
Sprawozdanie

z działalności Prezydenta Miasta

w okresie od 13.09.2012 r. do 25.10.2012r. 

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 13 września podjęto  3 uchwały, które obecnie są realizowane. 

          W okresie między sesjami wydałem 15 zarządzeń.  

Dotyczyły one:

- ustalenia ceny wywoławczej w drugim przetargu na sprzedaż nieruchomości 

gruntowej zabudowanej nr ewid. 1/92 położonej w Skarżysku - Kamiennej przy Al. 

Niepodległości  (nr 197)

-  komisji przetargowej i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia 

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

zadanie pn: „Wykonanie opracowań geodezyjnych do celów regulacji stanów 

prawnych nieruchomości stanowiących drogi gminne w Skarżysku – Kamiennej”

(nr 198)

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

(nr 199, 208)

- 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 200)

- komisji przetargowej i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia 

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

Zimowe utrzymanie chodników, przystanków, skwerów, alejek parkowych, schodów, 

placów, parkingów, zatok postojowych i kładek dla pieszych oraz pozimowe 

sprzątanie chodników, skwerów, alejek parkowych, schodów i parkingów w sezonie 



2012/2013  strefa I. (nr 201),  strefa II (nr 202) i strefa III (nr 203)

- komisji przetargowej i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego o wartości powyżej 200 000 euro w trybie przetargu nieograniczonego 

na zadanie pn: Zakup energii elektrycznej dla Gminy Skarżysko – Kamienna (nr 204)

-  zmiany Zarządzenia Nr 4/2012 Prezydenta Miasta Skarżyska - Kamiennej z dnia 3 

stycznia 2012r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta w Skarżysku 

- Kamiennej (nr 205)

- przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych, 

położonych na terenie miasta Skarżyska - Kamiennej wraz z oddaniem w 

użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu (nr 206)

- przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych, 

położonych na terenie miasta Skarżyska - Kamiennej wraz ze sprzedażą ułamkowej 

części gruntu (nr 207)

- powołania Komisji Stypendialnej gminnego programu Mocny fundament (nr 209)

- powołania komisji do przeprowadzenia przetargów ustnych nieograniczonych na 

sprzedaż nieruchomości położonych w Skarżysku - Kamiennej przy ulicach: Sokolej 

- Tysiąclecia, Rajdowej - Wieżowej i Paryskiej (nr 210)

- udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Centrum Integracji Społecznej w 

Skarżysku - Kamiennej do realizacji projektu pod nazwą - W drodze do pracy - w 

ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII, Działanie 7.2., 

Poddziałanie 7.2.1. (nr 211)

                                              Przetargi i umowy

W okresie międzysesyjnym zostało  ogłoszonych 7 przetargów na:

-  Wykonywanie opracowań geodezyjnych do celów regulacji stanów prawnych 

nieruchomości stanowiących drogi gminne w Skarżysku-Kamiennej

- Wykonanie monitoringu audio-wizyjnego w pięciu autobusach Miejskiej 

Komunikacji Samochodowej w Skarżysku-Kamiennej

- Zimowe utrzymanie chodników, przystanków, skwerów, alejek parkowych, 

schodów, placów parking., zatok postoj. i kładek dla pieszych oraz pozimowe 

sprzątanie w sezonie 2012/2013 - strefa I  , strefa II  i   strefa III



- Zakup energii elektrycznej dla gminy Skarżysko – Kamienna

- Zatrudnienie specjalisty ds. praktyk – 2 asystentów na rzecz realizacji projektu pod 

nazwą: „Dobre perspektywy – ucząc innych, uczymy się sami”

W tym czasie podpisano 5 umów:

1. Na „Wykonywanie opracowań geodezyjnych do celów regulacji stanów prawnych 

nieruchomości stanowiących drogi gminne w Skarżysku-Kamiennej” dla Zadania Nr 

1, 2 i 3 ze skarżyskim Biurem Usług-Geodezyjnych „GEO-S” Mieczysława 

Szymańskiego 

2. Na „Przebudowę sceny letniej przy Miejskim Centrum Kultury w Skarżysku-

Kamiennej” z kieleckim Przedsiębiorstwem Budowlano-Usługowo-Handlowym 

„AGAT” Sp. z o.o.

3.Na „Zimowe utrzymanie chodników, przystanków, skwerów, alejek parkowych, 

schodów, placów parkingowych, zatok postojowych i kładek dla pieszych oraz 

pozimowe sprzątanie chodników, skwerów, alejek parkowych, schodów i parkingów 

w sezonie 2012/2013 

* w  strefie I ze skarżyską firmą handlowo-usługową „AWIM” 

* w strefie II ze skarżyską firmą Expol Bis

* w strefie III ze skarżyską firmą TRANS

                                                     Sprawy różne          

18 wrzesień – uczestniczyłem w konferencji zorganizowanej w Sandomierzu dot. 

