
Sprawozdanie

z działalności Prezydenta Miasta

w okresie od 31.05.2012 r. do 14.06.2012 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 31 maja podjęto 9 uchwał, które obecnie są realizowane. 

          W okresie między sesjami wydałem 3 zarządzenia w sprawie: „wprowadzenia 

zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta na 2012r. ”  (nr 109), 

„.ustalenia ceny wywoławczej w trzecim przetargu na zbycie nieruchomości 

położonej w Skarżysku - Kamiennej przy ul. Szmaragdowej” ( nr 110) i  „powołania 

komisji przetargowej i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego o wartości poniżej 200 000 euro w trybie zapytania o cenę na: „Dostawę 

materiałów eksploatacyjnych dla Urzędu Miasta w Skarżysku - Kamiennej w roku 

2012” (nr 111).   

                                              Przetargi i umowy

W okresie międzysesyjnym zostały ogłoszone 3 przetargi na : 

- Budowę kanalizacji deszczowej na odcinku od skrzyżowania ulicy Sokolej z 

Żeromskiego do skrzyżowania ulicy Niepodległości z Zielną w Skarżysku-

Kamiennej 

- Rozbudowę systemu zabezpieczeń danych 

- Konserwację oświetlenia ulicznego na terenie miasta Skarżysko-Kamienna. 

W tym czasie nie podpisano żadnej umowy.  

                                                   Sprawy różne                               

W dniu 11 maja 2012 r. odbyło się dwudzieste jubileuszowe posiedzenie 

Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki pn. Miejskie Przedsiębiorstwo 

Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, która została 

utworzona w 1992 r. poprzez wydzielenie majątku z byłego Wojewódzkiego 



Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Kielcach, dzięki staraniom 

ówczesnych władz miasta. Gmina Skarżysko-Kamienna posiadała początkowo w tym 

podmiocie 100% udziałów w kapitale zakładowym, a obecnie posiada 90,4% 

udziałów w związku z przystąpieniem w 2007 r. drugiego Wspólnika tj. Gminy 

Skarżysko Kościelne. W trakcie minionych ponad dwudziestu lat funkcjonowania nie 

uległ zmianie przedmiot działania Spółki, nadal jest to dostarczanie wody i 

odprowadzanie ścieków. Natomiast znacząco zmienił się obszar działania oraz 

poszerzył zakres usług dodatkowych. Na początku Spółka świadczyła swoje usługi na 

terenie miasta Skarżysko-Kamienna oraz dostarczała wodę do kilku wsi położonych 

na terenie gminy Bliżyn, tj.: Bugaj, Zagórze, Brzeście oraz Wołów. Następnie Spółka 

poszerzyła swój obszar działania na trzy miejsowości z terenu gminy Wąchock tj.: 

Parszów, Majków i Michałów. Po przystąpieniu do Spółki Gminy Skarżysko 

Kościelne, spółka poszerzyła swój obszar działania również na tę gminę. Sytuacja 

finansowa spółki w trakcie minionych nie budziła zastrzeżeń Wspólników, ponieważ 

kolejne lata obrotowe w zdecydowanej większości kończyły się dodatnim wynikiem 

finansowym. Dobra kondycja finansowa pozwoliła na wypłatę dywidendy 

Wspólnikom za rok 2011 oraz 2010 w łącznej wysokości 1.182.000,00 zł. Razem z 

drugim Wspólnikiem realizowana jest inwestycja dzięki pozyskaniu środków 

unijnych pn.„Budowa i modernizacja kanzalizacji sanitarnej w Skarżysku-Kamiennej 

oraz w Skarżysku Kościelnym”, której przewidywany koszt wynosi około 93 mln.zł.

                                                             ***

W dniach 30 maja- 1 czerwca 2012 r.  uczestniczyłem w Konferencji Miasta w 

Internecie w Gdańsku, pod hasłem Wyzwanie Cyfrowej Polski -od wizji do realizacji. 

Było to największe w Polsce doroczne spotkanie przedstawicieli środowisk 

samorządowych, sektora teleinformatycznego, mediów, organizacji pozarządowych, 

środowiska naukowego oraz europejskich ekspertów i przedstawicieli Komisji 

Europejskiej. Doroczne spotkania poświęcone są stymulowaniu, modernizacji i 

rozwojowi kraju dzięki skutecznemu wdrażaniu rozwiązań teleinformatycznych.

W dniach 01-03 czerwca w naszym mieście hucznie obchodziliśmy Dni Skarżyska. 

Tradycjnie już zaczęliśmy od przekazania dzieciom władzy w ramach VI Konkursu 



Samorządowego Zamiana władzy. Później dzieci zgromadzone w MCK mogły wziąć 

udział m.in. w przeglądzie piosenek o Skarżysku w wykonaniu przedszkolaków, 

warsztatach bębniarskich, hip-hopu i tańca towarzyskiego. Dla dzieci przygotowano 

również liczne animacje z Rydkiem, Królem, Klaunem, a także pokazy naukowe, 

wystawy, seanse filmowe, przedstawienia, występy chóru i pokazy teatru ognia. 

