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Sprawozdanie 

z działalności Prezydenta Miasta 

w okresie od 26.01.2015r.do 26.02.2015 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 26 stycznia podjęto 19 uchwał, które są w trakcie realizacji. 

W okresie między sesjami Prezydent wydał łącznie 22 Zarządzenia. 

Zarządzania dotyczyły:

− ogłoszenia  konkursu  ofert  na  realizację  zadań  publicznych  w  zakresie 

rozwoju sportu na terenie miasta Skarżyska-Kamiennej w 2015 roku;

− wyznaczenia  przewodniczącego  Rady  Społecznej  Samodzielnego 

Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej 'Przychodnie Miejskie' w Skarżysku-

Kamiennej; 

− ustalenia  ceny  wywoławczej  w  trzecim  przetargu  na  sprzedaż 

nieruchomości  gruntowej  nr  ewid.37/23  i  37/24  położonej  w  Skarżysku-

Kamiennej przy Al. Niepodległości; 

− powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej; 

− ustalenia wynagrodzenia z tytułu ustanowienia prawa służebności przesyłu 

nieruchomości położonej w Skarżysku-Kamiennej w rejonie ulicy Podlaskiej; 

− powołania  likwidatora  jednostki  organizacyjnej  Zarząd  Zasobów 

Komunalnych w Skarżysku-Kamiennej;

− ustalenia  cen  wywoławczych  w  drugich  przetargach  na  sprzedaż  lokali 

mieszkalnych położonych w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Obywatelskiej 7; 



− zmian w budżecie miasta Skarżyska-Kamiennej na 2015 rok; 

− przeniesienia  planowanych  wydatków  na  2015  rok  między  jednostkami 

organizacyjnymi; 

− komisji  przetargowej  i  przeprowadzenia  postępowania  o  udzielenie 

zamówienia  publicznego  o  wartości  poniżej  5  186  000  euro  w  trybie 

przetargu  nieograniczonego  na:  'Naprawa,  remonty  bieżące,  utrzymanie 

dróg gminnych o nawierzchni żużlowej, gruntowej i tłuczniowej w Skarżysku-

Kamiennej w 2015 r'; 

− powołania  komisji  przetargowej  i  przeprowadzenia  postępowania  o 

udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 207 000 euro w trybie 

przetargu  nieograniczonego  na  zadanie  pn:'  Sporządzanie  operatów 

szacunkowych  nieruchomości  dla  potrzeb  Gminy  Skarżysko-Kamienna  - 

część I'; 

− cofnięcia pełnienia obowiązków dyrektora jednostki organizacyjnej Zarząd 

Zasobów Komunalnych w Skarżysku-Kamiennej; 

− ustalenia  wynagrodzenia  miesięcznego  Prezesa  Zarządu  jednoosobowej 

spółki  pod  nazwą:  Miejska  Komunikacja  Samochodowa  Spółka  z 

ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Skarżysku-Kamiennej; 

− powołania komisji konkursowej do opiniowania i oceny ofert złożonych na 

realizację zadań własnych gminy w zakresie  rozwoju  sportu  w mieście w 

otwartym konkursie ofert na rok 2015; 

− odwołania  dyrektora  jednostki  organizacyjnej  Zarząd  Zasobów 

Komunalnych w Skarżysku-Kamiennej; 

− zmiany  zarządzenia  nr  203/2014  z  dnia  25  sierpnia  2014  r.  w  sprawie 

określenia zasad przyznawania patronatów przez Prezydenta Miasta;

− komisji  przetargowej  i  przeprowadzenia  postępowania  o  udzielenie 

zamówienia  publicznego  o  wartości  poniżej  5  186  000  euro  w  trybie 

przetargu nieograniczonego na: 'Przebudowa ul. Zwycięzców w Skarżysku-

Kamiennej na odcinku od ul. Wojska Polskiego do ul. Harcerskiej';

− zmiany Zarządzenia Prezydenta Miasta nr 312/2014 z dnia 19 grudnia 2014 r. 

w  sprawie  powołania  Gminnej  Komisji  ds.  Rozwiązywania  Problemów 

Alkoholowych; 

− zmiany  Zarządzenia  Prezydenta  Miasta  Nr  1/2015  z  dnia  02.01.2015  r.  w 



sprawie  udzielania  zaliczek  stałych  dla  pracowników  Urzędu  Miasta  w 

Skarżysku-Kamiennej, którzy w związku z czynnościami służbowymi pokrywają 

bezpośrednio stale powtarzające się wydatki; 

− komisji  przetargowej  i  przeprowadzenia  postępowania  o  udzielenie 

zamówienia  publicznego  o  wartości  poniżej  5  186  000  euro  w  trybie 

przetargu  nieograniczonego  na:  Bieżące  utrzymanie,  konserwację  i 

wykonanie oznakowania pionowego oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu 

drogowego dróg gminnych miasta Skarżyska-Kamiennej w 2015 roku;

− ustalenia ceny wywoławczej w drugim przetargu na sprzedaż nieruchomości 

gruntowej  niezabudowanej  położonej  w  Skarżysku-Kamiennej  przy  ul. 

