Sprawozdanie z prac Prezydenta Miasta
w okresie od dnia18 marca 2010 r. do dnia 16 kwietnia 2010 r.

Z szeregu spraw rozpatrywanych przez Prezydenta Miasta w dniach 18 – 29 marca
2010 r. na szczególną uwagę zasługują:
1. Sprawy z zakresu gospodarki mieniem komunalnym – w zakresie, których Prezydent
Miasta:
1) podjął zarządzenie w sprawie:
• ustalenia warunków przeprowadzenia przetargów na sprzedaŜ nieruchomości – dot.
sprzedaŜy 3 działek połoŜonych w rejonie ulic IłŜecka – Krasińskiego
z przeznaczeniem pod zabudowę jednorodzinną
• ustalenia warunków przeprowadzenia przetargów na sprzedaŜ działek gruntu – dot.
sprzedaŜy 12 działek pod zabudowę mieszkaniową połoŜonych przy ul. Gajowej
• ustalenia warunków przeprowadzenia przetargu na sprzedaŜ nieruchomości - dot.
sprzedaŜy nieruchomości niezabudowanej połoŜonej w rejonie ul. M.Kopernika –
L.Waryńskiego
• udzielenia bonifikaty od opłat rocznych z tytułu uŜytkowania wieczystego za rok 2010
– dot. osób fizycznych, których dochód miesięczny na jednego członka rodziny nie
przekracza 50% średniego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej za
rok poprzedzający rok, w którym opłata ma być wnoszona
• przesunięcia terminu płatności opłaty rocznej z tytułu uŜytkowania wieczystego gruntu
za rok 2010
2) skierował pod obrady sesji Rady Miasta projekt uchwały w sprawie sprzedaŜy
nieruchomości – dot. przeznaczenia do sprzedaŜy niezabudowanej działki gruntu o pow.
0,0640 ha połoŜonej przy ul. J.Samsonowicza
2. Sprawy z zakresu gospodarki komunalnej – w zakresie, których Prezydent Miasta:
1) podjął zarządzenie:
• w sprawie powierzenia realizacji remontu chodnika przy ul. Widok od
ul. H.Sienkiewicza do ul. Kuźnia w O-cu Św. – zadanie realizowane będzie przez
Zakład Usług Miejskich
• zmieniające zarządzenie w sprawie zabezpieczenia obiektów i budynków będących
własnością Gminy O-c Św. w O-cu Św. – zmiana dot. zwiększenia środków na
realizacje zadania z uwagi na konieczność zabezpieczenia budynku starego browaru
tj. skucia odpadających tynków, które stanowią zagroŜenie oraz wykonaniu osłon na
okna uniemoŜliwiających dostęp do wnętrza budynku
2) wyraził zgodę na:
• podpisanie porozumienia z Wojewodą Świętokrzyskim w sprawie powierzenia zadań,
przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieŜącego
utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami
wojennymi na terenie Gminy O-c Św. w 2010 r.
• ogłoszenie przetargu nieograniczonego na wykonanie remontu ul. Stodolnej
3. Sprawy z zakresu planowania przestrzennego i ochrony środowiska – w zakresie,
których Prezydent Miasta podjął zarządzenie w sprawie wyraŜenia zgody na usunięcie drzew
z nieruchomości szkolnej połoŜonej przy ul. Niewiadomej 19 w O-cu Św.
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4. Sprawy z zakresu inwestycji miejskich – w zakresie, których Prezydent Miasta wyraził
zgodę na:
• zawarcie umowy o przyłączenie do sieci elektroenergetycznej MEC modernizowanego
budynku MOMP przy ul. Świętokrzyskiej 22
• zawarcie aneksu do umowy na wykonanie opracowania projektowego zadania
„Przebudowa ul. Wąwozy” w zakresie przedłuŜenia do dnia 30 czerwca 2010 r.
