
OR.0057.3.2016.IS             Skarżysko-Kamienna, 30.03.2016r.

Sprawozdanie 

z działalności Prezydenta Miasta 

w okresie od 25.02.2016r. do 30.03.2016r

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

25  lutego 2016 roku do dnia 30 marca 2016 roku.  

W tym okresie wydano łącznie 36  zarządzeń. Dotyczyły one:

 Zarządzenie Nr 41/2016 - niekorzystania z prawa pierwokupu;

 Zarządzenie  Nr  42/2016  -  przeniesienia  planowanych  wydatków  na  2016  rok  między

jednostkami organizacyjnymi;

 Zarządzenie Nr 43/2016 - komisji przetargowej i przeprowadzenia postępowania o udzielenie

zamówienia  publicznego  o  wartości  poniżej  209  000  euro  w  trybie  przetargu

nieograniczonego  na  zadanie  pn.  „Ubezpieczenie  majątku  i  innych  interesów  Gminy

Skarżysko - Kamienna wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury”;

 Zarządzenie Nr 44/2016 - zmian w budżecie gminy Skarżyska - Kamiennej na 2016 rok;

 Zarządzenie  Nr  45/2016  -  powołania  komisji  do  przeprowadzenia  przetargu

nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Skarżysku - Kamiennej

przy ul. Paryskiej;

 Zarządzenie  Nr  46/2016  -  zmian  w  Wieloletniej  Prognozie  Finansowej  gminy  Skarżyska  -

Kamiennej na lata 2016-2031;

 Zarządzenie Nr 47/2016 - ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy;

 Zarządzenie  Nr  48/2016  -  ustalenia  cen  wywoławczych  na  zbycie  nieruchomości

gruntowych położonych w Skarżysku - Kamiennej przy ulicy Młodzawy;

 Zarządzenie  Nr  49/2016  -  ustalenia  cen  wywoławczych  w  przetargach  na  zbycie

nieruchomości gruntowych położonych w Skarżysku - Kamiennej przy ulicach: Rejowskiej,

Towarowej, Legionów i Rajdowej – Wieżowej;

 Zarządzenie Nr 50/2016 - ustalenia ceny wywoławczej w drugim przetargu na oddanie w

użytkowanie wieczyste na okres 99 lat nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej

w Skarżysku - Kamiennej u zbiegu ulic Sokola – Tysiąclecia;

 Zarządzenie Nr 51/2016 - ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży;

 Zarządzenie  Nr  52/2016  -  ustalenia  ceny  wywoławczej  w  przetargu  na  sprzedaż

nieruchomości gruntowej, położonej w Skarżysku - Kamiennej przy ul. Kilińskiego;
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 Zarządzenie Nr 53/2016 - zmiany Zarządzenia nr 54/2015 z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie

Regulaminu Organizacyjnego;

 Zarządzenie Nr 54/2016 - komisji przetargowej i przeprowadzenia postępowania o udzielenie

zamówienia  publicznego  o  wartości  poniżej  5.225,000  euro  w  trybie  przetargu

nieograniczonego na: ' Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych dróg

gminnych w m. Skarżysko - Kamienna w 2016r';

 Zarządzenie  Nr  55/2016  -  zmiany  Zarządzenia  Nr  16/2014  Prezydenta  Miasta  Skarżyska  -

Kamiennej  z  dnia  16  stycznia  2014r.  w  sprawie  przekazania  w  zarząd i  administrowanie

nieruchomości  gruntowej  położonej  w  Skarżysku  -  Kamiennej  u  zbiegu  ulic  Sokolej  i

Rejowskiej;

 Zarządzenie Nr 56/2016 - zmian w budżecie gminy Skarżyska – Kamiennej;

 Zarządzenie  Nr  57/2016  -  powierzenia  funkcji  Społecznego  Doradcy  Prezydenta  Miasta

Skarżyska - Kamiennej ds. Osób Niepełnosprawnych;

 Zarządzenie Nr 58/2016 - powołania komisji do przeprowadzenia rokowań na sprzedaż lokali

mieszkalnych położonych w Skarżysku - Kamiennej przy ulicy Obywatelskiej 7;