Partnerstwa Publiczno Prywatnego jako czynnika przedsiębiorczości

19 września – zakończył się finał wojewódzki turnieju piłki siatkowej dla dzieci i 

młodzieży. W tym dniu najlepsi zawodnicy otrzymali nagrody.

W tym dniu również uczestniczyłem w otwarciu nowego biura poselskiego 

pani poseł Marzeny Okły-Drewnowicz

20-21 września – wspólnie z panią naczelnik Ewą Stachowicz braliśmy udział w IV 

Kongresie Urbanistyki Polskiej połączonej z Kongresem Związku Miast Polskich, 

który odbył się tym razem w Lublinie.  

27 września uczestniczyłem w VI Rowerowym Zjeździe Gwiaździstym Szkół 

Gimnazjalnych. Rajd rowerowy odbył się z okazji Dnia Polskiego Państwa 



Podziemnego. 

02 października – na konferencji prasowej Przewodniczący Rady Miasta 

poinformował media o umorzeniu postępowania w sprawie lodowiska.. 

Przypomnijmy. 4 kwietnia b.r. nasze miasto obiegła informacja, że do Urzędu Miasta 

w Skarżysku-Kamiennej wkroczyli funkcjonariusze CBA. Przedmiotem ich 

zainteresowania była dokumentacja inwestycji dotyczące budowy lodowiska. 

Wkrótce potem Centralne Biuro Antykorupcyjne przekazało sprawę do prokuratury. 

W czerwcu Prokuratura Rejonowa w Staszowie wszczęła śledztwo w tej sprawie. 

Sprawę badała Komenda Wojewódzka Policji Wydział do walki z Korupcją w 

Kielcach. Doniesienie do Centralnego Biura Antykorupcyjnego w/s nieprawidłowości 

przy budowie lodowiska okazało się oszczerstwem.  

03 października – odbyłem wizytę w Ministerstwie Infrastruktury u ministra 

Andrzeja Massela w sprawach dotyczących kolei w naszym mieście.

04 października – spotkałem się z mieszkańcami osiedla Bór. Poruszone zostały 

sprawy osiedla, planowanych remontów i potrzeb mieszkańców.  

05 października zostałem zaproszony na  ceremonię otwarcia Świętokrzyskiego 

Mityngu w Jeździe Szybkiej na Wrotkach  oraz Turnieju Badmintona Olimpiad 

Specjalnych, który odbywał się na skarżyskiej hali sportowej. Miłym akcentem 

ceremonii otwarcia było wyróżnienie Prezydenta Miasta złotym laurem za wspieranie 

Olimpiad Specjalnych oraz srebrnym laurem dla instytucji Miejskiego Centrum 

Sportu i Rekreacji, który odebrał dyrektor Krzysztof Randla. Cieszymy się z tych 

wyróżnień, które przypomnijmy są efektem współpracy przy Ogólnopolskich 

Zimowych Igrzyskach Olimpiad Specjalnych rozegranych w marcu bieżącego roku.

W tym dniu uczestniczyłem też w inauguracji roku akademickiego Uniwersytetu III 

Wieku i w gali jubileuszowej 64-lecia Zakładu Doskonalenia Zawodowego.

 06 października – w naszym miesćie gościliśmy po raz 17. Pielgrzymkę 

Pracowników Przemysłu Zbrojeniowego 

08 października – obchodziliśmy Dzień Seniora

09 października - wspólnie z panią poseł Marzeną Okłą-Drewnowicz zaprosiliśmy 

lokalne media na konferencję poświęconą planom związanym z przebudową jednego 



z najniebezpieczniejszych skrzyżowań (Jana Pawła II z Krakowską) w naszym 

mieście. Dzięki wspólnym dzialaniom jest szansa, aby rozpocząć budowę ronda już 

w przyszłym roku. Kontynuacją tej sprawy było spotkanie w GDDiA w Warszawie, 

które przeprowadziliśmy z panią poseł 17 października.

10-11 października wspólnie z panią skarbnik uczestniczyliśmy w Samorządowym 

Forum Kapitału i Finansów, które odbyło się już po raz 10. w Warszawie. Głównym 

punktem forum jest wręczenia statuetek Kazimierza Wielkiego, które przyznawane są 

w poszczególnych kategoriach jednostkom samorządu terytorialnego za inwestycje 

poczynione w infrastrukturę techniczną. W tym roku nasze miasto znalazło się już na 

16. miejscu w Polsce w kategorii miast powiatowych, a  na 1. w województwie. 

Przypomnę tylko, że w ubiegłym roku zajęliśmy odpowiednio w Polsce - 27 , w 

województwie - 1 .

