Sprawozdanie z prac Prezydenta Miasta
w okresie od dnia 19 kwietnia 2010 r. do dnia 18 czerwca 2010 r.

Z szeregu spraw rozpatrywanych przez Prezydenta Miasta w dniach 19 kwietnia –
10 maja 2010 r. na szczególną uwagę zasługują:
1. Sprawy z zakresu gospodarki mieniem komunalnym – w zakresie, których Prezydent
Miasta:
1) skierował pod obrady sesji Rady Miasta projekt uchwały w sprawie:
• wyraŜenia zgody na zbycie udziałów Ostrowieckiego Towarzystwa Budownictwa
Społecznego Sp. z o.o. w O-cu Św. w celu ich umorzenia
• sprzedaŜy niezabudowanych działek gruntu – dot. sprzedaŜy 5 działek pod
budownictwo jednorodzinne połoŜonych w rejonie ul. Las Rzeczki
• sprzedaŜy nieruchomości – dot. sprzedaŜy niezabudowanej nieruchomości o pow.
0,0883 ha połoŜonej przy ul. W.Sikorskiego
• wniesienia wkładu niepienięŜnego (aportu) do OTBS Sp. z o.o. w O-cu Św.- dot.
wniesienia wkładu niepienięŜnego w postaci prawa własności działki gruntu o pow.
0,0264 ha połoŜonej przy ul. W.Sikorskiego
2) podjął zarządzenie zmieniające zarządzenie w sprawie:
• ustalenia innego terminu zapłaty rocznej za uŜytkowanie wieczyste nieruchomości
• udzielenia bonifikaty od opłaty rocznej 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 warunków przeprowadzenia trzecich przetargów na sprzedaŜ działek gruntu
– dot. sprzedaŜy działek pod budownictwo jednorodzinnego połoŜonych w rejonie
ulic Długa – Chopina
• likwidacji środków trwałych stanowiących składniki mienia Gminy O-c św.
a dzierŜawionych przez MPK sp. z o.o. Gminy O-c Św. – dot. likwidacji 2 szt
kontenerowych zaplecz budów (umorzonych w 100%)
3) wyraził zgodę na:
• wynajęcie do dnia 15.10.2010 r. Spółce DROGMAR gruntu o pow. 1000 m2
połoŜonego przy ul. Hubalczyków z przeznaczeniem pod składowanie materiałów
budowlanych
• wynajęcie dla Zakładu Instalatorstwa Sanitarnego A.Borcuch gruntu o pow. 700 m2
przy ul. Bałtowskiej z przeznaczeniem na składowanie ziemi – w związku z budową
kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Bałtowskiej
• przedłuŜenie umowy najmu na grunt połoŜony przy ul. IłŜeckiej o pow. 356 m2
z przeznaczeniem pod urządzony dojazd do stacji paliw i urządzoną zieleń
2. Sprawy z zakresu gospodarki komunalnej – w zakresie, których Prezydent Miasta:
1) podjął zarządzenie w sprawie:
• powierzenia realizacji prac polegających na wiosennym sadzeniu drzew, krzewów,
krzewinek Ŝywopłotów na terenach zieleni miejskiej
• powierzenia realizacji zadania polegającego na organizacji prac społecznie
uŜytecznych w 2010 r.
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• powierzenia realizacji prac polegających na utrzymaniu zieleni na terenie wzgórza
kościoła Św. Michała Archanioła w O-cu Św. w 2010 r.
• zatwierdzenia regulaminu konkursu p.n. „Piękna i Bezpieczna Zagroda – przyjazna
środowisku”
2) wyraził zgodę na:
• ogłoszenie przetargu nieograniczonego na koszenie dwukrotne rowów melioracyjnych
na terenie miasta O-ca Św. w 2010 r.