terminu realizacji dokumentacji
5. Sprawy z zakresu rozwoju i promocji gospodarczej – w zakresie, których Prezydent
Miasta:
1) skierował do Rady Miasta informację o realizacji zadań wynikających ze Strategii
ZrównowaŜonego Rozwoju Gminy O-c Św. w 2009 roku
2) wyraził zgodę na udzielenie w trybie Okólnika Nr 4/2007 Prezydenta Miasta na:
• przygotowanie i przeprowadzenie postępowania konkursowego na wykonanie
szczegółowej koncepcji programowo – przestrzennej dla inwestycji pn. „Ostrowiecki
Browar Kultury” oraz opracowanie wytycznych
• opracowanie wytycznych historycznych dla obiektów objętych projektem
3) wyraził zgodę na ogłoszenie przetargu nieograniczonego na przeprowadzenie
pozalekcyjnych godzin zajęć sportowo – rekreacyjnych z elementami rehabilitacji dla
niepełnosprawnych uczestników projektu, realizowanego przez Gminę O-c Św.
i dofinansowanego z Mechanizmu Finansowanego Europejskiego Obszaru Gospodarczego
6. Sprawy oświatowe - w zakresie, których Prezydent Miasta:
1) wyraził zgodę na przedłuŜenie do dnia 31 sierpnia 2015 roku powierzenia Pani Urszuli
Dumani stanowiska Dyrektora PSP Nr 8
2) skierował pod obrady sesji Rady Miasta projekt uchwały:
• w sprawie realizacji przez Centrum Kształcenia Ustawicznego w O-cu Św. projektu
pn. „Akademia Kształcenia Dorosłych w O-cu Św.” współfinansowanego przez
Europejski Fundusz Społeczny w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
• określenia wysokości sumy, do której Prezydent Miasta O-ca Św. moŜe zaciągnąć
wieloletnie zobowiązanie – dot. zobowiązania wynikającego z planowanego
udzielenia zamówienia na wykonywanie usług tzw. Ŝłobkowych tj, świadczeń
zdrowotnych w zakresie działań profilaktycznych i opieki nad dzieckiem w wieku do
3 lat
7. Sprawy finansowe - w zakresie, których Prezydent Miasta podjął zarządzenie w sprawie:
• zmian w planie finansowym Urzędu Miasta O-ca Św. na 2010 r.
• zmian w planach finansowych placówek oświatowych na 2010 r.
• zmian w planie finansowych MOPS na 2010 r.
• zmian w planie finansowym MOSiR na 2010 r.
• zmieniające zarządzenie w sprawie zasad przekazywania i rozliczania dotacji
z budŜetu Gminy O-c Św. dla gminnej instytucji kultury – MCK w 2010 r.
8. Sprawy organizacyjne i róŜne - w zakresie, których Prezydent Miasta podjął zarządzenie
w sprawie ustalenia cennika opłat MOSiR – dot. promocyjnych cen biletów w związku
z organizowaną akcją „Świąteczne pływanie na „Rawszczyźnie”

2

Z szeregu spraw rozpatrywanych przez Prezydenta Miasta w dniach 30 marca 2 kwietnia 2010 r. na szczególną uwagę zasługują:
1. Sprawy z zakresu gospodarki mieniem komunalnym – w zakresie, których Prezydent
Miasta podjął zarządzenie w sprawie:
• likwidacji środka trwałego stanowiącego składnik mienia Gminy O-c Św.
a dzierŜawionego przez MPK Sp. z o.o. Gminy O-c Św. – dot. kasacji samochodu
JELCZ PR 110 z uwagi na zły stan techniczny, umorzonego w 100%
• wypłat odszkodowania – dot. odszkodowania za działkę o pow. 0,0178 ha wydzieloną
pod poszerzenie ul. Gajowej
• udzielenia bonifikaty od opłat rocznych z tytułu uŜytkowania wieczystego za rok 2010
– dot. osób fizycznych, których dochód miesięczny na jednego członka rodziny nie
przekracza 50% średniego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej za
rok poprzedzający rok, w którym opłata ma być wnoszona
• ustalenia innego terminu zapłaty opłaty rocznej za uŜytkowanie wieczyste
nieruchomości
2. Sprawy z zakresu gospodarki komunalnej – w zakresie, których Prezydent Miasta:
1) wyraził zgodę na udzielenie zamówienia w drodze negocjacji na ubezpieczenie
odpowiedzialności cywilnej w związku z posiadanym mieniem w zakresie gminnych dróg
i ciągów komunikacyjnych na terenie miasta O-ca Św.