 Zarządzenie  Nr  59/2016  -  komisji  przetargowej  postępowania  o  udzielenie  zamówienia

publicznego o wartości poniżej 5.225.000 euro w trybie przetargu nieograniczonego na: '

Budowa placów zabaw  i  miejsc  aktywnego wypoczynku  na  terenie  miasta  Skarżyska  -

Kamienna w systemie zaprojektuj wybuduj dla zadań inwestycyjnych';

 Zarządzenie Nr  60/2016 -  zmiany Zarządzenia Nr  278/2014 Prezydenta Miasta Skarżyska -

Kamiennej  z  dnia  20  listopada 2014  r.  w  sprawie  wprowadzenia  korzystania  z  parkingu

niestrzeżonego, zlokalizowanego w Skarżysku - Kamiennej u zbiegu ulic Sokolej i Rejowskiej;

 Zarządzenie  Nr  61/2016  -  zmiany  Zarządzenia  Nr  16/2016  Prezydenta  Miasta  Skarżyska  -

Kamiennej  z  dnia  16  stycznia  2014r.  w  sprawie  przekazania  w  zarząd i  administrowanie

nieruchomości  gruntowej  położonej  w  Skarżysku  -  Kamiennej  u  zbiegu  ulic  Sokolej  i

Rejowskiej;

 Zarządzenie Nr  62/2016 -  zmiany Zarządzenia Nr  278/2014 Prezydenta Miasta Skarżyska -

Kamiennej  z  dnia 20 listopada 2014r.  w sprawie wprowadzenia regulaminu korzystania z

parkingu niestrzeżonego, zlokalizowanego w Skarżysku - Kamiennej u zbiegu ulic Sokolej i

Rejowskiej;

 Zarządzenie  Nr  63/2016  -  powołania  komisji  do  przeprowadzenia  przetargów  ustnych

nieograniczonych  na  zbycie  nieruchomości  gruntowych  położonych  w  Skarżysku  -

Kamiennej przy ulicy Al. Niepodległości i ul. Słowackiego;

 Zarządzenie  Nr  64/2016  -  powierzenia  do  koordynatora,  wdrażania  i  monitoringu  'Planu

Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Skarżysko - Kamienna na lata 2016-2022'.;

 Zarządzenie Nr 65/2016 - powołania komisji do przejęcia od Centrum Integracji Społecznej

w Skarżysku -  Kamiennej  nieruchomości  gruntowej  położonej  w Skarżysku -  Kamiennej  u

zbiegu ulic Sokolej i Rejowskiej;
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 Zarządzenie Nr 66/2016 - skrócenia czasu pracy w Urzędzie Miasta w dniu 25 marca 2016 r.;

 Zarządzenie Nr 67/2016 - komisji przetargowej i przeprowadzenia postępowania o udzielenie

zamówienia  publicznego  o  wartości  poniżej  209  000  euro  w  trybie  przetargu

nieograniczonego  na  zadanie  pn:  '  Kompleksowy  nadzór  inwestorski  nad  zadaniem  '

Rewitalizacja osiedla Rejów' Przebudowa ulic w dzielnicy Rejów w Skarżysku - Kamiennej -

przedłużenie ul. Sportowej'.;

 Zarządzenie Nr 68/2016 - komisji przetargowej i przeprowadzenia postępowania o udzielenie

zamówienia  publicznego  o  wartości  powyżej  209  000  euro  w  trybie  przetargu

nieograniczonego na zadanie pn: 'ODBIÓR ODPADÓW KOMUNALNYCH POWSTAJĄCYCH

NA TERENIE NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE GMINY SKARŻYSKO - KAMIENNA I

ICH ZAGOSPODAROWANIE';

 Zarządzenie  Nr  69/2016  -  ustalenia  ceny  wywoławczej  w  przetargu  na  zbycie  prawa

użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, położonej w Skarżysku - Kamiennej przy

ul. Asfaltowej;

 Zarządzenie Nr 70/2016 - ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży;

 Zarządzenie  nr  71/2016  –  ustalenia  ceny  do  rokować  przy  sprzedaży  w  drodze

bezprzetargowej nieruchomości położonej w Skarżysku-Kamiennej przy al. Niepodległości;