2 czerwca w Miejskim Centrum Kultury były m.in. pokazy kulinarne w wykonaniu 

mistrzów kuchni: Tomasza Pawluska i Leslie Murrain (min. kucharzył na dworze 

Królowej Anglii ). Była degustacja dań i specjałów przygotowanych przez restaurację 

Zaścianek, wernisaż wystawy poplenerowej Bieszczady 2011. Wieczorem można się 

było pośmiać przy skeczach skarżyskiego kabaretu WEŹRZESZ oraz kabaretu z 

Kielc CZWARTA FALA. Taże w tym dniu można było podziwiać możliwości 

artystów z Teatru Ognia WIDMO.  Tego dnia również atrakcje przygotowanao na 

kompleksie sportowym boisk Orlik 2012 w Skarżysku-Kamiennej przy ul. 

Sienkiewicza. Odbył się piknik ekologicznegy organizowany przez Rady osiedlowe.

Dzień trzeci na stadionie RUCH-u upłynął koncertowo. Wystąpił m.in. Fisz Emade 

Tworzywo , Voo Voo ( legenda polskiej sceny rockowej. Liderem zespołu jest 

Wojciech Waglewski.)  oraz Lech Janerka - mistrz sceny awangardowej i niezależnej. 

Koncert odbył się pod wspólną nazwą "Męska Muzyka".  

W tych dniach gościliśmy w naszym mieście delegację ze Żmerynki: mera Zinowija 

Trachtenberga i jego zastępcę Anatolija Konowała.  

02 czerwca – uczestniczyłem wspólnie z naszymi gośćmi w Koncercie 

Jubileuszowym w Państwowej Szkole Muzycznej I stopnia w Skarżysku-Kamiennej. 

W tym roku szkoła ta obchodziła swój jubileusz 50.lecia istnienia. Z tej okazji 

ufundowaliśmy im nowy instrument muzyczny - flet poprzeczny najnowszej 

generacji - do nauki dla najmłodszych. 

05 czerwca – brałem udział w zorganizowanym w Radomu seminarium dot. 

„Modernizacji linii kolejowej nr 8 jako dźwigni rozwoju regionów: mazowieckiego i 

świętokrzyskiego" . Przedstawiciele PLK poinformowali, że przewidywana 

modernizacja odcinka Radom-Kielce na lata 2012-2015 obejmuje budowę tunelu 

przy Dworcu PKP w Skarżysku-Kamiennej.



06 czerwca - w ramach Ogólnopolskiej Akcji Cała Polska czyta dzieciom wraz z 

innymi samorządowcami i dyrektorami szkół, przedszkoli czytałem przedszkolakom 

bajki. Był to już kolejny tego typu dzień zorganizowany przez dyrekcję Powiatowej i 

Miejskiej Biblioteki w Skarżysku-Kamiennej. Jak widać akcje tego typu cieszą się 

niegasnącym zainteresowaniem wśród najmłodszych i nie tylko. Przypomnę, że w 

tym roku w ramach X Finału kampanii społecznej "Cała Polska czyta dzieciom" – 

Pani Monika Stelmasiuk, nauczyciel-bibliotekarz Zespołu Placówek Edukacyjno-

Wychowawczych odebrała nagrodę z rąk Ministra Kultury Bogdana Zdrojewskiego, 

za propagowanie tej akcji,  jako jedna z dwu osób z terenu województwa 

świętokrzyskiego. Cieszy więc, że coraz więcj osób włącza się w tego typu akcje.  

10 czerwca – odbył się już po raz piąty w naszym mieści V Przegląd Chóralnej 

Pieśni Sakralnej, któego organizatorem była Parafia Najświętszego Serca Jezusowego 

w Skarżysku-Kamiennej  i Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Parafii NSJ. 

Sponsorem głównym tegorocznego przeglądu była gmina Skarżysko-Kamienna, 

bowiem projekt został dofinansowanay ze środków publicznych w ramach Otwartego 

Konkursu Ofert dla Organizacji Pozarządowych na realizację zadań publicznych 

gminy Skarżysko-Kamienna. 

12 czerwca – w Miejskim Centrum Kultury odbył się VII Międzywojewódzki 

Festiwal Piosenki Integracyjnej "Radosne Muzykowanie" . Wzięło w nim udział 30 

wykonawców z 16 placówek oświatowych z województwa świętokrzyskiego i 

mazowieckiego. Organizatorem festiwalu piosenki było Przedszkole Publiczne nr 12

13 czerwca – już po raz XVII odbył się Bieg o Błękitną Wstęgę Kamiennej. 

Tradycyjnie już start był przy Przedszkolu nr 1. Od początku biegi te organizuje 

radny Adolf Walkowiak przy współpracy z Miejskim Centrum Sportu i Rekreacji w 

Skarżysku-Kamiennej, Skarżyskiego Towarzystwa Sportowego i Miejskiego 

Centrum Kultury. 

Panie Przewodniczący, Panie i Panowie Radni, Szanowni Państwo! 

Przedkładając w dniu dzisiejszym sprawozdanie z działalności Prezydenta składam 

wniosek o jego przyjęcie.


