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Sprawozdanie 

z działalności Prezydenta Miasta 

w okresie od 29.12.2015 r. do 3.02.2016r.

Panie Przewodniczący, Panie i Panowie Radni, Szanowni Państwo! 

W sprawozdaniu przedstawionym na dzisiejszej Sesji Rady Miasta poinformuję Wysoką Radę

o działaniach podjętych przez Prezydenta Miasta Skarżyska-Kamiennej począwszy od sesji z dnia 29

grudnia 2015 roku do dnia 3 lutego 2016 roku.  

W tym czasie  odbyły  się  dwie sesje  Rady Miasta.  Na sesji  w dniu  29 grudnia  2015  roku

podjęto 10 uchwał. W dniu 15 stycznia 2016 roku odbyła się sesja Rady Miasta zwołana na wniosek

Prezydenta Miasta. Radni podjęli 7 uchwał.

W  okresie  od  sesji  z  29  grudnia  2015  roku  do  3  lutego  2016  roku  wydano  łącznie  34

zarządzenia. Dotyczyły one:

• Zarządzenie Nr 435/2015 - ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy;

• Zarządzenie Nr 436/2015 - zmian w budżecie Miasta Skarżyska – Kamiennej; 

• Zarządzenie  Nr  437/2015  -  przeniesienia  planowanych  wydatków  na  2015  rok  między

jednostkami organizacyjnymi;

• Zarządzenie  Nr  438/2015  -  pełnomocnictw  udzielanych  dyrektorom  szkół  dla  których

organem  prowadzącym  jest  Gmina  Skarżysko  -  Kamienna  do  dokonywania  czynności

prawnych z prowadzeniem placówki;

• Zarządzenie Nr 439/2015 - zmian w budżecie Miasta Skarżyska - Kamiennej na 2015 roku;

• Zarządzenie  Nr  1/2016  -  udzielenia  zaliczek  stałych  dla  pracowników  Urzędu  Miasta  w

Skarżysku - Kamiennej, którzy w związku z czynnościami służbowymi pokrywają bezpośrednio

stale powtarzające się wydatki;

• Zarządzenie Nr 2/2016 - ustalenia wysokości pogotowia kasowego na wydatki w Urzędzie

Miasta w Skarżysku - Kamiennej na 2016 rok 

• Zarządzenie Nr 3/2016 - zmiany Zarządzenia Nr 31/2014 z dnia 10 lutego 2014 roku;

• Zarządzenie  Nr  4/2016  -  ogłoszenia  konkursu  ofert  na  realizację  zadań  publicznych  w

zakresie rozwoju sportu na terenie miasta Skarżyska - Kamiennej w 2016 roku;

• Zarządzenie Nr 5/2016 - powołania zespołu do sprawdzenia taryf oraz analizy kosztów za

zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków;

• Zarządzenie  Nr  6/2016  -  ustalenia  ceny  wywoławczej  w  drugim  przetargu  na  sprzedaż

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



Niepodległości;

• Zarządzenie  Nr  7/2016  -  powołania  komisji  konkursowej  do  opiniowania  i  oceny  ofert

złożonych na realizację zadań własnych gminy w otwartych konkursach ofert;

• Zarządzenie Nr 8/2016 - zmian w budżecie gminy Skarżyska - Kamiennej na 2016 rok;

• Zarządzenie  Nr  9/2016  -  przeniesienia  planowanych  wydatków  na  2016  rok  między

jednostkami organizacyjnymi;

• zarządzenie  Nr  10/2016  -  prowadzenia  Instrukcji  z  petycjami  składanymi  do  Prezydenta

Miasta Skarżyska – Kamiennej;

• Zarządzenie  Nr  11/2016  -  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 2016 r.;