• ogłoszenie przetargu nieograniczonego na wykonanie remontu ul. Wiejskiej
• ogłoszenie przetargu nieograniczonego na wykonanie remontu ul. H.Sienkiewicza
(wewnętrzna) na odcinku od salonu IDEAL do filii MBP
3. Sprawy z zakresu planowania przestrzennego i ochrony środowiska – w zakresie,
których Prezydent Miasta podjął zarządzenie w sprawie:
• wyraŜenia zgody na usunięcie drzewa z nieruchomości szkolnej połoŜonej przy
ul. Jasna 4 – z uwagi na zagroŜenie bezpieczeństwa
• wyraŜenia zgody na usunięcie drzew z nieruchomości połoŜonej przy
ul. H.Sienkiewicza – z uwagi na zagroŜenie bezpieczeństwa
• wyraŜenia zgody na usunięcie drzew z nieruchomości połoŜonej przy
ul. A.Mickiewicza – z uwagi na zagroŜenie bezpieczeństwa
4. Sprawy z zakresu inwestycji miejskich – w zakresie, których Prezydent Miasta:
1) wyraził zgodę na:
• udzielenie zamówienia w trybie Okólnika Nr 4/2007 Prezydenta Miasta na
opracowanie aktualizacji audytów energetycznych budynków PSP Nr 8 i ZSP Nr 2
• ogłoszenie przetargu niegraniczonego na przebudowę ul. Chłodnej
• ogłoszenie przetargu nieograniczonego na przebudowę ul. Dobrej
• udzielenie zamówienia w trybie Okólnika Nr 4/2007 Prezydenta Miasta na usługi
konsultacyjno – doradcze oraz prowadzenie nadzoru z ramienia inwestora nad
instalacjami specjalistycznymi na zadaniu „Termomodernizacja i przebudowa
budynku MOMP przy ul. Świętokrzyskiej”
2) skierował pod obrady sesji Rady Miasta projekt uchwały w sprawie pomocy finansowej
Powiatowi Ostrowieckiemu – dot. udzielenia pomocy finansowej na dofinansowanie
przebudowy drogi powiatowej od skrzyŜowania z drogą wojewódzką nr 745 do granicy
z Powiatem Lipskim
5. Sprawy z zakresu rozwoju i promocji gospodarczej – w zakresie, których Prezydent
Miasta podjął zarządzenia w sprawie przekazania do nieodpłatnego korzystania sprzętu
sportowego i rehabilitacyjnego dla placówek oświatowych: PSP Nr 1, PSP Nr 3, PSP Nr 7,
ZSiPP Nr 3, Publicznego Gimnazjum Nr 3
6. Sprawy oświatowe - w zakresie, których Prezydent Miasta:
1) skierował pod obrady sesji rady Miasta projekt uchwały:
• zmieniający uchwałę w sprawie określenia sumy, do której Prezydent Miasta O-ca Św.
moŜe zaciągnąć wieloletnie zobowiązanie
• zmieniający uchwałę w sprawie określenia warunków i trybu wspierania finansowego
przez Gminę O-c Św. rozwoju sportu kwalifikowanego
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2) podjął zarządzenie w sprawie otwartego konkursu ofert na udzielenie świadczeń
zdrowotnych w zakresie badania i terapii psychologicznej oraz rehabilitacji leczniczej osób
uzaleŜnionych i współuzaleŜnionych od alkoholu
3) wyraził zgodę na:
• wyprodukowanie i emisję przez EFFECT STUDIO COMPANY 4 kampanii społeczno
– informacyjnych z zakresu przeciwdziałania patologiom społecznym
• organizacje konferencji podsumowującej realizacje projektu „Szkoła równych szans –
lokalny program wyrównywania dysproporcji edukacyjnych gimnazjalistów z terenu
Gminy O-c Św.” finansowanego przez Europejski Fundusz Społeczny w ramach
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
7. Sprawy finansowe - w zakresie, których Prezydent Miasta podjął zarządzenie w sprawie:
• zmian w planie finansowym Urzędu Miasta na 2010 r.
• zmian w planach finansowych jednostek pomocniczych na 2010 r.
• zmian w planach finansowych placówek oświatowych na 2010 r. (Przedszkola
Publicznego Nr 21, ZSP Nr 2 Przedszkola Publicznego Nr 7, PSP Nr 1, PSP Nr 3, PSP
Nr 4, PSP Nr 7, PSP Nr 8, PSP Nr 9, PSP Nr 10, PSP Nr 12, ZSP Nr 1, ZSiPP Nr3,
PG Nr 1, PG nr 2, PG Nr 3, Przedszkola Publicznego Nr 5, Przedszkola Publicznego
Nr 11, Przedszkola Publicznego Nr 12, Przedszkola Publicznego Nr 15, Przedszkola
Publicznego Nr 16, Przedszkola Publicznego Nr 19, Przedszkola Publicznego Nr 21)
• zmian w planie dochodów i wydatków budŜetu Ostrowca Św. na 2010 r.
• zmian w planie finansowym CKU na 2010 r.
