Sprawozdanie z prac Prezydenta Miasta
w okresie od dnia 22 maja 2009 r. do dnia 19 czerwca 2009r.

Z szeregu spraw rozpatrywanych przez Prezydenta Miasta w dniach 22 maja - 16 czerwca
2009 r. na szczególną uwagę zasługują:
1. Sprawy z zakresu gospodarki mieniem komunalnym – w zakresie, których Prezydent Miasta:
1) podjął zarządzenie w sprawie:
• likwidacji środka trwałego - dot. rozbiórki budynku połoŜonego na działce przy ul. Aleja 3-go
Maja 39, którą Gmina O-c Św. nabyła przez zasiedzenie
• udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Gminy O-c Św. na zebraniu Wspólnoty
Mieszkaniowej połoŜonej na Os. Słonecznym 6
• udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Gminy O-c Św. na zebraniu Wspólnoty
Mieszkaniowej połoŜonej na Os. Słonecznym 8
• udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Gminy O-c Św. na zebraniu Wspólnoty
Mieszkaniowej połoŜonej przy ul. Górzystej 5/11
2) wyraził zgodę na:
• wynajęcie na okres 3 lat gruntu o pow. 700 m2 połoŜonego przy ul. Chabrowej
z przeznaczeniem na poprawę zagospodarowania nieruchomości będącej własnością spółki
MADAMA
• wynajęcie na okres 2 lat gruntu przy ul. Zagłoby pod usytuowanie tymczasowej tablicy
reklamowej
• wydzierŜawienie na czas nieokreślony gruntu o pow. 150 m2 połoŜonego przy
ul. Modrzewiowej z przeznaczeniem pod zieleń przydomową na rzecz uŜytkowników
wieczystych działki sąsiedniej
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 demontaŜ sufitu
podwieszanego w hali sportowej budynku MOSiR przy ul. Świętokrzyskiej
• ogłoszenie przetargu nieograniczonego na wykonanie remontu ul. Garncarskiej
• ogłoszenie przetargu nieograniczonego na wykonanie rozbiórki budynku murowanego
połoŜonego przy A. 3-go Maja 39
• powtórne przeprowadzenie zamówienia publicznego w trybie Okólnika Nr 4/2007 Prezydenta
Miasta na wykonanie remontu oświetlenia przy drodze wewnętrznej w rejonie bloku OTBS
na Os. Ogrody 35/5
2) podjął zarządzenie w sprawie:
• powierzenia realizacji demontaŜu i usunięcia oświetlenia zespołu garaŜy połoŜonego przy
ul. Leśnej w O-cu Św.
• ustalenia składu osobowego Komisji Miejskiej do spraw szacowania strat w gospodarstwach
rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej znajdujących się na obszarach dotkniętych
klęskami Ŝywiołowymi
3. Sprawy z zakresu planowania przestrzennego i ochrony środowiska – w zakresie, których
Prezydent Miasta wyraził zgodę na ogłoszenie przetargu nieograniczonego na usługę polegającą na
demontaŜu, załadunku, transporcie i unieszkodliwieniu wyrobów zawierających azbest z pokryć
dachowych obiektów budowlanych
4. Sprawy z zakresu inwestycji miejskich – w zakresie, których Prezydent Miasta wyraził zgodę na:
• udzielenie zamówienia zgodnie z Okólnikiem Nr 4/2007 Prezydenta Miasta na budowę
oświetlenia skweru na Os. Rosochy
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•
•

przeprowadzenie zgodnie z Okólnikiem Nr 4/2007 Prezydenta Miasta procedury udzielenia
zamówienia publicznego dotyczącego zakupu ciągnika do pielęgnacji nawierzchni boisk
udzielenie zamówienia na odtworzenie drogi dojazdowej przebiegającej pomiędzy
nowobudowanym budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym o charakterze socjalnym
a istniejącym budynkiem przy ul. Osadowej 7

5. Sprawy finansowe - w zakresie, których Prezydent Miasta podjął zarządzenie w sprawie:
• zmian w budŜecie Gminy O-c Św. na 2009 r.
• zmian w planie finansowym MOPS na 2009 r.
• inwentaryzacji druków ścisłego zarachowania znajdujących się na stanie UM
• zmieniające zarządzenie w sprawie zasad przekazywania i rozliczania dotacji z budŜetu
Gminy O-c Św. dla gminnej instytucji kultury - MCK na 2009 r.
• zmieniające zarządzenie w sprawie zasad przekazywania i rozliczania dotacji z budŜetu
Gminy O-c Św. dla gminnej instytucji kultury - BWA na 2009 r.
• zmian w planach finansowych placówek oświatowych: Publicznego Gimnazjum Nr 2,
Przedszkola Publicznego Nr 11 i 21, PSP Nr 12
7. Sprawy organizacyjne i róŜne - w zakresie, których Prezydent Miasta podjął zarządzenie
w sprawie:
• ustalenia cennika opłat MOSiR w O-cu Św. - dot. opłat obowiązujących w dniu 1 czerwca
w związku z Dniem Dziecka
• zatwierdzenia na 2009 r. ogólnego kosztu świadczeń przyznawanych przez MOPS
• powołania zespołu d/s opracowania wzoru flagi Gminy O-c Św.
