
Sprawozdanie

z działalności Prezydenta Miasta

w okresie od 28.06.2012r. do 30.08.2012 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 28 czerwca podjęto 4 uchwały, które obecnie są realizowane. 

          W okresie między sesjami wydałem 44 zarządzenia.  

Najważniejsze z nich dotyczyło:

- powierzenia stanowisk dyrektorom placówek oświatowych w Skarżysku - 

Kamiennej (nr 167)

- udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Szkoły Podstawowej Nr 8 im. Stefana 

Żeromskiego w Skarżysku - Kamiennej, ul. Podjazdowa 21 (nr 170),  dyrektorowi 

Gimnazjum Nr 3 im. gen. Antoniego Hedy - Szarego w Skarżysku - Kamiennej, ul. 

Akacjowa 1 (nr 171), dyrektorowi Zespołu Placówek Oświatowych Nr 2 w 

Skarżysku - Kamiennej, ul. Konarskiego 17 (nr 172), dyrektorowi Zespołu Placówek 

Oświatowych Nr 3 w Skarżysku - Kamiennej, ul. Sportowa 30 (nr 173),dyrektorowi 

Zespołu Placówek Oświatowych Nr 4 w Skarżysku - Kamiennej, ul. Norwida 3 (nr 

174), dyrektorowi Zespołu Placówek Oświatowych Nr 5 w Skarżysku - Kamiennej, 

ul. Zielna 29 (nr 175)  do dokonywania czynności prawnych związanych z 

prowadzeniem placówki  

Pozostałe dotyczyły: 

- zmiany Zarządzenia Nr 4/2012 Prezydenta Miasta Skarżyska - Kamiennej z dnia 03 

stycznia 2012 w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta w Skarżysku - 

Kamiennej (nr 145), 

- ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy (nr 146, 180), 

- wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta na 2012r. (nr 

147, 176),  



- wprowadzenia zasad rachunkowości dla Gminy Skarżysko - Kamienna oraz Urzędu 

Miasta Skarżysko - Kamienna (nr 148), 

- powołania komisji egzaminacyjnej dla Pana Sebastiana Odelskiego (nr 149);  dla 

Pani Agnieszki Drabik (nr 150);dla Pani Karoliny Grzeli (nr 151); dla Pani 

Magdaleny Siemieniec (nr 152);dla ks. Grzegorza Potrzebowskiego (nr 153); dla Pani 

Agaty Nowek (nr 154);dla Pani Joanny Lisowskiej (nr 155) ubiegających się o awans 

na stopień nauczyciela mianowanego, 

- odwołania przetargów na sprzedaż nieruchomości położonych w Skarżysku - 

Kamiennej przy ul. Sienkiewicza - ul. Konarskiego (nr 156), 

- powołania komisji do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na 

sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Skarżysku - 

Kamiennej przy ul. Szmaragdowej (nr 157), 

- ogłoszenia konkursu ofert na świadczenia zdrowotne finansowane ze środków 

budżetu Gminy w 2012 roku oraz powołania Komisji do rozstrzygnięcia konkursu 

ofert (nr 158), 

- ustalenia ceny wywoławczej w trzecim przetargu na zbycie prawa użytkowania 

wieczystego nieruchomości gruntowych położonych w Skarżysku - Kamiennej przy 

ul. Asfaltowej (nr 159), 

- przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych, 

położonych na terenie miasta Skarżyska - Kamiennej wraz z oddaniem w 

użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu (nr 160), 

- przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych, 

położonych na terenie miasta Skarżyska - Kamiennej wraz ze sprzedażą ułamkowej 

części gruntu (nr 161),

- ustalenia ceny wywoławczej w drugim przetargu na sprzedaż lokalu użytkowego 

położonego w Skarżysku - Kamiennej przy ul. Sikorskiego 8/40 (nr 162),

- nieskorzystania z prawa pierwokupu (nr 163), 

- ustalenia ceny wywoławczej w trzecim przetargu na oddanie w użytkowanie 

wieczyste nieruchomości gruntowej położonej w Skarżysku - Kamiennej przy ul. 