• zmian w planie finansowym MOPS na 2010 r.
8. Sprawy organizacyjne i róŜne - w zakresie, których Prezydent Miasta:
1) skierował pod obrady sesji Rady Miasta projekt uchwały w sprawie likwidacji zakładu
budŜetowego Izba Wytrzeźwień w O-cu Św.
2) podjął zarządzenie w sprawie:
• udzielenia upowaŜnienia do potwierdzenia sprawowania opieki faktycznej nad osobą
uprawnioną do renty socjalnej
• wyraŜenia zgody na przydział lokalu przy ul. Siennieńskiej 4/5 dla Pani A.W.
• ustalenia cennika opłat MOSiR – w związku z organizowaną akcją promocyjną
„Rodzinna majówka na Rawszczyźnie”
Z szeregu spraw rozpatrywanych przez Prezydenta Miasta w dniach 11 – 19 maja
2010 r. na szczególną uwagę zasługują:
1. Sprawy z zakresu gospodarki mieniem komunalnym – w zakresie, których Prezydent
Miasta:
1) wyraził zgodę na zlecenie wykonania aktualnej wyceny nieruchomości połoŜonych przy
ul. Jodłowej i ul. Miodowej ( nie zostały one sprzedane pomimo kilkakrotnego ogłaszania
przetargów na ich sprzedaŜ)
2) wyraził zgodę na wydzierŜawienie terenu o pow. 500 m2 połoŜonego przy ul. Sienkiewicza
pod dojście i dojazd do kompleksu pawilonów handlowo – usługowych
3) skierował pod obrady sesji Rady Miasta projekt uchwały w sprawie nabycia nieruchomości
w drodze darowizny – dot. nabycia od Agencji Nieruchomości Rolnych – Oddział Terenowy
w Rzeszowie działek gruntu o łącznej pow. 0,6127 ha połoŜonych we wsi Sudół (pod budowę
studni głębinowych dla miasta O-ca Św.)
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2. Sprawy z zakresu gospodarki komunalnej – w zakresie, których Prezydent Miasta:
1) podjął zarządzenie w sprawie powierzenia realizacji remontu ul. Asnyka od
ul. M.Konopnickiej do ogródków działkowych w O-cu Św.
2) wyraził zgodę na ogłoszenie przetargu nieograniczonego na wykonanie remontu
ul. Szkolnej
3. Sprawy finansowe - w zakresie, których Prezydent Miasta podjął zarządzenie w sprawie:
• odpisania w pozostałe koszty operacyjne naleŜności z tytułu nałoŜonej kary
porządkowej dotyczącej podatku od środków transportowych od osób fizycznych –
dot. naleŜności nieściągalnej w stosunku , do której Urząd Skarbowy umorzył
postępowanie z powodu zgonu zobowiązanego
• zmian w planie finansowym Urzędu Miasta O-ca Św.
• zmieniające zarządzenie w sprawie zasad przekazywania i rozliczania dotacji
z budŜetu Gminy O-c Św. dla gminnej instytucji kultury – MCK w 2010 r.
• zmian w planie finansowym placówek oświatowych na 2010 r. (Przedszkola
Publicznego Nr 12, Przedszkola Publicznego Nr 15, Przedszkola Publicznego Nr 19,
Przedszkola Publicznego Nr 21)
• zmian w planie dochodów i wydatków budŜetu O-ca Św. na 2010 r.
4. Sprawy organizacyjne i róŜne - w zakresie, których Prezydent Miasta:
1) podjął zarządzenie w sprawie:
• ustalenia cennika opłat MOSiR w O-cu Św.
• przekazania kserokopiarki firmy TOSCHIBA 1550 dla ZUM w O-cu Św.
• zmieniające zarządzenie w sprawie powierzenia realizacji zadania polegającego na
doręczaniu korespondencji w 2010 r.
• udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi MOPS w O-cu Św. do zawarcia
porozumienia dotyczącego realizacji Programu „Druga szansa”
2) skierował pod obrady sesji Rady Miasta projekt uchwały w sprawie przekazania dotacji
celowej Gminom: Bałtów, Ćmielów, Kunów, Lipnik i Mirzec – w związku z realizacją
partnerskiego Projektu systemowego pod nazwą „Wspólna sprawa”
Z szeregu spraw rozpatrywanych przez Prezydenta Miasta w dniach 20 maja –
10 czerwca 2010 r. na szczególną uwagę zasługują:
1. Sprawy z zakresu gospodarki mieniem komunalnym – w zakresie, których Prezydent
Miasta:
1) wyraził zgodę na wynajęcie do dnia 30.06.2010 r. spółce DROGOWIEC terenu o pow.