• Zarządzenie Nr 12/2016 - komisji przetargowej i przeprowadzenia postępowania o udzielenie

zamówienia  publicznego  o  wartości  poniżej  5  225  000  euro  w  trybie  przetargu

nieograniczonego na zadanie pn: 'Rewitalizacja osiedla Rejów' Przebudowa ulic w dzielnicy

Rejów w Skarżysku - Kamiennej - przedłużenie ul. Sportowej;

• Zarządzenie Nr 13/2016 - ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy;

• Zarządzenie  Nr  14/2016  -  powołania  komisji  do  przeprowadzenia  przetargów  ustnych

nieograniczonych  na  sprzedaż  nieruchomości  lokalowych  położonych  w  Skarżysku  –

Kamiennej;

• Zarządzenie  Nr  15/2016  -  zmiany  Zarządzenia  Nr  148/2012  z  dnia  12  lipca  2012  roku  w

sprawie wprowadzenia zasad rachunkowości dla Gminy Skarżysko - Kamienna oraz Urzędu

Miasta Skarżysko-Kamienna;

• Zarządzenie  Nr  16/2016  -  przeniesienia  planowanych  wydatków  na  20116  rok  między

jednostkami organizacyjnymi;

• Zarządzenie  Nr  17/2016  -  Zespołu  do  spraw  opracowania  zmian  regulaminu  'Budżetu

Obywatelskiego' Miasta Skarżyska – Kamiennej;

• Zarządzenie  Nr  18/2016  -  ustalenia  wysokości  wynagrodzenia  z  tytułu  obciążenia

nieruchomości  gminnej  położonej  w  Skarżysku  -  Kamiennej  przy  ulicy  Słowackiego

służebnością gruntową polegającą na prawie przejazdu i przechodu;

• Zarządzenie Nr 19/2016 - zmian w budżecie gminy Skarżyska - Kamiennej na 2016 rok;

• Zarządzenie  Nr  20/2016  -  wyznaczenia  pełnomocnictwa  oraz  powołania  Zespołu  ds.

opracowania 'Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Skarżysko - Kamienna na lata

2014-2020';

• Zarządzenie Nr 21/2016 - zmian w budżecie gminy Skarżyska - Kamiennej na 2016 rok;

• Zarządzenie  Nr  22/2016  -  powołania  komisji  do  przeprowadzenia  drugich  przetargów

ustnych  nieograniczonych  na  sprzedaż  prawa  użytkowania  wieczystego  nieruchomości

gruntowych niezabudowanych, położonych w Skarżysku - Kamiennej przy ul. Asfaltowej;

• Zarządzenie Nr 23/2016 - komisji przetargowej i przeprowadzenia postępowania o udzielenie



zamówienia  publicznego  o  wartości  poniżej  5.225.000  euro  w  trybie  przetargu

nieograniczonego  na:  '  Naprawa,  remonty  bieżące  utrzymanie  dróg  gminnych  o

nawierzchni żużlowej, gruntowej i tłuczniowej w Skarżysku - Kamiennej w 2016 roku';

• Zarządzenie  Nr  24/2016  -  powołania  Komisji  Mieszkaniowej  i  nadania  jej  regulaminu

działania;

• Zarządzenie  Nr  25/2016  -  ustalenia  cen  w  przetargach  na  sprzedaż  nieruchomości

gruntowych położonych w Skarżysku - Kamiennej przy ul. Sokolej 38 i Paryskiej;

• Zarządzenie Nr 26/2016 - ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży;

• Zarządzenie Nr 27/2016 - zmian w budżecie gminy Skarżyska - Kamiennej na 2016 rok;

• Zarządzenie  Nr  28/2016  –  powołania  komisji  do  przeprowadzenia  przetargu  ustnego

nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej położnej w Skarżysku-Kamiennej

przy ulicy Spółdzielczej; 

• Zarządzenie Nr 29/2016 – ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy. 