2) skierował pod obrady sesji Rady Miasta projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie
przyjęcia zadań Powiatu Ostrowieckiego w zakresie zimowego utrzymania jezdni dróg
powiatowych na terenie Gminy O-c Św.
3) podjął zarządzenie w sprawie powierzenia realizacji remontów gminnej kanalizacji
deszczowej – zadanie realizowane będzie przez ZUM
3. Sprawy z zakresu planowania przestrzennego i ochrony środowiska – w zakresie,
których Prezydent Miasta wyraził zgodę na zawarcie aneksu Nr 2 do umowy dot.
opracowania projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta
O-ca Św. w rejonie ulic Grabowieckiej i Granicznej – w trakcie procedury planistycznej
zaistniały okoliczności , które wpływają na wydłuŜenie prac projektowych (zmiana terminu
realizacji przedmiotu umowy nie będzie się wiązała ze zmiana kosztów przygotowania
projektu planu)
4. Sprawy z zakresu inwestycji miejskich – w zakresie, których Prezydent Miasta wyraził
zgodę na ogłoszenie przetargu nieograniczonego z moŜliwością składania ofert częściowych
na realizacje projektu planowanego do dofinansowania z Regionalnego Programu
Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013 – „Uzupełnienie funkcji kulturalno –
rekreacyjnych w ramach rewitalizacji obszaru Śródmieścia Miasta O-ca Św. z podziałem na
następujące zadania:
• budowa muszli koncertowej z przyłączami w Parku Miejskim im. Marszałka
J.Piłsudskiego
• kompleksowe zagospodarowanie Parku Miejskiego im. Marszałka J.Piłsudskiego
• budowa boiska wielofunkcyjnego w Parku Miejskim im. Marszałka J.Piłsudskiego
5. Sprawy finansowe - w zakresie, których Prezydent Miasta podjął zarządzenie w sprawie:
• zmian w planie finansowym Urzędu Miasta na 2010 r.
• zmian w planie finansowym MOPS na 2010 r.
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• zmian w planie finansowym PSP Nr 3 na 2010 r.
6. Sprawy organizacyjne i róŜne - w zakresie, których Prezydent Miasta podjął zarządzenie
w sprawie wyraŜenia zgody na oddanie nieruchomości lub ich części, na które został
ustanowiony trwały zarząd, w najem lub dzierŜawę w drodze umowy zawartej na okres
dłuŜszy niŜ 3 lata
Z szeregu spraw rozpatrywanych przez Prezydenta Miasta w dniach 6 – 16 kwietnia
2010 r. na szczególną uwagę zasługują:
1. Sprawy z zakresu gospodarki mieniem komunalnym – w zakresie, których Prezydent
Miasta:
1) wyraził zgodę na:
• rozwiązanie umowy najmu gruntu połoŜonego przy ul. Świętokrzyskiej – z uwagi na
planowaną rozbiórkę tymczasowego pawilonu
• udostępnienie działek o pow. 280 m2 i 82 m2 połoŜonych przy ul. Samsonowicza
z przeznaczeniem pod dojazd do działek uŜytkownika wieczystego
• zawarcie z FHU „Cegat” umowy najmu lokalu w Centrum Biurowo –
Konferencyjnym przy ul. Sandomierskiej na kolejny 3 – letni okres
2) skierował pod obrady sesji Rady Miasta projekt uchwały w sprawie oddania w najem
gruntu połoŜonego przy ul. 11 Listopada - przedłuŜenia najmu gruntu, na którym usytuowany
jest kompleks pawilonów handlowych
3) podjął zarządzenie w sprawie:
• ustalenia Planu Wykorzystania Gminnego Zasobu Nieruchomości na lata 2010 - 2011
• ustalenia warunków na przeprowadzenie przetargu na sprzedaŜ nieruchomości – dot.