2000 m2 połoŜonego przy ul. Siennieńskiej/Leśnej z przeznaczeniem na składowanie
materiałów budowlanych potrzebnych do budowy chodnika przy ul. Siennienskiej
2) podjął zarządzenie w sprawie:
• określenia szczegółowych warunków sprzedaŜy lokali mieszkalnych usytuowanych w
budynkach mieszkaniowych połoŜonych przy ul. Siennieńskiej 5, ul. Zgoda 10
i ul. J.Słowackiego 13a oraz zasad postępowania dotyczących obowiązku zwrotu
bonifikat przyznawanych przez Gminę przy wykupie tych lokali
• rozłoŜenia opłaty adiacenckiej na raty
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• ustalenia warunków przeprowadzenia trzeciego przetargu na sprzedaŜ nieruchomości
– dot. nieruchomości niezabudowanej o pow. 0,7907 ha połoŜonej przy ul. Kilińskiego
• udzielenia pełnomocnictwa na okres trzech lat dla Zarządu Spółki ZUP Sp. z o.o.
w O-cu Św. na zawieranie umów dzierŜawy na tereny przyległe do Cmentarza
Komunalnego przy ul. Długiej 8 w O-cu Św. oraz akceptacji zasad korzystania z tych
terenów
• odstąpienia od wykonania prawa pierwokupu – dot. odstąpienia od przysługującego
Gminie prawa pierwokupu w stosunku do prawa uŜytkowania wieczystego
nieruchomości połoŜonej przy ul. Bałtowskiej o pow. 1 ha 8880 m2
• udzielenia bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu uŜytkowania wieczystego za rok 2010
3) skierował pod obrady sesji Rady Miasta projekt uchwały w sprawie akceptacji projektu
aneksu do umowy zawartej w dniu 11 kwietnia 2001 r. z narodowym Funduszem Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
2. Sprawy z zakresu gospodarki komunalnej – w zakresie, których Prezydent Miasta:
1) wyraził zgodę na ogłoszenie przetargu nieograniczonego na wykonanie remontu
ul. M.Konopnickiej na odcinku od ul. M.Dąbrowskiej do ul. B.Prusa i remontu chodnika na
odcinku od ul. L.Staffa do ul. M.Dąbrowskiej
2) podjął zarządzenie w sprawie:
• powierzenia wykonania remontu elementów oświetlenia ulic: Świętokrzyska,
Grottgera, Zielona i Stodolna w O-cu Św.
• wykonania rozbiórki budynku mieszkalnego oraz budynku gospodarczego połoŜonych
na działce nr 44/3 przy ul. Młyńskiej 13 w O-cu Św.
• zmieniające zarządzenie w sprawie powierzenia realizacji remontów gminnej
kanalizacji deszczowej – zmiana dot. zwiększenia środków na realizację zadania
3. Sprawy z zakresu inwestycji miejskich – w zakresie, których Prezydent Miasta wyraził
zgodę na:
• wykonanie przebudowy drogi wewnętrznej – bocznej od ul. K.Szymanowskiego –
zadanie realizowane będzie przez ZUM
• udzielenie zamówienia w trybie Okólnika Nr 4/2007 Prezydenta Miasta na zakup
i montaŜ klimatyzatorów do dwóch sal treningowych w budynku Pływalni
Rawszczyzna
• udzielenie zamówienia w trybie Okólnika Nr 4/2007 Prezydenta Miasta na zakup
dwóch sztuk defibrylatorów dla StraŜy Miejskiej w O-cu Św.
4. Sprawy z zakresu rozwoju i promocji gospodarczej – w zakresie, których Prezydent
Miasta:
1) podjął zarządzenie w sprawie przyjęcia Regulaminu konkursu na opracowanie koncepcji
urbanistyczno – architektonicznej Ostrowiecki Browar Kultury w O-cu Św.