• ustalenia składu osobowego komisji Miejskiej do spraw oceny strat na obszarze dotkniętym
obfitymi opadami deszczu
Z szeregu spraw rozpatrywanych przez Prezydenta Miasta w dniach 17 - 19 czerwca 2009 r. na
szczególną uwagę zasługują:
1. Sprawy z zakresu gospodarki mieniem komunalnym – w zakresie, których Prezydent Miasta:
1) wyraził zgodę na zlecenie wykonania wznowienia trzech punktów granicznych działki gruntu
ozn. nr 48/45 zabudowanej budynkiem wielomieszkaniowym na Os. Pułanki 5
2) podjął zarządzenie w sprawie ustalenia warunków przeprowadzenia przetargu na sprzedaŜ
nieruchomości - dot. nieruchomości połoŜonej przy ul. Kilińskiego o pow. 0,7907 ha
3) skierował pod obrady sesji Rady Miasta projekt uchwały w sprawie:
• nabycia nieruchomości na rzecz Gminy O-c Św. - dot. nabycia nieruchomości niezabudowanej
o pow. 0,8937 ha połoŜonej w rejonie ul. Stawki Denkowskie
• zbycia nieruchomości w drodze darowizny - dot. zbycia na rzecz Powiatu Ostrowieckiego
działki gruntu o pow. 0,2278 ha połoŜonej przy ul. 11 - go Listopada
• zbycia nieruchomości w drodze darowizny - dot. zbycia na rzecz Powiatu Ostrowieckiego
działek gruntowych o łącznej pow. 0,0006 ha połoŜonych przy ul. Waryńskiego
• zbycia nieruchomości w drodze darowizny - dot. zbycia na rzecz Powiatu Ostrowieckiego
działki gruntu o pow. 0,2278 ha połoŜonej przy Alei Jana Pawła II
• nadania nazwy drodze wewnętrznej
• określenia szczegółowych warunków korzystania z nieruchomości lub ich części
przekazanych w trwały zarząd gminnym jednostkom organizacyjnym
• zbycia nieruchomości w drodze darowizny 2. Sprawy z zakresu gospodarki komunalnej – w zakresie, których Prezydent Miasta:
1) podjął zarządzenia w sprawie określenia form zawierania z przewoźnikami umów dotyczących
uzgodnienia zasad korzystania z przystanków autobusowych na terenie O-ca Św. oraz uzgodnienia
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zasad realizowania obowiązku utrzymania czystości przystanków autobusowych oraz ustalenia opłaty
za zastępczą realizację tego obowiązku przez Gminę Ostrowiec Św.
2) wyraził zgodę na udzielenie zamówienia w oparciu o Okólnik Nr 4/2007 Prezydenta Miasta na
wykonanie oznakowania pionowego i poziomego zgodnie z nowym projektem organizacji ruchu w
ulicy Armii Krajowej
3. Sprawy z zakresu planowania przestrzennego i ochrony środowiska – w zakresie, których
Prezydent Miasta:
1) podjął zarządzenie w sprawie:
• wyraŜenia zgody na usunięcie drzewa z nieruchomości szkolnej Przedszkola Publicznego
Nr 16 w O-cu Św. - z uwagi na zagroŜenie bezpieczeństwa
• wyraŜenia zgody na usunięcie drzew z nieruchomości połoŜonej w O-cu Św. na Os. Ogrody z uwagi na fakt iŜ drzewa są obumarłe
• wyraŜenia zgody na usunięcie drzew z nieruchomości połoŜonej w O-cu Św. przy ul. Polnej z uwagi na fakt obumarcia drzewa
• przeznaczenia środków GFOŚiGW - dot. przeznaczenia środków w kwocie 4000 zł na
dofinansowanie Program promocji i wdraŜania selektywnej zbiórki odpadów na terenie
Gminy O-c Św. pn. „Szukaj zysku w odzysku” edycja VI - zakup pomocy dydaktycznych
(nagród) dla gminnych placówek oświatowych
4. Sprawy z zakresu inwestycji miejskich – w zakresie, których Prezydent Miasta wyraził zgodę na:
• ogłoszenie przetargu nieograniczonego na budowę kanału sanitarnego w ul. Gombrowicza
• ogłoszenie przetargu nieograniczonego na budowę ul. Ogrodowej na odcinku od
ul. Sikorskiego do ul. Słonecznej
5. Sprawy oświatowe - w zakresie, których Prezydent Miasta skierował pod obrady sesji Rady Miasta
projekt uchwały w sprawie:
• ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę O-c Św.
• ustalenia planu sieci publicznych gimnazjów prowadzonych przez Gminę O-c Św. oraz granic
ich obwodów
• ustalenia planu sieci przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę O-c Św.