nieruchomości niezabudowanej o pow. 0,8232 ha połoŜonej przy ul. Słonecznej
• ustalenia warunków przeprowadzenia czwartego przetargu na sprzedaŜ nieruchomości
– dot. nieruchomości połoŜonych przy ul. Miodowej
2. Sprawy z zakresu gospodarki komunalnej – w zakresie, których Prezydent Miasta:
1) skierował pod obrady sesji Rady Miasta projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy
finansowej dla Województwa Świętokrzyskiego – dot. pomocy finansowej na pokrycie
kosztów związanych z konserwacją wałów i koryt rzek: Kamiennej, Modły i Szewnianki
2) podjął zarządzenie:
• zmieniające zarządzenie w sprawie powierzenia realizacji prac polegających na
utrzymaniu i konserwacji terenów parków, skwerów i placów zabaw stanowiących
zieleń miejską O-ca Św. w 2010 r.
• w sprawie powierzenia realizacji remontu chodnika przy ul. Matejki na odcinku od
ul. Waryńskiego do ul. Trzeciaków (prawa strona) w O-cu Św.
• w sprawie powierzenia realizacji prac polegających na wykonaniu remontów,
konserwacji urządzeń zabawowych, sportowo – rekreacyjnych i małej architektury
ogrodowej usytuowanych na placach zabaw, na skwerach i w parkach Gminy O-c Św.
w 2010 r. - zadanie realizowane będzie przez ZUM
• w sprawie powierzenia realizacji remontów, konserwacji i uzupełnienia ławek i innych
konstrukcji stanowiących własność Gminy – zadanie realizowane będzie przez ZUM
3) wyraził zgodę na podpisanie porozumienia z Wojewodą Świętokrzyskim w sprawie
przyznania przez Prezydium Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa w Warszawie
środków finansowych w kwocie 15 tys. zł z przeznaczeniem na wykonanie renowacji
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ogrodzenia i remontu alejek na cmentarzu wojennym z okresu I i II wojny światowej przy
ul. Denkowskiej
3. Sprawy z zakresu inwestycji miejskich – w zakresie, których Prezydent Miasta wyraził
zgodę na:
• zmianę przebiegu nowoprojektowanego odcinka ul. Górnej od połączenia
z ul. Chmielowską – właściciel działek przy ul. Chmielowskiej wystąpił z wnioskiem
o rozwaŜenie zmiany fragmentu projektowanego odcinka ulicy poprzez przesunięcie
granic podziałowych końcowego odcinka ulicy w kierunku północnym
i zadeklarował pokrycie przez siebie wszelkich kosztów związanych z koniecznością
opracowania nowej dokumentacji przedmiotowego odcinka ulicy i złoŜenia
ponownego wniosku o wyraŜenie zgody na realizację inwestycji drogowej
• udzielenie zamówienia w trybie Okólnika Nr 4/2007 Prezydenta Miasta na zakup
elementów zapasowych do systemu pomiaru czasu na pływalni Rawszczyzna
4. Sprawy z zakresu rozwoju i promocji gospodarczej – w zakresie, których Prezydent
Miasta:
1) wyraził zgodę na:
• udzielenie zamówienia w trybie Okólnika Nr 4/2007 Prezydenta Miasta na zakup
materiałów promocyjnych w ramach projektu „Kampania promocyjna miasta O-c Św.
– aktywnie i alternatywnie”
• ustawienie 10 tablic z bilbordami w ramach projektu „Kampania promocyjna miasta
O-c Św. – aktywnie i alternatywnie” i podpisanie umów najmu gruntu pod ten cel
2) skierował pod obrady sesji Rady Miasta projekt uchwały w sprawie przystąpienia do
realizacji projektu „Termomodernizacja dziesięciu budynków oświatowych w O-cu Św.”
3) podjął zarządzenie zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu ds. opracowania
Planu rozwoju obszaru Denkowa – zmiana polega na rozszerzenie składu Zespołu
o przedstawiciela Starostwa Powiatowego w osobie Pana R.Zajączkowskiego
5. Sprawy oświatowe - w zakresie, których Prezydent Miasta:
1) wyraził zgodę na ogłoszenie konkursu na stanowisko dyrektora Centrum Kształcenia
Ustawicznego
2) podjął zarządzenie w sprawie:
• otwartego konkursu ofert na realizację w 2010 r. zadań publicznych w zakresie
przeciwdziałania patologiom społecznym, pomocy społecznej, kultury i ochrony
dziedzictwa narodowego oraz upowszechniania kultury fizycznej i sportu
• udzielenia pełnomocnictwa Wicedyrektorowi CKU w O-cu Św. do zawarcia
porozumienia i umowy w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego
• przedłuŜenia powierzenia stanowiska dyrektora Publicznego Gimnazjum Nr 3 w O-cu
Św.