11 października - w ramach obchodów Światowego Dnia Hospicjów i Opieki 

Paliatywnej zainaugurowano udział Skarżyska w ogólnopolskiej akcji „Pola Nadziei 

2012". W symbolicznym sadzeniu żonkili przy Zespole Szkół Samochodowo 

Usługowych brał udział mój zastępca prezydent Grzegorz Małkus

12 października ulicami Skarżyska ulicami Skarżyska przeszedł ,,Marsz Różowej 

Wstążeczki". Marsz, który ma oswajać mieszkańców naszego miasta z tematem raka 

piersi, się również  zachęcać do wykonania pierwszego kroku w kierunku badań 

profilaktycznych przez mieszkanki naszego miasta. Nad tą akcją przyjęliśmy 

honorowy patronat. W marszu reprezentował mnie mój zastępca Stanisław Grzesiak i 

skarbnik Magdalena Grzmil.  

W tym dniu w Państwowej Szkole Muzycznej im. Zygmunta Noskowskiego w 

Skarżysku-Kamiennej zorganizowano oficjalną część obchodów Dnia Edukacji 

Narodowej (przypadającego 14 października). Dzień Edukacji Narodowej to święto 

nie tylko nauczycieli, ale wszystkich pracowników oświaty. Tradycyjnie już 

uroczystości te zorganizowaliśmy wspólnie z powiatem. 

Miesiiąc październik to ślubowanie pierwszoklasistów. Wspólnie z moim 

zastępcą prezydentem Grzegorzem Małkusem i naczelnikiem oświaty Krzysztofem 

Myszką uczestniczyliśmy w tych uroczystościach w naszych placówkach 



oświatowych. Z racji święta ucznia każdy dostał cieplą czapkę, którą ufundowała 

nasza spółka Energetyka Cieplna.  

12 października - młodzież z ZSP nr 1 i Gimnazjum Nr 1, którą gośicliśmy na 

dzisiejszej sesji odebrała cenną nagrodę w postaci edukacyjnego zestawu 

multimedialnego o wartości 10.000 zł . Zostali ono laureatami konkursu 

„EUROŚWIĘTOKRZYSKIE – NOWA RZECZYWISTOŚĆ” zorganizowanego  

przez Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach – 

Departament Funduszy Strukturalnych.

15 października – nasze miasto zostało uhonorowane Certyfikatem Lidera 

Aktywności Inwestycyjnej przez Ogólnopolski Dwutygodnik „Profile”

19 października -  swoje złote gody świętowało ponad 20 par małżeńskich. 

Uroczystość odbyła się w Państwowej Szkole Muzycznej I stopnia w Skarżysku-

Kamiennej. Po krótkim koncercie wręczyłem jubilatem medale za długoletnie 

pożycie. 

W tym dniu został oficjalnie otwarty nowy obiekt sportowy Kombinat Formy. 

Na otwarciu Kombinatu Formy Urząd Miasta był reprezentowany przez Ryszarda 

Radomskiego-komendanta Straży Miejskiej, Krzysztofa Myszkę-naczelnika wydziału 

oświaty, kultury i sportu UM oraz Krzysztofa Randlę- dyrektora Miejskiego Centrum 

Sportu i Rekreacji w Skarżysku-Kamiennej. Z zadowoleniem przyjęliśmy fakt 

realizacji w naszym mieście tej nowoczesnej placówki sportowo-rekreacyjnej. Z 

pewnością jest to obiekt, który przyniesie miastu chlubę i będzie dobrze służył 

wszystkim korzystającym z jego atrakcji. Gratuluję i życzę powodzenia. 

20 października  w sobotę na terenach wokół Miejskiego Centrum Sportu i 

Rekreacji w Skarżysku odbył się już po raz czwarty Memoriał Krzysztofa 

Wolińskiego 2012. Był to znakomity trener lekkoatletów, który wychował między 

innymi dwóch olimpijczyków. Zmarł nagle podczas zgrupowania w Spale 09 sierpnia 

2008r. 

21 października w niedzielę w Patio Miejskiego Centrum Kultury w Skarżysku 

odbyła się inauguracja  roku akademickiego 2012/13  Społecznej Akademii Nauk - 

Wydziału Zamiejscowego w Skarżysku-Kamiennej. W tej uroczystości reprezentowal 



mnie mój zastępca prezydent Stanisław Grzesiak. 

                                                        ***

W dniach od 12 do 14 października w Wieliczce odbyło się forum dyskusyjne „Mała 

Italia”. To projekt gospodarczy, ale nie tylko. Swój udział w nim miało również nasze 

miasto. Celem tego wydarzenia było zaprezentowanie oferty inwestycyjnej włoskim 

przedsiębiorcom. Prezentację walorów naszego miasta przedstawił obecny na forum 

zastępca prezydenta Stanisław Grzesiak i sekretarz miasta Jan Janiec. 