 Zarządzenie nr 72/2016 – ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

 Zarządzenie  nr  73/2016  –  zmiany  zarządzenia  403/2015  Prezydenta  Miasta  Skarżyska-

Kamiennej z dnia 30.11.2015 w sprawie wskazania podstawowego sposobu wykonywania

czynności  kancelaryjnych  w  Urzędzie  Miasta  Skarżyska-Kamiennej,  wyznaczenia

koordynatora  czynności  kancelaryjnych  oraz  wprowadzenia  Elektronicznego  Obiegu

Dokumentów przy wykorzystaniu systemu EDICTA; 

 Zarządzenie  nr  74/2016  –  powołania  komisji  do  przekazania  byłym  właścicielom  i  ich

spadkobiercom terenu położonego w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Rejowskiej;

 Zarządzenie  nr  75/2016  –  zmiany  zarządzenia  nr  242/2013  Prezydenta  Miasta  Skarżyska-

Kamiennej z dnia 15.10.2013 w sprawie ustalenia procedur wstępnej kontroli zarządczej oraz

zasad  wstępnej  oceny  celowości  zaciągania  zobowiązań  finansowych  i  dokonywania

wydatków w Urzędzie Miasta Skarżyska-Kamiennej; 

 Zarządzenie nr 76/2016 – zmiany w budżecie gminy Skarżysko-Kamienna na 2016r.

SPRAWY RÓŻNE

27 lutego na skarżyskim lodowisku miejskim odbywały się I Turniej Hokeja na Lodzie o Puchar

Prezydenta Skarżyska-Kamiennej.  Prezydent miasta,  Konrad Krönig kibicował zawodnikom, wziął

także udział w wręczaniu nagród. Pierwsze miejsce zajęła drużyna Piratów ze Skarżyska. 

Także  27 lutego odbywały się Halowy Turniej  Piłki  Nożnej o Puchar Prezydenta Skarżyska.

Puchary i medale zwycięzcom wręczał zastępca prezydenta Andrzej Brzeziński. 
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Tego dnia zakończyły się również Mistrzostwa Skarżyska-Kamiennej w Szachach Klasycznych.

W imieniu prezydenta zwycięzcom gratulował zastępca Andrzej Brzeziński. 

28  lutego  w  Skarżysku  odbył  się  Apel  Pamięci  „SKARŻYSKO  ŻOŁNIERZOM  WYKLĘTYM”.

Towarzyszyła mu wystawa Instytutu  Pamięci  Narodowej oraz  program artystyczny w wykonaniu

uczniów  i  absolwentów  Gimnazjum  nr  2.  W  apelu  uczestniczył  zastępca prezydenta  Skarżyska

Krzysztof Myszka. 

4 marca prezydent Konrad Krönig i dowódca 13 Świętokrzyskiego Korpusu Polskich Drużyn

Strzeleckich,  Leszek  Steć  podpisali  porozumienie  w  sprawie  współpracy,  w  którym  obie  strony

zobowiązały  się  do  wspólnego  działania  i  wzajemnego  wspierania  się  przy  realizacji  ważnych

celów społecznych. Podpisanie dokumentu przypieczętowało już istniejącą, dobrą współpracę.

5  marca prezydent  miasta,  Konrad  Krönig  przebywał  w  Warszawie,  gdzie  spotkał  się  z

przedstawicielami firmy EKO MAX, którzy podjęli już decyzję i zainwestowali, otwierając swoje biuro

w Skarżysku-Kamiennej. Firma zatrudnia już pierwszych pracowników na terenie naszego miasta i

zamierza niebawem zatrudnić kolejnych. 

5 marca w skarżyskiej  hali  sportowej odbył się Turniej  Piłki  Siatkowej z okazji  Dnia Kobiet,

organizowany  przez  klub MKS  GALA  Skarżysko.  W  ceremonii  wręczenia  pucharów  wziął  udział

zastępca prezydenta, Krzysztof Myszka.