2) wyraził zgodę na powierzenie zarządzającemu Specjalną Strefą Ekonomiczną
„Starachowice” organizacji i przeprowadzenia przetargów na zbycie nieruchomości
niezabudowanej stanowiącej własność Gminy O-c Św. połoŜonej przy ul. O.Zagłoby
o łącznej pow. 3,0051 ha
5. Sprawy oświatowe - w zakresie, których Prezydent Miasta:
1) ustalił zasady wypłaty stypendiów szkolnych za miesiąc: kwiecień, maj, czerwiec
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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
• przedłuŜenia powierzenia stanowiska dyrektora PSP Nr 8 w O-cu Św. ul. Górna 3
3) zaakceptował sposób podziału odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalny dla
nauczycieli emerytów i rencistów
6. Sprawy finansowe - w zakresie, których Prezydent Miasta:
1) podjął zarządzenie w sprawie:
• odpisania w pozostałe koszty operacyjne naleŜności z tytułu łącznego zobowiązania
pienięŜnego naleŜnego od osób fizycznych za rok 2004 – dot. naleŜności
nieściągalnych przez Urząd Skarbowy
• odpisania w pozostałe koszty operacyjne naleŜności z tytułu podatku od
nieruchomości z tytułu podatku od nieruchomości naleŜnego od osób prawnych - dot.
naleŜności od zlikwidowanej firmy
2) wyraził zgodę na ogłoszenie przetargu na uzyskanie kredytu na dofinansowanie zadania
inwestycyjnego pn. „Uzupełnienie funkcji kulturalno – rekreacyjnych w ramach rewitalizacji
obszaru Śródmieścia Miasta Ostrowca Św. (renowacja zbiorników)
7. Sprawy organizacyjne i róŜne - w zakresie, których Prezydent Miasta podjął zarządzenie
w sprawie:
• ustalenia cennika opłat MOSiR – dot. opłat za wstęp w związku z organizowaną akcją
promocyjną pn. „Rawszczyzna dzieciom” i „Szóste urodziny Rawszczyzny”
• powołania Zespołu d/s przyjęcia bilansu na dzień zakończenia likwidacji Zakładu
BudŜetowego „Izba Wytrzeźwień” w O-cu Św.
• ustalenia składu osobowego Komisji Gminnej do spraw szacowania strat
• w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych w produkcji rolnej znajdujących się
na obszarach dotkniętych klęskami Ŝywiołowymi
• powołania Gminnego Biura Spisowego
• wyraŜenia zgody na przekazanie alkomatu na rzecz StraŜy Miejskiej w O-cu Św. –
dot. alkomatu będącego w uŜytkowaniu likwidowanej Izby Wytrzeźwień
• powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Miasta
Rzeczypospolitej Polskiej
Z szeregu spraw rozpatrywanych przez Prezydenta Miasta w dniach 11 - 18 czerwca
2010 r. na szczególną uwagę zasługują:
1. Sprawy z zakresu gospodarki mieniem komunalnym – w zakresie, których Prezydent
Miasta:
1) podjął zarządzenie w sprawie:
• wypłaty odszkodowania – dot. odszkodowania za działkę wydzieloną pod poszerzenie
ul. Akacjowej
• likwidacji środków trwałych stanowiących składniki mienia Gminy O-c Św. – dot.
likwidacji 3 wiat przystankowych (umorzonych w 100%)
• ustalenia warunków przeprowadzenia przetargu na sprzedaŜ nieruchomości – dot.
sprzedaŜy nieruchomości połoŜonej przy ul. Lawendowej o pow. 0,9389 ha
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2) wyraził zgodę na zamówienie opinii geodezyjnych na potrzeby wystąpienia z wnioskiem
o zasiedzenie nieruchomości gruntowych połoŜonych w rejonie ul. Furmańskiej
2. Sprawy z zakresu gospodarki komunalnej – w zakresie, których Prezydent Miasta:
1) wyraził zgodę na:
• udzielenie zamówienia w trybie Okólnika Nr 4/2007 Prezydenta Miasta na wykonanie
remontu oświetlenia Ogródka Jordanowskiego przy ul. Kopernika w O-cu Św.
• ogłoszenie przetargu nieograniczonego na wykonanie remontu ulicy Wspólnej na
odcinku od ul. Polnej do ul. M.Dąbrowskiej
3. Sprawy z zakresu planowania przestrzennego i ochrony środowiska – w zakresie,
których Prezydent Miasta:
1) podjął zarządzenie w sprawie wyraŜenia zgody na usunięcie drzew z nieruchomości
połoŜonej przy ul. Struga 8 w O-cu Św.