Sokolej - ul. Tysiąclecia (nr 164), 



- ustalenia ceny przy sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej 

położonej w Skarżysku - Kamiennej przy ul. Prusa (nr 165), 

- ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży (nr 166),

- zmiany Zarządzenia Nr 115/2002 Prezydenta Miasta Skarżyska - Kamiennej z dnia 

30 grudnia 2002r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorom szkół, dla 

których organem prowadzącym jest Rada Miasta Skarżyska - Kamiennej do 

dokonywania czynności prawnych związanych z prowadzeniem placówek (nr 168)

- zmiany Zarządzenia Nr 151/2004 Prezydenta Miasta Skarżyska - Kamiennej z dnia 

13 sierpnia 2004r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorom szkół, dla 

których organem prowadzącym jest Rada Miasta Skarżyska - Kamiennej do 

dokonywania czynności prawnych związanych z prowadzeniem placówek (nr 169),

- 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 177)

- powołania komisji przetargowej i przeprowadzenia postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego o wartości poniżej 200 000 euro w trybie przetargu 

nieograniczonego na zadanie pn: 'Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych na rzecz 

realizacji projektu pod nazwą: 'Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I - III 

w Gminie Skarżysko - Kamienne' - Materiały biurowe (nr 178)

- powołania komisji do przeprowadzenia przetargów ustnych nieograniczonych na 

sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w Skarżysku - Kamiennej przy Al. 

Niepodległości i ul. Paryskiej (nr 179)

- zmiany Zarządzenia Nr 56 Prezydenta Miasta Skarżyska - Kamiennej z dnia 08 

marca 2012r. w sprawie: zlecenia prowadzenia egzekucji wierzytelności 

przysługujących Gminie Skarżysko - Kamienna z tytułu nieopłaconych czynszów i 

innych kosztów związanych z użytkowaniem lokali, przyjętych przez Gminę 

Skarżysko - Kamienna od Zarządu Zasobów Komunalnych 'Administrator' Sp. z o.o 

w likwidacji na podstawie cesji wierzytelności zawartej dnia 01.02.2012r. (nr 181)

- komisji przetargowej i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia 



publicznego o wartości poniżej 200 000 euro w trybie przetargu nieograniczonego na: 

'Wykonanie monitoringu audio - wizyjnego w pięciu autobusach Miejskiej 

Komunikacji Samochodowej w Skarżysku – Kamiennej'(nr 182)

-  zmiany Zarządzenia Nr 95/2012 Prezydenta Miasta Skarżyska - Kamiennej z dnia 

23 kwietnia 2012r. w sprawie organizacji roku szkolnego 2012/2013 w placówkach 

oświatowo - wychowawczych prowadzonych przez Gminę Skarżysko - Kamienna (nr 

183)

- przekazania dokumentacji Przedszkoli Publicznych Nr 4, 7, 10, 12 w Skarżysku - 

Kamiennej (nr 184)

- ustalenia cen wywoławczych w trzecich przetargach na zbycie nieruchomości 

położonych w Skarżysku - Kamiennej przy ulicach Paryskiej i Rajdowej - Wieżowej 

(nr 185)

- nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta w Skarżysku - Kamiennej w 

warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny (nr 

186)

- powołania komisji do przeprowadzenia trzeciego przetargu ustnego 

nieograniczonego na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 

gruntowej nr ewid. 1/406, położonej w Skarżysku - Kamiennej przy ul. Asfaltowej 

(nr 187)

- przyznania dodatków funkcyjnych i motywacyjnych dla dyrektorów placówek 

oświatowych podległych Gminie Skarżysko - Kamienna (nr 188)

                                              Przetargi i umowy

W okresie międzysesyjnym zostało ogłoszonych 6 przetargów na : 

- Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych na rzecz realizacji projektu pod nazwą: 

Indywidualizacja nauczania i wychowania... - m a t e r i a ł y b i u r o w e - 

Prowadzenie świetlic środowiskowych na terenie Gminy Skarżysko-Kamienna 

- Opracowanie dokumentacji projektowej: Budowa zatoki autobusowej w ul. Okrzei 

w Skarżysku-Kamiennej 

- Zaproszenie do składnia ofert - Realizacja i emisja telewizyjnego filmu 



reklamowego pt. „Utworzenie Skarżyskiego Inkubatora Technologicznego”

- Zaproszenie do składania ofert na: Sporządzenie analizy propagacji fal radiowych w 

zakresie 2,4 GHz 

- Zaproszenie do złożenia oferty na: Pełnienie usług doradczych i opracowanie 

analizy finansowej projektu: Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu 

W tym czasie podpisano  3 umowy na:

-  Konserwację oświetlenia ulicznego na terenie miasta Skarżysko-Kamienna z 

radomskim Przedsiębiorstwem Usługowo-Handlowym „ELDAR” Zbigniew Kiełek; 

- Prowadzenie świetlic środowiskowych na terenie Gminy Skarżysko-Kamienna - 

Zadanie Nr 1 z Panią Małgorzatą Węgłowską ze Skarżyska-Kamiennej

- Zakup  i  dostawę  pomocy  dydaktycznych na rzecz realizacji projektu  pod nazwą: 

„Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III w Gminie Skarżysko – 

Kamienna”   –   m a t e r i a ł y    b i u r o w e z skarżyską Hurtownią Papierniczą 

KornEL OFFICE   Jacek Kornacki

                                                    Sprawy różne          

4 lipca – w Muzeum Orła Białego oraz w Miejskim Centrum Kultury spotkałem się z 

młodzieżą z Ukrainy, która przyjechała odwiedzić m.in. nasze miasto

7-8 lipca uczestnicztłem na festynie na osiedlu Pogorzałym 

22 lipca – na boisku Orlik przy Szkole Podstawowej nr 8 odbyło się zakończenie XV 

edycji Wakacyjnego Turnieju Piłki Nożnej  

23 lipca – uczestniczyłem w obchodach święta policji

22 sierpnia – ruszyła Letnia Akademia Karate, którą już tradycyjnie wsparliśmy 

finansowo

27 sierpnia – wręczyłem sześciu nauczycielom akty mianowania 

                                                               ***

Trwa V edycja wakacyjnego konkursu dla krwiodawców. Konkurs ma na celu 

zachęcenie ludzi w wieku od 18 do 65 lat, aby podzielili się bezcennym lekiem jakim 

jest krew. Każdy kto odda krew w okresie między 1 lipca, a 30 września weźmie 



udział w losowanu atrakcyjnych nagród rzeczowych. Krew pobierana jest w 

skarżyskim Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa na ul. Szpitalnej w godzinach 

07.00 – 12.00. Wszyscy, którzy zdecydują się oddać krew wezmą udział we 

wrześniowym losowaniu nagród. Prezydent Miasta Skarżyska-Kamiennej ufundował 

dwa rowery  (jeden dla kobiety, jeden dla mężczyzny), pozostałe rowery ufundowali 

wójtowie Łącznej, Mirca, Bliżyna, Skarżyska Kościelnego oraz burmistrz 

Suchedniowa. Podobnie jak przed rokiem, aby zachęcić młodzież ponadgimnazjalną, 

w wieku 18 - 21 lat, specjalnie dla tej grupy prezydent Wojcieszek przeznaczył 

dodatkowe nagrody. W grupie tej do rozlosowania wśród krwiodawców będzie 

między innymi multimedialny laptop. Zachęcam wszystkich do oddawania krwi. 

Konkurs potrwa jeszcze do końca września.

                                                        ***

W maju br. z inicjatywy samorządowej powołany został Komitet Inicjatywy 

Ustawodawczej dotyczącej projektu ustawy o zmianie ustawy o dochodach jednostek 

samorządu terytorialnego. W tej chwili ruszyła ogólnopolska  kampanię „Stawka 

większa niż 8 mld.”. Co najmniej 8 mld złotych rocznie tracą polskie gminy w 

skutek nieprzemyślanych zmian ustawowych. Samorządy biją na alarm, 

ponieważ decyzje władz centralnych zaburzyły równowagę finansową gmin, 

powiatów i województw – tym samym państwa.  Kwota ta dotyczy jedynie tych 

zmian, których konsekwencje finansowe zostały oszacowane przez instytucje 

rządowe. W rzeczywistości są one jeszcze większe.

W latach 2005 – 2011 władze centralne wprowadziły liczne zmiany ustawowe, które 

spowodowały zmniejszenie dochodów własnych jednostek samorządu 

terytorialnego. Jednocześnie przekazały im nowe zadania albo rozszerzyły zakres 

dotychczas realizowanych zadań bez odpowiedniego zabezpieczenia ich 

finansowania. Spowodowało to zachwianie równowagi finansowej samorządów. I 

ten proces się pogłębia, a jego skutki rząd pozostawił samorządom i 

społecznościom lokalnym w całej Polsce. Zagrożone są nie tylko inwestycje. 

Oprócz spadku inwestycji zagrożona jest bieżąca realizacja zdań własnych gmin, 

powiatów i województw, czyli obsługa mieszkańców. Dodatkowo, kolejne decyzje 



władz centralnych powodują nie tylko straty finansowe dla samorządów, ale też 

powrót do Polski resortowej, przesadnie scentralizowanej, ponieważ decyzje o 

rozwoju znów będą podejmować urzędnicy w resortach, a nie społeczności 

lokalne. 

Rozpoczęta akcja ma na celu zebrać podpisy pod projektem tej Ustawy. Aby trafił on 

pod obrady Sejmu, trzeba zebrać co najmniej 100.000 podpisów osób. Również w 

naszym mieście takie podpisy będą zbierane. 

Panie Przewodniczący, Panie i Panowie Radni, Szanowni Państwo! 

Przedkładając w dniu dzisiejszym sprawozdanie z działalności Prezydenta składam 

wniosek o jego przyjęcie.