SPRAWY RÓŻNE

30  grudnia 2015  roku prezydent  Skarżyska,  Konrad Krönig  podpisał  z  prezesem Miejskiej

Komunikacji Samochodowej, Bartoszem Iskrą umowę na świadczenie przez MKS usług publicznego

transportu zbiorowego dla gminy przez okres 10 lat. Podpisanie umowy to wymóg obowiązujących

przepisów.  Warto tu  przypomnieć,  że  aby móc podpisać taki  kontrakt,  miejska Spółka musiała

spełnić  wiele  warunków  –  między  innymi  uregulować  kwestie  świadczenia  usług  dla  gmin

ościennych.

31  grudnia wielu  mieszkańców  miasta  powitało  Nowy  Rok  w  czasie  sylwestra  pod

gwiazdami na placu Staffa. Prezydent miasta o północy złożył zebranym noworoczne życzenia. 

4 stycznia 2016 roku prezydent miasta wziął udział w oficjalnym otwarciu nowej siedziby

Komendy  Powiatowej  Policji  w  Skarżysku,  która  mieści  się  przy  ulicy  Szydłowieckiej.  To  jeden  z

najnowocześniejszych obiektów policyjnych w całym kraju. W czasie uroczystości prezydent miasta

odebrał  słowa  podziękowania  za  przyczynienie  się  do  budowy  komendy,  poprzez  sprawne

przekazanie działki.

7  stycznia prezydent  Skarżyska-Kamiennej  podpisał  akt  notarialny  z  przedstawicielem

Fundacji Promocji i Rozwoju Polski Wschodniej w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste terenu

na Bernatce. To kolejny,  ważny krok  przybliżający do rozpoczęcia tam inwestycji,  czyli  budowy

parku tematyczno-edukacyjnego. Zgodnie z  zapisami umowy, inwestycja ma powstać w ciągu

najbliższych  czterech  lat.  W  przeciwnym  razie  inwestor  będzie  musiał  zapłacić  miastu  karę

umowną, a sama działka wróci na własność gminy. Inwestor zapowiedział, że w ciągu najbliższych

miesięcy  przedstawi  plan  parku.  Park  ma zapewniać  atrakcje  i  ofertę  edukacyjną  związaną z

przyrodą zarówno dla dzieci, jak i młodzieży oraz osób dorosłych. 

8 stycznia w Gimnazjum nr 1 odbywała się coroczna aukcja gadżetów na rzecz Wielkiej

Orkiestry Świątecznej Pomocy. Inicjatywę wsparł także prezydent miasta, przekazując przedmioty

na  licytację,  a  w  samej  aukcji  w  imieniu  prezydenta  uczestniczyła  sekretarz  miasta  Agnieszka



Winiarska.  

Finał WOŚP odbywał się 10 stycznia. W Skarżysku centrum wydarzeń znajdowało się w MCK,

które  przygotowało  szereg atrakcji  dla mieszkańców.  W finale  uczestniczyli  prezydenci:  Konrad

Krönig i Andrzej Brzeziński. 

12 stycznia prezydent Konrad Krönig i zastępca prezydenta Krzysztof Myszka uczestniczyli w

koncercie  „Biała  Pastorałka”,  zorganizowanym przez  wychowanków i  nauczycieli  z  Przedszkola

Publicznego nr  3  i  Szkoły  Podstawowej  nr  2 na  osiedlu  Bór.  W koncercie  wzięli  udział  rodzice,

mieszkańcy osiedla i przyjaciele szkoły. 

Także 12 stycznia kolędy i pastorałki dla swoich gości wykonywały dzieci z Przedszkola nr 6.

Występom przedszkolaków przyglądał się zastępca prezydenta Skarżyska Krzysztof Myszka. 