– z uwagi na obumarcie drzew lub
z uwagi na zagroŜenie mienia
2) wyraził zgodę na udzielenie zamówienia w trybie Okólnika Nr 4/200 Prezydenta Miasta na
wykonanie opracowania dot. kompleksowej oceny aktualności Studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta O-ca Św. oraz miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego wraz z analizą zmian w zagospodarowaniu przestrzennym
miasta
4. Sprawy z zakresu inwestycji miejskich – w zakresie, których Prezydent Miasta:
1) podjął zarządzenie w sprawie powierzenia do realizacji zadania polegającego na montaŜu
4 wiat przystankowych na terenie miasta O-ca Św.
2) wyraził zgodę na udzielenie zamówienia w trybie Okólnika Nr 4/2007 Prezydenta Miasta
na wykonanie „Programu badań archeologicznych w związku z budową ul. Denkowskiej”
5. Sprawy oświatowe - w zakresie, których Prezydent Miasta:
1) podjął zarządzenia w sprawie powierzenia wykonania zadania w ramach realizacji
Rządowego programu wspierania w latach 2009 – 2014 organów prowadzących
w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I – III szkół
podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia – „Radosna szkoła” – dot.
placówek oświatowych: PSP Nr 1, PSP Nr 3, PSP Nr 4, PSP Nr 8, PSP Nr 9, PSP Nr 12, ZSP
Nr 1, ZSP Nr 2, ZSiPP Nr 3
2) skierował pod obrady sesji rady Miasta projekt uchwały w sprawie :
• zasad udzielania i rozmiaru obniŜek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin
zajęć nauczycieli, którym powierzono obowiązki doradcy metodycznego – dot.
nauczycieli udzielających
merytorycznego wsparcia nauczycielom szkół
podstawowych i gimnazjalnych
• zmiany nazwy Publicznego Gimnazjum Nr 2 w O-cu Św. – dot. zmiany placówki na
Publiczne Gimnazjum Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi i Sportowymi
3) wyraził zgodę na powierzenie Pani Krystynie Jurys pełnienie obowiązków dyrektora
Centrum Kształcenia Ustawicznego w O-cu Św. na okres od dnia 1 września 2010 r. do dnia
30 czerwca 2011 r.
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6. Sprawy finansowe - w zakresie, których Prezydent Miasta:
1) skierował pod obrady sesji Rady Miasta projekt uchwały w sprawie:
• zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2009 r. przedstawionego przez Miejską
Bibliotekę Publiczną
• zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2009 r. przedstawionego przez Biuro
Wystaw Artystycznych
• zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2009 r. przedstawionego przez Miejskie
Centrum Kultury
2) podjął zarządzenie w sprawie:
• zmian w planie wydatków budŜetu O-ca Św. na 2010 r.
• zmian w planie wydatków UM O-ca Św. na 2010 r.
• zmian w planie finansowym zakładu budŜetowego ZUM na 2010 r.
• zmian w planie finansowym zakładu budŜetowego Targowiska Miejskie na 2010 r.
• zmian w planach finansowych placowek oświatowych: PSP Nr 1, PSP Nr 3, PSP nr 4,
PSP N r 8, PSP Nr 9, PSP Nr 12, ZSP Nr 1, ZSP Nr 2, ZSiPP Nr 3, Przedszkola
Publicznego Nr 16 i Nr 21
8. Sprawy organizacyjne i róŜne - w zakresie, których Prezydent Miasta podjął zarządzenie
w sprawie:
• upowaŜnienia do podejmowania działań wobec dłuŜników alimentacyjnych,
prowadzenia postępowań i wydawanie w tych sprawach decyzji, postanowień
i zaświadczeń
• upowaŜnienie do prowadzenia postępowań w sprawach przyznawania świadczeń z
funduszu alimentacyjnego, a takŜe wydawania w tych sprawach decyzji
administracyjnych, postanowień i zaświadczeń oraz do przekazywania do biura
informacji gospodarczej informacji gospodarczych o zobowiązaniach dłuŜnika
alimentacyjnego
• wyraŜenia zgody na oddanie nieruchomości lub ich części, na które został
ustanowiony trwały zarząd, w najem lub dzierŜawę na okres dłuŜszy niŜ 3 lata
• likwidacji środka trwałego – dot. likwidacji zestawu komputerowego z uwagi na jego
fizyczne zuŜycie i brak moŜliwości naprawy – uŜytkowanego przez Targowisko
Miejskie
• uzupełnienia stosowanego w UM O-ca Św. jednolitego rzeczowego wykazu akt dla
organów gmin i związków międzygminnych
• wyraŜenia zgody na zamianę lokalu – dot. zamiany lokalu połoŜonego przy ul.