Wśród zaproszonych gości był m.in. ambasador Włoch: Riccardo Garavaglia; 

parlamentarzyści włoscy: Nicola Formichella, Członek Komitetu we Włoskiem 

Parlamencie, odpowiedzialny za stosunki gospodarcze z Europą, Guglielmo Picchi, 

Członek Komisji Spraw Zagranicznych parlamentu Włoch, lider Barclays Bank w 

Londynie. Partnerami Małej Iltalii zostało kilkanście polskich miast i regionów: 

Skarżysko-Kamienna, Limanowa, Wojnicz, Trzebinia, Sanok i Malbork oraz powiaty: 

krasnostawski i limanowski. 

                                                              ***

30 września zakończyliśmy V Letni Konkurs Krwiodawców. Fundatorami nagród w 

tym roku byli: Prezydent Skarżyska-Kamiennej, skarżyskie spółki: Energetyka 

Cieplna i Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji, a także Burmistrz: 

Suchedniowa oraz wójtowie: Skarżyska Kościelnego, Bliżyna, Łącznej i Mirca. W 

sumie w tym roku udało się zebrać 293,95 litrów krwi dzięki 653 osobom, które 

wzięły w nim udział. Lista osób nagrodzonych jest na stronie UM www.skarzysko.pl

Zwycięzców tego konkursu na rozdanie nagród chcilibyśmy zaprosić na listopadową 

Sesję Rady Miasta. 

                                                              ***

Na ostatniej konferencji prasowej zaprezentowaliśmy nowe logo miasta. Autorką 

zwycięskiego projektu (zgłoszonego w ramach otwartego ogólnopolskiego konkursu) 

jest 28-letnia graficzka Monika Iwanowicz ze Zgierza. Logo będzie obowiązywać od 

1 listopada b.r. Wybrane Logo i zasady jego wykorzystywania będą dostępne na 

stronie UM.

http://www.skarzysko.pl/


Konkurs na logo miasta został ogłoszony za pośrednictwem platformy dla grafików 

(corton.pl ) 8 czerwca b.r. Do konkursu mogli podejść graficy z całej Polski. Logo 

miało nawiązywać do celów i hasła promocyjnego „Miasto na szlaku”, uwzględniać 

kolorystykę wywiedzioną z herbu i być opracowane z poszanowaniem kontekstu 

historycznego i obecnego charakteru miasta. Do tej pory rozwój miasta miał silny 

związek z rozwojem kolei, a także różnych gałęzi przemysłu, m.in.: zbrojeniowego, 

metalowego i odlewniczego, co ma odzwierciedlenie w elementach herbu. Ostatnie 

lata to zmiana charakteru miasta - z miasta typowo przemysłowego, na miasto z 

rosnącym znaczeniem sektora usług. Obecnie założeniem Gminy Skarżysko-

Kamienna jest takie konstruowanie narzędzi promocji, by wzmacniać wizerunek 

miasta, jako miasta nowoczesnego, przyjaznego mieszkańcom i inwestorom (ale 

jednocześnie doceniającego historię i dziedzictwo poprzednich pokoleń. Skarżysko-

Kamienna jest bowiem miastem aspirującym do roli ważnego i nowoczesnego 

ośrodka miejskiego. Główną nagrodą konkursu była kwota 1000 zł. Ogółem na 

konkurs wpłynęło  306 prac nadesłanych przez 107 autorów. Potem swoją pracę 

rozpoczął zespół opiniujący w składzie: Roman Wojcieszek (prezydent miasta), Ewa 

Kierkowska (projektant), Tomasz Ciok (grafik), Konrad Wikarjusz (grafik), Marcel 

Cegliński (grafik), Mariusz Malik (podisnpektor ds. promocji UM),  Beata 

Wojciechowska (rzecznik prasowy UM) i - Katarzyna Bilska (inspektor ds. 

profilaktyki i wychowania UM). Zdaniem zespołu konkurs został przeprowadzony 

zgodnie z regulaminem. Wszystkie prace zostały poddane wnikliwej ocenie 

merytorycznej w dniu 18.07.2012 r. Z 306 prac po burzliwych obradach zespół 

opiniujący wybrał 9 projektów pod głosowanie, z czego 2 projekty:nr 12073 oraz 

12400 uzyskały aprobatę zespołu z taką samą ilością głosów. Oba projekty zostały 

przedstawione prezydentowi jako najciekawsze wg. powołanego zespołu 

opiniującego. 

Panie Przewodniczący, Panie i Panowie Radni, Szanowni Państwo! 

Przedkładając w dniu dzisiejszym sprawozdanie z działalności Prezydenta składam 

wniosek o jego przyjęcie.