Pięknej; 

− przymusowego  doprowadzenia  przez  Policję  osób  podlegających 

kwalifikacji wojskowej.

W tym okresie ogłoszono 6 przetargów. Dotyczyły one: 

− „Wykonania  remontów  cząstkowych  nawierzchni  bitumicznych  dróg 

gminnych w m. Skarżysko - Kamienna w 2015 r.”;

− Realizacji  programów  opiekuńczo-wychowawczych  w  placówkach 

oświatowych na terenie Gminy Skarżysko-Kamienna;

− Naprawy,  remontów bieżących utrzymanie dróg gminnych o nawierzchni 

żużlowej, gruntowej i tłuczniowej w Skarżysku-Kamiennej w 2015r.;

− Sporządzania  operatów szacunkowych nieruchomości  dla  potrzeb Gminy 

Skarżysko-Kamienna – część I;  

− Przebudowy  ul.  Zwycięzców  w  Skarżysku-Kamiennej  na  odcinku  od  ul. 

Wojska Polskiego do ul. Harcerskiej;

− Bieżącego utrzymania,  konserwacji  i  wykonania oznakowania pionowego 

oraz  urządzeń  bezpieczeństwa  ruchu  drogowego  dróg  gminnych  miasta 

Skarżyska-Kamiennej w 2015r.

SPRAWY RÓŻNE

3 i  4 lutego Prezydent Skarżyska-Kamiennej Konrad Krönig odbył wizytę w 

Ministerstwie  Gospodarki.  Spotkania  z  ministrem  Arkadiuszem  Bąkiem  dotyczyły 



zasad  i  możliwości  włączania  terenów  w  Specjalną  Strefę  Ekonomiczną  oraz 

współpracy resortu z miastem w zakresie możliwości pozyskiwania inwestorów.

6  lutego Prezydent  spotkał  się  z  przedstawicielem  firmy  Marathon 

International  z  Poznania.  Spotkanie  dotyczyło  możliwości  ulokowania  inwestycji 

firmy w Skarżysku-Kamiennej.

6  lutego Prezydent  wziął  także  udział  w  zebraniu  sprawozdawczym, 

podsumowującym 2014 rok w OSP Książęce.

15 lutego uczestniczył w otwarciu Memoriału im. Marcina Jastrzębia w Piłce 

Nożnej,  który  rozgrywany  był  na  hali  sportowej  w  Miejskim  Centrum  Sportu  i 

Rekreacji w Skarżyska-Kamiennej.

15  lutego Prezydent  miasta  uczestniczył  również  w  uroczystości 

upamiętniającej  75.  rocznicę  rozstrzelania  360  osób  związanych  z  organizacją 

„Orzeł Biały”. Uroczystości odbywały się przy mogile na osiedlu Bór. 

16 lutego Prezydent zainaugurował Zimową Akademię Karate, w której w 

czasie ferii bierze udział ponad 100 osób.

18  i  19  lutego brał  udział  w  Konferencji  Smart  City  Forum w Warszawie, 

poświęconej  rozwojowi  inteligentnych  miast  w  Polsce.  W  czasie  pobytu  w 

Warszawie,  Prezydent  gościł  również  w  Polskiej  Agencji  Informacji  i  Inwestycji 

Zagranicznych. W czasie rozmowy z prezes Agencji, Moniką Piątkowską zapadły 

ustalenia, że tereny wchodzące w skład – powstającej  z  inicjatywy Prezydenta 

Skarżyska  –  Miejskiej  Bazy  Terenów  Inwestycyjnych  będą  promowane  przez 

Agencję wśród inwestorów zagranicznych. 

20  lutego Prezydent  uczestniczył  w  spotkaniu,  zorganizowanym  z  jego 

inicjatywy  z  Zarządem  Specjalnej  Strefy  Ekonomicznej  „Starachowice”  S.A.  W 

spotkaniu  wzięli  udział  m.in.  radni  Rady  Miasta  i  włodarze  ościennych  gmin. 

Spotkanie dotyczyło zasad włączania gruntów do Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

23 lutego w Skarżysku gościli  przedstawiciele firmy Marathon International, 

którzy  podjęli  decyzję  o  zainwestowaniu  w  Skarżysku-Kamiennej.  Po  owocnych 

spotkaniach z prezydentem Konradem Krönigiem i wiceprezydentem Andrzejem 

Brzezińskim,  firma  zamierza  otworzyć  w  naszym  mieście  centrum  transportowe, 

zatrudniając na początku 20 kierowców międzynarodowych i kilku pracowników 

administracyjno-biurowych,  a  wraz  z  rozwojem  firma  będzie  poszerzała 

zatrudnienie,  dając  miejsca  pracy  dla  mieszkańców  Skarżyska,  powiatu 



skarżyskiego i okolic.

Panie  Przewodniczący,  Panie  i  Panowie  Radni,  Szanowni  Państwo! 

Przedkładając w dniu dzisiejszym sprawozdanie z działalności Prezydenta, składam 

wniosek o jego przyjęcie. 