14 stycznia w Urzędzie Miasta odbyła się konferencja prasowa, w czasie której prezydent

Konrad  Krönig  i  przewodniczący  Rady  Gospodarczej  działającej  przy  prezydencie  Janusz

Gruszczyński  poinformowali  o  rozpoczęciu  akcji  zbierania  podpisów  poparcia  dla  budowy

obwodnicy  Skarżyska  wraz  z  budową  węzła  drogowego  Skarżysko-Północ.  Mieszkańcy  miasta

chętnie  włączyli  się  w akcję.  Przez  kolejne kilkanaście  dni  udało się  zebrać kilkanaście  tysięcy

podpisów, które trafią do Brukseli i mają być głosem poparcia dla jak najszybszego rozpoczęcia tej

niezwykle ważnej dla miasta inwestycji. 

15  stycznia prezydent  miasta  wraz  z  innymi  przedstawicielami  Skarżyska  uczestniczył  w

spotkaniu  noworocznym Warszawskiego Klubu  Przyjaciół  Ziemi  Kieleckiej,  które  odbywało  się  w

Warszawie i które poświęcone było promocji powiatu skarżyskiego i Skarżyska-Kamiennej. W czasie

spotkania o walorach naszego miasta i  ofercie inwestycyjnej  mówiła dyrektor  Centrum Obsługi

Inwestora, Ewelina Kaczorowska. 

18 stycznia rozpoczęły się ferie zimowe. Ofertę dla dzieci i  młodzieży przygotowały m.in.

Miejskie Centrum Kultury, Muzeum im. Orła Białego, Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji, Powiatowa

i Miejska Biblioteka Publiczna. Dzieci  mogły uczestniczyć w różnych zabawach i  zajęciach. Przy

wsparciu Urzędu Miasta odbywały się także zajęcia w świetlicach środowiskowych i zimowiska, a

także  Zimowa Akademia Karate  organizowana przez  Zbigniewa Zaborskiego.  Prezydent  miasta

dziękuje  wszystkim  zaangażowanym  w  przygotowanie  oferty  zajęć  dla  dzieci  i  młodzieży  na

tegoroczne ferie. 

22 stycznia prezydent wziął  udział  w II  Halowym Turnieju  Piłki  Nożnej  „Ferie  z  Kamienną

2016”,  zorganizowanym  z  inicjatywy  radnych  Adama  Cioka  i  Marka  Gąski.  Podczas  dwóch

turniejowych dni zmagało się aż 20 drużyn. W czasie podsumowania turnieju prezydent wręczał

nagrody i gratulował zwycięzcom.

28  stycznia w  Skarżysku  odbyło  się  spotkanie  informacyjne  dla  przedsiębiorców  i

pracodawców, zorganizowane przez Powiatowy Urząd Pracy przy współpracy z Urzędem Miasta.

W  czasie  konferencji  była  mowa o formach wsparcia pracodawców oferowanych przez  PUP.

Prezydent Konrad Krönig zachęcił również do korzystania ze wsparcia oferowanego dla lokalnych

przedsiębiorców przez Centrum Obsługi Inwestora. 

1 lutego odbyła się inauguracyjna sesja Młodzieżowej Rady Miasta w Skarżysku. W skład

Rady weszło 23 radnych. W czasie pierwszej sesji wybrano przewodniczącego, którym został Bartosz



Młynarczyk,  członek  komitetu  założycielskiego  Młodzieżowej  Rady  Miasta  i

wiceprzewodniczącego, którym został Daniel  Paz-Plucner. W czasie sesji  inauguracyjnej młodym

radnym gratulowali między innymi prezydent miasta Konrad Krönig, przewodniczący Rady Miasta

Leszek Golik, posłanka Marzena Okła-Drewnowicz, wicemarszałek województwa Jan Maćkowiak a

także przedstawiciele Młodzieżowej Rady Miasta z Wąchocka. 

Panie Przewodniczący, Panie i  Panowie Radni, Szanowni Państwo! Przedkładając w dniu

dzisiejszym sprawozdanie z działalności prezydenta miasta Skarżyska-Kamiennej, składam wniosek o

jego przyjęcie. 


