

- 1,35% dla obligacji 6-,7- i 8-letnich

- 1,38% dla obligacji 9-,10- i 11-letnich

- 1,4% dla obligacji 12-, 13- i 14-letnich.  

Przypomnę tylko, że celem emisji obligacji jest pozyskanie środków na pokrycie 

deficytu, spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów oraz 

dodatkową spłatę kredytów zaciągniętych w zwiazku z zadaniami finansowanymi z 

udziałem środków z Unii Europejskiej.

Panie Przewodniczący, Panie i Panowie Radni, Szanowni Państwo! 

Przedkładając w dniu dzisiejszym sprawozdanie z działalności Prezydenta składam 

wniosek o jego przyjęcie.