8  marca zastępca  prezydenta  Skarżyska,  Krzysztof  Myszka  uczestniczył  w  dwóch

wydarzeniach związanych z Dniem Kobiet. Wysłuchał koncertu, przygotowanego przez młodych

artystów  z  Zespołu  Placówek  Oświatowych.  Wieczorem  składał  życzenia  Paniom  w  czasie

spotkania zorganizowanego w Miejskim Centrum Kultury.

Tego  dnia  zastępca  prezydenta  Andrzej  Brzeziński  wziął  udział  w  Gali,  w  czasie  której

ogłoszono  wyniki  Plebiscytu  organizowanego  przez  ECHO  DNIA  pod  tytułem  „Kobieta

Przedsiębiorcza.  Pierwsze  miejsce  w plebiscycie  w regionie  zajęła  Dagmara  Nowak-Trochimiuk,

prezes  Zarządu  w  spółce  Celsium  Serwis  w  Skarżysku.  Otwiera  ona  listę  10  najbardziej

przedsiębiorczych pań w regionie. Tym samym znalazła się na I miejscu w powiecie skarżyskim. Na II

miejscu w powiecie skarżyskim znalazła  się  Agata Kuźdub z  Suchedniowa, a na trzecim Edyta

Górlicka,  dyrektor  Centrum  Integracji  Społecznej  w  Skarżysku,  wykładowca  akademicki

w  Akademii Obrony Narodowej. Prezydent Andrzej Brzeziński gratulował wyróżnionym Paniom.

9 i 10 marca w Skarżysku stacjonował autobus energetyczny, czyli mobilne laboratorium,

w  którym  eksperci  doradzali  i  pokazywali,  jak  oszczędzać  i  efektywnie  zarządzać  energią

elektryczną. Autobus odwiedzali uczniowie skarżyskich szkół, ale z konsultacji z ekspertami korzystali

też chętni mieszkańcy miasta. Projekt realizowany jest przez Krajową Agencję Poszanowania Energii

S.A.  Przed  otwarciem  autobusu  odbył  się  briefing  prasowy,  w  którym  udział  wziął  zastępca

prezydenta Andrzej Brzeziński. 
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10 marca zastępca prezydenta Andrzej Brzeziński uczestniczył w wernisażu wystawy złożonej

z eksponatów przekazanych w ostatnim czasie do Muzeum im. Orła Białego przez darczyńców.

Wernisaż  był  też  okazją do podziękowania osobom i  instytucjom, które przekazały swoje zbiory

na  rzecz tej placówki.

11 marca zastępca prezydenta Skarżyska, Krzysztof Myszka wziął udział w konferencja pod

nazwą „Nad Kamienną:  w stronę badań regionalnych”,  organizowanej  przez Muzeum im. Orła

Białego  i  Studenckie  Koło  Historii  Najnowszej  Uniwersytetu  Jana  Kochanowskiego  w  Kielcach.

W   czasie  konferencji  swoje  wystąpienia  mieli  doktoranci  z  różnych  ośrodków  naukowych.

Spotkanie było okazją do zgłębienia wiedzy nie tylko na temat Kielecczyzny, ale i innych regionów

w Polsce.

17 marca w Urzędzie Miasta odbyło się spotkanie z dyrektorami przedszkoli i szkół, w czasie

którego  zastępca  prezydenta  miasta,  Krzysztof  Myszka  i  skarbnik  miasta,  Ewa  Pawełczyk

poinformowali  o  nowym  regulaminie  wynagradzania  pracowników  administracji  i  obsługi

w   placówkach oświatowych prowadzonych przez  gminę.  Regulacja wynagrodzeń w praktyce

oznacza podwyżki dla pracowników, a nad nowym regulaminem przez kilka miesięcy pracował

specjalnie powołany zespół, w skład którego weszli także przedstawiciele związków zawodowych. 

23 marca prezydent miasta, Konrad Krönig i  jego zastępca Andrzej Brzeziński  spotkali  się

w  Warszawie z  przedstawicielami firmy HASS Recykling Polska.  Spotkanie  dotyczyło planowanej

inwestycji firmy w naszym mieście. 