Parkowej 2 na ul. Kuźnia
• umorzenia wierzytelności – dot. wierzytelności za lokal mieszkalny od osoby zmarłej
Prezydent Miasta i Wiceprezydenci ponadto uczestniczyli w dniach w:
19 kwietnia - IV Kongresie Stowarzyszeń Województwa Świętokrzyskiego w Wojewódzkim
Domu Kultury w Kielcach
22 kwietnia - finale konkursu poświęconego pamięci PapieŜa Jana Pawła II, który odbył się
w Zespole Szkół Nr 3
23 kwietnia - posiedzeniu Zarządu Związku Miasta Polskich, które odbyło się w Mielcu
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24 kwietnia - Zawodach Strzeleckich o Puchar Prezydenta Miasta
28 kwietnia - Przedszkolnym Festiwalu Ekologicznym pod hasłem „Bal na wiosennej łące
inspirowany muzyką Fryderyka Chopina” przygotowanym przez Przedszkole Publiczne Nr 7
30 kwietnia - akademii z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja w Publicznym
Przedszkolu Nr 5
3 maja - uroczystych obchodach 219 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja
4 maja - wernisaŜu wystawy Piotra Komorowskiego pt. „Personifikacje” w Galerii Fotografii
MCK
5 maja:
Zespołowi Szkół
- uroczystości związanej z nadaniem imienia Orląt Lwowskich
Publicznych nr 2
- spotkaniu w Urzędzie Miasta biskupa Krzysztofa Nitkiewicza z samorządowymi władzami
Ostrowca Świętokrzyskiego i powiatu ostrowieckiego
7 – 9 maja - obchodach „Dni Ziemi” poświęconych Kampinoskiemu Parkowi Narodowemu,
podczas których zaprezentowano jego region, kulturę oraz przyrodę
7 maja - pikniku integracyjnym pod hasłem „Bądźmy razem” zorganizowanym w ramach
obchodów Dnia Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną
11 maja - podsumowaniu międzyprzedszkolnego konkursu plastycznego „Moje silne
drzewo” zorganizowanym przez Przedszkole Publiczne Nr 16
12 maja - Targach Pracy i Edukacji zrealizowanych w Centrum Przedsiębiorczości
i Aktywizacji Zawodowej w ramach projektu „OHP jako realizator usług rynku pracy”
14 maja:
- obchodach Dni Hutnika 2010
- posiedzeniu Zarządu Związku Miast Polskich w Sochaczewie
17 – 21 maja - Targach EXPO w Szanghaju
18 maja - uroczystościach związanych z Dniem StraŜaka, które odbyły się w siedzibie
Komendy StraŜy PoŜarnej w Ostrowcu Świętokrzyskim
20 maja - szkoleniu obronnym
21 – 23 maja - obchodach Dni Ostrowca
26 maja - konferencji związanej z obchodami Jubileuszu 10-lecia Agencji Rozwoju
Lokalnego
1 czerwca - obchodach Dnia Dziecka w Kinie Etiuda oraz inauguracji kina 3 D
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6 czerwca - wręczeniu nagród uczestnikom Ogólnopolskiego Turnieju Tańca Towarzyskiego
o Puchar Prezydenta Miasta
9 – 10 czerwcaOgólnopolskiej Akcji Cała Polska Czyta Dzieciom – czytanie
przedszkolakom w Przedszkolu Publicznym Nr 11, Przedszkolu Publicznym Nr 7 oraz
Świetlicy Osiedlowej Pułaneczka
11 – 13 czerwca - Pikniku Gombrowiczowskim
13 czerwca - Turnieju Szachowym o Puchar Prezydenta Miasta
16 czerwca:
- spotkaniu z Marszałkiem Województwa Świętokrzyskiego Adamem Jarubasem
- rozstrzygnięciu Plebiscytu „Uczeń Roku” w Biurze Wystaw Artystycznych
17 – 18 czerwca - posiedzeniu Zarządu Związku Miast Polskich, które odbyło się w Sopocie
17 – 22 czerwca- wizyta w mieście partnerskim Gennevilliers w ramach wymiany kulturowej
miast
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