• przeznaczenia środków finansowych na realizację zadań z zakresu profilaktyki
i rozwiązywania problemów alkoholowych przez Publiczne Gimnazjum Nr 3 w O-cu
Św.
3) skierował pod obrady sesji Rady Miasta projekt uchwały:
• w sprawie upowaŜnienia Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w O-cu
Św. do prowadzenia postępowania w sprawach z zakresu udzielania świadczeń
z pomocy materialnej o charakterze socjalnym
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• uchylający uchwałę w sprawie nadania Zespołowi Szkół Publicznych Nr 2 w O-cu
Św. imienia Orląt Lwowskich
6. Sprawy finansowe - w zakresie, których Prezydent Miasta:
1) skierował pod obrady sesji Rady Miasta projekt uchwały w sprawie określenia zasad,
sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty naleŜności pienięŜnych
mających charakter cywilnoprawny, przypadający Gminie O-c Św. lub jednostkom jej
podległym
2) podjął zarządzenie w sprawie:
• zatwierdzenia planu finansowego StraŜy Miejskiej na 2010 r.
• zmian w planie finansowym PSP Nr 8 na 2010 r.
Prezydent Miasta i Wiceprezydenci ponadto uczestniczyli w dniach w:
16 marca – zebraniu sprawozdawczym Rady Osiedla „Hutnicze”
17 marca:
- posiedzeniu Komisji Polityki Społecznej Związku Miast Polskich, które odbyło się
w Urzędzie Miasta w Ostrowcu Świętokrzyskim. Komisja wydała opinię na temat projektu
ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, debatowała takŜe m.in. o likwidacji
gospodarstw pomocniczych i standardzie usług opiekuńczych.
- spotkaniu sprawozdawczym Rady Osiedla „Kuźnia”
18 marca – zebraniu sprawozdawczym Rady Osiedla „Piaski - Henryków”
19 marca - zebraniu sprawozdawczym Rady Osiedla „Kamienna”
22 marca - zebraniu sprawozdawczym Rady Osiedla „Częstocice”
23 marca:
konferencji inicjującej projekt „e-świętokrzyskie - Budowa Systemu Informacji
Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego” oraz „e-świętokrzyskie - Rozbudowa
Infrastruktury Informatycznej JST”
- Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Miejskiego Przedsiębiorstwa Robót Drogowych
Sp. z o.o., podczas którego zatwierdzono sprawozdanie Zarządu z działalności spółki
w 2009 roku oraz sprawozdanie finansowe za 2009 rok
- zebraniu sprawozdawczym Rady Osiedla „Ludwików”
24 marca - zebraniu sprawozdawczym Rady Osiedla „Gutwin”
25 marca
- uroczystym rozstrzygnięciu Międzyszkolnego Konkursu Literackiego „Mały Mistrz Pióra”
zorganizowanym przez Niepubliczną Szkołę Podstawową im. Stanisława Konarskiego
- zebraniu sprawozdawczym Rady Osiedla Stawki
26 marca - zebraniu sprawozdawczym Rady Osiedla „Słoneczne”
27 marca - wernisaŜu VI Dorocznej Wystawy Fotoklubu Galeria MCK
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28 marca - uroczystościach poświęconych 66 rocznicy bitwy partyzanckiej oddziału Armii
Krajowej „Szarego” stoczonej z oddziałami Ŝandarmerii niemieckiej pod Jeleńcem
16 kwietnia - podpisaniu umowy na dofinansowanie środkami pochodzącymi z budŜetu
państwa zadania pod nazwą „Rozbudowa drogi gminnej – ulica Hubalczyków wraz z budową
infrastruktury technicznej realizowanego w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg
Lokalnych 2008 – 2011”.
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