6. Sprawy z zakresu rozwoju i promocji gospodarczej – w zakresie, których Prezydent Miasta
wyraził zgodę na ogłoszenie przetargu nieograniczonego na wykonanie usługi MenedŜera Projektu
„Zarządzanie i nadzór nad budową ul. Zagłoby - IV etap w O-cu Św. od Al. 3 Maja do przecięcia
z przedłuŜeniem ul. J.Samsonowicza wraz z budową wiaduktu nad torami PKP i węzła „Brezelia” na
przecięciu z drogą nr 755
7. Sprawy finansowe - w zakresie, których Prezydent Miasta:
1) podjął zarządzenie w sprawie zmian w budŜecie Gminy O-c Św. na 2009 r.
2) skierował pod obrady sesji rady Miasta projekt uchwały w sprawie:
• zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2008 r. przedstawionego przez MCK
• zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2008 r. przedstawionego przez BWA
• zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2008 r. przedstawionego przez MBP
8. Sprawy organizacyjne i róŜne - w zakresie, których Prezydent Miasta skierował pod obrady sesji
Rady Miasta projekt uchwały w sprawie:
• regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy O-c Św.
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Prezydent Miasta i Wiceprezydenci ponadto uczestniczyli w dniach w:
25 maja:
- w konferencji p.t. „Wychowanie do miłości, odpowiedzialności i słuŜby” zorganizowanej przez
Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Sandomierskiej
- spotkaniu z Wiceprezesem Rady Ministrów, Ministrem Gospodarki Waldemarem Pawlakiem w auli
WyŜszej Szkoły Biznesu i Przedsiębiorczości. Dyskusja dotyczyła polskiej gospodarki w dobie
światowego kryzysu i uwzględniała problemy naszego regionu
26 maja - w podpisaniu w Urzędzie Marszałkowskim umowy na realizację kolejnego kompleksu
boisk w ramach Programu budowy kompleksów sportowych pn. „Moje Boisko –Orlik 2012”
27 maja - podpisaniu w Warszawie aktu notarialnego, na mocy którego Gmina Ostrowiec
Świętokrzyski stała się właścicielem dawnego browaru Saskich
28 maja
- uroczystych obchodach Dnia Samorządu Terytorialnego, które odbyły się w Pałacu Prezydenckim
w Warszawie
- wernisaŜu wystawy Krzysztofa Gierałtowskiego „Niepotrzebne Portrety” w Galerii Fotografii MCK
29 maja - wernisaŜu wystawy BoŜeny Sergiel „Epoka Serca” w Biurze Wystaw Artystycznych
30 maja:
- symbolicznym przekazaniu kluczy do miasta
studentom WyŜszej Szkoły Biznesu i
Przedsiębiorczości podczas „Juwenaliów 2009”
- meczu bokserskim zorganizowanym z okazji 80 rocznicy powstania KS „KSZO”
2 czerwca:
- spotkaniu z Panem Grzegorzem Ryskim - zastępcą Świętokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiego
Państwowej StraŜy PoŜarnej w Kielcach w sprawie modernizacji oraz inwestycji w obiektach
Powiatowej StraŜy PoŜarnej w Ostrowcu Świętokrzyskim.
- spotkaniu z Panią Małgorzatą Janiszewską - Dyrektorem Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony
Środowiska w Kielcach poświęconym współpracy w zakresie ochrony środowiska
4 czerwca - koncercie kompozytorskim z muzyką Henryka Mikołaja Góreckiego w Diecezjalnym
Sanktuarium BoŜego Miłosierdzia na osiedlu Ogrody
5 czerwca- wystawie i debacie na temat „Jak odzyskaliśmy wolność 4 czerwca 1989 – 2009”, które
odbyły się w Kinie Etiuda
7 czerwca - otwarciu wystawy „PRL-tak daleko, tak blisko…” w Muzeum Historyczno –
Archeologicznym
8 czerwca - podpisaniu umowy na budowę hali sportowo – widowiskowej
9 czerwca - w uroczystym podsumowaniu plebiscytu Uczeń Roku 2009, które odbyło się w Biurze
Wystaw Artystycznych
10 czerwca - uroczystych obchodach 90 –lecia Związku Inwalidów Wojennych RP
12 czerwca:
- uroczystej Mszy Świętej odprawianej w 10 rocznicę spotkania z Ojcem Świętym Janem Pawłem II
w Sandomierzu
- uroczystościach poświęconych mjr J. Piwnikowi „Ponuremu” oraz poległym Ŝołnierzom AK
Ostrowieckiego Oddziału Dywersji, które odbyły się w II LO im Joachima Chreptowicza
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16 czerwca:
- uroczystym podsumowaniu Ostrowieckich Igrzysk MłodzieŜy Szkolnej i Współzawodnictwa
Sportowego o tytuł Najbardziej Usportowionej Szkoły Podstawowej i Gimnazjum za rok szkolny
2008/2009
- V Świętokrzyskim Spotkaniu Pracowników i Uczestników Środowisk Domów Samopomocy
„Zawsze razem”
19 czerwca:
- w uroczystym zakończeniu roku szkolnego 2008/2009
- spotkaniu zorganizowanym przez Świętokrzyską Izbę Gospodarczą poświęconym moŜliwością
pozyskiwania środków unijnych na rozwój działalności gospodarczej
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