24 marca prezydent Konrad Krönig oraz zastępca prezydenta Andrzej Brzeziński wzięli udział

w  spotkaniu  z  właścicielem  firmy  PRESSMEBEL,  który  rozpoczyna  swoją  inwestycję  na  terenie

naszego  miasta.  Na  tę  chwilę  firma  posiada  swoją  siedzibę  w  Skarżyskim  Inkubatorze

Technologicznym i planuje dalszą ekspansję na terenie miasta. Szczegóły na ten temat będziemy

mogli podać już wkrótce. 

W  imieniu  prezydenta  Skarżyska-Kamiennej,  a  także  Centrum  Obsługi  Inwestora  oraz

Powiatowego Urzędu Pracy zapraszam zainteresowane osoby do udziału w konferencji na temat

funduszy europejskich, która odbędzie się 7 kwietnia o godz. 16.00 w MCK w Skarżysku. Adresatem

spotkania  są  przede  wszystkim  mikro,  mali  i  średni  przedsiębiorcy,  którzy  są  zainteresowani

skorzystaniem z  funduszy  europejskich  na  rozwój  firm w ramach środków unijnych  przyznanych

Polsce na lata 2014 – 2020.

Zdając dzisiejsze sprawozdanie, chcę również poinformować o wyróżnieniu naszego miasta

tytułem „Gmina na 5!”, przyznawanym przez Instytut Przedsiębiorstwa Szkoły Głównej Handlowej

w  Warszawie.  Tytułem  tym  uhonorowano  kilkanaście  samorządów  w całym  kraju  po  badaniu

metodą „tajemniczego klienta”, w czasie którego sprawdzano podejście do elektronicznej obsługi

inwestorów. Oficjalne ogłoszenie wyników badań i wręczenie wyróżnień odbędzie się 22 kwietnia
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w Warszawie. 

Wyróżnienie  tytułem  „Gmina  na  5!”  to  nie  jedyny  ostatnio  przykład  docenienia  starań

naszego  samorządu  o  inwestorów  i  tworzenie  dobrego  klimatu  inwestycyjnego.  O  Skarżysku-

Kamiennej  przeczytać  można  w  marcowym  wydaniu  branżowego  magazynu  „Eurobuild”

w   artykule na temat mniejszych polskich miast zabiegających o nowych inwestorów. W artykule

jednym z przykładów starań o inwestorów są działania prezydenta Skarżyska, Konrada Kröniga –

w   tekście czytamy między innymi o skarżyskim Centrum Obsługi Inwestora, o współpracy z Polską

Agencją Informacji i Inwestycji Zagranicznych, o Miejskiej Bazie Terenów Inwestycyjnych. Gazeta -

również w anglojęzycznym wydaniu – dostępna była na targach inwestycyjnych, odbywających

się od 15 do 18 marca w Cannes. 

W  marcu o naszym mieście i naszych staraniach o pobudzenie gospodarcze, przyciąganie

inwestorów  i  tworzenie  miejsc  pracy,  była  mowa  także  na  antenie  ogólnopolskiej  TVP  3

w  programie  „Polska  Samorządna”.  Skarżysko  zaprezentowane  zostało  jako  przykład  miasta

z   konkretnymi pomysłami na walkę z bezrobociem.

Podsumowując  działalność  prezydenta  Skarżyska-Kamiennej  w  okresie  międzysesyjnym

pragnę zwrócić uwagę Państwa Radnych na fakt, iż inwestorzy pozyskani przez prezydenta oraz

Centrum Obsługi Inwestora cały czas rekrutują pracowników na różne stanowiska pracy. Należą do

nich między innymi: szwaczki, tapicerzy, inżynier mechanik, technik elektryk automatyk, brygadzista

ds.  utrzymania  urządzeń  mechanicznych,  pracownik  pomocniczy,  technik  monter  serwisant,

technik monter spawacz, operator koparki przeładunkowej, operator ładowarki kołowej, operator

maszyn rozdrabniających. Proszę Państwa Radnych o przekazywanie informacji o miejscach pracy

i  ofertach  pracy  osobom  zainteresowanym.  Oferty  znaleźć  można  między  innymi  na  stronie

internetowej Centrum Obsługi Inwestora www.coi.skarzysko.pl. 

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

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

o  jego przyjęcie. 
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